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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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Ақсу ауданының Төтенше 
жағдайлар бөлімі бастығының 
2022 жылғы «__»___________ 

№  ___ бұйрығына қосымша 

АҚСУ АУДАНЫНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР 
БӨЛІМІ  БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 
ІІІ ТОҚСАНДА АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ 

КЕСТЕСІ
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жағдайлар 

бөлімі

Қабылдау 
жүргізетін 

тұлғаның Т.А.Ә.

Жақсыбаев 
Нұрдәулет 

Нұргелдіұлы

Зейнолданов  
Талғат 

Нүсіпбекұлы

Қабылдау 
жүргізетін 
тұлғаның 
лауазымы

Бөлім бастығы

Бөлімнің бас 
маманы

Азаматтарды 
қабылдау күні 

мен уақыты
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бейсенбі
сағ.: 15.00-17.00

дүйсенбі
сағ.: 15.00-17.00

бейсенбі
сағ.: 15.00-17.00

Органның орналасқан жері
Жансүгіров ауылы, Пушкина көшесі, 4 үй

Байланыс телефоны
Жақсыбаев Нұрдәулет Нұргелдіұлы                               8 /72832/2-13-86
Зейнолданов Талғат Нүсіпбекұлы                                   8 /72832/2-13-86

Сенім телефоны: 8 /72832/ 2-13-86

Қадірлі жерлестер!
Сіздерді шын жүректен аудандық мәслихат де-

путаттары атынан Астана күнімен құттықтаймын.
Бүгінгі таңда елдің төрі - Елордамыз барша ұлт 

пен ұлыстың басын қосқан бірлік мекеніне айнал-
ды. Астана - қарыштап дамыған мемлекеттің ны-
шаны, әлеуметтік - экономикалық өсіп-өркендеудің 
айқын дәлелі. Сарыарқа төсінде қоныс тепкен 
алып шаһарда әлем елдерінің көшбасшылары 
бас қосып, пікір алмасады, тарихи маңызы зор 
шешімдерді қабылдайды. Елдің мақтанышы сана-
латын көкке ұмтылған бірегей, зәулім ғимараттар 
жүрегімізді тебірентеді, мерейімізді тасыта-
ды. Елорданың заманауи келбетіне шетелдік 
қонақтар таңданыспен қарауда. Астана ТМД бой-
ынша ең қолайлы, ғажайып қала ретінде таныл-
ды. Бұл біздің ортақ жетістігіміз.

«Астана – отанымыздың жүрегі, тәуелсіздіктің 
тірегі». Егер біз бабаларымыздың қанымен келген 
тәтті сыйымыз тәуелсіздікті ұлы жетістігіміз деп 
есептесек, Елордамыз соның ең асқақ жемісі. Ол 
– қазақ деген абыройлы елдің атағын асқақтата 
түскен биік қамал, тәуелсіздіктің символы. Ол –
отанымыздың жүрегі, бейбіт елдің баға жетпес 
байлығы. Астана күніне орай құттықтауымды 
қабыл алыңыздар! Жарқын қаламыз одан әрі 
өркендей берсін, қуанышқа толы мереке күні 
Сіздерге зор денсаулық, шаңырақтарыңызға құт-
береке, бастамаларыңызға сәттілік тілейміз.

Бейбіт Жаңылысұлы СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат хатшысы.

Құрметті аудан 
тұрғындары! 

Сіздерді Елордамыз Астана күнімен шын 
жүректен құттықтаймын! Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың стратегиялық 
көрегендігімен бас қала атанған, ажары кіріп, 
айбыны асқақтаған Астана бүгінгі күні еліміздің 
бойтұмарына айналды, тұрақты дамудың, өсу 
мен өркендеудің даңғыл жолына түсті. Қазіргі 
Астана - саяси көшбасшылар, іскери серіктестер 
мен инвесторлар, діндер мен конфессия өкілдері, 
зиялы қауымның кездесіп, кеңес құратын орны, 
шығармашылық жоспарларды, инновациялық 
идеялар мен батыл бастамаларды жүзеге асыру 
алаңы. 

Құрметті жерлестер! 
Астана мерекені жаңа жетістіктермен, тың 

күшпен, шалқар шабытпен қарсы алып отыр. 
Біздің жас та көркем, қадамы нық қаламыздың 
жыл өткен сайын маңызы артып, мәртебесі өсе 
түсуде. Қай - қайсымыз да Елорданың тарихы-
мен, дәстүрімен, мәдениетімен және қайталанбас 
қолтаңбасымен мақтанамыз. 

Баршаңызды осы қуанышты мереке күнімен 
құттықтаймын! Сіздерге мықты денсаулық, баян-
ды бақыт, бейбітшілік пен молшылық тілеймін!

Есім Сейілханұлы БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі, "AMANAT" партиясы аудандық 

филиалының төрағасы.

«Күйді ұқпаған кісілер сөзді ұға ма, өзің айтшы, домбыра?!», – деп 
ақын жырлағандай, бұл күн – ұлттық құндылықтарымызды ардақтап, 
терең тамырымызға ой жүгіртетін шуақ пен шаттыққа бөленген мереке.

Қазаққа қиындықта сүйеу, қуанышта көңіл қанаты болған қара 
домбыраның қоңыр үні – қанымызда, бебеулеген сарыны – санамыз-
да сақталған, ұлттық кодымызда таңбаланған. Сондықтан шанағынан 
шамырқанған күй төгілсе, елең етпейтініміз жоқ.

Жоралы жұртымыздың қатпар - қатпар тарихынан, асу да асу 
кезеңінен сыр шерткен күй - толғау, сыңғырлы сұлу ән - әуен 
құлағымыздан кетпесін, халқымыздың қасиетті ұлттық аспабы – дом-
быра төрімізден түспесін!

Биыл төртінші рет салтанатпен аталып өтетін "Ұлттық домбыра 
күні" бұрынғысынан да ерекше болды. Жылда қобызшы "Молықбай" 
атындағы мәдениет үйі алдында екі жүзге жуық адаммен оркестр 
ойнайтын. Биыл кешқұрым орталық алаңда І.Жансүгіров ескерткіші 
алдында өтті. Кешкі салқынмен, әдемі әуенді естіп алаңға жиналған 
көпшілік аудан өнерпаздарының өнерін тамашалады. 

Салтанатты шараның шымылдығы әр ауылдан келген мәдениет 
қызметкерлерінің орындауындағы Құрманғазының күйі "Балбы-
рауынмен" ашылды. Домбырамен дәстүрлі әндерді шарықтатып, 
ұлттық ойындар ойнатылды. Сол күні өмірге келген қонақтарды туған 
күндерімен құттықтап, сыйлықтар беріп, ән шашу етілді.

Солардың бірі аудандық мәслихат депутаты, Е.Сиқымов атындағы 
орта мектебінің директоры Рахат Нығметбекқызының туған күні екен. 
Бұқа тартыста топ жарған Мықтыбек мырза өзінің мықтылығын таныт-
ты. Соңында жастарға арналып би кеші болды.

Ербол СЫМХАНОВ.

ҰЛТТЫҚ ДОМБЫРА КҮНІ
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Аса Қамқор, ерекше Мейірімді Алланың атымен 
бастаймын!

Қадірлі жамағат!
Баршаңызды ұлық мейрам – Құрбан айттың 

келуімен шын жүректен құттықтаймын! Айт қабыл 
болсын! Сіздерге амандық пен саулық, бірлік пен бе-
реке тілеймін. 

Құрбан айт – шынайы ниет пен Аллаға деген 
сүйіспеншілікті паш ететін мейрам. Ұлық мерекенің 
тәрбиелік мәні мен мағынасы осында жатыр. Қасиетті 
Құранда: «Ұмытпаңдар, олардың еті де, қаны да 
ешқашан Аллаға жетпейді. Оған жететін нәрсе – 
жүректеріңізге ұялаған тақуалықтарың (шынайы 
ниеттерің)» («Хаж» сүресі, 37-аят), – делінген. Аятта 
айтылғандай, Құдай жолында жақсылық жасауға ни-
еттенген пенде бұл амалды риясыз оймен орындай-
ды. 

Адам баласы құрбандық шалу арқылы Алланың 
берген ризық-несібесіне шүкір етеді. Құдайдың нәсіп 
еткен нығметтің бір бөлігін көмекке мұқтаж жандарға 
үлестіріп, олардың да ақысын беріп, қуанышқа 
бөлейді. Өйткені, Пайғамбарымыз Мұхаммед (оған 
Алланың салауаты мен сәлемі болсын): «Парыз 
амалдан кейінгі Аллаға ұнамды іс – мұсылманның 
жүрегіне қуаныш сыйлау» деген.

Халқымыз «Бота алғанша бата ал» дейді. Үлкеннің, 
жалпы көмекке мұқтаж жандардың алғысын алып, ба-
тасына бөлену – айт кезінде орындалатын сауапты 

ҚАСИЕТТІ ҚҰРБАН АЙТ 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти.

істің бірі. Мұсылман баласының ұлық күнде шынайы 
ниетпен құрбан шалып, құрбандық етін мүгедектер 
мен жетімдерге, көпбалалы отбасылар мен қарттарға 
таратып, олардың алғысын алуға тырысатыны 
сондықтан.

Осы ретте еліміздегі барша кәсіпкер азаматтарды 
Құрбан айттың құрметіне мал құнын қолдан көтермей, 
халықтың әлеуметтік жағдайын ескеріп, оңтайлы 
баға ұсынуға, жұрт күнде тұтынатын азық-түлікке 
мүмкіндігінше жеңілдік жасауға шақырамын. Құрбан 
айттың негізгі мәні мұсылмандар арасында өзара 
мейірімділік, жомарттық, қайырымдылық, қанағат 
сынды адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру 
екенін естен шығармаған абзал. Алланың рақым 
нұры төгілетін айтта жұртымызға жақсылық жасап, 
көпшіліктің ризашылығына бөленейік.

Құрметті отандастар!
Бүгінде әлем мұсылмандары екі жылға созылған 

үзілістен кейін үлкен қажылық жасауда. Солардың 
қатарында Мекке қаласында қажылық парызын өтеп 
жүрген 4 мың отандасымыздың ниеті мен дұғасы 
қабыл болып, елімізге аман-есен оралуын тілейміз. 

Алла Тағала еліміз бен жерімізге берекесін жау-
дырып, шалған құрбандықтарымызды, берген 
садақаларымызды, айт күндері амалға асырған 
Аллаға ұнамды әрбір игі істерімізді қабыл еткей. 

Айттан айтқа аман - есен жете берейік. 
Әмин! 

Аса қамқор, ерекше мейірімді 
Алланың атымен бастаймын!

Қадірменді аудан тұрғындары! 
Мұсылман қауымының ұлық 
мерекесі - Құрбан айт құтты бол-
сын! Айтқа аман-есен жеткізген 
Алла Тағалаға сансыз шүкірлер 
мен мақтаулар болсын!

Құрбан айт- жүрекке жылу сый-
лайтын, барлық адам баласын 
береке-бірлікке, кешірімділікке 
шақыратын күн. Адамзат ба-
ласы бұл күндері құлшылық-
ғибадаттарын арттырып, Аллаға 
жақсы амалдармен жақындай 
түсетін күн. Құрбан сөзі «Аллаһқа 
жақындау, Алланың разылығын 
табу» деген мағынаны білдіреді. 
Құрбан айт күндері мұсылманның 
атқаратын ең жақсы ісі – құрбандық 
шалу. Осы арқылы пенде Алла 
Тағалаға жақын болады, күнәлары 
кешіріледі, Жаратушы Иеміздің 
берген көптеген нығметтеріне 
шүкіршілік етеді.

Алла Тағала Құранда: «Егер 
Алланың нығметін санасаңдар, 
санына жете алмайсыңдар» 
Ибраһим сүресі, 34-аят.- деген.

Иманға келу, құлшылық ету, 
есту, көру, тамақтануымыз, 
мал-дүние, бала-шаға – бұның 
барлығы Алланың берген нығметі. 
Бұл нығметтер жалғасымды болу 

үшін шүкір ету қажет. Алланың бер-
ген нығметіне шүкір етудің бір жолы 
– мал-дүниесін Алла разы болатын 
іске жұмсау. Құрбан шалу – Аллаға 
шүкір етудің бір көрінісі. Айт күні 
барлық адам Алла Тағаланың 
қонағы болады, құрбан етінен 
жейді, оны тарту етеді, одан садақа 
береді.

Құрбандық шалу мал-мүлік 
арқылы атқарылатын ғибадат 
түріне жатады. Бұл күндері Алла 
разылығы үшін құрбандық шалған 
кісілерге көптеген сауап уәде 
етілген. Алла елшісі (оған Алланың 
салауаты мен сәлемі болсын):  
былай деп бұйырған: «Ешбір құл 
құрбан күні Алланың құзырында 
құрбандық қанын ағызғаннан 
артық жақсы амал жасай алмайды. 
Өйткені, шалынған мал қиямет күні 
мүйіздерімен, қылдарымен және 
тұяқтарымен келеді. Шалынған 
құрбандықтың қаны жерге ақпастан 
бұрын Алланың құзырында жоғары 
мәртебеге жетеді. Олай болса, 
шын көңілмен құрбан шалыңыз» 
деген.

Құрбандық шалудың сауабын 
сұраған сахабаға Пайғамбарымыз 
(оған Алланың салауаты мен 
сәлемі болсын):   «Құрбанның 
әрбір қылы үшін сауап бар» деп 
жауап берген. Сахаба тағы да: 

«Уа, Аллаһтың елшісі, шалынған 
құрбандық мал жүнді (қой, 
қозы сияқты) болса, сауабы 
қандай болады?» деп сұрағанда 
Пайғамбарымыз: «Жүннің әрбір 
тал қылы үшін де бір сауап бар» 
деп жауап қайырған екен.

8 шілде – Арапа күні.
9-10-11 шілде  күндері – Құрбан 

айт күндері.
Зұлхижжа айының алғашқы 

он күні қасиетті күндер болып 
есептелінеді. Сондықтан осы кез-
де ынтамен ғибадат ету, көбірек 
ізгі іс істеу қажет. Арапа күні ораза 
тұту – сүннет. Пайғамбарымыз 
(оған Алланың салауаты мен 
сәлемі болсын): «Арапа күні ораза 
ұстау арқылы Алладан өткен және 
келесі жылдың күнәсін кешіруді 
үміт етемін», – деген (Муслим).

Құрметті Бауырлар! Алла Тағала 
Құрбан айтты баршамызға құтты, 
берекелі етіп, ізгі ниеттерімізбен 
шалған құрбандарымызды қабыл 
етсін! Әрбір отбасыға бақыт, бе-
реке қонғай! Тәуелсіз еліміздің 
мерейі үстем болсын!  Құрбан айт 
мубарак болғай!

  
Анарбай МАНБЕТОВ,

  аудандық  орталық  
мешітінің бас имамы.

ҚҰРБАНДЫҚ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТ
Құрбан шалу кімдерге уәжіп?
Құрбан шалу белгілі бір адамға уәжіп болу үшін 

төмендегі шарттар керек:
1.Мұсылман болу;
2.Ақылды және балиғат жасына толған болу;
3.Құрбан айт уақытында жолаушы болмау;
4.Негізгі қажеттіліктен тыс нисап мөлшеріндегі 

қаржыға ие болу. Нисап мөлшері – 85 грамм алтын 
яки құнына тең келетін ақша.

Зекет ғибадаты сияқты құрбанның уәжіп болуы 
үшін нисап мөлшеріне жеткен малға бір жыл толу 
шарт емес. Жағдайы бар әркім-ақ құрбан шала ала-
ды. Біздің мәзхабта да нисап мөлшеріндегі байлығы 
жоқ адамдар да құрбандық шалуына рұқсат.

Құрбан шалған уақытта міндетті түрде ниет ету ке-
рек. Өйткені, малды ғибадат үшін соятыны сияқты, 
тек қана етін пайдалану үшін де союға болады.

Құрбан шалудың уақыты
Құрбан шалудың уақыты құрбан айттың бірінші күні 

айт намазынан кейін басталып, айттың үшінші күні 
ақшамға аз уақыт қалғанға дейін жалғасады. Үзір се-
бептерге байланысты құрбан айт намазына бара ал-
май қалған адамның, намаз оқып болатындай уақыт 
өткеннен кейін құрбанын шала беруіне болады. 
Пайғамбарымыздың (оған Алланың салауаты мен 
сәлемі болсын)  құрбан шалудың уақытына байланы-
сты бірнеше хадис риуаят етілген. Бәрә ибну А’зибтің 
риуаяты бойынша:

«Аллаһтың Елшісі (с.а.у): «Біздің бұл күнде 
алғашқы жасайтын ісіміз – намаз оқу, сосын қайтып 
келіп, құрбанымызды шалу. Кім осылай істесе біздің 
сүннетімізге ергені. Ал, кімде - кім бұдан бұрын 
құрбанын шалатын болса, бұл құрбанның отбасына 
берілген еттен айырмашылығы жоқ. Бұның құрбан 
болуы мүмкін емес».

Басқа бір хадисте: «Кімді-кім намаздан бұрын 
құрбанын шалса, қайтадан шалсын», - деп, на-
маздан бұрын шалынған малдың құрбандыққа 
есептелмейтінін ескертеді.

Құрбандыққа шалуға болатын малдар
Тек қой, ешкі, сиыр немесе түйе малдарын ғана 

құрбандыққа шалуға болады. Құрбан ретінде шалы-
натын қой және ешкі кем дегенде бір жасар, сиыр екі 
жасар, түйе бес жасар болуы керек. Алты-жеті айлық 
кепе қозы бір жасар қой сияқты семіз, етті болса, 
құрбандыққа шалуға жарайды. Құрбандыққа малдың  
еркек ұрғашысы шалына береді.

Құрбандық шалуға жарамайтын малдар
Бір немесе екі көзі соқыр, өте арық малдар, құлағы 

немесе құйрығы тумадан жоқ немесе басым бөлігі 
кесілген, тістерінің көбі түсіп қалған, желінінің басы 
жұлынып қалған, бір мүйізі немесе екеуі де түбінен 
сынған. Сойылатын мал құрбан ниетімен бауыздалу 
керек. Малдың жаны шыққаннан кейін барып қана 
терісі сыпырылады. Жаны шықпай жатып басын 
кесіп алып тастау немесе терісін сыпыру – мәкруһ. 
Құрбандыққа шалынған малдың етін бай болсын, ке-
дей болсын  жеуіне болады. Құрбандыққа шалынған 
малдың етін үш бөлікке бөліп тарату – мұстахап. 
Бір бөлігі – туған-туыс, көршілеріне бай болса да 
сыйға тартылады, екінші бөлігі – кедей және мұқтаж 
адамдарға, білім жолындағыларға, үшінші бөлігі 
– өзінің отбасына, бала-шағасына беріледі. Бірақ 
шалынған малды түгелдей кедей және мұқтаждарға 
таратуға болатыны сияқты, түгелдей өзінің отбасына 
да қалдыра алады.

Алла Тағала Құран Кәрімде құрбанның еті турасын-
да былай дейді: «Құрбанның етінен өздерің жеңдер 
әрі міскіндер мен кедейлерге жегізіңдер», (Хаж 
сүресі, 22/28.). Пайғамбарымыздың (с.а.у) шалған 
құрбанының етін қалай таратқандығы турасында 
Ибн Аббас былай деп риуаят етті: «Пайғамбарымыз 
(с.а.у) шалған құрбандығының үштен бірін – отбасы-
на, үштен бірін – кедей көршілеріне, қалған үштен 
бірін садақа ретінде тарататын». 

Құрбандыққа шалынған малдың етін, терісін, сирақ-
басын және сүтін сату – мәкрүһ. Құрбан малының 
аталмыш бөлшектері сатылған жағдайда құны кедей-
лерге садақа ретінде беріледі. Құрбанға шалынған 
малдың ешқандай бөлшегінен қасапшының  ақысы 
ретінде төлеуге болмайды.

Құрбандыққа шалынған малдың терісін кедейлер-
ге, қайырымдылық қорларына беруге болады.

***

***

Халық қалаулысы, ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депута-
ты Әлия Маратқызы Әбсеметова 
ауданымызға жұмыс сапарымен 
келді. 

Сапар барысында Жетісу об-
лысы, Ақсу ауданы, Көлтабан 
ауылында орналасқан ауылдық 
дәрігерлік амбулатория мен 
Көлтабан негізгі орта мектебінің 
қазіргі жағдайымен танысты.      

Ақсу ауданы бойын-
ша жасалған «AMANAT» 
партиясының «Өзгеру жолы: 
Әр азаматқа лайықты өмір!» 

Сайлауалды бағдарламасында 
Көлтабан  негізгі орта мектебінің  
орнына жаңа мектеп салу 
және 10 дәрігері бар Көлтабан 
медициналық амбулаториясын 
салу жоспарланған болатын.

Осы жұмыстардың қолға 
алынып, жүру барысын өз 
көзімен көрген Әлия Маратқызы 
дәрігерлермен, мәдениет 
қызметкерлерімен және ауыл 
тұрғындарымен кездесіп, 
мердігерлерге жұмысты 
уақытында бітіруге тапсырма 
берді.

Халық қалаулысы 
ауданымызда

Қазақстан Республикасы Конституциясына өзгертулер мен 
толықтырулар енгізу жөніндегі жалпыұлттық референдумда 
түсіндіру жұмыстарына белсенді қатысқан штаб мүшелеріне 
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың, партия төрағасы 
Е.Қошановтың, партияның атқарушы хатшысы А.Ораловтың, 
аудандық филиал төрағасы Е.Базархановтың "Алғыс хаттары" та-
быс етілді. 

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия филиалының эксперті. 

Референдум қорытындысы 
бойынша штаб мүшелері 

марапатталды

***
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«Бала тәрбиелеу, елді 
тәрбиелеу», «Тәрбие тал 
бесіктен»,-деген ұстанымды 
берік ұстаған халқымыз ежел-
ден баланың сау денелі өсуіне, 
өскелең мұратқа құлшынуына, 
білімі кемелді, айналаға 
мейірімді азамат немесе аза-
матша болуына өте көңіл 
бөлген. 

Мысалы, «Үлкен тұрып кіші 
сөйлегеннен без», «Еңбек 
етсең ерінбей, тояды қарның 
тілінбей», «Үлкенді сыйлау, 
кішіні аялау»,-деген себепті 
тәлім – тәрбиені толы мақал 
– мәтелдер жатса, ұлттық 
ойындар арқылы салауатты 
өмір салтына бағыттаған және 
ұлттық тағамдарымыз арқылы 
сау денелі өсіп жетуіне аса на-
зар аударған. Бала тәрбиесіне 

Бала тәрбиелеу, елді тәрбиелеу
бей - жәй қарамау атадан 
балаға дарып, бүгінгі күнде 
жаңа ғасырда жаңаша бағытта 
қанат жаюда. Оның бірден – бір 
дәлелі Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2022 жылғы 
19 қаңтардағы 178 Жарлығына 
сәйкес, 2022 жыл балалар жылы 
деп жариялануы.

Жаңа Қазақстанда жаңаша 
бағыт ұстанған билік балалардың 
мектеп қабырғасында күнделікті 
оқыту бағдарламасына ғана 
тоқталып қалмай, демалыс 
уақытын да тиімді өткізу бары-
сында көптеген іс – шаралар 
жоспарға алынған және  іске 
асырылуда. Ол дегеніміз - елдің 
ертеңі болған жас жеткіншектерді 
еңбекке, отансүйгіштікке 
бағытталған, білімді де дарын-
ды тұлға қалыптастыруға деген 

нақты қадам. Әр ата – ана өз 
баласының болашағынан қалай 
алаңдаса, елдің ертеңінен 
дәл солай үміт күтетіні анық. 
Сондықтан да еліміздің 
гүлденіп, көркеюіне Сіз және 
біз бірлікте атсалысайық. Бала 
тәрбиесіне және оған ыңғайлы 
орта қалыптастыруға бар 
күшімізді салайық.

Біз күткендей гүлденсін 
                                     қала, дала,
Ешқашан мұңаймасын – 
                                      ана, бала.
Тәрбиемен шыңдалсын 
                                       даралана,
Еліміздің ертеңі бала ғана...
  

Қайдар ЖАҒЫПАР,
Қызылағаш ауылдық 

мәдениет үйінің музыкалық 
жетекшісі. 

 Отбасы - өзіндік есебі, ұстанымы ата - ананың  бір - біріне және 
балаға деген махаббаты балалардың ата – анаға деген шексіз 
махаббаты арқылы сыйластық, жарастық орнаған орта кішкентай 
отан. «Отан отбасынан басталатыны рас. Себебі, отбасы бала 
тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. 

Оның ер жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік белгілері 
отбасында қалыптасады. Сондықтан да туған үйдің жылуын – оның 
көкірегінде жылдар бойында сақталып,  мәңгі есінде жүреді. Ата 
– ана өткен тарихы, ұлттық салт – сана, наным – сенім жәйлі ба-
ласына қалай айтса да, ол жадында қалады. Сондықтан да отанға 
қызмет ететін сау денелі ұрпақ өсіру - ол әр отбасының мұраты және 

борышы. Біз осы бұлтартпас бо-
рышымызды ұмытпауымыз ке-
рек. Өйткені, отбасы – табиғат 
сыйлаған кереметтердің бірі. 
Жеке адамның бойындағы 
ар – ұятын, ақыл – ойын, 
адамгершіліктің мәдениеттілігін 
тәрбиелеуге отбасы алғашқы 
қадам. 

Отбасының қызығы, алтын 
тірегі, өмірдің бақытын баладан 
сезе білген әр ата – ана олардың 
ішкі жан – дүниесін зерттей 
отырып, отанның қай сала-
сында қызмет ете алады деген 
мәселе аясында ой талқылап, 
ізденіп, соның нәтижесінде 
елге, жерге адал еңбек ететін 
ұрпақ өсіре алсақ, ол ұрпақ 
алдындағы, отан алдындағы 
борышымыздың ақталғаны. 

Әр отбасына ыңғайлы орта 
болсын. Ортаны ұстай білетін 
бай - қуатты отан болсын. 
Болашағымыз жарқын болсын 
ағайын!

Әсем ЕСЕНАМАНОВА,
Қызылағаш ауылдық 

мәдениет үйінің 
директоры. 

Отбасы - 
асыл қазына

Жемқорлық ұғымы адамға 
және жануарға қолданылады. 
Сол жемқорлық екеуіне де де-
гендей пайда бермейді. Мыса-
лы, жемқор мал дейтін болсақ, 
ол көп жейді және семіреді, 
семірген мал ерте сойылады. 
Өзіне өлім тілейді. 

Ал, екіншісі адамға немесе 
лауазымды тұлғаға айтылады. 
Ол да өз құзыреттілігін, билігін 
бұлдап, болмашы құжаттарды  
рәсімдеу үшін көптеп қаржы 
талап ететіндер болады. 
Қарапайым халық «Бара бер-
генше, пара бер»,-деген ежел-
ден қалған  түсінік бойынша 
ұсынысты орындайды. 

Бір немесе бірнеше рет осы-
лай жалғасатын болса, қалтасы 

Жемқорлық - қиянат

әжептәуір қаржылай қампия 
бастайды және "дән еккеннен 
құныққан жаман",-дегендей сол 
бағытын үдете береді. «Мың 
күн  сынбаған шөлмек, бір күні 
сынады»,-дегендей күннің – 
күнінде ол қылығы заңға ілініп, 
соңғы өмірі құрдымға кетіп, көп 

жылдарын темір тордың ішінде 
өткізіп қалмасына кім кепіл? 
Жалпы қоғамда сенімділікті, 
әділеттілікті жоғалтады. 

Ондай қоғамның қарыштап 
дамуы мүмкін емес. Осы шағын 
мысалдар арқылы айтпақ ойы-
мыз әр адам, әр заңды тұлға өз 
міндетін толықтай адал атқарса 
және өз құқықтарын толық біле 
жүрген артық болмайды. 

Сонда ғана болашақ кемел 
гүлденген орта қалыптасады. 
Ол орта елдің  беделі мен ішкі 
күшін нығайтады. Сондықтан 
пара беруден және пара алудан 
сақ болайық. Жемқорлықсыз ел 
болайық.

Гүлбахар ЕРКІН,
Қызылағаш ауылдық 

мәдениет үйінің әдіскері. 

 Қазақ тілі-халқымыздың та-
рихымен астасып, тірлігімен 
тыныстап жатқан тіл.  Тілдің 
құндылығы тереңде жатыр. Ол 
қоғам рухын, мәдениеті мен 
ұлттық кодын білдіреді. Қазақ 
тілінің латын графикасына көшу 
мәселесі ұлтты дамытудың 
объективті факторы. Латын –
әлем өркениеті мен техникалық 
прогрестің әліпбиі. Қазақстан 
тәуелсіздігін жариялаған кезден 
бастап қазақ лингвистері мен 
зиялы қауымының арасында 
латын әліпбиіне көшудің пайда-
сы мен зияны туралы бірталай 
пікірталастар туындай бастап, 
әлі күнге дейін жалғасын тау-
ып келе жатқандығы да жалған 
емес-ті.

Біздің ауылдық кітапханада  
бүгінгі күннің өзекті мәселесіне 
айналған «Латын әліпбиіне 
менің көзқарасым» туралы өз 
ой - пікірімізді ортаға салуға жи-
налып ,бір –бірімізге  ойымыз 
арқылы пікірталас жүргіздік.  

Әр оқырман өз пікірлерін 
ортаға салды: 

1) - Латын әліпбиіне дамуы-
на өте қуаныштымын. Латын 
әріптері қазақ тілімізді одан 
әрі дамыту, жақсарту. Ла-
тын әліпбиімен біз шетелдік 
тілдердіде жақсы үйренеміз. Ла-
тын әліпбиіне көшу - ол еліміздің 
одан әрі дамыту. Латын әліпбиі-
қазақтың болашаққа жасаған 
үлкен қадамы.

 Латын әліпбиіне менің 
көзқарасым 

2) - Менің көзқарасым 
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл», 
«Көз — қорқақ, қол — батыр», - 
деп дана халқымыз айтқандай, 
екі қолды сыбанып нақты 
нық қадаммен алға басайық! 
Сол сияқты латын әліпбиінің 
де болашағы зор болатыны-
на еш күмәнім жоқ. Көптеген 
ғалымдардың пікірін ескеретін 
болсақ, латын әліпбиіне көшу 
соншалықты қиындық ту-
дырмайды. Өйткені, латын 
әліпбиіне көшу дегеніміз - тіл 
ауыспай, таңбаны ғана ауысты-
ру деп түсінемін. 

3) - Менің пікірімше, ынтасы 
бар адамға бұл әріпті үйренудің 
еш қиындығы жоқ, соның 
ішінде жоғары білімді немесе 
шет тілін білетін адамдарға. 
Алысқа бармай-ақ қоялық, 
қазір көп адамдар әлеуметтік 
желілерде отырады.Сонда 
отырыпақ, өзара латынша жа-
зуды үйрене берсе де болады. 
Латын әліпбиіне көшіу – ол, өз 
әліпбиімзіге оралу, нақтырақ 
айтақанда түрік әлеміне, тіліне 
оралу деп түсінемін, сондықтан 
тез арада көшуіміз кажет деген 
пікірдемін.

Қорытындылай келе,  
Мәңгілік Ел мұратына 
ұмтылған Қазақстан халқының 
ұлттық кодының негізі сана-
латын рухани жаңғырудың 
негізі латын әліпбиіне көшу – 
еліміздің әлемдегі өркениетті 
мемлекеттердің қатарынан 
табылуының кепілі болып са-
налады.  «Мәңгілік ел» болып 
қалыптасу – жарқын болашаққа 
бастар жол болса, латын 
әліпбиіне көшу - уақыт талабы- 
деп  пікірталасымыз аяқталды.

Б.АБЕЕВА, 
Қаракөз ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашы. 

Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдықтарының бірі  сыбайлас жемқорлықпен күрес бо-
лып табылады. Кез келген  өркениетті қоғам үшін сыбайлас 
жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің бірі. 

Сондықтан да Қазақстан Республикасының  мемлекеттік 
саясатының негізігі басымдылықтарының бірі болып, осы 
зұлымдықпен күресу болып табылады. Біздің  қоғамда  сы-
байлас жемқорлыққа орын жоқ. Сыбайлас жемқорлықпен 
күресу - барлық Қазақстан Республикасы азаматтарының 
азаматтық борышы деп білу керек.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл - 
әрбір  азаматтың міндеті

Мәдениеттегі діннің рөлін әрбір 
мәдениеттің жүйе құрастырушы фак-
торы деп анықтауға болады. Дін – 
қоғамдық құбылыстардың ішіндегі 
ең күрделісі. Дін - рухани өмірдің 
кілті. Мәдениет тек осы дүниеге ғана 
қызмет ете алады. 

Қазақ ұлт мәдениеті алуан саты-
лардан тұрады. Сонымен мәдениет 
дегеніміз - дін арқылы өрілген, өнген 
дамыған және қалыптасқан әлем, 
құбылыс, үдеріс және болмыс. 
Сондықтан да дін мен мәдениеттің 
болмысын, қандай қоғам болмасын 
алар рөлі ерекше.

Ләззат ТІЛЕКТЕСОВА,
Жаңалық ауылдық округі әкімі

 аппаратының жетекші маманы,
«AMANAT» партиясының мүшесі.

Дін және 
мәдениет

 Қазіргі  кезде сыбайлас 
жемқорлық әлемнің кез - 
келген елінде оның саяси 
дамуына байланыссыз, 
оның ішінде  Қазақстанда 
да, әлеуметтік 
құбылыс ретінде өмірін 
жалғастырып келеді, ол 
тек ауқымдылығымен 
ғана ерекшеленеді. 

Тәуелсіздік тірегі – мемлекеттік тіл. «Анамыздың ақ сүтімен 
бойымызға дарыған тілімізді ұмыту – бүкіл ата – бабамызды, тари-
хымызды ұмыту», - деп нар тұлғалы батыр атамыз Б. Момышұлының 
айтқанындай, тіл - мемлекетіміздің тұғырлы тілегі, халықтың ру-
хани байлығы, өткені мен болашағының айқын көрінісі. Рухани 
жаңғыруымыздың негізгі түпқазығы – қазақ жазуының латын қарпіндегі 
нұсқасына көшуі. Өйткені, халқымызда «Қыран құстың биікке самғап 
ұшуы үшін оған уақыт пен бап керек»,-деген даналық сөзі бар. 
Меніңше, рухани жаңғыруды жазудан бастап, кириллицамен қош ай-
тысып, қазақтың өзіне тән әліпбиін жасау басты мақсат болып отыр. 
Өзіндік ұлттық ерекшеліктерімен, ұлттық салт – дәстүрлерімен, ұлттық 
мәдениетімен, тарихымен алпауыт елдердің алдында алыптай болып 
жүрген Ұлы еліміздің болашағы өз әліпбиімен жарқын бола түспек. 
Қазақ әліпбиінің атасы, ұлтымыздың біртуар перзенті сөз шебері 
атанған А.Байтұрсынұлының сөзімен айтқанда: «Ел бүгіншіл, менікі 
– ертең үшін»,-дегендей бүгінгі таңдағы жүзеге асырылып жатқан 
дүниенің бәрі тек бүгінгі күн үшін емес, болашақ ұрпақ үшін жасалып 
жатқан игілік.

Расында да латын әліпбиіне көшу тілімізге енген кірме сөздерден, 
әріптерден, халықты мәңгүрттендіру үшін отарлау саясатын жүргізу 
барысындағы тәуелділіктен арылудың бірден - бір жолы. Бұл рет-
те елді өркениетке жеткізу жолында «Кеңесіп пішкен тон келте бол-
мас» деген сөзді еске ала отырып, барша ел болып жұмылып, ұлттық 
бірлікті сақтай отырып, діттеген мақсатқа сенімді қадам басу керек деп 
ойлаймын. Тәуелсіз елде, кең - байтақ жерде өз Отанын мекен етіп, 
ана тілінде сөйлеп, дінін, ділін сақтап отырған ұйыған ұлтымыз жаңа 
әліпбимен жаңа белестерді бағындырады деген сенімдемін.

Латын әліпбиіне көшу - өркениетке 
бағытталған қадам

Терроризм – белгілі бір 
ұйымдасқан топтар немесе саяси 
партиялар өз мақсаттарына жету 
үшін қолданатын әдіс. Терроризм 
зорлық - зомбылыққа негізделген. 
Терроризмнің айрықша белгісі 
– жауға емес, көбінесе саяси 
текетірестен бейхабар бейбіт 
халыққа күш қолдану. Террорлық 
әрекеттерге, атап айтқанда, адам-
дарды кепілге алу, көліктерді 
басып алу, көшеде жарылыс 
ұйымдастыру және т.б. 

Терроризмнің мақсаты - 
мүмкіндігінше көп адамға зиян 
келтіру. Неге екені белгісіз, 
лаңкестіктің жақтастары бұл 
олардың талаптарына назар ау-
дарады деп есептейді. Өткен 
ғасырдың 70 жылдарында 
«халықаралық терроризм» термині 
пайда болды.  Қазіргі уақытта 
террор жергілікті және жаһандық 
ең ауыр мәселелердің біріне ай-
налды. Бұл құбылыс бүкіл әлемге 
тарады. Террор дүниежүзілік 

экономикаға әсер ете бастады 
және бұл құбылыспен күрес ту-
ралы күрделі мәселе туындады. 
Терроризммен табыс-ты күресу 
үшін тек экстремистік ұйымдарды 
ғана емес, қылмысты да құрту 
керек, яғни тұтастай алғанда 
бүкіл әлемдік зұлымдыққа қарсы 
соғысу керек. Білесіз бе - мен әлем 
тыныштығын жақтаймын және тер-
роризмге қарсымын! 

Мен терроризмге қарсы күресті 
ең ірі террористік ұйымдардан 
бастау керек деп есептеймін. 
Мен терроризмге қарсымын! 
Мен ұлтаралық араздық пен 
азаматтық соғысты қоздыруға, еге-
мен мемлекеттерге басып кіруге, 
қуыршақ үкіметтер орнатуға, 
демократиялық режимдерді 
құлатуға және жазықсыз адамдар-
ды өлтіруге қарсымын! 

С.МҰЗДЫБАЕВА,
Қарашілік ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы.

МЕН ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫМЫН! 
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Кевин Рассел құлағын 
түрді. Жақын маңда қуатты  
автомашинаның моторы 
гүрілдегендей. Сыраны тауы-
сып, банкіні лақтырып тастаған 
Кевин аңшы мылтығын 
иығынан алып, отырған жерінен 
түрегелді. 

Ия, жолменен тауға қарай 
«Гелендваген» көтеріліп келеді 
екен. Міне, тоқтады. Машинадан 
қара костюм киген ұзын бойлы 
жігіт түсіп, багажникке қарай 
жүрді. Жан - жағына қарады 
да, оны ашып күрек алды. Со-
дан кейін үлкен, неде болса 
ауыр болса керек ағаш жәшікті 
шығарып, қалың ағаш арасына 
қарата сүйрей жөнелді. Біраздан 
соң машинаға қайта келіп, 
күректі алдыда, ағаш арасына 
сіңіп кеттті.

Мына қуатты машина 
ганстердікі болуы мүмкін. 
Ол неде болса жәшіктегі көп 
ақшаны орманға жасырғалы 
келген ғой. Осылай ойлаған 
Кевин тіпті терлеп кетті. Өмір 
бойғы арманы орындалып, мол 
байлыққа кенелер сәт туғаны 
шығар. Аңшылықпен айналы-
сатын ол, әйтеуір өмірінде мол 
олжаға ие болатын шығармын 
деп ойлайтын.

Жарты сағаттан кейін әлгі жігіт 
ағаш арасынан шығып, көлігіне 
келді. Автомобиль кеткеннен 
кейін Кевин жаңа қазылған жерді 
іздеуге бет алды. Ол жерді оңай 
- ақ тауып алды. Күрек орнына 
жуандау бір ағашты алды да 
қаза бастады. Оның бақытна 
орай жәшік тереңде емес екен. 
Оны ашқанда есінен танып қала 
жаздады. Бума - бума ақша, не-
месе, бағалы заттар орнына, 
аққұбаша келген жас әйелдің 
мәйіті жатыр екен.

Есі шыққан Кевин жәшәкті 
қайта көміп үйіне келгенде, 
әйелі Люси феминистердің жи-
налысынан оралып, тамақтанып 
отыр екен.

- Қалай, еркек атаулығының 
құлағын шулатып қайттыңдар 
ма?

Әйелі қабағын кіржитті.
Құдай-ай, сенің аузыңнан 

арақтың иісі сасып тұр. 
Сенің аңшылығың сылтау, 
достарыңмен орманға барып, 
сыра ішу. Үсті - басың топырақ, 
әбден мас болып топыраққа 
аунағансыңба?

Аңдаусызда тайып жығылып, 
үстін былғағанны сылтауратып, 
ваннаға жуынуға кетті. Үстел 
басында үн қатпады. Орманда 
көргенін әйеліне айтудың қажеті 
жоқ деп шешті.

Немене, мылқау адамдай 
үндемейсің. Менімен сөйлескің 
келмейме?

Кевин иығын қиқаңдатты:
Сенімен қалай сөйлесесің, 

әлгіннен бері ауыз жаппай сам-
пылдап отырсың. Амалсыз үнсіз 
ойланып отырмын.

Люси кекесін үнмен қарқылдап 
күлді.

- Ия, сен ойға берілесің. Соңғы 
рет ойға батқаныңда қорадағы 
сиыр шығып кетіп, машина 
қаққаны есіңде ме? Оның ал-
дында ойланнам деп тежегішті 
ұмытып, мәшинеңді шұңқырға 
түсірдің. Кевин, мен сенің 
ойға  берілуіңе мүлде тиым са-
лар едім. Сен бірдеңе туралы 
ойласаң, әйтеуір бір бәлеге 
ұшыраймыз. 

Кевин мырс етті де темекі 
шегу үшін келесі бөлмеге кетті. 
Креслоға отырды да, ана бөтен 
жігіт әйелін өлтіріп, кемген бол-
са, оны түсінуге болады деген 
ойға келді. Әлгіндегі жәшікте 
әйелі Люси жатқанын елестетіп, 
кіржің ете түсті. Ақшасы үшін 
ғана үйленген осы ұрысқақ 
әйелден құтылса жақсы-ақ бо-
лар еді. Оның жоғалғанны елге 
қалай түсіндірмек. Көршілер 

(Детектив)

 БҰЛ МЕН, 
СЕНІҢ АР - ҰЯТЫҢМЫН! 

міндетті түрде сұрап, мазаны ала-
ры анық. Орманда көмген аққұба 
әйел туралы сұрағандарға, егер 
ол әйелі болса, ана жігіт не деп 
жауап берер екен?

Ол жігіттің суреті келесі күні 
жергілікті газетте жарияланды. 
Ол штаттағы беделді адамның 
баласы Джозеф Белл екен. Оның 
әкесінің беделі сондай, губерна-
тор орынтағына кімді отырғызу 
керек, немесе, тиімді контракт 
кімнің үлесіне тиеді, деген 
мәселенің бәрін шеше алады. Га-
зет кіші Беллдің әйелі жоғалғанын 
жазыпты. Полицияның ха-
барлауынша әйелді әкесіне 
бақталастар ұрлауы не өлтіріуі 
ықтимал. Сондықтан тергеуге 
ФБР араласқан екен.

Кевин қайтадан Люси туралы-
ойлады. «Менің әйелімді ұрлап 
әкету ешкімнің ойына келмейтіні 
өкінішті.» Сөйтіп ол жоспар құра 
бастады. Нақтысы екі жоспар...

Келіс күні Люси жұмысқа кет-
кен соң күрек, бір бір шиша виски 
алып, өзінің ескі «фордымен» 
орманға аттанды. Онда барған 
соң бұрынғыдан жүз ярдтай 
жерден жаңа көр қазып, мәйіт 
салынған жәшәкті сонда апа-
рып көмді. Екі көрді де мұқият 
тегістеп, қалаға қайтты. Өзінің 
досы Ленданың шаштаразы-
на келді де, ең алдымен теле-
фон будкасына барып, телефон 
нөмірін терді де, телеофонист 
қызға:  «Мені Джозеф Белл мыр-
замен байланыстырыңыздаршы» 
деді. Ол телефон тұтқасын 
көтергенде: «Белл мырза ма?». 
Менің кім екенім маңызды емес. 
Мені мұқият тыңдаңыз. Мен 
екі күн бұрын орманда аң ау-
лап жүріп, үлкен қара мәшинені 
көрдім... Бұл кім?- деді ол. Белл 
мырза, мені өзіңіздің ар - ұятыңыз 
деп түсініңіз. Сізге ормандығы 
көмулі жәшікті тағы біреу білетінін 
екерткім келеді. Жақында тағы 
қоңырау шаламын. Келісімге 
келерміз деп ойлаймын».

Трубканы іліп, өзіне риза 
болған Кевин залға өтіп, креслоға 
отырды да, Лендадан сақалын 
қыруды өтінді. Орындыққа 
жайғасып отырған ол, алдағы 
мүмкіндіктер туралы ойлады. 

Белл ханымның жоғалғаны 
туралы дабыра басылғанша 
тоса тұрады. Асығар ештеңе 
жоқ. Уақыттың созылғаны бұл 
үшін тиімді. Бұл кезде Белл 
мырза қорқыныштан зәрәзап 
болып, жүйкесі әбден тозады. 
Ол әбден титықтағанда Кевин 
өтемақы сұрайды. Қанша сұраса 
екен? Байдың баласында ақша 
жетерлік шығар. Жарты миллион 
сұрауға болады.

Мүмкіндік мол. Алдымен жаңа 
өмірдің рахатын еркін көру 
үшін Люсиден құтылу керек. 
Люси жоғалса көршілерге не 
демек? Әйелінің әке - шешесі 
қайтыс болған. Басқа туыстары 
жоқ. Феминистер клубындағы 
құрбылары бұны жақсы біледі.  
Олай болса, «асығыс кетіп 
қалды» дегенге ешкім сенбейді. 
Басқа бірдеңе ойлап табу керек. 
Сүйріктей «Гелендвагенмен» 
келгенде досы Ленданың ауызы 
қалай аңырайып қалар екен. 

Келесі күні мылтығын алып, 
орманға аттанды. Алғашқы көрдің 
орнын көріп, жоспар ойдағыдай 
екеніне көзі жетті. Белл мыр-
за жәшікті басқа жерге көму 
үшін, бұл жерде болғанын білді.  
Мәйіттің жоқ екенін көргенде ол 
байғұс қайтті екен? Өлік басқа 
адмның қолында екенін түсінген 
шығар.

Соңғы күндері газетке мұқият 
қарайтын болды. Белл ханымның 
ұрланғаны, не өлтірілгені туралы 
көпшілік толық сенімде тәрізді. 
Біраз уақыттан кейін бұл әңгіме 
толастады. Кевин болса Белл 
мырзаға: - «Бұл мен, сенің ар 
- ұятыңмын»,-деп қоңырау ша-

луын тоқтатпады. Бұл шаруа 
әбден пісіп шешілген сияқты.

Енді Люси. Алдымен мылтық 
туралы ойлады. Оны тазалап 
отырып өлетіндер аз ба. Абай-
сызда атылып кетеді. Неме-
се автомобиль басып кетсе. 
Бақытсыз оқиға сияқты. Оның 
«Фордысының» тежегіші аса 
дұрыс емес. Жол да батпақ, 
тайғанақ. Біреу күдіктенер 
болса, қасақана жасаған деп 
дәлелдеуі мүмкін емес . 

Кевин үйіне жақындағанда 
бір - екі рет сигнал берді. 
Табалдырықта әйелі көрінді. 
Оны шақырып, маған көмектес, 
не істеу керегін айтамын деді.

Люси үйге кіріп, иығына 
шәлісін жамылып, қайта шықты. 
Кевин тежегішті босатып, газға 
басты. Люси шетке ыршып кет-
пек болып еді, екіпінмен келген 
пикап оны үй керегесіне апарып 
жапырып тастады: Кевин қатты 
соққыны естігеннен гөрі, бүкіл 
денесімен сезінгендей болды. 
Ол тоқтағанда қуану орнына 
шошып кетті. Табалдырықта 
әйелінің үш құрбысы қарап тұр 
екен. Олар таңданып, әрі шо-
шып кеткендері байқалады.

Кевинді сотағанда айыптау 
үкімін ел ду қол шапалақтап 
тыңдады. Әйелін жергілікті 
халық  осылай құрметтейді 
деп ойлаған емес. Өлім жаза-
сына кесілгендер камерасын-
да отырған Кевин тағдырдың 
тәлкегіне ұшырағанына на-
лыды... Кенеттен атып тұрды. 
Белл мырзадан қоқан лоқымен 
ақша ала алмаса да, енді оны 
басқаша пайдалануға болады 
- ау. Оның әкесі штатты билеп 
тұр. Губернатор Кевиннің өмірін 
сақтап қала алады. Ұлынан 
айырылғысы келмесе, мені 
құтқарсын. Осыған бекінген ол 
есікті тоқпақтпақ, адвокаттың 
көздесуін талап етті.

- Не болды. Аппеляция 
бергенімді білесің.

- Қуаныш үміті көзінен 
байқалған Кевин құтылатын  
мүмкіндік барын айтты. Мені 
мұқият тыңда. Сен дереу Джо-
зеф Беллге, үлкен Белддің 
балсына теелфон соғасың. 
Алдымен оған: «Сіздің ар - 
ұятңыз сөйлеп тұрған» дейсің 
де, өзіңді таныстырып, «сіздің 
ар - ұяттыңызға көмек керек» 
дейсің. Жағдайды түсіндіресің. 
Оның әкесі мені мына тамұқтан 
құтқару үшін қолдан келгенін ая-
майтынына сенімдімін.

Адвокат Гарри Смит дәрігер 
психиатр пациентіне қалай 
қараса, ол да Кевинге солай 
қарап, үн - түнсіз шығып кетті.

 Адвокат ертеңінде тұнжырап 
келді. Портфелін үстелге қойды 
да, Кевинге қарады.

- Сенің не ойлағаныңды 
білемін. Джозеф Беллмен 
қандай байланысың болса-
да, оны ұмытуға тура келеді. 
Бүгін ертеңгісін кіші Белл ше-
кеден өзін - өзі атып тастады. 
Бұл туралы бір сағат бұрын 
радио жаңалықтарында ха-
барлады. Өлер алдында 
әйелін өзі өлтіргені жөнінде хат 
қалдырыпты.

Кевин төсектен атып тұрды. 
«Ол мойындаған ба? Неге?»

Адвокат күрсініп, үстелдегі 
портфелін алды. 

- Ол мойындауға ар-ұяты 
мәжбүрлегенін жазыпты. Смит 
есікке қарай беталып, қайта 
бұрылды да «Мен апелляция-
ны ілгері жылжытамын. Бірақ, 
өз тәжірибеме сүйенсем үміт аз 
еді».  

    Тим КЕЛЛИ.
«Криминальное чтиво» 

басылымынан қазақшалаған 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі, Қазақстан 
журналистикасының ардагері 

Тілеухан ЕСЕБОЛАТОВ.

  Күні кеше сақты еді, бүгін міне тәуелсізде тыныш Қазақстанда 
өмір сүріп жатырмыз. Жанын пида етіп, ата-бабаларымыз беріп 
кеткен бейбіт өмірмен кек, жерімізді бүгінгі таңда дамыту үстіндіміз. 
Жалпы кешегі күннен , бүгінге дейін Қазақстан жем танымастай 
өзгерді. Және бұл жолда Қазақстан көп жұмыс атқарды, биік 
шыңдарды бағындарды, үлкен жетістіктерге жетті.

  Тарихымызға көз жүгіртіп қарасақ, 30 жыл бұрын ұзақ уақыт 
бойы отаршылық тұтқынында болып,ашаршылық зардабын шек-
кен қазақ елі, бүгін жеке дара елге айналып отыр және осы Тәуелсіз 
Қазақстан дүниеге келуінің ұлы шежіресі бірнеше кезеңнен тұрады. 
Ең біріншісі осы тәуелсіздіктен кейін, Республика Президенті лауа-
зымын тағайындау,кейіннен Қазақстан тәуелсіздігі туралы декла-
рация, Республика валютасы қорын құруы, Қазақстан Тәуелсіздігі 
туралы конституциялық заң қабылдауы және көптің басыла қасірет 
Семей ядролық сынақ полигонының жабылуы. Мінеосылай, біраз 
қиындықтарды еңсерген қазақ елі, өз жалынын жаңылған емес.  
Және бұл білікті –де білімді Елбасында бірден-бір жеңіс жетістігі 
десекте болады.

Міне, 30 жыл - Қазақ елінің аяқтан тұрып, дамудың дыңғыл жо-
лына түсе білген кезі. Және бұл аралықта біз тәуелсіздік алып 
қана қоймай, өзіндік әдет-ғұрыптармен,салт-ғұрыптармен, сал-
дәстүрімізді,мемлекеттік гимн мен туымызды бекіте алдық. 
Елімізде биік-биік қалалар бай түзеп, жандана түсті.Бұл еліміздің 
атағын шығарып, басқа жұрттардың таңдауында тылсына қарауына 
әкеп соқты. Бұл біз үшін бір мақтаным. Бірақ бұл тек тек баста-
масы. Алдағы өсіп келе жатқан жастар қаншама, олардың есіне 
қосар үлесі мен жоспар мен арман-тілектері қаншама. Бұйырта 
жастардың арқасында, аздаған уақыт ішінде әлемнің алпауыт 
мемлекеттерінің қатарына енеміз деп сенеміз.

30 ЖЫЛДА ҚАЗАҚСТАН 
ҚАЛАЙ ӨЗГЕРЕДІ?

Жастар болашақ Қазақстанның 
бетпердесі демекші, еліміздің 
болашағы олардың жылдарында, 
олардың еңбек қорлығы, талап 
- тілігімен арман – мақсатымен 
толықтай байланыстай 
болғандықтан, білікті де тәрбилі 
азаматтарды қалыптастыру, ел 
алдындағы борыш.

Бүгінгі таңда еліміз жастра-
ды тәрбиелеуден негізінде 
саяси экономикалық рефор-
ма жүйесінде бірқатар жақсы 
нәтижеге қол жеткізіп отыр. Бұл 
жолда көрініс табатын бірден - 
бірден жағдай - бәсекеге қабілетті 
ұрпақ дәріптеуі жастардың 
ата-бабмыздан келе жатқан 
құндылықтар жүйесін санасына 
енгізіп, әр нәрсеге сын көзбен 
қарай алуы және ең бастысы 
үрдістеріміздің бәрін бойына 
сіңіріп өсуі.

Дәл осындай жастарды Ел-
басымыз болашақта өз алдын-
да көргісі келеді. Яғни, бәсекеге 
қабілетті, кәсіби шеберлігі жоғары 
мамандар  ретінде. Осы жол-

ЖАСТАР - ДАМУДЫҢ 
ҚОЗҒАУШЫ КҮНІ

да жаңа білім алу мен жақсы 
мамандық меңгеру, бүгінгі таңда 
бірінші орынға шығып отыр.

Дегенменде ойландыратын 
бір жағдай, еліміздегі кейбір 
жастардың теріс діни ағымға 
еріп, саналарының көз алды-
мыза улануы. Шетін көзқарасты 
діни ағымдар олардың білім мен 
ғылымға деген ынтасын жой-
ып, өзге мәдениетпен, теріс 
құндылықтарды насихаттап өзара 
жанжал тудыру жағдаятта ғана 
әкеп соғуы.

Жастардың қай заманда болма-
сын, әрқашан қоғам қоғамда үлкен 
әлеуметтік күшке ие болғаннан 
байқаймыз. Олардың әрдайым 
қоғамда ең белсенді мүше әрі 
жұмыс күші болып табылады.

Сонымен қорытындылай келе, 
жастар ертеңгі елдің тұтқасын 
ұстайтын басшы, еліміздің даңқын 
шығаратын азамат, ел үшін жа-
нын пида қылатын патриот 
осының барлығы олардың қоғам 
алдындағы маңыздылығын артты-
ратын бірден - бір себеп.

Қазақстан - алтын ұям, отбасым.
Отаным деп әрбір адам мақтансын!
Қазақстан - айтар әнім, асыл арман, биік шаңырағым,
Жүрегімнен өшпес, саған деген ыстық махаббатым.
Менің Қазақстаннным - менің отбасым, отаным, туған жерім 

әрдайым жүрегім туған жер деп соғатын, қаншалықты керемет жер-
де жүрсемде, туған жерді аңсап оны бәрінен биік қоятын патриоттық 
сезім мен сүйіспеншілігім, әрдайым жүрегімнің түпкірінде болады.

Кешегі тарихын білмейтін адамның, ертеңгі болашағы жоқ деген-
дей, тарихымызды білу, біздің Отан алдындағы ең алғаш бейбіт 
өміріміз, кімнің арқасында және қандай жолмен келгендігі біз үшін 
маңызды.

Келер болашақ ұрпақ үшін деп, бастарын қатерге тігіп, жандарын 
пида қылып, бізге беріп кеткен бейбіт өмірмен Отанымызды, енді 
одан әрі көркейтіп, жақсарту біздің мойнымызда. Қазір біз тек бала 
болғанымызбен, болашақта елге тигізер пайдамыз өте көп. Яғни, 
алып жатқан біліміміз, асыл арманымыз, алға қойған мақсат пен 
жоспаларымызды, келешекте Отанымыздың болашағына жұмсай 
аламыз.

Және алдағы уақытта «Отан үшін отқа түс – күймейсің»,-деген 
Бауыржан Момышұлы секілді, елін сүйген, бойында ерлік пен жігер 
толы, Отанның қорғаны мен бейбіт өмірді қамтамасыз ететін аза-
маттар көп болса деп тілеймін.

Р.СЛАМЖАНОВА, 
Qadaz Media
Mega 24 топ.

МЕНІҢ 
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1938 жылы Алматы облысы бойынша 
жасалған халық ақындарының тізімінде 
(папка №1112, №24, 1-3 бет): «Қуат 
Терібаев. Өмірбаяны. №1113, №16. 1937 
жыл», - деп көрсетілген. Қуат Терібаевтың 
жазылған «Өмірбаяның» келтірейін. 
Қуат Терібаев - 1891 жылы осы күнгі 
Талдықорған облысының Ақсу ауданында 
туып өскен. Қазір де сондағы туып-өскен 
жерінде тұрады. Қуат жас кезінде ескіше 
оқып, арап әрпімен хат таныған. Түркіше 
басылған қисса, өлең, жырларды оқып, 
халық ауыз әдебиетімен танысқан. Ол 
жас кезінен дастан, өлең айтып, ән салып, 
ойын-сауықтың гүлі болады. Ерте күннен 
ол атақты ақын Әсет Найманбаевпен та-
нысып, оның қасына еріп, ән-өлеңдерін 
үйренеді. Ол Әсеттің атақты «Қызыл ат», 
Татьяна-Онегин» атты поэмаларын орыс-
шадан аудармасын жыр қылып жаттап ай-
тады. Сонымен қатар өз жанынан көптеген 
өлеңдер шығарады. Қуаттың ақындық өрісі 
кеңес өкіметінің тұсында кең өрістеген. Ол 
колхоз құрылысын, кеңес жұмысы жөнінде 
көптеген өлеңдер жырлады. Қуат 1920 
жылдан бастап ауыл кеңесі, тағы басқа сол 
сияқты қызметтерде болады. Қуаттың өзі 
туралы шығарған «Гүлсана (Күлсағила)»   
атаулы жыры ел арасына кең тараған. 
Қуаттың халыққа көбірек танылғаны 
1943 жылы Алматыға шақырылған 
Республикалық халық ақындарының айты-
сында болды. Одан кейін 1946 жылы Алма-
ты қаласында болған халық ақындарының 
айтысында да Қуат өзінің шын мәнінде 
майталман ақын екенін көрсетті. Қуаттың 
«Алатау жыры», «Жаһанша» деген поэма-
лары үлкендігімен қатар әдемі жазылған 
шығармалар. Терібаев Қуат осы күнгі халық 
ақындарының ішінен көрнектілерінің бірі. 
Қазақстан жазушылар ұйымының мүшесі. 
Қазіргі Қазақстан жазушылар одағы.

Анкета (34). Облыс ақындары толты-
рады. 14.03.1937 жыл. Аксуский район. 
13.03. толтырылды. Терібаев Қуат. Тұратын 
жері: Ақсу ауданы, 23 - Тасбекет ауыл/
кеңесі. Туған жылы: 1891 жыл. Ешқандай 
жазаланбаған. 15-16 жасынан ақын болып 
өлеңдер айтқан. 1936 жылдың маусым айы-
нан елге танылған ақын саналады. Жұмыс 
орны: Ақсу ауданы, Шадай колхозы. Мирзо-
ян басшылығымен өркендеген көркем-өнер 
баспасына өлеңдерін жіберген. Ақсу ауда-
нынан Терібаев Қуат туралы хабарламада: 
«Теребаев Куат - талантливый ақын, подго-
товливается сборник его произведения «Ев-
гений Онегин» на казахском языке. Аксуский 
район, изба читальня, п/о Аксу», - делінген. 
Облыс ақындарына арналған анкета латын 
әліпбиінде ақындардың өз қолтаңбасымен 
толтырылған екен. Қуат Терібаевтың 
анкетасының сонында «Teribaiyp» деп ла-
тынша жазылған ақынның қолтаңбасы тұр. 
Осындай анкета әр ақынға толтырылған. 
Кейбірінде суреттері бар. Қуат ақындікі 
жоқ екен. Андатпа: Қуат Терібаевтың араб-
ша жазылған бір кітап болатын өлеңдері 
республикалық «қолжазба» қорында 
сақтаулы жатыр. Іздеуші болатын болса 
алып, қазіргі ғарыпқа аударып, ұрпаққа не-
месе оқырманға кітап етіп шығаруға болар 
еді. Негізі баспадан шықпаған өлеңдері бо-
луы тиіс.

1938 жылы Алматы облысы атынан 
Қазақстан Республикасының орталығы Ал-
маты қаласында Қуат Терібаевпен бірге 
үзеңгілес болған ақындар:

1. Жамбыл Жабаев – орденді Қазақстан 
ақыны, 92 жаста, Қастек ауданы, «Ерназар» 
колхозынан. Пошта/бөлімшесі Ұзынағаш.

2. Кәрібаев Үмбетәлі – 44 жаста, Қастек 
ауданы, пошта/бөлімшесі Қарғалы.

3. Оңғарбаев Өтеп – 30 жаста, Қастек 
ауданы, «Қызыл әскер» колхозы, пошта/
бөлімшесі Ұзынағаш.

4. Керімбеков Саяділ – 36 жаста, 
Қаскелен ауданы, «Он жылдық» колхозы, 
пошта/бөлімшесі Қаскелен.

5. Жапсарбаев Қалқа – белгілі ақын, 
50 жаста, колхоз қызылшасында жұмыс 
істейді. Қаратал ауданы, Мұқыры ауыл/
кеңесі, «Калинин» колхозы. Үштөбе стан-
циясы.

6. Әзірбаев Кенен – Жамбылдың тәлім-
гері, 48 жаста, Красногорский ауданы, 
атқару комитеті, пошта/бөлімшесі Красно-
горский.

7. Қырықбаев Жартыбай – қызыл Фур-
манов армиясының ерікті жауынгері. 
Жамбылдың өнегесін үйренген. Қастек ау-
даны, Ерназар колхозынан.

8. Сімекенов Қанапия – 60 жаста, 
Талдықорған ауданы, «Жаңа Бірлік» колхо-
зынан.

ҚУАТ 
ТЕРІБАЕВ

9. Қосшыбаев Әбдіқадыр – 54 жаста, 
Қастек ауданы, «Новая жизнь» колхозынан.

10. Досайбаев Қасен – 39 жаста, Қаскелен 
ауданы, «Он жылдық» колхозынан.

11. Жабықбаев Рахмәди – 57 жаста, шо-
пан, Ақсу ауданы, Майғалы ауыл/кеңесі, 
«Жаңа Тілеу» колхозы.

12. Есқожаев Оспантай – 59 жаста, колхоз-
шы, Қаскелен ауданы, «Он жылдық» колхо-
зынан. 

13. Әміржанова Еркебала – 30 жаста, 
Қастек ауданы, «Бұрған» колхозынан.

14. Сариев Әбуду – 38 жаста, Қастек ауда-
ны, колхоз атауы көрсетілмеген.

15. Бажанов Сейпаш – 60 жаста, гармон-
шы, Қордай ауданы, атқару комитеті атынан. 

Фольклор инпекторы: Х.Ахметов. 
(Қолтаңбасы тұр).

Ақсу ауданынан Қуат Терібаевпен қатар 
Жабықбаев Рахмәди деген ақын болғанын 
тегінде ескерген жөн болар. Ел намысын 
өнерімен қорғаған абзал екені айқын. Жам-
был мен Кененнің көзін көріп, солармен өнер 
(айтыс) сайысына түсіп, өнегесін үйренген. 
Ақсу ауданы немесе мәдени-өнер шарала-
рында бұл ақынның есімі еш ескеріліп, атал-
май қалуда.

ан Шолақ келеді. Қасында інісі, екі баласы 
бар. Үлкендерге сәлем береді. Ел шулап қоя 
береді. Шеткі үйге үкілеген ақбоз атпен, ба-
сында пұшпақ бөркі бар, түсе қалады. Жұрт 
қаумалап амандасып бағуда. Балуан Шолақ: 
«Кешкісін ойын көрсетемін!» - дейді. Кешкісін 
жұрт жиылады. Бір ойын түрінде Балуан 
Шолақ жұмыр үлкен тасты алдымен тізесіне 
көтеріп, одан «әуіп» деп төбесінен асы-
ра көтеріп, одан жерге ырғытып лақтырып 
жібереді. «Алланың арыстаны ғой!» - деп 
жұрт айғайлап шулайды. Шолақтың бір қолы 

олақ болғанымен денесі сом қара шойын-
дай екен. Көрген жұрт анау тасты өздері 
көтергендей қуанып, бір-бірімен қауқаласып 
жатады. Мақтайды. Мақтанады. Күрес 
басталады. Ортаға Балуан Шолақтың ба-
ласымен Құлыбектің Мәдиі шығады. Ел 
тілеуі Мәди болады. Жұрт болып Мәдиді 
қолдауда. Қайдан, Мәди жеңіледі.

***
 1910 жылы Балуан Шолақ Ұлы жүз 

Үйсін еліне аталастарын іздеп барады. 
Үйсіннің Мойынқұмдағы бір болысы Балу-
ан Шолақты жамандап, орыс ұлықтарына 
білдіреді. Олар Балуан Шолақты ұстамақ 
болады. Әуре болып ұстай алмайды. Соған 
Балуан Шолақтың шығарған өлеңі:

Сәлем айт Мойынқұмның болысына,
Әдейілеп білдіріпті орысына.
Осыдан қайта айналып келе қалсам,
Шіркінді қондырармын қонысына.
Арқада еркін өскен ақтанкерді,
Балапты Мойынқұмның ұрысына.
Мен Шолақ білуші едім ұрлық жайын,
Қазақтың алғаным жоқ жалғыз тайын.
Семейден семіз мәстек айдап келіп,
Билерге шайнату ем желін майын.  Ба-

луан Шолақ қайта оралып бармапты. Өлеңі 
елден-елге, ауыздан-ауызға тарап, ұрпаққа 
жетті.

***
Балуан Шолаққа ұрлық жаласы жабысып, 

іске кіріптар болғанында ағайын-туғанына 
айтқан өлеңі:

«Япырмау, мен не қылдым жақыныма,
Жақыным пір келмейді ақылыма.
Жатқанда абақтыда бірі келмеді,
Мужик қолы батқан бе екен тақымына?
Мен Шолақ он жасымнан болдым баяу,
Қаңғырып Қараөткелде жүрдім жаяу.
Жаласы сексен өгіз маған ауып,
Алдында жалғыз оқтың тұрдым таяу.
Қамалап орыс, қазақ тұрсадағы,
Қайтпаған бір бетінен мені қой-ау», - 

деп өзінің істі жүргенінде жәрдемі тимеген 
жақындарына айтқан өлеңі екен. Балу-
ан Шолақтың осы екі өлеңін өзі-ақ оның 
өмірінің бет пердесін айқындап беріп 
тұрғандай-ақ.

***
Балуан Шолақтың әндері халыққа үлкен 

әсер беріп, ән қуған әншілер үзбей, бірінен-
бірі үйреніп орындапты. Балуан Шолақтың 
өзі жайында айтқан өлеңі:

Шын атым Нұрмұхамбет - Балуан Шолақ,
Бойымда толып жатыр күш пенен бақ.
Сұлу қыз, келіншекке тыйышсыздаумын,
Жалғыз-ақ бойымдағы мінім сол-ақ.
Мен өзім он жасымнан шолақ едім,
Намаз бен оразаға олақ едім.
Барғанда о дүниеге кешір құдай?
Бір қолым отқа күйген шолақ едім.
Дәл қырық бес осы күнде менің жасым,
Қамалдың бұзып жүрмін тау мен тасын.
Кешегі сентябрьдің базарында,
Көтердім елу бір пұт гірдің тасын.
Залогқа жетпіс бес сом ақша салып,
Сындырдым Керол палуан қабырғасын.
Саяқбайұлы Мәулімбай ақын
Ұлы жүз Жалайыр Мәулімбай ақын 

өлгенінше қажы, молда, байлармен алы-
сып, қарсы болыпты. 1916 жылы Мәулімбай 
ақын аталас Қарашапан еліне барады. 
Байқажы деген қажы өзінің туысқаны кедей 
Әбдіқасым дегеннің жалғыз атын он жыл 
бұрын ауысқан 20 тиын үшін тартып алып 
жатқанының үстіне тап болады. Сонда 
Байқажыға Мәулімбай ақын: «Қажылар ақ 
жолынан адаспасын, 

Жолына жамандықтың жанаспасын.
 Ақиқат дін іздеген қажы болса,
Кедейдің бір атына жармаспасын.
Сәлем де үш қайтара ғарып жанға,
Өсімтал бұр сияқты қажыларды,
Мешітке жуытпастан аластасын.
Жоқ болды бұл уақытта әділ қажы,
Мал бітіп, ақшаң болса бәрің қажы.
Не болар діннің арты бұдан былай,
Өрімтал қаптап кетті залым қажы», - 

депті.
***

Орман деген бай Меккеге барып, 
қажы болып келгенде Мәулімбай ақын 
амандасуға барып, қолын ұстап тұрып:

«Қажеке көріп келдің қақтың үйін,
Қажыға жалған сөйлеу енді қиын.
Араптың молдасынан сұрадың ба,
Сауабы қандай екен өсім тиын?
Ойша айтар шариғатты Тәкен молда,
Молдалар бәрі жетік осы жолға.
Бармайды кедей өлсе жаназаға,
Бай өлсе иман шартын алар қолға.
Әркімнің өз айтқаны өзіне иман,
Кедейлер молда бар деп әуре бол ма?
Молданың осы болған кәсіптері,
Підия, ғұшыр, зекет несіптері», - деп 

айтқан екен.
Ақын Жамау Бұхарбай: «Саяқбайұлы 

Мәулімбай Жалайырдың шыншыл 
ақыны», - деп бағалаушы еді. Сонысы 
рас. Мәулімбай ақынның келтірілген екі 
өлеңіндегі шыншылдығын қазіргі қажы, 
молда, имамдар да жақтыра бермейтіні 
мәшһұр.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

Балуан Шолақ (Нұрмұхамбет).
1910 жылы Қотыркөл аймағында 

болыстыққа таласып, үлкен жиын (пар-
тия) болады. Болысттыққа таласу орны 
«Шабаққала-Жаңасу» жері деп белгіленеді. 
Екіге бөлініп, үйлерді қатар тігіп, малдар 
сойылып, ел жиналады. Бір кезде Балуан 
Шолақ келеді екен деген сыбыр кетеді. Балу-
ан Шолақты көргені бар, көрмегені бар, бәрі 
қаумалап, көруге асық. Балуан Шолақтың: 
«Ойын көрсетем! Ел бүлінбесін!» – деп 
айтқаны тарап жатады. Келесі күні Балу-
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6 бетАЌСУ ӨЊІРІ8 шілде 2022 жыл

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

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

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді (конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 15 күнтізбелік күннен кейін, 10 жұмыс 
күні ішінде, 2022 жылдың 25 шілдеден 05 тамызға дейін қабылданады. Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі 5, Ақсу ауданының ауылшаруашылығы мен жер қатынастары бөліміне табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінімдерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 2022 жылдың 05 тамыз, 18 сағат 
30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2022 жылдың 08 тамызда 10 сағат 00 минутта мына мекен-жайда ашылады: 
Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы,  Желтоқсан  көшесі, 5, аудан әкімінің орынбасары кабинетінде.

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

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

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

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

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

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

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

жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, 
ауылшаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны); 

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

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

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

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

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

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

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 
уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс "және" 2022 жылғы  тамыздың "08" дейін ашуға бол-
майды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.           

Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72832) 2-21-26 телефон арқылы хабарласуға  болады.
АҚСУ АУДАНЫНЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ МЕН ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.

Орналасқан 
жері

Егінсу 
ауылдық 

округі
Егінсу 

ауылдық 
округі
Егінсу 

ауылдық 
округі
Егінсу 

ауылдық 
округі

Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі
Суыксай 
ауылдық 

округі

Алаңы, 
га.

178

100

117,05

205

98,1

225,1

292,4

92,9

165,0

130,0

168,0

400,0

204,7

300,0

87,2

200,0

250,0

236,0

210,0

550,0

138,0

112,54

4,7

1,7

7,0

6,0

5,0

3,75

40,0

3,75

20,0

19,0

Алқап 
құрамы

Жайылым 

Жайылым 

Жайылым 

Жайылым 

Жайылым 

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Балл 
бонитеті

3,6

6,8

2,4

6,6

65,0

65,0

18,3

65,0

18,3

65,0

65,0

18,3

18,3

18,3

65,0

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

21,0

21,0

Су көздерімен 
қамтасыз етілуі

Қажет емес 

Қажет емес 

Қажет емес 

Қажет емес 

Қажет емес

Қажет емес 

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Сумен 
қамтамасыз 

етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажет емес

Қажет емес

Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

№

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

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

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

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 15 календарных дней после пу-
бликации, в течении 10 рабочих дней; с 25 июля по 05 августа 2022 года, по адресу: (Жетисуская область, Аксуский район, село 
Жансугуров, улица Желтоксан, 5,) в кабинете отдела сельского хозяйства и земельных отношений Аксуского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается: 05 августа 2022 года, в 18 часов 30 минут.
Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведено 08 августа 2022 года в 10 часов 00 минут (Жетисуская 

область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан, 5,) в кабинете заместителя Акима района.
Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения 

крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства должна содержать:
для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридического лица, его место нахождения, 

сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, сведения о руководителях и участ-
никах или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в уставном капитале (от общего размера 
уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;

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

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

хозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства 
в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости подписания указанного договора в случае при-
знания заявителя победителем конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения 
крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства могут представлять уполномоченные предста-
вители физического лица или негосударственного юридического лица Республики Казахстан на основании доверенности, вы-
данной и оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

зяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудова-
ния, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);

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

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

Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронумерованными страницами, за ис-
ключением случаев его подачи посредством веб-портала "электронного правительства".

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой частью дого-
вора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения 
крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

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

В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права временного возмезд-
ного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства" 
и "Не вскрывать до: "08" августа 2022 года" (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните 8 (72832) 2-21-26 (районный отдел сельского хозяйства и 
земельных отношений).

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА ВРЕМЕННОГО ВОЗМЕЗДНОГО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ) ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ИЛИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОНО ПРОИЗВОДСТВА

Местоположение

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ 

Суыксайский 
сельский округ 

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Суыксайский 
сельский округ

Пло-
щадь, 

га.

178

100

117,05

205 

98,1

225,1 

292,4

92,9

165,0

130,0

168,0

400,0

204,7

300,0

87,2

200,0

250,0

236,0

210,0

550,0

138,0

112,4

4,7

1,7

7,0

6,0

5,0

3,75

40,0

3,75

20,0

19,9

Состав 
угодий

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища 

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Качественная характери-
стика почв

Луговые 
среднесуглинистые с 
сероземно - луговыми

Лугово-сероземные слабо-
солонцеватые

Лугово-сероземные 
слабосолонцеватые

Лугово-сероземные 
слабосолонцеватые

Чернозем
обыкновенные 
среднемощные

Чернозем
обыкновенные 
среднемощные
Горно-степные 
малоразвитые

Чернозем
обыкновенные 
среднемощные
Горно-степные 
малоразвитые

Чернозем
обыкновенные 
среднемощные

Чернозем
обыкновенные 
среднемощные
Горно-степные 
малоразвитые

Горно-степные 
малоразвитые

Горно-степные 
малоразвитые

Чернозем
обыкновенные средне-

мощные
Горно-степные 
малоразвитые

Горно-степные 
малоразвитые

Горно-степные 
малоразвитые

Горно-степные 
малоразвитые

Горно-степные 
малоразвитые

Горно-степные 
малоразвитые

Горно-степные 
малоразвитые

Светло-каштановые 
обычные среднемощные

Светло-каштановые 
обычные среднемощные

Светло-каштановые 
обычные среднемощные

Светло-каштановые 
обычные среднемощные

Светло-каштановые 
обычные среднемощные

Светло-каштановые 
обычные среднемощные

Светло-каштановые 
обычные среднемощные

Светло-каштановые 
обычные среднемощные

Светло-каштановые 
обычныемаломощные

Светло-каштановые 
обычные маломощные

Балл 
бонитет

3,6

6,8

2,4

6,6

65,0

65,0 

18,3

65,0

18,3

65,0

65,0

18,3

18,3

18,3

65,0

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

21,0

21,0

Водообспечен-
ность

Не требуется 

Не требуется

Не требуется

Не требуется 

Не требуется 

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется
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Сәскелік.
Орман.
Қапырық.
Үлбіреп ерні гүлдеген.
Аралар шырын сапырып,
Атырған таңды жырменен.

Сұйылып бітпей таңғы арай,
Алуан түрлі үн салып.
Жыршы боп кеткен бар маңай,
Қарағай діңі күй шалып.

Ақ қайың,
Шырша,
Самырсын.
Әлдилеп жаздай ақысыз,
Бұрқырап уыз қауырсын,
Балапан ұшқан қапысыз.

Жылқылар суда салқындап,
Сайраса орман сан тілде.
Жапырақ беті жалтылдап,
Жамырап жатты сал күнде.

Көк пенен жердің арасын,
Жайлаған бейбіт ынтымақ.
Тосады күміс шарасын,
Қайнардың көзі жылтырап.

Орынсыз текке тартынып,
Болмайды басты имеуге.
Құмырсқа біткен алқынып,
Той қамдап жатты илеуде.

Орманның іші – көк орай,
Сыбанып білек,
Шешті бел,
Шөмеле тізіп жағалай,
Шабытқа кірген шөпшілер.

Жексенбі,
Таңғы сәріден
Арбасын жегіп, атқа ер сап,
Жас-кәрі жаппай әбігер,
Жарасым тауып жатқан шақ.

Сілкінді,
Кенет көк тұнды,
Денесі жердің дірілдеп,
Тасыған селдей екпінді,
Моторлар үні гүрілдеп.

Арқаға салып дүбірді,
Бұлт асып,
Төмен келместен,
Самолёт қаптап шұбырды
Тізіліп оннан - он бестен.

Шығысты бетке ап барады,
Арқырай қатып сілесі,
Қамшыдай осты сананы,
Баттиған қара кресі.

Күтпеген жайға
Тосыннан,
Болмасын бұл жұрт неге алаң?
«Бауырлар! – шықты үн шошынған, - 
Басталды соғыс,
Зобалаң»

Орманды шарлап жаңғырық,
Шулатып Отан аспанын.
Үрейге бойды алдырып,
Қайғы боп кетті қасқағым.

Жылады әйел,
Опынды ер,
Ат - әбзел қалды шашылып,
Шабындық басы, бекінді ел,
Хуторға шапты асығып.
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Бойдағы долы күш үдеп,
Әп - сәтте біткен отқа жал.
Сиреналары кісінеп,
Шүйлігіп келіп көп тажал.

Хуторды қанға бөктірді,
Қаланың үсті – көк түтін.
Өзекті үңгіп өрт кірді,
Жарасыз жүрек жоқ бүтін...

Қыршыннан қиып шетінен,
Тонналап оқтар атылды.
Кеш білдік, жердің бетінен,
Жуылып кеткен Хатыньды.

Қарашық еріп тұманға,
Өртеңге қаптап гүл өсті.
Кешірек білдік бұдан да,
Қаһарман қала Бресті.

Белоруссия жерінде,
Күл болды орман, егістер.
Қарамай,
Қарт па, өрім бе,
Қынадай қырды фашистер.

Көгінен неге ән қашты,
Жауабын таппай сан сұрақ.
Күйелеш күзбен алмасты,
Жайдарман жаз да қансырап.
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Күн қараң,
Көше қаралы.
Ызғырық бетті қариды.
Жендеттер иттей талады,
Ақтара тонап бар үйді.

Сұралмас саулық-саламат,
Күн қараң,
Қайғы қабады.
Қалашық халқын қамалап,
Жауыздар айдап барады.

Ызғырық мұрын шүйіріп,
Шаншу боп тиер адамға.
Халықты қойдай иіріп,
Жинады түгел алаңға.

Туғандай қайғы-мұң үшін,
Көз жасын жұтып ел тұрды.
Коммунистердің үй ішін,
Танкімен таптап өлтірді.

Ойласаң, жаның ариды,
Бармайды дәтің қарауға,
Шыңғыртып,
Титтей сәбиді
Тірідей атты алауға.

Куәсі болды кешқұрым,
Қасірет табы қабақта.
Он екі жасар өспірім,
Пионер Казей Марат та.

Сұмдықты көріп, күйінді,
Жұлқыса кетер жоқ қайрат.
Кеудеге от боп құйылды,
Ашынып жүрек,
Кек қайнап.

ЕР КАЗЕЙ
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Сары етек күздің уағы,
Көрсетпей көзін күннің бір.
Суынып жылы шуағы,
Күндізден аспан бұлыңғыр.

Буалдыр әлем күркіреп,
Танкілер жүріп өтеді.
Тынбайды жаңбыр сіркіреп,
Жер сызып бұлттың етегі.

Мұндайда фашист бұйығы,
Қарны тойса – бас қайғы.
Самагон сорып,
Жиылып,
Жын-ойнақ сала бастайды.

Оғы жоқ, әттең, атарға
Төндіріп зауал дұшпанға.
Жиналды Марат сапарға
Маңайды ымырт құшқанда.

Мазасыз кектің майданы
Көп болған қайнап жатқалы.
Алқынып балаң айлары,
Ұйқысыз таңдар атқалы.

Тынбайды әлі мұнымен,
Соққанда жүрек елі үшін.
Үзбекші болып түнімен,
Телефондардың желісін.

Бағана басы,
Мығымдап 
Денесін балғын күш керді.
Қиылған сымдар дыңылдап,
Құлшынып Марат тістенді.

Батпақ пен шыққан шомылып,
Түнімен кірпік ілген жоқ.
Сымдардың,
Терге көміліп,
Қаншасын қиды - білген жоқ.
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Өртенді қамба, 
Өлді унтер,
Уланып, сезбей обалды.
Бүлік боп кетті бұл күндер,
Бір түнде бар ат жоғалды.   

Есінен мүлде жаңылып,
Комендант мінді кәріне.
Соқтырды дүре жабылып,
Ересектердің бәріне.

Содан соң...
Елге шарт қойды,
Жарнама ілді жаздырып.
«Жақсылық»,
«Жүлде» қаптайды,
Ақшамен елді азғырып.

Көрсеткендерге «қаскөйді»
Ұратын келіп қапыдан,
Тегін сыйлық,
Бәс қойды
Фюрердің меншік атынан.

Қажеті аз – елен, еленбе,
Келмейді шап-шақ бойға рас.
Пионер ісі дегенге 
Сенгенмен, ешкім ойламас.

Гарнизон тыным білмеген, 
Ушыққан жара қағынды.
Басталды қайта дүрбелең,
Базасы майдың жарылды.

Сабылды айлар, жаралы мың,
Ақ тер мен түсіп көк терге.
Бүркеншік ісі Мараттың, 
Үндеу боп тарап кетті елге.
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Іргені жанай созылып,
Минск жолы өтетін.
Көрмеген бейқам көз іліп,
Станьков,
Шаруа бекетін.

Аралап кетті жақында,
Талайлар  аңыз, ән қылды.
Партизандар хақында,
Қауесет гулеп жаңғырды.

Қатындар қалса топтаса,
Күбірлеп кетер от басы.
Шынында, бір жел соқпаса,
Қимылдар ма еді шөп басы?

Партизандар бар. Бұл шындық.
Шындықсыз аңыз тумайды.
Беймаза күйде күн сырғып,
Беймаза жүрек тулайды.

Деген ой сіңді ұғымға
«Жет тездеп,
Сен де керексің»
Қару ап қолға,
Шынында, шайқасқанға не жетсін?

Мәнсіз өткен шақтарды,
Керек пе енді уайым қып?
Тынымсыз күн де батқан-ды,
Жасалып соңғы дайындық.

Үш мина,
Сегіз гранат – тірнектеп жиған күллі олжа,
Бақшаға көмген ұралап,
Әр түрлі оқ бар бір дорба.

Сауысқанға біткен сақтықпен,
Жинады бәрін қазып ап,
Желтоқсан.
Жақын сәт күткен,
Барады маңай азынап.
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Ақ дауыл әйнек сабалап,
Орай да, борай соғады.
Күдік пен үрей қамалап,
Түн ауды, ана жоқ әлі.

Үй иесіз. Жалғыз алаңдап,
Жата алмай,
Тосты ұл қанша,
Балауыз оты далаңдап,
Әлдекім қақпа ұрғанша.

Сарылып өткен сағаттар,
Қаншама төзім тауысты.
Жеткізді дауыл Маратқа
«Аша ғой»деген дауысты.

Үн жылы. Адам бейтаныс
Селебе, наган асынған. 
Самайын қосып,
Бір қарыс, сақалы өңін жасырған.

Бейтаныс қарсы жүреді,
Серпінді,
Тіп-тік тұлғалы.
Басында ұшқыш шлемі
Күртеше киген былғары.

«Талас жоқ бұған,
Партизан»...
Ой кетті шарлап, қиянға.
Тарпаңдай көкке атқыған,
Кеудеге жүрек сияр ма?

Сезімдер – шермен шөлдеген,
Қаперге алмай сақтықты,
Қуаныш лықсып,
Кернеген,
Кеудеде жүрек аптықты.

Аскерко деген ағаңмын,
Аударды жылы үн назарын, 
Он минут бұрын алдымнан,
Ағызып өтті ажалым.

Қажетсіз бізге демалыс,
Айнала қауіп, торлаған.
Жинал тез, достым,
Жол алыс,
Артыңа мүлде болма алаң.

Шайқасты жалғау үшін де, 
Жол серік қосып тіс қақты.
Мамаң да соның ішінде,
Көшірдік тылға штабты.

Түнекке қалай қиясың,
Жарығын, жылы күндіздің?
Жасырын ұйым «ұясын»,
Жайратып кетті бір құзғын.

Жанына батып жарасы,
Таба алмай сатқын дұшпанын.
Мараттың батыр анасы,
Айта алмай оққа ұшқанын.

Көмейге келіп қыстыққан,
Толқынға беріп тойтарыс.
Салқындап бойда ыстық қан,
Ширықты қайта бейтаныс.

Тапсырма солай,
Түнбе-түн,
Қалмады амал, өзге түк.
Жеткізу сені –міндетім
Партизандарға тездетіп.

Аңсау мен мұңды сапырып,
Сапардың сәті түсті де.
Далаға шықты ұл атылып,
Ішігін іліп үстіне.

Ер болып кірсін бұл күнге,
Құлпырды көңіл тотыдай.
Дұшпанды жеңу мүмкін бе,
Үкімін оқпен оқымай.
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Партизан орман князі,
Шетінен қайсар жүректі...
Дегенмен,
Бәрі разы,
Барлауда Марат шын епті.

Тіленші болған амалсыз,
Панасыз бала пішінде.
Сан қайта жүрді алаңсыз,
Самсаған жаудың ішінде.

Ақырса – сасып, қыңбастан,
Тік қарап фриц, көзіне,
Нан сұрап,
Жағы тынбастан,
Жылаңқы шығар сөзі де.

Секем ап, қауіп күтпестен,
Патруль қолын бір сермеп.
Сөз соңын тыңдап бітпестен,
Жөнейтін, итше бүрсеңдеп.

Алатын бұдан көп пайда,
Айламен тауып ретін.
Зеңбірек қанша,
ДОТ қайда?
Тапсырма осы - білетін.

Көргенін тоқып жадына,
Түгін де шашау шығармай.
Жеткізер жолдастарына,
Шулатып жауды ұлардай.

Шетінен қайсар жүректі,
Партизан – орман князі.
Айлакер,
Зерек,
Тым епті
Маратқа бәрі разы...
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Мұз жастап жүріп көз іліп,
Табаннан талай сыз өтті.
Барады соғыс созылып,
Атойлап екі күз өтті.

Пионер Марат бүгінде, 
Партизан,
Ерлік беделді,
Мүдірмес неміс тілінде,
Таптырмас тілмаш боп алды.

Өзгерген ой да, мүсін де,
Соғыстың заңы тым қатты.
Азғантай мезгіл ішінде,
Барлығынан болат шыңдатты.

Бұғана қатып бел бекіп,
Ересектерше көксеген.
«Құшақта гармон тербетіп,
Берлинге, шіркін, жетсе дем.

Болмас-ты арман түбінде,
Жеңіске салют сайратсаң.
Ақырғы жауды інінде,
Ақырып тұрып жайратсаң»

Өзгерген ой да, мүсін де,
Соғыстың заңы шын қатты.
Тыныштық көріп түсінде,
Көз жасын жуып жылға ақты.

Алаңсыз алды көп сыйлық,
Мыңдаған жауыз оқ құшып.
Паравоз аттай осқырып,
Составтар жатты көкке ұшып.

Лентаға күндер тізіліп,
Пулемёт қызды лапылдап.
Бұлттарда бомба үзіліп,
Күткен күн қалды жақындап.
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- Сержант Казей!
- Мен мұнда.
- Тыңдағын Отан бұйрығын!
Кезекті науқан алдында,
Жыланның басып құйрығын.

Барлаудың –бүгін ең басты,
Міндеті саған артылмақ.
Саңқ етті «құп» деп жас қыран,
Қылыштай, жайсаң жарқылдап.

Жігіттер сайлап жұп басқан,
Жалтармай ажал өртінен.
Шақырды саптан шықпастан,
Баратындарды еркімен.

Отаны үшін жан пида,
Жауына төнсе – жасындай.
Кезі жоқ көңіл қалдырған,
Өңкей бір сайдың тасындай.

Ерлерді бастап,
Нығырлай,
Табанмен мүкке таңба сап,
Сезікті сыбыс шығармай,
Жыныстан алға жол қаптап.

Шолғыншы кетті.
Қалғуда,
Масалар майдан қамдамай.
Мараттың тобы алдында,
Тосқауыл барын аңдамай.

Оқыра тиген орманды.
Ізшіл ит тіміскілеген,
Тұманға таңғы алданды,
Түсіп қап жаудың үстінен.

Шашылды оқтар шыжылдап,
Қашатын мұнда жоқ көжек.
Кектенген кеуде қыжылдап,
Қызды да кетті жекпе-жек.

Басталып кетті тайталас,
Оқ тиген кеуде, ыңырап.
Ажалға құшақ айқара аш,
«Мен жеңіп өлем!» - бұл ұран.

Тәккапар басын иместен,
Тасынып жеткен дұшпанға.
Жанардан көкке күй көшкен.,
Соңғы досы оққа ұшқанда,

Қоршауда қалды,
Күш-көмек.
Жетпейді мұнда,
Жоқ пайда.
Қан қылды ернін тістелеп,
Автомат үнсіз,
Оқ қайда?..

Жұмсалған ақтық патрон,
Ашынды,
Айтшы, не істемек?
«Аянып барып,қапыдан
Тұтқынға түспе, түспе» деп.

Көзінің алды тұнады от,
Өр сезім алған жекелеп.
Орнынан атып тұрды кеп,
Тізбекке қарай ентелеп.

Жүгірді қарсы,
Елемей, 
Бет-жүзін бұтақ осқанын.
Нысанға ұшқан жебедей,
Ажалын көздеп басқаның.

Қоршаудың қалың тобына,
Сүңгіген бойда сыналап.
Көп өлік шашып жолына,
Жарылды соңғы гранат.

Жарқ етіп жасын дүние,
Жау жақта қалды азасы.
Өртенер кеуде күйіне,
Қияда –қыран қазасы.

Жамау БҰХАРБАЕВ.

ЖАМАУТАНУ БЕТІ



***

18.07.2022 ж. бастап 01.08.2022 ж дейiн БЭП сайтында http://ecoportal.
kz/ "Жетiсу облысының Ақсу ауданында орналасқан "Безымянный" кен 
орнынын кварц-дала шпатты жыныстарын (КТПК) барлау жөнiндегi 
операцияның салдарын жою жоспары" жобасы бойынша жария талкылау-
лар арқылы қоғамдық тындаулар өткiзiледi.

Белгiленген қызметтiң бастамашысы: "Безымянное" ЖШС, БСН 
170240005030, Алматы облысы. Талдыкорган каласы, Н.Щорс көшесі, 
33-үй. Қосымша акпарат алуға болатын байланыстар мен электрондык 
мекен-жай: тел.: +7 701 520 1053, e-mail: 7015201053@mail.ru. жоба мате-
риалдарымен ecoportal.kz сайтында және ЖАО сайтында https://www.gov.
kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat, "Қоғамдық тыңдау" белiмiнде танысуға 
болады. Ескертулер мен ұсыныстар ecoportal.kz сайтында қабылданады.

Әзiрлеушi "Курмангалиев Р.А." ЖК, тел. 87012775623. Жергiлiктi 
атқарушы орган: "Алматы облысы бойынша табиғи ресурстар басқармасы" 
ММ, тел.8(7282) 32-92-67.

С 18.07.2022г по 01.08.2022 г. на 
сайте ЕЭП http://ecoportal.kz/ про-
водятся общественные слушания 
посредством публичных обсуж-
дений по проекту «План ликви-
дации последствий операции по 
разведке кварц-полевошпатовых 
пород (ОПИ) месторождения 
<<Безымянный», расположенного 
в Аксуском районе Жетысуской об-
ласти».

Инициатор намечаемой дея-
тельности: ТОО «Безымянное», 
БИН 170240005030, Алматин-
ская область, г.Талдыкорган, ули-
ца Н.Щорса, дом 33. Контакты и 
электронный адрес по которым 

ХАБАРЛАНДЫРУ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

А.С.УДОД,
«БЕЗЫМЯННОЕ» ЖШС директоры.                                                    

можно получить дополнительную 
информацию: тел. +7 701 520 
1053, e-mail: 7015201053@mail.ru. 
Ознакомится с материалами про-
екта можно на сайте МИО https://
www.gov.kz/memleket/entit ies/
zhetysu-tabigat, в разделе «Обще-
ственные слушания». Замечания 
и предложения принимаются на 
сайте ecoportal.kz.

Разработчик ИП «Курмангалиев 
Р.А.», тел. 87012775623. Местный 
исполнительный орган:

ГУ «Управление природных ре-
сурсов по Алматинской области», 
тел.8(7282) 32-92-67.
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Құттықтаймыз!

Аудандық кірістер басқармасында 
25 жылдан бері еңбек етіп келе 
жатқан әріптесіміз ҚУАТОВА          
ДАРИЯ ЖАҢЫЛДЫҚҚЫЗЫ 5 
шілдеде асқарлы 60 жасқа толды.

Әріптесімізді туған күнімен шын 
жүректен құттықтап, зор денсаулық, 

ұзақ ғұмыр тілейміз. Өмір жо-
лында еңбексүйгіштік, қоғамдық 
белсенділікпен ерекшеленіп, нағыз 
азаматтық қасиеттерге ие ірі тұлға 
ретінде халық игілігіне бөленіп, 
қызметтің ең қызықты да қиын са-
ласында атқарып отырған абырой 
- беделіңізді атап өтпей кетуге бол-
мас.

Бұл жылдар Сіздің қоғамдық 
және жемісті еңбегіңіздің нағыз 
кемеліне келген кезең болды. 
Туған елге деген сүйіспеншілік 
арқылы парасатты да, рухы биік 
ізбасарларыңызды тәрбиелеу жо-
лында дарынды ұйымдастырушы 
қырынан көрініп келесіз.

Қоғам игілігіне бағыттап отырған 
ерен еңбектеріңіздің еліміздің 
нығаюына өзіндік үлесі бар. Осы-
нау игілікті істе қанатыңыз талма-
сын, қажыр - қайратыңыз қашанда 
арта бергей!

Өзіңізге және отбасыңызға зор 
денсаулық, ұзақ ғұмыр, ырыс 
пен ынтымақ, бақыт пен бере-
ке тілеймін! Шығар шыңдарыңыз 
әрқашанда биік болғай. 

ІЗГІ НИЕТПЕН: 
Ақсу ауданының кірістер 

басқармасы ұжымы.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Жыл сайын жаз басталуымен өрт пен өртке 
шығу санының өсуі байқалады. Әдетте, осы 
кезеңде қоқысты, құрғақ шөпті және сабанды 
рұқсатсыз жағу орын алады, бұл өрттің өсуін 
арттырады. Құрғақ өсімдіктердің жануының 
себептері сөндірілмеген от, ұқыпсыз тасталған 
темекі тұқылдары мен сіріңкелер, құрғақ шөптер 
мен қоқыстарды қасақана жағу болып табылады. 
Осыған байланысты, табиғатқа шыққанда және 
үй маңындағы учаскелерді жинау кезінде өрт 
қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажет. Қалдықтарды 
өртеу кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарын 
сақтамау әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодекстің 336 және 410 баптарына сәйкес, айлық 
есептік көрсеткіштің үштен жүз жиырмаға дейінгі 
мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Қоқысты тек осы үшін арнайы бөлінген орындар-

Қоқысты рұқсатсыз өртегені үшін айыппұл 
салынуы мүмкін!

да желсіз ауа райында кез - келген ғимараттардан, 
құрылыстардан және сақталған материалдар-
дан кемінде 50 метр қашықтықта алғашқы өрт 
сөндіру құралдары (өрт сөндіргіштер, су) болған 
кезде жағуға жол беріледі. Қоқыс жағылатын 
алаң құрғақ шөптер мен жапырақтардан тазар-
тылуы тиіс. Қоқысты жағу тек күндізгі уақытта, 
тұрақты бақылаумен жүргізілуі тиіс. Қоқысты 
өртегеннен кейін отты мұқият сумен толтыру ке-
рек. Сөндірілмеген отты қараусыз қалдыруға тый-
ым салынады. Көптеген азаматтар үшін аулада 
жиналған қоқысты полигонға шығарғаннан гөрі 
өртеу оңайырақ. Алайда, қоқысты жағу кезінде 
абайсыздық пен немқұрайлылық өртке әкеліп, 
қалпына келтірілмейтін зиян келтіруі мүмкін.

Естеріңізде болсын, өрт өшіргеннен, жолдарын 
болдырмаған жөн!

Жаз мезгілінде дала өрттері-
нің болуы қазіргі жағдайда 
белең алуда. Ескеретін жәйт, 
көбінесе құрғақ шөптің жа-
нуына отты абайсыз қолдану, 
сөндірілмеген темекі тұқылы, 
балалардың отпен ойнауы се-
беп болып табылады. 

Осыған орай, Ақсу ауданының 
Төтенше жағдайлар бөлімі 
өрттің алдын алу мақсатында 
табиғатта болған кезде жа-
нып жатқан сіріңке мен 
темекі тұқылын тас-тамау, 
балалардың сіріңкемен және 
отпен ойнауына жол бермеу, 
аң аулауда бықсыған матери-
алдардан жасалған оқ тығынын 
пайдаланбау, от жағуға және 
құрылыстардың жанында 
қоқыстарды жақпауларыңызды 
ескертеді. Алауды тек топырақ 
қабатына дейін тазартылған 
алаңға жағыңыз. Өрт болған 
жерден шығып, отты сумен 
сөндіріңіз немесе ошақтың жа-
нуы толық тоқтағанға дейін 
топырақ лақтырыңыз. Шыны 
ыдысты және сынған шыны-
ны қалдырмаңыз. Басталған 
өртті сумен, ұзындығы 2 метрге 
дейінгі жапырақты ағаштардың 
бұтақтарымен сөндіріңіз неме-
се топырақ лақтырыңыз.

Ескерту! Дала өрттерін 

сөндіру кезінде:
- Жалынды қаптармен, басқа 

да қолда бар құралдармен 
өшіріңіз; 

- Егер техника болса, оны 
пайдалануға тырысыңыз, өрт 
учаскесін жыртыңыз немесе 
қорғаныс жыртуды жүргізіңіз;

- Ең алдымен оттың таралу-
ын тоқтату керек, одан кейін ең 
қарқынды жану орындарындағы 

отты сөндіру керек.  Бұл ретте су 
ағысын жалынға емес, жанған 
жерге бағыттау керек.

Өрт болған жағдайда Өртке 
қарсы қызметке 101 және 112 
нөмірі бойынша хабарласыңыз!

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
Ақсу ауданының ТЖБ 

бас маманы, азаматтық  
қорғау майоры. 

Жуырда ғана өткен Балалар 
жылына арналған Жетісу об-
лысы ауыл жасөспірімдерінің 
жазғы спартакиадасына сегіз 
аудан қатысып, оның ішінде 
жалпы командалық есеп бойын-
ша Ақсу ауданынан еркін күрес 
бөлімі екінші орынға шықты. 

Атап айтсақ, Сәлімғазы Алмат 
І орын. Асамұрат Сырым І орын. 
Жақып Дияс ІІ орын.  Сәлімғазы 
Бақдәулет ІІІ орындарға ие бол-
ды. 

Алдағы уақытта  26 - шы шілде, 
3-ші тамызда Талдықорған 
қаласында өтетін Қазақстан 
Республикасының  4 - ші жазғы 
ауыл ойындарының спартакиа-
дасына  екі оқушымыз жолдама 
алды. Құттықтаймыз!

Жаттықтырушы аға бапкері - 
Байсалды Қуаныш Серікұлы.

Спорт мектебінің директо-
ры  Бекқали Шалапов осындай 
болашағынан үміт күттіретін 
жасөспірім спортшыларымыз-
бен мақтанамыз,-деп алдағы 
спартакиадаға қатысушыларға 
сәттілік тіледі.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.

СПОРТШЫЛАРЫМЫЗДА 
ҚУАНЫШТЫ ХАБАРЛАР 

КӨП БОЛСЫН! 

101 ХАБАРЛАЙДЫ

Дала өрттерінің алдын 
алайық!

Аяулы анамыз, 
отбасының шуағы, берекесі                                        
БЕКМОЛДИНА НЕСІПЖАН 
ӨМІРЗАҚҚЫЗЫ 7 шілдеде 70 
жасқа толды. 

Асыл ана - жүйрік уақыттың 
ұшқыр қанаты Сізді мағыналы 
ғұмырыңыздың биік бір белесі 
– 70 жасқа алып жетті. Сіз осы 
кемелдікке тың жігер, жарқын 
көңілмен келіп отырсыз.

Осынау жылдар ішінде 
өмірдің талай белестерінен 
табысты өтіп, бүгінде өркен 
жайған алып бәйтеректей үлкен 
бір әулеттің ақылшы тірегі, арқа 
сүйері болып отырсыз.

Біз Сізді жан жүрегімізбен 
құттықтап, мерекелі мерейтой 
күні Сізге денсаулығыңыз күйлі 
- қуатты, ғұмырыңыз ұзағынан, 
көрер қуанышыңыз молынан 
болсын,-деп тілейміз! Мерейіңіз 
үстем, қадір-қасиетіңіз зор бол-
сын.

Өткен күннің артта қалып 
                                             елесі,
Тіршіліктің жылжи берер 
                                             кемесі.
Басыңызға бақ пен ырыс 

                                           сыйлаған,
Жетпіс жастың құтты болсын 
                                               белесі.
Өміріңіз ұрпаққа өнеге мың,
Тілейміз қуанышқа 
                                    бөленгенін.
Жүзге келіп, марқайып 
                                     отырыңыз,
Қылығына қуанып шөберенің.
ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: жан жары - 

Жеміс, балалары, келіндері 
және немерелері.

***


