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ЖАҢА ЖЫЛ САУАЛНАМАСЫ
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Ел тарихы
Айтарым бар...
Аудан тынысы; 
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Пікіріңізді 2-12-90 телефондарына 
айтуыңызды сұраймыз.

Сіз қандай мақала 
оқығыңыз келеді?

2023 ЖЫЛЫ

Жаңа жылға жаңа жетістіктермен!

 Құрметті ақсулықтар!
Бүкіл еліміздегі сияқты Ақсу жеріне де 

Жаңа 2023 жыл келді. Мол үмітке толы 
бұл жыл құтты болсын. 

Әрбір жылды шығарып салар тұста 
өткенді ой елегінен өткізіп, жарқын 
жаңалықтарды, ерекше оқиғаларды 
еске аламыз, жылды қорытындылап 
жаңа жоспарлар жайлы ойланамыз, 
алдымызға міндеттер қоямыз.

Тарих қойнауына енген жыл айырықша 
болды. 

Мемлекет басшысын сайлап, 
Президентіміз Қасым - Жомарт 
Тоқаевтың сарабдал саясатының 

АУДАН ӘКІМІ Е.БАЗАРХАНОВТЫҢ ЖАҢА ЖЫЛ МЕРЕКЕСІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ

Сіздерді мәслихат депутаттары  
мен  аппарат қызметкерлері атынан 
Жаңа 2023 жылмен шын жүректен 
құттықтаймын!

Бұл жыл еліміздің дамуы мен 
гүлдену жолындағы ерекше жыл бо-
ларына сеніміміз мол. Бүкіл еліміздегі 
сияқты, ауданымыздың да экономи-
касы тұрақты өркендеуде, әлеуметтік, 
мәдени, шаруашылық салаларындағы 
ізгілікті істер аудан тұрғындарының 
әлеуметтік – тұрмыстық жағдайын 
жақсарта түсуге айтарлықтай ықпалын 
тигізуде.

Қадірлі жерлестер! Еліміз аман, 
халқымыз тыныш, береке – бірлікті 
болсын. Жаңа жылымыз әр отбасы-
на мол несібе, жақсылықтар мен жаңа 
қуаныштар әкелсін! 

Бейбіт СҮЛЕЙМЕНОВ,

аудандық мәслихат хатшысы. 

Құрметті аудан 
тұрғындары! 

Міне, 2022 жыл тарих еншісіне кетіп 
барады. Ол Отанымыздың жылнама-
сына айшықты оқиғаларымен жазы-
латыны ақиқат. Осы жылы біз бәріміз 
мақтаныш тұтатын жетістіктер, дұрыс 
таңдалған стратегиялық жолдар, 
басымдықтар мен ұстанымдардың 
арқасында көптеген істер жүзеге  асты.

Бүкіл халықтық Референдумда ел 
болып Конституциямызға өзгерістер 
енгіздік. Бұл оқиға еліміз Тәуелсіздігін 
алғалы, Конституциямыз қабылданғалы 
екінші рет өтті. Біріншісі Конституция-
мызды қабылдаған кезде болған. Биыл 
тағы да өзіміздің елімізге, жерімізге 
Сіздерді Жаңа 2023 жылдарыңызбен 
«AMANAT» партиясы Ақсу аудандық 
филиалы атынан шын жүректен 
құттықтаймын. Баршамыз жаңа жыл-
мен бірге ізгі жаңалықтардың келуін 
күтеміз. Келер жаңа жыл сіздердің 
барлық істеріңіз бен бастамаларыңызға 
ақ жол ашып, мол табыстар ала келсін, 
жетістіктерге толы болсын. Сіздерге 
зор денсаулық, қуаныш пен шаттыққа 
толы ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға бақ 
– береке, ашық аспан, шуақты күндер 
тілеймін!

Ізгі ниетпен: «AMANAT» 
партиясы Ақсу аудандық 

филиалының атқарушы хатшысы 
К.ДӘУЛЕТБЕКОВА.

Қымбатты 
ақсулықтар!

"Ақын Сара" атындағы мәдениет 
үйінде әдеттегідей аудан әкімінің 
қайырымдылық шыршасы болып 
өтті. Аудандағы барлық мектептер-
ден шақырылған оқушыларды шырша 
маңында аудан әкімінің орынбасары  
Ғ.Есжанов,  аудандық мәслихат хатшы-
сы Б.Сүлейменов құттықтап, олардың 
жақсы білім алып, болашақта еліміздің 
экономикасын өркендетуге, мәдениетін 
марқайтуға айтулы үлес қосатын аза-
мат болуларына тілектестік білдірді.

Жаңа жылдық мерекеде оқушыларға 
аудан әкімі атынан әртүрлі сыйлықтар 
салтанатты түрде табыс етілді. Жасыл 
шырша маңына жиналған оқушылар 
Аяз атамен бірге шыршаны айнала 
би - билеп, ән шырқады. Осылайша 
мерекенің соңы үлкен ойын - сауыққа 
ұласты.

АУДАН ӘКІМІНІҢ 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 

ШЫРШАСЫ

Жаңа жылдық мерекелік газеттің бірінші бетін "Жаңа жылға жаңа жетістіктермен" 
деген айдармен ашып отырмыз. Олай болса, жаңа жыл қарсаңындағы тағы бір 
сүйінші жаңалықты мақтанышпен айтып өтейік.

“Bilim Orkenieti” ұлттық инновациялық ғылыми - зерттеу орталығының 
ұйымдастыруымен тәуелсіздік күніне орай, еліміздің дамуына өзіндік үлесін қосып, 
өскелең ұрпаққа үлгі болып жүрген азаматтар арасында “Қазақстан республикасының 
құрметті азаматы” атты республикалық байқау өтті.

Жүзден жүйрік, мыңнан озып шыққандардың арасында Ақсу - Қапал өңірінен ақын 
Бестібаев Қайрат Нұрмолдаұлы мен кәсіпкер Биғали Жантас Биғалиұлы да бары 
қуантады. 

Марапаттау рәсімі Астанада министрлер үйінде 21 желтоқсанда салтанат-
ты түрде табысталды. Оған қоса “Қазақстан республикасының "Құрметті азама-
ты” төсбелгісімен және 1 дәрежелі дипломымен марапатталды. Байқаудан озып 
шыққандар “Қазақстан республикасының құрметті азаматы” энциклопедиясына 
енгізіліп отыр.

Ербол СЫМХАНОВ.

нәтижесінде еліміз барлық күрделі сая-
си оқиғаларға, жаһандық қаржылық 
дағдарысқа қарамастан қиындықтардан 
сүрінбей өтіп келеді.

Сондықтан өткен жыл ауданымыз 
үшін сәтті жыл болды деуге негіз бар.

Жыл өткен сайын аудан халқының 
тұрмыстық жағдайы жақсарып келеді. 
Аудандағы барлық өндіріс, білім, 
мәдениет, денсаулық сақтау, тағы 
басқа салаларда еңбек ететіндер өз 
шеберліктерін жыл өткен сайын шыңдай 
түсуде. 

Ақсулықтар қай салада еңбек істесе 
де өзі және отбасы үшін ғана емес, 

туған жеріміздің өркендеуі үшін еңбек 
ететіндеріне сенесің. Сондықтан аудан 
тұрғындарының барлығына шынайы 
алғысымды білдіремін.

Құрметті жерлестер! 
Жаңа жыл баршаңызды жаңа бақытқа, 

үлкен арман - мақсаттарға жетелеп, 
ертеңгі күнге сенімдеріңізді еселей 
түссін. Әр істе бастамаларыңыз ба-
янды болсын. Сіздерге ашық аспан, 
берекелі ғұмыр, тек сәттілік пен бақыт 
тілеймін!

Жаңа жыл құтты болсын! Жаңа 
жылда жетістіктерге жетейік.

* * * 

Айналасындағыларға қуаныш сыйлау 
кез - келгеннің қолынан келе бермесі 
мәлім. Алайда, 31 желтоқсан – Жаңа жыл 
мерекесіне орай ауданымыздағы мек-
теп бүлдіршіндері мен оқушыларының 
көңіліне қуаныш ұялады. 

Осы ретте риясыз қызмет етіп, 
қайырымды жандардың ізгілік жолындағы 
істердің көшін бастап жүрген жерлестері-
міз аз емес. Мереке қарсаңында қашан да 
мәрттігімен ерекшеленетін қайыры мол 
қайырымдылықты, шекарасы өлшеусіз 
жақсылық жасауда ұйытқы болып жүрген 
«Амина» мейрамханасының басшы-
сы Бидахмет ағамыздың өңіріміздің 
130 оқушысына дастархан жайып, 
тәттілер салынған сый қоржынды тар-
ту етті. Олардың жүздерінде қуаныш, 
жүректерінде мейірім сезімі ұяланды. 

Бір айта кетерлігі үлкенге құрмет, 
кішіге ізет көрсетуді өмірлік ұстанымым 
деп білетін кейіпкеріміз бүгінгі таңда 
Әбілқасенов Мереке, Қыстыкбекова 
Назым, Юсупова Райса, Капзиева Жа-
дыра, Алипбеков Рауан, Байдалинова 
Данагүл, Жакупова Әлия, Имансейкуло-
ва Маржан, Орумбаева Тоты, Пак Сергей, 
Алипбеков Олжас, Ақметов Болат және 
Жақыпбекова Ләззат сынды бірқатар аза-
маттарды жұмыспен қамтып отыр. 

Сондай-ақ, демеушіге аудан әкімінің ар-
найы "Алғыс хаты" табысталды. Артынша 
шағын концерттік бағдарлама ұсынылып, 
балалар көтеріңкі көңіл-күймен үйлеріне 
тарқасты.

Марал ҚУАТҚЫЗЫ.

Көңіл қуантқан 
күн...

Жаңа жылдың жағымды жаңалығы
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Аудан әкімдігінің мәжіліс 
залында Ақсу ауданының 
Қоғамдық кеңесінің жыл 
қорытындысы бойынша кезекті 
отырысы өтті.  Отырысты 
аудандық Қоғамдық кеңес 
төрағасы Ғабит Мұсабаланов 
ашып жүргізіп отырды. 
Қоғамдық кеңес отырысына 
кеңес мүшелері, ауылдық округ 
әкімдері, мекеме – ұйым басшы-
лары, аудандық мәслихат де-
путаттары, ардагерлер кеңесі, 
«AMANAT» партиясының 
Ақсу аудандық филиалы, БАҚ 
өкілдері қатынасты.

Отырыстың күн тәртібінде 
екі мәселе қаралды. Олар:  
І.Жансүгіров ауылдық 
округі әкімі Ілияс Сәбитұлы 
Мұсабаланов пен Қарашілік 
ауылдық округінің әкімі Нұрқуат 
Демесінұлы Кәкімбаевтың 
өзінің құзіреттері мен функ-
цияларын орындауы туралы 
және мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер бойынша есебтері 
тыңдалды. 

Бірінші кезекте сөз алған 
І.Жансүгіров ауылдық округінің 
әкімі І.Мұсабаланов Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті 
Мемлекеттік басқару және өзін 
– өзі басқару туралы Заңның 38 
– 1 – бабына сәйкес жергілікті 
қоғамдастықтың жиналысын-
да ауылдық округ бюджетінің 
атқарылуы туралы есебін берді.

І.Мұсабаланов өз баянда-
масында округ аумағында 
атқарылып жатқан істер тура-
лы, ауылшаруашылығы сала-
сын, шаруа қожалықтарының 
жеткен жетістіктері, ашылып 
жатқан өндіріс ошақтары, жол, 
жарық, т.б. мәселелер бойынша 
мәліметтер беріп, кемшіліктерге 
де тоқталып өтті.

«Қуырдақтың көкесін түйе 
сойғанда көресің» - деген-
дей, әңгіменің басы осы 
кемшіліктерден басталды.

Атап айтқанда: 
ауданымыздың басты дақылы 
қант қызылшасын өсіру 
мәселесі өтіп бара жатқан 
жылдың қорытындысы бойын-
ша нолге тең болып отырғаны 
белгілі болды. Жоспар бойын-
ша 800 гектар алқапқа тәтті 
түбір себілу керек болса, оның 
179 гетары ғана өніп шығып, 
соның ішінде 100 гектар ғана 
жиналып, «Көксу қант» зауы-
тына бар болғаны 1644 тонна 
тәтті түбір тапсырылып, орта-
ша өнімділік 100 центнердің 
маңайында ғана болған. Бұған 
ауылымыздағы аудан алыбы 
саналатын қант зауытымыздың 
осы жылы жұмыс істемегені се-
беп болғандай. Алайда, алып 
зауытты іске қосу үшін де ау-
данымызда қант қызылшасын 
егу, оны өсіруді дұрыстап 
қолға алуымыз қажет. Зауыт 
қызметкерлері биыл біраз 
технологияларын жаңартып, 
алдағы жылдары тәтті 
түбірлеріміз жетіспесе шет ел-
дерден қант қамысын алдырып, 

жұмысын жалғастыруды көздеп 
отыр. Айтпақшы, қант зауыты 
дұрыстап жұмыс жасайтын болса, 
зауыт маңындағы «Батыр» спорт 
кешені, екі қабатты тұрғын үйлер, 
бала – бақшалар орталықтан 
жылытуға қосылады деген әңгіме 
бар. Бұл жай айтылған өсек емес 
шындық. Оған зауыттың шамасы 
әбден келеді. Тіпті барлық ау-
ылды жылытуға күші бар зауыт-
ты жүргізу өзіміздің қолымызда. 
Ол үшін аудан болып қант 
қызылшасы алқабын көбейтуіміз 
қажет. 

Мал шаруашылығы бой-
ынша былтырғы жылмен 
салыстырғанда төрт түлік пен үй 
жануарларының барлық түрінен 
өсім бар екенін естідік. Тек осы 
бағып отырған малдарымызды 
бірдейлендіру, оларды шиптау 
күрделі мәселе болып отыр. 
«Даудың басы – Дайрабайдың көк 
сиыры» - дегендей осы көбейіп 
келе жатқан малдарымызға 
дұрыстап қарау жұмыстарынан 
салғырттық танытып жатырмыз. 
Қарамаған, далада жүрген мал-
дар иесінікі емес ұры – қараның 
малы екені белгілі. Қорадан 
ұрланған мал болса ішкі істер ор-
ганы қызметкерлері іздеп, тауып 
беруге қызмет етеді. Ал сырттағы 
өзіңе керек емес мал басқа 
біреуге керек па деген ой келеді 
осындайда.

Екіншіден бірдейленбеген, 
шип салынбаған малдардың 
иесін табу да күрделі мәселеге 
айналып тұрғаны шындық. 
Әсіресе жол жиегіндегі ауылдар 
Сағабүйен, Қызылағаш ауыл-
дарында иесіз малдар жолға 
шығып кетіп, көптеген автокөлік 
апаттарына алып келіп шатқанын 
білеміз. Ол малдардың иелері та-
былмай кетеді. Автокөлік иесіне 

материалдық шығын келтірумен 
қатар, адамдар ауыр жарақат 
алып, тіпті қаза тапқан да 
жағдайлар бар. Жыл бойы аудан 
бойынша 20 осындай автокөлік 
апаты тіркелсе, соның біреуі ғана 
ашылған. Яғни мал иесі табылған 
екен. Қалған 19 жылқының иесі 
жоқ. Ол сонда жабайы жылқылар 
ма? – деген ой туады осыдан 
барып. Ауылдың малы болса 
иесі мойындамағанның өзінде 
ауыл тұрғындары кімнің малы 
қандай екенін жатқа біледі ғой. 
Мен баяғыда қаладан оқудан 
ауылға келіп, малдың алдынан 
шыққанда өзіміздің малды таны-
май ауылдың кішкентай бала-
ларын ертіп алатынмын. Біздің 
малды мен емес солар таниды 
ғой. Ендеше мал иесі табылмай 
жатыр дегенге сену қиын.

Ал, ауылымызда шағын 
кәсіпкерлік пен инвестиция тар-
ту мәселесі көңіл қуантады. 
Құрылыс жұмыстары да аздап 
кешіккені болмаса, қарқынды 
жүріп жатыр. Кеше ғана осы 
аталған екі ауылдық округ бойын-
ша Көкөзек және Сағабүйен ауы-
лында модульді медициналық 
пунктінің құрылысы аяқталып, 
пайдалануға берілді.

Автомобиль жолдары бой-
ынша да жұмыстар жүргізіліп 
жатықанын көріп жүрміз. Алай-
да биылғы жылы «AMANAT» 
партиясының сайлауал-
ды бағдарламасына сәйкес 
мүлдем асфальт төселмеген 
6 шақырым жол жобаға 
енгізіліп, жұмыстары жүргізіле 
бастаған еді, мердігерлердің 
жауапсыздығынан, битумның 
болмағандығынан жұмыстар 
аяқталмай қалған.

Ауылды абаттандыру, 
тұрмыстық қалдықтарды шығару 

ауылшаруашылық, құрылыс, 
мәдениет, денсаулық салала-
ры бойынша айтып өтіп, жас-
тар мәселесі мен санитарлық 
тазалық жұмыстары бойынша 
баяндады. Баяндама соңында 
2023 жылы атқарылатын 
жұмыстардың жоспарымен та-
ныстырды. Оның ішінде тозығы 
жеткен жай тамда орналасқан 
Қарашілік ауылының 
медициналық пунктін салу-
ды қузау керектігіне ерекше 
тоқтады.

Ауылды кесіп өтетін Ұлы 
Жібек жолының бойына құқық 
қорғау органдарынан рейд 
қойса, жол белгілерін көбейтсе, 
ауылдағы жеке меншік малдар-
ды бірдейлендіріп, шиптесе де-
ген мәселелер бұл ауылда да 
бар. Себебі, апаттардың көбі 
осы жол бойындағы ауылдарда 
орын алып жатқанын жоғарыда 
айтып өттік. 

Баяндамалар аяқталған соң 
баяндамашыларға сұрақтар 
қойып, қанағаттанарлық жауап-
тар алынды. 

Қоғамдық кеңес мүшесі, 
«AMANAT» партиясы аудандық 
филиалының атқарушы хатшы-
сы К.Дәулетбекова – ауылдар-
да кооператив құру мәселесі 
қалай жүріп жатыр? Азық – түлік 
мәселесі, бағаның қымбаттауын 
шектеу барысында қандай 
жұмыстар атқарылып жатыр 
деген сауалдарын қойды. 

Қоғамдық кеңес мүшесі 
Н.Каримов – аз қамтылған от-
басылар көмірмен қамтылған 
ба? Жылыту маусымына бай-
ланысты қазіргі таңда қандай 
мәселелер бар? деген сияқты 
көптеген сұрақтар көтеріліп, 
қанарлнағаттаық жауаптар 
қайтарылды.

Соңында Ақсу ауданының 
қоғамдық кеңесі Жансүгіров 
және Қарашілік ауылдық округі 
әкімдерінің өзіне жүктелген 
функциялары мен міндеттерінің 
орындалуы жайлы есептерін 
талқылай келе шешім 
қабылдады.

Соның ішінде аудандық ішкі 
істер бөлімі қызметкерлерімен 
бірлесе отырып, қылмыстың ал-
дын алу жұмыстарын жандан-
дыру және тұрғындар арасынан 
ерікті жасақшылар топтарының 
жұмысын жүйелі жүргізу деген 
бөлім маған ұнады. 

Себебі, жоғарыда айтылған 
мал басының өсуі мал 
ұрлығы мен жол апаттарына 
әсер етіп жатқанын тағы да 
ескертемін. Малды ұстағаннан 
кейін оны қарау өзіміздің 
міндетіміз. Халқымыз айта-
ды «Мал баққанға бітеді» 
деп. Ендеше, ауылымыздың 
негізгі саласының бірі мал 
шаруашылығын жандандырып, 
ұстаған малымызды дұрыстап 
бағайық ағайын.

Ербол СЫМХАНОВ,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі.            

жұмыстарына ауылдық округтер-
де баса назар аударуда. Ол ту-
ралы тоқталмай – ақ әлеуметтік 
көмек бойынша қандай жұмыстар 
жүргізіліп жатқандығы тура-
лы оқырмандарды құлақ қағыс 
етейік. Жансүгіров ауылдық 
округі бойынша Мемлекеттік ата-
улы әлеуметтік көмек ағымдағы 
жылдың 11 айында аз қамтылған 
193 отбасына 87 млн 215 мың 
теңге төленген екен. Атаулы 
әлеуметтік көмек тоқсан сай-
ын тағайындалып тұрады. Ол 
үшін отбасының кіріс мөлшері 
қайта саналып, тоқсан сайын 
қайта есептелінуде. Осы арада 
қайтарымсыз грант туралы да 
айта кетейін.  2020 жылы 550 600 
теңгеден 93 адам 51 млн. 205 
мың 800 теңге алса, 2021 жылы 
72 адам 42 млн. теңге көлемінде, 
ал ағымдағы жылы, яғни, биыл 
грант мөлшері өсіп, 1 млн. 225 
мың теңгеден барлығы 25 адам 
30 млн.625 мың теңге көлемінде 
қайтарымсыз грант алды. Биыл 
бесінші паток болғанда адам 
саны тағы да көбейер еді. ол 
болмай қалды. Бұл қайтарымсыз 
грантты алу үшін де өзінің 
ережесі бар екенін білу керек. 
Бұл да біржағынан әлеуметтік 
көмек сияқты жағдайы төмен, көп 
балалы ата аналар мен жастарға 
өз істерін бастап, жағдайларын 
жасап алу үшін беріледі. 2023 
жылы да осындай қайтарымсыз 
граньттар болатынын оқырман 
қауымға тағы да бір ескертіп 
өтсем артық болмас.

Жылыту маусымына дайындық 
та уақытылы орындалуда. Әркім 
отынды өзі үшін алады емес пе.

Келесі кезекте сөз алған 
Қарашілік ауылдық округінің әкімі 
Н.Кәкімбаев мұрза да ауылдың 
жағдайына кеңінен тоқталып, 

Жетісу өңірінде бас бостандығынан 
айырылған азаматтардың қоғамға қайта 
бейімделу, қалыпты өмірге қайта оралуы-
на қатысты  атқарылып жатқан жұмыстар 
жайымен «Талдықорған аймақтық 
еңбекке орналастыруға жәрдем көрсету 
қоры» қоғамдық қорының директоры, 
жоба жетекшісі Светлана Сәдуақасова 
өңірлік коммуникациялар алаңында 
өткен брифингте таныстырды. 

Жазаға тартылған азаматтар мерзімін 
өтегеннен кейін бостандыққа шығады. 
Олардың қоғам өміріне қайта оралғанда 
қайта қалпына келуі, өмірге белсене ара-
ласып, еңбектенуі өздеріне де, қоршаған 
ортасына да байланысты. Осындай 
азаматтарға қолдау таныту мақсатында  
өңірде  «Бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған адамдармен 
жұмыс жөніндегі қызметті ұйымдастыру» 
жобасы іске қосылған болатын. 

Бұл жоба бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған адамдар үшін 
және ондай азаматтардың әлеуметтенуіне 
және еңбекке бейімделуіне мүмкіндік 
жасайтын қоғамдық ұйымдар үшін тап-

ТҮРМЕДЕН КЕЙІНГІ ӨМІР
тырмас коммуникациялық алаң болып та-
былады, - дейді Светлана Сәдуақасовна. 
Светлана Олегқызының айтуынша,  жоба 
аясында түрмеден шыққан азаматтардың 
әлеуметтенуіне қатысты түрлі әдістер 
қолданылып, жаңа өмір бастауға мүмкіндік 
беретін бастамалар көп. 

«Жобаның мақсаты -  жұмысқа 
орналасуға ықпал ететін әлеуметтік 
бағыттағы бизнес жобаларды іске 
асыруға 3 шағын грант бере отырып, 
сотталғандарды пенитенциардан кейінгі 
оңалту үшін қолайлы жағдайлар жасау. 
Пенитенциардан кейінгі қайта әлеуметтену 
дегеніміз бұл әлеуметтік көмектің, 
қолдаудың, қорғаудың және белгілі бір 
адамға тәрбиелік әсер етудің кешенді 
жүйесі мен нәтижесі», - дейді спикер.

Жобаны іске асыру барысында сотталған 
азаматтарды нәтижелі жұмыспен қамтуға 
тарту, оқыту және өз ісін ашу, жаңа жұмыс 

орындарын құруға мүмкіндіктер жасау сын-
ды бағыттарда жұмыс жүргізіледі. Жоба 
қатысушыларына шағын грант беру үшін 
20 бизнес - жоба дайындау үшін, 2 білікті 
жаттықтырушының көмегімен 5 күндік биз-
нес - курс ұйымдастырылды.

«Барлығы 32 сотталған немесе проба-
ция қызметінде есепте тұрған азамат оқуға 
қатысты. «Екінші мүмкіндік» байқауының 
ережесі әзірленіп, БАҚ және әлеуметтік 
желілер арқылы жарияланды. Бизнес-
жоспарлар қорғалды, сұхбаттар мен 
жобалардың тұсаукесерлері өткізілді. 

Нәтижесінде әлеуметтік жобаны іске 
асыру үшін шарттық негізде жалпы 
гранттық қоры 3 млн. теңгені құрайтын 3 
шағын грант берілді», - дейді Светлана 
Сәдуақасова.

Сотталған және пробация қызметінде 
есепте тұрған 282 адам әлеуметтену 
және еңбекке бейімдеу қызметтеріне 

қол жеткізді. Сонымен қатар жобалар-
ды сүйемелдеу бойынша 2 тәлімгерден 
тұратын команда құрылды. 2 адам 
тұрақты жұмыспен қамтылды. 

Түрмеде болған азаматтарды 
әлеуметтік оңалту - жалпы қоғам 
үшін, әлеуметтену институттары мен 
әлеуметтік топтарға,  қауымдастықтарға, 
әсіресе отбасы үшін маңызды 
міндеттердің бірі. Ондай азаматтардың 
өздері үшін де, олардың психикалық және 
физикалық  денсаулығы, тұрмыстық және 
отбасылық әл - ауқаты үшін де маңызды 
мол», - деп атап өтті спикер.

Әлеуметтік оңалту мәселесі қазіргі 
жағдайда қылмыстардың азаюына ықпал 
ететіндігін ескерсек, қоғам үшін ерекше 
маңызға ие. Әлеуметтік оңалту жұмысы 
- бұл бостандыққа шыққан адамның 
қоғамға қайта оралып, әлеуметтік бай-
ланыстар мен азаматтың құқықтық 
мәртебесін қалпына келтіруіне мүмкіндік 
беретін ең дұрыс шешім. 

Светлана САДУАҚАСОВА,

жоба жетекшісі.

КӨП МӘСЕЛЕ КЕҢЕСТЕ ШЕШІЛЕДІ
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Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылықтар тура-
лы Кодексінің 44-бабы 4-бөлігіне сай, айыппұл ҚР заңнамасында 
белгiленген тәртiппен мемлекеттiк бюджет кiрiсiне өндiрiп алына-
ды.

Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы (Салық кодексінің) 5-бабына сай, салық төлеуші – салық 
міндеттемесін, салық агенті салықтарды есептеу, ұстау және ауда-
ру жөніндегі міндетті ҚР салық заңнамасына сәйкес толық көлемде 
және мерзімде орындауға міндетті.

Бүгінгі күнге, аудан бойынша барлығы мемлекет пайдасына 19,5 
млн. теңге әкімшілік айыппұлдар құқық бұзушылармен төленбей 
тұр.  

Бұл айыппұлдарды өндіру мақсатында, 20.12.2022 ж. ау-
дан прокуратурасы, жеке сот орындаушылар А.Хаймулданов, 
Б.Мырзекенов, А.Ериков, аудандық полиция және аудандық 
кірістер басқармасымен бірлесіп рейдтік іс-шаралар жүргізілді.

Шаралардың мақсаты - көшеде әкімшілік құқық бұзушыларды 
тоқтату арқылы, оларды айыппұлдарын төлетуге мәжбүрлеу.

Шаралардың нәтижесімен 12 тұлғамен мемлекет пайдасына 160 
мың. теңгеден аса қаражат төленді.

Осындай іс-шаралар үнемі түрде жүргізілетін болады.
Сол себептен тұрғындарды әкімшілік айыппұлдарды уақытылы 

төлеуге шақырамыз, себебі, кейбір құқық бұзушылықтар бойынша 
әкімшілік айыппұлдың жартысын ғана төлеу мүмкіншілігі заңнамада 
қарастырылған, сондай-ақ, тиісті мерзімде әкімшілік айыппұлдар 
төленбеген жағдайда іс-құжаттар сот орындаушыларға жолда-
нып, сот орындаушылармен айыппұл соммасының үстінен 25%-ы 
өздерінің қызметі үшін ұсталатындығы хабарланады.

М.СҮЛЕЙМЕНОВ, 

Ақсу ауданы прокуратурасының прокуроры.                                               

Рейд жүргізілуде!!!

Егеменді демократиялық, за-
йырлы мемлекет жолындағы 
ең басты қауіп - қатерлердің 
бірі - ол  сыбайлас  жемқорлық.  
Сондықтан да оны болдыр-
мау, алдын - алу мақсатында 
елімізде көптеген іс - шаралар 
жоспарланып, жүзеге асыры-
луда. Сыбайлас жемқорлық 
еліміздің экономикасы  мен 
ұлттық қауіпсіздігіне орасан зор 
нұқсан келтіріп қана қоймай, 
нарықтық экономиканың да-
муына залалын тигізеді. 
Сол себепті онымен күрес 
мемлекеттік саясаттың басым 
бағыттарына айналған.

2015 жылдың 18 
қарашасында Қазақстан 
Республикасының «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс - қимыл 
туралы» заңы қабылданып, 
онда сыбайлас жемқорлықпен 
күресу әрбір мемлекеттік ор-
гандар басшыларының, ел 
азаматтарының міндеті екендігі 
атап көрсетілді. Аталмыш заң, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс 
- қимыл саласындағы қоғамдық 
қатынастарды реттейді және 
Қазақстан Республикасын-
да сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатты іске асыруға 
бағытталған.

Сондай-ақ, Қазақстанның 
2015 - 2025 жылдарға арналған 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
он жылдық стратегиясы да 
қабылданды. Стратегияның 
мақсаты - мемлекеттің сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
саясатының тиімділігін артты-
ру, сыбайлас жемқорлықтың 
кез келген көрінісіне «мүлдем 
төзбеушілік» ахуалын жасау 
арқылы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қозғалысқа бүкіл қоғамды  
тарту және Қазақстанда  сы-
байлас жемқорлық деңгейін 
төмендету болып табылады.

«Қазақстан - 2050» Страте-
гиясы қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағытында  сыбай-
лас жемқорлықтың жай құқық 
бұзушылық емес екені қатаң 
ескертіліп, оған қарсы мемле-
кет пен қоғам жұмыла кірісу 
керектігі айтылып, «Жемқорлық-
мемлекеттің тиімділігіне деген 
сенімді сетінететіні және ұлттық 
қауіпсіздікке төнген тікелей 
қатер екені айтылған. Біздің 
түпкі мақсатымыз-жемқорлықты 
құбылыс ретінде жою үшін оған 
қарсы заңнамаларды жетілдіру 
арқылы жемқорлықпен күресті 
күшейтуіміз керек» делінген. 

Еліміздің жаңаруы мен 
өркендеуіне қол жеткізу үшін     
лауазымды тұлғалардың тура 
жолды қия баспай, заң талап-
тарын мүлтіксіз орындауларын 
талап етілумен келеді. Елімізде 
сыбайлас жемқорлықтың түбіне 
балта шабуға Президенттің 
пәрменімен барлық құқықтық 
құрылымдар кешенді түрде 
жұмыс жасауда. БАҚ беттерінде 
де ұдайы жемқорлықпен күрес 
шаралары насихатталуда.

Әйтсе де, соған қарамастан 
бұл індет қоғам өмірінде анда-
санда болса да бой көрсетіп 
қалып жүргені рас. 

Сыбайлас жемқорлықтың 
ерекшелігі - оның көпшілікке 
жария етілмеуінде. Өйткені, ол 
екіжақты «құпия мәміле» ретінде 
іске асырылғандықтан, оның 

ашылуына екі тарап та мүдделі 
болмайды. Үлкен әлеуметтік 
қасірет саналып отырған 
қылмыстың бұл түрі саяси 
даму тұрғысынан бір - біріне 
ұқсамайтын әлем елдерінің 
қай - қайсысын да қатты 
алаңдатуда. Көбінесе сыбай-
лас жемқорлыққа  адамдардың 
заң талаптарын  білмеуінің 
салдарынан жол беріледі. 
Заңды білмеу жауапкершіліктен 
босатпайтындығын көпшілік  
ескере бермейді.

Қазақстан Республикасының 
ҚК - нің 366 - бабында 
көзделгендей пара алғанда және 
Қазақстан Республикасының ҚК-
нің 367 - бабында көзделгендей 
пара бергенде қылмыстық 
жауапкершілік көзделген. 

Яғни, жемқорлық туралы 
айтқанда тек пара алушы-
ларды жою арқылы жеңуге 
болмайды. Ол үшін пара бе-
руге ниетті жандардың да са-
насына саңылау түсіріп, жегі 
құрттың етек жаюына өзінің 
де ықпал етіп отырғанын жан-
жақты түсіндірген маңызды. 
Адамдардың көбі пара 
беру мен сыбайластықты 
түсінбейді. Алайда, пара алу 
мен пара берудің қылмыстық 
жауапкершілігі тең деп айтуға 
болады.

Жемқорлықпен күрес ең 
алдымен адами фактордың 
таным - түсінігіне, рухани 
кемелділігіне байланысты. 
Әрбір Қазақстанның азаматы   
қандай жағдайда болмасын 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тұру керек. Сол кезде сыбайлас 
жемқорлықтың қоғамға төнген 
қауіпінен құтылармыз деп са-
наймыз.

Ақсу ауылдық мәдениет 
қызметкерлері, «AMANAT» 

БПҰ-ның мүшелері.

Сыбайлас жемқорлықпен бірге  
күресейік

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев  «2022 жыл 
– Балалар жылы» деп жа-
риялады. Бұл дегеніміз - 
биылғы жылы жас буынның 
тәрбиесі мен біліміне баса мән 
берліледі деген сөз. «Балалар 
– мемлекетіміздің болашағының 
кепілі. Сол себепті келесі жыл-
ды Балалар жылы деп жария-
лау керек деп есептеймін», 
– деді ҚР Президенті. Біз 
өскелең ұрпаққа жол ашу үшін 
барлық жағдайды жасауымыз 
керек, – деген Қасым-Жомарт 
Кемелұлы балаларға ерекше 
көңіл бөлу керектігін жеткізді. 
Балалар жылы жарияланғаннан 
бері біздің ауылдық  кітапхана 
бірқатар шараларды,жобаларды 
іске асырды.

Жас ұрпақты парасат-
ты, мәдениетті де білімді 
етіп тәрбиелеуде кітап пен 
кітапхананың алатын орны 
ерекше. Оқырмандарымызға  
шығармашылық пен дамуға 
арналған «Ұлттық қолөнер» 
қызығушылық клубы бар. Клуб 
жұмысы бойынша әр түрлі іс - 
шараларға қатысып өздерінің 
үлестерін қосуда.  

Сондай-ақ, оқырмандарды 
қызықтыру мақсатында жас 
ерекшеліктеріне қарай бала-
лармен әр түрлі жобалар іске 
асырудамыз. Атап өтсек «Асыл 
қазына» жобасы. Ұлтымыздың 
негізсіз ұмытылып бара жатқан 
ұлттық ойындарын жаңғырту, 
жас оқырмандарды іс - шараға 
қатыстыра отырып, ұлттық 
құндылығымызды ұлықтау 
мақсатында оқырмандардың 
ынтасын арттыру  үшін әр түрлі 
ойындар ұсынамыз. Олар «Ақ 
серек пен Көк серек», «Сақина 
салмақ», «Әріп таңдау» т.б. 
көптеген ойындарды ойнату 
арқылы баланы тапқырлыққа, 
жылдамдыққа, батылдылыққа 
үйрету мақсатында атқарылған 

КЕЛЕШЕКТІҢ ТҰТҚАСЫ 
БІЛІМДІ ҰРПАҚТА

іс - шаралар кітапханада және 
ашық аспан астында іске асы-
рылады. Соның нәтижесінде  
оқырмандарымыз кітап оқуда 
жалықпайды және ұлттық 
ойындар арқылы ақыл - ойын 
жетілдіреді. Бұл жобамыз 
биылғы жылдың наурыз айынан 
басталып жылдың соңына дейін 
жалғасады 

Келесі жобамыз «Қиял әлемі» 
деп аталады. Жас ерекшелігіне 
қарай 5 - 12 жас аралықты 
қамтиды. Әр аптаның сәрсенбі 
күні өтетін ойынымыздың 
мақсаты балалар әдебиетін 
насихаттау арқылы қиял 
ерекшеліктерін зерттеу, дамыту. 
Қиял – баланың ақыл ойын да-
мытатын өте күрделі құбылыс бо-
лып табылады. Ол жас баланың 
рухани ізденісіне байланысты да-
мып отырады. Осы жоба аясын-
да «Көңіл күйімізді жаттықтыру», 
«Ауызша волейбол», «Сюжетті 
жазыңыз», «Мамандық таңдау», 
«Дайын бол» т.б. ойындар 
ұйымдастырылды.

Қызылағаш ауылдық модельді 
кітапханасының  оқу залын-
да балаларға арналған кітап 
көрмелерін безендіріп, жас 
оқырмандарына балалар 
әдебиеттерін насихаттаудың 
түрлі жолдарын ұсынудамыз. 
Балалар жылына орай ұлттық 
құндылықтарды жаңғырту, 
дәріптеу, ел руханиятын көтер-
ген тұлғалардың тағылымды 
шығармашылығымен та-
ныстыру және балаларға 
арналған әдебиеттерді наси-
хаттау мақсатында – «Кітаппен 
бірге ержетем» атты кітап 
көрмесі ұйымдастырылды 
және «Әлем кітап беттеріне 
жазылу үшін жаралған», 
«Бала бақыты бәрінен биік», 
«Әлем халықтарының мақал-
мәтелдері», "Менің тәуелсіз 
елім балалар көзімен" т.б. бала-
лармен іс-шаралар өткізілді.

Сацита ХАСАНОВА, 

Қызылағаш ауылдық 
модельді кітапхананың 

кітапханашысы.

Жетісу облысы бойынша жыл 
басынан бері 237 интернет 
алаяқтық фактілері тіркелді, бұл 
республика аумағында 19178 
тіркелген алаяқтықтың жалпы 
санының 1,2 % құрайды.

237 интернет алаяқтық 
фактілері өңірлер бөлінісінде: 
Талдыкорган қаласы-180, 
Қаратал-18, Алакөл-16, Пан-
филов аудандары-5, Текели 
қаласы-4, Кербұлақ-4, Көксу-3, 
Сарқан-3, Ақсу-2 және Ескелді 
аудандары-2.

Көбінде, бұл қылмыстың түрі 
ұялы телефондарды қолдану 
арқылы жасалады. 

Алаяқтар банктік ақпаратқа 
қол жеткізу үшін азаматтардың 
қажетті жеке мәліметтерін 
алудың түрлі тәсілдерін 
қолданады: жоғары лауазым-
ды полиция қызметкерлері 
WhatsApp мессенджеріне алдын 
ала қолдан жасалған, растай-
тын құжаттарды тастай отырып 
ұсынады: елтаңбалы мөрмен 
расталған қызметтік куәліктерді, 
қылмыстық іс қозғау туралы 
қаулы түрлі банктердің қаржы 
бөлімдерінің қызметкерлері 
ұсынады.

Мысалы, Талдықорған қалалық 
полиция басқармасымен аз. Ф. 
арызы бойынша тергеп-тексеру 
жүргізілуде, іс құжаттарына 
сәйкес белгісіз тұлғалар оның 
атынан онлайн несие алып, 
алған қаражатты жымқырған. 

Көбінде Сізге не-
сие рәсімделгені тура-
лы жаңылыстырады және 
олар  банк картасы бойынша 
мәліметтерді, карточка нөмірін, 
банк картасының артқы жағында 
орналасқан CV кодын хабарлау-
ды сұрайды.

Көбінде алаяқтар WhatsApp 
мессенджеріне қонырауларды 
пайдаланады, өткені WhatsApp 
қонырауларды бақылау қиын, 
өйткені бұл адамдар ел ішінде 
де, одан тыс жерлерде де болуы 
мүмкін.

Интернет-алаяқтық «Колеса», 
«Крыша», «OLX» интернет-
сайттарын пайдалану арқылы 
да жасалады.

Әлеуметтік желілер арқылы: 
«Инстаграмм», «Телеграмм», 
«Фейсбук», «ВКонтакте», 
арқылы мүлікті сату тура-
лы хабарландыруды жария-
лау кезінде. Сонымен қатар, 
алаяқтар көбінесе қымбат 
заттардың өте төмен құнын 
пайдаланады, осылайша сатып 
алушыларды тартады.

Қазіргі уақытта қылмыстың 
осы түрін жандандыруға бай-
ланысты ішкі істер органдары 
қылмыстың осы түрін жасауға 
жол бермеуге бағытталған 
шаралар қабылдауда. ІІМ 

АБАЙЛАҢЫЗ - ИНТЕРНЕТ 
АЛАЯҚТАР!  

қылмыскерлердің алаяқтық 
әрекеттері туралы ескерту 
сипатындағы SMS хабарлама-
лар жібере басталды.

Республиканың ішкі істер 
органдары азаматтарды сақ 
болуға және негізгі сақтық ша-
раларын ұстануға шақырады.

ІІМ негізгі ұсынымдары:
1. Ешқандай жағдайда бан-

ктер немесе құқық қорғау орган-
дары қызметкерлерінің несие 
беру, мүлікті сату және ақшасын 
қауіпсіз шоттарға аудару неме-
се несие беру туралы телефон 
нұсқауларын орындамаңыз. 
Құқық қорғау органдары теле-
фон арқылы арнайы операция-
лар жүргізбейді.                  
2. Өзінің дербес деректерін, 
пластикалық карталардың 
деректемелерін ешкімге ха-
барламау, аударымдар туралы 
түбіртектерді, тіпті банк, по-
лиция қызметкерлері болып 
табылатын тұлғаларға кодтар 
мен кодтық сөздерді және т.б. 
бермеуді талап етеміз. 

3. Жеке деректерді белгісіз 
және тексерілмеген сайттарға 
және басқа көздерге бермеңіз. 
Тексерусіз алдын ала төлем 
жүргізбегеңіз. Тауарды алғаннан 
кейін төлем туралы келісуге 
тырысыңыз. Мұндай қызметтер, 
мысалы Қазпоштамен 
көрсетіледі.

4. Күмәнді мәмілелер бой-
ынша аударымдарды жүзеге 
асырмаңыз, ашық кіріс көзінсіз 
қаржылық схемалардан сақ 
болыңыз.

5. Қолданбаларды орнату 
үшін тек ресми App Store, Play 
Market және т.б. пайдаланыңыз.

6. Өтпеуге сілтемелер бой-
ынша жіберуді, мысалы жалған 
төлемдер жасалғандай бо-
лып көрсетілуі мүмкін, жеке 
тұлғалар төлем жасау үшін 
жеке ұялы телефондағы 
бағдарламалардың СПАМ-
сілтемесі жеке терезесі арқылы 
белгісіз тұлғалардан хабарлама 
ретінде келу мүмкін.

7. Банкинг қызметтеріне 
қолжетімділік құпия сөздерін 
үнемі ауыстырып отыруді, яғни 
3D қорғауды және банктер 
ұсынатын басқа да, қауіпсіздік 
шараларын пайдаланып отыру-
ды. 

8. Негізінде тұлғаларға 
өздерінің шоттарындағы ақша 
қозғалысын жиі тексеріп отыру-
ды ескертеміз.  

Ернұр БЕКТҰРСЫНОВ, 

ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  
Жетісу облысы бойынша 

басқармасының қылмыстық 
саладағы құқықтық 

ақпаратты қалыптастыру аға 
прокуроры.



Қасиетті Діңгек ауылы, 
ақындар мен батырлар ауы-
лымен қатар журналистер 
ауылы деп айтуға толық 
негіз бар. Киелі ауылдың 
топырығанын жаралған ақын-
журналистер, Ораз Жұмашов, 
Жамау Бұхарбай, Нұртілеу 
Иманғалиұлы, Мұхаметәлі 
Қазбанбетов марқұм ағалар 
аудандық, облыстық газет 
журналдық редакция мен теле-
визия саласында қажырлы 
еңбек етті. Өз істерінің майтал-
ман ағаларымыз бұл өмірде 
жоқ... 

Қазір ақындық пен журна-
листиканы жалғастырып келе 
жатқан аға - әпкелеріміз Ғабит 
Тұрсынбай, Жанар Рахипо-
ва, Гүлнар Демеуова мен Ер-
бол Сымханов секілді інілерді 
мақтанышпен айтуға болады. 
Өскелең ұрпақтан ақын мен 
журналист шығатына сенімім 
мол, өзім де сіздерді сендіре 
алатыныма шек келтірмеймін. 

Ұлтына болар ұл келіп сол күн 
                                           фәниге,
Өзің бұйырған, 
              қазақтың бағы бес елі. 
Жаңадан ашып 
                       кең дүниенің есігін,
Тербетті ана, 
                  тыншып қалған бесігін.
Бейсенбі күні туылған 
                             шақалағының,
"Бейсен" - деп қойды 
                           кіші әкесі есімін. 
Маңдайы жарық, 
              жүзі бір нұрлы бала еді,
Жаны да жайсаң, 
                   көңілі шалқар жан еді.
Өрмелеп шыққан 
                   қазақтың сонау көгіне,
Арайлап атқан, 
              жап жарық әсем таң еді. 
Ұлттың ұлының 
                       бөлектеу еді әлемі,
Бөлмейтін жанды, 
             түзу ед(і) елмен сәлемі.
Бақытын ойлап әр жанның 
                               күнде жүргізген,
"Айтуға оңай" 
            талайдың болды жан емі. 
Қанат бітірдің 
         жалынды сөзбен жастарға.
Жабылып қалған жобаңды 
                        қайта бастар ма?
Бейнеңіз есте, 
      Болмысың өшпес ешқашан,
Кетсе де рухың 
               аттанып мәңгі аспанға. 
Ұлтшыл ұрпақ, 
                  жар, әрі, әке ардақты,
Әр сөзің ерек, 
              жан едің аға салмақты.
Журналисттердің жүйрігі едің 
                                           дарабоз,
Шығармашыл ең, 
            адам едің ғой жан-жақты. 
Өзіңнен асқан, 
                     жан әлі аға тумады,
Ешқандай бақыт, 
            қазаңның орнын жумады.
Жүрекке батып 
              барады-ау асыл ағатай,

Қасым Айсұлу Үздік арнау 
бағыты бойынша жүлделі 3 
орындар алды. Арнайы Ди-
пломдармен және ақшалай сер-
тификатпен марапатталды. 

Марапаттау Бейсен Құранбек 
марқұм ағамыздың 9 желтоқсан 
туған күнінде еске алып 
Талдықорған қаласы Салтанат 
сарайында өтті. 

Айсұлу жайлы айта кетсек, 
апасы Рахипова Тұрсынхан 
Ахметқызы (1936 - 2014) жыл-
дары ең алғаш ақындар айты-
сы басталып, халық арасынан 
таланттарды іздестірген кезде 
жарқ етіп сахнаға шықан еді. 
Ақын атамыз Қуат Терібаевтың 
100 жылдық мерейтойындағы 
айтыста өнер көрсетті. 
Аудандық басылымдарда 
апамыздың шығармашылығы 
жиі басылып, өлеңдері халыққа 
жетті. Өмірін ақындыққа емес, 
отбасына арнаған ананың 
шығармашылығы аздап болса 

Жақында Талдықорған 
қаласында жас журналист 
оқушылар арасында Бейсен 
Құранбек атындағы облыстық 
шығармашылық байқауы өтті. 
Әр бала өз жұмысын видео 
түрінде дайындап қазылар 
алқасына жіберген болатын.

Жалпы жарыста 4 номина-
ция болды Олар: Үздік арнау, 
үздік репортаж, үздік шығарма 
және үздік шок-шоу. Үздік ар-
нау бағыты бойынша қатысқан 
балалардың ішінде жұмыстары 
жақсы деп іріктелген балаларға 
сол жерде 15-20 минут ішінде 
тағы да өлең жазғызады. 

Осы байқауға Н.Есеболатов 
орта мектебінің 11 сынып 
оқушысы Қасым Айсұлу 
Асанқызы Үздік арнауын жолда-
ды. 

Бейсен Құранбекке арнау
ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ

Қар түскен жаңа, 
      мақтадай қыстың кеші еді,
Сол жылы халқым:
         "Қыс жылы болды" деседі.

Өткен шақтарда жыр қозғау 
                                       өзің туралы. 
Халықтың аға-ау 
               қаларсыз мәңгі есінде,
Өзің жетпейсің, 
              жаңа қазақтың көшінде.
Бір екі эфир араға салып 
                                               киетін,
Оюлы, қара костюмың қалды 
                                                есімде. 
Алашқа сізді 
        бақ қылып Алла берген бе?
Бейсен ағамдай 
         жан іздеп босқа сенделме.
Жақсылықпенен 
                       өткізер едің ағажан,
Өзіңе тағы 
            аз ғана ғұмыр бергенде...

Жетісу Дарын орталығының 
ұйымдастырумен нөмері 27 мек-
тепте Mi battle өткен. Ол жерде 
әр ауданнан келген оқушылар 
балалар команда болып сұрақ 
жауап сайысқа түсті. 

Нәтижесінде 10 сынып 
оқушысы Жұмақын Ұлжанат-
Үздік тоу шоу, 11 сынып оқушысы 

да танылған еді. Көзі тірісінде 
кішкентай ғана немересі 
Айсұлудың бойынан ерекшелікті 
байқаған ана «Айсұлуда 
ақындық бар, мен ақындық 
жолын қумадым, осы балама 
қонады, бетінен қақпаңдар, 
баптаңдар бұл баланы» деп 
өсиет қалдырыпты. Ана жүрегі 
қателеспеген екен. 

Айсұлу қызымызға теле-
фон соғып құттықтап, арман 
мақсатын сұрағанымда жур-
налистика саласы бойынша 
оқуға түскісі келетін айтып ойын 
бөліскен еді. Мектептегі оқуын 
жақсы бітіріп, осы журналисти-
ка мамандығы бойынша оқуға 
түсуіне, өмірде жолы ашық, биік 
белестерді бағындыра беруіне 
ақ жол, сәттілік тіледім.

Жантас БИҒАЛИ,

"Қазақстан 
Республикасының құрметті 

азаматы", 
Есеболатов ауылының 

тумасы. 
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Діңгек - Журналистер ауылы

Сезімтал әрі момын, жанашыр Қоян тік мінезімен және білімге 
құштарлығымен ерекшеленеді. Ол бала күнінен дами түсіп, аса көрнекті 
тұлғаға айналады. Қытай жұлдызнамасы бойынша төртінші белгі бо-
лып саналатын Қоянды қандай қасиеті табысты етеді? Мұны астро-
логтар және эзотериктер - Шелли Ву, Сюзанна Уайт пен Дерек Уолтерс 
түсіндіріп берді. 

Қоян жылының жалпы сипаттамасы 
Күн-ай күнтізбесі бойынша уақытты санау дәстүрі Қытайдан бастау ала-

ды. Будда таңдаған он екі киелі жануар және Қытай жұлдызнамасы осыған 
байланысты. Бұл аңыз жөнінде Дерек Уолтерстің "Библия китайской астро-
логии" кітабында жазылған. Қытай жұлдызнамасында Мысық пен Қоянды 
бірдей иероглифпен жазған. Сондай-ақ екі белгіні де бір атаумен атайды. 
Мысық пен Қоян жылы қай кезде болады? Бұл жыл белгілеріне мына жыл-
дар сәйкес келеді: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 және 
2011. Ендігі Мысық пен Қоян жылы 2023 жылға тұспа-тұс келіп тұр. 

Бұл жылдар адамзат тарихында қандай оқиғаларымен есте қалды? Паб-
ло Пикассоның “Арлекин” картинасы, Чемберлен нотасы, “Унесенные ве-
тром” фильмі, коммерциялық түрлі-түсті теледидардың шығарылуы, Кариб 
теңізіндегі құйын, билікке Маргарет Тетчердің келуі, Солтүстік полюстегі 
“Сібір” мұзжарғышы, есеп-қисаптың евроға өтуі және жер шарының жетінші 
миллиард тұрғынының дүниеге келуі әлемдегі айрықша маңызды оқиғалар 
ретінде саналады. 

Қоян жылы дүниеге келген жандар момын мінезімен ерекшеленеді. 
Оларға оппонентімен қарсыласқаннан гөрі келісе салған ыңғайлырақ. Бұл 
белгіге тұспа-тұс келетін жылдар - әлемде тәртіптің орнауы мен адамдар 
арасындағы қарым-қатынастың жақсаруына мүмкіндік беретін келісім мен 
мәмілеге келу кезеңі. Қоян жылының негізгі айырмашылығын біле отырып, 
2023 жылдың қалай өтетініне болжам жасау жеңіл болмақ: 

Мысық және Қоян - шығыс жұлдызнамасының төртінші белгісі. 
Жылдың дүлей күші оның қалай өтетініне және Қоян жылы туылған 

адамдардың мінез-құлқына әсер етеді. Бұл ағаш, су, жер, от, металдың күші 
болуы мүмкін. 

Қоян (Мысық) - қамқорлық пен кеңпейілділіктің нышаны. Ол ымыраға 
келуді, бейбітшілікті сүйеді, бірақ батырлық жасап, өз құқығын қорғауға да 
қабілетті. Оның қаншалықты табысты адам болатыны айналасына, отба-
сына және тұратын жеріне байланысты. Қоян сәттілікке сенеді және күте 
алады. Ол нәзік әрі сексуалды, көбінесе молшылықта өмір сүреді, жан-
жағындағылардың еркесі саналады. 

Сюзанна Уайттың "Новая астрология" кітабында Қоян (Мысық) белгісінің 
инь қуатына жататыны жазылған. Аталған белгіге тән бойтұмарлар жыл 
символын өзіңізге тартуға және сәттілік әкелуге көмектеседі: 

Зодиак белгісі - Балықтар. 
Түсі - қызғылт, қызыл, күлгін, көк. 
Гүлі - жасмин. 
Сәтті сандар - 3, 4, 6 және олармен үйлесетін барлық сан. 
Сәтті күндер - Ай күнтізбесі бойынша 26-27 және 29 күндер. 
Жарық түсетін жағы - оңтүстік, солтүстік-батыс және шығыс. 
Ай күнтізбесінің айлары - 1, 4, 8 және 11. 
Қоян жылы туылған адамдарға мінездеме 
Қоян жылы дүниеге келу нені білдіреді? Бұл дегеніміз - әйгілі адам болу 

деген сөз. Ол - жақын адамдарына адал, талантты және атаққұмар адам, 
тартымды сұхбаттасушы әрі сүйікті серіктес. Ол өте көнбіс және кез кел-
ген мәселені шешуге қабілетті. Қоян жайсыз жағдайларға сирек тап бола-
ды, өйткені өте сақ және ақылды. Ол үнемі мәселенің ұсақ-түйегіне дейін 
мұқият қарайды және Қытай жұлдызнамасындағы 12 белгінің ішінде ең 
бақыттысы болып саналады. Қоянды жақсы түсіну үшін нені білу керек 
екеніне тоқталып өтсек: 

Жалпы белгілері 
Қоян жылы туылған адамдардың мінезі қандай? Олардың барлығы ақ 

пейілді, сабырлы және мейірімді адамдар. Жұмыс пен қарым-қатынас 
жағдайында Қояндардың жауапкершілігі өте мол, олар төзімді және 
мейірбан боп келеді. Өзгелерге құпия әрі тұйық адам болып көрінуі мүмкін, 
ал өз жақындарына тым жомарт, жаны нәзік. Жаңадан танысқан адамдар-
мен тез тіл табысады, пайдалы байланыс орнатуға икемі бар және бәрімен 
келісімге келе алады. 

Қоянға тән мінез-құлық пен қасиеттер мыналар: 
Белсенді көмекші және сізді мұқият тыңдай алатын әңгімелесуші. 
Тамаша дос және қамқор қолдаушы. 
Жайлылықты жаны сүйеді, жомарт серіктес. 
Мейірімді ата-ана және адал үй иесі. 
Бойдағы көптеген талантына орай Қоян өзін әр түрлі қызмет аясында 

дамытады. 
Қоян жылы туылғандар: 
Табысты қаржыгерлер және жауапкершілігі мол саудагерлер. 
Талантты дәрігерлер, хирургтар, косметологтар. 
Сұраныстағы заңгерлер және шебер дипломаттар. 
Мамандықта тұрақтылықты жақсы көреді, жұмыс орнын жиі ауыстырғанды 

ұнатпайды, сенімді, нақты статусы қалыптасқан ұжымда қызмет еткенді 
құп көреді. Қояндар жауапкершілікті жоғары қояды, ыждағатты, төзімді, 
жұмысқа қабілетті және аналитикалық тұрғыда ойлай алады. 

Қоян жылында туған ер адамдар мен әйелдердің жұлдызнама 
белгілеріне байланысты мінездемесі 

Тоқты - үздік кәсіпкер, жомарт және позитивті. 
Торпақ - әділ, еңбекқор және ұқыпты. 
Егіздер шешендігімен және қарым-қатынастағы әдептілігімен 

ерекшеленеді. 
Шаян - асқақ, атаққұмар, бірақ өте тартымды. 
Арыстан батылдығымен және турашылдығымен ерекшеленеді, жолы 

болғыш, бірақ өзімшіл. 
Бикеш - педант, жұмысына мығым, өзіне жақсы күтіммен қарайды және 

әдемі көрінеді. 
Таразы - ашық, жылы шырайлы және өте көпшіл. 
Сарышаян - сендіру талантына ие, бірақ қызуқанды және кекшіл мінезі 

де бар. 
Мерген - мейірімді және сүйкімді. 
Тауешкі - салмақты, тәуелсіз және еңбекқор. 
Суқұйғыш - көпшіл, арманшыл және өзгелерді құтқаруға дайын тұрады. 
Балықтар - тиімді қарым-қатынас орната алады, әккі әрі өте ақылды. 

Басқа басылымдардан.

Қоян жылы: белгінің мінездемесі 
мен сипаттамасы 
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Қазақстан Республикасы Әлеуметтік 
ғылымдар Академиясының академигі, 
профессор, тарих ғылымдарының док-
торы, Қаз ҰУ-ң шетелдердің ерте 
дүние және орта ғасырлар тарихы 
кафедрасының меңгерушісі Геттинген 
университетінің (Германия) Құрметті 
профессоры Құрмет орденінің иегері 
Жұмағұлов Қалқаман Тұрсынұлы Жаңа 
2023 жылмен аудан жұртшылығын және 
газет қызметкерлерін риясыз көңілмен 
құттықтай отырып былай деген еді:

- Аудандық газет «Ленин жолы» болып 
шыққаннан бізге таныс. Ал, тәуелсіздік 
алғаннан бері газетте ел, жер тари-
хы, атақты адамдардың өмір жолдары 
және басқа да ауданның түрлі саладағы 
жаңалықтары жарияланып келеді. Оны 
білетініміз елге арнайы шақыртулар 
мен іссапарға келгенде әуелі аудандық 
газетті алдырып көремін. Кейде ар-
найы нөмірлерін Қаз ҰУ - не алдыр-
тамын. Ондағы мақсатым шетел-
дерге шыққанда туған ауданның жай 
жапсарын сұрайтындар жиі болады. 
Мысалы Георг Август атындағы Гет-
тинген университетінде неміс тілінде 
«Жалпы тарихтағы Батыс және Шығыс» 
мәселелері бойынша дәріс оқып профес-
сор ретінде қызмет атқарамын. Сон-
дайда студенттер менің өз туған жерім 
туралы көп білгісі кеп сұрайды. Сондай 
кезде қызықты тарихи әңгімелер айтып 
беріп, осы аудандық газеттің бірқатар 
нөмірлерін көрсетіп, ескерткішке 
алып қалғандары бар. Солардың ішінде 
мені жерлестерімнің  Ақсу ауданының 
"Құрметті азаматы" атағын берген га-
зет нөмірі де бар еді. Олай болса, маған 
да ыстық аудандық газеттің жұмысы 
Жаңа жылда да жақсылықпен жалғаса 
берсін демекпін.

Ендеше, қалың оқырманға 
ауданымыздың академигі туралы диа-
логты оқып көрсек.

Әр ғалымның өзіндік ерекшелігі, 
кемеңгерлігі бар. Одан тарих сала-
сы да ада емес. Міне, осы көне тарих-
ты зерттегенде түркі халқының ал-
мас қылышы, көк семсері болған ата 
– бабаларымыздың тегі мен тектілігін 
біз сол тарихтан білеміз.

Ал, Батыс пен Шығыстың көне тари-
хын зерттеп, олар егілсе егіліп, қайғырса 
қайғырып, қуанса бірге қуанып, көне та-
рихпен бірге жасап, олардың заманауи 
тағдырларын, мәдениетін мына өмірге 
жеткізіп, талай – талай ғалымдарды та-
маша еңбегімен тамсандырып, әлемдік 
тарихты табындырған Ақсудан шыққан 
қазақ халқының тұңғыш тарихшы – 
медиевист, профессор ЖҰМАҒҰЛОВ 
Қалқаман Тұрсынұлы кім?

Міне, көрнекті тарихшы – ғалым 
әлемдік тарих саласының белгілі ма-
маны, еңбектері шет елдерге таны-
мал, Қазақстанның тарих ғылымында 
алғаш рет глобальдық маңызы бар 
орта ғасырлық Германия мен Европа 
тарихының мәселелерін талдаған про-
фессор Қалқаман Жұмағұловтың 75 
жасқа толуына орай Қазақстан жур-
налистер одағының мүшесі Дүйсен 
Мұқаметшарұлы арнайы жолығып, 
әңгімелескен еді. Сәті түскен сухбат 
былайша өрбіді:

ЖУРНАЛИСТ: - Сіздің әңгімеңізден 
"Орта ғасырлар тарихы", "Әлемдік 
тарихтың теориялық және өзекті 
мәселелері". Магистратурада ар-
найы курстар бойынша "Евразия 
тарихы мен өркениетіндегі ғұндар", 
"Халықтардың ҰЛЬІ Қоныс аудару 
дәуіріне дейінгі және сол кезеңдегі 
германдықтардың тарихы мен 
мәдениеті", "IV - V ғғ. Европадағы 
ғұндар тарихының мәселелері" атты 
дәрістер оқығаныңыз, мұның өзі Ба-
тыс пен Шығыс тарихы бойынша 
көп жылдық ғылыми ізденістеріңіздің, 
зерттеулеріңіздің нәтижесі көрінеді. 
Ал мұның қазақ халқына, оның 
ғылымына тигізер пайдасы бар ма?

ПРОФЕССОР: - Ерте Орта ғасырлар 
дәуіріндегі герман халықтарының фео-
дализм генезисінің теориялық белгілерін 
анықтауда шет тілдеріндегі жазба де-
ректерге кең анализ жасай отырып, 
археология, этнология, лингвистика, 
антропология жетістіктерін және дәл 
ғылымдар мен пәнаралық зерттеулерді 
кең қолдана отырып Қазақстанның тарих 
ғылымына зор үлес қоса білдім деп ой-
лаймын. Оған менің КСРО – нын, Ғылым 
академиясында Москвада қорғалған 
"Ежелгі германдықтардың аграрлық 
құрылымының мәселелері" кандидаттық 
және "Халықтардың Ұлы Қоныс аудару 
дәуіріне дейінгі ежелгі герман қоғамының 
дамуының негізгі мәселелері" докторлық 
диссертацияларым куә бола алады. 

Менің ұсынысым бойынша 1997 жылы 
Қазақ Ұлттық университетінің ерте дүние 
және орта ғасырлар тарихы кафедрасы-
мен ГФР – дің Геттинген университетінің 

1 қаңтар – Академик Жұмағұлов Қалқаман Тұрсынұлы - 75 жаста!

КЕМЕҢГЕР
тұрғыда сіздің дара пікіріңіз қандай?

ПРОФЕССОР: - Қандай ғұламалар 
өмірден өтсе де олар өздерінің білімдерін 
сонау көне тарихтан, көне жазбадан 
іздеп, төрткүл дүниені шарлап, тәжірибе 
жинақтағандары мәлім. Менің өзіме келетін 
болсам, М.В.Ломоносов атындағы ММУ 
– де КСРО – ның ҒА – ның жалпы тарихи 
институтында, Герман Археологиялық ин-
ститутында (Франкфурт - на - Майне) еңбек 
тәжірибемді жетілдірдім. Соның нәтижесінде 
ғылыми жетістіктерім халықаралық грант-
тармен аталып етті. Ал 1997 – 99 жылдары 
арнайы шақыру бойынша ГФР – да Георг 
Август атындағы Геттинген университетінің 
профессоры ретінде "Әлемдік тарихтағы 
Батыс пен Шығыс" мәселесі бойынша неміс 
тілінде дәріс оқыдым. Тарих ғылымдары 
бойынша (ҚазМУ жанында) докторлық 
және кандидаттық диссертациялық ғылыми 
кеңестің төрағасының орынбасары бо-
лып менің жетекшілігіммен 5 кандидаттық 
диссертация қорғалды. Мен жетекшілік 
ететін кафедра Қазақстандағы жал-
пы тарих саласының мамандарын дай-
ындау орталығына айналып, кафедра 
Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы 
Қазақ – Түрік Университетіне, Шығыс 
Қазақстан Мемлекеттік университетіне, 
Семей, Евразия, Ақтөбе және басқа да 
университеттеріне ғылыми көмек көрсетеді.

ЖУРНАЛИСТ: - Сіздің еңбектеріңізге 
және әңгімеңізге қарағанда тарих 
ғылымының деполитизация және 
деидеологизация жағдайында алғаш 
рет Батыс, Орталық, Солтүстік 
Европадағы Евразия бөлігіндегі 
территориялардағы шаруашылық 
өмірінен әлеуметтік дамудың жан – 
жақты мәселелерін зерттеудің жаңа 
методологиясы мен методикасын 
ұсынған көрінесіз. Осы төңіректе біраз 
ой толғаныс жасап көрсеңіз?

ПРОФЕССОР: - Пәнаралық және жара-
тылыстану   ғылымдарының жетістіктерін 
бірқатар елдер тарихында қолдану 
негізінде, дәстүрлі тарихи деректерді са-
лыстыра отырып, қолөнер, айырбас, сауда 
жолдарының дәл бейнесін қалыптастырды. 
Бұл мәселеге кеңес тарихнамасында да, 
қазір ТМД елдеріндегі ғылымда да көп 
көңіл бөлінген. Тіпті кейбір жағдайларда 
бұл көріністер жоққа шығарылды. Бұл 
көріністерсіз феодалдық қатынастардың 
пайда болу кезеңіндегі экономикалық, 
әлеуметтік құрылымды толық бейне-
леу мүмкін емес еді. Европа елдеріндегі 
ақырғы онжылдықтың археологиялық ма-
териалдарына анализ жасай отырып, ТМД 
елдерінің ғылымында алғаш рет Европа 
елдерінің әртүрлі аймақтарында және тыс 
аймақтарда ертедегі сауда және айыр-
бас қатынастарының болғандығын сенімді 
түрде дәлелдейді. Сауда байланыста-
ры әсіресе ерекше керамикадан, қолдан 
жасалған заттардан керінеді. Рим импор-
ты Скандинавиядан Балтикаға дейінгі кең 
аралыққа тарады. Менің жаңа методика 
негізіндегі зерттеу жүмысымның барысын-
да Орталық Европа территориясындағы 
гончарлық іс, керамика, қолөнер біздің 
эрамыздың алғашқы ғасырында үлкен 
жетістікке жеткені дәлелденді; бұл жағдай 
болашақ ғасырлардың экономикалық 
өсуіне негіз болды. Қазіргі археологиялық 
мәліметтер негізінде таяу және алыс елдер 
арасындағы құрғақ және теңіз сауда жолда-
рын қайта қалпына келтіруге мүмкіндік туды. 
Рим трактары орта ғасырларда өз ролін 
жоғалтқан жоқ. Жалпы менің еңбегімде 

керсетілген ертедегі және ерте орта 
ғасырлардағы Европа территориясындағы 
шаруашылықтың гүлденуі тарихтың келесі 
кезеңдеріидегі экономикалық прогреске 
алғы шарт болды.

ЖУРНАЛИСТ: - Жалпы сіз көтерген Ев-
разия мен Европадағы ғұн тарихының 
мәселелері аса маңызды және түрік 
халықтары мен Қазақстан  тарихына 
тікелей қатысты екен. Бұл жерде сіз 
алғаш рет ғылыми айналымға латын, 
грек, неміс тілдеріндегі жазба және 
жаңа археологиялық лингвистикалық 
деректерді енгізе отырып, Батыстағы 
Батыс Рим империясының құлауына, 
жаңа орта ғасырлар дәуіріне өтуде өз 
ролін атқарған ғұн державасының та-
рихын қайта қалпына келтіруге негіз 
болған көрінесіз. Ғылым саласындағы 
бұл жетістігіңіз туралы да айтып 
өткеніңіз орынды болар еді? 

ПРОФЕССОР: - Халықтардың Ұлы Қоныс 
аудару дәуіріндегі Евразия мен Европадағы 
ғұндар тарихы тек Шығыс тарихында ғана 
емес, антика мен орта ғасырлар түйісіндегі 
Батыс тарихында да маңызды орын ала-
ды. IV - VII ғасырлар тарихқа халықтардың 
Ұлы Қоныс аудару дәуірі ретінде енді. Осы 
IV ғасырға миграциялық процестердің ең 
жоғарғы шегі дәл келді, бұл процестер 
барлық континентті жаулап алды және 
оның саяси, этникалық, мәдени тұлғасын 
түбегейлі өзгертті. Бұл кезең антикалық 
өркениеттің күйреуі және феодализмнің 
пайда болу дәуірі. IV - V ғғ. Ұлы Қоныс ауда-
ру дәуірінде герман және түрік тайпалары, 
тайпа одақтары маңызды роль атқарды. IV 
ғ. 70 жылдарында ғұндардың Батысқа жап-
пай жылжуы басталды. Менің пікірім бой-
ынша азиялық ғұндар біршама зерттелсе, 
Европалық ғұндар мүлде зерттелмеген. Ғұн 
тарихы әлі де өз зерттеушілерін күтуде. Сол 
сияқты орыс тілі мен әдебиеттерде кеңес ме-
диевистикасында Евразия мен Европадағы 
ғұн тарихы жеке қысқа шолуларды есепте-
мегенде ашылмаған деуге болады. Бүл жер-
де Батыс европалық авторлар қатарының 
ғұндар қозғалысын Европа мәдениетін 
құртушы "азияттардың" қозғалысы ретінде 
сипаттауы да әсер етті. Бұл да тегін емес, 
өйткені, ғалымдар өз мәліметтерін кейінгі 
антикалық және ерте орта ғасырлық хрони-
стерден жинақтап, мәліметтерді сын көзден 
өткізбей өзге мәліметтермен салыстырмай 
пайдаланған. Мен өз ғылыми еңбектерімде 
қазіргі ғылымның даму сатысында 
деректердің әртүрлі түрлері мен топтарын, 
атап айтқанда табиғи – географиялық, 
этнографиялық, археологиялық жазба 
т. б. салыстыру тәсілі арқылы бір – бірін 
толықтырған, жетілдіріп пәнаралық зерттеу 
бағытын кең қолдандым. 

ЖУРНАЛИСТ: - Жаңа өзіңіз айтып 
өткендей, европалық ғұндар неге 
зерттелмегендігін байқадық. Енді 
осыған байланысты жалпы алдағы 
уақытта ғалым ретінде алға қойған 
мақсат – мүдде дегендей, бағымды 
жоспарларыңыз да бар шығар.

ПРОФЕССОР: - Әрине, мысалы 
Европадағы ғұндар тарихынан Евразия 
тарихы басталады, евразияшылдық - бұл 
менің болашақтағы ғылыми жоспарымның 
іргелі қорытындысы болмак. Шығыс пен 
Батыстың көп қырлы өзара байланысының 
дәстүрлері мен мәдениетінің синтезі өз 
кезеңінде жаңа өркениеттің және қоғамдық 
қатынастардың сапалы қалыптасуына әсер 
етті. Таяу аралықта мен өзімнің монографи-
яларымды жарыққа шығаруды жоспарлап 

отырмын. Бұл зерттеуім нәтижелі көрініс 
тауып, Европадағы Халықтардың Ұлы 
Қоныс аудару дәуірінде ғұн державасы 
Европа тарихының тағдырына жаңа, орта 
ғасырлық өркениетке өту кезеңінде ерек-
ше әсер етті. Рим империясы құлағаннан 
кейін өркениет белесі кеңейді. Ол өз да-
муын Альпінің солтүстігіндегі аймақтардан 
Батысқа, Орталық, Шығыс Европаға қарай 
дамытты. Ескі Рим империясының орны-
на келген "Европаның" өзіндік маңызы 
өсті. Ғұн шапқыншылығынан кейін 
қалыптасқан "кеңістікті" герман, кельт 
және басқа қоғамдастықтар толықтырды. 
Аттиладан кейін тарих сахнасына бірінші 
мың жылдықтың келесі ұлы түлғасы, 
орталығы Париж бен Аахен қаласы 
болған Франк империясының императо-
ры ұлы Карл келді. Батыстағы Каролинг-
тер державасы болашақ үш ірі Европа 
мемлекеттерінің - Франция, Германия, 
Италия қалыптасуының бастамасы еді. 
Ғұндар алғашқы евразиялықтар бол-
ды, олар Азия мен Европаның көптеген 
халықтарының этногенезіне қатысты. 
Ғұндар мұрасы туралы әлемге танымал 
Қазақстан, Орталық Азия мемлекеттері, 
Венгрия, Австрия, Германия, Бел-
гия, Франция территорияларындағы 
археологиялық қазбалар нәтижелері бой-
ынша да бағалауға болады.

ЖУРНАЛИСТ: - Сіздің осындай 
ұшан – теңіз  еңбектеріңіз Батыс 
пен Шығыстың әлемдік тарихын 
табындырған біліміңіз тек бізге ғана 
емес, шет елдерге де кеңінен таны-
мал екені даусыз. Осы еңбектеріңіз 
жүйелі бағаланып та жатқан шығар. 
Солай бола тұрса да қысқаша осы 
мәселеге де тоқтала кетсеңіз дүрыс 
болар еді?

ПРОФЕССОР: - Әрине, бағалауға 
тұрарлық еңбек қашан да бағаланып 
жатады. Соңғы кездері Ресей, Герма-
ния, Қырғызстандағы  Халықаралық 
конференцияларға бірнеше рет баян-
дамалар жасадым. Осыдан екі жыл 
бұрын ҚазМУ – де болған халықаралық 
Бекмаханов оқуларының ұйымдастыру 
комитетінің төрағасы болып, пленарлық 
мәжілісте "Қазіргі кезеңдегі әлемдік тарих-
ты кезеңдеу мәселесі" атты тақырыпта ба-
яндама жасадым. "ҚазМУ хабаршысының, 
тарих семьясының" ғылыми редакторы, 
Геттинген университетінің (Германия) 
(Материалия Туркия) басылымының ред-
коллегия мүшесі болдым. Сол сияқты 
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 
10 жылдығына арналған Астанада және 
Алматыда болған халықаралық конфе-
ренцияда 5 ғылыми баяндама жасадым. 
Ал кезінде ВЛКСМ Орталық Комитетінің 
Құрмет белгісімен, ЛКСМК – нің Орталық 
Комитетінің Құрмет грамотасымен, Қазақ 
Мемлекеттік университетінің Құрмет 
грамотасымен, "Социалистік еңбек 
жарысының" медалімен, Қазақстан Ре-
спубликасы тәуелсіздігінің 10 жылдық 
мерейтойы құрметіне "Қазақстан 
Республикасының ғылымын дамытудағы 
үлесі" үшін үкіметтің Құрмет белгісімен ма-
рапатталдым.

ЖУРНАЛИСТ: - Сіздің ғылым сала-
сында ерінбей еңбек етіп, сүрінбей 
асқарлы шыңдарға шығуыңызға 
бірден – бір себепші, бірден бір жана-
шыр, бірден бір ақылшы, өзіндік пікірін 
қосып отыратын ең жақын жанұя бо-
лып табылмай ма?

ПРОФЕССОР: - Әрине, мен өзімнің 
қиын да, қызықты көне тарихты зерт-
теу саласындағы көп жылғы жемісті 
жетістіктерім жанұяма тікелей байланысты. 
Мен Батыс пен Шығыстың, жалпы әлемдік 
тарихтың ғаламат ғажайыптарын зерттеу-
де алаңдамай, мақсатты еңбек етуіме жол-
дасым София Туланқызының қосқан үлесі 
әрине өте зор деп бағалаймын. Ол ғалым 
– музеолог, Қазақ Ұлттық университетінде 
аға оқытушы болып қызмет істейді. Ал, 
ұлым Санжар Қалқаманұлы ҚазМУ – дың 
заң факультетін үздік бітіріп, Астанада 
Қазақстан Республикасы Бас прокуратура-
сы департаментінің аға прокуроры. Қызым 
Жанна Қалқаманқызы болса заңгер, 
құқық маманы, Алматы мемлекеттік 
университетінің оқытушысы.

ЖУРНАЛИСТ: - Әңгімеңізге зор рах-
мет. Алдағы уақытта да тамаша 
талантыңызбен  тарих қойнауына 
үңіліп, әлем ғалымдарын таңдандыра, 
тамсандыра беруіңізге шын жүректен 
ізгі тілегімізді білдіргіміз келеді. 

Міне, жер шарының нүктесіндей 
ғана киелі Ақсу жерінен шығып, әлемге 
танылған осындай ірі, биік тұлғаларға 
ауданымыздың және облыстың Құрметті 
азаматы және «Құрмет» орденінің иегері 
ретінде кемеңгер ғалымның кемел ойлы 
өмір жолы кейінгілерге үлгі аларлық 
тағылым болып келеді. 

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі.

Түркітану және Орталық Азия елдері инсти-
туты арасында ғылыми ынтымақтастық жо-
спары бекітілді. Батыс пен Шығыстың өзара 
байланыстарының ерте дүние мен орта 
ғасырлардағы өзара байланыстарының 
жан – жақты жолдарын зерттей отырып 
үш монографияның авторы болдым. Онда 
ежелгі герман қоғамы мәселелері мен 
концепциялары. Қазіргі ғылыми пәндер 
көрінісіндегі ежелгі германдықтардың 
шаруашылығы. Қазіргі зерттеу таңындағы 
германдықтардың этногенезі, материалдық 
және рухани мәдениеті. Қазақ, орыс, неміс 
тілдерінде жазылған Европа, Евразия та-
рихы және орта ғасырлардың өркениеті; 
Европа мен Азияның мәдени байланыста-
ры, ғұн тарихы, герман тілдерінің теориясы 
мәселелеріне арналған бірқатар ғылыми 
еңбектердің, оқу құралдарының авторы 
болдым.

ЖУРНАЛИСТ: - Бірнеше тілді меңгеру, 
көне шетелдік тарихты зерттеу аса 
табандылықты, қажыр – қайратты, 
терең білімді қажет ететіндігі белгілі. 
Осыған орай, әр ғалым өз білімін 
жетілдіруге қалай мән береді? Бүл 
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Ақсу ауданы – облыстың солтүстік-
шығысында орналасқан әкімшілік бөлік. 
1930 жылы 17 желтоқсанда құрылған. 
Жер аумағы – 12,6 мың шаршы кило-
метр. Тұрғын халқы – 42,6 мың адам. 
Ауылдық округтер  саны - 17. Оның 
ішінде : Елді мекен саны – 50.

ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық 
аумақтық инспекциясы, ҚР АШМ 
ВБжҚК Жетісу облыстық аумақтық 
инспекциясының құрылымдық 
бөлімшесі болып саналады. Штаттық 
кестесі бойынша: инпекция басшысы, 
үш бас, бір жетекші маман, барлығы 5 
маман  қызмет атқарса, қазір де 1 бас 
маман және 1 жетекші маман басқа 
инспекцияларға ауысты. 

Ауданда  ИСЖ бағдарламасында 
01.01.2022 жылға 100 195 бас МІҚ, 309 
185 бас ҰММ, 29 028 бас жылқы, 651 бас 
шошқа, 28 бас түйе, 

30.11.2022 жылға 105 098 бас МІҚ, 354 
922 бас ҰММ, 32 736 бас жылқы, 1 152 
бас шошқа, 28 бас түйе тіркелген.                       

Жүргізілген егу - тексеру іс - шара-
лары

 Диагностикалық іс - шаралар.
2022 жылы  бруцеллезге 125 897 бас 

МІҚ-дан  қан алу жоспарланып, 125 374 
бастан қан алынды, орындалуы - 99%. 
(523 - бас МІҚ малы ЖШС «Агрохол-
динг Ақсу» тиесілі, Панфилов ауданына 
жіберілген). 200 басы бруцеллез ауруы-
на оң нәтиже көрсетті. ( Ақсу а/о - 6 бас, 
Есеболатов а/о – 26 бас, Жансүгіров а/о 
– 11 бас, Жаңалық а/о – 9 бас, Қарасу а/о 
- 25 бас, Қаракөз а/о - 6 бас, Қызылағаш 
а/о -25 бас, Қарашілік а/о – 13 бас, Егінсу 
а/о – 16 бас, Матай а/о – 28, Молалы а/о 
- 6 бас, Арасан а/о - 4 бас, Қапал а/о - 
6 бас, Көшкентал а/о - 4 бас, Суықсай 
а/о 11 бас, Б.Сырттанов а/о- 4 бас )  154 
бас МІҚ  Талдықорған қаласындағы ИП 
Рауанға өткізіліп, 46 бас МІҚ шығын бол-
ды, уақтылы ауру малды қайта өңдеу 
орнына өткізуді қамтамасыз етпеген 
5 тұлғаға 76 575 тг айыппұл салынып,  
жергілікті бюджетке өндірілді. 

Сол сияқты бруцеллезге 448 006 
бас ҰММ - дан  қан алу жоспарланып, 
448 006 бастан қан алынды, орында-
луы - 100%. 54 бас ҰММ бруцеллез ау-
руына оң нәтиже көрсетті. (Есеболатов 
а/о – 10 бас, Жансүгіров а/о – 18 бас, 
Жаңалық а/о – 19 бас, Көшкентал а/о 
– 5 бас, Қапал а/о – 1 бас) 54 бас ҰММ 
толығымен қайта өңдеу орнына өткізілді.

1968 ит, 28 түйе, 20 шошқа бруцел-
лезге тексеру жоспарланып, жоспар 
толығымен орындалды. 3 ит оң нәтиже 
көрсетті,  иттер жойылды. 

2021 жылы 108 бас МІҚ бруцеллезге 
оң нәтиже көрсеткен, 2022 жылға МІҚ 
бруцеллезі 82 басқа өскен. 2021 жылы 
106 бас  ҰММ оң нәтиже көрсеткен, 2022 
жылы ҰММ бруцеллезі 52 басқа азайған.  

Қосымша диагностикалық тексеру
Табын, отардың зақымдануын анықтау 

мақсатында ауруға оң нәтиже көрсеткен 
малдардан  сою орындарында, 
сойғаннан кейін сынамалар алынып, по-
лимеразды тізбектік реакциясы арқылы 
тексеру нәтижесімен бруцеллезден 16 - 
эпизоотиялық бірлік анықталып, бірінші 
рет 645 бас МІҚ, екінші рет 645 бас 
МІҚ, барлығы  1290 бас және 1 - ші рет 
1510 бас, 2 - ші рет 1510 бас Ұмм қайта 
диагностикалық тексеруден өткізілді,  
нәтижелері теріс.

16 - эпизоотиялық бірліктегі қора 
жайларға механикалық тазалық 
жүргізіліп мал иесі қаражат есебінен 825 
ш/м залалсыздандырылды.

Бруцеллезбен ауырған адамдар 
туралы

Есеболатов, Б.Сырттанов - 2 жағдай, 
Жансүгіров - 2 жағдай, Арасан, Ақсу а/
округтерінен  бруцеллезбен ауырған 7 
адам тіркелді. Аулалардың барлығына 
эпизоотиялық талдау жасалынды.  
Жануарлардың  саны анықталып,  
малдар толығымен  бруцеллез ау-
руына қарсы тексерілді. Тексеру 
қортындысымен  Есеболатов а/округінен 
Н.Сарқулованың ауласынан 1 бас ҰММ  
оң нәтиже көрсетті. 

Тіркелген қолайсыз ошақтар тура-
лы

2022 жылдың сәуір айында  Ара-
сан а/округі, Қапал - Арасан ауылының 
тұрғыны Досжанов Қайсардың аула-
сынан  өлген 1 бас мүйізді ірі қара ма-
лынан құтыру ауруы зертханалық жол-
мен нақтыланған. Арасан а/округінің 
әкімінің 2022 жылы 08 сәуірі №02 - ш  
шешімімен Досжанов Қайсардың аула-
сына  шектеу шаралары енгізілген. Ау-
лада 15 бас МІҚ, 40 бас ҰММ, 2 жылқы,1 
ит,1 мысық  құтыруға қарсы егілді. РЭО 
тарапынан егу жұмыстарына қосымша 
ағымды, қортынды  залаласыздандыру 

/ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық аумақтық инспекциясының 
2022 жылы атқарылған жұмыстары туралы/

жұмыстары жүргізілді. Қорытынды зала-
ласыздандыру нәтижесі және атқарылған 
жұмыстар анықтамасымен шектеуді алу 
туралы ұсыныс беріліп, шектеу алынды.

2022 жылдың маусым айында  Суықсай 
а/округі, Суықсай ауылына қарасты 
«Әйімхан» ш/қожалығының ауласынан  
өлген 1 бас мүйізді ірі қара малынан құтыру 
ауруы зертханалық жолмен нақтыланған. 
Суықсай  а/округінің әкімінің 2022 жылы 22 
маусымы №4-ш  шешімімен «Әйімхан» ш/
қожалығына  шектеу шаралары енгізілді. 
Аулада 103 бас МІҚ,  35 жылқы, 1 ит,  
құтыруға қарсы егілді. РЭО тарапынан егу 
жұмыстары жүргізілді, қосымша ағымды 
залаласыздандыру жұмыстары жасалын-
ды.

2022 жылдың тамыз айында  Суықсай а/
округі, Ащыбұлақ елді мекеніне қарасты, 
«Солдатсай» учаскесінде, «Ғалым» ш/
қожалығының ауласынан  өлген 1 бас 
ұсақ мүйізді малынан пастереллез  ау-
руы зертханалық жолмен нақтыланды. 
Суықсай  а/округінің әкімінің 2022 жылы 03 
тамызы №5 - ш  шешімімен «Ғалым» ш/
қожалығына  шектеу шаралары енгізілді. 
Аулада 8 бас МІҚ, 1102 бас ҰММ, 12 бас 
жылқы,  бақылауға алынып, тиісті емдік 
шаралар жергілікті атқарушы орган тара-
пынан  жүргізілді 

2022 жылдың  желтоқсан айында Ақсу 
а/округі, Ақсу ауылы «Жаман - Ақсу» 
учаскесі «Тәмеш» шаруа қожалығы, аула-
сынан  ауырып, өлген 1 бас мүйізді ірі қара 
малынан  патологиялық материалдан ҚР 
АШМ ВБжҚК «РВЗ» РМК Жетісу облыстық 
филиалының  сараптау актісіне сәйкес, 
құтырық ауруының антигені анықталған.  
Бүгінгі таңда айықтыру шаралары 
жүргізілуде. 

Сырттан келген малдар                  
2022 жылы осы уақытқа дейін  ЖШС (Аг-

рохолдинг - Ақсуға - Дания мемлекетінен 
«Джейсей» тұқымды - 247 бас, ШҚО- 
146 бас, Жамбыл облысынан – 90 бас, 
алыс-жақын аудандардан- 16 бас, СҚО 
-8 бас асыл тұқымды бұқа барлығы 501 
бас МІҚ, Жамбыл облысынан 720 бас  
ҰММ әкелініп, тиісті профилактикалық, 
карантиндік шаралардан өткізілді.

                     
Мал қыстау науқаны   бойынша.
ҚР АШМ 2014 жылдың 30 желтоқсанында 

№16-02/701 бұйрығы бойынша аудан 
тұрғындарына малдарды қыс айларын-
да жеткілікті мөлшерде жем-шөппен, 
қора-жаймен қамтамасыз ету бойынша 
әлеуметтік желіге жарияланым берілді.

Жазда жайлауға, қыста қыстақта бола-
тын 22 - ш/қожалығында 5156 бас МІҚ, 
13193 бас Ұмм, 5181 бас жылқы бары 
анықталды.

Әкімшілік іс-шаралар бойынша
ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық аумақтық 

инспекциясы тарапынан  2022 жылдың 11 
айында 23 әкімшілік іс қозғалып, 2 327 880 
теңге айыппұл салынып, 50% негізінде 1 
163 940 теңге  жергілікті бюджет есебіне 
өндірілді. Өз міндеттерін тиісінше орын-
дамау бойынша Егінсу а/о  вет пункт 
меңгерушісіне 125 АЕК - 382  875 тг,  
ветеринариялық пункттің  2 маманына әр 
қайсысына 125  АЕК  765 750 тг салынып, 
жергілікті бюджет есебіне өндірілді. 

Қаракөз а/о вет пункт меңгерушісі мал-

ды тасымалдау бойынша №1 үлгідегі 
ветеринариялық анықтаманы беру 
тәртібін бұзғаны үшін 25 АЕК (76 575 тг)  
салынып бюджет есебіне өндірілді.

Жеке және заңды тұлғалар тарапы-
нан «Ветеринария туралы» Заңының 
бұзылуын алдын алу  жөнінде 16 нұсқама,  
247 нұсқама ауру малдарды  оқшаулау 
қайта өңдеу орындарына өткізуге берілді.

2021 жылы 24 әкімшілік іс қозғалып, 
1 356 405 теңге айыппұл салынып, 50% 
негізінде 678 202,5 теңге  жергілікті бюд-
жет есебіне өндірілді.                   

Объектіге бармай профилактика-
лық бақылау және қадағалау

2022 жылы 13 объектіге бармай 
профилактикалық бақылау және 
қадағалау жүргізілді.Олар - Ақсу  
аудандық ветеринариялық станциясының 
ветеринариялық препараттарды сақтау 
қоймасы, Есеболатов а/о, Суықсай а/о 
және Жансүгіров а/о, Арасан а/о, Ақсу а/о, 
Б. Сырттанов а/о, Қарашілік а/о жүргізілген 
диагностикалық және профилактикалық  
жұмыстарының  нақтылығы,  Көшкентал 
а/о, Жаңалық а/о, Матай а/о, Қарасу а/о 
ҰММ күл ауруына қарсы 9 айда атқарылған 
жұмыстары, Қапал, Арасан, Суықсай, 
Жансүгіров, Есеболатов, Б. Сырттанов, 
Қызылағаш, Молалы, Қарашілік, Ақсу, 
Ойтоған, Қаракөз а/округтерінің ҰММ 
күл ауруына қарсы 9 айда атқарылған 
жұмыстары, Жансүгіров, Есеболатов, 
Матай, Егінсу, Жаңалық, Қаракөз а/
округтерінің сібір жарасы ауруына қарсы 
10 айда атқарылған жұмыстары талдан-
ды.  Анықталған кемшіліктер бойынша 
ұсыным берілді. Берілген ұсыным негізінде 
Қызылағаш а/о вет пункт меңгерушісіне 
қатаң сөгіс, Есеболатов а/о вет пункт 
меңгерушісіне ескерту, Жансүгіров а/о вет 
пункт меңгерушісіне қатаң сөгіс, Ақсу а/о 
вет пункт меңгерушісіне қатаң сөгіс жария-
ланды.

Жыл басынан бері жүргізілген 
профилактикалық және диагностикалық 
жұмыстардың АШЖБ дерекқорына енгізу 
бойынша әр жетіде мониторингтік тал-
дау жүргізіліп, талдау қорытындысымен 
Ақсу аудандық ветеринариялық станция-
сы директорына 18 хат жазылды. Жалпы 
дерекқорға енгізу деңгейі 95% құрап отыр.

Ішкі сауда обіектілерінде жүргізілген 
жұмыстар

«Орталық базарында» өткізілетін 
жәрменкеде, Жансүгіров ауылындағы 
екі ет сату дүкендері арқылы  97 бас 
МІҚ ұшасы, 25 бас жылқы ұшасы, 281 кг. 
балық,  234,43 кг. сүт және сүт өнімдерінің 
сәйкестігі анықталып сатуға рұқсат берілді, 
555-дана ветеринариялық  анықтамалар 
берілді.

Ветеринариялық санитариялық 
қорытынды 

2022 жылдың басынан бері 2 
ветеринариялық санитариялық 
қорытынды берілді.  Олар «Әділ» ш/қ 
мал сою алаңы және Ақсу аудандық 
ветеринариялық станциясының мал сою 
алаңдарына.

Ветеринариялық сертификаттар 
Жыл басынан ветеринариялық серти-

фикаттар берілмеді.

Сыбайлас жемқорлық бойынша 
атқарылған  жұмыстар  

1. ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық 
аумақтық инспекциясында  өткізілген 
жиын хаттамалар  жалпы - 11  (18.01.2022 
ж, 11.02.2022 ж, 21.02.2022 ж, 16.03.2022 
ж, 26.04.2022 ж, 27.05.2022 ж, 11.07.2022 
ж, 04.08.2022 ж , 06.09.2022 ж, 20.09.2022 
ж, 10.10.2022 ж)

2. ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық 
аумақтық инспекциясында  өткізілген 
дөнгек  стол жалпы – 2  (02.03.2022 ж, 
22.09.2022 ж )

3. Ақсу өңірі газетке жарияланған 
мақалалар - 3 (11.02.2022 ж  «Жемқорлық 
індет оны жою міндет»,  - 14.07.2022 ж 
«Сыбайлас жемқорлық – екі жүзділіктің 
белгісі»,  07.10.2022 ж  «Сыбайлас 
жемқорлыққа жол бермейік»)

4. Видеоролик - 2 (17.02.2022 ж 
«Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ», 
09.09.2022 ж «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тұрайық»)

5. Фото суреттер - 2 (15.09.2022 ж, 
22.09.2022 ж)

6. Антикор - адалдық алаңы жобасы - 1 
(18.03.2022 ж)

 7.   Анкетирование-1   (5.03.2022 ж )                      

Түскен өтініштер
19.05.2022 жылы Ақсу ауданы, 

Есеболатов а/о, Таусамалы ауылы, 
Ғарышкер көшесі №18 үй тұрығыны 
Э.Ж.Дүйсекованың өтінішінде 
көрсетілген мәселелер округ әкімінің 
құзыретіне жататындықтан, Есеболатов 
а/о әкіміне  жолданды. Басқадай арыз 
шағымдар болған жоқ.

Әлеуметтік  желідегі жұмыстар
"Instаgram" - парақшасы 03.10.2021 ж. 

ашылды.
"Facebook" – парақшасы 24.09.2021 ж. 

ашылды 
Осы парақшалар арқылы   аудан 

тұрғындарына   ауданның эпизоотиялық 
тұрақтылығын қамтамасыз ету жөнінде   
ұдайы түсіндіру шаралары  өткізілуде.

Үгіт насихат жұмысы
Жыл басынан   «Мән берген 

жөн», «Аурудың алдын алайық және 
эпизоотиялық бірлікке мән берейік», 
«Жемқорлық індет оны жою міндет»,    
«Орындау қажет», «Мән берген жөнді», 
«Ветеринариялық - санитариялық 
қорытынды алу жөніндегі талаптар», 
«Тән эпизоотиялық аурулар туралы», 
«Сыбайлас жемқорлық – екі жүзділіктің 
белгісі», «Сыбайлас жемқорлыққа 
жол бермейік», «Ветеринариялық-
санитариялық талаптарды сақтайық»  
атты    мақалалар жергілікті Ақсу өңірі 
газетіне жарияланды.                 

Кіріс - шығыс құжаттары
ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық 

аумақтық инспекциясынан - 121 хат  
шығысталды. (Аудандық ветстанция-
сы - 54, Жетісу облыстық аумақтық ин-
спекциясы - 31,  аудан  әкімшілігіне - 9,  
ауылдық округі әкімдеріне - 5,   Аудандық  
полиция бөліміне - 4, басқа мекемелер-
ге - 6, Ақсу ауданының тұрғындарына - 1 
хат). Негізінде осы жіберілген хаттар ве-
теринария саласындағы қызмет түріне 
байланысты болды. 

Инспекцияға келген 94 хат  кірістеліп 
жұмыс барысында талқыланды, 
орындаушыларға беріліп, орындалуы 
қамтамасыз етілді.

ҚОРЫТЫНДЫ
Аудан экономикасының дамуының 

басты бағыттарының бірі ауыл 
шаруашылығы болса, аудан тұрғындары 
үшін мал шаруашылығының алатын 
орны орасан зор. Мал басының өсімі 
бойынша Жетісу облысында аудан 
бірінші орын алады. 

Қазақстан Республикасының Прези-
денті Қасым - Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
2021 жылдың 01 қыркүйегінде «Халық 
бірлігі және жүйелі реформалар ел 
өркендеуінің берік негізі» атты жолдау-
ында ветеринария саласын жүйелі түрде 
жыл соңына дейін реформалау жөнінде 
Үкіметке нақты міндеттер қойған. Жау-
аптылар тарапынан Заң жобасына 
өзгертулер мен толықтырулар енгізу 
туралы жұмыстары жүргізілуде және 
2023 жылдан бастап іске асырылаты-
нына сеніммен қараймыз. Аудандағы 
ветеринариялық қызмет инспекция 5 ма-
ман, аудандық ветеринариялық станция 
150 тарта, аудандағы екі қан қабылдау 
орындарындағы 9 маманның негізгі 
міндеттері ауданның эпизоотиялық 
тұрақтылығын қамтамасыз ету болып 
табылады. Осы бағытта жұмыстар 
жалғастыра беріледі.         

М.КЕЛГЕНБАЕВ,
ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық 
аумақтық инспекция басшысы.                                                                                 

Медицина адамды емдесе, 
Ветеринария адамзатты 

емдейді
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ЕСКЕ АЛУ
Қасиетті Ілияс атамыздың 

топырағында  туып өскен   ал-
тын асықтай болған ұлымыз 
НҰРТАСҰЛЫ ӘДІЛЕТТІҢ  
мезгілсіз өмірден озғанына 
желтоқсанның  30 - да  90 күн  
толды. Шаңырағымыздың 
тірегі, үкілеген үміті болған, 
болашағынан зор үміт күттірген 
атына заты сай, ақылды да 
сымбатты, адамгершілігі мол, 
көпшілікке сыйлы, ақкөңіл, 
бауырмал, достарына адал, 
кішіпейіл болған ботам еді. 

Әділетімнің алдына  қойған 
арман-мақсаттары ұшан - теңіз 
еді.

Өзінің қамшының қысқа са-
бындай ғұмырында еңбек жо-
лын Мемлекеттік қызметтен 
бастап соңғы демі таусылғанша 
өзінің қызметіне адал еңбек 
етіп, әріптестерінің  алдында 
сыйлы, өзінің алғырлығымен, 
білімділігімен есте қаларлықтай 
өшпейтін із қалдырды.
Көре алмай тіршіліктің 
                               бар қызығын, 
Тата алмай, кеттің өмір 
                                        тәттілігін. 
Жарқырап келе жатқан 
                               жұлдызым-ау, 
Әттең-ай! Ерте солды 
                                 от ғұмырың. 
Қыраным ең шырқар биік 
                                          аспанға, 
Айналардай ұлым едің 
                                            мақтанға. 
Бақыт дейді, бақыт бар ма 
                                      жалғанда, 
Көнеміз ғой тағдыр басқа 
                                       салғанға. 
Өзімізді санаушы едік бақытты, 
Өзің біздің ортамызда 
                                         болғанда. 

Уақыт зулап барады 
                                      өзен құсап, 
Біз отырмыз жан ботам 
                                    сені жоқтап. 
Жарқыраған жұлдыздай 
                                 құлыным-ай, 
Шара бар ма тағдырдың 
                                   жазуынай.

Ерке өскен балапаным 
Жаның Жәннаттың төрінде бол-
сын. Жаққаның шырақ, мінгенің 
пырақ, иманың жолдас болып, 
жаның жұмақтың төрінде бол-
сын...

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: 
Жиенбаевтар әулеті. 
Әкесі - Нұртас, аяулы 

анасы Гүлнар, әпкелері:  
Гүлнұр, Меруерт, жезделері: 

Қуаныш, Фархат, жиендері: 
Аялы, Асылай, Бегзат, 

Мерхат, Әлтайыр, Ерхат, 
Инабат.

Газ құю станциясына оператор қажет. Төлем ақысы әңгімелесу 
кезінде.

***

Требуется оператор на АГЗС п.Жансугуров. Оплата при собесе-
довании. 87078272944, 87054605327.

Асау жүрек
Асау сен жүрек
Толқын боп тербеп
Жартасқа неғып соғылдың.
Соғылып жартас,
Айдынға мұңдас,
Армансыз неғып оралдың.

Қырау шалса жүрек,
Мүңы кімге керек,
Алыстап кетсе жақының.
Шағала сырлас,
Үнімді тыңдаш,
Сағынып саған сыр айттым.

Сағынып жүрек,
Сыңарын іздеп,
Сарғаюмен күн кешед.
Келерден күтіп,
Сағынып құшып,
Үмітсіз сана сені іздейд.

Ақиқатсыз 
өмір

Өмірде мынау өмір-ай
Жаттық қылдың жанымай.
Домалаттың қу басты
Сай таппаған қаңбақтай.

Кеудемде менің жанымай,
Шырылдайсың торғайдай.
Ісің әділ болсада
Ақиқаттың әділдігін табалмай.

Тағдыр
Тағдырдан соққан суық жел
Бет қаратпай келесің.
Жан жылытар самал жел,
Мен жаққа қашан келесің.

Аязға тосып арқамды,
Амалдап келген әйтеуір.
Алладан келген сынаққа,
Шыдаумен келем мен тәуір.

Қырық жамау көңілді 
                               жасқап келем,
Өз-өзімді қамшылап 
                               сүйреп келем.

Жанға батқан жарына 
                               жылап жазып,
Үмітімді алладан 
                                 үзбей келем.

Шам шырағы бақыттың 
                                    көрінгендей,
Жылы лебі көктемнің 
                                 сезілгендей.
Алаңдайды көңілім 
                                     алып - ұшып,
Ұжмақтың есігі көрінердей.

Құрақсу 
құтты 
мекенім

Бетегелі, белесті,
Боз жусанды жұмақ жер.
Сағасында сексен көл,
Ақсуым ағып жатқан жер.

Қилы талай заманда,
Еліме пана болған жер.
Қалың орман тоғайың,
Мал, жанға құт болған жер.

Аң құсың мен балығың,
Елге азық болған жер.
Жел маясын желдіріп,
Асан қайғы өткен жер.

Қасиетті үш көлде,
Рай апам жатқан жер.
Ақсуым деп жырлаған,
Құдаштың ізі қалған жер.

Бәрі туыс, ағайын,
Берекелі туған жер.
Сағынып жүр бір балаң,
Құрақсу құтты жерім-ай.

Достарға
Біз емеспіз, тағдыр бізді 
                                  таныстырған,
Таныстар ғып мәңгілікке 
                               табыстырған.
Жастықтың жалынына 
                                бірге оранып,
Балалық пәк сезіммен 
                               қауыштырған.

Әр адам жазылмаған 
                                  өмір дастан,
Сол өмірдің әрбір сәті 
                              қымбат маған.
Алғыс айтам бір Аллаға 
                                  бұл өмірде,
Жаны таза пәк жандармен 
                              жолықтырған.

Күндер өтті басымыздан 
                                   бала ғашық,
Шуақ күндер елесін 
                                      ала қашып.
Қос бұрымды сұлу қызға 
                                   мектептегі,
Таластық, ерегестік, 
                                    жағаласып.

Есіңде ме сол бір сәт 
                             толғандырған,
Ақ қауырсын партаға 
                                   қона қалған.
Пәк сезімдер алау болып 
                                 өртенгендей,
Екеумізді әжептәкір 
                                  әуре қылған.

Қыз жүрегі нәзік қой, 
                                  нәзік шіркін,
Сол үшін де қыздарды 
                               құрметтейсің.
Ал достардың әрқашан 
                                   орны бөлек,
Өйткені онда көңіл бар 
                                  кірлетпейтін.

Достар - ау ең алдымен 
                                 өмір қымбат,
Сол өмірде "дос" дейтін 
                               көңіл қымбат.
Дос көңілі егіз ғой - 
                                  өзім дейтін,
Досқа деген суымас 
                                сезім қымбат.

Жүректері от жалын,
Алтындай менің достарым.
Аман болсын бастарың,
Ұзақ болсын жастарың.
Ашық болсын аспаның,
Мықты болса денсаулық - 
Бәрі өзіңде басқаның.
Тай - құлындай тебіскен,
Аман бол алтын достарым.

Төлеуғали ШУРАТБАЕВ. 

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Жетісу облысы, Аксу ауданы, Жансүгіров ауылдық округінің 

2022 жылғы 17 желтоқсандағы қауымдастық кеңесінің №2 
хаттамасының Қаулысы:

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылдық округіне қарасты Қалилаханов 
көшесінің жаңадан қосылған жалғасына Бостан Рызабековтің 
есімін беру туралы ұсыныс мақұлдансын.

Электронды үкімет порталы 
- қызметтерді алудың жолы

Ақсу  ауданы әкімдігінің «Жансүгіров  ауылдық округі әкімінің ап-
параты» мемлекеттік  мекемесі ауыл жастарымен бірлесе отырып 
мемлекеттік қызметтермен мобильді қосымшаларды насихаттау 
мақсатында «Еgov» парақшаларын таратып, ауыл тұрғындарына 
«Еgov»  бұрыштары арқылы  көрсетілетін  қызметтердің  түрлерімен 
таныстыру бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізуде.

Округ бойынша мекемелерде, әкімшілік ғимараттарында 
«Еgov  бұрыштары»  барын,  сонымен қоса әр азамат өзінің жеке 
қалта телефонымен де көптеген қызметтерді мобильді «EGOV» 
қосымшасы арқылы алуға болатындығы түсіндірілуде.

Өзіне – өзі  қызмет көрсету бұрыштары арқылы: ЭЦҚ (электронық 
цифрлы қолтаңба) ашудан бастап, тіркеуге тұру, тіркеуден шығару, 
үйдің кезегіне тұру, өмірге жаңа келген сәбилерге тағайындалатын 
жәрдемақыға өтініш беру, денсаулық, әлеуметтік  жағдайға,  жыл-
жымаймын  мүлікке, т.б. салаларға  байланысты анықтамаларды 
алуға сонымен қатар, округ әкімшілігінің мамандары ауыл  
тұрғындарына   аудандық  халыққа қызмет көрсету  орталығынан 
алдын ала орын алу (брондау) туралы үйіңізден шықпастан  не-
месе алысқа бармастан жақын тұрған «Еgov бұрыштары» арқылы 
немесе мобильді қосымшасы арқылы қызметтер түрін алуға 
болатындығы түсіндірілді.  

Бүгінде «Ақсу ауданы әкімдігінің Жансүгіров ауылдық округі 
әкімінің аппараты» мемлекеттік  мекемесінде заңды және жеке 
тұлғаларға 5 мемлекеттік қызмет түрлері көрсетілуде. Атап 
айтқанда: «Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім 
беру», «Елді мекен шегінде объект салу үшін жер учаскесін беру», 
«Сауда саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткізуді талап 
етпейтін мемлекетік меншігіндегі жер учаскелеріне құқықтарды 
алу», «Жер учаскесін алу үшін кезекке қою», «Жер учаскесін 
бөліп төлеуге сату». «Жансүгіров ауылдық округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесінде 1 қабатта арнайы электрондық 
қызмет көрсету бұрышы және ақпараттық  стенд  жабдықталған. 
Онда көрсетілетін қызметтің түрлері, мерзімі және т.б. мәліметтер 
орналастырылған. 

Электрондық қызмет көрсету бұрышында «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорация» (ХҚКО) арқылы алына-
тын анықтамаларды www.egov.kz «электрондық үкімет» веб - пор-
талы арқылы цифрлық қол таңбалары бар әрбір ауыл тұрғындары, 
мекеме қызметкерлері жеке бас куәліктің түп нұсқасымен  келіп, 
«Жансүгіров ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінен алуға болады. Көрсетілетін мемлекеттік қызмет 
түрлерінің сапасын арттыру және атқарушылық тәртіптің деңгейін 
көтеру күнделікті бақылауда.

А.БИЖАНОВА, 

Жансүгіров ауылдық округ әкімі аппаратының 
бас маман - іс жүргізушісі.

Қоян жылының ерекшелігі қандай?
Жылдың символы қоян болса, саны – 7
Қоян жылы уайым-қайғы артта қалатын, 

адамдар үшін тұрақты, тыныш жыл болмақ. 
Нумерологтардың сөзінше, 2023 жыл 
кикілжіңдердің шешілуіне әсер етеді, деп хабар-
лайды Almaty.tv тілшісі.

Адамдар арасында махаббат пен сыйластық 
арта түседі екен. Соңғы бірнеше жыл еліміз үшін 
ғана емес, әлем халқына да оңай болмағаны 
анық. Пандемия, шексіз шектеулер, геосаяси 
тұрақсыздық. Нумерологтардың айтуынша, келер 
жылы мұның бәрі артта қалады. 2023 жылдың 
иесі – Қоян. Сондықтан қоян жылында туыстық, 
әріптестік қарым-қатынас күшейіп, дипломатиялық 
байланыс арта түспек. Келер жылы отбасын 
құрып, балалы болу сынды жағымды жайттар жиі 
болады. Жылдың символы қоян болса, саны – 7. 
Жеті саны қазақта киелі саналған.

«Бақыт әкелетін сан. Жақсылық әкелетін сан 
деп жоримыз. Сондықтан жақсылыққа толы сан 
деп ойлаймыз. 7 саны үй алып жатсаңыз да, 
ипотекаға, тіпті алаңыз да көмектеседі. Жаңа 
жұмысқа орналассаңыз да 7 саны көмектеседі», – 
деді нумеролог Рысгүл Қадырәлиева

Сондай-ақ қоян жылы карьералық өсуде сәтті 
болмақ. Саяхаттауға да ең қолайлы жыл екен. 
Қытай күнтізбесінде әр жылдың өзіне тән сти-
хиясы болады. Сондай белгілеріне ағаш пен 
жер стихиясы жатады. Ал табиғи минералды 
тастардың ішінде қоян жылы «мысықкөз» тасы 
адам денсаулығына пайдалы болмақ.

«Кету планетасы еңбек еткендерді жақсы 
көреді. Қозғалғандарды жақсы көреді. Сондықтан 
ол сол арқылы бізге көмектеседі. Сонымен қатар 
материалдық жаққа жүгіре бермей, өзіміздің 
моралдық жағымызды дамытып, жұртқа көмектесу 
керекпіз», – деді нумеролог Рысгүл Қадырәлиева

Жалпы келер жылдан кім де болса жақсылықтан 
үмітті екені сөзсіз. Әйтсе де, көпшіліктің өтіп бара 
жатқан барыс жылына өкпесі жоқ.

Ақпараттар интернет 
желісінен алынды.

Назкен ЕРКІН, Медет САМАТҰЛЫ, 

«Алматы» телеарнасы.

Қоян жылының 
ерекшелігі қандай? 

2023 жыл - қоян жылы. Қоян жылы 12 циклды 
қытай жұлдызнамасындағы 4-орынды алады және 
шығыс күнтізбесіндегі ең бақыттысы саналады. 
Бұл сүйкімді жануар үшін ең бастысы - отба-
сы, сондықтан 2023 жылы жеке қатынасқа мән 
беріп, туыстарыңызбен және жақындарыңызбен 
көбірек уақыт өткізу керек. Өмірлік серігін іздеп 
жүргендерге Жаңа жыл жарын кездестіруге 
мүмкіндік береді, ал қатынастағы жұптар отбасы-
лы болуы мүмкін.

Қоян жылы үй мәселесінде де сәттілік әкеледі. 
Үйі жоқ адамдарға 2023 жылы тиімді ұсыныс түсуі 
мүмкін.

Сондай-ақ, бұл жыл саяхаттауға қолайлы 
болмақ. Міндетті түрде басқа қалаларда тұратын 
туыстарыңызға қонаққа барыңыз. Қоян жылында 
жақындарыңызға деген ықыласыңыз ескеріліп,  
табысқа жетуіңізге ықпал етеді.

2023 жылдағы сәттілікті у-шумен және аяқасты 
шешім қабылдаумен "қорқытып" алуыңыз мүмкін. 
Жаңа жылда барлық жанжалды келісімге келу 
арқылы жұмсақ күшпен шешуге тырысқан жөн.

Қытай күнтізбесі бойынша, әр жылды өздеріне 
тән нақты түсі бар өз стихиясы басқарады:

Ағаш - жасыл;
Су - көк және қара;
Металл - ақ;
Жер - сары;
От - қызыл.
2023 жыл - қара су қоянының жылы. Мұндай 

"қара" және "су" үйлесімі 60 жылда бір рет 
кездеседі екен. Яғни, осыған дейін 1963 жыл - 
қара су қоянының жылы болған.

Халқымыз биыл қыс ерте басталғанын 
айтып, қатты суық болатынын болжап жа-
тыр. Айта кетейік, 1963 жылы Алматыдан 
55 шақырым жерде орналасқан Есік көлінде 
сел жүрген болатын.

Ақпараттар интернет 
желісінен алынды.

Мақала авторы: А.ЖАПАТОВА.

Ақпарат дереккөзі: https://massaget.kz/basty-
zhaalytar-438/75057/

Алдағы қоян жылы 
қыс қандай болады? 

Жаңа жылда жаңа жыр
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