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ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

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

"Ақсу өңірі" газетіне жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! 

Алдағы 2022 - 2023 жылдардың 
жылыту маусымына дайындық 
шараларын жүргізу аясын-
да, күз айларында жылу беру 

Қыстың қамын жазда ойла!

Матай ауылдық округінде Ұлы 
Отан соғысы ардагерлеріне 
арналған «Даңқ мемориалды» 
ескерткіші ашылды. 

Ескерткіштің ашылу сал-
танатына аудан әкімі Есім 
Сейілханұлы, аудандық Ар-
дагерлер кеңесінің төрағасы 
Амантай Айтбайұлы, арнайы 
шақырылған қонақтар, ауыл 
ақсақалдары, тұрғындар 
қатысып, ескерткішке гүл 
шоқтарын қойды. Аудан бас-
шысы Есім Сейілханұлы 
мемориалдың ашылуымен 
құттықтап, ізгі тілегін жеткізді.

- «Ерлік - елге мұра, ұрпаққа 
- үлгі»,-дейді халық даналығы. 
Бұл ескерткіш ауылдың көркіне 
көрік қосып, жастарымыздың 
бойына патриоттық сезім 
беретін рухани орынға айнала-
тынына сенемін.  

Ұлы Отан соғысы 
ардагерлеріне арналған Даңқ-
мемориалын орнатқан. Осы  
ескерткіште есімдері жазылған 
батырлардың ұрпақтарына зор  
алғысымды білдіремін! - деді 
құттықтау сөзінде аудан бас-
шысы.

Ескерткіште Матай ауылынан 
майданға аттанған 219 соғыс 
ардагерінің есімдері жазылған. 
Ескерткіш ауыл азаматтары, 
ардагерлердің ұрпақтары ба-
тыр бабаларымыздың ерлігі 

АРДАГЕРЛЕРГЕ 
МЫҢ ТАҒЗЫМ

мен есімін ұмытпау үшін  
демеушілер есебінен салынды.

Округ әкімі Рүстем Мұсағұлов 
ауыл тұрғындарына жүрек жар-
ды тілегін жеткізіп, ескертікіштің 
бой көтеруіне атсалысып, басы 
- қасында жүрген ақсақалдарға, 
демеушілік көмек көрсеткен ел 
ағаларына, ауыл азаматтары-
на зор алғысын айтып, аудан 
әкімінің атынан "Алғыс хаттар" 
табыстап, иықтарына шапан 
жапты.  

Іс-шара аудандық мәдениет 
үйі қызметкерлерінің концерттік 
бағдарламасымен аяқталды. 
Ұлы Отан соғысына қатысып 
қаза тапқан батырлар рухына 
құран бағыштап, ас берілді. 

Ел басына күн туып, 
етігімен қан кешкен сол бір 
сұрапыл жылдарда мыңдаған 
қазақстандық майданға 
кеудесін от пен оққа төсеп, 
отанымыздың бостандығы мен 
тәуелсіздігін қорғады. Қаншама 
боздақ азаттық үшін жандарын 
пида етті. Біздің парызымыз – 
қаза тапқан бірде - бір сарбазды 
естен шығармай, арамыздағы 
Ұлы Отан соғысындағы, 
еңбек майданы мен соғыс 
ардагерлеріне көрсеткен 
ерліктері үшін алғысымызды 
айтып отыру.

Мағжан ШЫНДӘУЛЕТ.

2022 жылдың кейінгі бес ай-
ында SMS арқылы 150 мыңнан 
астам бала туу және оның күтімі 
бойынша төленетін жәрдемақы 
рәсімделген.

Бұл 2021 жылдағы 
көрсеткеткішпен салыстырғанда 
екі есе көп.

«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы 
әлеуметтік салада проактивті 
қызметтерді белсенді түрде 
енгізуді жалғастырып келеді. Бұл 
форматтың арқасында клиенттер 
ХҚКО-ға бармай-ақ, SMS арқылы 
бірнеше жәрдемақыны рәсімдей 
алады.                         

Әлеуметтік саладағы ең 
сұранысқа ие мемлекеттік 
қызметтердің бірі –  бала туу және 
оның күтімі бойынша  төленетін 
жәрдемақыларды ресімдеу. Бала 
өмірге келгеннен кейін оның 
анасына жәрдемақы бойынша 
өтініш беру үшін SMS-хабарлама 
келеді. Бұл хабарламаға оң жау-
ап беріп, жәрдемақы төленетін 
банктің шот нөмірін көрсету ке-
рек. Ары қарай бала туу және 
бір жасқа дейінгі бала күтімі бой-
ынша жәрдемақылар проактивті 
түрде ресімделетін болады. Еске 
салайық, осы қызметті пайдалану 
үшін мобильді азаматтар база-
сында тіркелу керек.                            

Осылайша, 2022 жылдың 
кейінгі бес айында бала туу және 
бала күтімі бойынша 152 298 
мың жәрдемақы белсенді түрде 
ресімделді, бұл 2021 жылдағы 
кезеңмен салыстырғанда 2,2 есе 
көп (66 894 мың).            

Айта кетейік, бала туу бойынша 
жәрдемақы мөлшері балалар са-
нына байланысты. Бірінші, екінші 
және үшінші баланың тууына бай-
ланысты жәрдемақы – 120 840 
теңге (2022 жылы 38 АЕК), одан 
кейінгілеріне – 200 340 теңге (63 
АЕК) болады.                                    

Жұмыс істемейтін әйелдер үшін 
бір жасқа дейінгі бала күтімі бой-
ынша жәрдемақы:

Бірінші бала күтімі бойынша – 
18 317 теңге (5,76 АЕК);

Екінші бала күтімі бойынша –  
21 656 теңге (6,81 АЕК);

Үшінші бала күтімі бойынша –  24 
963 теңге (7,85 АЕК);

Төртінші және одан да көп бала 
күтімі бойынша –  28 302 теңге 
(8,90 АЕК).

Баланың бір жасқа толғанға 
дейінгі (босанғаннан кейін) күтімі 
бойынша ай сайынғы әлеуметтік 
төлем жұмыс істейтін әйелдерге 
ғана тағайындалады. Төлем 
мөлшері әлеуметтік аударымдар 
жүргізілген табысқа да байланыс-
ты болады.                                           

Төлемді есептеу үшін кейінгі 
2 жылдағы орташа айлық табы-
сты 0,4-ке көбейтіп, зейнетақы 
жарналарының 10 пайызын ұстап 
қалу қажет. Орташа айлық табыс 
24-ке бөлінген кейінгі 2 жылдағы 
барлық ай сайынғы кірістердің со-
масы ретінде есептеледі.                                    

Бұл ретте табысынан айырылған 
жағдайда баланың бір жасқа 
толғанға дейінгі күтіміне бай-
ланысты төленетін әлеуметтік 
төлемнің ең жоғары мөлшері ең 
төменгі жалақының жеті еселен-
ген мөлшерінің қырық пайызынан, 
ал әлеуметтік төлемнің ең төмен 
мөлшері – бала бір жасқа толғанға 
дейін оның күтіміне байланысты 
төленетін ай сайынғы мемлекеттік 

жәрдемақының мөлшерінен 
кем болмауға тиіс. Жәрдемақы 
төмендегідей есептеледі:        

1. Егер алушының 2 жыл 
ішіндегі табысының орташа айлық 
мөлшері 120 000 теңге болса, онда 
төлем 48 000 теңге (120 000x 0,4) 
мөлшерінде тағайындалады. Осы 
сомадан зейнетақы жарнасының 
10 пайызы шегеріледі.    

2. Егер табыс мөлшері 7 АЕК-
ден (2022 жылға 420 000 теңге) 
асатын болса, онда төлем ең 
жоғары 168 000 теңге (420 000x 
0,4) деңгейде тағайындалады. 
Осы сомадан зейнетақы 
жарнасының 10% шегеріледі.    

3. Егер табыс 40 000 теңгені 
құраған жағдайда, онда төлем 
16 000 теңге (40 000x0,4) 
мөлшерінде тағайындалады. Осы 
сомадан зейнетақы жарнасының 
10% шегеріледі. Осы рет-
те жәрдемақылар ҚР міндетті 
әлеуметтік сақтандыру туралы 
заңнамасына сәйкес жүзеге асы-
рылатын еске саламыз.           

Бұл қызмет 7 жұмыс күні ішінде 
көрсетіледі.

АҚСУ АУДАНДЫҚ ХАЛЫҚҚА 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БӨЛІМІ.

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

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

«Ақсу ауданының тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы,  

жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй ин-

спекциясы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі.

Бала күтіміне байланысты 
төленетін жәрдемақы

Жақында ел көлемінде Ақмола облысы, Зеренді 
ауданында жастар жиналыс съезд өтті және сол 
съезд кезінде «АМАNАТ» партиясы жастар қанаты 
«Жастар рухы» болып өзгерді. партиямыздың 
қызметін трансформациялау үрдісі жастар 
қанатында да жалғасты. Жастар қанатының транс-
формациясы бойынша еліміздің белсенді жастары-
нан мыңдаған ұсыныс түсті. Сол ұсыныстар негізінде 
ұйымның жаңғыру бағдарламасының жобасы 
әзірленді. Елдің миллиондаған жастарын елге, жерге 
деген сүйіспеншілік, Қазақстанның айқын болашағы 
жолында адал еңбек ету мақсаты «Жастар рухы» 
ұйымында біріктіріледі. 

Иә, жастар – болашақтың жарқын айнасы іспетті, 
ұлт үмітін арқалаған ел ертеңі. Үміт пен сенімді 
ақтау сол буынның парызы. Сол себептен де жа-
стар қоғамның жетекші күші ретінде еліміздің дамуы 
үшін жауапты екені мәлім. Еліміздің тарихы мен 
мәдениетінің тағдыры, дамуы мен модернизацияла-
нуы, жалпы бүгіні мен ертеңі де жастарға байланыс-
ты.

«АМАNАТ» партиясы Ақсу аудандық филиалын-
да да жастармен кездесу болып, жаңа атау туралы 
ойларымен бөлісті.

Соңында жас партия мүшелеріне жаңа үлгідегі 
партиялық билет табысталды.

Тілек МҰРАТҰЛЫ,
 аудандық партия филиалының 

сектор меңгерушісі. 

Келешектің 
тұтқасы
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Қазақтың қараңғы 
түнін жарық 
қылған санаулы 
жұлдыздарымыздың 
бірі – Ахмет 
Байтұрсынов.

А . Б а й т ұ р с ы н о в 
– қазақ халқының 
әлеуметтік өмірі мен 
мәдениетіне аянбай 
адал қызмет еткен ірі 
қайраткер, үлкен та-
лант иесі, тарихта орны 
айырықша зор тұлға. 

1905 жылы 
п е д а г о г и к а л ы қ 
училищені бітірген 
А . Б а й т ұ р с ы н о в 
Қазақстанның әр түрлі 
облыстарынан мектеп-
тер ашып, ұстаздық 
қызмет етті, жат-
пай - тұрмай еңбек 
етіп, қайткенде қазақ 
халқының көзін ашуға, 
санасын оятуға барын 
салды. Яғни, Ыбырай 
Алтынсариннің қазақты 

Ұлттың ұлы ұстазы

дымен оқу-ағарту ісін алға қою керек 
екендігін түсінген. А.Байтұрсыновтың 
осы оқу-ағарту идеясы - қоғамдық 
қызметінің арқауы, азаматтық 
борышының негізі болып табылады. Ол 
өзінің барлық саналы ғұмырын қазақ 
қоғамында білім мен ғылымның дамуы-
на, ағартушылық ісіне арнады.

Б.АБЕЕВА,
Қаракөз ауылдық  кітапханашысы.  

Ауылшаруашылық саласында жоғары 
өнім алу және оны ұзақ уақыт сақтау 
үшін өсімдік ауруларының алдын алу 
аса маңызды болып табылады. Ау-
рулар негізінен өсімдіктердің барлық 
мүшелерін залалдайды. Аурудың 
әсерінен тұқымның өңгіштігі, өнімділік 
коэффицентті, өсімдіктердің қолайсыз 
жағдайларға төзімділігін төмендетеді. 
Түсім шығыны көбейіп, өнімнің сапа-
сы нашарлайды. Дәнді дақылдар үшін 
аса зиянды болып қаракүйе мен тат 
аурулары болып саналады. Осыған 
байланысты ауыл дихандары өздеріне 
тиесілі танаптардың фитосанитарлық 
тазалығына баса назар аударып, тұқым 
тазалығына салғырт қарамаған жөн. 
Инфекция қорын жоюға бағытталған 

Масақты дәнді-дақылдардың ауру 
қоздырғыштарынан сақ болайық!

агротехникалық, ал, қажет болғанда 
химиялық шараларды (улы химикаттар) 
іске асырауға тиіс. 

Қаракүйе ауруы дәнді-дақылдардын 
масақтарын заалалдайды. Зақымдалған 
орган отқа күйгендей қара немесе қара 
қоңыр тартып, күйе сияқты тозаңданып 
тұрады.  Зақымдалған өсімдік органының 
қап-қара болып тозаңданып тұруы – 
ондағы ауру қоздырғыш саңырауқұлақ 
спораларының (хламидоспоралар, те-

лиоспоралар) жиынтығына байланы-
сты. Осы споралары арқылы вегетация 
кезінде саңырауқұлақ ауырған өсімдіктен 
сау өсімдікке жұғады. Дәндермен бірге 
қамбада қыстап шығып, қамбадағы 
дәндерді залалдайды. Споралар ша-
шылып ауаның ағынымен таралады. 
Қаракүйе саңырауқұлақтары, әсіресе, 
дәнді дақылдарға өте көп зиян келтіреді, 
масақта дән жойылып оның орнына 
саңырауқұлақтың хламидоспоралары 

пайда болады. 
Ауыл шаруашылық дақылдарын се-

бер алдында міндетті түрде ауруларға 
қарсы (қаракүйе, тамыр шірік) сапалы 
дәрілеу, ауыспалы егіс жүйесін сақтау 
және агротехникалық іс шаралар-
да мерзімді кезеңінде жүргізілу тиіс. 
Егістіктерден аурулардың белгілері 
анықталған жағдайда, аурудың  ал-
дын - алу мақсатында  "Қазақстан 
Республикасының территориясында 
қолдануға рұқсат етілген пестицидтер 
тізіміне" енген фунгицидтермен өңдеу 
жұмыстарын жүргізуді ұсынамыз.

Ж.ЖАҢЫЛДЫҚОВА,
ҚР АШМ АӨК МИК «РФДжБӘО» РММ

Ақсу аудандық филиалының 
фитопатологы.

Сыбайлас жемқорлық - 
қылмыстық заңмен көрсетілген, 
субьектісі лауазымды тұлға болып 
саналатын, өзінің лауазымдық 
өкілеттігін пайдакүнемдік 
мақсатта, жеке бас пайдасына 
жасалатын қоғамның дамуына 
өте қауіпті әрекет.

Парақорлық мемлекеттік 
органдардың тиісті қызмет 
атқаруына кері әсерін тигізіп, 
беделіне нұқсан келтіреді, заңды 
қағидаларды теріске шығарып, 
азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен заңды 
мүдделерінің бұзылуына түрткі 
болады. 

Сыбайлас жемқорлық  бүгінгі 
күнгі күрделі мәселе болып отыр. 
Үлкен әлеуметтік қасірет бо-
лып табылатын ол саяси даму 
тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын 
әлемдегі барлық елдердің қай-
қайсысын да қатты алаңдататыны 
анық. Бұл алаңдатып отырған 
мәселеге біздің мемлекетіміздің 
тарапынан да іс-шаралар 
жүргізілуде. 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың Қазақстан 
Республикасының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатының 
2022-2026 жылдарға арналған 
тұжырымдамасын іске асыру 
бойынша іс-шара жоспарында 6 
міндет қаралған. Олар:

1-міндет. Сыбайлас 
жемқорлыққа төзбеушілікті 
қалыптастыру, яғни 
құндылықтарды өзгерту және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті арттыру, мемлекеттік 
аппараттың парасаттылығын арт-
тыру, бизнестің парасаттылығына 
жәрдемдесу.

Сыбайлас жемқорлық – екі 
жүзділіктің белгісі

2-міндет. Сыбайлас 
жемқорлықтың мүмкіндіктерін бол-
дырмау, яғни бюджет қаражатын 
тиімсіз жұмсау тәуекелдерін 
және сатып алуда сыбайлас 
жемқорлықты азайту, бюджеттік 
қолдаудың тиімділігін арттыру, 
мемлекеттің экономикаға үлесін 
азайту, сыбайлас жемқорлықтың 
алғышарттарын анықтау және жою 
құралдарын жетілдіру.

3-міндет. Жауапкершіліктің 
бұлтартпастығын қамтамасыз ету 
жөніндегі шараларды жетілдіру.

4-міндет. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылда азаматтық 
қоғамның рөлін күшейту, яғни 
халықтың пікірін есепке алу, 
қоғамдық бақылау институтын да-
мыту, сыбайлас жемқорлық туралы 
хабарлау тетіктерін жақсарту.

5-міндет. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы шараларды іске асырудың 
тиімді мониторингін қамтамасыз 
ету.

6-міндет. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті 
органның қызметін одан әрі 
жетілдіру.

Осы бағытта, ҚР АШМ ВБжҚК 
Ақсу аудандық аумақтық инспек-

циясында сыбайлас жемқорлықты 
болдырмау мақсатында, 
тұжырымдаманы негізге алып 
отырады.

Жиындар барысы сыбай-
лас жемқорлықты болдыр-
мау бағытында жүргізіледі. 
Аудандағы ветеринария 
саласындағы  қызметкерлер ара-
сында сыбайлас жемқорлық ту-
ралы кеңейтілген дөнгелек үстел, 
басқадай іс-шаралар  өткізіліп,  
тиісті шешімдер қабылданады. 
Мекемеміздің арнайы  әлеуметтік 
парақшасы ашылған, онда вете-
ринария бағытында атқарылған 
жұмыстар барысы мен «сыбай-
лас жемқорлыққа жол жоқ» атты 
видеоролик т.б.  іс- шаралар жа-
рияланып отырады. 

ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық 
аумақтық инспекциясының та-
рапынан сапалы, уақытылы 
мемлекеттік қызмет көрсету біздің 
негізгі міндетіміз деп білеміз. 

Аудан тұрғындарынан 
қызмет алу, басқадай өтініштер 
тіркелуіне, оның орындалуына 
да жете мән берілуде. Сыбайлас 
жемқорлықпен күрестің    басты 
бағыттарының бірі - оның ал-
дын алу, яғни оның себептері 
мен шарттарына ықпал жасау 
керектігін ескерген жөн.  

Әр адам сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік таныта білсе, яғни, 
қоғам мен мемлекеттің күш-жігері 
бірігетін күш болатыны сөзсіз.

Ж.РАХИМОВ,     
ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу 
аудандық аумақтық 

инспекциясының бас маманы, 
мемлекеттік ветеринариялық 

санитариялық инспекторы.                            

сауатсыздықтан құтқару үшін қалаған 
сара жолын әрі қарай жалғады.

Ахмет Байтұрсынов – ХХ ғасырдың 
басында демократиялық бағыттағы 
зиялылардың көшін бастаушылардың 
бірі, сондай – ақ, Алаш партиясы мен 
Алаш автономиясын құруда басты рөлді 
атқарушылардың бірегейі болды десек 
артық айтқанымыз болмас.

Қазақ халқының маңдайы жарқырап 
өзге елдермен қатар болуы үшін ең ал-

алмаған  әжелердің көбеюінен, 
салт - дәстүрін сыйламайтын 
ұрпақтың көбеюінен қорқамын»,-
дегендей қазіргі таңда бесік 
жырын, ертегі білетін, айтатын 
әжелеріміз бен аналарымыз 
азайып бара жатқаны баршаға 
аян. Бесік жырының орнына  
перзенттеріміз түрлі деңгейдегі 
мәнсіз-мағынасыз әуендермен 
өсіп келеді.  Сәби күнінен ананың 
әлдиімен ақ бесікте тербетіліп, 
асыл әженің ертегісін тыңдап, 
бойына рухани құндылықтарды 
жинап өскен әрбір қазақ 
топырағының перзенті жа-
ман болмайтыны анық. 
Әр сәбидің дүниеге келуі 
отбасындағы шексіз қуаныш 
қана емес, үлкен аманат екенін 
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да жас ұрпақты бәсекеге 
қабілетті,  қоғам мүддесіне сай, 
оның мұң - мұқтажын өтерлік, 
елін, жерін, халқын көзінің 
қарашығындай қорғайтын 
ұлтжанды, кісінің алажібін ат-
тамайтын иманды азамат 
етіп тәрбиелеу маңызды іс. 
Ұлы ойшыл Әл-Фараби: 
«Адамға ең бірінші білім емес, 
тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз 
берілген білім – адамзаттың 
қас жауы, ол келешекте 
оның барлық өміріне апат 
әкеледі» деген өнегелі сөзін 
жанымыздан шығармасақ игі. 
Ұлтымыздың туын желбіретер 
ұлағатты ұрпақтарымыз көп 
болсын!

АҚСУ АУДАНДЫҚ МЕШІТІ.

Жалпы ұрпақ тәрбиесіне асыл 
дінімізбен қатар дана халқымыз 
да қашанда бей-жай қарамағаны 
белгілі. Атам қазақта  «Ел бо-
ламын десең – бесігіңді түзе»,-
деген қанатты  сөз бар. Бұл сөздің 
мағынасы тереңде жатқаны 
белгілі. Бала жататын бесіктің 
көркем, балаға жайлы болуынан, 
ертеңгі еліміздің келешегі болған 
перзенттеріміздің тәлім-тәрбиесі 
жайлы айтылып тұрғаны даусыз.  
Әуелі сол бесікті тербететін ата-
ананың барлық жағынан дұрыс, 
кемел болуын меңзейді. Яғни, 
отбасы құратын жастардың әке-
ана, ертеңгі ұрпағына  жақсы 
тәрбие беруге  дайын болуы. 
Сонымен қоса шамасы келген-
ше барлық жамандық атаулыдан 
аулақ болуы керек. Себебі, «Ер-
кек бұзылса - отбасы бұзылады, 
әйел бұзылса - ел бұзылады»,- 
дейді бабалар даналығында.  
Сол үшін өзгерісті, кемелдікті 
өзімізден бастағанымыз дұрыс. 
Әр перзент шыр етіп дүние есігін 
ашқан сәттен бастап оның ең 
алғашқы ақ отауы “бесік” бо-
лып табылады. Сонымен бірге 
сәби өмірге келгеннен кейін ең 
алғашқы болып «Азан» айтылып 
аты қойылады. Перзент Құран 
аяттарымен бірге бесік жырын 
естіп өседі. Бесік жырының бала 
тәрбиесіне де тигізер пайдасы 
мол. Қазақтың қаһарман батыры  
Бауыржан Момышұлы атамыз: 
«Мен үш нәрседен қорқамын. 
Өзінің сәбиіне бесік жырын айта 
алмаған келіндердің көбеюінен, 
өзінің немересіне ертегі айта 

білуіміз керек. Ислам дінімізде  
балаға жақсы есім қою, оған 
тәлімді де парасатты тәрбие 
беру – ата-ананың міндеті 
деп белгілеген. Алла Тағала 
Құран Кәрімде: «Ей мүміндер! 
Өздеріңді және үй-іштеріңді 
(жанұяларыңды) тозақ отынан 
қорғаңдар!»,-деп бұйырған. 
Бұл аяттың мағынасына 
қатысты имам Қуртубидің 
тәфсирінде имам Муқатил 
ибн Хайам: «Бала шағамызға 
дінді, хайыр жақсылықтарды 
және дін этикасын үйрету 
бізге міндет»,-деп түсіндіреді. 
Әр адамның өмір сүру тәжіри-
бесі әртүрлі. Дегенмен кез 
- келген отбасы нәресте 
дүниеге келген күннен бастап, 
күнделікті уақыт кестесіне 
өзгеріс енгізгені жөн. Сон-
да баламен шұғылдануға күн 
сайын бір-екі сағат уақыт та-
былатын болады. Хәкім Абай: 
«Адамның жақсы болуы тегінде 
емес, тәрбиесінде, ақылында, 
өнер, білімінде. Адамға үш 
алуан адамнан мінез жұғады: 
ата-анадан, ұстазынан, до-
сынан. Әсіресе, олардың 
қайсысын жақсы көрсе, содан 
көп жұғады»,-деген екен. Ба-
ламен үнемі терең әрі тығыз 
байланыс орнату – тәрбиенің 
әмбебап шарты. Мұндай бай-
ланыс балаға қай жаста болса 
да керек. Ата-анасымен байла-
нысты білу, сезіну – балаға ата-
ана махаббатын, қамқорлығын 
сезінуге мүмкіндік береді.  
Бүгінгі жаһандану заманын-
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Тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі:

1. жедел медициналық көмек және 
медициналық авиация; 

2. алғашқы медициналық-санитарлық 
көмек (МСАК); 

3. АИТВ инфекциясы мен туберкулездің 
диагностикасы; 

4. жарақаттар, уланулар, шұғыл 
жағдайлар; 

5. сақтандырылмаған адамдар үшін 
қабылдау бөлмесінде және тәулік бойы 
стационарда жедел медициналық көмек; 

6. созылмалы және әлеуметтік маңыз-
ды аурулар кезінде тәулік бойы, күндізгі 

МӘМС ЖӘНЕ ТМККК МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ ПАКЕТТЕРІ  

және үйдегі стационарда жоспарлы 
медициналық көмек; 

7. туберкулез кезіндегі 1 кезеңді меди-
циналық оңалту; 

8. паллиативті медициналық көмек; 
9. өлімнен кейінгі донорды дайындау; 
10. шетелде ҚР азаматтарын емдеу 

және шетелдік мамандарды тарту; 
11. дәрілік заттармен және медици-

налық заттармен қамтамасыз ету; 

Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру арқылы қолжетімді 
медициналық қызмет түрлері: 

1. ауруларды алдын алу және ерте 
анықтау; 

2. амбулаториялық жағдайда аурулар-
дың диагностикасы; 

3. бейінді мамандардың қабылдауы 
және консультациясы; 

4. қабылдау бөлмесінде және тәулік 
бойы стационардағы жедел медициналық 
көмек; 

5. тәулік бойғы, күндізгі және үйдегі 
стационардағы жоспарлы медициналық 
көмек; 

6. медициналық оңалту; 
7. патологиялық диагностика; 
8. өлімнен кейінгі донорды дайындау; 
9. дәрілік заттармен және медициналық 

бұйымдармен қамтамасыз ету; 

Маусым айында Жетісу 
және Алматы облыстарының 
тұрғындарынан Қорға 3,2 млрд. 
теңге көлемінде төлемдер 
түскен. Оның ішінде 1,9 
млрд. теңге аударымдар 
және 1,3 млрд. теңге жарна-
лар. Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру 
қоры" КЕАҚ Алматы облысы 
бойынша филиалының дирек-
торы Нұрлан Отарғалиевтың 
айтуынша, кәсіпкерлердің 
тарапынан аударымдар мен 
жарналар төлемдері бойын-
ша жауапкершілігінің артқаны 
байқалады. 

Осы орайда, жеке 
кәсіпкерлердің МӘМС жүйесіне 
жасайтын төлемдеріне 
қатысты жиі қойылатын 
сауалдарға жауап бердік. 

Жеке кәсіпкерлер міндетті 
әлеуметтік медициналық 
сақтандыруға өз пайдасы  үшін 
қанша төлем жасайды? 

Жеке кәсіпкерлер мен 
жеке практикамен айналы-
сатын азаматтар басқа да 
әлеуметтік аударымдармен 
қатар міндетті медициналық 
сақтандыруға белгіленген жар-
наларды төлейді.

2022 жылы осы санаттағы 
төлеушілер үшін жарналардың 
мөлшері ЕТЖ-ның 1,4 еселен-
ген мөлшерінің 5%-ын немесе 
ай сайын 4 200 теңгені құрады. 
(60 000*1,4) *5% = 4 200 теңге 

ҚАЛАЙ ТӨЛЕЙДІ? 
Жеке кәсіпкер ретінде өзі үшін 

МӘМС төлемін екінші деңгейдегі 
банктің кез келген бөлімшесі 
арқылы, оның ішінде мобильді 
қосымшалар арқылы, сондай-ақ, 
"Қазпошта" АҚ, Касса 24 және 
Qiwi әмиян өзіне-өзі қызмет 
көрсету терминалдары арқылы 
аударуға болады. Төлем коды 
(ТК) – 122.  Сіз ай сайын да, ұзақ 
мерзімге де алдын ала төлем 
жасай аласыз.  2-3 жұмыс күні 
ішінде қаражаттың қайтарылуын 
міндетті түрде тексеріңіз. 

Егер ЖСН немесе аты-
жөні, төлем сомасы дұрыс 
көрсетілмеген болса немесе 
10 ЕТЖ-дан асатын аударым 
базасы асып кетсе, жарналар 
қайтарылуы мүмкін. 

Жеке кәсіпкерлер 
ретінде жұмыс берушілер 
медициналық сақтандыруға 
қанша төлейді?

Егер жеке кәсіпкердің жал-
дамалы қызметкерлері болса, 
онда олар жұмыс беруші ретінде 
төлемдер бойынша жауапты 
болады. Аударымдар (жұмыс 
берүші қаражаты есебінен) – 
қызметкерлердің жалақысының 
3% мөлшерінде, бірақ 18 мың 
теңгеден аспайды. Жарналар 
(қызметкердің жалақысынан 
ұстап қалу) - қызметкерлердің 
жалақысынан 2% мөлшерінде, 
бірақ 12 мың теңгеден аспайды.

Мысалы: N қызметкерге 2022 

жылғы шілде айына 100 000 теңге 
сомасында жалақы есептелді. 
Бұл жағдайда қызметкер 
аударымдарының сомасы 2 мың 
теңгені құрайды, жұмыс беруші 
өз тарапынан 3 мың теңге ау-
дарады. Яғни, әр қызметкердің 
жалақысының мөлшеріне байла-
нысты болады.

Қалай төлем жасауға бола-
ды?

Жеке кәсіпкер қызметкерлері 
үшін МӘМС төлемін банктің кез 
келген бөлімшесі, оның ішінде 
мобильді қосымшалар және 
«Қазпошта» АҚ арқылы аударуға 
болады. Төлем коды (ТК): 121.

Егер жеке кәсіпкер жеңілдік 
санатына кіретін болса, 
МӘМС үшін ақы төлеу қажет 
пе? 

Жеке кәсіпкер өзі немесе оның 
жалдамалы қызметкерлері келесі 
санаттарда болған жағдайда 
жарналар мен аударымдарды 
төлемейді:

• балалар (18 жасқа дейінгі);
• зейнетақы төлемдерін алу-

шылар, оның ішінде Ұлы Отан 

соғысының қатысушылары мен 
мүгедектері;

• «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
алқаларымен наградталған 
немесе бұрын «Батыр Ана» 
атағын алған, сондай-ақ I 
және II дәрежелі «Ана даңқы» 
ордендерімен наградталған көп 
балалы аналар;

• мүгедектер;
• орта, техникалық және кәсіп-

тік, орта білімнен кейінгі, жоғары 
білім беру, сондай-ақ жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру 
ұйымдарында күндізгі оқу ныса-
нында білім алатын адамдар.

Декреттік демалыстағы 
әйел жеке кәсіпкер болса, 
МӘМС үшін төлем жасауы ке-
рек пе? 

Егер әйел жеке кәсіпкер бол-
са, онда ол өзі үшін 4 200 теңге 
мөлшерінде белгіленген жар-
наны төлейді. Бұл санаттағы 
әйелдер жеңілдік санаты-
на кәсіпкерлік немесе еңбек 
қызметін жүзеге асырмайтын, та-
бысы жоқ кезде кіреді. Егер жеке 
кәсіпкер жұмыс жасамаса (кірісі 
болмаса), онда салық органда-

тоқтатылған жағдайда, ҚР 
Салық заңнамасына сәйкес, 
МӘМС жарналарын кәсіпкер 
ретінде төлемеуі тиіс.  

Жеке кәсіпкерге МӘМС жар-
наларын төлемегені үшін 
өсімпұл салына ма?

Иә. Төлем күнін қоса 
алғанда, мерзімі өткен әрбір 
күн үшін қайта қаржыландыру 
мөлшерлемесінің 2,5 еселенген 
мөлшерінде өсімпұл есептеледі. 
Өсімпұлды болдырмау үшін 
жалдамалы қызметкерлері бол-
са, жарналар мен аударымдар-
ды уақтылы төлеу қажет. Есепті 
кезеңнен кешіктірмей, яғни 
кірістер төленген айдан кейінгі 
айдың 25-күнінен кешіктірмеу 
керек. 

Жарналарды және (неме-
се) медициналық сақтандыру 
қорына аударымдарды 
төлеуден жалтарған жағдайда 
қандай шаралар қолданылады?

Мемлекеттік кіріс органдары 
(салық комитеті) аударымдар 
мен жарналардың уақтылы 
және толық есептелуіне және 
аударылуына бақылау жүргізеді. 
Егер жеке кәсіпкер жарналар-
ды және (немесе) аударым-
дарды төлеуден жалтарса, 
әкімшілік жауапкершілікке тар-
тылады. Жұмыс берушiлердiң, 
жеке кәсiпкерлердiң, жеке 
нотариустардың, жеке 
сот орындаушыларының, 
адвокаттардың, кәсiби 
медиаторлардың мiндеттi 
медициналық сақтандыруға 
аударымдарды және (немесе) 
жарналарды төлемеуi, уақтылы 
және (немесе) толық төлемеуi – 
ескерту жасауға әкеп соғады.

Бір жыл ішінде ескерту 
қайталанған жағдайда айыппұл 
салынады. 

• Шағын кәсіпкерлік субъекті-
леріне МӘМС төленбеген, 
уақтылы және (немесе) толық 
төленбеген аударымдар және 
(немесе) жарналар сомасының 
20%-ы мөлшерінде 

• орта кәсіпкерлік субъекті-
леріне-30% мөлшерінде

• ірі кәсіпкерлік субъекті-
леріне - 50% мөлшерінде

МӘМС жарналарын және/
немесе аударымдарын төлеу 
кезінде жеке кәсіпкер нені 
есте сақтауы қажет?

• Қаражаттың қайтарылмауы 
үшін алушының ЖСН мен аты-
жөнін дұрыс көрсету керек;

• Міндетті түрде медициналық 
сақтандыруға төлемдердің 
қабылдануын 2-3 жұмыс күн 
ішінде тексеру қажет. Егер төлем 
қайтарылған болса, онда дұрыс 
ақпаратты көрсете отырып, 
төлемді қайта жүргізу қажет;

• Есепті кезеңнен кешіктірмей 
салық органдарына есептілікті 
дайындау және тапсыру керек;

• Өз жұмыскерлерін МӘМС 
төлемінің аударылғаны туралы 
хабардар ету керек. 

рында кәсіпкерлігін тоқтата тұру 
үшін тиісті рәсімдерді жүргізу 
қажет.

Егер жеке кәсіпкер зейнет-
кер немесе мүгедек болса, ол 
медициналық сақтандыру 
үшін жарна төлеуі керек пе?

Жоқ. Мүгедектігі бар адамдар 
МӘМС жарналарын төлеуден 
толық босатылған азаматтардың 
жеңілдік санатына жатады, оның 
ішінде жеке кәсіпкер ретінде 
де. Сондай-ақ, Қазақстандағы 
қордан зейнетақы алушылар да 
МӘМС жарналарын төлеуден бо-
сатылды.

Бір мезгілде жалдама-
лы қызметкер болып та-
былатын жеке кәсіпкер 
медициналық сақтандыруға 
жарна төлей ме? 

Иә. Бұл жағдайда «МӘМС ту-
ралы» Заңның 28-бабының 3 
және 5-тармақтарына сәйкес 
төлеуші өзінің жалақысының 
2%-ын жалдамалы қызметкер 
ретінде және ЕТЖ-нің 1,4 есе-
ленген мөлшерінің 5% - ын жеке 
кәсіпкерр ретінде 4 200 теңге 
төлейді. Жеке кәсіпкер қызметі 
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Бір мақсатпен қолыма қалам алдым,
Ер Досанды «жазсам» деп ойға қалдым.
Ақыл шолақ, ой сұйық, шырақ күңгірт,
Шамасы келер ме екен қара шалдың?
Күн еңкейіп барады жеткізбестен,
Апырай, кеш қалдым деп қапаландым.
Сонымен «тәуекел» деп сөз бастадым,
Ер Досанға арнадым сөз дастанын,
«Болсын» деп оқығанға түсінікті,
Аз шолып, шежіреден із тастадым.
Найманның бір түлегі бабам Төлек,
«Төлегетай» деп те жүр кейбір дерек.
Найманның ұрпақтары толып жатыр,
Талдасаң шежіре қуып бөлек-бөлек.
Төртуыл, Қаракерей, Матай, Садыр,
Төлектің Қытайынан туса керек,
Төртеуі төрт рулы ел өсіп-өнген.
Бұлардан Матай жөнін таратайын,
Айта берсем шежіре арнасы кең.
Матайдан екі анадан үш ұл туған,
Бата алып, бабасының жолын қуған.
Аталық, Қаптағай мен Кенже атанып,
Түс көріп, Матай бабам жанап қойған.
Келдәулет, ол Аталық үлкен ұлы,
Осылай десең көбі білмейді оны.
Келменбет ортаншысы Қаптағайы,
Жүзжігіт Кенже атанған үштің бірі. 
Халыққа аты әйгілі Ер Қаптағай,
Қаптай шауып жауына тиген талай.
Қаптағайдан тараған ұрпақтары,
Қабанбаймен қанаттас Бөрібай, Шоңай.
Қазақтың Сыр бойынан келген кезі,
Қоныс іздеп, батырлар кезген кезі.
Қоймай шауып қалмақты Алтай асып,
Шығысты қоныс етіп бөлген кезі.
Орта жүз ұлыстары қоныстанып,
Батырдың жетпіс жасқа келген кезі.
Қаптағай Жолдас деген баласынан,
Тарайды бар Қаптағай дәл осыдан.
Болыпты Досан деген немересі,
Қыпшақ қызы үшінші анасынан.
Көк сүмбелі Қаптағай елдің басы,
Шайқаста сыналмай ма ер тұлғасы.
Сол күндерде сынасып, жолдас болған,
Бар еді Сайын деген замандасы.
«Тату көңіл ұлассын өмірлікке»,
Деп екеуі келіскен баспа-баста.
Сайынның үлкен қызы Қырғауылды,
Айттырып қоспақ екен Досан жасқа.
Сайын елі Зайсанның саласында,
Ел қонысы Сарысу, Тарасуда.
Жетісуды жайлаған Матай елі,
Апта жүріп жете алмас арасына. 
Бұл кезеңде бір талай жылдар өтіп,
Жаңа өмір басталды, ескі кетіп.
Жолдас пенен Сайын дүние салды,
Армансыз жасты жасап, кәрілік жетіп.
Досанның он тоғызға келген жасы,
Жігіт болды толықсып ер тұлғасы.
«Ұрын барам қайынға» деп жүргенде,
Тас басқандай басылды ықыласы.
Қалмақ шауып кетіпті Сайын елін,
Жау қолында кетіпті мал мен басы.
Жаман хабар жатсын ба жер астында,
Осы хабар шарлады ел арасын.
Оқиғаның анығын білмек үшін,
Кісі сап, ат шаптырып хабарласты.
Барған кісі оралды хабар алып,
Ел құлағы естіген хабар анық.
Ежелден егескен жауы аңдып жүріп,
Шауыпты Сайын жоғын пайдаланып.
Жау қолында кеткені айттырған жар,
«Елге сын, ерге намыс» деген сөз бар.
Істің мәнін түсінген Досан батыр,
Не істерін шеше алмай, болады дал.
Үйдегі сөз жүз жақтан жарамасты,
Қыстың көзі қыраулы, бала жасты.
Дүние кеңіп, жаз шығып, жол ашылса,
Іздерсің Қырғауылдай қаламқасты.
Осылайша қорытып болашақты,
Ағайын, ауыл, туыс ақылдасты.
Ат, тұрман батыр Досан қыстай сайлап,
Ағайын жақсылармен сөзді байлап.
Серік болар сенімді жолдас шықпай,
Ер досан көп қиналды осыны ойлап.
Қар кете батыр Досан аттанбақшы,
Бата алып үлкендерден, иә, құдайлап.
Ер Досан жолға шықты қосын алып,
Шыны, аяқ, шай ішер мосы байлап.
Жанына жолдастыққа адам шықпай,
Інісін он үш жасар қосып алып.
Ер Досан, иә, құдайлап, қадам басты,
Иә, бабам оңғара көр екі жасты.
Жалынып, ақсар басты айтып сойып,
Анасы тілеп қалды, көзі жасты.
Ай жүріп, Досан батыр Зайсан асты,
Талай шөл, ағынды өзен, сайдан асты.
«Сауда, керуен тартқан жолаушымын»,
Деген сылтау көңіліне орналасты.
Үнемі жөн, жол сұрап кездескеннен,
Ықыласты сәлеммен амандасты.
Қазақ жерін арылтып шетке шықты,
Қазақ, қалмақ аралас бетке шықты.
«Қанды» сайда болдырып көліктері,
Тік асудан аса алмай, көп кешікті.
Тартсада жер шалғайын, жол азабын,
Қайтпады Досан батыр сертке мықты.
Шалдығып көп жүрістен торықсада,
Бір бейнеттің болмай ма бірер құты.
Болдырған көліктерін жолға тастап,
Бар көлікке арттырды керек жүкті.
Қарасудан шыққан соң бес күн жүріп,
Жері тегіс, от-сулы белге шықты.
Жайылым ба, жайлау ма бір белеңнен,
Жоқ іздеген бір адам жолығысты.
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Жолаушы үлгергенше белден асып,
Шақырып ап жүздесті амандасып.
Байқаса өзіндей жас, тебен мұртты,
Сияқты өз қатарлы замандасты.
«Ассалаумағаликум» деп, қол қусырып,
Мұсылманша Досанмен амандасты.
«Әликум» деп, біз дағы сәлем бердік,
Замандас, елі аулақта сені көрдік.
«Біз жүрген сауда-саттық жолаушымыз»,
Жөн айтшы, мынау қай ел, қайда келдік?
Жігіт: Сұрасаңыз келгенің қалмақ елі,
Аяғыңды басқаның қалмақ жері.
Үлкен Чөнтей дейтұғын батыры бар,
Хан ұрпағы, өзі ер, өзі сері.
Бұл жерге келген едік өткен жазда,
Басқа салса адамға бейнет аз ба?
Осы қалмақ барды да шауып алды,
Еліміз отыр еді Зайсан сазда.
Мал, жанмен айдап келіп, ұстап отыр,
Кім білсін көрер қорлық көп пе, аз ба?
Досан: Естіп ем «шауыпты» деп 
                                                           Сайын елін,
Мал, басы жау қолында кеткендерін.
Өзің кімсің, туысың, ауылың қайда?
Сайын ауылы қай жерде, айтшы ерім?
Жігіт: Сайын ауылы жылқысы баққанымыз,
Қоспенен көк жайлауда жатқанымыз.
Бірге туған ағам бар, қоста жатыр,
Қымыз ішіп, дем алып, аттаныңыз.
Қалмақтың сақшысы бар, жортып жүрген,
Бізбен бірге болыңыз, сақтаныңыз.
Жылқышылар қосына келді аяңдап,
Көлік белін босатып, аз аялдап.
Сәлем беріп екеуі үйге кірді,
«Әлде кім» деп, үй қожа тұрды аңдып.
Бозаң тартқан байсалды, белді жігіт,
От жағып, тамақ жағын жатқан қамдап.
Жылқышы: Ал, жігіттер төрге шық, 
                                                    кіргенен соң,
Бізге қонақ боларсыз келгеннен соң.
Ат-жөніңді айта отыр, жолың болсын,
Жөн сұрасу парыз ғой, білмеген соң.
Досан: Ағажан, жолаушымыз 
                                                      жапан кезген,
Сұрадыңыз, жөн айту парыз бізден.
Туыспыз, сізде Найман, бізде Найман,
Танысып, жөн білістім ініңізден.
Жылқышы: Шырағым, дұрыс айттың 
                                                       бізде Найман,
Найман көп қой, шүкірлік қанат жайған.
Жау қуған соң, амалсыз біздер келдік,
Сен мұнда не қып жүрсің, келдің қайдан?
Түсініп біліселік, танысалық,
Адамға туыстық жол осындайдан.
Досан: Ағажан мейлің ұрыс, мейлің саба,
Айтқан сөзің ақылға берді сана.
Тәңірім берген шығар тілегімді,
 Болыңыз өзің аға, өзің пана?
Жылқышы: Жасым үлкен, жарасар 
                                                       аға болсақ,
Ақыл жетсе, күш жетсе, пана болсақ.
Мән-жайыңды түсіндір, шыныңды айт,
Ісіміз шала болар, ала болсақ.
Досан: Ағажан түсінемін сөздің нарқын,
Менде білгім кеп отыр болса қақым?
Баққаныңыз батырдың жылқысы екен,
Сайын батыр сіздерге қанша жақын?
Жылқышы: Сайын десе, еліміз кенеледі,
Тірі болса, бізді іздеп келер еді.
Атамыз бен атамыз бір туысқан,
Дәлдеп айтсам, әкеміз немере еді.
Сайын атын, ауылын сұрай бердің,
Бұл жағдай сонша неге керек еді?
Досан: Бір тілекпен келемін Зайсан асып,
Тілегімнің айтайын бетін ашып.
Жолдас атамменен Сайын батыр,
Өмірлік дос болыпты, көп сыйласып.
Достығымыз болсын деп сүйек шатыс,
Құда бопты екеуі серт байласып.
Сайынның үлкен қызы Қырғауылды,
«Маған» деп айттырыпты құдаласып.
Қырғауылды іздеумен шығып едім,
Тілегімді берсе Алла, етсе нәсіп.
Қаптағай немересі атым Досан,
Жол көрсет, ақылыңды айт, аға болсаң?

Қырғауылды қор қылмай жау қолында,
Ықылас етсе, еліме ап қашам.
Кете алмасам шабысам өлгенімше,
Шын Жолдас атамнан ұл боп тусам.
Жылқышы: Інім Саржан, өз атым 
                                                       Өмірсалық,
Жауабыңа түсіндім, толық қанып.
Анау-мынау іс емес бұл тілегің,
Кең толғап, ойымызды қорыталық.
Жүріп, тұру жағдайды ойластырып,
Ауылға білдірелік ақыл салып.
Тынығып өткізелік мына кешті,
Таң атқан соң болармыз бұдан есті.
Жортып жүрген қалмақтар келер болса?
Кім дейміз, келісер жай осы десті.
Жұпыны киініңдер біздерге ұқсап,
Үстегі мырза киім түгел шешіп.
Сен Досан бақыршы бол біздің қоста,
Отын жинап, ас пісір, жүрмей босқа.
Сенің інің, ол менім балам болсын,
«Кімсің» деп кінә қоймас, мұндай жасқа.
Ертемен ауыл жаққа мен барайын,
Білейін амандығын, елдің жайын.
Тосыңдар, асықпаңдар бекер босқа,
Жүре бер жылқышы боп қарапайым.
Жолығып Мырзабекке ақылдасып,
Түсінісіп келейін істің жайын.
Жол тауып, Қырғауылға хабарласып,
Өзім кіріп шығармын амандасып.
Ол сені білер ме екен, көрмеген жан,
Сыр айтып, ойнап-күліп жүрмеген жан.
Қош көрсе, қуантайын көңіл басып.
Өмірсалық бесінде үйге жетті,
Жол даңғыл, талай жүрген азды-көпті.
Аймалап бала-шаға демін алып,
Іздеп кеп Мырзабекке сәлемдесті.
Сұрасып елдің жайын, малдың қамын,
Естіген, білгенді айтып, көп кеңесті.
Мырзабек қапа болып жүруші еді,
«Толды» деп ұзатуға қыз мүшелі.
Шешесі сыр айтысып ұл, қыздармен,
Сыртынан Досан жайын білуші еді.
Ертеңінде білдіріп анасына,
Әке орнында ақылшы данасына.
Барлық істің түйінін өзі шешкен,
Ешкімнің қақысы жоқ таласуға.
Есті ана хабарды естіп, көп толғанды,
Ойы толқып, күйзеліп көп ойланды.
«Бұл сырды ешбір жанға білдірмеңдер»,
Дабыра боп кетер деп қауіптенді.
Ата мұра, ананың ақ сүті бар,
Білемін, түсінемін ата салтын.
 Мен емес «бермеймін» деп тартынатын.
 Қыз кетер, ел-жұртың мұнда қалар,
 Не болар, ойлаңдаршы, істің артын?
 «Бұл істің пайдасы аз, залалы көп,
 Қорқамын, көп қан төгіс бола ма?» деп.
 «Балалар бақыт түлеп, қанат қағар,
 Қорқамын, ел күйзеліп қала ма?» деп.
«Кеткен қыздың кегі деп, қансыз қалмақ,
Жазықсыз ел-жұртымды шаба ма?» деп.
Жаудың беті қайтқан жоқ, сағы сынып,
«Шауып алған елім» деп қожасынып.
Қызды көріп, қызарған гүлді көріп,
Алмақ боп жұрген жоқ па аласұрып.
Есті ана көп ойлады істің жайын,
Күңіреніп уһлейді уақыт сайын.
«Қалдым» деп қалың өрттің ортасында,
Басы қатып, құдайлап, не қылайын?
Елің жаудың қолында, басың дауда,
Ұлы, қызың қалмаққа болды сауда.
Қос батыр аруағың қайда кетті?
«Наймандап» қос бүйірден тиген жауға.
Өмірсалық сен енді малыңа бар,
Түсіндір балаларға бәрін хабар.
Досанды көл басына жеткізіңдер,
Танысып жастар өзі жолын табар.
Түс ауа Досан келді ел шетіне,
Қалың қамыс, қоғалы көл шетіне.
Екі атты ап Саржан қайтып кетті,
«Ауыл мына тұста» деп көрсетті де.
Көл жағалап келеді Досан жалғыз,
Қалыпты шөп сарғайып, болып та күз.
Өмірді оймен болжап келе жатса,
Көл жағалап келеді бір-екі қыз.

Саялап тұра қалды көк қамысты,
Иә, бабам, оңғара көр келер істі.
Екі қыз бір түбекті айналғанда,
Ер Досан «құрбылар» деп сөз қағысты.
Екі қыз тұра қалды асып-сасып,
Ер Досан жақын келді қадам басып.
Зер салып екі қызға қарай берді,
Ер жолы алдыменен амандасып.
Иіліп екі қыз да сәлем берді,
Маңғаз мырза екенін көзі көрді.
«Иә, мырза, жолың болсын» жөн сұрады,
Саялап не ғып жүрсіз мына көлді?
Жүрісіңіз тым суық, шалғай екен,
«Ұры» деуге қимаймыз сіздей ерді.
Досан: Құрбылар, шығып едік кешегі 
айда,
Болдырып бес-алты ат Қандысайда.
Сұрайын қызды көріп, қыздың атын,
Қырғауыл мен Тотықұстың ауылы қайда?
Қыздар: Қонғаны ауылымыздың теңіз еді,
Жылқымыз теңіз жайлап, семіз еді.
Сұрайсыз қызды көріп, қыздың атын,
Қырғауыл мен Тотықұс неңіз еді?
Досан: Ер жігіт ел-жұртына сүйенеді,
Жат жерде жалтақтайды, күйінеді.
Айтайын сұраған соң оның жайын,
Қырғауыл, Тотықұспен жиен еді.
Қыздар: Ер жігіт көріп тұрмын қырыңызды,
Жалтақтап, жасырасыз жүзіңізді.
Қырғауыл мен Тотыны біз табалық,
Айтыңыз ел аулақта шыныңызды?
Досан: Бабамыз Ер Қаптағай, 
                                                      батыр Сайын,
Аруақ қолдап, оңғарса бір құдайым.
Қырғауыл атастырған жарым екен,
Несіне енді оны жасырайын.
Қырғауыл қадам басты, құшақ жайып,
«Досанбысың, кел кәні танысайық.
Мынау Тоты балдызың қасымдағы,
Иә, Алла, жүз көрістік таңғажайып».
Оңшең жас жылап, сықтап құшақтасып,
Аман-саулық сұрасып, мауқын басып.
Көк шалғынға жайғаса отырысып,
Өмір күйін айтысты сыр сырласып.
Досан: Еліңіз көше-көше көлге келген,
Ат жетпес, атан жетпес жерге келген.
Сұрайын өткен істі жасырмай айт,
Ағаңыз бізден кетіп, кімге берген?
Қырғауыл: Ағамыз сізден кетіп, 
                                                      малға берген,
Қаңғырған, қатыны өлген шалға берген.
Бүгін өлсем, құдайға ризамын,
Сіз келіп, көз жасымды мынау көрген.
Қалмақтың Чөнтай деген батыры бар,
Өзіне тән бір қара қатыны бар.
Біздің елге шаптығып, шартық қошқар,
Тотымызды алуға заты құмар.
Қалмақтың қатыны өлген ағасы бар,
Ит терісі бит тескен бағасы бар.
Мырзабекті қорқытып «өлтірем» деп,
Мені алмақ дәмелі бір оғасы бар.
Құдалыққа келмекші келесі айда,
«Дайындал» деп бұйырған екі тойға.
Қалмаққа қатын болып барғанымша,
«Ал» деп жылап жүр едім, бір құдайға.
Үшеуі отырғанда сырды ашып,
Жеңгесі жетіп келді асып сасып.
Қалмақтың шолғыншысы аралап жүр,
Аш бөріше ырылдап, қаны қашып.
«Ауылға тез жетіңдер» сен екеуің,
Күйеуді мен апарам амандасып.
Күйеу, жеңге танысып, амандасып,
Тілге келді жеңгесі алқын басып.
«Қош келіпсіз күйеужан біздің жаққа,
Құдайым бақыт берсін, жолыңды ашып».
Ал енді біз тұрмалық, ел аулақта,
Кім білсін, не боп жатыр ауыл жақта?
Киіміңді шештағы мынаны ки,
Оқшауланып көрінбе көз бен жатқа.
Ер Досан тонды киді белін байлап,
Басына тұмақ киді одағайлап.
Ауылдың малшы, қосшы адамынша,
Жеңгеге еріп, ауылға келді аяңдап.
Қой қайырған төбеде қойшы бала,
Жеңгесі шақырады көре сала.
Мына ағаңмен екеуің қой қайырып,
Осы арадан кетпеңдер жеке дара.
Біреулер жөн сұраса «әлде кім» деп,
«Қойшымыз» дей салыңдар, 
                                                      тек жай ғана.
Жеңгесі соны айтып, үйге кетті,
Енесіне көргенінің бәрін айтты.
Шолғыншы қалмақтар да кеткен екен,
Бұл мезгілде қызарып күнде батты.
Енесі: Қарағымды ертіп кел осы үйге,
Арып-ашып түсті ғой, талай күйге.
Мырзабекті шақыршы, келсін үйге,
Ол келгенде, қасымда болсын бірге.
Аналық ақ батамды ұсынайын,
Одан соң апарарсың өзің үйге.
Жеңгесі ертіп келді Ер Досанды,
Жолшыбай жөн үйретіп, ақыл салды.
Анамыз ақ батасын ұсынбақшы,
Сәлем беріп кірерсің, елдің салты.
Ер Досан жүрексініп бар жағына,
Сасқалақтап қарайды жан-жағына.
«Ассалаумағаликум» қол қусырып,
Тізе бүкті сыйынып жол ағына.
Анасы «қолыңды жай, балам» деді,
«Аруағымен жебесін бабаң» деді.
«Кешірдім ана сүтін, ата күшін,
Бақытты бол, нұр жаусын саған» деді.
Оңғарсын үйден жырақ шалғайыңнан,
Дұшпаның баса алмасын маңайыңнан.
«Бісмілда» деп қарағым, орныңнан тұр,
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Маған келіп, иіскет маңдайыңнан.
Қарағым, іздеп кепсің ризамын,
Елдің көзі жылауда, қайғы мен мұң.
Алдымен ер тілегі орындалсын,
Екі қызбен жолға тарт келесі түн.
Ал Мырзабек, бұл жайын сенде толға,
Алды-артыңды ойлап шеш, қапы қалма?
Балалардың ат жөнін, жол азығын,
Мықтап беріп аттаңдыр, ұзақ жолға.
Мырзабек өз болжауын, ойын сынап,
Сөз қатты анасына ақыл сұрап.
Рұқсат етсең айтайын түйгенімді,
Ақылға ақыл қоссақ болмас жырақ.
Өз ойымды айтайын шеше сізге,
Ақыл беріп, жөн айтып, шешерсіз де?
Жастар ісі жабықпас тірі болсақ,
Осылармен бірге аттан шеше сіз де?
Қасыңа ал бар немере, келініңді,
Жау шатқалаң көтермес керілуді.
Қасыңа алты жігіт қосып берем,
Бас етіп, ақылшы етіп Керімқұлды.
Желе жортып, асудан тез өтіңдер,
Керей, Уақ еліне тез жетіңдер.
Ел ағасы, батырын іздеп тауып,
Хал-жай айтып, көзбе-көз кездесіңдер.
Жаулап алған осы елге көмек берсін,
«Орта жүз бір ата» деп сөз етіңдер.
Ел шетіне жеткен соң осы маңға,
«Жеттік» деп тоқтамаңдар қапы қалып.
Бала-шаға тоқтатпай, қашыра бер,
Жетуге тырысыңдар Ой-Найманға.
Қорытып, тез аяқтап кеңес жайын,
Ешкімге білдірмеңдер Досан жайын.
Жол қамын мен қоямын әзір етіп,
Ел жата жол жүруге болсын дайын.
Барар, қайтар жол жайын ақылдасып,
Жігіттермен келісем сөз байласып.
Ұранға шыққан қолдың басын қосып,
Жігіттер бізге оралар қайта асып. 
Мырзабекке анасы Зерде: «Көпке да-
быра етпей, барлық ауылдан ықпалды 
бір-екі адамнан маған шақырып, жинап 
бер. Ауыл аймағына қарауыл қой», - деп 
тапсырма берді. Келгендерге Зерде ана: 
«Қалмақ айдауымен осында келгенімізге 
бір жыл болды. Жау қолында күңіренген 
ел мынау. Елдің бірлігі, ердің намысы 
қайда?» - деп сөз бастады. Отырғандар 
ештеңе айта алмай, төмен қарады. Зерде 
ана: «Өткен айда Чөнтей ноян келіп, менің 
екі қызыма құда түсіп кетті. Кіші қызым 
Тотықұсты өзіне, үлкенім Қырғауылды 
қатыны өлген ағасына айттырмақ. 
Күзге тойға дайындал. Қарсылық бол-
са, жақсылық жоқ деді. Не істейміз? Көп 
ақылы жомарт. Айтар ақылдарың бар 
ма? Ортаға ой салыңдар?» - деді. Қуат 
берер жігер сөз ешкімнен шықпады. Ел 
пікірін толық тыңдап, Зерде ана: «Мен 
қалмаққа қыз беріп, жанымды күйттеп 
күн көрмеймін. Ол арылмас құлдық пен 
күңдік. Қалмақпен соғысуға бізде күш жоқ. 
Чөнтей ноянға қарсы шығар ешкім жоқ. 
Сондықтан мен дүниені тастап, бала-
шаға, мал, жаныммен көше қашамын. 
Қалған елді қалмақ аямайды. Ойран са-
лады. Барлық ауылдар түгел аттанғаны 
жөн. Біздің аяқ асты кеткенімізді біліп, 
алды-артын қалмақ шолғанша 4-5 күн 
өтеді. Оғанға дейін біздер асудан асып 
үлгереміз. Ортамызда сатқындар бол-
маса?» - деп сөзін түйді. Жиналғандар 
еппен тарады.
Көшкен ел Тарбағатай тауын, Марқакөлді 
бетке алып, Хансу өзенінен құлдап, 
Ақсиыр асуымен аспақшы болды. 
Хабар кетті ел-елге кең таралып,
А, құдайлап, аруақтап барлық халық.
Жол қамы осылайша тұра тұрсын,
Айталық Досан жайын қайта оралып.
Үрку, көшу халықты дүрліктірді,
Әр ауыл өз қамымен кеңес құрды.
Досан жайын үлкендер жасырса да,
Жастар жағы хабарды естіп білді.
Он шақты қыз бен жігіт сәлем беріп,
Досан түскен отауға келіп кірді.
Жігіттің бағы жанса көңілі тоқ,
Бақ тайса сүріндірер, дүние боқ.
Барлық жан көшуменен абыр-сабыр,
Жастар тобы ойынмен білгенде жоқ.
Аты арып, тоны тозбас, албырт жастық,
Таң атқанша кірпігін ілгенде жоқ.
Ер Досан Қырғауылмен бір жыл туған,
Қазірде жиырмаға жасы толған.
Бұлардың бес жасында екі батыр,
Жолдас ер Сайынмен құда болған.
Он бес жыл одан бері күндер өтіп,
Құдалықтың мән-жайы ұмыт болған.
Солайша, содан бері өтті заман,
«Өтер-ау» деп, ол күнді кім ойлаған?
Баяғы Сайын батыр заманынан,
Бес үйлі Төлеңгіт бар, қонсы қонған.
Өмірге жаңа келді, ескі кетті,
Жайқалып балғын жастар өсіп жетті.
Төлеңгітте бір жігіт, аты Шәкім,
Өзі аңшы, өзі өлеңші, өте епті.
Жасынан Қырғауылмен сыйлас, сырлас,
Тамашамен өткізген талай кешті.
Жастар басы қосылған отырысқа,
Қапы қалмай, Шәкімде бірге кепті.
Тысқа шығып ойнауға жағдай қиын,
Даурықпа ойын-сауық болған тыйым.
Орамал, сақина сал, монданақпен,
Сол отауда отырды жастар жиын.
Әр қайсысы сөйлейді ойын сақтап,

Сыпайы әдеппенен бойын сақтап.
Байқағанға Шәкімде өктемдік бар,
Қырғауылға қарайды көп жалтақтап.
Жүректегі арманын жырға қосып,
Шәкім де ән салады, қызды мақтап.
Ер Досан Қырғауылға бөтен жандай,
Қасына жоламайды тым сырғақтап.
Шәкім де жігіт екен қыз мінезді,
Сымбатты, салауатты, майда сөзді.
Қырғауылмен жымдасқан ара жігін,
Досан да ұстағандай бірден сезді.
Масайрап жаздың арай таңы атты,
Үлкендер жастар тобын тез таратты.
Түнде сезген, көз көрген жайды ойлап,
Ер Досан жалғыз өзі ойға батты.
Аруақ қолдап, тілегім қабыл болды,
Деп ойлап ем, сапарым болды сәтті.
Жетем деп ем арманды тілегіме,
Өмірдің бұл сиқырын білемін бе?
Іздеп келген жарымның сыйы мынау,
Маған деген ұшқын жоқ жүрегінде.
Бекер болды келгенім арын ашып,
Басты байлап өлімге асу асып.
Жат елдің ортасында жалғыз басым,
Не бітірем егесіп, тайталасып?
Шәкім келді ақылға жеңгесіне,
Бірге өскен, жан құрбы теңдесіне.
Өмірдің қияпарлы қара күші,
 Қоймады жеңгесіне келмесіне.
 Жеңеше сездіңіз бе түнгі халды?
 Мен аядым Досандай асыл жанды.
 Қырғауылдың жүрегі менде екен,
 Сезді, білді, жүрегі жараланды.
Алыстан аңсап келген қалыңдықтан,
Батырдың оңалмастай көңілі қалды.
Адаммын ғой, түсінем әр пиғылдан,
Жас көңілі нәзік қой қара қылдан.
Қырғауыл мені қимай ыға берді,
Сияқты ақ балапан тұйғын қуған.
Тотықұс Қырғауылдан сымбатты еді,
Және де жастығымен қымбатты еді.
Досанға соны айтып достасайын,
Ұсынған тілегімді бұзбас деді.
Жеңгесі бұл ақылды мақұл көрді,
Ол дағы аяп кетті Досан ерді.
Ердің сағын сындырмай достасалық,
Досанды көндіруге сал жігерді.
Мен барайын еркемнің шешесіне,
Екеумізде күш барма кездесуге?
Анадан ризалық бата болса,
Дәстүрге қарсы шығып кетесің бе?
Амал не, бірін-бірі ұнатпаса,
Көнбедің деп айыптап кесесің бе?
Келіні сұрай келді енесіне,
«Анажан тілегім бар бересің бе?»
Айта ғой, жөнді болса аямаймын,
Жарасам ақылшыға керешіге.
Келіні мәселенің мән-жайын енесіне ай-
тып берді. Енесі: «Не ойың бар?» - деді. 
Келіні: «Досанға Тоты еркемді ұсынсақ 
қалай болады?» - деп күмілжіді.  Көп ой-
ланып отырып енесі: «Егер қыз бен жігіт 
бір-бірін ұнатпаса? Басы байлы күң емес. 
Оған шара жоқ! Тотымен өзім сөйлесем», 
- деді. 
Шешесі жеңгесімен Тотықұсқа,
Шешіліп ақыл айтып, берді нұсқа.
«Қыз мұраты күйеуге кету» деген,
Қыз байқұс шықпай қоймас, бір тұрмысқа.
Қырғауыл Шәкімменен отаспақшы,
Саған да жөн айтпақпыз осы тұста.
Қалмақ қоңсы, жалшы да қол созады,
Пісіп тұрған алмадай қыз байқұсқа.
Ер Досан сендерді іздеп келгені шын,
Еш бір жан теріс демес қылған ісін.
Атасы Ер Қаптағай аруақты,
Жаулармен сан шайқасқан Найман үшін.
Әкең Сайын аруағы бізді кешпес,
Ер намысын аяққа басқан үшін.
Қолын ал Досанның өмірлікке,
Балалықпен сырыңды ішке бүкпе.
Қыз намысы түсінсең көшпелі алтын,
Ұстай алмай қарағым жерге төкпе.
Тоты да жек көрмейді Досан ерді,
Қырғауылдың қылығын көзі көрді.
Ананың айтқан сөзі темір қазық,
«Қайтем» деп жеңгесіне жылай берді.
Досанға Шәкім келіп: «Жастың жаны бір, 
жібектің жүні бір» дегендей, Қырғауылмен 
бала күннен бірге өскендіктен 
ұнасқанымыз анық. Шындық айтып, 
алдыңнан өтейін деп келдім. Кешу, кеш-
пеу ол сенің ісің?» - деді. Досан: «Сенің 
азаматтығыңа рахмет!» - деді. Шәкім: 
«Сен енді махаббат бұлағын Тотықұсқа 
таста!» – деді. Досан: «Ол жас қой?» - 
деп қалды. Шәкім: «Үш-ақ жас. Жас деме. 
Алдыңызға қызды келтіреміз», - деді. До-
сан жеңіл ғана жымиды. 
Түскі асқа жеңге келді Тотыны алып,
Ер Досан сынап отыр көзін салып.
Өмірге қыз мойындап келген жай бар,
Белгісіндей кәмшат жоқ, шәлі салып.
Қайран халқым дәстүрге қандай шебер,
Алғаш келген күйеуге уыз берер.
Салт та жоқ, сүйген жармен сүйісетін.
Сол үшін жеген уызын бөліп берер.
Жеңгесі қасықпенен уыз алып, Тотыға: 
«Жартысын өзің же, жартысын Досанға 
бер», - деді.
Ғұмырларың жарассын, бақытты бол,
Бұл тілек анамыздан қалған бір жол.
Ақ уыздай ұйыссын махаббатың,
Өсиетім, тілегім батам да сол.
Жеңге қандай ақылды, қандай епті,

Екі жасқа айтты кеп ақ ниетті.
«Еркежан, қонағыңды күте бер» деп,
Жеңгесі есік жауып шығып кетті.
Қырғауыл жоламады айыбына,
Қараңызшы өмірдің ғайыбына.
Тотыдан бәрін естіп, білгенен соң,
Риза болды ана, жеңге, зайыбына.
Жалған іс адал жанға жараса ма?
Сыйламаса жүрегі жанаса ма?
Жүрек сырын айтысып, серт байласып,
Екі жас қауышыпты оңашада.
Күн бата бәр атты айдап Саржан жетті,
Медет те төрт-бес атты жетектепті.
Мінер ат, бәрі ертеулі тоғанақты,
Жүк артар арқалы ат бөлек кепті.
Жігіттер аттарды иір өзен тұсқа,
Бірде бірін жібермей, түгел ұста.
Барлығына ер салып дайындаңдар,
Деп Мырзаш жігіттерге берді нұсқа.
Жігіттер бытырамай болсын жиын,
Ат, тоны, қару-жарақ болсын түйін.
Жас бала, балалы әйел, қарт, ата-ана,
Белді ат мінсін, жол алыс, асу қиын.
Әйелдер өз атына өзі мінсін,
Шешемнің көк бедеуі дайын тұрсын.
Ат мінбеген қалмасын бірде адам,
Қалған атты жігіттер ыңғай мінсін.
Саржан, сен жылқы жаққа қайтадан бар,
Бұдан ары күтпеңдер менен хабар.
Көксайда осы елді күтіп алып,
Көшпен бірге сендер де аттаныңдар.
Жеңгене, балаларға алаң болма,
Шешем де балалармен бірге болар.
Тек қана атын ерттеп, дайындап бер,
Бір ат азық бер, жүгін артып алар.
Медет кеп сәлем берді ағасына,
Алдындағы асқары панасына.
Барлық атты әкелдім ерттеп көке,
Қалдырғам жоқ жұбын да дарасында.
Досан да құшақтады інісін кеп,
«Қолқанатым, жалғызым, тынысым» деп,
Медет пен Тотықұсты таныстырды,
«Жалғыз інім, қуатым, туысың» деп.
«Тату, тәтті болыңдар қайын, жеңге,
Сендер менің мұратым, ырысым» деп.
Күзеттегі бір жігіт желіп келіп,
Мырзашқа хабар берді төніп келіп.
Үш адам қалмақ келді ауыл жаққа,
Аралап жүр ел қамын түгел көріп.
Жігітті ымыра жасап шақырып,
Үрейленіп жүрмесін ел бақырып.
Байлап тастап оларды аттанамыз,
Құдай жебе, біздер жөндік, мақұлық.
Еркін кетсе артына хабар берер,
Жүре қуып бар елді зар еңіретер.
Мырзабек: «Сайыннан қалған ақ сауыт 
пен семсер. Енді мұны тұтынатын өзіңсің! 
Қол бастайтын батыр бол!» - деп Досанға 
тарту етті. Досан қабыл алды. Ат, тоны, 
азық-түлік бәрін сайлап,
Тілекпен «тәуекел» деп бойды жайлап.
Ақсарбас жеті нанды бөліп жесіп,
Тігулі үй тігуімен қалды орнында.
Ауыл орны қалмақтың көзін байлап.
Адамды, бала-шағаны жолға сайлап.
Өз ауылынан жиырма бес жігіт ап,
Үш қалмақты тұтқындап оны байлап.
Мырзабек Сарыбелге кетті аттанып.
Сарыбелге екі жүз келген кісі,
Шоқпар, сойыл басыпты тақымына,
Әйтеуір, қара көбейткен үлкен, кіші.
Ырғалып жайшылықта көшкен қандай,
Үрей  қуып, жалтақтап босқан қандай?
Атты, жаяу, түйелі, сиыр қуып,
Шортан қуған балықтай қашқан қандай?
Жел көтерген дария толқынындай,
Жөңкерілген қалың ел бас сауғалай.
Үш күн болды тынбастан көшті халық,
Тынбай жұрген көліктің белі талып.
Кеш алды Ақсиырға еңкейгенде,
Елу қалмақ айқасты қамшы шалып.
Шолақ сайда күтінген ел сақшысы,
Жауға айқасты, тұрмады қапы қалып.
Айқаста жиырма қалмақ аттан ұшты,
Тоғыз қалмақ ат, тонды қолға түсті.
Қалғандары бас күйттеп, кейін қашты,
Жеңе алмасын білген соң мұндай күшті.
Тұтқындардан жөн сұрап тексергенде,
Қапы қалдық, кешіктік, «әттең» десті.
Ноян келді жүз сарбаз қасына ерген,
Бізде бар Сойқын дейтін епті мерген.
Көшкен елді тосқауыл тоқтатуға,
Бізге арнай жіберген күндік жерден.
Мырзабек жігіт емес қарапайым,
Тұтқындардан есітіп, қуған жайын.
Босқын елді асырып Ақсиырдан,
Келер тауға сақшылар болды дайын.
Қашқан ел Ақсиырдан түгел асты,
«А» құдайлап, қазақтың жерін басты.
Он күн болды дегенде арып-ашып,
Төлеңгіт, Керейлерге табан басты.
Жиып алып қалмақтан түскен атты,
Жаралы жеті жігіт елге қайтты.
Көліктері болдырған босқындарға,
Қалмақтың отыз атын сыйға тартты.
Бұл күні Мырзаш ауылы таудан асты,
Олар кеп шет Найманның жерін басты.
Жігіттер ел шетіне кірісімен,
Көмек сұрап «Наймандап» ұран шашты.
Қалың елдің ішіне кірген сайын,
Жар салып әр румен хабарласты.
Тарих азба өткеннің сырын шешкен,
Талай арман кетті ғой, көкей тескен,
Қалмақтан шеккен зәбір, көрген жапа,
Қазақтың кекті күні кетпес естен.

Сол қалмақ тағы шапты деген дабыл,
Ұрандап Өр-Найманда желдей ескен.
Ұрандасқан жігіттер әр рудан,
Жиналды одағайлап ой мен қырдан.
«Қайыңдыға барлығы топталсын» деп,
Хабаршы адамдармен бәтуа қылған.
Көштің жөнін бағдарлап Алакөлге,
Ұмтылыңдар жетуге қалың елге.
Біз қайталық көмекке ағаларға,
Көштің қамын шешежан өзің жөнде.
Зерде ана шақыртады ұл, қыздарын,
Жетелеп түсіндірді жөннің бәрін.
Ер азамат барады жауға аттанып,
Істің арты не болар, қандай халім?
Белді буып, белсеніп күндіз-түні,
Басқарыңдар ел жайын, малдың қамын.
Сылқымдықты әзірге қоя тұрып,
Жігіттерше қимылда қарақтарым.
Сәугілік атқа мінген үш жүз түлек,
Қырандай шың басынан ұшқан түлеп.
Ер азамат намысы, ел ұраны,
Жау қайдалап шығыпты, өзі тілеп.
Қашқан жалтақ, тегінде қуған басым,
Сақшылардан қалмақтар күші басым.
Қандай күйге түсті екен сақшы тобы?
Баба аруағы дем беріп, өзі оңдасын.
Тез жетпесек жүрерміз қапы қалып,
Ал, жігіттер, атқа қон кәрі, жасың.
Керімқұл, Досан бастап, аттанды қол,
Жол арасы бұл жерден үш күндік жер.
Күн-түн жүріп, жорықшы ат сабылтып,
Бір тәулікте асуға жеткені сол.
Қалмақтың соңғы қолы ол да жеткен,
Сақшылар қалмақпенен айқаста екен.
Бұл қолдың дәл мерзімде жеткеніне,
Мырзабек риза болды, зор құрметпен.
Ал, жігіттер, бұл қалмақ бізден басым,
Жүз жігітпен Ер Досан мұнда қалсын.
Шолақ саймен айналып, жау артынан,
Екі жүз қол Керімқұл асу ассын.
Қалмақтың сайға кірген барлық қолы,
Жігіттер жіті қарап, аңды соңы.
Керімқұл арттан кіріп, сал ойранды,
Қамауда қалған жаудың болмас жолы.
Досан бастап, маңдайдан біз ұралық,
Кете алмас, биік шың ғой оң мен солы.
Арғы жағын көрсетер іс бұйрығы,
Сәті болса, үзілер жау құйрығы.
Чөнтейдің боқ кеудесі жерді құшса?
Алланың бізге берген сол сыйлығы.
Мырзаштың бұл айласы іске асты,
Жігіттер алды, артынан жауды басты.
Қалмақтар төбесінен жай түскендей,
Соғысуға шыдамай, түре қашты.
Қолының ең соңынан Чөнтей-ноян,
Бала батыр Досанмен жеке айқасты.
Чөнтей-ноян батырлық жолдан өткен,
Қайраты мол және де жасы үлкен.
Досанның жігері жас, қимылы тез,
Тайсалмай айқасып жүр, қара күшпен.
Чөнтей шіреп сілтеді зіл шоқпарын,
Қатты тиды, үзердей қолдың қарын.
Екіншісі тигенде қара санға,
Екі көзден ұшқындап ұшты жалын.
Ер Досан есін жиып үлгергенше,
Чөнтей қалмақ құшыпты аттың жалын.
Шәкімнің арттан ұрған шой шоқпары,
Бастан тиіп, Чөнтейдің алды жанын.
Чөнтей өкіріп, әл кетіп, аттан шөкті,
Озбыр Чөнтей осылай қанға бөкті.
«Найман» деп ұрандаған көптің дауысы,
Тау жаңғыртып, күңірентті жер, көкті.
Чөнтейдің өкіргенін көрген қалмақ,
«Лаһуалап» жалынып, тізе бүкті.
Қазақтан қырық адам жараланған,
Бірлі жарым өлген бар, қансыраған.
Қолға түскен қалмақты жаяу айдап,
Қазақтар елге оралды есен, аман.
Әке, шешем түсімнен бір шықпайды,
Хабар беріп қуантып, сәлем айтшы.
Сайын елі Кереймен қатынады,
Малға өріс, елге қоныс, жатын алды.
Үй жабдық, тұрмыс үшін бар керекті,
Жылқыны айдап беріп, сатып алды.
Қол, аяқтың жарасы жазылғанша,
Ер Досан қайын жұртта жатып алды.
Бір күні Медетіне Досан айтты,
Қанатым, мені қалдыр, елге қайтшы.
Ұғынып ал, екінші сөзді тыңда,
Жаз шыға құдалыққа келсін мұнда.
Босқын елдің күй, жайын көп ойласын,
Қараулық жасамасын мал мен пұлға.
Ырғалып құда келді Жетісудан,
Кәдемен Найман баба жолын қуған.
Тоғыз ат, тоғыз түйе, тоғыз торғын,
Осындай әр тұлғадан тоғыз сыйдан.
Құла қасқа айғырды үйірімен,
«Бата» деп шаңыраққа тарту қылған.
Тарбағатай жазығы масайраған,
Бәйшешек жазираға кілем жайған.
Мал мен жанға құт құйып, иіп беріп,
Сылдырап күміс бұлақ әрбір сайдан.
Оңашалап тігілген ақ отауда,
Қыз, жігіттер әзілмен ән шырқаған.
Сый, құрмет, нұр, жайсаң Сайын ауылы,
Бірге той екі қызға ұлы думан.
Бірге өтіп ұзату той екі қызға,
Күйеулер Ер Досан мен Шәкім мырза.
Той тарқап, келінді алып елге қайтты,
Құдаға құда риза, күйеу де риза.
Осымен Досан жырын аяқталық,
Өзгеше оқиға жоқ мен айтарлық.
Мағына бар ма, ой шешер салиқалы,
Оқыған жан түсінер зейін салып.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.
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Жетісу 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 конкурсты 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, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беру жөніндегі қайталау конкурсі өткізетіндігі туралы хабарлайды:

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді (конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғаннан соң 30 күнтізбелік күннен кейін, 
15 жұмыс күні ішінде, 2022 жылдың 22 тамыздан 12 қыркүйекке 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 12 
кыркүйек 18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2022 жылдың 13 кыркүйек 10 сағат 00 минутта   мына мекен - жайда ашы-
лады: 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 ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша 
өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні 
ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс. 

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер 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, 

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

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

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

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

Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа немесе фермер қожалығын, 
ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайда-
лану (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 конверт-
те ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін - қатысушының қолымен және 
заңды тұлғалар үшін - бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.

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

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

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

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ МЕН ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.
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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 вре-
менного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохо-
зяйственного производства», в районной газете «Ақсу өңірі» и интернет-ресурсе Акимата Аксуского района объявляет 
о проведении повторного конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства. 

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 30 календарных дней 
после публикации, в течении 15 рабочих дней; с 22 августа по 12 сентября 2022 года, по адресу: (Жетисуская область, 
Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан, 5,) в кабинете отдела сельского хозяйства и земельных отноше-
ний Аксуского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается : 12 сентября 2022 года, в 18 часов 
30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведено 13 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут (Же-
тисуская 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 участниках или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в уставном 
капитале (от общего размера уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;

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

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

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

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

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

сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и техноло-
гического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых 
рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприя-
тий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

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

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

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой ча-
стью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного на-
значения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

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

В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права временно-
го возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйст-
венного производства" и "Не вскрывать до: "19" июля 2022 года" (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните 8 (72832) 2-21-26 (районный отдел сельского  хо-
зяйства 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

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Пло-
щадь 

га

20,0
      

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

6,0

Состав 
угодий

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Богарное 
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Качественная 
характеристика почв

Тёмно-каштановые с тёмно-
каштановыми слабощебнисты-
ми до 10%, среднесуглинистые

Тёмно-каштановые с тёмно-
каштановыми слабощебнисты-
ми до 10%, среднесуглинистые

Тёмно-каштановые с тёмно-
каштановыми слабощебнисты-
ми до 10%, среднесуглинистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые слабо-
щебнистые среднесугли-

нистые
Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Балл 
бонитет

33,21

32,3

32,0

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Водообеспе-
ченность

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

Не требуется

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Сельскохозяйствен-
ная спелиализация 

региона

Специализированный 

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара қоңыр орташа 
саздауыт

Қара-сарғылт әлсіз 
қатпарланған құмдауыт

Таулы-шалғынды 
тау-кен-дала нашар 

дамыған
Таулы-шалғынды 

тау-кен-дала нашар 
дамыған

Ашық қоңыр

7 бетАЌСУ ӨЊІРІ22 шілде 2022 жыл

Орналасқан 
жері

Қапал
ауылдық 

округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі
Қапал 

ауылдық 
округі

Қарашілік 
ауылдық 

округі

Алаңы 
га

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,5

6,5

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

8,5

54,6

62,0

42,9

Алкап 
құрамы

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Жайылым

Жайылым

Тәлім егістік

Балл 
бонитеті

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

30,2

16,9

17,1

22,2

Су көздерімен 
қамтамасыз 

етілуі
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

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

№

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Местоположение

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Капалский 
сельский округ

Карашиликский 
сельский округ

Пло-
щадь 

га

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,5

6,5

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

8,5

54,6

62,0

42,9

Состав 
угодий

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Пастбище

Пастбище

Богарное

Качественная 
характеристика почв

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  
среднесуглинистые

Тёмно-каштановые  слабо-
защебненные супесчанные

Горно-степные малораз-
витые сильнозащебненные 

с горно-луговыми
Горно-степные малораз-

витые сильнозащебненные 
с горно-луговыми

Светлокаштановые

Балл 
бонитет

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

30,2

16,9

17,1

22,2

Водообеспе-
ченность

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Сельскохозяйствен-
ная спелиализация 

региона

Специализированный 

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

№

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Құрметті Басқандықтар! Қадірлі ағайын 
- туысқан, көпшiлiк қауым! Қазiргi уакыт-
та экономикалық дағдарыстан ауылдың 
жағдайы ауырлап, қиындап отырғаны 
шындық. Көптеген өнеркәсіп орын-
дары тоқтап, жұмысшы еңбеккерлер 
жұмыссыз ақтарылып қалғандай күйде. 
Ауылшаруашылығы жекешелендіруге 
байланысты ұжымдар өзіне табыс көзiн 
таппайтын, өзгеге өнім бермейтін орта 
жолда техникасы шашылып, малы азай-
ып «не ол емес, не бұл емес, менiң күйiм 
күй емес»,-дегендей ауыр дағдарыста 
тұр. Таусылмас төзiмдiлiкпен қарапайым 
бұқара халық келер күнге «үмітсіз 
шайтан»,-деп алдан күдерiн үзбей бiр 
жақсылық күтуде...

Бұл тығырықтан тек бiрлiкпен, 
топтасқан ағайын – туысқан болып, 
еңбектен барлық ауыл, бiрде - бірi 
қалмай маңдай терiн төге жүрiп, та-
быс көзiн iзде, тек кана адал еңбекпен 
ғана түзеуi мүмкiн. Тыныштық болса, 
өзі қатарлы өркениетті елмен терезесi 
теңелер...

1994 жылы қыркүйек айында Жетісу 
аймағына танымал төрт кұбылысына 
мәлім – Коңырбайұлы Тәуiп 
бабамыздың еске түсіру, мерейлi де 
торқалы тойы болып өтті. Тойдың өтiлуi 
- көпшiлiк халықты бiрлiкке, ынтымаққа, 
парасаттылыққа, аруақты қадiрлеп, сый-
лай білуге шақырды. Жетісу халқына, 
Семей аймағынан келген көпшілік 
қауымға адамгершiлiк, имандылық 
шапағатын сепкен де болды.

Киелi де шарапатты Ұлы Әулие 
бабамыздың басына үлкен де сәнді ке-
сене тұрғызылды. Бұған Басқандықтар 
шама - шарқынша өз үлестерін қосты. 
Әулие бабасын ойлай білгендiктерiн, 
аруақты қадірлейтiндiктерiн көрсете 
білді. Басқан тұрғындары Әулиенің 
ұрпағы «Тәуіп ауылы» атанды. Бабасын, 
аруағын сыйлай бiлген басқандықтарға, 
Әулиенің ұрпақтарына мың да бiр зор 
рахмет айтамыз!

«Ел шежіресі - жер шежіресі»,-
дегендей жердiң тарихы – елдiң тарихы 
екен. Кейiнгi уақытта ауыл маңындағы 
«Иманды қалпе» қорымды зиратына 
көңiл аудардым.

Данышпан Абай: «Алланын өзі де рас, 
сезi де рас,

Жұмыла көтерсек, жүк жеңіл
Рас сөз еш уақытта жалған болмас.
Көп кiтап келді Алладан, оның төрті
Алладан, танытуға сезi артылмас...»,- 

деп бір Аллаға сенген,сыйынған-ды.
«Әуелі де жас қартаймақ,туған өлмек,
Тағдыр жоқ өткен өмiр қайта келмек,
Басқан iз - көрген қызық артта қалмақ
Бір Алладан басқаның бәрi өзгермек! 

– десе бiр Алланың барына шек 
келтірмеуіміз керек ағайын.

Дін – тазалық, тәнді, жүректі, жан-
ды тазартады. Дін – адамның көңілі, 
имандылығы, адамгершiлiк қасиетi деп 
түсінген жөн.

Екiншi – халықты Әулие атанған ба-
бамыз Бейсекеұлы Иманды-Қалпе 
«Құмжарғандағы» үлкен қорымды зи-
ратта жатыр. Бұл Әулие бабасын 
қазiргi жас-тар, көпшілік қауым біле 
бермеуі мүмкін. Әулие бабамыз бала 
зерек, ұғымтал, иман - жүзді орнықты, 
сабырлы болған. Иман жүзділігінен, 
сабырлылығынан есiмiн Иманды атап 
кеткен. Бейсекеұлы Иманды (1815 - 1902 
ж.ж.) қасиетті, шарапатты жан екен. Дін 
жолынан ғұламасы, тақуа білгірі болған. 
Халықты отырықшылыққа, адмгершілік, 
ізгілікке, имандылыққа, шариғат жолы-
на шақырып, айналасындағы көпшілік 
жамағаттарға мұсылмандық қағида, шарт-
тарын насихаттаған. Кірпіштен құдай 
үйі - «Қуатхана» мешіт үйiн ашқан, бала 
оқытқан. Мұндағы алыс - жақын елдің 
балаларына шариғат жолын, имандылық 
тағылымын үйреткен. Мұсылмандыққа 
шақырған. Дін таратқандықтан халық 
Қалпе атаған. Аузы дуалы, киелi жан иесі. 
Ғайбат сейлемеген, өтірік айтпаған. Шын-
шыл, әдiл болған. Нағыз мұсылмандық 
парызын орындап отырған. Елін сөзге 
ұйытқан, қарiп - қасiрге көмек көрсеткен. 
Қоршаған табиғатты, жан - жануарлар-
ды аялаған. Мешіт айналасына aғaш 
eгіп өcipген. Ағаштың бір де бұтағын 
сындыртпаған, көк шөпті бастыртпаған. 
Аң - құсқа тигізбеген. Шариғат жолын адал 
ұстаған, бір Аллаға құлшылық еткен. Ша-
рапатты да Әулие адам болған.

Бiрде жолаушылап келе жатса, ақшам 

мен екінті арасында екі ұры кездесе 
кетеді. Әулие қалпенің атын аударып 
алып, жаяу қалдырып жүре береді. Қалпе 
екі ұры ұзай бергенде, оларды дауыстап 
қайта шақырады.

«Шариғатты белдес еді деген екеуiң 
менімен белдесiңдер»,-дейді. Екі ұры 
жалғыз адам едiреңдеп не қылар деп жа-
нына келеді. «Жарайды қарақтарым, мен 
болдым, ендi атты алып жүре берiндер»,-
десе, екі ұры ары қарай аттап жүре алмай-
ды. Құран аятымен дұғаланған ұрылар 
ешқайда жүре алмайды. Иманды калпенiң 
артынан ерiп ауылға келедi. Иманды 
қалпе жұртшылықты жинап алып, екі 
ұрының істеген әрекеттерін халыққа жа-
риялайды. Екі ұры халықтан ұялып, ендi 
ұрлықты коямыз деп көпшілік алдында 
құранды алып, ант береді. Иманды қалпе 
сөйтіп ұрыларды адамшылық, iзгiлiк жолға 
салады.

Мешіт ұстауды, шариғат жолдарын 
уағыздауды ұрпақтары жалғастырып 
отырған. Оларға Ыбыжан молда, 
Жақсыбек қажы, Омар қажы, Керiм сопы, 
Бөпекбай сопы, Әбітхан молда, Ахмет 
сапа, Тезекбай, Ахмет молдалардың жо-
лын таза ұстаған, қажы атанған, адал, таза, 
абзал жандар. Бүткіл Сиқымбай байдың 
ауылынан 10 – 14 қажылыққа барған. 
Бұлар Сиқымбайдың өзі, бәйбішесі – Ме-
дине қажы, Әнжүкен қажы. Балалары -  
Хасен қажы, туыстары Омар қажы, Тілеулi 
қажы, Қалдыбай қажы т.б. дiндi қорғаған, 
жақтаған, әділ, билік айтқан. Халқы аса 
құрметтеген. Хасен де болыс болған. Еліне 
қайырымды, жомарт болған. Жоғарыдағы 
аталғандардың бәрі шариғаттың бес па-
рызын үзбей орындаған. Дін жолына берік 
болған. Осындай дін жолын таза ұстаған 
киелi топырақтан шыққан, киелі де шара-
патты жандар болган. Иманды қалпенiң 
екi баласы болған. Әсіресе, Ахмет «қари» 
атанған.

Ахмет «қари» Қасиеттi құрандағы 
77934 Алла сөзiн, 6666 дұғалықты аят, 
Пайғамбардың хадистерiн жатқа бiлген. 
Имандыны халқы «Әулие», «Қалпе» 
тұтқан. «Құмжарғандағы» зиратының 

басына көпшiлiк кауым мiнажат етiп 
отырған. Науқастанғандар басына түнеп 
жүрген. Безгекпен ауырғандар Баубек 
батыр басына түнеген. Науқастар ауру-
ынан құлан таза жазылған. Бұны кейiнгi 
кеңес үкiметi тұсында ұмыта бастады.

«Құмжарғандағы» кұтхана - мешіт үйін 
бұздырған – Дүйсенбаев Дүйсенқұл, 
Шыққыбаев Ахметқали, Шынасілов 
Бекіш т.б. басқармадан - Дүйсенбаев 
Дүйсенқұлдан ұрпақ қалмай қатерге 
ұшырады. Ахметқалидың аузы қисайып, 
кейiн қайтыс болды. Бекiштiң бiр көзі 
шығып, есі ауысқан аусар болды. 
Мешіттiң кiрпiшiн алғандар да киелі 
ауруларға ұшыраған. Оны «Құмжарған» 
колхозының көзімен көрген тұрғындары 
растайды.

Жақыпбек пен Әсемнің айтысында: 
«Сайтанның білмегенін Садыр 

білген»,-деген өлең шумағы кездеседі. 
Тағы да: «Елiмде толып жатыр қажы 
молда»,-дейді. Жақыпбек ақын 
айтқандай жоғарыда Төлегетай ба-
бамыз айтқандай. Садырдан «кiшi 
шаңырақ» былайша «қара шаңырақты» 
иемденген Шаржетiмнен, Садырдан 
- Иманды қалпенiң тұсында 145 адам 
мұсылмандықтың 5 парызын орын-
дап, Меккеге қажылық сапарға атта-
нып, қажы атанған. Бұл елде дiн жо-
лын ұстаған қажы, сопы молдалар 
көп болғандығының айғағы әулие - 
әмбиелерге көп болған. Басқандықтар 
жоғарыда киелi елдi - мекен. Сондықтан 
бірнеше Әулие бабалары шыққан ауыл.

Шарапатты қасиеттi, ардақты 
әулиелердiң ұрпақтары болғандықтан 
мына игілікті істерді, бастамаларды көп 
болып қолға алсақ. Оларға жеке – жеке 
тоқталсақ.

Бiрiншi айтарым - ең үлкен де, қиын 
шарт - арақ ішуді кою. Біздер үшін 
бiртiндеп бір жола тию. Арақ iшу - ғасыр 
дертіне айналды. Мұның қоғамымызды 
дендеп алғандығы сонша, арақ iшу, 
әсіресе, жұмыссыз жастарымыздың бой-
ына сiңiп, әдетке айналып бара жатқан 
iндет, әлеуметтік кесел. Арақ iшу бiздiң 
ауылда да етек алып тұр. «Арақ – атадан 
қалған ас емес». Осыған бір шешімге 
келіп барлығымыз саналы түрде арақты 
ауызға алмайтын иманды ауыл атану. 

(Басы. Соңы 8-бетте).



13.09.2022 ж., сағат 15:00-де, Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Қапал ауы-
лы, Марат Алыбаев көшесі, №7 мекен-жайы бойынша Жетісу облысы, 
Ақсу ауданындағы "Безымянный" кварц-дала шпат жыныстары (ОПИ) кен 
орнының тау-кен жұмыстарының жоспары жобасы үшін "ықтимал әсер 
ету есебі" бойынша қоғамдық тыңдау өткізіледі. Онлайн конференцияға 
сілтеме: https://us05web.zoom.us/j/2892920665?pwd=TzJXaWhhbXczQzQ
wQ1RIRkhiaFRpdz09. Конференция идентификаторы: 289 292 0665, кіру 
коды: QUkJ5J. Белгіленген қызметтің бастамашысы: "Безымянный" ЖШС. 
Қосымша ақпарат алуға болатын байланыстар мен электрондық мекен-
жай: тел. 87015201053, e-mail: 87015201053@mail.ru жоба материалдары-
мен сайтта танысуға болады: ecoportal.kz.  Жетісу облысы Табиғи ресур-
стар басқармасының қоғамдық тыңдау бойынша Тел.: 8(7282) 32-92-67, 
329267eco@mail.ru, Талдықорған қ.,Қабанбай  батыр к-сі, 26 «Экология" 
ГӨО ЖШС , тел.: 8(7282) 41-39-42.

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

13.09.2022г, в 15:00 часов, по адресу: Жетисуская область, Аксуский рай-
он, село Капал, ул.Марата Алыбаева, №7 будут проводится общественные 
слушания по «Отчёту возможных воз-действий» для проекта План горных 
работ месторождения кварц-полевошпатовых пород (ОПИ) «Безымянный» 
в Аксуском районе Жетисуской области. Ссылка на онлайн конференцию: 
https://us05web.zoom.us/j/2892920665?pwd=TzJXaWhhbXczQzQwQ1RIRk
hiaFRpdz09. Идентифика-тор конференции: 289 292 0665, Код доступа: 
QUkJ5J. Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Безымянный». Кон-
такты и электронный адрес по которым можно получить дополнительную 
информацию: тел.: 87015201053, e-mail: 87015201053@mail.ru Ознакомит-
ся с материалами проекта по общественным слушаниям можно на сайте: 
ecoportal.kz. Управления природных ресурсов Жетисуской области. Тел. 
8(7282) 32-92-67, 329267eco@mail.ru. Гор. Талдыкорган, ул.Кабанбай баты-
ра,26.  Разработчик ТОО НПЦ «Экология»., тел.: 8(7282) 41-39-42.

А.С.УДОД, 
директор ТОО «БЕЗЫМЯННОЕ».
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Осыны бірауыздан көпшілік болып 
қабылдап, аудан жұртшылығына үндеу 
тастасақ, нұр үстіне нұр жауар еді. 
Жақында арақ туралы Алматыдағы 
өнер, қоғам қайраткерлері де бүкіл 
Отандастарымызға жар сала арақ 
iндетiнен құтылуды көтерiп, баспасөзде 
айтып жатқан көрінеді. Соны бiздер 
бiрiншi болып қолдайық ағайын!

Арақтың адам баласының басына 
әкеліп отырған қайғы - қасіреті шаш етек-
тен. Осы туралы баспасөзде, көгілдір 
экранда аз айтылып, жазылып жүрген жоқ 
па! Арақ ұрлық - қорлыққа, бұзақылыққа, 
қылмысқа итередi. Арақ - сүттей ұйып 
отырған жанұяға бәлекет кiргiзедi. Ерлі 
– зайыптыны ұрыстырады, тіпті ажырас-
тырады. Отбасының, үй iшiндегiлердiң 
шырқын бұзады. Арақ әзәзіл қолма - қол 
екi адамды төбелестiредi. Ағайын адам-
дарды көрместей адастырады. Арақ - 
шала, кемтар баланың тууына себепшi 
болады. Арақ аяқ асты тосын өлiм 
әкеледi, қайғы - қасіретке ұшыратады. 
Бұл уақытқа дейiн бiздiң басқандықтарға, 
ауылға арақтың тигiзiп отырған зардабы, 
кесел -  кесапаты оңай болып отырған 
жоқ. Қоғамға да ауыр зардабын тигiзiп 
отыр. Арақтың кеселінен халық тона-
лып жатыр. Мұны әр жан иесi, отбасы 
«әзәзіл пәленің» қасірет зардабын сезiп 
те, бiлiп те отыр. Сондықтан бір шешімге 
келiп, саналы түрде үлкенiмiз бар, кiшiмiз 
бар әрбір отбасы арақ iшпейтiн, оны та-
ратып сатпайтын, сатқандардан сатып 
алмайтын, қандай жағдайда болсын 
дастарханымызға арақ тұрмайтын, иман-
ды ауыл «Әулиенің ауылы» дегiзетiндей 
дәрежеге қол жеткiзейiк ағайын! 
Барлығымыз ақ пейiл, адал ниетiмiзбен, 
кiршiксiз таза имандылығымызбен сана-
лы түрде арақты ауызға алмайтын ауыл 
атануымыз керек.

Екiнші айтарым, - «Өлмесе ата - бабаң 
қайда кеткен?» - адам бар жерде қаза 
бар, заман өзгеріп ұрпақ алмасып жа-
татын табиғат заңы. Сондықтан ақтық 
демi бiтiп, татар дәмі таусылған жан-
ды ақ арулап, таза жуып соңғы сапарға 
шығарып салу дәстүрлi тiршiлiк, қасиетті 
борышымыз, кісілік парызымыз болмақ. 
Адам өмiрiнде қуанышты жағдай да, 
қайғылы жағдай да өтеді. Мұны былай-
ша айтқанда «торқалы той - топырақты 
өлiм»,-дейміз. Тойдан керi топырақты 
өлiм, қаза өте қиын оңайы - жеңiлi жоқ. 
«Өлімнен үлкен жау бар ма, бауыры 
бүтiн сау бар ма?».

«...Алданба опасыз дүние малға 
«өлем» деп ақіреттің қамын ойла!» - де-
гендей дүниеге тоймай, қанағат қылмай 
жүремiз «Бiреудiң кiсiсi өлсе қаралы ол, 
қаза көрген жүрегі - жаралы ол». Өлiм 
қайғының өте ауырын түсіне білу керек. 
Өзбек ағайындардың өлiм жөнелтуiнен 
үлгі алайық. Кiсi өлгенде мал сойылып, 
қазан асылмайды, қонақ күткендей өлiкке 
түспейді. Керек десеңіз үш күнге дейін ол 
үйде қазан асылмауы тиіс. 

Осыны біз де  дәстүрге асырайық 
ағайын! Қазаға келген ағайын, көрші 
- көлең, жекжат – туыстар әкелген ас – 
суынан ауыз татады. Жетісі, қырқы, жыл 
уақытындағы тамағына барыңа қарай 
малыңды арнап соя бер. Өлген адамды 
жөнелтуде бей – берекет ысырап жасауға 
болмайды. Адам – қонақ! Адам бала-
сы жылап туады, кейіп өледі! Дүниеге 
келедi, дүниеден өтеді. Басқандыктар 
өлiм жөнелтуде, жылдың қай мезгiлiнде 
болсын ұйымшылдығын көрсетуде. 
Үлкен - кiшi демей білек түре, белсене 

қызмет көрсетіп, ағайын - туыс, көпшiлiк 
- қауым болып әр уақытта берекесін 
байқатып жүр. Бiрнеше жылдардан бері 
«Сырт көз сыншы»,-демекші көршi ауыл-
дар, сырттағы ағайын - туыс-тар, аудан 
жұртшылығы «Басқан» ауылының өлімді 
арулап жөнелтудегi ұйымшылдығын, 
жақсы iстерiн мақтап айтып та жүр. 
Алдағы кезде де мақтаған жақсы iсiмiзден 
айырмай, «Топырақты өлiмнiң» қиын 
да, ауыр екендiгiн бiлiп, бiрiгiп бөлінбей 
мұсылманшылық парызымызбен қайғылы 
ағайынның қазасына ортақтасып, аза-
сын бөлісе білсек, жан иесін артындағы 
ұрпағын сыйлай білгендігіміз болмақ. 
Қуанышты әркім шама шарқына қарай 
өткізер. Ең негiзгiсi - жастардың үйлену 
тойын «торқалы той» деймiз бе, бақытты 
жұптың қосылу тойын есте қаларлықтай 
ұйымдастырылып, жаңа салт - дәстүрмен 
өткiзу. Мұны ән мен жыр думанды қызықты 
өткiзуге үлкендер де, кіші де қатысып 
«той дегенде домалайды қу бастар...»,-
дегендей iшiмдiксiз, сусынмен тойласақ 
дұрыс болар еді.

Үшiншi айтарым, - «Аруағын сыйлаған 
ел арымас», «Өліге құрмет – тiрiге мiндет» 
демекшi жоғарыда айтылған екiншi Әулие 
бабамыз Бейсекеұлы Иманды қалпенiң 
басына ескерткiш тас койып, ақ кірпіштен 
аты - жөнi жазылған қапа орнатсақ. Баубек 
батырдың басына да белгi қойсақ. Құтқана 
үйі - мешітке ескерткіш тақта орнатсақ, 
үлкен қорымды айналдыра ағаш, болса 
ақ қайың тауып өсiрсек. Аруақ алдында 
өтелген парыз iсiмiз болмақ.

Сондай - ақ, ауыл жанындағы екi зи-
рат қорымды да малға таптатпай шама 
шарқымызға қарай қоршап, тіпті болмаса 
ағаштар отырғызсақ, құба – құп болар. 
Осындай ардақты, қасиетті, киелі орын-
дарды күтiмге алсақ нұр үстiне нұр болар 
еді. Сонғы кезде айтылып жүрген «Өлі 
риза болмай, тiрi байымайды»,-деген сөз 
бекер айтылмаған шығар. Жұма күндері 
аруақтарымызға дұға, құран бағыштап, 
еске алсақ, айына бір рет болса да жетi 
шелпегiмiздi берiп, аруағымызға дұға 
оқытуды дәстүрге айналдырсақ, Алла 
риза болар еді.

Төртінші айтарым, Ұлы Отан соғысынан 

оралмаған боздақтарымызға орнатылған 
ескерткiштi тұрақты күтiмге алып, ай-
наласын қоршап, гүл отырғызсақ. Тағы 
да ескеретiн ескi мектептiң жанында 
1932 - 1933 жылғы аштық құрбандарына 
мраморға жазылған тақта қойып, қоршауға 
алынса дұрыс болар едi.

Бесінші айтарымыз, ауыл әкiмшiлiгi 
жанынан киелі Әулие бабамыздың 
Қоңырбайұлы Көтен Тәуіп бабамыздың 
есімінде жергілікті тарихымызды 
қамтитын мұражай ашу. Онда өткенді, 
бүгінді, болашақты қамтысақ. Қазiргi жетi 
атасын танымай жүрген, үлкенiмiзге де, 
жастарымызға да тағылым тәрбиесi мол 
болар еді.

Алтыншы айтарым, бұдан бұрын 
халыққа, ел - жұртқа жарияланып айтып 
жүрген, халықтың, ауыл тұрғындарының, 
оның iшiнде имандылыққа бет бұрғысы 
келiп жүргендердiң мүддесі - Құдай үйі – 
құтхана - мешіт ашу. Көпшiлiк қауымды 
мұсылмандық жолға шақырар еді, 
тәубаға,тәртіпке, ибаға келер едi.

Жетінші айтпағымыз, Ұлы Жеңiстiң 
75 жылдығындағы жақсы басталған 
игi iсiмiздi ары қарай жалғастырсақ, 
әкiмшiлiкке ұсыныс қоя отырып, көп жыл-
дар елiне игiлiктi iстер жасаған басқарма 
болған - Диқанбаев Нұрғалиға асыл 
қасиетiмен, шыншыл - тұрақтылығымен 
бiр ауылға ақылшы, шарапатты ана - әже 
атанған Мереке қызы Рәзияға еңбегімен 
бағаланған «Ленин ордені» Батенов 
Шатырбайға, өнегелі ұстаз-Қойшыбаев 
Махметке - көше аттарын беру.

Сегiзiншi сөзiмiз, қазiргi мектепке 
«Жаңатілеуден» көрi мұғалімдер ұжымы 
аудандық оқу бөлiмiне, облыстық бiлiм 
басқармасына ұсыныс жасай, есiмi алты 
алашқа мәлiм, халық көсемі, мемлекет 
қайраткері, ұлтымыздың мақтанышы, 
темiр жол инженері, тарихшы Мұхаметжан 
есiмiн мектепке алу шарасын жүзеге 
асырсақ.

Тоғызыншы айтарымыз, ұжымның 
алғашқы қауымдасқанына, былайша 
айтқанда 1928 жылы колхоз атала баста-
ды. Алдымыздағы жылы - 95 жыл толады. 
Ал, мектебіміз Жаңатілеу аталып, 1936 
- 1937 оқу жылында жаңа мектеп үйі са-

лынды. Сондықтан «Басқан» ұжымының 
95, мектебiмiздiң – 85 жылдығын той-
лауымыз керек. Алдағы күзге екi даталы 
торқалы тойды үш ұрпақтың өкiлдерiн 
қатыстырып, тарихымызды қамтитындай 
үлкен той өткізу.

Оныншы соңғы сөз дүниенiң кiлтi 
бiлiмде, ғылымда, оқуда демекші талант-
ты, дарынды жастарымызды жоғарғы оқу 
орындарында оқытуға жәрдем, қамқорлық 
жасау үлкендерiмiздi сыйлап, олардың 
денсаулығын сақтау, жағдайы нашар 
отбасын нарықтың ауыртпалығынан 
қорғау. Осы жоғарыда аталып жатқан та-
лай игiлiктi iстерiмiздi, шараларымызды,     
бастамаларымызды негiзсiз қалдырмау 
үшiн ең алдымен қайырымдылық 
қорын ашу. Бұл қайырымдылық қорға 
барлық басқандықтар адал да, таза 
көңiлдерiмен, ақ пейіл адамгершiлiк, 
имандылықтарымен атсалысуы керек. 
Сыртта жүрген ағайын азаматтар, пысық 
кәсiпкер жерлестерiмiз, кеудесiнде 
азаматтық намысы бар, абзал азамат-
тарымыз жомарттық жасап, қамқор 
қолұшын берсе, игiлiктi iсiмiзге демеушi 
болса, мыңда бiр алғыс айтар едiк.

Сөз соңында айтарым: «Момынның 
берекесінің басы тарыдай, арты таудай, 
қудың берекесі таудай, арты қылдай»,-
деген екен әз дана – Төле би бабамыз. 
Сол айтқандай жартылай құм қойнында 
жатқан шет момын ауыл екендiгiмiз де 
шындық. Мына қазiргi нарықтық заманда 
көп асап, шоқ та, боқ та басып байимын деп 
жүрген пысық, алаяқтан ата - бабамызға 
жаққан момындығымызбен, береке - 
бiрлiкпен, ағайын - туысқандығымызбен 
не iсте болсын топтасып, ақылдасып 
әрқайсымыз өз шама шарқымызша 
оқыған, білгенімізді бойға түйген азды 
- көптi тәжiрибемiздi адамгершілік 
парасаттылығымызды көпшiлiкке 
халыққа жұмсай білсек, еңбегiмiз 
ақырындап таудай болатындығына сөз 
жоқ.

Жоғарыда айтылған игi iстерiмiздi 
жүзеге асырсақ, өткен жарты ғасыр та-
рихымызды, қазiргiмiздi сараласақ, 
болашағымызды болжай бiлсек, жетi 
атамызды бiлсек, үлкенiмiздi сыйласақ, 
ата - анамызды, бабаларымызды 
қадiрлесек, мұсылмандығымызды, 
имандылығымызды сақтасақ, әсіресе, 
жергiлiктi тарихымызды, ел жадындағы 
аяулы есiмдердi ұмытпасақ, өткен 
аруағымызға құран, дұға бағыштаудан 
бiздер еш уақытта қор бола қоймаспыз!

Осыларға ауыл басшысы, әкiмшiлiк 
оқыған азаматтарымыз, үлкен 
ақсақалдарымыз, ауыл интелегенттерi 
- ұстаздар, жеке шығып жатқан шаруа 
қожалықтары, көпшiлiк қауым жанды 
көмек жасап, барлық басқандықтар ат-
салысса, әкiмшiлiктер қолдап қамқорлық 
көрсетсе «көпшілік көтерген жүк жеңiл»,- 
демей ме атамыз қазақ.

Қорыта айтқанда, көпшiлiк құдайдан 
бiр жас кiшi», - демек бұл атқарар iсiмiз 
орта жолда қалмай, көпшiлiк қауым - 
басқандықтар қолдағай.

Аты аталып жатқан әулие - 
бабаларымыздың аруағы жебегей!

Бiр Алламыз жар болғай! ӘМИН! 
демекпін.

Қағазбек НАМАЗБЕКҰЛЫ,
Көтен Тәуіп пен Иманды Қалпе 

ұрпағы.

Жұмыла көтерсек, жүк 
жеңіл

Қызылағаш ауылы, Шоқан 
Уәлиханов көшесі, №34 мекен 
- жайда орналасқан «Қоғамдық 
монша» ғимаратын коммуналдық 
меншікке тану бойынша сотқа та-
лап арыз берілетінін хабарлайды.
Жоғарыда көрсетілген «Қоғамдық 
монша» иесі табылған жағдайда, 
Қызылағаш ауылдық округі 
әкімшілігіне келіп жолығуларыңыз 
сұралады.

Байланыс телефон нөмері: 
8(72832) 28-3-08.

Жеке кәсіпкер О.М.Амитовтың 
атындағы  ОКА 102 Ф,  зауыт 
№00000215669 шығу жылы 2015 
ж. Бақылау касса машинасы 
жоғалғанын хабарлаймыз.

Жеке кәсіпкер А.Ш.Байзулиннің 
атындағы  ОКА 102 Ф, зауыт 
№00000215669 шығу жылы 2008 
ж. Бақылау касса машинасы 
жоғалғанын хабарлаймыз.

(Соңы. Басы 7-бетте).


