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Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! 

Алдағы 2022 - 2023 жылдардың жы-
лыту маусымына дайындық шараларын 
жүргізу аясында, күз айларында жылу беру 
кәсіпорындарына көмірді жеткізу жұмыстары 
атқарылады, ол коммуналды - тұрмыстық 
көмірді тасымалдаушы вагондар санының 
қысқаруына әкеп соғады.

Осыған орай, жылыту маусымында көмірдің 
жетіспеушілігін және әлеуметтік шиеленісті 

Қыстың қамын жазда ойла!

АУДАННЫҢ ТЫНЫС - ТІРШІЛІГІНЕН ҚҰЛАҒДАР БОЛҒЫҢЫЗ КЕЛСЕ, АУДАНДЫҚ 
ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ "ҚАЗПОШТА" БАЙЛАНЫС БӨЛІМШЕЛЕРІНЕ БАРЫП 

ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы бір жылға - 4414 теңге, 80 тиын және 
жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.

Газет индексі:  65750

БАСПАСӨЗ - 2023

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ 
БАСТАЛДЫ

Жетісу облысының прокуроры Мадияр 
Бекенұлы Басшыбаев 14 қыркүйекте Ақсу 
ауданына кезекті сапарымен келді.

Іссапарының барысында облыс про-
куроры тұрғындармен кездесті. Кездесу 
барысында тұрғындармен жайылымдық 
жерлердің жетіспеушілігі, суармалы су-
мен қамтамасыз ету проблемалары, мал 
ұрлығы мәселелері көтерілді. Сонымен 
қатар, тұрғындар облыс прокурорына 
жергілікті жердегі өздерінің проблемалық 
мәселелерін көтеріп, оларды шешу жолда-
ры бойынша ұсыныстарын атап өтті. 

ОБЛЫС ПРОКУРОРЫ АУДАНҒА 
ІССАПАРМЕН КЕЛДІ 

1  қазан - Халықаралық Қарттар күні деп, 
осыдан 31 – ші жыл бұрын Біріккен Ұлттар 
Ұйымының бас Ассамблеясы жариялағаны 
баршаңызға мәлім. 

Аға буынның мол тәжірибесі, сарқылмас 
даналығы және орасан күш – қуаты әрбір 
жанұяға ғана емес, бүкіл қоғамға пайдалы 
маңызды фактор болып табылады. 

Тәуелсіз еліміздің бүгінгі жетістіктері 
болашаққа тыныш та еркін және қауіпсіз 
өмір сыйлаған ардагерлердің ерен еңбегі 
мен қажырлы жігерінің арқасы. 

Біздің бүгінгі жарқын өмір сүруіміздің өзі 
жүздерін уақыт әжімі торлаған асқар таудай 
аталарымызбен, айдын көлдей әжелердің 
арқасы емес пе? 

Құрметті мекеме басшылары, округ әкімдері, 
аудан кәсіпкерлері!

Олай болса, 1 қазан - Қарттар күні 
жақындап келеді. Осыған орай, 1 қазаннан 
10 қазанға дейінгі аралық "Қарттарға 
Құрмет" көрсету он күндігі деп аудан бойын-
ша жариялап отырмыз. 

Өз мекемелеріңізде ұзақ жылдар еңбек 
етіп, зейнеткерлікке шыққан қарияларға 
құрмет көрсетсеңіздер жөн болар еді. 

«Жақсы болса ел жұртың қабағына 
қарайтын, төрде құрған малдасы үлгі бо-
лып тарайтын» қарияларымыздың көңіліне 
кір түсіріп алмайық. 

Қайрат БЕКБАЛАНОВ,
аудандық ЖҚ ж ӘББ 

басшысы.

Аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі қазан 
айында өтетін мүгедектер күніне орай 
қайырымдылық акциясын жариялайды. 

Аудан кәсіпкерлерін, қайырымды 
жандарды осы шараға қатысуға 
шақырамыз.

Мекен-жай: Желтоқсан к-сі, №5. Тел.: 
2-21-20, ұялы тел.: 87026801220.

«ЖОМАРТ ЖҮРЕК» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АКЦИЯСЫ 
ЖАРИЯЛАНАДЫ

Сондай-ақ, облыс прокуратурасының 
бір топ қызметкерлері Ақсу ауданының 13 
ауылдық округін аралап шықты: Жансүгіров, 
Ақсу, Сырттанов, Арасан, Суықсай, Қапал, 
Есеболатов, Қарасу, Ойтоған, Қарашілік, 
Қызылағаш, Қаракөз, Жаңалық.

Прокуратура қызметкерлері ауылдық 
округ тұрғындарымен кездесіп, сұрақтарына 
мүмкіндігінше ауызша түсініктеме беріп, 
жазбаша өтініштер алды.

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ 
ПРОКУРАТУРАСЫ.

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 инспекциясы 

бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

1 ҚАЗАН - ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРТТАР КҮНІ!

ҮНДЕУ!

«AMANAT» партиясы Ақсу аудандық  
филиалы жанындағы Партиялық бақылау 
комиссиясының кезекті отырысы болып 
өтті.

Бүгінгі отырысқа Қапал кәсіптік 
политехникалық колледжінің 
директорының оқу тәрбие жөніндегі 
орынбасары Баянова Сандуғаш 
Есенкелдіқызы, «Қапал» бастауыш пар-
тия ұйымының төрағасы Жарылқасын 
Жалғас Жарасұлы, «Ақын Сара» БПҰ 
төрағасы Қалдыбаева Айым Ерікқызы 
және Партиялық бақылау комиссиясының 
комиссия мүшелері онлайн, офлайн 
қатысуда.

Отырыс барысында қаралған 
мәселелер:

1. «Жоғары білім алудың қолжетімділігі 
мен сапасын арттырып, студент 
жастардың жатақханадағы жағдайын 
жақсарту» барысы туралы Қапал 
политехникалық колледжінде орындалуы 
туралы;

2. «Қапал» бастауыш партия 
ұйымының  партиялық тәртіпті күшейту 
және партиялық жарна төлеу мәселелері 
бойынша атқарылған жұмысы туралы;

Күн тәртібіндегі мәселе толығымен 
қаралып, шешім шығарылды. Алдағы 
атқаратын жұмыстары нақтыланды.

Е.МАРАТОВ,
  аудандық партия филиалының 

консультанты.                         

ПАРТИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ
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Ауданымыздың барлық ауылдық округтерінде Ардагерлер 
ұйымына 35 жыл толуына орай,  аға буын өкілдеріне, яғни, ата - 
әжелерге арналған «Өнерім – өмірім» атты шығармашылық байқау 
өтуде. 

Кез - келген мемлекеттің 
болашағы – білімді жастар. Көзі 
ашық, көкірегі ояу кез-келген 
білімді ұрпақ өз Отанын дамы-
ту жолында аянбай тер төгеді. 
Қазіргі бой жарыстыратын емес, 
ой жарыстыратын заманда 
«жалқаулықты жанға серік етіп 
жатудың» өзі әбестік. Жалын 
мен жігерді, ізденіс пен тал-
пынысты талап ететін жастық 
шақта ел болашағы үшін еңбек 
ету жастардың басты міндеті. 

«Ел боламын десең, бесігіңді 
түзе»,-дегендей еңсесін енді 
ғана көтеріп келе жатқан біздің 
Жаңа Қазақстан үшін дарынды, 
білімді, жігерлі ұрпақтардың 
орны бөлек. Мемлекетіміздің 
мықты, халқымыздың әлеуетті 
болуы, алдымен, отаншыл, 
мақсатшыл және білімді 
азаматтардың қолында. Еліміз 
бәсекеге қабілетті болуы үшін 
ұрпағымыз ақиқатшыл, білімді 
болуы керек. Ал, барлық жігер, 
қайрат, еліміздің болашағы тек 
жастардың қолында. Жастар-
ды білім жолына салып, түзу 
жолдан тайдырмай, санаға 
сәуле шашар оқу білімнің 
тізгінін ұстату мемлекет пен 
қоғамның міндеті саналады. 
Қандай мықты мемлекет болма-
сын жастардың білімі мен оқу-
ағарту ісіне көп көңіл бөледі. 
Келешектің іргетасын қалау 
үшін, ең алдымен сол елдің 
жастарының саналы ұрпақ бо-
лып жетілуіне күш салу керек. 

Мемлекет басшысы Қасым 
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
«Әділетті мемлекет. Біртұтас 
ұлт. Берекелі қоғам» атты 
Қазақстан халқына Жолдауын-
да орта білімнің сапалы болуы 
табысты ұлт болудың маңызды 

Білім саласының дамуы - ел 
болашағына деген сенім

бір шарты екенін айтып, әрбір 
оқушының білім алып, жан-жақты 
дамуы үшін қолайлы жағдай жа-
салу қажеттігіне тоқталды. Сол 
үшін «Жайлы мектеп» ұлттық 
жобасы қолға алынып. 2025 
жылға дейін  800 мың баланың 
заманауи мектепте оқуына 
жағдай жасалынып, еліміздегі үш 
ауысыммен оқитын мектептер 
мәселесі толығымен шешіледі. 
Әлеуметтік тұрғыдан әлсіз сана-
латын кейбір топтағы балалар 
бюджет есебінен мектеп  фор-
масымен қамтамасыз етіледі. 
Педагогикалық жоғарғы оқу 
орындарын аккредициялаудың 
жаңа стандарты қабылданып, 
ұстаздардың құзыреті 
айқындалады. Мемлекеттік 
ұлттық бірыңғай тестілеудің 
нәтижесіне және басқа да 
көрсеткіштерге байланысты 
білім гранттары әртүрлі деңгейде  
30-дан 100 пайыз аралығында 
бөлінеді. Білім беру ваучерлері 
енгізіліп, баланың білім алуы-
на, оның ішінде  сыныптан тыс 
оқуына  мемлекет тарапынан 
бөлінетін қаражат бірыңғай 
білім беру есеп - шоттарында 
жинақталады. 

Жоғарғы білім алуға жағдай 
жасалып, жылдық өсімі 2-3 
пайыз  болатын жеңілдетілген 
несие беріледі. Жоғарғы оқу 
орындарына мемлекеттік-
жекеменшік серіктестік орнату 
арқылы студенттік жатақханалар 
салу мәселесін шешу тапсы-
рылып, студенттердің жеке-
леген, әлеуметтік тұрғыдан аз 
қамтылған санаттары үшін пәтер 
жалдауға кететін шығынын  суб-
сидиялау мүмкіндігін қарастыру 
тапсырылды.  

Президентіміз: «Әділетті 

Қазақстанды құру ісінде 
мұғалімдердің рөлі айрықша 
екені сөзсіз. Мемлекетімізде 
соңғы жылдары ұстаз 
мамандығының абырой - 
беделін арттыру үшін көп жұмыс 
жасалды. Дегенмен, бұл бағытта 
әлі де біршама өзгерістер жа-
сау қажет», – деп атап өтті. 
Ел болашағының жарқын бо-
луы үшін келешек ұрпақты 
тәрбиелейтін ұстаздар өздеріне 
жүктелген зор жауапкершілікті, 
абыройлы міндетті барынша 
адал атқаруға тер төгуде. 

Қазіргі таңда Қазақстан – 
өркениетті, дамыған елдер 
қатарына енген мемлекет.  
Тәуелсіздік жастарға жарқын 
болашаққа жол ашып берді. 
Осы мемлекетті одан да биіктен 
көрсету – білімді жастардың 
қолында.

 
Бегімбек РАМАЗАНОВ, 

аудандық білім бөлімінің 
басшысы.

ӨНЕР 
ЖАС ТАЛҒАМАЙДЫ

Іс-шараның басты мақсаты – ауданымыздағы өнерлі ата - 
әжелерге рухани қолдау көрсетіп, ән салу, қолөнер сынды өнерлерін 
халыққа жеткізу. Қарияларымыздың өнердегі, өмірдегі үлгі болар 
жолдарын жас ұрпаққа насихаттау. Ата - әжелерімізді байқауға 
қатыстыру арқылы көнеден келе жатқан ұлтымыздың мәдениет, 
өнер саласындағы жетістіктерін насихаттап, ұмыт болған қолөнер 
бұйымдары мен әндерді қайта жандандыру.

Арнайы құрылған топ мүшелері осы аптада Ақсу, Ойтоған, 
Жаңалық, Қаракөз, Б.Сырттанов, Қарашілік, Қызылағаш ауылдық 
округтеріне барып, өнер байқауына қатысушы үміткерлерінің 
«Жеке ән салу», «Хор және ансамбльмен ән салу», «Қолөнер 
бұйымдары» және т.б. жанрлары бойынша өнерлерін тамашалап 
қайтты.

Ауданда қарттарға арналған «Өнерім – өмірім» байқауы дәстүрлі 
түрде  өтіп келеді. Оның негізгі мақсаты - біздің аймақтың талантты 
ата - әжелерін рухани қолдау, олардың өнерін, соның ішінде ән мен 
қолөнерді насихаттау, ұмытылған қолөнер мен әндерді жанданды-
ру. 

Жыл сайын өңірлер мен қатысушылар саны артып келеді, – 
деп атап өтті аудандық Ардагерлер кеңесінің төрағасы Аманкелді 
Айтбаев. 30 қыркүйек күні байқау қорытындыланып, аудандық 
мәдениет үйінде Гала концерт өтеді.

Мағжан ШЫНДӘУЛЕТ. 

Қазір МӘМС қаражаты 
есебінен адамдар бұрын тек 
ақылы түрде қолжетімді бола-
тын медициналық қызметтерді 
ала алады. 2022 жылдың 7 
айында Алматы және Жетісу 
облысы бойынша салалық 
мамандардың 7,5 млн кеңесі 
мен диагностикалық тексеру-
лер, соның ішінде қымбат тексе-
рулер – КТ, МРТ, ПЭТ көрсетілді. 

«3 жыл бұрын мұндай қымбат 
диагностика азаматтардың же-
келеген санаттарына ғана тегін 
көрсетілді және оны ұсынатын 
медициналық ұйымдар санау-
лы болды. Жеке меншік клини-
калар заманауи жабдықтарға, 
сервистік бөлікке инвестиция-
лар сала отырып, медициналық 
қызметтер тізбесін белсенді 
түрде кеңейтуде», – деді 
Қордың Алматы облысы бой-
ынша филиалының директоры 
Нұрлан Отарғалиев. 

Биыл өңірде жоғары 
технологиялық көмек көрсету 
көлемі де артқан. Атап айтсақ, 
облыс бойынша осы жылдың 7 
айында 298 қымбат операция-
лар жасалды.   

Осылайша, МӘМС жүйесі 
медициналық қызметтердің 
кең тізбегін алуға барын-

Ағымдағы жылдың 7 айында МӘМС 
шамамен  7,5 млн. медициналық 

қызметті қаржыландырды

ша қолайлы жағдайлар жасайды. Енді медициналық көмекті 
тікелей ұйымдастыру, клиникалар ішіндегі табысты менеджмент, 
пациенттерді дұрыс бағыттау сынды сұрақтар бірінші орынға 
шығады.

Айсұлу ӘБІШЕВА, 
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ Алматы облысы 

бойынша филиалының халықты ақпараттандыру және өтініштерді 
қарау бөлімінің бас сарапшысы. 

ҚР ЭГТРМ СРК «Қазсушар» ШЖҚ РМК, 
Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 
58-бабының 2-тармағының және 73-бабының 
1-тармағының талаптарына сәйкес 2022 жылғы 
3 қазан мен 7 қазан аралығында «Алматы об-
лысы Ақсу ауданындағы суару желілерін қайта 
құру» (түзету)  жобасы бойынша «Қоршаған 
ортаны қорғау» бөлімін қоғамдық талқылау 
түрінде Бірыңғай экологиялық порталда қоғамдық 
тыңдаулар өтетінін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай 
экологиялық порталында сайтында танысуға бо-
лады. (Ecoportal.kz)

Барлық ескертулер немесе ұсыныстар Бірыңғай 
экологиялық порталында қабылданады. 

 РГП на ПХВ МЭГПР «Казводхоз» РК, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 
1 статьи 73 Экологического кодекса РК, сообщает, 
что с 3 октября по 7 октября 2022 года на Едином 
экологическом портале (Ecoportal.kz) будут прово-
диться общественные слушания в форме публич-
ного обсуждения  раздела «Охрана окружающей 
среды» по проекту «Реконструкция оросительных 
сетей Аксуского района Алматинской области» 
(корректировка). 

С пакетом проектной документации можно 
ознакомиться на Едином экологическом портале 
для предоставления замечаний и предложений. 

Акмарал НУРСАЛИМОВА.

Хабарландыру! Объявление!

ОРТА БІЛІМНІҢ САПАСЫ – ТАБЫСТЫ ҰЛТ БОЛУДЫҢ ТАҒЫ БІР МАҢЫЗДЫ ШАР-
ТЫ. ӘРБІР ОҚУШЫНЫҢ БІЛІМ АЛЫП, ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМУЫ ҮШІН ҚОЛАЙЛЫ ЖАҒДАЙ 
ЖАСАЛУҒА ТИІС. СОЛ ҮШІН "ЖАЙЛЫ МЕКТЕП" ҰЛТТЫҚ ЖОБАСЫ ҚОЛҒА АЛЫНДЫ.

ЕЛ ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ - ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫНАН.



3 бетАЌСУ ӨЊІРІ23 қыркүйек 2022 жыл

Ағымдағы жылдың 1 
қыркүйегінде  Қасым-Жомарт 
Тоқаев Қазақстан халқына 
кезекті Жолдауын жарияла-
ды. Оның негізгі бөлігі елдің 
әлеуметтік - экономикалық да-
муына арналғаны белгілі. 

Үстіміздегі аптада аудан 
әкімшілігінің кіші мәжіліс за-
лында   Мемлекет басшысының 
Жолдауын талқылау бойын-
ша кездесу өтті. Халық ара-
сында жолдауды талқылап, 
түсіндірме жұмыстарын жүргізу 
мақсатында Қазақстан Респуб-
ликасы  Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігі,  
Еңбек және әлеуметтік қорғау 
комитетінің, Жетісу облысы 
бойынша департаментінің 
басшысы Илимжанова Зайда 
Абдыманақызы және бөлім 
басшысы Сүлеймен Мәулен 
Бағдаулетұлы мен  Жетісу об-
лысы бойынша Мемлекеттік 

Бүгінде «Қарашілік ауылдық 
округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінде 
заңды және жеке тұлғаларға 
5 мемлекеттік қызмет түрлері 
көрсетілуде. Атап айтқанда:  
«Жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгертуге шешім 
беру», «Елді мекен шегінде 
объект салу үшін жер учаскесін 
беру», «Сауда саттықты 
(конкурстарды, аукциондар-
ды) өткізуді талап етпейтін 
мемлекетік меншігіндегі жер 
учаскелеріне құқықтарды алу», 
«Жер учаскесін алу үшін кезек-
ке қою», «Жер учаскесін бөліп 
төлеуге сату». Көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет түрлерінің 
сапасын арттыру және 
атқарушылық тәртіптің 
деңгейін көтеру күнделікті 
бақылауда. Қарашілік ауылдық 
округіне қарасты Сағабүйен, 
Сағакүрес және Қарашілік елді 
мекендеріндегі мемлекеттік 
мекемелерінде «Өзіне-өзі 
қызмет көрсету бұрыштары» 
өз жұмыстарын жалғастыруда. 
Жоғарыда көрсетілген  «Egov.
kz» «License.kz» электронды 
веб-порталдары арқылы ала-
тын мемлекеттік қызметтерді 

Басты мақсат – халыққа сапалы 
қызмет көрсету

Халыққа қызмет көрсету 
орталығына бармай-ақ, жақын 
арада орналасқан мемлекеттік 
мекемелерінен  алуларыңызға 
болады. Ол үшін электронды-
цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) 
оқу үшін компьютерлерде «card 
reader» орнатылған. Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді өзіне-өзі 
қызмет көрсету бұрыштарынан 
виртуалды көмекшінің көмегімен 
электрондық цифрлық 
қолтаңбаны алуға, азаматтардың 
мобильді базасында тіркелуге 

және арыз-шағым, ұсыныс, 
пікірлеріңізді білдірсеңіздер 
болады. Егер портал қызметі 
бойынша сұрақтар туындай-
тын болса, қызмет алушы 1414 
байланыс орталығына қоңырау 
шалып, Азаматтарға арналған 
үкімет мемлекеттік корпорация-
сы қызметкерлерінің кеңесін ала 
алады. 

«ҚАРАШІЛІК АУЫЛДЫҚ 
ОКРУГІ ӘКІМІ АППАРАТЫ» 
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ.

Жолдауды талқылау 
жиыны

әлеуметтік сақтандыру қоры 
филиалының бас маманы Каб-
драхманов Бауыржан Серікұлы 
келіп кездесу өткізді.

Кездесу барысында жолдауда 
аталған әлеуметтік мәселелер 
бойынша, асыраушысынан 
айырылуына байланысты, 
жұмысынан айырылу, бала 
туғанда берілетін бала күтіміне 
арналған жәрдемақылар 
және басқа да әлеуметтік 
төлемдер мен мемлекеттік 
қызмет түрлерін проактивті 
форматта алып - тағайындау 
жайына  жеке - жеке тоқталып, 
толыққанды түсіндіріліп және 
халықты толғандырылып 
жүрген сауалдарға жауап 
берілді.

Қайрат БЕКБАЛАНОВ,
Ақсу ауданының ЖҚӘББ 

басшысы. 

Еліміз тәуелсіздік алардың 
қарсаңында, 1989 жылы 
қабылданған Тіл туралы заңда: 
«Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі – қазақ тілі» 
деп тұңғыш рет атап көрсетіліп, 
қазақ тіліне мемлекеттік 
мәртебе берілді. Қазақстан Рес-
публикасы Конституциясының 
7-бабында да: «Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н д а ғ ы 
мемлекеттік тіл – қазақ тілі» 
екендігі баян етіліп, заңды түрде 
күшіне енді. Солайша қазақ 
тілінің дамуының жаңа кезеңі 
басталған болатын.

Сол  уақыттан бері қазақ 
тілінің тынысы ашылып,қоғам 
өмірінің бірқатар салаларында 
қолданыс аясы кеңейе түскені 
рас. Ең бастысы – ана тіліміздің 
тағдырына алаңдайтын 
халқымыздың үміті оянып, 
тіліміздің болашағына сеніммен 
қарайтын болдық. Ендігі жерде 
қазақ тілінің заңдық мәртебесін 
алға ұстап, мемлекеттік тілдің 
қоғамдық өмірдің барлық 
салаларындағы қызметіне 
қоятын талабы күшейе түсті. 
Мемлекеттік және өзін - өзі 
басқару орындарындағы тілге 
қатысты психологиялық ахуал 
күрт жақсарып кетпегенмен, аз 
да болса оң өзгерістер болды.

ҚАЗАҚ ТІЛІ – МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ

Ұлтын сүйетін әрбір адам, мейлі 
ол мемлекеттік тіл болмағанның 
өзінде, өз ана тілін көкке көтеріп, 
ерекше қадірлеп, сол тілде 
сөйлеуді парыз санамақ. Өз 
ұлтының қадір - қасиетін ана тілі 
арқылы ұлықтап, ата-бабасының 
асыл аманатындай ардақтамақ. 
Ал, ұлан-байтақ  аумақты алып 
жатқан Қазақстан Республика-
сы деп аталатын тәуелсіз елдің 
мемлекеттік тілі болып сана-
латын ана тілімізде сөйлемей, 
өзге тілге басымдық беруіміз – 
елдігімізге сын, аманатқа қиянат. 

Ұлтшылдық сезім, ұлттық рух, 
мемлекетшілдік мүдде болмаған 
жерде – ана тіліміздің де көсегесі 
көгермейді. Алаштың ардақтысы 

Ж.Аймауытовтың осыдан бір 
ғасыр бұрын (1918 жылы) «Ұлтты 
сүю» атты мақаласындағы қазақ 
оқығандарына қарата айтқан: 
«Естеріңізде болсын: қара 
халықтың мәдениетті болуынан 
мәдениетті кісінің қазақ болуы 
қиын, баласына осы бастан 
ұлт рухын сіңіріп, қазақ өміріне 
жақындатып тәрбиелеу керек» 
деген сөзі қазір де өзектілігін 
жойған жоқ. 

Тіл – ұлттық дүниетаныммен, 
ұлттық санамен тығыз байланы-
сты күрделі ұғым. Ана тілі – сол 
ұлттың күллі асыл қасиеттерін, 
қастерлі ұғымдарын бойына жи-
нап, сақтайтын алтын өзегі. Қазақ 
халқы ана тілін аса қадірлі руха-
ни мұрасы ретінде қастерлеп, 
ғасырлар бойы сақтап, 
жетілдіріп, дамытып келеді. 
Егер әлемдік қауымдастықта 
ұлттық болмысымызды 
сақтап, елдік келбетімізбен 
бәсекелестікке ұмтыламыз, 
ұлттық құндылықтарымызды 
жасампаздықпен дамытамыз 
десек, ана тілімізді мемлекеттік 
тіл ретінде лайықты тұғырына 
қондыруымыз керек.

                                 
А.САЙЛАУБЕКОВ,

 аудандық сотының 
бас маманы. 

Туындаған дауды шешудің ең жақсы тәсілі 
– даудан жалтару екені белгілі. Мемлекетіміз 
азаматтардың  жағдайына  алаңдаушылық 
білдіріп, дауды шешудің баламалы тәсілдерін 
заңнамалық деңгейде бекітті, соның бірі медиа-
ция болып табылады. 

Осылайша 2011 жылы 28 қаңтарда «Ме-
диация туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы қабылданды және 2011 жылы 5 тамызда 
қолданысқа енгізілді.

Дауды шешу үшін делдалдарға жүгіну «соңғы 
уақытта ойлап табылған құбылыс емес, мұның та-
рихи және мәдени түп - тамыры тереңде жатыр». 
Зерттеушілердің болжауынша, дауды мұндай 
тәсілмен реттеу мемлекеттік сот төрелігіне 
әкелді және қоғаммен бірге пайда болды, онда 
әлеуметтік жанжалдарды қоғамның беделдірек 
мүшелері шешіп отырған.

Медиация заманауи бағытта XX ғасырдың 
екінші жартысында дами бастады, ең алдымен 
англо-саксондық құқық орнаған елдерде – АҚШ, 
Австралия, Ұлыбритания, содан соң Еуропаға да 
тарады. Алғашқыда медиация отбасылық қарым-
қатынас саласында дауларды шешуде қолданыла 
бастады. 

Кейіннен медиация жергілікті 
қоғамдастықтардағы даулардан бастап 
коммерциялық және көпшілік саласындағы 
күрделі әрі көп тарапты жанжалдарды қоса 

алғанда кең ауқымды дау - жандалдарды шешуде 
өзін танытты.

Қазақ даласында болған билер институты да та-
туласу рәсімдерін өткізудің айқын мысалы болып 
табылады, себебі, ең басты мақсат дауласқан та-
раптарды татуластыру және залалдың орнын тол-
тыру болды.

Сонымен қатар, медиация қазіргі кезде бір 
жағынан сот жұмысын жеңілдету құралы. «Медиа-
ция туралы» заң қабылдау азаматтарға мәселені 
шешу жолын таңдау еркіндігін, адам құқықтарын 
қорғаудың жаңа мүмкіндігін қолдану, азаматтық 
қатынастың заманауи формасын қалыптастыру, 
мәселелерді конструктивті диалог арқылы шешу 
сияқты зайырлы қоғамға тән мүмкіндіктер берді. 
Қаржы үнемдеуді былай қойғанда, медиатордың 
көмегімен мәселені бірнеше сағатта шешуге бо-
лады. Бұл уақыт үнемдеудің де тәсілі. 

Сонымен келісімге келу арқылы тараптар 
арасындағы қарым - қатынасты сақтап қалу 
ықтималдығы жоғары. Көріп отырғанымыздай, 
медиация институты – азаматтық қоғам 
қалыптастырудың, дамуының белгісі. Себебі, 
мәселені сотқа жеткізбей шеше алу – адам 
құндылықтары мен көзқарасын жаңа деңгейге 
көтерілгенінің айқын көрінісі.

Ж.ЗАРЫҚПАЕВА,
 аудандық сотының судьясы. 

Медиация - дауды шешудің 
ең жақсы тәсілі!

Ауылшаруашылығын дамыту – негізгі проблеманың бірі. Осы 
саладағы ахуал мемлекетіміздің азық - түлік қауіпсіздігіне тікелей 
әсер етеді. Еліміздің ауылшаруашылығы өнімдерінің көлемін және 
оның қосымша құнын арттыру қажет. Бұл – стратегиялық міндет. 
Қазір тек бидай мен мал сатып отыратын заман емес. Үкімет 
агроөнеркәсіп саласын субсидиялаудың ұзақ мерзімге арналған 
жаңа тәсілдерін әзірлеуге тиіс.

Бюджет қаражатының қайтарымы болуы керек. Мемлекет 
қаржыны оңды - солды шашып, ысырап етуге жол бермейді.

Субсидия бөлуге және оның жұмсалуына жүргізілетін бақылауды 
күшейту керек.

Шаруалардың өзара ұжымдасуы ауылшаруашылығын дамытуға 
жол ашып отыр. Біз осындай пилоттық жобаны жүзеге асырдық. 
Оған қатысқан ауылшаруашылық кооперативтерінің егіні екі есе 
артық өнім берген. Ал, мал басы шамамен 25 пайызға көбейген. 
Әр өңірдің ерекшелігін ескере отырып, оң тәжірибені бүкіл елге 
біртіндеп тарату қажет. Бұл салада озық технологиялар тапшы.

Қазір ауыл шаруашылығына арналған жер туралы толыққанды 
ақпарат жоқ. Жердің құнары, су ресурсы мен суару жүйесі және 
оның жолдары жайлы мәліметтер жан-жақта шашырап жатыр. 
Цифрлық платформа осының бәрін бір жерге жинақтайды.

Тұтастай алғанда, еліміздің агроөнеркәсіп кешені келесі жылдан 
бастап жаңа әрі тұрақты ереже бойынша жұмыс істеуі қажет.

Игерілмей жатқан жерді қайтарып алу жөніндегі комиссияның 
қызметіне жеке тоқталғым келеді. Комиссия жұмысының аясында 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы 2,9 миллион гектар жер мемле-
кетке қайтарылды. Жылдың соңына дейін кемінде 5 миллион гек-
тар жерді қайтарып алу жоспарланып отыр. Игерілмей жатқан не-
месе заңсыз берілген жер көлемі 10 миллион гектарға жуықтайды. 
Үкімет пен әкімдіктер келесі жылдың соңына дейін осы жерлерге 
қатысты нақты шешім қабылдауға тиіс. Қазір жер мәселесін тексе-
руге жарияланған мораторий де күшін жойды. Бұл қадам жұмысқа 
оң ықпалын тигізеді деп ойлаймын.

Ауылшаруашылығын дамыту  – 
негізгі проблеманың бірі

ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ - ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫНАН:
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Қалмақтың түпкі атасы, тегі - мәні,
Бір кезде Кәуір батыр екен ханы.
Мекендеп Амурдария алқабында,
Хан бопты бақытты зор мәртебелі.
Қолында Асур атты елі жасап,
Билепті маңындағы Сахараны.
Қазақша мұңғол тілін аударғанда,
«Ғұлын» деп атайды екен дарияны. 
Сырттағы ел дейді екен мәні «ғұлын»,
Көп жерге Кәуір патша созған қолын.
«Мәніге» жердің атын қосып атап,
Өзгерген мазмұны екен  әзір оның 
Екеуін  қосып атап «моңғұл» дейміз,
Кейбіреуі осы жайытты дәл білмейміз.
Дәуірдің сан ғасырлық ықпалымен 
«Мәні - ғұлынды» қысқартып Мұңғыл 

дейміз,
«Ғұлын» сонда ежелгі дария аты.
«Мәні» деген адамның анық аты.
Дарияда жасаған халық бұл деп,
Рисаллада айқын тұр жазған хаты.
Мәніннің бұл кітапта тегі түрік,
Етпейді бұл туралы ешкім күдік.
Осылай бұрынғылар айтқан екен 
Қазірде отырған жоқ ешкім біліп,
Кәсібі мал өсіру болғандықтан  
Сахарада өсіпті көшіп жүріп. 
Бір кезде өте күшті халық бопты,
Амурда көп жыл жасап қып тіршілік.
Нәсілі қазақтың да түрік еді.
Мәнімен түпкі теңі бірігеді.
Қазақ - қалмақ туысқан деген лақап,
Осы арадан жалғанып кірігеді.
Екеуі де көшпенді халық еді,
Сахараны кезгені анық еді.
Кәсібі бір, киіз үй баспанасы,
Сол дәуірден жалғасып қалып еді.
Қазақша мұңғол тілін аударғанда,
«Ғұлын» деп атайды екен дарияны. 
Сырттағы ел дейді екен мәні «ғұлын»,
Көп жерге Кәуір патша созған қолын.
«Мәніге» жердің атын қосып атап,
Өзгерген мазмұны екен  әзір оның 
 «Мәні» деген адамның анық аты.
Дарияда жасаған халық бұл деп,
«Рисаллада» айқын тұр жазған хаты.
Қазақтың көбі «кәуір» дегенді орыс 

деп түсініп, үркіп жүрді. Сөйтсек, ол 
қалмақтар ханының есімі екен. «Кәуірден 
сақтан» деген аталардың сөзі бұрыннан 
қалған болды. Ендеше «кәуір» деген де 
қалмақтардың жанама атауы болғаны 
ғой. «Рисалла» деген деректі өлеңмен 
жазылған тарихи баяндаулар мұрасы 
болса керек. Ілияс Жансүгіров те 
өлеңмен тарихи «рисалла» жазғаны ар-
хивтер қорында жатыр. 

Қалмақтардың арғы атасы, яғни 
шыққан тегі Усунь, Тулэ, Жужань бола-
ды. Тарбағатай жері Иса мәсұх тумай 
тұрғаннан Хунның Моғол тайпасының 
мекені екен. Убсы көлінің батысы мен 
Алтайдың оңтүстігінде Хундардың Дула 
әулеті көшіп жүреді.  Қытайлар оларды 
«Тугю» деп атайды. Яғни, дулығаның 
мекендері төңкерілген түріне ұқсас 
болғандықтан. «Тугю» дегенді Г.Дегин 
Қытай тілінен «түркі» деп тәржімелейді. 
Олар Жужаньдарға немесе Жужань ха-
нына темір қорытып, беріп отырған. Оны 
өздеріне міндет еткен екен. 

Әбілғазы Баядүр хан: «Түркілер 
400 жыл бойына айналасы жабық тау 
алқабында өмір сүрген. Сонда өрен жа-
раны өсіп көбейеді. Жабық тау алқабына 
сандары сыймайтын болғандықтан, 
аңдардың ізімен жабылған жолдың ор-
манын отап, шойын қалқан тау шыңын 
балқытып, өздеріне кеңістікке жол ашып, 
Жужань мен бүткіл Моғол жерлерін басып 
алады. Бұл VІ ғасырда болған оқиға», - 
деп жазады. 585 жылы Түркілер «Шығыс» 
және «Батыс» деп екіге бөлінеді. Шығыс 
Түркілері - Халқа мен оңтүстік Монғолия, 
ал Батыс Түркілері - Жоңғария жерлерін 
мекендейді. Жетінші ғасырда Батыс 
Түркілері он тапқа жіктеледі. Осы он 
тап Шығыс яғни «Жоңғар» және Ба-
тыс яки «Барынғар» деп екіге бөлінеді. 
Барынғарларды Қырғыздар басып алып, 
«Барынғар» атауы аталмай қалады. 
Қырғыздарды он бес ұрпақты Телестер, 
яғни, Хойхудар (Ұйығырлар) күйретеді.  

Хойхуды Әбілғазы Баядүр хан Моғол 

МӘНІҒҰЛЫН ҚАҚЫНДА 
ШОЛУ 
немесе 

ҚАЛМАҚТАР

ұрпағы дейді. Бүкіл Моғол жерін солар 
билеп, 848 жылы олар да құлайды. Тек 
Аспан тауының екі жағындағы Баркөл, 
Үрімжі, Құр-Қарасу, шығысында Хами, Пи-
чань, Қарашар, Құша және оңтүстігіндегі 
жерлерге иелік етеді. 

***
Юлей Тайшы 1125 жылы Қара Қытай 

мемлекетін құрушы Қытайдан батысқа 
бет алып, Пичаньға тоқтайды. Ұйғыр ханы 
Білікбаға оны жақсы қарсы алып, сұраған 
тілегін орындап, батысқа шығарып сала-
ды. Қара-Қытай мемлекетін Күшлік хан 
1201 жеңіп күйретеді. 

***
Шыңғыс хан заманында Азияда Армур 

хандығы орнаған. Құбылай сол Армур 
хандығының ханы Тимурмен арпалыса-
ды. Бүткіл бұрынғы Моңғолияны иелік ету 
үшін. Тоған –Темір тағдыр тәлкегімен 1367 
жылы Қытайдан (Пекиннен) Моңғолия 
(Жоңғар) жеріне Дальнорға оралып, 
қалған моңғол ұлыстарын бастарын қосып, 
Ойраттар деп аталады. Бір жыл өтпей ішкі 
күйіктен Тоған-Темір өмірден өтіп, орны-
на ұлы Аюширидарт отырып, орталықты 
Дальнордан Қар-қорынға көшіреді. Қара-
қорын – қара жиырма деген моңғолша 
сөз. Оны қазақтар «Қарақорым» деп жүр. 
Бұл қаланы Ұйғырдың ханы Дынли хан VІІІ 
ғасырдың орта шенінде орнатқан. Шыңғыс 
хан тек оны түлетеді.  Аюширидарт 1378 
жылы қайтыс болады. Оның ұлы Тоғас-
Темір орнын басады. Жиырма жыл Қытай 
мен аралары тыныш болады. 1398 жылы 
Қытай қабырғасына Қытайлар жиналып, 
Тоғас –Темірмен Бойрнорда кез бола-
ды. Тоғас-Темір қарамағындағыларымен 
қашады. Тоғас-Темірден соң болған төрт 
хан да Қытайға қарсы тұра алмай, Тоғас-
Темір кебін киеді. Тақты  заңсыз Гольци 
деген басып алады. Моңғолия билігіндегі 
биліктегі мықты уәзірлер үшке бөлінеді. 
Басы Тайшы деп аталып, ханның бүткіл 
билік ісі сол арқылы атқарылатын бо-
лады. Бұл Элютей тайшы еді. Элютей 
Моңғолиядағы атағы шыққан жан. Оның 
есімімен бүткіл ұрпақтары аталатын бола-
ды. Элютей - қытайша, Моңғолша - Оло-
тай. Элют тайпасы Қобдадан Селенгаға 
дейн көшіп жүреді.

Жоңғарияда үш ұлыс Чорос, Қошауыт, 
Торғауыттар мықтылық дәрежесі Элют-
терден кемшін түсетін еді. Осы төртеуі 
бірігіп, ірі мемлекет құрады. Халық 
«Жоңғария Элюттері» деп атаса, басқалар 
«Жоңғария» деп қысқаша атайды. Басшы 
қылып Чорос ұлысынан Махмуд дегенді 
қояды. Жоңғария Ойраттарды үш ғасыр 
бойы пір тұтқан екен. 

Элютей тақты заңсыз алған Гольциді 
өлтіріп, Тоған-Темірдің ұрпағы 
Бұйыншарды оның орнына қояды. Қытай 

оған бағынышты болуға қысым жасап 
бағады. Бұл қырық жылға ұласады. 148 
жылы Қытайдың 100 мың әскері Керүлең 
жағалауында қырғын табады. Бірде бір 
жауынгер кері оралмайды. 1410 жылы 
Қытай басшысы жарты миллион әскермен 
Қытай қорғанынан өтіп, Керулен өзенінің 
жағалауына келіп тоқтайды. Бұйыншар 
мен Элют соғыс жоспарымен келіспей 
қалады. Элютей уәзірлік қызметтен бо-
сайды. Махмуд хан Бұйыншарды өлтіреді. 
Дарибу деген уәзірді хан тағына көтереді. 
Элютей Махмудпен күресуге шамасы кел-
мей, Қытайға кетеді. 1425 жылы Махмуд 
Қалғанда Элют ұлысына шабуыл жасай-
ды. Элют Ляо жеріне ығысады. Осылай 
Махмуд Қытайға соғысқа жол ашады. 
Қытайлар тыңшылар арқылы біліп, Толы 
өзені бойында Махмуд әскерін шабу-
ылдайды. Махмуд Қытайға бодандыққа 
түседі. Махмуд өліп, орнына ұлы Тоған 
болады. Элют оларға әлі қарсы болатын. 
Шығыс Моңғолияда Тоған 1337 жылы 
Элют Ойраттарын шауып, билеуші Дари-
буду өлтіріп, халқы мен жерін иеленеді. 
Тоған күшейеді. Тоқта-Бұғыны хан деп 
жариялайды. Өзі бас уәзірі болады. 
Қытайды иемдену ойы, ол өлгенше есінен 
шықпапты. Оның ұлы Эсен әке арманын 
орындайды. Келісіммен бітіседі. Солтүстік 
Қытайға құнды жылқы санымен төлеп 
тұрады.

1449 жылы Эсен бүткіл қарулы күшті 
жинап Қытай жері Қалғанға кіреді. Қытай 
жарты миллион әскермен қарсы шығады. 
Қырық мың әскер барлауға жіберілген 
түгел қырғын табады. Оны білген Қытай 
билеушісі бейбітшілік келісімге тоқтауды 
өтінеді. Кері қайтпақ болған Қытай әскеріне 
шабуыл жасалып, бірде бір қолбасшы 
тірі қалмайды. Мұндай тарихта болмаған 
оқиға. Қытай билеушісі бір офицерімен 
тұтқынға түседі. Эсен Пекинге барады. 
Келісім жасалып, Қытайға басқа билеуші 
қояды. Эсен кері оралады.

Тоқта Бұқа ханның әйелі Эсеннің әпкесі 
болатын. Ұлды болады. Эсен ұлды, яғни 
болашақ ханзаданы көргісі келеді. Тоқта 
Бұқа хан ұлын көрсеткісі келмейді. Эсен 
сол үшін Тоқта Бұқаны мерт қылады. 
Өзі орын тағына отырады. Сөйтіп, хан 
болады. Тақтан үміткер бір уәзірі 1453 
жылы Эсенді өлтіреді. Эсен өлтірілген 
соң Ойраттардың күші төмендейді. 
Ойраттардың бүткіл Моңғолияға деген 
ықпалы азаяды.  Эсен мен Қарақұла (Хора-
хулы) арасындағы 150 жылда не болғаны 
белгісіз. Белгілісі Қытайлар Жоңғарияны 
иеленіп, құн төлеттіріп тұрғандығы. Яғни 
Қытайға бағынышты болған. 

Ойраттар үстемдігінен соң Халхалар 
үстемдік жасап, Қытайға қарсы шығады. 

Эсеннен Боханға дейінгі аралықта 

Жоңғария кімдер билегені анықталмаған. 
Бохан көлге тасталған бір баланы 
құтқарып, бауырына басады. Есімі - 
Үлентай Бадай тайшы. 

Дөрбіттердің басшысы Боро Нахал. 
Чорос ханы Эсен ноянның баласы. Таққа 
Эшха тайшы, оның ұлы Яниш тайшы, 
оның ұлы Тәрэту тайшы, оның ұлы Гал-
дан, оның ұлы Хахалдай ноян Убашы 
отырады. 

Торғауыттар мықтылығы жағынан 
үшінші есепте болады. Басшысы Унхан, 
одан оның алтыншы ұрпағы Махаци 
Мөңке. Одан таққа Мөңкенің ұлы Байго 
Урлук, оның ұлы Чолиган Урлук, оның 
ұлы Хо Урлук отырады. Хо Урлук Батор 
Хан тайшының замандасы. Аюке ханның 
арғы атасы. 

Хошауыттар Бөріжіттер (Боржи-
гин) Шыңғыс ханның тегін, жолын 
жалғастырып, ұстанушылар. Шыңғыс 
ханнан соң басқарғандар Гохай Дае, 
оның Урлук ноян, оның ұлы Батулин Цин-
сын, оның ұлы Эсен, оның ұлы Эсмет 
Дархан ноян. Эсеннің үлкен ұлы Баро На-
хал Дөрбіттерді билеген. Барлығы Дур-
бэн Ойрат деп аталған. Яғни төрт ойрат. 
Эсметтің орнына ұлы Эстуми, одан оның 
ұлы Хамук тайшы, оның Арқа Цинсын, 
оның ұлы Онгочу, оның ұлы Була тайшы, 
оның ұлы Хара Хула болады. Хара Хула 
Батор тайшының әкесі. 

Хойттардан билеуші болған тек үшеуі 
белгілі: Алдар Хошоци, Вэйечжен Хошо-
ци, Амурсана.

Енисей мен Томскінің оңтүстігі Жоңғар 
Моңғолдардың жері болған. Жоңғарлар 
жеке-жеке болып, бірлесіп қорғаныс жа-
сай алмағандықтан, көшіп жүргендіктен 
сол жерлерден айырылған. Казактар 
арқасында орыстар иеленген. Орыстар 
шегі Алтайға жеткенде қырғыздар қарсы 
тұрған. Қырғыздар қалмақтармен сіңісіп, 
«бұрыттар» деп аталады. Бұрындар 
оларда Томскі жерінде көшіп жүрген.

Хо Урлук хан қалмақтардың жерін 
Сібірден Оралға дейін үлкейтіпті.

1609 жылы қалмақтың Төлегітінің 
ханы Абақ орыстарға бағынады. Салда-
ры Уранхайлық Алтын ханнан қорғауды 
өтінеді.

1189 жылы Шыңғыс хан «Хамаг Моңғол 
ұлысының» ханы болып сайланады.

1206 жылы Жеке Моңғол ұлысы (Ве-
ликий Монгольский улус). Отыз екі ұлыс 
кірген. Халқы 40 мың түмен. Шыңғыс 
ханның юстиция министрі Шихихутуганың 
көк дәптері Селенга өзенінің бойынан 
табылған. Сол көк дәптерге жазылған 
заңдар «Монголын их засаг хууль» деп 
аталады. «Засаг» – власть (билік).

Жүзді басқаруды ең алғаш Таншихуай 
енгізген. Ол Ухуань Сянби билеушісі. Қол 
астындағы руларды «оң, сол, орта» деп 
үш әскери бөлімге бөлген екен. 

693 жылы Елтеріс қаған өліп, орнын 
Можо-шад иеленеді. 

690 жылы Орхон өзені бойында үлкен 
жиын өтіп, жаңа Түркі қағанаты өмірге 
келіп, Құтылық қаған таққа отырып, ол 
«Елтеріс» деп аталады. Тоныкөк оның 
негізгі кеңесшісі болады. Ол Отукенде 
тұрыпты.

Тамға (печать) Моңғолдарға (Шыңғыс 
ханға) Найман Таян хан арқылы жетеді. 
Жеткізген Ұйығыр Тататұңға.

Төрт бұрышты Шыңғыс  ханның 
мөрінде соғды-ұйығыр тілінде «Тәңір 
аспанда. Қаған Тәңірдің күші - жерде» 
деп жазылыпты. Тататұңғаның үш ұрпағы 
мемлекетті басқарып билеуге (хан орда-
сы) қатысыпты.

Хан ордасындағы әкімшілк жұмыстары 
Наймандардан сақталып қалғанын 
ғалымдар да айтады.

Арғы ата Сақтар туралы ең алғашқы 
жазулар Бехустин жазбасында (Да-
рия І), Ксерк дәптерінде, Заратуштра 
өлеңдерінде, Ирандағы Авеста кітабын 
да бар. Авеста кітабында сақтарды «тур» 
деп жазады. Ал Персиялықтар «сақ» 
десе, гректер «скиф», қытайлар «сая 
юнг» деп атапты.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

Ойтоған  ауылдық  клубында   тіл  байлығын  артты-
ру, қолдану  аясын кеңейту мақсатында, жасөспірімдер  
арасында «Батагөй ұрпақ» жарысы ұйымдастырылып    
өткізілді.  

Ежелден  келе жатқан  қазақ салтының  бірі  «Бата  
беру» дәстүрін жасөспірімдер арасында насихат-
тау. Жасөспірімдерді  тілге, дінге салт-дәстүрге деген  
көзқарастарын  қалыптастыру. Бата жаттау  арқылы  
ой өрістерін кеңейту тіл байлығын  дамыту барысында  
Ойтоған  ауылдық  мәдениет қызметкерлері  бата беру 
үрдісін жандандыру  үшін  жасөспірімдер  арасындағы 
жарысқа бірінші орынға  (буфер) дыбыс күшейткіш 
силыққа  тіксе, ауыл  ақсақалдары  жарысқа қатысқан  
балаларға  ақшалай силық пен  баталарын  берді. Бата 

Тіл байлығы - ұлттық мұра 
беру, оны  айта  білу  тіл  шеберлігінің  айқын  көрінісі, 
сөзден жаңылған, ұмытып  қалған балаларда   бата, сөз 
қадірін түсінгендей. 

Ауылымыздың «Батагөй» қарты Сайлаубай ақсақал, жаз-
ба ақын Қанат атамыз, мешіт  имамы  Жекен Тұңғышбай, 
қолөнер шебері, ақсақал Үмітқазы  атамыз оқушылармен 
ұйымдастырушы мәдениет қызметкерлеріне үлкен  
алғыстарын білдіріп, баталарын  берді.  «Батамен - ел 
көгерер, жаңбырмен -жер  көгерер»,- деп халық  бекер  
айтпаса керек.  Бата Құдай тілеуі, әмин деп періште  бет 
сипаса, тілеу бата орындалып кетері сөзсіз.    

Э.БЕКОВА, 
бастауыш партия ұйымының  мүшесі, Ойтоған  

ауылдық  клуб әдіскері.   
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Қысқаш тауының бөктерінде 
бірінен бір қол мәңгәләкте 
көршілес қос әулие Тілеукеұлы 
Бәйтік молла мен Қоңырбайұлы 
Көтен Тәуіп атамыз жатыр. 
Бәйтік атамыздың руы Садыр. 
Садырдың Тоң, Шүйе, Шәржетім 
деген үш баласының Тоңнан 
Бәйтік атамызда, Шәржетімінен 
Көтен Тәуіп Әулие. Тоңнан 
Есенғұл, Есенғұлдан Ақшабек 
Байтоғым туады. Байтоғымнан 
Мәмбетей, Шерубай, Қарлығаш 
Мәмбетайдан Киікбай, Шағай, 
Қылай, Танас, туады. Қылайдан 
Ақыл, Айдар, Тоқпанбет, 
Ақылдан Сына,Сынадан Тілеуке 
туады. Тілеуке Бәтік атамыздың 
әкесі. Бәйтіктен Ержан, Му-
хамади, Мамыт, Ысқақ, Жүніс 
туады. Жүнімстен Көктеректің 
ірге тасын қалаушылардың бірі 
Жамбыл ақсақал, одан Ескендір 
туады. Жамболов, Ешен, 
Қахарманов, Ерен, Шәкенов, 
Сатай, Жүнісов; Өндіріс Ержа-
нов, ТөлегенМұхамадиевтың 
ұлдары; құда – жегжат; туған 
туыстары1993 жылы зират 
тұрғызып, құлпы тас қойды, ас 
берді, құран бағышталды. Бұл 
рәсімді жүзеге асыруда атаның 
шырақшысы Мендібайқызы 
Бижамалдыңда үлесі мол.Сол 
аста атамыз қақында ел ау-
зында жүрген естеліктер мен 
лебіздер айтылып атамыздың.

Ей, адамзат дүние боққа 
                                        тойынған,
Өмір барда, өлім барын 
                                      мойында.
Сенде біздей боларыңды 
                                         ұмытпа, 
Мінәжат қыл, ойлан ақирет 
               жайында, - деген 

ұлағатты өсиеті астың мән-
маңызын жоғары етіп тастады. 
Көктерек жерінде, Лепсі өзенінің  
жағасында жерленген Көтен 
Тәуіп атамыз Садырдың үш 
баласының бірі Шәржетімнен 
дедік, Шәржетімнен Амакелді 
Қарт туады. Қарттан Тоқтауыл, 
Есберді, Есбердіден Шыбық, 
Шыбықтан Балтай, Саңқай, 
Жұбанқұл, Бақай, Тілес, та-
райды. Балтайдан Қоңырбай, 
Қоңырбайдан Түгел, Күшіман, 
Көтен туады. Көтеннен, 
Қанкөбен, Мамаш, Сейіт, Қосшы, 
Самар деген бес ұл туған. 

Көтен тәуіп дәуірінде, 
Монғолдың жорық басы, ханы, 
Доржымен соғыста Найман-
мен шыққан Дүла Ақпантай 
батырлардың сарбаздарына 
дем беріп, көріп келдігімен, 
шайқастың барысына болжау 
жасап, әдіс – айла тауып берген 
Әулие адам.

Абылайханның үш Әулиесі 
болған. Соның бірі «Көмекей» 
Әулие – Бұхар жырау, елдің 
берекесін, бірлігін сақтаушы, 
хан ақылшысы. Екіншісі 
«көкірек» Әулие атанған, хан 
батыры Қабанбай. Қабанбай 
Төлегетайдың төрт баласының 
бірі Қаракерей руынан. 
Қаракерейден Байторы, Ерторы 
тарайды. Байторыдан Байыс, 
Беймбет, Байқожа, Байыстан 
Байжігіт, Жанжігіт, Байжігіттен 
Мәмбет. Жұмық, Тоғас тарай-
ды. Мәмбеттен Өмір, Күшік, 
Ақтайлақ, Қарақұрсақ, Арыс, 
Қожағұл туады. Қожағұлдан 
Есенаман, Есенаман, Есен-
бай, Ерасыл. Ерасыл-хан ба-
тыры атанып. Бұрын талай 
жорықтарға ерен ерлігіне жо-
лай Қабанбай атанып кеткен 
Абылайдың үшінші әулиесі 
«Жалаңаш» Әулие-Көтен тәуіп 
екен. Жаугершілік заманында  
жорықта жараланғандардың, 
сынығын салып, шөптен дәрі-
дәрмек жасап емдеуші-тәуіп. Ең 
бастысы- жауырынға қарап, жау 
қолы қанша қайда бет алып ба-
рады бәрін болжап, шабуылға 
шығарда қол басшыларына 
бағыт бағдар сілтеп отырған. 

Тәуіп Әулиенің шырақшысы 
Дәлкеш  Дәулеткелді жиырма-
сыншы ғасырдың қырқыншы 
жылдары өз күшімен бұрында 

тал-шыбық, шеңгел- жыңғылдан 
тұрғызылған зираттың орны-
на қамыстан тошала іспеттес 
домалақ зират тұрғызған бо-
латын. Кіре берісінде мінәжәт 
етіп келгендер түнейтін шағын 
шағын бөлмеде болатын. Бұл 
құрылыс келе - келе тозды, үгіліп 
көзге қораш, көңілге орта бола 
бастады. Мұны көріп жүрген біз, 
аудандық газеттің журналист 
азаматтары, газет бетіне мақала 
жазып қалым қауымға үндеу 
ұсындық, онда «халқымыздың 
басынан алмағайып замандар» 
өтсе де демеу көріп, дертіне дауа 
іздеп, науқасына шипа тілеп кел-
ген жұртшылыққа ғасырлар бойы 
қуат беріп келе жатқан қасиетті 
Көтен Тәуіп бабамыздың көңілге 
олқы, көзге қораш болып тұрғаны 
бүгінгі ұрпақтарына, қала 
береді ел тізгінін ұстап жүрген 
азаматтарға үлкен сын. 

Көзі тірісінде бір ғана елдің емес 
дүйім қазақтың мүддесін қорғап, 
қасиетімен, көріпкелдігімен 
халық қамын ойлаған Тәуіп 
ата о дүниелік болған соң да 
аруағымен, рухымен мінәжәт 
етіп келгендерді пәле-жаладан 
қорғап, дертінен айықтырып, 
жарық дүниеге деген сенімін 
қалыптастыруда. Жер басып 
ашық аспан астында алаңсыз 
өмір сүруіміз қасиетті бабалар 
арқасы екендігін әрдайым естен 
шығармайық, «өлі риза бол-
май, тірі байымайды» дегендей 
өзіміздің ағайын-туғанымыздың, 
еңбек ұжымдарының үлесін ортақ 
құйып, рухымен ұрпақтарын же-
беп жүрген Тәуіп атаның күмбезін 
тұрғызуға септігімізді тигізсек 
перзенттік парызымызды өтеуге 
игі қадам жасағанымыз болып 
табылады»-деп, Лепсі кентінде 
ашылған ата қорының есеп-
шотын көрсеттік. Заман ағымына 
орай біздің бұл шақыруымызға 
түре көтерілген ел бола қойған 
жоқ. Әйткенмен қолдаушылар 
көріне бастады.

1993 жылдың көктемінде ау-
дан әкімі болып Асылмұрат 
Тұрғанбекұлы келді. Алғашқы 
қадамын ата басына барып 
тәж етуден бастаған әкім мені 
шақырып алып, әулие басына ке-
сене тұрғызудың қажет екендігін 
айтты, ол істі қолға алуымды 
сұрады. Бұл шаруаны жүзеге 
асыруды мұнай базасының 
бастығы Кеңес Сердәлінов пен 
нан зауытының директоры Қайық 
Ілетовке жүктесек қайтеді деп 
ұсыныс жасадым. Үйткені бұл 
екеуінің қарамағында жұмысшы 
күші де, көлікте, қаржы да 
баршылық  және аруақ силауда 
көзге көрініп жүрген иман жүзді 
азаматтардың бірі екенін айттым. 
Сүйтіп аудан әкімінің өкімімен 
ұйымдастыру комитеті құрылып, 
оның президенті Кеңес болып 
сайланды. Комитет мүшелері 
жер-жерлерде болып, елге үндеу 
жолдап, кесене жобасын жаса-
ды.Жоба мақұлданған соң 1993 
жылдың күзінде күмбез негізінің 
алғашқы кірпіші қаланды. Ауа - 
райының мүмкіндік бермеуінен 
құрылыс көп ұзамай тоқтап 
қалды да, 1994 жазында қайта 
қолға алынды. Құрылыс жал-
пы халықтық деп жарияланады.  
Ел-жұрттан түскен қаражатпен 
салынған кесене күзге қарай 
аяқталды. 

Мемлекет тарапынан тек 
Көтен Тәуіп Қоңырбайұлының 
басына кесене тұрғызып, ас 
беру, еске алу рәсімімен өткізу 
жоспарланғаны мен оған 
қаражат босату қаралмайды. 
Ендеше көлемі мен көркі қырау 
шығын керек етеіп тұрған 
бұл ғимараттың бой көтеруі, 
ел басқарып отырғандардың 
аруаққа қызмет көрсету сезімінің 
ақ болуы,  көрсетілген жақсылық 
алладан қайтсын деген ықыласы 
болмаса ілгері баспасы қақ. 
Бұл орайда аудан басшы-
сы Асылмұрат Тұрғанбекұлы 
Жетісу жеріндегі иесі қазақ 
атаулының жүректеріне жылы 

сезім ұялатып, қайырымдылық 
пен әулиеге деген ықыласын 
оята білді. Аудандық, облыстық 
газет беттерінен сөз алып, іскер 
азаматтармен байланыс жасап, 
ортақ қорға үлестерін қосуды 
өтінеді. Үнемделген, ізденіспен 
табылған қаржы көзінен 
бөктерден зиратқа дейін тас 
жол салында, электр жарығы 
мен байланыс жүйесі тартылды.

Мінәжәт етіп келушілер жа-
татын үш болмелі кірпіш үй, 
ауыз су құзырын тұрғызды. 
Кесене ауласы асфальтанып 
көріктендірілді. Осы жолдардың 
авторының қатысуымен Ме-
рейтауда ата аруағын еске 
алуға арналған ас беру рәсімі 
ұйымдастырылды. Оған аудан 
шаруашылықтары, барлық ме-
кеме, ұйым кәсіпорындартөрт-
бестен үй тігіп, асқа келушілерге 
дәмін ұсынды. Асқа көршілес 
жатқан Ақсу,Сарқан, Үйгентас, 
Алакөл аудандарының басшы-
лары да келді. Осы аудандардың 
ондаған шаруашылықтары үй 
тігіп, Әулие аруағына арнап мал 
сойды, құран бағыштады, ала-
ман бәйгеге ат әкеліп қосты. 

Той қонағы болған щблыс 
әкімі Серік Шаяхметұлы 
бастаған, облыс мекеме, ұйым, 
кәсіпорын басшылары соның 
ішінде бір жетіден кейін 300 
жылдығы тойланғалы отырған 
Балпық бидің ауылы – Қаратал 
ауданының әкімі, ата асына 
кілем жабылған ат, шапан, На-
урыз Қылышбаев, үш ірі қара 
сыйға тартқан фирмасының 
Президенті, Мұқан ауылының 
азаматы Келешекұлы Бай-
салбаев бас бәйге түйе тіккен 
Серікқали Жаманбалин кесе-
неге көрімдік ретінде бір-бір ірі 
қараларын, қаржылай сыйлық 
әкелген Әсет Жақсыбеков, Ай-
бас Молта Ережепов, басқа 
да азаматтар ата атағын 
ардақтаған жандар.

Ат жарысын Серікқали 
Мұханұлы басқарды. Алдаман 
бәйгеден бірінші болып, өткен 
жылғаБәйтік атаның асында, 
елу аттың аламан бәйгені бірінші 
болып, өткен жылғы Бәйтік 
атаның асында, елу аттың ала-
ман бәйгені иеленген, осыдан 
үш-төрт ай бұрын, Республи-
ка жұртшылығы болып Ақсу 
өңірінде атап өтілген ақиық ақын 
өлең-жырдың құлагері Ілияс 
Жансүгіровтың 100 жылдық ме-
рей тойында 30 шақырымдық 
бәйгеде оқ бойы алда келіп 
«волга» жеңіл машинасын жеңіп 
алған  Көктерек ауылының аза-
маты,  жылдай шопан болып, 
мал баққан, бүгінде зейнетте 
жүрген Шәкеровтың «шайтан» 
торысы келді. Ал, бас бәйгеге 
тігілген ойсыл қара осы жарысқа 
қатысқан Көтен Тәуіп атамыздың 
қолына тапсырылды. Сөз реті 
келгенде айта кетейін, осы 
шайтан араға небәрі бір ғана 
жеті салып Қаратал ауданын-
да өткен бидің үш жүз жылдық 
тойындағы аламан бәйгеге ие 
болған Көктеректің «шайтан»  
торысы, кешегі Қарақасқасынан, 
Қобыландының, Тайбуыры-
лынан, Ақанның Құлагерін 
қай жері кем дейсің.  Ау-
дан азаматтарының атын 
асқақтатып, мерейін 
шарықтатқан сол Шайтанторы-
ны жарысқа баптаған, байырға 
жылқышы Сыдық Мейіров 
бағалы сыйлық тізгінін ұстаған 
Сыдықтың ұлы Ержан обылыс 
Әкімі  Серік алдында отырып, 
алғысын, қолындағы сағатын 
батасына бөленді.

Атамыздың асы тәберіксіз 
болған жоқ. Солардың бірі 
аудандық жарық көрген, «киелі 
Тәуіп» атты кітап еді. Оны осы 
жолдардың авторы, мен оның 
ұлы Нұрғали Болатқанұлы бо-
латын.

Қағазбек НАМАЗБЕКҰЛЫ,
Бөбекбай сопының ұрпағы,

зейнеткер - ұстаз.

ТӨРТ ҚҰБЫЛАСЫНА ТАНЫЛҒАН – 
ШАРАПАТТЫ ӘУЛИЕ

Біз аңызда, Тәуіп бабамыздың 
ағасы Күшіман батыр жауға ат-
танарда інісінің көріпкелдігіне 
сүйенеді екен. 

Жоңғарлардың жорықбасы 
ханы, әрі  шеп бұзар батыры 
Доржы қаша жүріп ұрыс салып, 
қазақ қолын өзге қолдардан 
оқшау алып шығып, жеті сөтке 
қанды шайқас жасап, кейде 
шабуылдап, қазақтарды ауыр 
шығынға ұшыратады. 

Бірде Күшіман батыр бес 
қаруын сайланып, ұрысқа 
аттануға жиналып бәйбішесіне:

- Көтен тәуіп қайныңа барып 
сұрашы, жолымыз бола ма, 
болмай ма, көріпкелдігін айт-

КҮШІМАН 
БАТЫР

жатқан Төлегетай әулиенің ба-
сына шырақшы болып кеткенін 
де біледі. Ешнәрседен бей-
хабар құдайсызың Күшіман 
емес. Неге осы жолы түлен 
түртіп, тәуіпті тыңдамағанына 
өзі қайран. Соның барлығын 
ести тұра, бұл опасыз 
дүниеде, батырлықтан басқа 
құдірет жоқ деп түсініп, 
інісін тыңдамағанына опын-
ды. Күшіман батырдың жау 
қолына тұтқынға түскенін 
сезген бабамыз, қобызын 
қолына алып ойнағанда, өзен 
бойындағы көгалдан қап - қара 
құйын көтеріліп, ұлғая келе 
жартастарға соғылған қатты 
жел жыланша ысқырып, өзеннің 
бетін айран асыр жасап, дауыл 
тозаңындағы шаң қаймақша 
шыланды.

Доржы әскерлерінің аяқ 
астынан сап еткен апаттан 
естері шығып, аттары үркіп, ша-
тырлары ұшты. Өгіз терісінде 
жатқан Күшіманды жел дома-
латып, жау ортасынан аулаққа, 
салт атты көрінбейтін жыраққа 
түсіріп жіберді.

- Ей Алла, жаратқан ием 

сын, - дейді есік пен төрдей кер 
бестісінің айылын тартып жа-
тып. 

- Қайным, ағаңа не айтасың? 
Жорықты болжап берсең, - де-
ген жеңгесінің сұрағына: 

- Бармасын, жолы оң бол-
майды. Ертеңдер Абылайхан, 
Қабанбайлардың келгенін тос-
сын, - деп жауап береді Тәуіп.

- Сонау жер түбі қияндағы 
қырғыздан Қабанбай әзірге 
қайтар деймісің. Олар 
оралғанша қоңтайшы 
Доржының «Қырғи» атанған 
Арқауыл батыры бәрімізді 
қырып тастар, - деп Күшіман 
айтқан тоқтамын тыңдамай, 
«өзім білемдікке» салынғанда, 
жау қолына тұтқынға түсіп жапа 
шеккен көрінеді. Күшіман батыр-
ды жоңғарлар өздерінің ең қатал 
жазасы, жаңадан сойылған өгіз 
терісінің ішіне тірідей салып, 
сыртынан тігіп тастапты. Күн 
қызған сайын тері жиырылып, 
денесін тас құрсаудай қысады. 

Бірде, талықсып кеткенінде, 
көз алдына Қоңырбай әкесі 
келіп:

- Балам, кенже ініңді бекер 
тыңдамадың. Менің кіндігімнен 
шыққан ағаң Түгел де, сен де, 
ұстамаған көріпкелдікті, сонау 
Төлегетай бабаңнан бастап 
жеті атадан бері келе жатқан, 
асыл қасиетті ұстаған ініңді 
сыйла, соған сыйын, сені жарық 
дүниеде одан басқа ешкім 
құтқара алмайды, - дейді.

 «Расында түс көріп отырмын 
ба?», - деп қалды, есі ауыса 
бастаған батыр. 

Төлегетай бабамыз 
болашақты болжай білетін, 
киелі, сәуегей адам болғанын 
інісінен сан естіген. Тіпті, Асау би 
бабаларының Қарқаралыдағы 
туыстарын қалдырып, Ұзгентте 

сақтай гөр, - дейді жаны 
қысылған Күшіман батыр алып 
кеудесін кергісі келіп. Бірақ қу 
тері тынысын тарылтып, өне 
бойынан сорғалаған терге шы-
ланып, бүктетілген екі тізесі жа-
зылмайды.

Сонда Күшіман батыр: «Уа, 
Жалаңаш әулие, өзіңе сый-
ындым. Мені қолға түсерімді 
білгенде, босатуға шамаң кел-
мей ме, осыған құдіретің жет-
пей ме?»,- дегенде, өнебойын 
құрсаған өгіз терісінің тігісі 
сіргеленген жерінен сырт - сырт 
етіп сөгіліп кетіпті. Күшіман 
батыр сүт пісірім тыныстап 
жатып, көзге түртсе көргісіз 
боранда, шеткі кермедегі 
байлаулы тұрған аттардың 
ішінен, бір атты шешіп мініп, 
ер басына ілінген қалмақы 
қайқы қылышты қолына алып, 
Қышқаш тауына барар жолға 
шыға келсе, күн ап – ашық. 
Айналасы он шақырымға же-
тер жетпес аралықта ауа райы 
екі түрлі болғанына таңданып 
тұрғанда, жақын маңдағы 
Қарауыл төбеден, өзіне келе 
жатқан қалмақтың үш атты жау-
шыларын көреді. Қалмақтар да 
мұның қазақ екенін байқасымен 
қоршап алып, жабыла кетті. 
Қаны қарайып келе жатқан 
Күшіман батыр бір – бірлеп 
екеуін аттан түсіргенде, 
соңғысы қаша жөнелді. Аты 
тым ұшқыр екен, манағы қара 
дауылды аймаққа сіңіп кет-
кенше қуып, сәл қарап тұрып: 
«Барсын», - деді де, Күшіман 
батыр Шағанға түсіп, хан 
кеңесіне келе жатқан Қабанбай 
батырдың түменіне қосылды.

Қ.ҚОЙШЫБАЙТЕГІ,
өлкетанушы, деректерді 

жинаушы.



6 бетАЌСУ ӨЊІРІ23 қыркүйек 2022 жыл

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы клиентттер 
тарапынан жиі қойылатын сұрақтар жауабын жариялауды жалғастырады.

Күн сайын байланыс орталығының қызметкерлері 1414 желісіне келіп түскен 
мыңдаған өтінішке жауап береді. Айта кетейік, жылжымайтын мүлік мәселесі әліге 
дейін сұранысын жоғалтпады. 40 мың өтініштің 200-ден астамы жылжымайтын мүлік 

мәселесі, құқықты тіркеу, техникалық паспортты дайындау және қызметті алу құны 
бойынша топтасты.

Біз клиенттерге осы және басқа да жиі қойылатын сұрақтың жауабын ыңғайлы фор-
матта ұсынып отырмыз.

Мадина НҰРБОЛҚЫЗЫ,
 аудандық ХҚК бөлімінің маманы.

Жылжымайтын мүлік: Өзекті сұрақтар
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Соңғы кездері елімізде 
цифрлық технологиялардың 
дамуы күрт өсуге әкелді интер-
нет - алаяқтық қылмыстық құқық 
бұзушылық фактілері әліде 
орын алуда.

Жетісу облысы бойынша жыл 
басынан бері интернет алаяқтық 
фактілері 255 тіркелді, бұл       
республика аумағында 13843 
тіркелген алаяқтықтың жалпы 
санының 61,1 % құрайды.

Қылмыстың осы түрінің 7,8 % 
өсуі байқалады, бұл қылмыстың 
осы түрінің жандануын 
көрсетеді.

Қазіргі кезде, сотқа дейнгі 
тергелудің өндірістен 
тоқтатылған (үзілген) 175 (131) 
ашылмағаны өте аландатады.

Жетісу облыс тұрғындары 
алаяқтардың қылмыстық 
әрекеттерімен 33 920 075 
теңгеге, 2021 жылдың ұқсас 
кезеңінде 31 819 214 теңгеге за-
лал келтірілген. 

Қылмыстардың ашылуы 
9 % құрады, яғни тіркелген 
қылмыстардың ішінен барлығы 
255 және әрқайсысы 14 
(бесінші?) қылмыс ашылмаған 
күйінде қалып отыр. Қылмыстың 
осы түрін ашудың белгілі бір 
қиындықтары бар. 

Қазіргі кезде қылмыскерлер 
қылмыс жасау схемасын 
облыстың құқық қорғау органда-
рына алаяқтардың ізіне түсу өте 
қиын болатындай етіп жасайды. 
Көбінде, бұл қылмыстың түрі 
ұялы телефондарды қолдану 
арқылы жасалады.

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

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

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

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

Әлеуметтік желілер арқылы: 
«Инстаграмм», «Телеграмм», 
«Фейсбук», «В контакте», 
арқылы мүлікті сату тура-
лы хабарландыруды жария-
лау кезінде. Сонымен қатар, 

алаяқтар көбінесе қымбат 
заттардың өте төмен құнын пай-
даланады, осылайша сатып алу-
шыларды тартады.

Қазіргі уақытта қылмыстың 
осы түрін жандандыруға бай-
ланысты ішкі істер органдары 
қылмыстың осы түрін жасауға 
жол бермеуге бағытталған 
шаралар қабылдауда. ІІМ 
қылмыскерлердің алаяқтық 
әрекеттері туралы ескерту 
сипатындағы SMS хабарламалар 
жібере басталды.

Республиканың ішкі істер ор-
гандары азаматтарды сақ болуға 
және негізгі сақтық шараларын 
ұстануға шақырады.

ІІМ негізгі ұсынымдары:
1. Ешқандай жағдайда бан-

ктер немесе құқық қорғау орган-
дары қызметкерлерінің несие 
беру, мүлікті сату және ақшасын 
қауіпсіз шоттарға аудару не-
месе несие беру туралы теле-
фон нұсқауларын орындамаңыз. 
Құқық қорғау органдары телефон 
арқылы арнайы операциялар 
жүргізбейді.

2. Өзінің дербес деректерін, 
пластикалық карталардың 
деректемелерін ешкімге ха-
барламау, аударымдар туралы 
түбіртектерді, тіпті банк, полиция 
қызметкерлері болып табылатын 
тұлғаларға кодтар мен кодтық 
сөздерді және т.б. бермеуді та-
лап етеміз. 

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

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

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

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

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

8. Негізінде тұлғаларға 
өздерінің шоттарындағы ақша 
қозғалысын жиі тексеріп отыруды 
ескертеміз.  

Талғат ӘСКЕРБЕКҰЛЫ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  

Жетісу облысы бойынша 
басқармасының қылмыстық 

саладағы құқықтық ақпаратты 
қалыптастыру прокуроры.

Құқықтық статистика орган-
дарымен мемлекеттік 9 түрі 
қызметтері алдағы уақытта 
көрсетіліп жүрген болатын, 
қазіргі кезде мәлімет және 
жұмыста пайдалану үшін 
Қазақстан Республикасының 
Цифрлық даму, инновациялар 
және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігінің «Соттылықтың 
болуы немесе болмауы туралы 
анықтама беру», «Наркологиялық 
ұйымнан анықтама беру», 
«Психоневрологиялық ұйымнан 
анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерін 
«Е-қызмет» персоналды 
басқарудың интеграцияланған 
ақпараттық жүйесі арқылы 
алу мүмкіндігі іске толығымен 
асқандығын хабарлайды.

Атап айтқанда, осы 
бағытта Цифрлық даму, ин-
новациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі Мем-
лекет басшысының неғұрлым 
талап етілетін анықтамалар 
мен қағаз растамаларды алып 
тастау жөніндегі тапсырма-
сын орындау шеңберінде 
ақпаратты цифрлық растауды 
қамтамасыз ете отырып, яғни 
өткен жылдың қазан айында 
және ағымдағы жылдың сәуір 
айында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер тізіліміне (бұдан әрі – 
тізілім) мемлекеттік органдардың 
ұсынған ұсыныстары және 
анықтамалардың күшін жою бой-
ынша жүргізіліп жатқан жұмыстар 
негізінде өзгерістер енгізілді, 
9 мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер қазіргі кезде алы-
нып тасталды, мысалы мына 
төмендегі көрсетілгендей: 

- Тұлғаның әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаны туралы 
Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитетінің есептері 
бойынша мәліметтер беру (404 
629 жыл бойы қағаз  айналым-
дар); 

- Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры салымшысының 
(алушысының) зейнетақы 
жинақтарының (инвестициялық 
кірістерін ескере отырып) жай-
күйі туралы ақпарат беру (жылы-
на 1 млн-нан астам анықтама); 

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

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

- «Заңды тұлғалар» мемле-
кеттік деректер қорынан 
анықтама беру (жылына 3 288 
055 анықтама); 

- Жылжымайтын мүлікке 
тіркелген құқықтар және 
тоқтатылған құқықтар туралы 
анықтамалар беру (жылына 40 
856 анықтама); 

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

- Тауар таңбаларының 
мемлекеттік тізілімдерінен, тауар 
шығарылған жерлердің атаула-
рынан үзінді көшірме беру (жы-
лына 192 анықтама).

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

1) мекенжай анықтамасы дер-
бес деректердің болуын еске-
ре отырып, үшінші тұлғаларға 
арналған сервис арқылы беріледі 
(https://egov.kz/cms/ru/services/
pass_sr11); 

2) есепке алынуы Мемлекеттік 
кірістер органдарында 
жүргізілетін берешектің жоқ (бар) 
екендігі туралы мәліметтерді 
ақпараттық ресурста қолжетімді 
ету болып табылады kgd.gov.
kz (https://kgd.gov.kz/ru/app/culs-
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taxarrear-search-web); 
3) азаматтың жеке өзіне 

қажетті кейбір мәліметтер 
оның «электрондық үкімет» 
порталының жеке кабинетінде 
қосымша көрсетіледі; 

4) мемлекеттік органдар үшін 
интеграциялық өзара іс-қимыл; 

5) «Электрондық үкімет» пор-
талында жалпыға қолжетімді ны-
санда жүзеге асырылады.

Осыған орай, азаматтар 
мен мемлекеттік органдар 
арасындағы артық қағаз айна-
лымын болдырмау мақсатында 
«электрондық үкімет» порта-
лында Шығыс құжатты басып 
шығару мүмкіндігінсіз ақпаратты 
қарау режимінде тізілімнен 
шығарылған мәліметтерді 
көрсетуді іске асыру туралы атап 
өтеміз. Алайда, жеке және заңды 
тұлғалардан анықтамалардың 
қағаз нысанын, әсіресе «Заңды 
тұлғалар» «мемлекеттік базасы-
нан анықтамалар беру» қызметі 
бойынша басып шығарудың 
мүмкін еместігіне қатысты 
өтініштер келіп түседі. 

Жоғарыда көрсетілген 
анықтаманың 10 кіші түрі бойын-
ша ақпарат жалпыға қолжетімді 
болып табылады, яғни ол ЭЦҚ-
сыз (бір реттік пароль бойынша) 
тапсырыс бере алатын кез кел-
ген портал пайдаланушысына 
қарау режимінде қолжетімді. 

Сонымен қатар, заңды 
тұлғаларды, олардың фи-
лиалдары мен өкілдіктерін 
мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу 
туралы анықтама тізілімнен 
шығарылмаған, оны алу 
техникалық жағынан pdf-
форматында қолжетімді.

Мемлекеттік қызметтер 
тізілімінен (бұдан әрі – 
МҚТ) шығарылған жекеле-
ген мемлекеттік қызметтер 
бойынша мәліметтерді 
«электрондық үкімет» порта-
лында шығу құжатын басып 
шығару мүмкіндігінсіз ақпаратты 
қарау режимінде көрсету жүзеге 
асырылғаны туралы халыққа 
түсіндіру жұмыстарын жүргізу 
қажет. Шығу құжатын басып 
шығару мүмкіндігінің болмауы 
техникалық ақаудың салдарынан 
емес, азаматтар мен мемлекеттік 
органдардың арасындағы 
артық қағаз айналымын жою 
мақсатында жасалғанын 
азаматтарға түсіндірілді. Бұдан 
бөлек, цифрлық даму, инноваци-
ялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрінің 2020 жылғы 17 
қазандағы №390/НҚ бұйрығымен 
(2020 жылы 21 қазанда № 21463 
Әділет министерлігінде тіркелген) 
«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есепке 
алу жөніндегі комитеттің есебі 
бойынша тұлғаның әкімшілік 
құқық бұзушылық жасауы тура-
лы мәлімет беру» мемлекеттік 
қызметі оны толықтай 
автоматтандыруға және 
порталдың жеке кабинеті арқылы 
ұсынуға байланысты МҚТ алы-
нып тасталған. 

Бұл процесстің автомат-
тандырылуы Мемлекеттік 
корпорацияны және қызмет 
берушінің кеңсесін айналып 
өтіп, ЖСН бойынша онлайн ре-
жимде азаматтардың әкімшілік 
анықтамасын алуға мүмкіндік 
берді. Анықтама алу уақыты 
3 жұмыс күнінен 15 минутқа 
дейін қысқарды. Бұдан бөлек, 
«Анықтаманы үшінші тұлғамен 
алу сервисі» және eGov mobile 
арқылы әкімшілік анықтаманы 
үшінші тұлғамен алу мүмкіндігі 
жүзеге асырылған.

Бұдан басқа, көрсетілген 
ақпараттарды еркін 
қолжетімділікте «Өзіңнің 
айыппұлыңды біл» атты 
қосымшадағы Комитеттің http://
qamqor.gov.kz сайтынан алуға 
болады, өзіңнің ЖСН және жеке 
бас куәлігінің нөмірін енгізе оты-
рып. 

Бүгінгі күнде, біздің үш 
мемлекеттік қызыметімізді 

оңайлатып және жеделдетіп 
порталдан алуға болатын 
мүмкіндік жүзеге асырылған. 
«Соттылықтың болуы не 
болмауы туралы анықтама 
беру» мемлекеттік қызметі 
толықтай автоматтандырылған. 
Мемлекеттік қызмет көрсетуге 
құжаттар қабылдау және 
нәтижесін беру портал арқылы 
жүзеге асырылады. 

Жүргізілген бұл жұмыс 
азаматтардың сұрауларының 
көп бөлігін үйден шықпай, 10 
минуттың ішінде алуға мүмкіндік 
берді. 

Қызметті оңтайландыру ая-
сында азаматтарға оны ұялы 
байланыстың абоненттік 
қондырғылары арқылы, яғни 
порталдың ұялы түрі арқылы 
алу мүмкіндігі ұсынылған. 

Азаматтар үшін тағы да бір 
ыңғайлылық шет елге шығу үшін 
анықтамаға сұрауды электрон-
ды түрде беру мүмкіндігі, қағаз 
жүзінде алуға өтініш білдірген 
Мемлекеттік корпорацияның 
филилдарының мекенжайын 
таңдай отырып. Бұрын сұрау 
тек қағаз жүзінде міндетті түрде 
Мемлекеттік корпорацияға ба-
рып жолданатын. 

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

Анықтаманы «EgovKzBot» 
қосып Telegram мессенджері 
көмегімен де алуға бола-
ды. Анықтама алуға керектің 
барлығы - азаматтардың 
мобильді базасына тіркелу. 

Соттылықтың болуы не бол-
мауы туралы анықтаманы 
апостильмен беру бізге оны 
азаматтарға композитті беру-
ге мүмкіндік берді, яғни «бір 
өтініш» қағидаты бойынша. Бұл 
үшін композитті қызмет алуға 
өтінішті электронды түрде беру, 
электрондық үкіметтің төлем 
шлюзінің көмегімен онлайн 
режимде баж салығын төлеу, 
қағаз жүзінде нәтижені алу 
үшін, порталда Мемлекеттік 
корпорацияның филилдарының 
мекенжайын таңдау мүмкіндігі 
жүзеге асырылған. 

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

«Қазақстан Республика-
сы Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу жөніндегі 
комитеті және оның аумақтық 
басқармаларының архивтері 
шегінде архивтік анықтамалар 
және/болмаса архивтік 
құжаттардың көшірмесін 
беру» мемлекеттік қызметі 
жеке және (немесе) заңды 
тұлғаларға электронды (жарты-
лай автоматтандырылған) және 
қағаз жүзінде көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың 
аумақтық бөлімшелерінің кадр 
қызметтері азаматтарға жүк 
салмай, құқықтық статисти-
ка және арнайы есепке алу 
органдарының мәліметтерін 
дербес құрамды басқарудың 
«Е-Кызмет» интеграцияланған 
ақпараттар жүйесі арқылы жеке 
және заңды тұлғалар өздері ала 
алатындары туралы түсіндірілді.

Т.ОМАРХАНОВ, 
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  

Жетісу облысы бойынша 
басқармасының қылмыстық 

саладағы құқықтық 
ақпаратты қалыптастыру 

прокуроры.

 АБАЙЛАҢЫЗ - 
ИНТЕРНЕТ  
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Ахмет Байтұрсынұлы – 
халқымыздың біртуар перзенті, 
ұлт – азаттық қозғалыстың 
көсемі, көрнекті мемлекет 
және қоғам қайраткері. Алаш 
ардақтысы – қазақ елінің 
тәуелсіз мемлекеттігі үшін саяси 
күресте шыныққан тарихи тұлға. 

Ұлт ұстазы -  Ахмет 
Байтұрсынұлы

азамат қалың қазақтың 
мұңын жүрегімен сезініп, 
ой ұшқырлығымен еңсерді. 
Қазақтың сауатын ашуды 
көздеген, кеңестіктер қанша 
қинаса да, қамауға алса 
да төзіп, өлеңдерін жазуды 
тоқтатпаған. Өз елін сынай оты-
ра білімге шақырған. Қазақтың 
еңкейген кәрі, еңбектеген жа-
сына түгелімен ой түсіріп, өлім 
ұйқысынан оятып, жансыз де-
неге жан бітірген осы «Қазақ» 
газеті болған. 

Бар жақсыны, бар тәттіні 
ұрпақтарым көрсін деп өмір 
бойы күш салды. 

Ахмет атамыздың ұлылығын 
мойындамау – сүтті қараға 
теңеумен пара – пар. Ақын 
есіміне неліктен ұлт ұстазы 
мәртебесін қосамыз? Себебі, 
қандай қиын - қыстау жағдайға 
тап болса да ұлт мүддесін, 
серіктерінешқашан сатпаған, 
адамгершілік – азаматтық 
бағытынан ауытқымаған. 
Ұлтымыздың ғылымын, 
мәдениет, әдебиетін жаңа биік 
деңгейге көтерген нар тұлға.

Тіл үшін шырылдаған 

Қорытындылай келе, 
біз Ахмет Байтұрсынұлы 
қалдырған барлық мұраны 
бағалайтынымызды жеткізгім 
келеді. Алаш ардақтысы, 
Ұлт ұстазы дегеннен биік, 
жоғары мәртебеге лайық деп 
есептеймін. Ұлт ұстазының әр 
сөзі бізге – өнеге.

Жұлдызай ТІЛЕКТЕСОВА, 
Қ.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп – гимназиясының 
10 «А»-сынып оқушысы.   

МКҚК "Қарлығаш" бөбек жай 
балабақшасында тіл айлығына 
арналған балалардың 
өз балабақшасы туралы 
түсініктерін қалыптастыра 
отырып, тілін дамыту, 
әңгімелесуі, тақпақтар ай-
туы арқылы ана тіліне деген 
сүйіспеншіліктерін арттыру 
мақсатында тәрбиешілер – 
Аға тәрбиеші Ермекова Ардақ 
Бейсембекқызы, Балабаева 
Мөлдір Асқарқызы және му-
зыка жетекшісі Дәуренбекова 
Гүлзада Құмарқызының 
ұйымдастыруымен «Тәрбие 
басы - тіл» атты  ашық тәрбие 
сағаты өтті.

Шараға 4 жастағы 
«Құлыншақ», «Гүлдер» топ 
тәрбиеленушілері тартылды.

Шара барысында алдымен 
Қазақстан Республикасының 

ТӘРБИЕ БАСЫ - ТІЛ  

мемлекеттік Гимні орындалды. 
Тәрбиеленушілерге Қазақстан 
Республикасының бас қаласы 
– Астана туралы, кең байтақ 

жеріміздің керемет, әдемі 
табиғаты бар екені туралы түсінік 
беріп, мемлекеттік және ұлттық 
мерекелеріміз жайлы мағлұмат 

бере отырып  балаларымызды 
патриоттыққа, ұлтжандылыққа 
тәрбие бере алдық. «Гүлдер» 
тобының тәрбиешісі Балабаева 

Мөлдірдің ұйымдастыруымен 
көрме көрсетіліп, осы көрме 
арқылы балалар өз көздерімен 
көрген табиғи материалдарды 
қолдана отырып, балалардың 
эстетикалық талғамын дамыт-
ты деп ойлаймын. 

Музыка жетекшісінің 
сүйемелдеуімен тама-
ша әндер мен би биленді. 
Тәрбиеленушілерге осы 
ұйымдастырылған іс - шара-
ны суреттер, альбомдар мен 
көрмелер арқылы білімдерін 
кеңейттік. 

Тілім барда мақтанам,
Тілім менің әппәқ ән.
Бірлігімді бүгінгі,
Ана - Тілім сақтаған – деген-

дей, Тіл мерекесіне арналған 
тақпақтарын тәрбиеленушілер 
Бақытжан Дінмұхамед, Еділ 
Айдос, Дастанұлы Али, 
Дәлелханұлы Ибрахим, 
Төлеген Амина, Әлібек Иса-
тай, Мұхаметәліқызы Амина, 
Жетпісбай Медина айтты.

Балалар хормен «Анамның 
тілі» әнін орындады. Шара 
соңында Манат Аяна, Сағит 
Шырайлым, Мұхаметәліқызы 
Амина, Серік Гүлдана «Бипыл» 
биін биледі. 

Ардақ ЕРМЕКОВА, 
«Құлыншақ» тобының  аға 

тәрбиешісі.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Еліміздің 
болашақтары


