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ҰЛЫТАУ 
ӨҢІРІ

Береке, байлық — бірлікте!

сауықтыру алаңдарының 1 ауысымда 
атқарылған жұмыстары туралы «№6 
Жезді орта мектебінің тәлімгері 
Ж.Әубәкірова мен «Жезді аралас мек-
теп-интернатының бастауыш пәнінің 
мұғалімі, мектеп жанындағы сауықтыру 
алаңының тәрбиешісі  А.Есеевалар ха-
барлама жасады. Келесі мәселе бойын-
ша кәмелеттік жасқа толмағандардың ісі 
жөніндегі атқарылған жұмыстары тура-
лы Жезді кентінің учаскелік полиция ин-
спекторы С.Мұкышевтің хабарламасы 
тыңдалды. Отырыс барысында кәме-
летке толмағандар арасындағы өзекті 
мәселелер талқыланып, оның шешу 
жолдарын табу көзделді.

Комиссия төрағасы  А.Мырзабеков, 
кәмелетке толмағандардың істері және 
олардың құқықтарын қорғау жөніндегі 
комиссияның жұмысын одан әрі жетіл-
діруге, жастар орталығымен бірлесіп 
профилактикалық іс-шаралар жүргізілуі 
туралы тапсырмасын берді. 

Өз тілшіміз.

Ұлытау ауданының әкімдігі жанын-
дағы кәмелеттік жасқа толмағандардың 
істері және олардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі комиссия жұмысы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 
11 маусымдағы «Кәмелеттік жасқа 
толмағандардың істері және олардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия 
туралы типтік ережені бекіту туралы» 
№789 Қаулысын басшылыққа ала оты-
рып 2016 жылғы шілде айының 11 күні 
аудан әкімінің орынбасары А.Мырзабе-
ковтың төрағалығымен аудан әкімдігі 
жанындағы кәмелетке толмағандардың 
істері және олардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі аудандық комиссияның кезекті 
отырысы өтті.

Отырыста аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Ә.Жандарбеков, 
аудандық ішкі саясат бөлімінің бас-
шысы А.Сакипов, комиссия хатшысы 
А.Бимырза және комиссия мүшелері 
қатысты. Күн тәртібінде екі мәселе қа-
ралды. Бірінші мәселе бойынша жазғы 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ 
ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕ 

КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ

ҰЛЫТАУ ҰЛАҒАТЫ

Жуырда ауданымызға ҚР пар-
ламенті мәжілісінің бір топ депу-
таттары ат басын арнайы бұрып, 
аудан халқымен кездесу өткізді. 

ЖАСҰЛАН АЯШЕВ

МӘЖІЛІС ДЕПУТАТТАРЫ ҰЛЫТАУДА

Елтынды ДҮЙСЕНБАЕВ

Аудан әкімдігінің акт залында жер-
лесіміз, ақын, публицист-журналист, 
республикаға белгілі қаламгер, аудар-
машы облыстық «Орталық-Қазақстан» 
газетінің жауапты хатшысы Ахат Құрман-
сейтов аудан халқымен кездесті. Автор-
дың «Ұлытау ұлағаты» кітабын жарыққа 
шығару алдында осы кітапта өңіріміздің 
кешегісі мен бүгінгісін толыққанды қамту 
мақсатында жергілікті халықпен кездесуі 
аса құптарлық жәйт. Одан жарық көргелі 
тұрған жарқын дүниенің мән-маңызы 
артпаса кемімейтіні хақ. Кітап сериясы 
соныменде құнды. Қазақстан журнали-
стерінің алдыңғы сапындағы ойы орам-
ды, ісі өрелі, қаламы қарымды Ахатымы-
здың діттеген қамалды алатындығына 
халқы да бек сенімді. 

Бұл жиынға аудан әкімі Х.Ома-
ров, аудандық мәслихаттың хатшысы               
Т.Сейтжанов, барлық аудан активінің ар-
найы қатысуы «Ұлытау Ұлағаты» кітабы-
ның дүниеге келуіне һәм дем бергендей.  

(кітап сериясы жарық көрмек)

Мәжіліс депуттарымен кезде-
су жиынын ашқан аудан әкімінің 
орынбасары Мақсұт Оспанов бұл 
жиынның мән-маңызына толыққан-
ды тоқталып, ауданның мәдени-

әлеуметтік өмірінен хабардар 
етті. Сол сияқты жиында Ұлытау 
ауданы қоғамдық кеңесінің төраға-
сы Әлімбек Жандарбеков аудан-
дағы қоғамдық кеңестің бүгінгі 

жәй-күйі мен алдағы 
атқаратын істері 
жөнінде баяндады. 
Мәжіліс депутат-
тарымен кездесуде  
сарысулық зейне-
ткер Жамсап Әше-
нов, аудандық жер 
бөлімінің басшысы 
Еркін Түсіпбековтер 
де мәжіліс депутат-
тарымен өздерін 
толғандырып жүр-
ген ой-пікірлерімен 
бөлісті. Депутат-
тар тарапынан 
Ұлытауда туризмді 
дамыту мәселелері  
қозғалып, бұл бағыт-
та жасалу керек 
жұмыстар ортаға 
салынды.

Мәжіліс депу-
таттары Нұрлан 
Әбдіров, Арман Қо-
жахметов, Қанат Му-
син, Нұрлан Дулат-
бековтар өздерінің 
орынды ой-пікірлерін 
ортаға салып, Ұлы-
тау халқымен емен-
жарқын жүздесуінен 
Ұлытау өңірінің 
өркендеп өсуіне 
үлкен арна ашыла-
тындығы сезіліп-ақ 
қалды. Сондай-ақ, 

бұл жиынға Қарағанды облысы 
оқу орындарының ректорлары, 
тарихшы-ғалымдардың қатысуы 
да бұл кездесудің маңыздылығын 
арттыра түскендей.
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Ұлытау 
өңірі

Мақан қазіргі Терісаққан 
өзені бас алатын Желдіадыр 
деген жерде 1905 жылы дүни-
еге келген. Ол кісі жасынан та-
лантты, білімге құштар азамат 
болып өскен. Ауыл молдасынан 
оқып сауатын ашып, Кеңес 
үкіметі келгенше молда болып, 
Ислам дінін насихаттап, ауыл 
балаларын оқытқан. Кеңес 
үкіметі келгеннен кейін жаңаша 
сауаттанып, мұғалім болып ұр-
пақ тәрбиесіне кіріскен. Жазғы 
демалыс кезінде Қарағандыға 
барып білімін дамытып оты-
рған. Қарқаралыда мұғалімдер 
дайындайтын учелищиге сы-
рттай оқуға түсіп, оны бітіріп 
шығады. Қарсақбай ауданынан 
Ұлытау бөлініп, өз алдына ау-
дан болғанда Мақан Телібаев 
аудандық партия комитетіне 
қызметке алынады. Мақан 
«Талап», Қаракеңгір, «Бірінші 
май», Сарыкеңгір, «Қызыл ком-
мунал», «Калинин», «Үлгілі», 

колхоздарының мектептерінде 
мұғалім, мектеп директоры бо-
лып қызмет атқарған. 

1941 жылы басталған сұра-
пыл соғысқа бір үйден екі 
азамат Мамазан, Мақан Телі-
баевтар майданға атанады. 
Мақанның артында жалғыз 
тұяғы Жақия үш-төрт жаста қа-
лады. Жақияның анасы Мәдиян 
оған әкесін жоқтатпай, жетімдік 
тауқыментін тартқызбай жеткі-
зеді. Жақия колхозда еңбек ете 
жүріп, мектеп бітіріп, жоғарғы 
оқу орын бітіріп, қызмет істеді. 
Жұмысында қатардағы тәртіп 
сақшысынан бастап, полковник 
дәрежесіне дейін көтеріледі. 
Көп жыл ішкі істер бөлімінде 
қызмет атқарып, зейнеткер-
лікке шығады. Жақия әкесі 
Мақан Телібаев туралы дерек-
тер іздейді. Бірақ қайда жазса 
да тұшымды жауап алмайды. 
Іздеуден нәтиже болмай үміті 
үзіліп тоқтайды. Сөйтіп жүр-

генде 2015 жылы интернетте 
Жақияның әкесі Мақаш Теліба-
ев туралы дерек жарияланады. 
Мақан майданға алынғаннан 
кейін Шұбаркөл деген жерде 
дайындықтан өтіп, соғысқа 
кіріскен. Ол «Катюшада» атқыш 
болған. 1942 жылы Белгорд-Ку-
рек бағытындағы соғыста жа-
раланып, госпителде емделіп 
шығып, қайтадан майданға 
кірген. Оның көздегені мүлт 
кетпейтін мерген болған. Мақан 
жаудың 35 танкісін, 7 ауыр ар-
тилериясын, құпия траншей-
лерін жойған. 

1944 жылы мамыр айын-
да Қарпат тауының етегінде 
болған сұрапыл шайқаста отан 
үшін, ел үшін, кейінгі ұрпақтың 
бақыты үшін қаза табады. Соғы-
ста көрсеткен ерен еңбегі үшін 
1943 жылы 15 шілдеде «Қызыл 
жұлдыз» орденімен, 1944 жылы 
4 сәуірде Бірінші дәрежелі 
«Ұлы Отан соғысы» орденімен 
марапатталған. Өкінішке орай 
Ұлы Отан соғысында жеңіске 
жеткенімізге 71 жыл болса да 
әкесінің жоғары марапаттары 
баласы Жақия Мақанұлы Телі-
баевқа табыс етілмеген. Егер 
осы ордендер табыс етілсе, 
ұрпақтарына мұра болар еді 
ғой. Иә, Отан үшін, елі үшін 
құрбан болған Мақан Телібаев 
әкеміздің жаны жәннатта бол-
сын. 

Редакцияға деректерді 
Мақанның баласы,       зей-
неткер, милиция полковнигі 
Жақия Телібаев тапсырды.

Ешкімде, ештеңе де ұмытылмайды

ӘКЕСІН
 ИНТЕРНЕТТЕН ТАПҚАН

Мағзұмбек МАШАЙЫҚҰЛЫ, 
Қазақстанның құрметті журналисі

Кешегі сұрапыл соғыс талай боздақты қыршынынан 
қиып, жат жердің топырағында қалдырды. Отан 

қорғауға аттанған азаматтардың көбі ауылға орал-
мағаны былай тұрсын, олардың мүрдесінің қай жерде 

қалғанын артында қалған ұрпақтары білмейді, басына 
барып дұға да бағыштай алмай жүрді. Соғыста қандай ер-
лік көрсеткенінде білмеді. Сондай жандардың бірі Ұлытау 

ауданының Бірінші ауыл советі, Желдіадыр колхозынан 
Отан қорғауға аттанған Мақан Телібаев. Ол 1941 жылы 
соғысқа кетіп, 1944 жылы «Отан қорғау жолында Мақан 

Телібаев ерлікпен қаза тапты» деген қара қағаз келеді. 
Осыдан басқа ешқандай дерек жоқ. 

Сарыарқа төсінде, Еуразия 
жүрегінде орналасқан еліміздің 
бас қаласы – Астанаға биыл 18 
жыл толды. Айтулы күнді бар-
ша қауым ерекше көңіл-күймен, 
үлкен қуанышпен атап өтті. 
Астана сан-алуан арман қиял-
дарды жүзеге асырып, сан-қи-
лы тағдырларды тоғыстырып 
жатқан керемет те көркем қала. 
Бүгінде елімізге мақтаныш 
болған Астана он сегіз жыл-
дың ішінде әлемге танылды 
және елімізді де әлемге таныт-
ты. Қазақ халқының шынайы 
шежіресі, абырой беделіміздің, 
береке бірліктің жарқын көрінісі. 
Осынау беделі мен мәрте-
бесі биік Ару қала Астана күні 
елімізде тойлануда. Елбасымы-
здың дара жолынын арқасында 
еліміз осындай әсем Астананы 
әлемге танытты.

Аудан көлемінде Астана 
күнінде бірнеше айтулы іс-ша-
ралар өтті. Солардың бірі ау-
дандық кітапханада «Астана 
– Отанымыздың жүрегі, Тәуел-
сіздігіміздің тірегі» атты дөңге-
лек үстел. Бұл іс-шара ҚР-ның 
Әнұранымен ашылды. Дөңге-
лек үстелге мекеме басшыла-
ры, қызметкерлері мен мектеп 
оқушылары қатысты. Аудандық 
ішкі  саясат бөлімінің басшы-

сы А.Сакипов дөңгелек үстел 
аясында қатысушылар мен қо-
нақтарды Астана күнімен құт-
тықтады. Одан кейін көгілдір 
экраннан «Тәуелсіздігіміздің 
табысы» атты бейнебаян көр-
сетілді. Аудандық балалар кіта-
пханашысы Г.Тұрсынқызы ақ 
тілегін білдірсе, аудандық Мә-
дениет үйінінің әншісі Ж.Рашид 
жиналған қауымға «Астана» 
әнін тарту етті. Аудандық кіта-
пхананың әдіскері Сандуғаш 
Ерғазықызы «Армысың Ақор-
дам, аяулым — Астанам» атты 
кітап көрмесінде Елордамызға, 
Елбасымызға байланысты бір-
неше кітаптарды таныстырды. 

АСТАНА – 
ОТАНЫМЫЗДЫҢ ЖҮРЕГІ

Жасұлан АЯШЕВ

Жуырда аудан орталығында ор-
наласқан «Өркен» балабақшасын-
да аудан прокуроры Қ.Манапов ба-
лабақша ата-аналарымен кездесу 

өткізді. Кездесуге балабақша мең-
герушісі Э.Ершұманова, кәмелет-
тік жасқа толмағандар ісі жөніндегі 
инспектор Қ.Жәкенов, балабақша 
тәрбиешілері мен 4 топтың ата- 
аналары қатысты. Кездесу бары-
сында талқыланған басты тақырып 
бала құқығы болды. «Бала шыр етіп 
дүниеге келгеннен бастап, ол Қа-
зақстан Республикасының азаматы 
ретінде заңмен қорғалады. Біздің 
Конституциямызда жазылғандай, 
елдің басты байлығы, құндылығы — 
адам және оның  өмірі»,-деді аудан 
прокуроры. Сонымен қатар, жиын-
да бала тәрбиесі мен құқығына 
байланысты қызу талқыланған тағы 
бір тақырып   — екпе мәселесі  бол-
ды. «Қазіргі таңда баласына екпе 
салдырудан бас тартатын ата-ана-
лар бар. Көбіне халық егу жұмыста-
рына діни тұрғыдан қарсы шығып 
жатады. Алайда, бұл бүкіләлемдік 

тәжірибемен сыналған іс. Сон-
дықтан бала денсаулығы үшін 
екпені салдыру қажет»,-деді Қ.Ма-
напов. Кездесуде балабақша жұмы-
стары бойынша бала мен тәрбиеші 
арасындағы, ата-ана мен тәрбиеші 

арасындағы қарым-қатынас та сөз 
болды. Аудан прокуроры басқа 
елдімекендерде болған оқиғалар-
ды мысалға келтіре отырып, бала 
құқығының бұзылуы анықталған 
жағдайда кінәлілер заңмен жауапқа 
тартылатынын қадап айтты. Бала 
тәрбиелеу  ата-ана мен бақша ара-
сындағы қатынастан ғана тұратын 
процесс емес. Ол қоғам алдындағы 
үлкен міндет. Бүгінгі бала — ертеңгі 
ел азаматы. Сондықтан оның ер-
теңіне бей-жай қарауға болмайды. 
Жиында осы тектес  тақырыптар 
қаралып, «Өркендіктердің» бүгінгі 
таңдағы жетістіктері және үштіл-
ділікті қабылдаған облыстағы үш 
бақшаның бірі екендігі зор мақта-
нышпен айтылды. Ата-аналар бала 
мен ата-ана құқығын түсіндіріп 
берген аудан прокурорына риза-
шылықтарын білдірді.

БАЛА ҚҰҚЫҒЫН 
ҚОРҒАУ — 

БАСТЫ МІНДЕТ
Альмира ОСПАН

Биылғы №1 Ұлытау орта мек-
тебінің түлегі Қ.Рахат Астанаға 
арнап өлең шумақтарын мәнер-
леп оқып берсе, аудандық кіта-
пхананың директоры С.Низова 
дөңгелек үстелге келген қаты-
сушыларға алғысын айтып, 
әсем қала Астана жайында то-
лығырақ мағлұмат берді. Кітап-
хана ұжымы өткізген мерекелік 
шара өз мәніңде тартымды өтті.

Біздің Астанамыз жыл-
дан-жылға жайқалып, мәдени-
етіміз бен руханиятымыздың 
үлкен ордасы болып еңсесі 
асқақтап биіктей бермек.

Жасай бер, жайнай бер, 
Астана!

Кеншілер қаласы 
Сәтбаевта қазақ ғылым 
академиясының тұңғыш 
президенті, ғалым Қ.Сәт-
баевты еске алуға және 
ҚР Тәуелсіздігінің 25 жыл-
дығына орай 1998-1999 
жылы туған жасөспірім-
дер арасында дзюдо 
күресінен халықаралық 
турнир өтті. «Арена 2005» 
мұз айдынын дүбірге бө-
леген байрақты бәсекеге 
еліміздің 13 қаласы мен 
Өзбекстан, Қырғызстан, 
Тәжікстан республика-
сынан 200-ден аса спорт-
шы қатысты. Күрес десе 
ішкен асын жерге қоятын 
жезділік спортшылары-
мыз, тәжірибелі де білікті 
жаттықтырушы Т.Әбді-
шевтің шәкірттері жақсы 
нәтиже көрсетіп, жарыс 
қорытындысы бойынша 
90 кг салмақ дәрежесінде Алпысбай Марғұлан І-орын, +90 кг салмақ дәре-
жесінде Сәкенов Мақсат жүлделі ІІ-орын иеленіп, мерейімізді үстем етті. 
Сонымен қатар, 16-20 маусым аралығында Ресейдің Мәскеу қаласында 
самбо күресінен 1998-1999 жыл туған  жасөспірімдер арасында Халықа-
ралық фестивальде   Армения, Қырғызстан, Беларусия, Тәжікстан, Ресей, 
Қазақстан спортшылары бақ сынасты. Осындай байрақты бәсекеде Жезді 
кентінің намысын Құдайбергенов Жылкелді қорғап, 81 кг салмақ дәреже-
сінде жүлделі 3-орынды иеленіп көк туымызды аспанда желбіретті. Олай 
болса спортшыларымызға денсаулығы мықты, спорттағы табыстары ора-
сан, әлем халқының алдында көгілдір туы және салтанатты әнұранымен 
елестейтін бұла күшті, биік рухты қазақ мемлекетінің бүгінгі табыстары-
на еселеп табыс қосып, маңдайын жарқырата беріңдер демекпіз.  «Ди-
пломмен — ауылға» бағдарламасымен кентімізге келіп, осы өскелең жас 
буындарды баптап, үлкен додаларға қосып жүрген жаттықтырушы Әбді-
шев Талғаттың еңбегіне жемісті жеңіс тілей отырып, спорт саласында биік 
белестерді бағындыруларына тілектеспіз. Мемлекеттік бағдарлама өз 
жемісін беруде. 

Жаннұр АЙНАБЕКҚЫЗЫ.
 Жезді кенті.

ЖАТТЫҚТЫРУШЫНЫҢ
МЕРЕЙІ ҮСТЕМ
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– Сәрсен Сейткенұлы, Заң бәрімізге 
ортақ, дегенмен, сотта қаралатын әр 
істі сапалы қарап, әділ шешім шығару 
сот жұмысының басты көрсеткіші. 
Осы тұрғыда үстіміздегі жылдың 
алты айындағы атқарған жұмыста-
рыңыз жөнінде бастасаңыз.

– Жалпы біздің жұмыс қаралған 
әкімшілік, азаматтық және қылмыстық 
істердің сапасы, қарау мерзімі, процессу-
алдық заңдылықтың сақталуы жөніндегі 
мән-жайлармен тығыз байланысты. Әрине, 
қандай іс болсын, әділ қарап дұрыс шешім 
шығаруды қолға аламыз. Аудандық сотқа 
келетін болсақ, екі құрамды жалпы юрис-
дикция бойынша қылмыстық, азаматтық 
және әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
істер қаралады. Нақтырақ тоқталатын бол-
сақ, 2016 жылдың алты айында қылмыстық 
істер қарау деңгейі 13 іске, азаматтық істер 
қарау деңгейі 44 іске, ал, әкімшілік істер 
қарау деңгейі 35 іске көбейген. Қаралған 
істердің сапасына келетін болсақ, сотта 
қаралған барлық істер бойынша істердің 
қарау мерзімдері дұрыс сақталған. Апел-
ляциялық сатыда бір қылмыстық іс бой-
ынша үкім процессуальдық шығын өңдіру 
бөлігінде өзгертіліп, 2 азаматтық іс бой-
ынша шешімдері өзгеріссіз қалдырылды. 
Ал әкімшілік істер бойынша шағым, нараз-
ылық келтірілген істер жоқ. Бұл дегеніміз, 
аудандық сотта істерді қарау сапасының 
жоғарғы деңгейде екенінің белгісі. Қа-
ралған істер бойынша шағым мен нараз-
ылықтың болмауы, сотқа деген халықтың 
сенімінің де жоғары екенін білдіреді деген 
ойдамыз.

– Сот жүйесіндегі түбегейлі рефор-
маларды жүзеге асыру, судья лауазы-
мына үміткерлерді іріктеу, біліктілік 
талаптарын қатайту бүгінгі күннің 
басты талабы.Сот жүйесін дамытуға 
байланысты жаңа үлгіде, сатылы жүй-
едеқандай өзгерістер болып жатқан-
дығын кеңірек баяндап берсеңіз? 

– Негізінде бұл мәселелер жалпыға 
белгілі мән-жайлар деп есептеймін. Өй-
ткені, сот саласындағы өзгерістер мен 
реформалар ашық және жариялық түрде 
жүзеге асырылады. Ал, сот жүйесіндегі 
түбегейлі реформаларды жүзеге асыру 
жолдарының бірі – судья лауазымына үміт-
керлерді іріктеу, олардың білімділігі мен 
біліктілігін қадағалауға қатаң талап қойыла-
ды. Судьялыққа үміткерлер соттарда судья 
жалақысының 70% мөлшерінде жалақысы 
төленетін бір жылдық тағылымдамадан 
өтеді. Бір жылдық тағылымдамадан кейін 
судьяғабір жылдық сынақ мерзімі белгіле-
неді. Мұның барлығы қазіргі кезеңде іске 
асырылып отыр. Елімізде жаңа жылдан 
бастап, сот жүйесі жаңа үлгіде, 5 сатылы 

сот жүйесінен 3 сатылы 
сот жүйесі құрылды. Бірін-
ші саты – аудандық және 
оған теңестірілген соттар. 
Екінші саты –апелляци-
ялық саты, яғни, облы-
стық соттар. Үшінші саты 
– кассациялық саты, бұл 
еліміздің Жоғарғы Соты 

болып табылады. Бүгінгі күні жаңа техно-
логиялардыкеңінен қолдану мәселесіне де 
көп көңіл бөліп отырмыз. Атап айтсақ, та-
лап арызды сотқа қабылдағаннан бастап, 
соттың шешімі жолданғанға дейін техника 
жетістігі қолданыста. Бұл дегеніміз, сот 
жұмысының ашықтығын арттырып қамта-
массыз ету болып табылады. Сонымен 
қатар, «Сот кабинеті» порталын енгізудің 
арқасында арыз берушілер кеңсе табал-
дырығын  тоздырмай, үйлерінде отырып 
талап – арыздарын электронды пошта 
арқылы жолдай алады. Ғаламтор арқылы 
арыздың қозғалысын қадағалап отыруға 
мүмкіндік бар. 

– Қазіргі таңда сот жүйесінде жаңа 
заң нормаларын қолданып жаңа қабыл-
данған заңдарды жүзеге асырып отыр-
сыздар. Жаңадан қабылданған заңдар-
дың тиімдігі қандай? 

– Бұл тұрғыда, соңғы жылдары қа-
былданып, қолданысқа енгізілген Қылмы-
стық, Қылмыстық процестік, Азаматтық 
процестік, Әкімшілік кодекстердегі жаңа 
заң нормалары туралы айтуға болады. 
Осы аталған кодекстерге енгізілген жаңа 
заң нормаларына сәйкес жеңілдетілген 
тәртіпте қаралуға жататын, бұйрық шығару 
арқылы қаралатын істер саны артып отыр. 
Судьялар іс қарау барысында қателер 
жібермеуге тиіс. Себебі, жаңадан қабыл-
данған кодекстерде істерді қарауға әзірлік 
жүргізу барысында көп көңіл бөлінген. Атап 
айтқанда, азаматтық істер бойынша талап 
- арызекі ай ішінде қаралу керек болса, 
істі қарауға дайындыққа 15 күн берілген. 
Күрделі істер, қосымша дәлелдемелерді 
құжаттарды жинау қажет болса, дайындық 
мерзімін тағы да бір айға созуға болады.

– Қазіргі кезде заңды ізгілендіру 
жөнінде жиі айтылып жүр. Кейбір қыл-
мыстарда шығынды өтесе болды, екі 
жақты бір-бірімен татуластыру қа-
жет деген талаптар қойылып отыр. 
Осы жөнінде не айтар едіңіз?

– Елбасымыздың алдымызға қойған 
талаптарына сай, жаңадан қолданысқа 
енген кодекстердің аясында кез-келген 
істі ең алдымен бітімгершілікпен тәмамда-
уға баса назар аудару керек. Бітімгершілік 
2011 жылдан бастап, қолданысқа енді. Ме-
диация заңы сотқа дейін де, сотта істі қа-
рау барысында да қылмыстық, азаматтық 
және әкімшілік істерде қолдануға жатады.
Судьялар істерді бітімгершілікпен аяқтауға 
тырысады. Себебі, судьялар жұмысының 
бағасы бітімгершілікпен аяқталған істер-
мен тығыз байланысты болады.Ал, енді 
қылмыстық заңнамадағы өзгерістердің 
бірі – айыпкердің өз айыбын мойнына алу 
түріндегі келісімге баруына тоқталайық. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
процессуальдық кодексінде қылмыскердің 
кінәсын мойындауы түріндегі келісімге жан-
жақты және толық түрде түсінік берілген. 
Мұндай келісім прокурор мен күдіктінің, 
айыпталушының немесе сотталушының 
арасында қылмыстық істі жүргізу барысын-
да, заң шеңберінде жүзеге асырылады. 
Заң бойынша қылмыс жасады деп айып-
талған азамат сот алдында қылмысын 
мойнына алу түріндегі келісімге баруға 
құқылы.  Мұндай келісім прокурордың ба-
стамасымен де  жасалуы мүмкін. Еліміздің 
қазіргі қолданыстағы заңына сәйкес, айы-
бын мойындату жөніндегі келісім кішігірім, 
орташа немесе ауыр қылмысқа қатысты, 
ол мынандай жағдайда  өзіне тағылған ай-
ыпты мойындауға келіскен кезде жасала-
ды. Бірақ, ескеретін жәйт, келісім қылмыс 
жасаған уақытта ақыл – есінен айырылған 
ауру адамдарға қатысты жасалмайды және 
мұндай келісім айыпкерді жәбірленушінің, 
мемлекеттік заңдарымыздың алдындағы 
жауапкершіліктен құтқармайды. Келісім 
жасалуы үшін мынадай шарттар ескертілуі 
қажет: айыпкердің ерікті түрде осындай 
келісімге баруға ынта танытуы, айып-
кер немесе жазаға тартылушы айғақтар 
арқылы дәлелденген айыптауларға,өзі 
келтірген залалдарға қарсы болмай мой-
ындауы, ең соңында жәбірленушінің мұн-
дай келісім жасалуына қарсы болмауы. 
Осындай келісімге айыпкер, прокурор және 
айыпкердің қорғаушысы қол қояды. 

– Сәрсен Сейткенұлы, ең қиыны 
адам тағдырын шешу – оңай шаруа 
емес. Бірақ, сотталушыға жаза белгі-
легенде қатты қиналған кезіңіз болды 
ма?

– Бұл сұрақ судьялардың істерді қа-
раудағы өздеріне жүктелген басты жауап-
тылықты қамтитын мәселе десем қателе-
спеймін деп ойлаймын. Себебі, қандай да 
бір әкімшілік, азаматтық немесе қылмы-
стық іс болмасын, сол істер бойынша аза-
маттардың құқықтары мен бостандықтары 
қамтылады. Мысалы, отбасы-тұрмыстық 
қатынастардағы құқық бұзушылық бары-
сында былапыт сөйлеу, қорлап тиісу, кем-
сіту, үй тұрмысындағы заттарды бүлдіру 
және азаматтардың тыныштығын бұзу 
орын алады. Ал, жауаптылыққа келетін 
болсақ, әкімшілік жаза ретінде ескерту 
жасауға, бес айлық есептік көрсеткіш мөл-
шерінде айыппұл салу, он тәулікке дейінгі 
мерзімге әкімшілік қамаққа алу түрлері қа-
растырылған. Істі мәні бойынша қарау ба-
рысында құқық бұзушының сол отбасының 
жалғыз табыс табушысы, яғни асыраушы-
сы екені, ал, жасаған әкімшілік құқық бұзуы 
шектен шығатын, яғни бірнеше рет қайта-
ланып жасалғаны анықталады. Бұл ретте 
әкімшілік құқық бұзушылықты қайталап 
жасауы себепті әкімшілік жаза ретінде тек 
әкімшілік қамаққа алу түрі ғана қарасты-
рылған. Қамаққа алынған адам қашанда 
жұмыс, табыс орнынан айырылады. Бұл 
дегеніңіз, отбасының материалдық жағдай-
ымен қатар келешегіне де кері ықпал етеді. 
Заң нормаларымен осындай әкімшілік 

жаза қарастырылғаннан кейін судья жоға-
рыда аталған мән жайларды біле отырып 
заң талаптарын орындауға, яғни шешім 
қабылдауға міндетті. Азаматтық істерде де 
осылай. Кез келген тарапттың дау – шара-
сы бойынша сол тараптардың бастарынан 
өткізген немесе шешім таппаған мұң – 
мұқтажының барлығы дерлік судьяның еле-
гінен өтеді. Ал, қылмыстық істер бойынша 
адам тағдырын шешу оданда қиын. Себебі, 
судья адам тағдырын шешу барысында тек 
сотталушының ғана тағдырын шешіп қой-
майды. Ол сонымен қатар, жәбірленушінің 
де басынан өткен жай – күйлерді өзінің ішкі 
сезімі арқылы басынан өткізеді. Барлық 
зерделенген мән-жайларға баға бере оты-
рып, сосын не ақтау немесе айыптау үкімін 
шығарамыз. Сұраққа нақты жауап айтатын 
болсам, адам тағдырын шешу деген мәсе-
ленің кез – келгеніне қиналамын. Өйткені, 
біз қараған істер бойынша шығарылған қа-
улы, шешім немесе үкім әділ еліміздегі қол-
даныстағы заң талаптарына сәйкес болуы 
тиіс. Жалпы, адам тағдырына билік айтып 
шешім қабылдап, үкім шығару ол қиын-
ның-қиыны дер едім. 

– Аудандық соттың материал-
дық-техникалық базасына тоқталып 
өтсеңіз.

– Сот ғимаратының іші  соңғы замана-
уи шығарылған техникалармен толық жаб-
дықталған. Сотта қаралатын барлық істер 
«дыбыс-бейне» қондырғысы қолданыла 
отырып қаралады.Қаралатын істер туралы 
ақпаратты сот бөлмесі сотқа келушілерге 
арнайы жабдықталған,мұнда «сот киоскісі» 
арқылы ақпарат алуға болады. Аталған 
бөлме сотқа келушілерге сот істерін 
рәсімдеу, баж салығын төлеу мәселелері, 
медиация заңын қолдану аясы туралы 
ақпараттармен және келушілерге қажетті 
үстел, орындықтармен, киім ілгіштермен 
жабдықталған. Барлығы бүгінгі заманға сай 
толық қамтамасыз етілген.

– Елімізде Қазақстан Республика-
сының Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына 
орай біршама жұмыстар жүргізіліп жа-
тыр. Ал, сіздердің тараптарыңыздан 
қандай жұмыстар бастау алды?

– Құдай қаласа, еліміздің тәуелсіздік 
алғанына биыл екі мүшел, яғни 25 жыл 
толады. Бұл баршаңызға белгілі болып 
отырған, ата-бабамыздың аңсаған арман 
тілектері. Елбасымыздың бастауымен 
әлемге танылып, Тәуелсіз Қазақстан Ре-
спубликасы болып, тіліміз бен дінімізді 
сақтап, алдыңғы дамыған елдердің қа-
тарына қосылуға еңбек етіп жүргенімді 
мақтаныш көремін. Өз тарапымыздан осы 
аталған іс-шараға бастау ретінде сот ұжы-
мы ғимарат жанында орналасқан саябаққа 
25 қайың, 25 терек отырғызып күтіп бапта-
уды қолға алып отырмыз. Сонымен қатар, 
еліміздің тәуелсіздігін дәріптеу мақсатында 
аудандық соттың екінші жарты жылдығы-
на жасалған іс-шаралар жоспарына сәй-
кес, еліміздің бүгіні мен келешегі және осы 
егемендік жылдарындағы сот саласының 
жетістіктері туралы баспасөз беттерінде 
мақалалар жариялап, елді мекендерде 
«ашық есік» күнін қабылдауды өткізбекпіз.

– «Тоқсан ауыз сөздің тобықтай 
түйіні» демекші, елдің азаматы ретін-
де аудан жұршылығына қандай тілек 
айтар едіңіз?

– Аудан жұршылығын еліміздің 25 
жылдық тәуелсіздігімен шын жүректен 
құттықтаймын. Әрбір Ұлытаудың азама-
ты нағыз тау ұлындай қайсар, мықты аза-
мат болса деген тілегім бар. Еңбек арда-
герлеріне елімізге сіңірген еңбектерінің 
жемісін көруге, ал жастарға «Еңбек қылсаң 
ерінбей-Тояды қарның тіленбей» - деген ті-
легімді айтамын. 

– Әңгімеңізге рахмет.

Сұхбаттасқан Қайрат ЖҰМАБАЕВ.

Өмір болған соң әртүрлі жағымсыз әрекеттерге
 ұшырасып жататынымыз белгілі. Кейбір пенделер 

аяғын шалыс басып, жасаған  қылмысына өкініп жатса, 
енді біреулері қасақана қылмыс жасап, өз ғұмырын азапқа 

түсіреді. Қандай іс болмасын сотта қаралып, тиісті жаза-
сы беріліп жататыны ақиқат.Бірақ, әрбір қылмыстық істе 
адам тағдыры тұр емес пе?! Әрине, адам тағдырын шешу, 
оңай жұмыс емес, қиынның-қиыны. «Тура биде, туған жоқ» 
дегендей, әділдікке жүгініп, әділ шешімін шығару соттың 
жұмысы. Қазақстан Республикасының Конституциясына 
сәйкес сот төрелігін тек қана сот жүзеге асырады. Сот 

төрелігін жүзеге асыру кезінде тәуелсіз Конституция мен 
Заңға бағынады. Осы тұрғыда Ұлытау аудандық сотының 

төрағасы Сәрсен Сағатовпен жолығып,
 сұхбаттасқан едік. 

СОТ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ ТІРЕГІ — ЗАҢ, 
ОНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУШЫ — СОТ
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Ұлытау 
өңірі

Осы үш ұлы сөздің ұлағатты 
мысалы тарихымыздан да табы-
лады. 1643 жылы Орбұлақ шай-
қасында жаудың 50 мың қолын 
қазақтың татулығы мен бірлігі 
жарасқан 700 жауынгері оқпа-
на қазып жеңіске жетсе, 1726 
жылы қазақтың үш аймағынан 
бас қосқан билер мен батырлар 
«Ақтабан шұбырынды, Алқакөл 
сұламаға» ұшыраған елге қорған 
болып, Ордабасыда бас бірік-
тірді. Бас біріктірген жерде қазақ 
ешқашан жеңілген емес. 2016 
жылы осы үш ұлы сөздің жүзеге 
асуы арқылы қазақтың 
жүзі жарқын.

Ал жүз жыл бұрын, 
яғни 1916 жылы қазақ 
қандай күн кешіп еді? 
Елді ақ патша билеген 
бодан заман еді. Әрі 
тәуелсіздігі жоқ, әрі ты-
ныштығы жоқ халықтың 
қалай быт-шыт болғанын 
жүз жыл бойы ұмыта ал-
май келеміз. Жаркент 
және Верный уезін жайлаған ха-
лық көтерілісі жалпы Қазақстан-
дағы, оның ішінде Жетісу өл-
кесіндегі ерекше қырғын тапқан 
көтеріліс болды. Ұлы Мұхтар 
Әуезовтің оған үлкен мән беріп, 
«Қилы заман» атты шығарма 
жазуы, сол көтеріліс жайында 
Ілияс Жансүгіровтің егжей-тег-
жейлі, жан-жақты, деректер жи-
науы тегін емес еді.

1916 жылдың дүрбелеңі – ұр-
пақ ұмытпайтын қасірет. Кезінде 
«үйін жарлығы» атанған патша 
бұйрығы бойынша, әскердің 
қара жұмысына мұсылмандар 
алынатын болады. Алдын ала 
түсіндіру жұмысы жүргізілме-
гендіктен, ол жарлықты қазақ, 
қырғыз, ұйғыр, дүнген халықта-
ры үлкен үреймен қарсы алады. 
1846 жылы Ұлы жүз қазақтары 
орыс патшалығына бағынып, 
Қапалда қол қойғанда, патша 
оларды әскерге алмаймыз, тек 
салық төлетеміз деп уәде берген 
екен. Сол уәде жазылған қағаз-
ды Тезек төренің кереге басына 
мақтанышпен іліп қойғанын Се-
менов-Тяньшаньский өз естелі-
гінде жазады. Сол уәдені естіген, 
білетін Ұзақ Саурықов «үйін жар-
лығын» естігенде, «Патша уә-
десінен тайды, сондықтан өтірік 
айтқан оның жарлығын орында-
маймыз», – деп қарсылық біл-
діреді. Қазақтардың әскерге алу 
мен әскердің қара жұмысына са-
луды ажырата қоймағанын Ұзақ 
батырдың әлгі сөзі-ақ айғақтай-
ды.

Патшаның «үйін жарлығы» 
Жетісу өлкесіне кешеуілдеп, 
шілде айында жетеді. Қарқара 
көтерілісінің алғашқы қақтығысы 
3 тамызда Верный уезіне қара-
сты Асы жайлауында, Серікбай 
Қанаев басқаратын Қызылбөрік 
болысында, Серікбайдың өзі 
Қарқараға кеткен кезде болады. 
«Қызылбөрік ісі» аталған бұл 
қақтығыс патша жарлығына мүл-
де қатысы жоқ жағдайда ушыға-
ды. Мұқаметжан Тынышпаевтың 
берген түсіндірмесіне қарағанда, 
бір әйелге қырындаған орыс офи-
цер оған өзінің «мықтылығын» 
көрсетпек болып, болыс хатшы-
сына: «Қара жұмысқа алына-

тындардың тізімін әкел!», – деп 
бұйырады. Оған орыс хатшысы: 
«Тізім жасалынған жоқ. Серікбай 
болыс: «Мен келгенше жаса-
маңдар, деп кеткен», – деген жа-
уап қайырады. Оған ашуланған 
офицер мәселені түсіндірмек 
болған бір топ ақсақалды қамап 
тастайды. Атты-жаяулы қазақтар 
сол арада қаптап кетеді де, қау-
малаған жұрттың екпінінен қо-
рыққан офицер тапаншасын 
аспанға атып қалады. Оны қате 
түсінген нөкерлері сол арада 
екі қазақты атып тастайды. Топ 

ішінде тұрған аңшы қазақ жігіті 
де бір орысты атып жібереді. 
Ақырында оншақты нөкерлерін 
ертіп әписер ауылдан қашып 
шығады. Сол бетімен Алматыға 
барып жазалау отрядын жетек-
теп әкеледі. Мәселенің ақ-қара-
сын ақыл-парасатпен шешпей, 
тек ашу-ызаға билеткен патша 
шенеуніктері орыс пен қазақтың 
арасын тек жалған намысқа ша-
будың нәтижесінде, өшіруге кел-
мейтіндей өртке айналдырып 
жібереді.

Қарқараға Подборковтың (Ақ-
желке) орнына басшы болып 
келген ротмистр Кравченко қара 
жұмыстың қыр-сырын ұға алмай 
дүрліккен елді сабырға шақыру-
дың орнына бір аптаның ішінде 
тізім жасап бересіңдер деген 
үзілді-кесілді бұйрық береді. Өз-
дерін ел деп, адам деп санамай 
отырған Кравченконың қылығы-
на ызаланған Жәмеңке, Ұзақ, 
Әубәкір батырлар: «Бала өл-
генше, шал өлсін! Бала бермей-
міз!», деген батыл шешім жасай-
ды. 1916 жылы майданның қара 
жұ¬мысына барған, одан аман 
оралған, қайтпай қалған да қа-
зақтар бар. Менің туған ауылым 
Ақжазықтағы Әкпірәжі деген ата-
мыздың Қалиақпар деген інісі де 
кетіп, бірақ содан оралмапты. 
Оқтан өлді ме, аурудан өлді ме 
ешкім білмейді. Соған қараған-
да, Ұзақ батырдың: «Бала өлген-
ше, шал өлсін», дегені дұрыс та.

Кравченко: «Бастаушы топ-
ты қамап тастасам, басшысыз 
қалған жұрт жуаси қояды», – деп 
қателеседі. Әубәкір Солтанба-
евтың бауыры Жақыпберді 800 
қол¬ды 12 тамызда Қарқараға 
бас¬тап әкеп тұтқында жатқан 
бауырларын құтқарып алмақ бо-
лады, оған сол арадан тағы 200 
адам қосылады. Солай болға-
нын осы оқиғаның басы-қасын-
да болған Іргебай Дәлденбаев 
ақсақал (сазгер Бейбіт Дәлден-
баевтың атасы), өз естелігінде 
анық жазған. Алайда, фон Берг 
5000 қазақ қатысты деп сотқа 
берген түсініктемесінде асыра 
көрсетеді.

Қарқараға беттеген мың қа-
ралы қолды хорунжий фон Берг 

пен Моргунов дегендердің от-
ряды қоршап алып қырмақ бо-
лады. Соны дер кезінде байқап 
қалған қазақтар аз шығынмен 
зорға қашып құтылады. Қарқа-
ра көтерілісі деп жүрген негізгі 
қақтығыс сонымен бітеді. Елдің 
жаппай қарсылығынан қорыққан 
Кравченко жәрмеңкені өртеп, 
өзі түнделетіп Қарақолға (Прже-
вальск) қашып кетеді. Орыс пен 
қазақ арасында айта қоярлықтай 
атыс-шабыс болмайды. Бірақ 
наразылық білдірген қазақтар, 
қазақ болғанда да албан тайпа-
сының адамдары Верный уезі-
не қарасты Асыда, Түргенде, 
Жаркент уезіне қарасты Қырғы-
зсайда, Көміршіде, Жалаңашта, 
Талдыбұлақта, Нарынқолда 
жаппай атқа қонады. Сондықтан 
бұл көтерілісті Қарқара көтерілісі 
деп атау тар шеңберді қамтиды, 
дұрысы – Албан көтерілісі деп 
айту. Олардың басын біріктірген 
– өлсек те, тірілсек те бірге бола-

мыз деген бауырмалдық.
Мемлекеттік мұрағаттың 

90-қорында 29 жастағы фон 
Берг хорунжийдің сотқа берген 
түсініктемесі бар. Соны оқыған 
адам Қарқара көтерілісінің қалай 
қырғынға ұшырағанын анық-қа-
нық ұғады. Оның айтуынша, 
орыс омарташыларын қазақтар 
жәбірлеп, мал-мүлкін тартып 
алып, өздерін жазалап жатқан-
дығын айтып, соларды құтқаруға 
Кравченко отрядын жұмсайды. 
Ол межеге түнгі 12-ден асқанда 
жетеді. Ызалы қазақтар, шынын-
да, Башарин, Зуев деген оры-
стардың омартасын қиратып, 
оларды қорқытып қоқан-лоқы 
жасаған екен, бірақ бәрі дін 
аман, ешбірі өлмеген. Алайда, 
28 адамнан тұратын отрядты 
басқарған хорунжий осыған ыза-
ланып, таңғы сағат 5-те қазақ 
ауылының 2 күзетшісін өлтіреді. 
Олардың айқайынан оянып кет-
кен ауыл адамының 50-ін тағы 
қылышпен шабады. Не үшін? 
Екі омарташыны қорқытқаны 
үшін және ол екі омарташының 
орыс болғаны үшін. Бергтің өз 
ауылында ұйықтап жатқан «кө-
терілісшілерге» ызаланғаны 
соншама, таңғы 8-де екінші қа-

зақ ауылына шабуылдап, нәти-
жесінде 80 адамның өлі денесін 
санап, 12 адамды жаралап, 
«жеңіске» жетеді, қалғанда-
рын да қыруы мүмкін бе еді, кім 
біледі, бірақ олар тауға қашып 
кетеді. Қашып кеткендер, сөз 
жоқ, бала-шаға, қатын-қалаш. 
Ал ауылдағы үй-үйді ақтарған-
да, 1 ауылдан 5 мылтық, икон, 
орыс әйелдерінің көйлегі, ал 2 
ауылдан 2 мылтық табылды деп 
жазады. Көріп отырсыз ғой, мыл-
тықтар қарсы шыққан адамдар-
дың қолынан емес, үйінен та-
былады. Сонда мылтығын үйіне 
тығып қойып, өздері орыс әскері-
не қарсы шыққан қандай батыр 
көтерілісшілер? Орыс иконын, 
орыс әйелінің көйлегін қазақтар 
не қылмақ? Және оларды қай-
дан алған? Башарин мен Зуевтің 
ауылындағы иконды әкеліп үйіне 
сақтайтындай не жағдайлары 
бар? Тіпті, солай болған күннің 
өзінде 2+50+80 адамды өлтіріп 

тастауға солар себеп бола ма? 
Бергтің 28 адамының бірде-бірі 
тіпті жарақат та алмайды. Жа-
рақат алатындай жағдай да жоқ 
екені аңғарылып тұр. Міне, тәу-
елсіздігі жоқ, қорғайтын мемле-
кеті, әскері, заңы жоқ қазақтың 
халі 1916 жылы осылай болған.

Фон Бергтің ашуы 132 қа-
зақты өлтірген соң да басылмай, 
жол-жөнекей тағы 4 қазақты 
атып тастайды. Не үшін жаза-
лап, ондай «ерлікке» неге құл-
шынғанын мен түсіне де алмай-
мын, түсіндіре де алмаймын.

Фон Бергтің одан әрі не жазға-
нын қараңыз. 1916 жылдың 12 
тамызында таңғы сағат 10-да 
Сынтас жақтан ақ ту көтерген 
500-дей адам келе жатқаны 
көрінеді. Ақ ту көтерді деген сөз 
– «біз бейбіт адамбыз» дегені. 
Бірақ Берг оған еш мән бер-
мейді. Оларды көтерілісшілерге 
санайды. Өйткені, олар орыс 
емес. Оларды қырып салмақ бо-
лып тұрғанында Кравченкодан: 
«Шабуылдама. Кері қайт!», – де-
ген бұйрық жетіп үлгереді. Ол 
бұйрық Бергке онша ұнамайды. 
Сағат 12 кезінде ешбір бұйрық-
сыз тауға көтеріліп, мал-мүл-
кімен Сырт жайлауына қа¬рай 

көшіп бара жатқан қазақтардың 
қашатын жолын кесіп, әй-шәй 
жоқ ақ ту көтерген, ақбоз атқа 
мінген қазақты өзі атып сала-
ды. Аттан екі қолын ербеңдетіп 
құлап түскенін сүйсіне анықтап 
жазады. Кейін қараса, өлген 
адамның мойнында Александр 
ІІІ-тің алтын медалы бар, бо-
лыс кісі екен. Оның аты-жөнін 
де анықтап жатпайды. Неге ақ 
ту көтеріп келе жатқанына мән 
де бермейді. Болысты атып та-
стағанын көрген жұрт тұс-тұсқа 
бейберекет қаша жөнеледі. Берг 
«батырдың» отряды «көтеріліс-
шілерді» қуып жүріп қылышпен 
шапқылап өлтіреді. Бұл жолы 
ол қанша «көтерілісшіні» шауып 
өлтіргенін санамайды. Себебі, 
сай-сайда қуалап өлтірген қа-
тын-қалашты санап шығу оған 
артық еңбек еді. Бірақ ротмистр 
Кравченкоға 10 мың мал, 40 
түйеге артқан мүлік, әр үйірі жүз 
бастан тұратын екі үйір жылқы 

және ақша әкелгенін анық жаза-
ды. Ақша әкелгеніне қарағанда, 
өлген адамның қойны-қонышын 
ақтарған ғой, әрине. Ақшаны 
ешкім алақанына ұстап жатып 
өлмейді ғой?!

13 тамыз күні отрядтың 25 
казак болғанын Берг анықтап 
айтады. Оған бөтен 7 ерікті қо-
сылады. Қарқара жақтан тағы 
ақ ту көтерген топ адам көрінеді. 
Келіссөзге шақырып, ақ ту кө-
терген топты тағы тым-тырақай 
қуалап, қылышпен шапқылайды, 
«стали их рубить» дейді масат-
танып. Олар Қарақол жақтан 
сауда жасап келе жатқан дүнген-
дер екен, бекерден-бекер 300-і 
қырылады, 11-і ғана тұтқынға 
алынады, 200 сом ақша жинала-
ды. «Көтерілісті басудың» баты-
рлығы осындай.

14 тамыз күні Қарқара отря-
ды Қарақолға қарай аттанады, 
жолда 8 адамды жайпайды (их 
уложили). Одан кейін 23 адамды 
тағы өлтіреді. 15 тамыз қарсы-
ластар 50-ден астам адамынан 
өлідей айырылады. 18 тамыз 
күні 3 қырғыздың көзін жояды. 
Тағы 14 адамды өлтіреді.

Ақтандақтар ақиқаты
Президент Н.Назарбаевтың жүйелі түрде айтатын сөзі: 

Тыныштық. Татулық. Бірлік. Бәрі – тарихтың тағылымынан 
туған сөздер. Бәрі – ежелгі бабалардан екшеліп жеткен нұсқау-
лар. Тыныштықтың қадірін білген бабалар: «Бүлінгеннен бүл-
діргі алма!» депті. Тату елдің төбесі көкке жететінін де олар 
бізге өсиет етіпті: «Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу 
түгел болса төбедегі келеді», «Ағайын тату болса ат көп, абы-
сын тату болса ас көп» деген екен. Бірлік болмай, тірлік бол-
майтынына әбден көзі жеткен ғұламалар «Саусақ бірікпей, ине 
ілікпейді» депті.

ОН АЛТЫНШЫ 
Бексұлтан НҰРЖЕКЕҰЛЫ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері

1916 жыл эскиздері. Ә.Қастеев  картинасынан көшірме
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Қалмаққырылғанның, Аңырақай-
дың, Ойрантөбенің ұлы жеңі-
стері түпкі нәтижеге қолымызды 
тиянақты түрде жеткізе алмады. 
Себебі, Бірлік, Татулық саясатын 
ұстанған басшыларымыз да, ба-
тырымыз да болмады. Батырлар 
батырлығын жасап өледі. Ал ба-
тырдың ерлігін саясат көреген-
дігімен үйлестіре алатын басшы 
болмаған соң, бәрі бекер болады 
екен.

Сондықтан нәтижеге жету 
жолында құрбан болған батыр-
ларымызды шын пиғылмен ар-
дақтағымыз келсе, онда бүгінгі 
тәуелсіздігіміздің әр күнін қадір-
леп өтуге тиіспіз. Өйте алмасақ, 
елсүйгіштігімізге сын.

Бұл күнде тәуелсіздік қара 
күшпен сақталмайды.Тек білім-
мен, ақылмен, ішкі және сыртқы 
татулықпен, білгір саясатпен 
сақталады. Орбұлақтың, Орда-
басының, Қалмаққырылғанның, 
Аңырақайдың, Ойрантөбенің 

тағы-тағылардың өтеуі –тек Тату-
лық, Бірлік, Тыныштық! Оларды 
сақтау да ерлік.

Жоғарыдағы фон Бергтің және 
мұрағатта сақталған басқалар-
дың қылығынан нені көруге бола-
ды? Ең басты көретініміз: патша 
шенеуніктері әу бастан-ақ дұрыс 
саясат ұстанбаған. Олар қазаққа 
деген өшпенділік туғызуды ғана 
ойлаған. Сөйтіп, қазақтарды жап-
пай жамандаған. Ал жаппай жа-
мандау – соғыс саясаты. Аямай 
жамандаған адамдарды аямай 
қыруға болады деген сөз. Ақыры 
халықтар арасындағы татулық 
ойран болып, ол ақыры қазақтың 
аяусыз қырылуына әкеп соқты. 
Қорғансыз халықты орыс бір қор-
ласа, қалмақтар тағы қорлады. 
Дәрменсіз жұрт көз алдында зор-
ланған қызына, қорланған әйелі 
мен келініне ара түсе алмады. 
Ол аздай, орыс қаны төгілген 
Қарақол, Қарқара өңірінен орыс 
автономиясын құруға Жетісу об-
лысының әскери губернаторы 
М.А.Фольбаум бұйрық шығарды.

Осындай қилы заманда патша 
үкіметі құлап, орнына Уақытша 
өкімет орнады. Қытайға қашқан 
қазақтарды уақытша өкімет (Ке-
ренский өкіметі) өз Отанына 
қайтарды. Қайта оралған қа-
зақтар мен орыстар арасындағы 
атыс-шабыс тыйыла қоймай оры-
стар «екі аяқты киік атамыз» деп 
қазақтарды әр қалтарыста өлтіріп 
кете бастап еді, оны Кеңес өкіметі 
тоқтатты. Ол тарихты боямала-
уға, бұрмалауға қақымыз жоқ. Тек 
одан сабақ алуға тиіспіз.

Тыныштық, татулық, бірлік 
сырттан да, іштен де бұзылады. 
Бұрын қазақты басқа жұрт казак 
пен қазақтың тектес екенін та-
нытпау үшін, «қырғыз», өзгеден 
кем екенін көрсету үшін «вар-
вар» – жабайы, мәдени өмірден 
алшақтығын таныту үшін «ту-
земцы» – түзде өмір сүретіндер 
деген сипатта айтқаны мысал 
болады. «Адамзаттың бәрін сүй, 
бауырым деп», дейтін Абайдың 
ой биіктігіне әр адам да, халық та 
әлі көтеріле алмай келеді.

Ағайын арасының ты-
ныштығын, татулығы мен бірлігін 
сақтай алмай жүрген адамдар 
ұлт тыныштығын ойлай ала ма? 
Тайпаның, рудың қамынан аса 
алмай жүрген адамдар мемле-
кеттің қамын қалай жейді? Ана 
жақтың адамы, мына жақтың 

адамы деп, бір қазақты алалап 
жүрген адамдардың мемлекетінің 
бірлігін ойлауға өресі жете ме? 
Тәуелсіздік алғалы 25 жыл өтсе 
де, не баласын, не немересін 
қазақ мектебіне бермей жүрген-
дерге қазақ тілінің қадір-қасиетін 
қалай үйретуге болады? Өйт 
десең, зорлады дейді, бүйт де-
сең, жеке басымның құқығы, өзім 
білемін дейді. Бір-бірін тыңда-
майтын, мойындамайтын, соны 
тәуелсіздік санайтын жандарды 
мемлекеттің билігінде ұстау оңай 
ма. Білуге ұмтылудың орнына 
бүлдіру арқылы аяқтан шалғысы 
келетін адамдарға ауызбірліктің 
елге де, оған да қажет екенін қа-
лай ұқтыруға болады? Осының 
бәрін ушықтырып алмай басқару 
қалай оңай болмақ?

Бүгін біздің мемлекетте ты-
ныштық бар, татулық пен бірлік 
бар. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл. 
Бірақ қазақтың бәленбай пайы-
зы әлі қазақ тілінде сөйлемейді. 
Оқымайтыны одан да көп. Өз 
атын қазақ тілінде жазып бере 
алмайтыны тіпті мол. Соған кім 
кінәлі?

Қазақша мектеп ашылып жа-
тыр. Алайда, Алматыдағы орыс 
мектептерінің жартысынан көбі 
– қазақ балалары. Рас, орыс 
тілінсіз, ағылшын тілінсіз біз бо-
лашақта әлемдік байланысқа 
шыға алмаймыз. Ол бірақ қазақ 
тілін білмей-ақ қой деген сөз 
емес қой?! Үш тілді де білуіміз 
керек. Бірақ ең әуелі өз тілімізді 
– қазақ тілін меңгеруіміз қажет. 
Қазақ тілін үйрену арқылы ғана, 
өзге тілді өз тілімізбен салыстыра 
отырып қана әлемдік байланысқа 
көтерілуіміз керек. Соның бәрі 
біздің ішкі татулығымыз бен бір-
лігіміздің арқасында ғана жүзеге 
асады.

Менің өз ойым бойынша, қа-
зақ балалары бастауыш мектепті 
өз ана тілінде оқығаны дұрыс. 
Сонда білімнің іргетасы өз тілін-
де қаланған бала өзге тілді оңай 
үйренеді. Өйткені, әр елдің тілін 
өз елінің тілімен салыстыра оты-
рып үйренеді. Өйтпесе, өз тілінен 
гөрі өзге тілдің ықпалына ауып 
кетуі әбден мүмкін. Содан барып 
ондай баланың отансүйгіштігі, 
елсүйгіштігі күңгірт тарта бастай-
ды. Тыныштық, татулық, бірлік 
бізге осы мәселелердің ең дұрыс, 
ең тиімді жолын таба білу үшін 
қажет. Туа қалған пікірталастар 
жаулық саналмай тілеулестік са-
налуы да татулығымыз бен ты-
ныштығымызды бекіте түседі.

1916 жылы елдің тыныштығы 
татулығы мен бірлігі әуелі жоға-
рыдан – патшадан, сонан соң 
сырттан, яғни қазақты жабайы, 
надан санаған шенеуніктер тара-
пынан бұзылды. Оған қазақтың 
өз ішіндегі білім, түсінік дәреже-
сінің әрқилылығы да үстеме бол-
ды.

Тәуелсіздіктің 25 жылында 
біз тыныштық пен татулықтың, 
бірліктің дос қызығатын, дұшпан 
қызғанатындай іргетасын қалай 
білдік. Тек оған тоқмейілсімей, 
тынымсыз дамыту, нығайту әр-
бірі¬міз-дің азаматтық міндетіміз.

Ашу-ызаға, кектенген, 
жеккөруге ерік берген адам 
ақылынан айырылған адаммен 
бірдей. Бейкүнә әйелді зорлап, 
қасындағы балаларын қорлап, 
сонан соң өлтіріп кетуі; Тасашы 
деген жерде бір еркекті өлтіріп, 
сол күйі ағашқа іліп кетуі; киіз 
үйде жаңа босанып жатқан келін-
шекті жас нәрестесімен және 
қасында отырған енесімен қоса 
өртеп жіберуі мұның бәрін сабыр 
сақтаған адамның ісі деу – өте 
қиын. Сон¬дықтан елдің ауызбір-
лігін, амандығын ойлаған адам 

ешқашан ашу-ызаға, кекке ерік 
бермеуі керек. Тек тыныштықты, 
бірлікті, татулықты сақтаған бас-
шы ғана елдің бейбіт дамуына, 
білім алуына, мәдениетін өркен-
детуіне шексіз мүмкіндік жасай-
ды. 1916 жыл мен 2016 жылды 
салыстырғанда, біздің көзіміз 
осыған анық жетеді.

Қазақта: «Битке өкпелеп то-
ныңды отқа тастама» деген сөз 
бар. Бір қарағанда бәлендей ай-
шықты сөз емес. Алайда, аста-
рына мән беріп қарасаң, «Бір- 
біріңнің бас араздығыңа бола 
еліңнің тәуелсіздігін тәлкекке 
салма!» деген тәлім шығады. Біз 
ұстанатын басты бағдар – осы. 
Өмірде кім-кімге ренжімейді? 
Ауылдың, ауданның, облыстың 
әкімі, елдің сан түрлі министрі 
мен басшысы бар. Солардың 
бәрі бізді риза қылып жүрген 
жоқ. Бірі білімсіз, бірі мейірімсіз, 
тіпті мәдениетсізі де кездеседі. 
Олардың білмегендеріне өкпе-
леп, ғасырлар бойы төгілген тер 
мен шашылған қанның өтеуімен 
келген Тәуелсіздігімізді шайқал-
туға қақымыз бар ма? Әр жағдай-
ды кеңінен қарап, өткіншісіне 
бола бірлігімізді шайқалтпай, 
оған білімділікпен тежеу сала 
білгеніміз дұрыс. Азаматтық де-
геніміз меніңше, сол.

Жарты әлемді жаулап алған 
Шыңғыс хан тарихына қараңыз. 
Жалайыр, найман, керей, мер-
кіт, қоңырат, татар, тағы басқа 
түрік тайпаларының басын қосып 
Шыңғыс хан құрған күшті мемле-
кеттің де түбіне сол бөліну жет-
кеніне тарих куә. Жаулап алған 
жерін төрт баласына бөліп берді. 
Төртке бөлінген елі ешқашан қай-
та бірікпеді, бірте-бірте бәрі ыды-
рады.

Шыңғыс ханның айтулы неме-
ресі Бату құрған Алтын Орданы 
қараңыз. Еділ бойына, Қырым 
жеріне қаншама түркі қаласын 
салды. Өзбек ханның сыйлы қо-
нағы болған арап саяхатшысы 
Ибн Баттутаның жазуынша «те-
зек» дейтін отын жағатын Алтын 
Орда халқының астанасы Сарай 
қаласының көшесі атпен жүр-
генде жарты күннен астам уақыт 
алатын ұзын екен. Царацин, яғни 
мұсылман халқы тұратын Сарай 
қаласының көлемі, кейінгі зертте-
ушілердің анықтауынша, 35 шар-
шы шақырым (км) болған. Бұл 
сол кездегі әлем қалаларының 
ең ірісінің бірі деген сөз. Сондай 
үлкен астанасы, Аштархан, Са-
райшық секілді ірі-ірі қаласы, Қы-
рымға дейін созылған ұлан-бай-
тақ даласы болған сол Алтын 
Орда халқы бірлік пен татулықты 
сақтай алмағандықтан, өзі билеп 
отырған елге сіңіп, жойылып кет-
ті.

Керей хан мен Жәнібек бөлініп 
қазақ хандығын құрды.

Бүкіл Еуропаға үрей туғызған 
Осман империясы да ыдырай- 
ыдырай, содан Түркия ғана қал-
ды.

Қарап отырсаң, бүлінудің 
бәрі бөліну¬ден басталады 
екен. Ал әрбір бөліну өз кезін-
де қажеттіліктен туады. Өйткені, 
ұлан-байтақ жерді бөлмей басқа-
ру мүмкін емес. Демек, бәрінің 
де шегі бар. Мемлекеттің бірлігі 
бүлінсе, бара-бара бәрі бүлінеді. 
Сондықтан бірге болған ел ғана 
ортақ бақытқа қол жеткізеді.

1916 жылы жүздеп, мыңдап 
қырылған қазақты әлем түгіл өз 
қазағы да естіп-білмеген, ал 2016 
жылы бір адамның қастандықтан 
өлгенін бүкіл әлем біледі. Заман 
өзгерді, әлем өзгерді. Қазақ та 
әлемдік ой-санадан қалыспауы 
қажет.

Біздің елде көп ұлт пен ха-

лықтың өкілдері тұрады. Сон-
дықтан еліміздің тыныштығы мен 
татулығы, бірлігі тек қазақ пен қа-
зақтың емес, сол ұлт өкілдерінің 
өзара татулығы мен түсіністігінен 
де тұрады. Бір халықты екінші 
халыққа айдап салу саясатының 
кесапатынан 1916 жылы фон 
Бергтің отрядындағы Айса деген 
тараншы қазақ ауылын аяусыз 
қырып-жоюға айрықша белсен-
ділікпен қатысады. Ондай сая-
саттың қазаққа да, тараншыға да 
опа бермегенін бүгінгі ұрпақ тари-
хи тәліммен түсінуі тиіс. Ал түсінік 
өз-өзінен келе қалмайды. Оған 
жету үшін, білім, мәдениет қажет. 
Білім алу үшін, мәдениетке жету 
үшін, сөз жоқ, елдің тыныштығы, 
ауызбірлігі мен татулығы керек. 
Осының бәріне ой сап қарасаң, 
дұрыс саясат дегеннің бағасын 
біле түсесің. Соғыс, араздық ор-
наған жерде ағайындыққа, бауы-
рмалдыққа орын жоқ екенін біз 
ешқашан естен шығармауымыз 
керек.

«Елу жылда ел жаңа, жүз 
жылда – қазан» дейді қазақ. Сол 
сөздің шындығына қараңыз: жүз 
жыл бұрын, 1916 жылы, бір ха-
лықты екінші халық кемсітіп, «екі 
аяқты киік» деп аңға теңесе, қазір, 
2016 жылы, Қазақстанда тұратын 
барша жұрт Қазақстан халқы Ас-
самблеясының аясында отандас, 
жерлес болып, бір шаңырақтың 
астында  өмір сүруде. Даму, іл-
герілеу деген – осы.

Кез келген мемлекет елді 
басқару ісін ыңғайлы жағдайға 
келтіру үшін, облысқа, штатқа, 
тағы басқаға бөледі. Бұл әкімдік 
бөлу. Олардың бағдарламасы, 
мақсаты, жоспары – бәрі ор-
тақ, бәрі бір мүддеге бағынған. 
Ал бір мемлекетті руға, тайпаға 
бөлу өте қауіпті. Руға бірігу, тай-
паға топтасу тарихтың белгілі 
кезеңінде ілгерілеу үрдісіне жат-
ты, ал қазіргі кезеңде, барлық 
мүмкіндікті мемлекет мүддесіне 
жұмылдыру қажет жағдайда, руға 
немесе тайпаға бірігу халықтық 
мүддені ұсақ, жеке мүдделерге 
бөлшектеп жібереді. Сондықтан 
зиянды. Бұл, философияның 
тілімен айт-қанда, бекерлеуді бе-
керлеу заңына жатады. Яғни, бір 
кезде тиімді болған жағдай енді 
тиімсіз, сондықтан ол бекерле-
нуі тиіс. Нақтылап айтқанда – бір 
кезде бірігуге жатқан әрекет енді 
бөлінуге әкелетін болды. Яғни, 
ру, тайпаға бірігу мемлекеттің 
бірігуін тежейді, тіпті әлсіретеді.

Ру-тайпаның бірігуін барлық 
мемлекет басынан кешкен. Ол 
– олар үшін өткен шақ. Біз де 
сөйтуге міндеттіміз. Оны жүзе-
ге асыру – ең алдымен зиялы 
қауымның міндеті. Борышы де-
сем де болады. «Бөлінгенді бөрі 
жейді» дегенді бабаларымыз 
бекер айтпаған. Соны біз тезірек 
түсініп, тезірек қолға алсақ, 
солғұрлым мемлекетіміз тезірек 
нығаяды. Қазақ жеті атаға дейін 
бір-бірімен туыс, қыз алыспайды. 
Одан асқан соң бәрі бір елдің, бір 
ұлттың, бір мемлекеттің адамы.

Биыл 1916 жылғы ұлт-азаттық 
көтерілісіне, оның ішінде Жеті-
судің ең шетін¬дегі Қарқара кө-
терілісіне 100 жыл толып отыр. 
Оған қоса, Желтоқсан көтерілісі-
не – 30 жыл. Тәуелсіздікке қол 
жеткізгенімізге – 25 жыл. Бәрі – 
тарихтың қасиетті кезеңі. Солар-
ды салыстыра, байыбына жете 
қарағанда, тәуелсіздіктің құны 
мен бағасы айқындала түседі. 
Президент Н.Назарбаевтың неге 
«Тыныштық! Татулық! Бірлік!» деп 
жиі айтатынын жан-тәнімізбен 
түсінетін боламыз. Ал түсіністік 
бар жерде Татулық, Тыныштық, 
Бірлік міндетті түрде болады.

АЛМАТЫ.

20 тамызда тағы ақ ту көтерген 
қырғыздарды қырады. Сонан соң 
тағы бір тобын жайратады, тек 
біреуі ғана қашып құтылады. Енді 
Берг қанша адам өлтіргенін са-
намайды да. 25 тамыз күні ақ ту 
көтерген дүнген «бүлікшілерінің» 
300-ге тарта адамын қылышпен 
шауып өлтіреді, арыққа, қораға 
тығылғандарын тауып алып ша-
бады. 

28 тамызда және оған қо-
сылған 4 ерікті жол бойы 40 қы-
рғызды өлтіреді. Олар 7 мың 
қырғызға қарсы шығып әуелі 24 
адамды атып тастайды. Содан 
соңғы шатқалға тығылған 7 мың 
қырғыздың 50-і ғана тұтқынға 
түседі де, қалғаны сол арада қы-
рылады. Сайдың іші толған өлік 
болғандықтан қайтарда жота-жо-
тамен ғана жүре алдық деп жа-
зады Берг. Бұл жолы 12 адамнан 
айырылғанын айтады.

Бұл – Жетісу әскерінің 1- жүзді-
гінің командирі 29 жастағы хорун-
жий фон Бергтің ғана әрекеті. Ол 
мұның бәрін 1916 жылдың 26 
қазанында Верный аймақтық со-
тының тергеушісіне берген жазба 
жауабында көрсеткен.

Біз 1916 жылғы көтерілісті ба-
суға келген бір ғана фон Бергтің 
әрекетін ат-үсті баяндадық. Ал 
мұндай жазалаушы Жетісу жерін-
де қанша болғанын есептеп, 
түгендеп жатпадық. Оның бәрі 
мемлекеттік мұрағатта сақтаулы.

Жүз жыл бұрын өтіп кеткен 
жағдайды білу бізге не береді? 
Анау кінәлі, мынау кінәсіз деп 
баға бергеннен не ұтамыз? Бәрі 
өтті, кетті, енді оны ешкім түзете 
алмайды. Кезінде ондай қырғын-
ды қолдан келсе болдырмау ке-
рек еді, қолдан келмеді. Өйткені, 
тәуелсіздігі жоқ халықпен биле-
уші елдің басшылары санаспа-
ды. Бізге бүгінгі керегі – өткеннен 
сабақ алу. Осыдан келіп, бүгінгі 
тәуелсіздіктің құны мен бағасы 
анықталады. Бодан елдің бір 
Бергтен шеккен азабы осындай, 
ал Қарқара көтерілісін басу үшін, 
Ташкенттен, Алматыдан, Жар-
кенттен жазалау отрядтары кел-
генін білеміз. Олардың бірде-бірі 
татулыққа, бірлікке шақырып кел-
ген жоқ, тек басып-жаншуға келді.

1986 жылғы Желтоқсан кө-
терілісіне көңіл аударайықшы: 
онда да Мәскеуден, Новосібір-
ден, Қырғыздан тағы жазалаушы-
лар келді. 1916 жылдың оқиға-
сына ішкі де, сыртқы да әрекеті 
айнымай ұқсайды.

Бергтің күн-түн демей қы-
руынан қазақтар 1916 жылдың 
күзінде Қытаймен шекарада 
аштықтан, панасыздықтан жап-
пай қырылса, 1930 жылы зорлап 
колхоздастырудан да қазақтар 
дәл солай қырылды. Бәрі ұқсас. 
Себебі, тәуелсіздіктің жоқтығы 
– қандай саясатпен алдасаң да 
ұқсас.

Біз 1643 жылғы Орбұлақ 
шайқасында тәуелсіздігімізді 
сақтап қалдық. 1723 жылмен 
1758 жылға дейін 35 жылға со-
зылған «Ақтабан шұбырынды, 
Алқакөл сұлама» зобалаңында 
да тәуелсіздігімізді сақтап қа-
лып едік. Бірақ, әлсірегендіктен, 
ішкі алауыздықтан, бірліктің, 
татулықтың болмағандығынан 
ақыры тәуелді елге айналдық. 
Орбұлақтың, Ордабасының, 

ЖЫЛ

Ақтандақтар ақиқаты

(Соңы. Басы 4-бетте).
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өңірі

Абыройымызды асқақтата 
түсетін 6 шілде – Астана күні 
нде  Жезді кентіндегі кітапхана-
да үздік оқырмандар арасында 
«Не? Қайда? Қашан?»  атты 
брейн-ринг өтті.

Брейн-ринг (агылшын тілі-
нен аударғанда brain – ми)  – ой 
жарысы, екі топ өзара интел-
лектуалды сұрақтарға жауап 
береді.

 Интеллектуалды ойынға әр 
жастағы, барлық топтың оқыр-
мандары, әр саланың маман-
дары  «Бүркіт» және  «Бәйте-
рек» тобы болып бес-бестен, 
барлығы он ойыншы қатысты. 
Ойын  ІІІ кезеңнен тұрды.  «Түр-
лі-түрлі сұрақтар ой түртеді» 
атты І-кезеңде  ойынды жүр-
гізуші, кітапханашы Алма  Сәу-
ленбекованың дайындаған 
сұрақтарына «Бүркіт» және 
«Бәйтерек» тобының басшы-
лары  Ақерке Жарқынбек  пен 
Айдана Жәкенова 30 секунд 
ішінде ой шапшаңдығымен  
жауап берді.  «Суреттер сыр 
шертеді тереңнен» ойынын-
да     оюланған  шағын дорба-
дан нөмірленген  асықтарды 
алып және сол нөмір бойынша  
қазақ халқының өнер,  мәде-
ниет қайраткерлері мен тари-
хи  тұлғалары жайлы  қысқаша 
өмір-дерегі  арқылы нақты кім 
жайлы екенін тауып, экраннан 
суретін көрсетсе, келесі  соңғы 
кезеңде  «Үздік бестікте» мек-
теп бағдарламасы бойынша  4 

пәннен және бесінші «әр түрлі» 
сұрақтардан   және  ұпайлардан 
тұратын экранда ұяшықтарды 
таңдау барысында сұрақтарға 
жауап беріп ұпай жинады. Әр 
ойынның ұпай санын есептеп 
әділ бағасын беріп отырған 
әділқазылар  зейнеткер, үздік 
оқырман Әбдіманап Жаманов 
пен  зейнеткер  Қуаныш Ка-
малова ойын соңында   ойын 
жеңімпазын  анықтады. Ойын 
арасында  8-сынып оқушылары 
Әділбек  Аружан  Астана күніне  
ән-шашу ретінде  Ескендір Ха-
санғалиевтің   «Атамекен»  әнін  
шырқаса,  Сұлтанбекова Айна   
Секен Тұрысбековтың «Көңіл 
толқыны» атты күйін домбыра-
да ойнап берді. 

«Бүркіт» тобының құра-

мындағы  зейнеткер Күлпаш 
Жақыпбекова «Жезбұлақ»  
коммуналды мекемесінің қы-
зметкері  Орынкүл Асылбеко-
ва, ҚарМУ-дің түлегі Ақерке 
Жарқынбек, және  8-сынып 
оқушысы Аружан Жанбосын, 
«Бәйтерек» тобының құрамын-
да  «Айгөлек» балабақшасы-
ның тәрбиешісі Зәуре Орын-
баева,  «Жастармен жұмыс 
жасау» инспекторы Жәкенова 
Айдана, 8-сынып оқушылары 
Айгерім Серік, Аружан Әділбек 
болды.   Барлық ойыншыларға 
және озық шыққан «Бәйтерек» 
тобына кітапхана атынан сый-
лықтар табыс етілді.

К.ҚҰСАЙЫНОВА                                                       
Жезді кентіндегі кітапхана 

меңгерушісі.

Мереке мерейі

МЕРЕЙТОЙДА   
БРЕЙН-РИНГ  ӨТТІ

Астана  —  ел  Тәуелсіздігінің 
нышаны және біздің мақтанышы-
мыз болып табылады. Әр елдің 
болашақ тағдырын айқындайтын 
тарихи кезеңдері болады. Сон-
дай кезеңдердің бірі – астанамыз-
дың Сарыарқа төсіне қоныстануы 
болды. Тәуелсіздік туы көгімізде 
желбіреген күннен бастап, еліміз 

үшін жаңа тарихтың басталғаны 
белгілі. Тәуелсіздігіміздің тұғырлы 
болуы үшін Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаев үлкен мақсаттарды алға 
қойды. Астана күнін оның тұрғын-
дары ғана емес, барлық қазақстан-
дықтар тойлайды. Астана – ол аб-
солюттік теңдессіз құбылыс, ұлт 
басшысы Н.Назарбаевтың дарын-

ды және еңбекқор өз еліне ғашық 
болған және  бақытты келешекке 
сенген қазақстандықтардың арқа-
сында туған. 

Жазғы сауықтыру алаңындағы 
оқушылар арасында шығарма 
байқауы, сурет байқауы өткізіл-
ді. 6 шілдеде «Балдырған» жазғы 
сауықтыру алаңының  ұйымда-

стыруымен «Біз сені мақтаныш 
етеміз, Астана!»  атты мерекелік 
концерт  ұйымдастырылды. Кон-
цертті 4-сынып оқушысы Егінтаева 
Айтолқын жүргізді. Астана күніне 
арналған көрме  ұйымдастырылды. 
Сахна шымылдығын мектебіміздің 
кішкентай бүлдіршіні Шүкірова 
Гүлзат «Атамекен» әнімен ашты.

Концертте патриоттық әндер орын-
далды. Концерттен  кейін спорт  
залда спорттық ойындар  өткізіл-
ді. Оқушылар Елбасына арналған 
өлең шумақтарын, шығармаларын 
оқыды. Мерекеміздің соңы би кеші-
не жалғасты. Жазғы сауықтыру 
алаңының оқушылары көңілді күй-
мен үйлеріне тарады.

А.ЖҮСІПОВА,
 №11 Қоскөл мектебі 
 «Балдырған» жазғы 

сауықтыру  алаңының 
тәрбиешісі.

Суретте: мерекелік 
шараға қатысушылар.                                           

БІЗ СЕНІ 
МАҚТАН ЕТЕМІЗ, АСТАНА!

Мәдени-сауықтыру орталығын-
дағы іс-шараға жүгіре басып келген 
бүлдіршіндеріміз әдемі безендіріл-
ген фоедегі шарлар, гүлдер мен 
бірге ойынға қажетті түрлі-түсті 
құрал-жабдықтарды көріп  бір-
бірімен шүйіркелесіп, көңілдері 
көтеріліп қалды. Жүргізуші бала-
ларды көп күттірмей-ақ ортаға «Өр-
кен» және «Болашақ» топтарын 
шақырып, сайысты бастап кетті. 
Көркемдік жетекші А.С.Қадырова 
балаларға сәттілік тілей отырып, 
екі топтың балаларына бір-бірлері-
не бүгінгі сайысқа тек қана бір ауыз 
сөзбен жақсы тілек тілетті.Бір-бірі-
не тілекші болған балалар осы 
сәтте достасып та үлгерді. Сайы-
стың «Қош келдің ортаға» аманда-

су кезеңінде екі топтың балалары 
да мәдениетті және сыпайы түрде 
көрермендермен амандасып, өз-
дерін таныстырды. «Кім тапқыр?» 
білгенге маржан дей отырып, сұрақ 
жауап кезеңінде «Өркен» тобын-
дағы Н.Нұрмағанбетов мен «Бо-
лашақ» тобындағы А.Бексұлтан 
берілген сұрақтарға өте тапқыр-
лықпен жауап берсе, «Өнерлі бала 
өрге жүзер» өз өнерін көрсету ке-
зеңінде «Өркен» тобындағы А.Қы-
дырбек, Н.Жанболат, А.Әбжанова 
мың бұралып билегенде және «Бо-
лашақ» тоыбндағы А.Есенғалидің 
көрсеткен іс-қимылын көрермен 
қошеметтеп отырды. «Кім жыл-
дам?» кезіккен кедергілерден өту 
ойынында «Өркен» тобындағы 

Қ.Әбдімәлік пен «Болашақ» тобын-
дағы А.Телмұханның жылдамдығы-
на, көрермендеріміз көз ілестіре 
алмай қалса, «ЭКСПО-2017», 
«Менің болашақ  Жездім» тақы-
рыбындағы сурет салу кезеңінде 
«Болашақ» тобындағы Е.Бектұр 
мен Ж.Сапар, «Өркен» тобындағы 
А.Әбжанова өздерінің сурет өнері-
не  деген құштарлықтарын байқата 
білді. Топтар жарыса сурет салып 
жатқан кезде Н.Бексұлтан «Бала-
лық шақ», Б.Шаханова «Тентегім» 
әндерін жанкүйер ретінде шырқап, 
көрермендердің көңілін көтерді. 
Соңғы  «Білімді капитан» кезеңінде 
жүргізуші Ж.Ерденова  топ басшы-
ларының   білімі мен ұтқырлығын 
анықтау мақсатында сұрақ бере 
отырып, «Өркен» топ басшысы 
Н.Жанболат пен  «Болашақ» топ 
басшысы А.Есенғалидің ойла-
рының ұшқыр, өздерінің жылдам 
екендіктерін атап айтты. Соңында 
балаларды осы іс-шараға қатысуға 
жұмылдырған №6 қазақ орта мек-
тебінің тәлімгері Ж.Аубакироваға 
алғыс айта отырып, қатысқан екі 
топқа Мәдени-сауықтыру орталығы 
атынан Алғыс хат пен тәттілер 
үлестірілді. Келген көрермендер 
мен бүлдіршіндеріміз тамаша көңіл 
күймен естелікке суретке түсіп, үйді 
үйлеріне тарасты.

Балаларға жазғы демалыс 
кезінде жақсы көңіл күй сыйлап, 
бос уақыттарында көңілді іс-шара 
ұйымдастырып отырған мәдени 
қызметкерлерінің еңбегін бағалап,  
болашақта көрермендеріміз көбірек 
келіп қызықтаса екен дейміз .

  А.КАДЫРОВА,
Жезді кенті Мәдени-

сауықтыру орталығының 
көркемдік жетекшісі.      

       Туған күңің құтты болсын,  Астанам,
Гүлдеп өскен жас баладай жас қалам.
Сарыарқаның төсіндегі еркесің,
Сүйсінеді көркіңе көз тастаған.

Ақордаң тұр –еліміздің жүрегі,
Бәйтерегің еліміздің тірегі.
Ескерткішің Отанымның айбыны,
Атың сенің күллі әлемге әйгілі.

Барлық қазақ мақтаныш қып жүреді,
Елорданың амандығы тілегі.
Жаса,жаса жасай берші Астана,
Сені ешқашан теңемеймін басқаға.

Алдық қиын өмірдің асуын біз,
Қарқынды біздің алға басуымыз.
Өз ойымды білдіремін осы өлеңмен,
Туған күңіне болсыншы шашуым.

Қапар РАЙЫМБЕКОВ.
Шеңбер ауылы.

Туған күңіңмен, 
Астанам!

ҚЫЗЫҚТЫ ӨТКЕН БІР КҮН
Бала тәрбиесі

Балалардың жазғы демалысын көңілді өткізу және өске-
лең ұрпаққа этикалық, эстетикалық тәрбие беру арқылы 
баланың талғампаздығы мен өнерін  арттыру мақсатын-
да Жезді кенті Мәдени-сауықтыру орталығының ұйымда-

стыруымен  «Алақай, балақай!» атты 
ойын-сауық іс-шарасы өтті.
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     Жуырда аталған білім ор-
дасы жанындағы екінші ауысы-
мы басталған жазғы сауықтыру 
алаңының балалары «Теректі 
әулие» тарихи орынына саяхат 
жасап қайтты. Мектеп дирек-

торы С.Құрманбаев бастаған, 
құрамында медбибі Б.Әбеуо-
ва, тәрбиеші С.Торжанова, ата 
– аналар қауымынан Е.Рахым-
жанов және 20 оқушы бар топ, 
өткен дәуірлердің куәсіндей 
болған киелі жердің тарихына 
қанықты. Саяхатшылар «Те-
ректі әулиедегі» тас бетіне қа-
шалып салынған суреттерді 
(петроглифтерді) тамашалап, 
тасқа түскен таңбалар туралы  
аңыз – әфсаналар тыңдады. 
Әсіресе, жұмсақ жерге немесе 
сазға басылғандай, адамның 
маңдайы мен мұрынының, екі 
алақаны мен тізелерінің, қос 
табанының тастағы іздері бала-
ларды таңғалдырды. Құбылаға 
бағытталған іздер қалған тас – 
Теректі әулиенің мінажат еткен 

орыны дейді бір аңызда. Ал 
тас төбенің оңтүстік жақ көлбеу 
беткейіндегі жоғарыдан төмен 
бағытталған жолақ таңба алы-
стан ағарып көрінеді. Жергілік-
ті халық «Әулие сырғанағы» 

деп атап кеткен бұл жолақтың 
неге олай аталғанын болжау 
қиын. Бір назар аударарлығы 
– әлгі сырғанақтың беті таңба 
суреттерге толы. Көп естіген-
нен, бір рет көзбен көргенге не 
жетсін, оқушылар киелі жердегі 
тастағы таңбалар мен сурет-
терді өз көздерімен көрді. Туған 
өңірдің тарихын танып-таразы-
лауға арналған саяхаттан үл-
кен әсер алды.

Мұндай тағлымды іс – шара-
лар №7 Сарысу орта мектебін-
де алдағы уақытта да жалғасын 
табатын болады.

Н.ДҮЙСЕНБЕКОВА
             мектеп директоры-

ның тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары.

Жазғы демалыс – 2016

ТАРИХТЫ 
ТАРАЗЫЛАҒАН САЯХАТ

Қазақ даласының қай өңірін алсақ та, қатпар – қатпар 
тарихымен, тамаша табиғатымен ерекшеленеді. Қойнауы 

пайдалы қазбаға, төскейі төрт түлік малға толы Арқа 
жері де ашық аспан астындағы тарихи ескерткіштер 

мен көне жәдігерлерден кенде емес. Солардың бірі – біздің 
ауданымыздың аумағындағы орналасқан «Теректі әулие»! 
Жезқазған – Қарағанды тасжолы бойындағы Теректі елді 

мекенінен он шақырымдай қашықтықта жатқан бұл 
тарихи жер жайлы аудандық газетте аз жазылған жоқ. 

Ежелгі тарихтан сыр шертетін тас бетіндегі суреттер 
әлі толық зертелмеген. Туған өлкенің осындай тылсым 

тарихқа толы өңірлерімен өскелең ұрпақты
 таныстыру, өлке тарихын зерттеу, ұлт тарихы мен 

мәдениетін, өнерін оқып-үйрену-этнопедогогиканың ба-
сты арқауы. Міне, осы бағытта  №7 Сарысу орта 

мектебінде кешенді іс-шаралар жүзеге асырылуды.

Суреттерде: саяхатшы топ тарихи орында.

Ұлытау аудан әкімінің 
№11/09 қаулысын орындау 
мақсатында, жазғы демалыс 
кезінде балалардың тұлғалық, 
әлеуметтік, дене бітімі жағынан 
дамыту, шығармашылық дамуы 
және құқық бұзушылықтың ал-
дын алу үшін қажетті жағдай-
лар жасау, ойындық, еңбектік, 
коммуникативтік, танымдық 
іс-шаралар жүзеге асырылды. 
Оларға 5 жас пен 15 жас ара-
лығындағы 30 оқушы қатысты. 
Мысалы Рәміздер күніне ар-
налған «Еліміздің мемлекеттік 
рәміздері және мерекелері» 
атты шараны азаматтық, ұлт-
жандылық мағынасын сезіну, 
қазақ халқының тарихи мәдени 
мұрасына, еліміздің мемлекет-
тік билік органдарына құрмет 
білдіруге баулу, өз елінің бо-
лашағы мен тарихи тағдыры-
на қатысы бар екендігін тәр-
биелеу, белсенді азаматтық 
ұстанымдарын қалыптастыру 
мақсатында Э.Ниязова мен       
К.Жеңсікбаева өткізді.

«1-ші маусым Балалар 
қорғау күніне арналған сурет 
байқауын», «Балдаурен сая-
хаты» (табиғатқа шығу), «Жай-
най бер, Елордам – Астанам!», 

«Мұражайға саяхат», «Табиғат-
ты аялайық», «Жазғы көрініс» 
(табиғатты бақылау) атты ша-
раларды Оқушылар үйінің ұс-
таздары ұйымдастырды.

Туған өлкенің табиғатын, 
мәдениеті мен тарихын, ескерт-
кіштері мен көз тартарлық орын-
дарын білгізу мақсатында ойын, 
өлең айтқызу, асфальттағы 
суреттер сайысын А.Даулетбе-
кова мен К.Сердалина өткізді. 
Сонымен қатар «Көңілді, жай-
дарлы жаз ойындары», «Спорт 
біздің досымыз», «Көңілді сай-
қымазақтар», «Қәне, кім та-

пқыр!» тақырыбында қызықты 
іс-шаралар жүргізілді.

Ал «Ертегілер әлемі», 
«Өнер тамған он саусақ» деген 
тақырыпта еңбек мәдениетінің 
негіздерін игеру, мата, табиғи 
материалдар (қорапша, сым, 
жіп, жапырақ), пластик ыды-
стар, мата қалдықтарынан, ер-
мексаздан, түрлі-түсті қағаздан 
түрлі ойыншықтар, бұйымдар, 
ашық хаттар, гербарийлер, 
жақтаушалар жасалды. «Ер-
тегілер әлемінде» атты  театр-
ланған көріністе балалар «Қоян 
мен сыбызғы», «Бауырсақ», 
«Хайуанаттар әлемі» ертегілері 
кейіпкерлерін шебер сомдады.

    Соңында  «Кереметтер» 
көрмесі ұйымдастырылды. 
«Жасдәурен» жазғы мектебі 
оқушыларының ұйымдасты-
руымен мерекелік концерт өтті. 
Қорытынды сөзде Оқушылар 

үйінің директоры Қ.Аубакиров, 
ата-ана А.Көшенова Оқушылар 
үйінің ұстаздарына алғысын 
айтып ризашылығын білдірді. 
Балаларға тәттілер таратылды.

А.ОСПАНОВ,
туризм үйірмесінің 

жетекшісі.

Суретте: «Жасдәу-
рендегі» іс-шаралардан 
көріністер.

«ЖАСДӘУРЕНДЕГІ» ЖАҚСЫ ІСТЕР

Ұлытау ауданының білім бөлімін қарасты 
«Оқушылар үйінде» маусым айының бірінен  отызына 

дейін жазғы каникул кезінде балаларды сауықтыру 
демалысы ұйымдастырылды.

Қазіргі кезде ата-аналар 
мен мектеп арасындағы ор-
тақ міндет — бала тәрбиесі. 
Ата-ана үшін баласы өмірінің 
жалғасы, мақтанышы бол-
са, балаларымыздың тәлім 
-тәрбиесі,мұғалімдер үшін – 
еңбектерінің жемісі. Сол се-
бептен бүлдіршіндердің дені 
сау болып өсуіне ықпал етуге 
жаз маусымында №2 Қорға-
сын жалпы білім беру орта 
мектебінде  жазғы сауықты-
ру іс-шаралары өткізілді.
Жазғы сауықтыру лагерінің 
тәрбиешілері алдарына мақ-
сат қойып, күн сайын бала-
лардың денесін шынықтыру, 
музыка әуенімен қол-аяққа 
жаттығулар жасауды үздіксіз 
қолданды. Және де таза ау-
ада  балаларды қабылдап 
таңғы жаттығулар жасалып 
отырды. Мектепте «Серуен-

дейміз, ойнаймыз, ертегілер 
тыңдаймыз», «Жаз ханзадасы 
мен ханшайымы» атты қызықты 
іс –шараларды ұйымдастырып 
балалардың жазғы сауықтыру 
кезін қызықты әрі көңілді өткізу 
үшін барлық жағдайлар жаса-
лынып отырды. Іс- шара бары-
сында оқушылардың өзін-өзі 
таныстыруы, сұрақ-жауап, үй 
тапсырмасы, өз өнерін көрсету 
сайыстары болды. Бағдарлама-
да жазғы сауықтыру-шынықты-
ру жұмыстарымен таныстыра  
отырып, балалардың денсау-
лығын нығайту, танымдық қа-
білеттері мен шығармашылық 
қасиеттерін дамыту мақсатында 
тақырыптар бойынша мәлімет-
тер,жұмбақтар, қимыл-қозғалы-
стық тапсырмалар берілді.Оған 
қатысқан оқушылар Сауқым Ай-
ғаным мен Қоянбай  Айдын,Сәр-
сенбі Камила мен Қалқайдар 

Жетпіс, Бөршіхан Ұлпан мен 
Саламат Санжар. Олар түр-
лі мүсіндерді құмнан жасап, 
ағаштан заттар жасады.  Сон-
дықтан да балалардың жыл 
бойғы алған білімін ,біліктілік 
дағдыларын қабілеттерін көр-
сетуге еркіндік берілді.

Сайыс соңында қазылар 
алқасының қорытындысы 
бойынша  Бөршіхан Ұлпан  
«Жаз ханшайымы»   мен 
Саламат Санжар « Жаз хан-
задасы» атанды.Сауықты-
ру лагерьінің мұғалімдері 
Алпысбекова Айымгүл мен 
Өтеш Мөлдір іс- шараны тар-
тымды,тыңғылықты  ұйымда-
стырғаны үшін  ауыл әкімінің 
Алғыс хатымен марапаттал-
ды.

 М.ӨТЕШ.
   Қорғасын ауылы.    

«ЖАЗ ХАНЗАДАСЫ мен 
ХАНШАЙЫМЫ
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Тарихи оқиғалардың форма-
циялар, таптар, құрылыстар си-
яқты жалпы және абстрактылық 
категориялар негізінде түсіндірілуі 
тарихтың жеке белгілерінен айы-
рды. Бәрінен бұрын адамдардың 
шындық тұрмысы, ой құрылымы, 
уайым-қайғысы, жалпы алғанда 
менталитет терминімен  аталатын, 
яғни рухани жағы, рухани мәдени-
етін түсіндіру жағы зардап шекті.  
Қазақтардың өздерін және      дү-
ниені тануының кейбір кезеңдерінің 
сипаттамасы әмбебап тәртіптің 
үлгілерімен, модельдерімен салы-
стыра отырып бергім келеді. Олар 
мыналар:

1. Мифология — бұл барлық ха-
лықта өткен адамзат сана-сезімінің 
алғашқы тарихи формасы.

2. Ренессанс — сөзбе-сөз бұл – 
қайта туу, қалпына келтіру, мәдени-
еттің қайсыбір классикалық жағдай-
ына қайта оралу деген сөз.

3. Ағартушылық — қазақ халқы-
ның ХІХ ғасырдағы рухани мәдени-
етінің маңызды бөлігі болып табы-
лады.

Бұл айтылған кезеңдер бір-бірі-
нен бөлек-бөлек кезеңдер емес 
екендігі айқын. Қазақтардың өткен 
руханилығын толық қалпына кел-
тіру — болашақтың міндеті. Мүм-
кін қазір оны шешудің үзік-үзік сы-
зықтарын белгілеуге тырысамыз. 
Біздің түркі тілдес халықтардың дү-
ниетанымының ежелгі формалары 
— миф, шаманизм, зароастризм, 
суфизм, дін, философия ерте кезде 
басталған. Енді осы тақырыптарға 
тоқтала кетейік.

Тұрпайы көзқарас ықпалынан 
өту кезеңдерінде ғылым адамзат 
дүниесіне «мифология» деп ата-
латын ауқымды әрі жан-жақты құ-
былысты алып келді. Бұл әлем ха-
лықтарына түгел қатысты адамзат 
санасының өте ерекше қабаты. Бұл 
қабат қазақ халқының рухани мұра-
сында ерекше байқалады, оның 
іздері фольклорда, ескі аңыз-әң-
гімелерде, тілде сақталған. Ол 
«шаманизм» деп аталады. Шама-
низмді бақсылық-тәуіптік бейнесін-
де көрсететін шаманизм туралы 
ескі нанымдар мен аңыздар өте 
көп. Шындығында, шаманизм — 
бірқатар халықтардың тарихи даму 
дәуіріндегі дүниетанымы.

Миф — алғашқы қауым адамы-
на тән ойлаудың бірінші бөлінбеген 
формасы. Мұнда поэзия мен қазіргі 
ғылымның дін мен моральдік, ра-
ционалды жердің элементтері бар. 
Яғни, құдайлар мен жын-перілер, 
қазіргі көзқарасымда айтылған-
дай, тек қана ойдан шығарылған 
көзсіз наным-сенім, рухани адасу-
лар емес. Шын мәнінде, мұндай 
сенімнің тарихи себептері де бар. 
Сондықтан миф біздің ойлауымыз-
дың алғы шарттары рөлін атқарды. 
Демек, мифтің адамзат баласын 
табиғаттың күштеріне сақтықпен 
қарауға үйретуінің маңызы айрық-
ша болды. Шаманизм туралы біз 
жабайы, өте ертедегі ырымшыл-
дықтың түрі есебінде ұяла айта-
мыз. Шын мәнінде «шаманизм» 
терминінің өзі терістік халықтары-
ның өмірін бақылаудан алынған, 
ал қазақтар арасында еш уақытта 
айтылмаған. Бақсы-емдеушілер 
болған. Егер бағытты анықтау ке-
рек болса, онда қазақтардың ер-
тедегі аталарының дүниетанымын 
ең жоғарғы Құдай тәңірдің атымен 
«тәңірлік» деп атауы қарапайым да 
дұрысырақ болар еді. Шын мәнін-
де қазақтардың ертедегі дүниета-
нымы зароастырлық болған және 
оның іздері отқа табынудан, емдеу 
мен тазару әдет-ғұрыптарында су-
мен,  жермен байланысты өте анық 
байқалады. Зароастырлық  рухани 

байлықтарды халыққа ұмыттыру-
дың неше мәрте әрекеттері істел-
ді.Ислам дінінің  таралу дәуірінде 
оған дейінгі діни сенімдер әлсіреп,  
жойыла жаздады. Өте ертедегі түр-
кі жазбасының «Руна» жазуының 
жойылып  кетуін мүмкін осы жағдай-
мен түсіндіруге болар. Уәлиханов 
көрсеткендей, патша шенеуніктері 
қазақтарды қандай рухани қазыққа 
отырғызу керектігін «данышпан-
дық» отаршылдық түйсіктен түсініп, 
«Ақ патша» бағыныштылыққа үй-
рету мақсатында халық ортасында 

барлық жерде татар-молдаларын 
күштеп орналастыруға және олар-
дың қолына барлық оқыту ісін беру-
ге күресті. Шоқан: « Біз исламды қу-
далауды ұсынбаймыз, ұрып-соғуға, 
қорқытуға негізделген теориялық  
заңдарды күштеп енгізбеуін сұрай-
мыз және талап етеміз» деген.  
Зароастризмнің дүниетанымы 
өзінің құрамында бүкіл адамзатқа 
ортақ қайталанбас байлықтарды 
жинақтаған.  Табынудың негізгі 
объектілері — су және от. Зароа-
стризмге адам мен жануарлардың 
қандас туыстығын мойындау тән. 
Сондықтан құрбан шалу немесе 
от дайындау кезінде жануарларға 
дұға жасап отырған. Олар көпте-
ген құдайларға — оттың, судың 
аспанның, жердің, күннің құдайына 
табынған.  Қазір елімізде қайтадан 
қалпына келтірілген Наурыз мере-
кесі сөзбе-сөз «Жаңа күн» деп ау-
дарылады. Зароастрлықтар жаңа 
жылдың бастауы қасиетті күн деп 
есептеген. Бұл құлшылық ету мере-
кесімен, көңілді қонақасымен, до-
стық қатынасын жаңғыртып, нығай-
тумен ерекшеленетін болған. 

Біздің шаманизм мен оған 
исламның қатынасы туралы ой-
пікіріміздің дұрыстығын Шоқанның 
тамаша зерттеулері де дәлелдейді. 
Көреген Уәлиханов шамандықтың 
шарлатандық емес, өзіндік белгісі 
бар терең көзқарас екендігін, ша-
мандық сенімінің дүниеге келуі – 
жалпылай немесе жекелей табиғат-
ты қадір тұту, қастерлеу болып 
саналатынын ерекшелей көрсет-
кен. Отқа табынуды парсылардан 
алынған деп санаған Шоқанның 
да және Қазақстанды мекенде-
ген ертедегі халықтар мен зароа-
стризмде отқа табынушылық қатар 
дамыды деп шамалайтын Шоқан-
ның еңбектерін бастырушылардың 
пікірі де толық дәлелді емес. Шоқан 
көрсеткен шамандықтағы отқа та-

быну нақты ұсақ көріністермен де, 
тұтас алғанда да тарихи тұрғыдан 
зароастризмнен шыққаны даусыз.  
Шамандықтың ислам тарапынан 
қарсылық болуына қарамастан 
«тұтас сақталған» белгілері мен 
ғұрыптары, аңыздары ішінен Шоқан 
отқа табыну, күнді. Айды, аспанды  
ең жоғарғы құдай деп санау, әру-
ақтарға, өлген аталарының рухы-
на, көшпенділер өмірінің әртүрлі 
жақтарын қорғаушы рухтарға сену 
сияқтыларды атап өтеді.  (Мыса-
лы: «джаягач» – табындарының 
қамқоршы рухы, осыдан табиғатқа 
не істеуге болады, не болмай-
ды деген шамандық ереже туын-
дайды). Адамдардың «балалық» 
дәуірінде қаһарлы күш – табиғат 
апаттарымен қатар адамдардың 
ішкі дүниесінде де қауіп туғызған. 
«Сөз тиеді» сөзі адамдарға қауіпті 
әсер еткен. Сондай-ақ, құт, бақыт, 
байлық деген ұғымды білдіреді. Ки-
елі нәрселер бақытсыздық әкелетін 
кесірлі күшке де ие. Зароастризмде 

айтылған өлімді жауыздықтың түрі 
деп есептеу шаманды тұтынған 
халықтар аңыздарындағы өлімнен 
қашу түрінде көрсетіледі. Мысалы, 
Қорқыттың өлімнен қашуы туралы 
аңыз. Көптеген ескерткіштерінде 
Отан туралы салтанатты сөздер 
«түркілер суы» туралы, «шындық 
жолы» туралы сөздер бар. Олар-
дың тегі сөз жоқ зароастрлық.

Тәңірлік зароастрлық ұғымдар 
біздің дәстүрімізде әдет-ғұрпымы-
зда, сенімдерімізде, түсті жорамал-
дауымызда сақталған. Қазақтарда 
ислам діні мен шамандықтың ара-
ласып кетуі мен Тәңірін Алламен, 
жер рухын шайтан, әруақ, әулие-
лермен, Әзірейіл, Жебірейілдерді 
шамандық өліммен ұқсастырудан 
көрініс тапқан.

... Шамандық салт-сана жағынан, 
бақсы-балгерлік жағынан қазақтар 
анағұрлым мол мұраға иелік етіп 
келеді. Қазақтарда шамандық 
салт-сана мұсылмандық наныммен 
араласып кеткен тұстары аз емес.  
Ал «шаман» сөзінің мағынасына 
келетін болсақ, ол тунгусманьижур 
тіліндегі «санань» деген сөзден 
шыққан. Мағынасы – рухпен тілде-
се алатын адам. Шаман — кейіннен 
дүниеге келіп, белгілі бір ұғымға 
ие болған монах, лам, ксендз, па-
дре, молдалардың арғы тегі десек, 
көп қателеспейміз. Шамандардың 
басқалардан бір ерекшелігі олар-
дың бойында ешкімге ұқсамайтын, 
өзгеше қасиет болуы шарт және 
олар бұл қасиетке, көбіне-көп рух-
тарға кездескеннен кейін ие бол-
мақ. Сондықтан, сол рухтар шаман-
ды өздеріне таңдап алмақ. Содан 
бастап  шамандар әулеті түзіледі, 
былайша айтқанда, шаманның 
тұқымын қуаламақ.

Адамдардың жаны мен рухы-
на сенушілік көптеген діндердің 
негізі болған шаман діні бұны 
барлығынан гөрі берік тұтынған.         
Г.В.Плеханов шаманизм діннің тек 

қана алғашқы шарты емес, кез 
келген діннің алғашқы сатысы деп 
қараған. Алғашқы адамдар табиғат-
тың тылсым күшін түсінбегендіктен 
оларды құдіретті күш деп есепте-
ген. Жер шарын мекендеген ха-
лықтардың бәрі алғашқы адамдар 
тылсым дүниеден жаралған, тіпті, 
олардың пайда болуына әйелдің 
де, еркектің де қатынасы жоқ деп 
ойлаған. Шамандар ұғымы бойын-
ша, әр нәрсенің өзіне тән жағы бар, 
қожасы бар. 

Бұрынғы Кеңес Одағын мекен-
деген қазірде Ресейге қарайтын 
территорияларда тұратын шаман 
дінін тұтынатын кеттер көл иесін 
Холой деп біледі. Осындай әр түрлі 
қожайындар бейнесін олар ағаштан 
ойлап жасап, әркез сый-сияпат 
көрсетіп отырады. Ол жол үстінде 
жатқан тас жолдың рухы, ол тірі, 
сондықтан оны да қадірлеу шарт. 
Мысалы: жанып жатқан алауға кет-
тер ағашты көлденеңнен салса, от 
қақалып қалады. Жанды да, тәнді 

де, басқа да  нәрселерді тазарта-
тын от ол адамды өлімнен сақтай-
ды. Мүрде жататын бөлмені отпен 
аластап шығады.

Жер шарын мекен ететін көпте-
ген халықтар өздерінің шығу тегін 
адам кейпінде ата-бабадан ба-
стамай-ақ басқа да бір денені өз-
дерінің негізгі тектері деп түсінген. 
Мысалы, кейбір халықтар өздерін 
топырақтан жаратылғанбыз деп 
есептейді. Солтүстік Американы 
мекендейтін оджибе тайпасынан 
еуропалықтар «оттотен» деген 
сөзді естіген. Бұл сөздің мағынасы 
– оның тегі. Олар әр түрлі хайуан-
дарды өздерінің арғы тегі деп түсін-
ген. Осылардың нәтижесінде бізге 
«тотем» деген сөз жеткен. Хака-
стар, алтайлықтар, буряттар өз те-
гін аққу деп түсінген және солай деп 
есептейді. Ал, сахалар аққуды әйел 
затының пірі деп бағалайды. Тува-
лық не хакас аққуды атып алса, ең 
сүйікті, қадірлі туыстарына сыйға 
тартқан, олардан үлкен сый-құрмет 
көрмеген.Кеттерше, олардың тегі 
– аю. Олардың бұл ұғымын, егер 
де аюдың терісін сыпырып алса, 
адамға өте ұқсас деп дәлелдейді. 

Шамандық діннің екінші бір 
атрибуты – талисман (бойтұмар), 
амулет. Жалпақ тілмен айтқанда, 
жансыз нәрселерге табыну. Бұлар-
дың бойында әулетінің күші бар 
деп есептеген шамандықтар. Ша-
манизм уағыз-қағидаларына құлақ 
түріп, зер салсақ, бұл дүние жақсы 
да, жаман да рухтардан тұратын 
қайшылықтарға толы әлем. Ол 
жақсы мен жаман бүкіл табиғатты 
иеленіп алған, суда да, орманда 
да, үйлер мен қора-қопсыларда да 
бықып жүр. Және олардың әрқай-
сысының өзінің табынушысы, рухы 
бар. От та, су да, ағаш та, тас та, 
тау да сол рухтарға толы.  Осы 
рухтардың бәрі адамдарға  олар-
дың тағдырларына тікелей әсер 
етпек. Әсіресе, кесапатты рухтар-
дың ықпалы күшті. Олар әркез 
адамдарға залалдан басқа ештеңе 
ойламайды. Барлық қайғы-қасірет, 
ауру-сырқау, адамның дүние салуы 
да сол рухтардың ашса алақанын-
да, жұмса жұдырығында. 

Шамандар көрсететін көзбо-
яушылыққа тән өнерлер қарапай-
ым халықтың аузын аштырып, көзін 
жұмғызады. Олар шаман құдіретіне 
бас иіп, айтқандарына көніп, ай-
дағанына жүреді. Бүкіл қауымның 
алдында шамандар қып-қызыл 
шоқ болып тұрған темірді шайнап, 
денелерін қанжармен тілгілеп, шоқ 
жұтып, ауыздарынан жалын атып 
тұрса, қалай таңданбасқа, қалай 
сенбеске? Ал рухтар үшін қорқы-
нышты нәрсе – темір бұйымдар. 
Сондықтан да шамандардың киім-
дерінде әртүрлі сылдырмақтар көп 
болады. Шаманизмге шамандар өз 

ырқына көнген рухтар арқылы за-
лал шектіріп, оларды қайғыға ұрын-
дырулары мүмкін. Шамандармен 
тығыз бюайланыста болу қауіпті са-
налғанмен, оған сенушілер оларды 
өздерінің әртүрлі мейрам-мереке-
леріне шақырмай, қатынастырмай 
отыра алмайды. Әсіресе, шаман-
дарды үйлену тойына шақырмау, 
оған лайықты сый-құрмет көрсет-
пеу өте қадірсіз, олардың жас жұ-
байларға кесапаты тиюі әбден мүм-
кін деп есептелген. Шамандардың 
қолынан жағымсыз іс-әрекеттер 
келетін болғандықтан басқа дінге 
берілгендердің бәрі де қауіпті болып 
есептелінеді, сондықтан оларға да 
лайықты сый-құрмет көрсетілуі тиіс. 
От пен суды тәлкек кткені үшін ша-
мандардың дені адамдарды өлім 
жазасына кесуге дейін барған. Көй-
лек-көншекті жууға болмайды, сон-
дықтан да оларды әбден тозып біт-
кенше үстерінен тастамайды. Лас 
нәрсені отқа құюға болмайды, пы-
шақ жұмсаса оттың басын кескені. 
Шаман дінін тұтынғандар өлгеннен 
кейін де өмір сүреді деген қағида-
ны ұстанады және ешбір өзгеріске 
енеді деп ойламайды. Сондықтан 
оларда адамды жерлеу рәсімі өте 
күрделі. Өлген адамды көзі тірі 
кезінде қандай нәрселерді пайда-
ланса, сол затпен бірге көмеді. Осы 
дәстүрді берік ұстайтыны сондай, 
оның бірде-бір элементін бұзбауға 
тырысады. Бұзылса, олардың бой-
ын қорқыныш, үрей билейді. Дәстүр 
бұзылса, өлген адам тірілерден 
қайткен күнде де өшін алмай тын-
байды деп түсінеді. Егер де өлген 
адамның лауазымы мен әлеуметтік 
деңгейі жоғары болса, скиф патша-
ларын жерлеген сияқты мүрдемен 
бірге оның әйелін, құлын, күңін, 
қызметшісін бірге көмген. Жерлеу 
кезінде той-томалақ, музыка, одан 
кейінгі белгілі күндерде аталып 
өтілетін садақалар кезеңіндегі көңіл 
көтерулер де өлген адамды разы 
ету үшін сән-салтанатпен өтеді. 
Марқұм тірі адамдарды мазаламас 
үшін алдын-ала неше түрлі сақтан-
дыру шаралары іске асырылады 
– мүрдені басқа жолмен шығару, 
жаңадан жол салу, салынған жол-
ды бітеп, қайтадан қалпына келтіру 
сияқты әрекеттер істеледі. Немесе 
кейбір халықтар өлген адамның 
жаны тірілермен еркін қатынас жа-
сап тұруы үшін табыттың бір жерін 
тесіп қоятын да болған, ал кейбіре-
улері бұған мүлдем қарсы барлық 
тесіктерді мұқият бітеп тастап оты-
рған. Шаманизмнің қысқаша си-
паты осындай. Өздеріңіз байқаған 
боларсыздар, кейбір қағидалары 
мен талаптары бізде, қазақтар 
арасында да кеңінен сақталған. 
Осыған байланысты қазір де кейбір 
зиялыларымыз біздің дініміз ислам 
емес, шаманизм дегенді айтып жүр. 
Біздің ата-бабаларымыздың шаман 
дінін басынан өткергендігінде біздің 
дауымыз жоқ. Егер зерттейтін бол-
сақ, мұсылман дінінің бойымызға, 
қанымызға, әдет-ғұрпымызға қан-
шалықты сіңгені туралы әңгіме 
бөлек. Біз Кеңес билігі кезінде тәр-
биеленген ұрпақ, діннің қай түрінен 
де мақрұм өстік, Енді ғана зерделеп 
келеміз. Мойындауымыз керек, ис-
лам діні бізге нақтылы ұғым беретін 
түсінікті түрде жеткен жоқ, ауызекі 
уағыз, жадыға сақтау арқылы жет-
ті. Сондықтан да қарапайым халық 
мұсылмандық пен бақсылықтың 
ара-жігін ажырата алмай қалды. 
Көбінесе қайсысының қай заманнан 
қалған салт-сана, әдет-ғұрып, діни 
қағида екенін аңғармай, шамандық 
дәстүрді мұсылмандық дәстүрмен 
тең ұстады десек, көп қателеспей-
міз.  Егер де біздің дініміз шама-
низм, біз соны тұтынуымыз керек 
десек, онда ілгері жылжымаймыз, 
кері кетеміз. Өйткені, бұл діни 
сенім, қазақ жерінде өз мүмкіндігін 
аяқтады деуге де болады. Қысқа-
сын айтқанда, көптеген халықтар-
да сақталған ата-бабалық дәстүр 
деп жүргеніміз шаман қалдықтары 
екенін мойындауымыз керек. 

Әнуарбек ДӘУЛЕТКЕЛДІҰЛЫ,
Сарысу ауылдық орталық 

мешітінің бас имамы.   

Таным

ЕЖЕЛГІ ҚАЗАҚТАРДЫҢ 
НАНЫМ-СЕНІМІ

Тарихта құлдырау, көтерілу, ұрпақ арасындағы байла-
ныстың үзілуі, жоғалу кезеңдерінің болуы да мүмкін. Олар-
ды жасырмай, шындығында қандай болғандығын анықтап 
көрсету керек. Сонымен бірге халықтың рухани мұрасын 
тарихымыздың ұзақ кезеңімен байланыстыра, жан-жақты 
зерттеу міндеті тұр. Қазіргі болмыстың тарихи негіздерін 
ұғыну — бүгінгі өзімізді-өзіміз ел есебіне сезіну жағдайында, 
өткен мен болашақ алдында, аталарымыз бен ұрпақтар ал-
дында жауапкершілікті ұғыну болып табылады. 
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«САЙЫҢНАН  
   САЯҚ   ҚҰРЛЫ  

САЯ  ТАППАЙ...»
 Деректі  хикаят

Ұлы тұлғалар туралы

(Соңы. Басы газетіміздің 
өткен сандарында).

Ол ғажап көріністің қаншаға 
созылғанын білмеймін: бір ми-
нут пе, екі минут пе, әлде бес ми-
нут пе? Әулиелер мен әміршілер 
құдайлардың құпия жай-жатағына 
жарық түспеуін өте қатаң қадаға-
лағанына қарамастан, көне дәуір 
мүсіншілері өз қолтумаларын мәңгі 
қараңғылықта қалдыруға қимаған-
дарын түсінуге соның өзі жеткілікті 
еді. Олар амал асырып, жақпар-
жақпар тас арасынан күн көзіне 
жіп ізіндей жол тапқан. Күн нұры 
мұнда жылына бір рет, онда да сәті 
түскенде қасқағым мезетте «үңіліп» 
өтеді. Мәселе онда емес, мәселе – 
осы сәтке кез болған адамның көне 
шеберлер қолынан шыққан өнердің 
әсемдігін өзімен мәңгі әкеткенінде, 
біздің солардың құдіретті таланты 
мен ақыл-парасатына шүбісіз сеніп 
шығатынымызда.

Мен бұл оқиғаны тектен-тек 
айтып отырған жоқпын. Меніңше, 
Мұхтар Әуезовтің ұлылығы – мей-
лі, ол халқының сонау өткенін 
жазсын, мынау бүгінгісін жазсын – 
әдеби кейіпкер-перзенттерін жаны-
мызда жүре беретіндей, өшпестей 
бейнеге айналдырған дана дары-
нының шексіздігінде. Ол  халқы-
мыздың бір ғасырлық өмірін – аса 
күрделі,  қаһарман өмірін жаңаша 
сәулелендірді... 

Мұхтар ағаның кітаптарын көп-
теген елде ұшырастырдым. Піл 
Сүйегі Жағалауындағы Абиджан 
қаласында, Жасыл Мүйіс арал-
дарында, Гвинеяның кітап дү-
кендерінде көрдім. Жолым түсіп 
Цейлонға бара қалғанымда, бей-
бітшілік жолының атақты күрескері, 
Халықаралық Лениндік сыйлықтың 
лауреаты, будда монахы Удакен-
давала Сарананкара Тхеро өмір 
сүріп, қызмет істеген шіркеуге ба-
рып, қабірі басына гүл қойдым. 
Оның жай-жатағында болдым. 
Монах спартандық ғұмыр кешіпті. 
Темір кереует. Сабан төсек, орын-
дық, шелек, ожау. Басқа ештеңе 
жоқ. Бар байлығы қат-қат кітаптар 
ғана екен. Будданың өмірі туралы, 
дін тарихы туралы кітаптар. Бар-
лық сөреде киелі кітаптар сығылы-
сып тұр. 

Бөлмеден шығып бере жоғарғы 
сөрелердің бірінен ағылшын бас-
пасынан шыққан «Абай жолының» 
таныс мұқабасын көзім шалып қал-
ды. Осынау киелі діни дүниеліктер 
арасындағы жалғыз көркем әдеби-
ет Абай жайлы екі томдық екен.

Монахтардың ақсақалы Мұх-
тар ағаның кітабын алып көруіме 
рұқсат етті. Кітаптың кейбір бет-
терінде Удакендавала Сарананка-
ра Тхероның белгі қойған жерлері 
бар екен. Ал екі томдықтың соңғы 
бетінде монахтың көне сингаль 
тілінде жазған сөздері, шамамен: 
«Бұл кітап өмірді кеңірек түсінуіме 
көмектесті», деген пікірі жазулы.

Біздің ұстазымыз Мұхтардың 
көсем таланты Элефант аралын-
дағы құдайлардың тас қараңғы 

мекен-жайына түскен күн сәулесі 
сияқты, басқа жұртқа өз халқының 
нәзік те асқақ өмірінің әдемілігін 
ашып берді. Туған топырағы әу 
бастағы табиғи бояуына ие болды, 
байтақ даласы шаңнан тазарып, 
жұпар иісін қайта тапты...».

Бұл – табиғи, мерейлі мақта-
нышқа толы жүректің сөзі! 

Ұлы жазушы Мұхаңның шәкірті 
бола білген Әнуар Әлімжанов 
1990-жылғы қараша айында Ұлы 
Британияның Қауымдар палата-
сында сөйлеген сөзінде (КСРО та-
рихында халықаралық мәртебелі 
ол мінберге шыққан жалғыз өкіл - 
Әнекең!) былай депті:

«...Кеңес Одағында жасалған 
715 жарылыстың 454-і Қазақстан-
ның Дегелең деген жерінде бол-
ды...

Мен – қазақ, қазақтың ұлы 
ретінде сіздерге мынаны айтуға 
тиіспін: бұл жарылыстардың бәрі 
біздің жеріміздің қасиетті өңірін-
де, біздің бүкіл көркем өнеріміз 
бен әдебиетіміз әспеттеп келе 
жатқан Қозы мен Баян махабба-
ты жайындағы көне дастан туған  
жерде жасалды. Ол өңір - біздің 
халқымыз, мәдениетіміз үшін ең 
қасиетті де киелі жер!..

Осыншама зұлмат-сұмдық 
Ресейде, Лев Толстойдың ота-
нында, оның Ясная Полянасында 
болуы мүмкін бе? Шекспир, неме-
се Диккенс, Бернс, немесе Бай-
рон туып-өскен жерлерде ше? 
Бұл сұраққа өзім жауап берейін: 
Жоқ! Мүмкін емес! Ал қазақ мә-
дениетінің бесігі болған жерде 
жарылыс жасау – жиырмасыншы 
ғасырда үш рет: 1904 - 1905-жыл-
дарғы, 20-жылдарғы тауқыметке 
және отызыншы жылдарғы қа-
сақана жасалған аштыққа ұшы-
ратылған халықты ақыл-есінен 
тағы бір тандыру... 

Мырзалар, мені дұрыс түсін-
гейсіздер! Мен ядролық қаруларды 
пәлен жерде сынауға болады, тү-
глен жерде сынауға болмайды деп 
тұрған жоқпын. Ол қаруларды қай 
жерде болсын сынау – адамгер-
шілікке жат, адамзатқа қарсы іс. 
Сөз ыңғайына қарай айта тұрай-
ын:  әлгібір әзірде мен атаған 
жазушы Әуезов пен ғалым Сәт-
баев  радиация улаған сол жер-
лерде 50- жылдары бірнеше  рет 
болды, жерлестерінің хал-ахуа-
лын біліп, әңгіме-сөздерімен жұба-
тып бақты және, әрине, онымен 
тынбай, тоталитарлық жүйеге 
қарсылық білдіріп жүрді. Олар сол 
үшін «ұлтшыл» деген жалған айы-
пқа ұшырап, қуғын көрді, ақырын-
да қатерлі ісік сырқатынан қай-
тыс болды...».

 * * *
«...1961-жылдың маусым айын-

да Қазақ КСР-ның қырық жылдығы 
тойланды. Мерекелік салтанатқа 
қатысу үшін Алматыға Леонид 
Соболев келген еді, республика-
ның Жазушылар одағы 27-мау-
сымда оның құрметіне  қонақасы 
берді. Бәріміз дерлік сондамыз. 
Мұхтар Омарханұлы ғана жоқ, ол 

Мәскеуде. Күрделі операция жаса-
туға барған.

Қонақасының үрдісінше, 
ақын-жазушылар кезектесе көңіл-
ді сөз сөйлеп, тост айтылып 
жатты. Менің жанымда жас 
жазушы Әнуар Әлімжанов оты-
рған. Өңі әншейіндегідей емес, 
қуқылданып, өзі қалайда жайсыз-
данып, тамаққа мүлде зауықсыз 
болды. Ол бір кезде маған иығын 
тигізе еңкейіп: - Мен енді шыдай 
алар емеспін. Біз мұнда жайба-
рақат сөйлеп, арақ ішіп, мәз бо-
лып отырмыз,  Мұхтар Әуезовтің 
жоқтығынан хабарсызбыз, - деп 
сынық үнмен сыбырлады. 

- «Жоқтығынаның» қалай?
- Операция сәтті болмапты.
Әнуардің «өлді» деген үрейлі 

сөзді айтып естіртуге дәті бар-
май, манадан қиналып отырған 
халін сонда ұқтым. Көзі жасқа 
толы.

- Онда мына жұртқа айту ке-
рек.

- Иә, айтқан жөн болар. «Ли-
тературная газетаның» редак-
циясына телефон шалып едім, 
олар азахабар, көңіл айту бергелі 
жатыр екен. 

Тост айтылып, арақ ішіліп, 
жұрт мәз-мәйрәм.  

Әнуар орнынан тұрып, шолып 
алып, қайғылы хабарды нали айт-
ты. Жұрт тым-тырыс бола қал-
ды. Мұхаңның қазасы бәрінің де 
еңсесін езіп, есеңгіретіп жіберген 
еді. Сәлден соң әлдекім  Мұхтар 
Омарханұлы туралы сөз бастап 
еді, көпшіліктің оны тыңдағысы 
келмеді. Мұхтарды кіршіксіз құр-
меттейтін, шексіз жақсы көретін 
қаламдастары көздеріне жас 
алып, үн-түнсіз тарай бастады...

Мен үйіме төте жолмен емес, 
айналма  жолмен қайттым. Өзім 
мен өзім ұзағырақ болғым, Мұх-
тармен бірге өткізген сәттерімді 
есіме түсіргім келді.

Кейбіреулерше: «Мұхтар 
менің қимас досым еді» дей салғым 
келмейді. Екеуімізді әдебиет та-
быстырды, әдебиеттің шаруасы 
жайында пікірлесіп жүргенімізге 
он-онбес жыл ғана болды. Алайда 
отыз жеті жыл бойы, баяғыда Се-
мейде алғаш көргенімнен бастап 
білемін. Алматыда, Мәскеуде кез-
десіп жүрдік. Мұхтардың жарқын 
жүрген де, жабырқау жүрген де 
жылдары есімде...

Үйге кірген бойда енді өзіме 
ерекше ыстық болар папканы қо-
лыма алдым. Ол – Мұхтар Омар-
ханұлының маған жазған хат-ха-
барлары сақтаулы папка. Ашып, 
ішіндегілерін бір-бірлеп алып қа-
рап, қимасымыздың қымбат бей-
несін көзіме елестеттім...   

Николай АНОВ 
(«Жарқын бейне жадымда» 

естелігінен).        

Көркем ойдың кемеңгері, 
сырлы сөздің зергері Мұхаң 
хақында дос-жолдас, аға-іні за-
мандастарынан қалған жылы 
лебізді ұрпақтарының әрбір 
буыны алға ұластырып, әдеби 
мол мұра-қазынасы, ғұламалық, 
азаматтық қасиеттері туралы  
толғана, тебірене, сүйіне  әңгіме 
шерте  берері шүбәсіз!

Ғаббас  ҚАБЫШҰЛЫ,
Қазақстанның Құрметті журналисі, 
Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері.

Іс-шара барысында Ұлытау та-
рихын насихаттап жүрген өлкета-
нушылар, ауыл ақсақалдары Ұлт 
азаттық көтерілісінің 100-жылдығы-
на орай, Қазақстан тарихшылар 
қауымдастығы арнайы шығарған 
мерекелік медальдармен марапат-
талды. Олардың қатарында аудан 
ақсақалдары: С.Оспанов, Ш.Смай-
ылов, О.Қазанғапов, М.Машай-
ықов, Ж.Дайыров, С.Қотырашов, 
айтыскер ақын М.Сейтқазинов, 
«Жезді тау-кен балқыту ісі тарихы 
мұражайының» директоры З.Қазан-
баева және «Ұлытау» қорық-мұра-

жайының директоры Б.Қожахмето-
втер бар.

Берік Әбдіғалиұлы марапат-
талған кісілерге өзінің «Қазақ бо-
лайық» атты авторлық жаңа туын-
дысын естелікке сыйға тартты. 
Сонымен қатар, аудандық кітапха-
наға көптеген басқа да авторлық 
туындыларын табыс етті.

Б.ШАЙГӨЗОВА,
«Ұлытау» қорық-мұражай-

ының архитектура бөлімінің 
басшысы.     

ҰЛЫТАУДАҒЫ 
КЕЗДЕСУ

3 шілдеде Қарағанды облысы Ұлытау ауданы «Ұлытау» 
қорық-мұражайының көрме залында белгілі саясаткер, 

қоғам қайраткері, тарих ғылымдарының кандидаты Берік 
Әбдіғалиұлымен кездесу болып, авторлық «Қазақ болайық» 

кітабының тұсаукесері өткізілді. Кездесуге ауыл ақсақал-
дары, «Ұлытау» қорық-мұражайы, «Жезді тау-кен балқыту 
ісі тарихы мұражайы», аудандық кітапхана қызметкерлері 

мен  ауыл жастары және мектеп оқушылары қатысты. 

Шөбі шүйгін, тастақты топы-
рағы бұлақтың тұнық суынан нәр 
алған мына «Малмоладағы» ша-
руашылықтың негізін қалап, сонау 
тоқсаныншы жылдардың алғашқы 
жартысында тұсауын кескен ағасы 
Қайрат еді. Нағыз еңбек үшін жа-
ратылған жан болатын. Қара үзіп 
кетпесе де, осы өңірдегі «мынау» 
деген фермерлердің қатарынан 
көрінді.

Тағдырдың маңдайына жазған 
ғұмыры сол шығар, 2003 жылы 
кенеттен бақилық болды. Ойла-
нып жүруге уақыт қайда, ағасын 
қара жердің қойнына беріп, өлім-
жітімнен сау өзекті жанға қол жай-
ып, құран бағыштағаннан басқа қам 
қалмаған кезде Болат «темір тұл-
пардың» тізгінін шаруашылықтың 
жыл он екі ай жалғасып жататын 
қауырт қарекетіне айырбастады. 

Содан бері жұбайы Бағлан 
екеуі төрт түлік малды айналды-
рып келеді. Жылқы үйірге жетті. Ірі 
қара көбейіп келеді. Отарға жетеқа-
был ұсақ тұяқ тағы бар. Әйтеуір, 
кешкілік төрт түлік мал ауыл үстін 
азан-қазан қылады. Жайлаудың 
жарасымы да сол.  Құдайға шүкір, 
ағайын-туыс баршылық. Шаруаның 

бір жағын солар еңсереді. Төл тө-
гіні, мал азығын дайындау сияқты 
науқанда аға-іні қашанда қасынан 
табылады. 

Таяуда жайлауға жол түсті. 
Ауыл маңында жеке жайылып жүр-
ген бұзаулар көзге шалынғанда, 
«сиыр сауатын болды-ау?!»  деп, 
кәдімгідей іш жылып қалды. Әйт-
песе, қазір ауылда отырып дүкен-
нің сары майын қаладан алдыру 
қалыпты жағдайға айналып бара 
жатқаны жасырын емес. Ал, көлең-
кедегі желіде жатқан құлындарды 
көргенде, таза риза болдым.

Береке-ырысы тасыған нағыз 
қазақы ауылды көптен көрмеген-
дікі ме, кең дастархандағы сары 
май мен балқаймақ, қыстан қалған 
сүр қосылған ет пен иісі танауды 
жарған қышқыл қымыз әлі түсіме 
кіріп жүр...

«Атқа мінемін» деп, қызым Аяу-
лым да мазаны алады...

Әлібек ӘБДІРАШ.

Суретте: 
Ерлі-зайыпты Болат пен 

Бағлан Жұмабеков бие сауы-
нында.

АҒА АМАНАТЫ

Бүгінде «Шеңбердің» шеңберінде шыр айналдырып,
 шырайын шығарған шағын шаруашылықты Болат 

Жұмабеков ағасының аманатына балайды. Оның да өзіндік 
себебі бар.
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Ұлытау 
өңірі

Жеке тұлғаны дара кәсіпкер, 
жеке нотариус, жеке сот орындаушы, 
қорғаушы (адвокат), кәсіби медиатор 
ретінде тіркеу есебіне қою (тіркеу 
деректерін өзгерту) мақсатында са-
лықтық өтініш беру рәсімі өзгерді, ол 
2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
«электронды үкімет» веб-порталы 
арқылы тек электронды түрде жүзе-
ге асырылады. Соған сәйкес, салық 
төлеушілердің бұл санатының салық 
органына қағаз тасымалдағышта са-
лықтық өтініш беруі шектеледі  (Са-
лық кодексінің 565-566-баптары).

Салық органына «Дара кәсіп-
керді тіркеу есебі» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты-
ның 9 тармағына сай келесі құжат-
тар ұсынылады: салықтық өтініш; 
жеке басын куәландыратын құжат; 
орналасқан жерін растайтын құжат;

Дара кәсіпкер ретінде тіркеу 
үшін – тіркеу үшін алым сома-
сы алынып тасталды. (Бұрынғы 
жылдары 2 айлық есептік көрсет-
кіш төленген).

Қазақстан Республикасының «са-
лық және бюджетке төленетін басқа 
да төлемдер туралы» (бұдан әрі 
Салық кодексі) Салық кодексінде 
мынадай салық режимдері қарасты-
рылған:

1. Жалпыға бірдей белгілен-
ген тәртіп - Салық мөлшерлемелері 
200.00 нысанын тапсыру тәртібі ту-
ралы.

Жалпыға бірдей тәртіпті қолдана-
тын  Сонымен қатар 200.00 нысан-
ды төлем көзінен ұсталатын жеке 
табыс салығын  және әлеуметтік 
салықты яғни тоқсан сайын есептi 
тоқсаннан кейiнгi айдың 15-інен 
кешіктірмей өзі орналасқан жерде-
гi салық органдарына табыс етеді. 
Жеке табыс салығы 220.00 нысан-
ды  салық органына есептi салық 
кезеңiнен кейiнгi салық кезеңінің 31 
наурызынан кешіктірілмей табыс 
етеді. Жеке табыс салығы 10 сәуір-
ден кешіктірілмей төленеді. Есеп-
телген салықты аудару төлем көзi-
нен ұсталатын жеке табыс салығы, 
әлеуметтік аударымдар сомаларын 
төлеу, міндетті зейнетақы жарнала-
рын,  есепті салық кезеңiнен кейiнгi 
екінші айдың 25-інен кешiктiрiлмей 
жүргiзiледi, яғни қаңтар айы үшін 25 
ақпаннан кешіктірмей төлеу керек. 
Салық ставкасы 10 пайыз тапкан та-
бысынан төлейді. Бұл жерде салық 
төлеуші өзінің шығыс құжаттарын 
растайтын іс қағаздарын толық көр-
сету үшін жинап отыру керек, тапкан 
пайдасын табысын анықтау үшін.

 Ал, жұмыс істемей тұрған, бірақ 
заң бойынша міндеттелетін өтініш 
бермеген дара кәсiпкерлер, жекеше 
нотариустар, жеке сот орындаушы-
лары, адвокаттар, кәсіби медиатор-
лар өзi үшiн – республикалық бюд-
жет туралы заңда белгіленген және 
төленетін күні қолданыста болған 
айлық есептiк көрсеткiштің 2 еселен-
ген мөлшерінде және әрбiр жұмы-
скер үшiн айлық есептiк көрсеткiштің 
1 еселенген мөлшерiнде әлеуметтiк 
салықты есептейді.

Ескерту: салық есептілігін 
тапсыру барысында, шаруа қожа-
лығында немесе жеке кәсіпкерлі-
гінде жалданмалы жұмыскерлерінің 

енбек ақысынан ұсталатын са-
лықтар мен міндетті төлемдерді 
көрсетпейді, осыған орай тапсы-
ру кезінде міндетті түрде жұмы-
скерлер саны көрсетілуі тиіс. Бұл 
жұмыскерлерге еңбек ақы төленіп 
одан табыс салығы және зейнет 
ақы қорына, әлеуметтік сақтан-
дыру қорына төлену керек. Келе-
шекте жалдамалы жұмыскерлер 
зейнеткерлікке немесе бала күтімі-
не байланысты еңбек демалысына 
шыққанда, зейнет ақы төлеу орта-
лығы салық органынан анықтама 
сұраған кезде, Сіздердің тапсырған 
салықтық декларацияларыңызда 
көрсетілген мәліметіне сәйкес жа-
уап беріледі. Сондықтан жалдама-
лы жұмыскерлер , Сіздер жұмысқа 
тұрғанда келісім шартқа отыру 
керек. 

2. Патент негізіндегі арнаулы са-
лық режимі - патент негізінде арна-
улы салық режимін қолдану шартта-
рына сәйкессіздік туындаған күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде. Салық 
төлеушіге 2 пайыз мөлшерiнде са-
лықтар есептеледі. Ол үшін 911.00 
нысан салық есептілігін электорон-
ды жүйеде  беру керек. 1 қаңтардан 
31 желтоқсан айларының аралығы 
салық кезеңi болып табылады.

3. Оңайлатылған декларация 
негізіндегі арнаулы салық режимі - 
Салықтарды оңайлатылған деклара-
ция негізінде есептеуді салық төле-
уші салық салу объектiсiне есептi 
салық кезеңiнде түскен соммадан 3 
пайыз мөлшерiнде төленеді                 

Оңайлатылған декларация салық 
төлеушінің орналасқан жері бойын-
ша салық органына есепті салық 
кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-
інен кешіктірілмей табыс етіледі. Ол 
үшін 910.00 нысан салық есептілігі 
бойынша 1 жарты жылдық немесе 
2 жарты жылдықты көрсете отырып 
электронды жүйеде  беріледі. Оңай-
латылған декларация бойынша 
есептелген салықтарды бюджетке 
төлеу жеке (корпорациялық) табыс 
салығы мен әлеуметтiк салық түрiн-
де есепті салық кезеңiнен кейiнгi 
екінші айдың 25-інен кешіктірілмей 
жүргiзiледi. 

4. Шаруа немесе фермер қожа-
лықтары үшін арнаулы салық ре-
жимі - Жер көлемі  3500 га жетпейтін 
салық төлеушілер.  Шаруа немесе 
фермер қожалықтары үшін арнаулы 
салық режимi бiрыңғай жер салығын 
төлеу негiзiнде бюджетпен есеп ай-
ырысудың ерекше тәртiбiн қолда-
нады. Шаруа немесе фермер қожа-
лықтары бірыңғай жер салығын жер 
учаскесін жер пайдалану құқығында 
иеленудің нақты кезеңі үшін есептей-
ді. 

Жер учаскесін иеленудің нақты 
кезеңі үшін жер учаскесін бағалау 
құны жер учаскесін бағалау құнын он 
екіге бөлу және жер учаскесін иеле-
нудің нақты кезеңі айларының саны-
на көбейту жолымен айқындалады. 
Жайылымдар, табиғи шабындықтар 
және арнаулы салық режимі қолда-
нылатын қызметте пайдаланылатын 
басқа да жер учаскелері бойынша 
бiрыңғай жер салығын есептеу жер 
учаскелерінің жиынтық бағалау құ-
нына 0,2% мөлшерлемесін қолдану 
арқылы жүргізіледі.

Ал  егістік бойынша бірыңғай 
жер салығын есептеу жер учаске-
лерінің жиынтық бағалау құнына 
жер учаскелерінің жиынтық ауда-
нын негізге ала отырып, шкала мөл-
шерлемелерді қолдану жолымен 
жүргізіледі. Бiрыңғай жер салығын 
төлеушiлерге арналған декларация 
жер учаскесiнiң орналасқан жері 
бойынша салық органына есептi 
салық кезеңiнен кейiнгi салық ке-
зеңінің 31 наурызынан кешіктіріл-
мей  920.00 нысан салық есептілігі 
табыс етеді. Шаруа немесе фермер 
қожалықтары үшін арнаулы салық 
режімiн қолдануға мүмкiндiк бермей-
тiн шарттар туындаған жағдайларда 
дара кәсіпкерлер сәйкессiздiк шарт-
тары туындаған күннен бастап бес 
жұмыс күнi iшiнде салық органына 
қолданылатын салық салу режімі ту-
ралы хабарламаны табыс етеді және 
жалпыға бірдей белгiленген тәртiпке 
немесе өзге де арнаулы салық ре-
жимiне ауысады.

Шаруа немесе фермер қожа-
лықтары үшін арнаулы салық 
режимі - Жер көлемі 3500 га асқан 
салық төлеушілерге есептеу ерек-
шелігі 70% жеңілдік беріледі.

Бюджетке төленуге жататын, 
жалпыға бірдей белгіленген тәртіп-
пен есептелген корпоративтік та-
быс салығының, қосылған құн са-
лығының, әлеуметтік салықтың, 
мүлік салығының, көлік құралдары 
салығының сомалары 70 пайызға 
азайтылуға жатады. Аудан бойынша 
154 шаруа қожалығы 3500га асқан 
жер пайдаланушылар жалпыға бір-
дей белгіленген тәртіппен жұмыс 
істейді, оның ішінде 01.01.2016 жыл 
жағдайы бойынша 17 шаруа қожа-
лық иегерлері өтініш беріп 70 пайыз 
жеңілдікке ие болды. 

Бұл режимде тапсыратын 
есептері және мерзімдері: 

Жер учаскесін пайдаланғаны үшін 
төлемақы 851.00.нысанды Төле-
мақы төлеушiлер ағымдағы төлем-
дер сомаларының есеп қисабын 
есептi салық кезеңiнiң 20 ақпанынан 
кешiктiрмей табыс етедi.Төлемақы 
төлеушiлер ағымдағы төлемақы со-

САЛЫҚ ЗАҢНАМАЛАРЫНА 
2016 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚАҢТАРЫНАН БАСТАП

 ЕНГІЗІЛГЕН  НЕГІЗГІ ӨЗГЕРІСТЕР

Қоғам. Адам. Заң

маларын бюджетке ағымдағы жыл-
дың 25 ақпанынан, 25 мамырынан, 
25 тамызынан және 25 қарашасынан 
кешiктiрмей тең үлестермен төлей-
дi. Сонымен қатар 200.00 нысанды 
төлем көзінен ұсталатын жеке табыс 
салығын  және әлеуметтік салықты 
яғни тоқсан сайын есептi тоқсаннан 
кейiнгi айдың 15-інен кешіктірмей өзі 
орналасқан жердегi салық органда-
рына табыс етеді.

Жеке табыс салығы 220.00 ны-
санды  салық органына есептi салық 
кезеңiнен кейiнгi салық кезеңінің 31 
наурызынан кешіктірілмей табыс 
етеді.  Есептелген салықты аудару 
төлем көзiнен ұсталатын жеке табыс 
салығы, әлеуметтік аударымдар со-
маларын төлеу, міндетті зейнетақы 
жарналарын,  есепті салық кезеңiнен 
кейiнгi екінші айдың 25-інен кешiк-
тiрiлмей жүргiзiледi, яғни қаңтар айы 
үшін 25 ақпаннан кешіктірмей төлеу 
керек. 
Жеке тұлғалардың көлік салығы-

ның төлеу мерзiмдерi туралы
Жеке тұлғалар үшін бюджетке са-

лық төлеу мерзімі салық кезеңінің 31 
желтоқсанынан кешіктірілмейтін күн 
болып табылады.

Салықты төлеу салық төле-
ушінің автокөлік тіркелген жері емес 
тұрғылықты жері бойынша жүр-
гізіледі.

Ескерту: Көлік құралдарын тір-
кеуден, қайта тіркеуден, мемле-
кеттік немесе міндетті техника-
лық байқаудан өткізген жағдайда, 
жеке тұлғалар көрсетілген әре-
кеттерді жасағанға дейін осы Ко-
дексте белгіленген тәртіппен са-
лықты есептейді және бюджетке 
төлеуді жүргізеді.

Жеке тұлғалардың жер салығы
Жер салығы және мүлік салығы 

бойынша, жеке тұлғалар үшін бюд-
жетке салық төлеу мерзімі салық 
кезеңінің 1 қазанынан дейін төлену 
керек.

Есептеу тәртібі ҚР СК 381 бабына 
сәйкес есептеледі. Елді мекендердің 
жерлеріне (үй іргесіндегі жер учаске-
лерін қоспағанда) салынатын база-
лық салық мөлшерлемелері алаң-
ның бір шаршы метріне шаққанда 
мынадай мөлшерде белгіленеді:

Тұрғын үй қоры селолық жерлер-
де 0,09 теңге, кенттерде 0,13 теңге. 
Үй iргесiндегi жер учаскелерiне са-
лынатын базалық салық мөлшерле-
мелері көлемi 5000 шаршы метрге 
дейiн қоса алғанда - 1 шаршы метрi 
үшiн 0,20 теңге; 

5000 шаршы метрден асатын 
алаңға – 1 шаршы метрі үшін 1,00 
теңге. 

Жеке тұлғалардың  мүлік  салығы
Жеке тұлғалардың Мүлік салығы 

Дара кәсіпкерді, жеке нотариусты, жеке сот орындаушысын, 
қорғаушыны (адвокатты), кәсіби медиаторды тіркеу есебіне алу

Қазақстанда гендерлік саясатты 
жүргізу жұмысын Қазақстан Республи-
касы Президентінің жанындағы Әйел-
дер істері және отбасылық-демографи-
ялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия 
үйлестіреді. Комиссияның негізгі мін-
деті — Қазақстан Республикасында 
2006-2016 жылдарға арналған гендер-
лік теңдік стратегиясы және Қазақстан 
қатысушысы болып табылатын отбасы 
мен гендерлік теңдік мәселері жөнін-
дегі халықаралық келісім - шарттар 
аясында отбасына, әйелдер мен ер-
лердің теңдігіне қатысты кешенді мем-
лекеттік саясатты жүзеге асыру болып 
табылады. 

1998 жылы қабылданаған  БҰҰ  Әй-
елдерге қатысты кемсітудің барлық 
нысандарын жою туралы конвенция 
солардың бірі болып табылады. Кон-

Ұлытау аудандық соттың
 2016 жылдың 6-айында  тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты

 қаралған әкімшілік құқық бұзушылық істер туралы мәлімет  

салық салу объектілері құны 2 000 
000 теңгеге дейін  0,05 пайыз , ал 
2000 000 асып 4 000 000 теңгеге дей-
ін 0,08 пайыз болып , 4000 000 асып 
6 000 000 теңгеге дейін 0,1 пайыз бо-
лып жоғарлай береді.    

Жалпыға ортақ декларация екі 
кезеңмен жүргізіледі.

Қазақстан азаматы бүкіл табы-
сын декларациялауға міндетті бол-
мақ, кірістері мен мүлкін 1 қаңтар 
2017 жылылдан бастап, мемлекет-
тік мекемелер мен ұлттық компа-
ния қызметкерлері көрсетуі тиіс. Ал 
үш жылдан соң, яғни 2020 жылдан 
бастап жалпыға ортақ декларация-
лау науқаны басталады, бұл міндет 
қалған жеке тұлғаларға және банкте 
есепшоты мен атында мүлкі бар, 18 
жасқа толмаған балаларға да жүкте-
леді, бұл ретте 18 толмағандардың 
ата-аналары немесе асырап алушы-
лар бала үшін декларацияны тапсы-
рады. Ал егер азаматтардың шығы-
сы 3700 мың теңгеден асатын болса, 
онда бұл сауда-саттығы да есепке 
алынады. Бұл жерде тек қана үй са-
тып алса, көлік сатып алған жағдай-
да, құнды заттар сатып алған кезде 
ғана кіріс-шығыс есепке алынады.

Басқа уақытта күнделікті телефо-
ныңызға салған, машинаңызға жа-
ратқан ақшаларыңыз декларацияда 
көрсетілмейді. 

Декларация тапсыру тәртібіне 
келсек, азаматтар 18 жасқа толған-
да автоматты түрде жеке кабинеті 
ашылады. Оған кіру жеке басының 
куәлігіндегі тігілген чип арқылы жа-
салады. Басқа азамматтардың жеке 
куәлігінде чиптары орналасқан.

Азамматтар өзіне ащылған жеке 
кабинетіне кіріп, аты жөні жазылған 
бетте декларацияда табыстары  
көрсетіледі. Мысалы, Аман Аманұлы 
Аманов, Сіздің табысыңыз 1000,0 
мың тенге деп тапқан табысы, зей-
нет ақы корына төленген соммасы 
және одан басқа табыстары  көр-
сетіліп тұрады, мүліктеріңіз болса 
уәкілетті органның берген мәліметі 
бойынша тіркелген мүліктеріңіз бар 
деп көрсетіліп тұрады (үй, автокөлік 
және тағы басқа). Осы бетте тұрған 
декларацияның астында кнопка 
болады «ИЯ» деген, келіскен жағы-
дайда басып декларацияңыз тапсы-
рылады. 

Муліктеріңіз толық көрсетілу 
үшін, бүгінгі күні мүлікті жария 
ету науканы  жүріп жатыр. Сіздер 
уәкілетті органдарда тіркелмей 
тұрған мүліктеріңізді осы шыққан 
Жария ету заңын пайдаланып, 
мүліктеріңізді тіркетулеріңіз керек. 
Егер осы заңмен Мүлікті жария ету-
ге жатпайтын мүліктеріңіз болған 
жағдайда, өздеріңіз уәкілетті орган-
дарға тікелей барып тіркетуге бола-
ды. Барлық мүліктеріңіз уәкілетті ор-
гандарда тіркеліп тұрса, келешекте 
жалпыға ортақ декларация тапсыру 
кезінде жеңілдік болады. Сондықтан 
бүгіннен бастап болып жатқан өз-
герістерді пайдаланып, ертең кіріс 
шығыстарыңызды көрсетіп, жалпыға 
ортақ декларацияға дайындалуға 
шақырамын.

Ұлытау ауданы
 бойынша Кірістер 

басқармасы.

венция ережелерін, Қазақстанға қаты-
сты тиісті комитеттің ұсынымдарын бас-
шылыққа алып, іске асыру мақсатында 
халыққа гендерлік білім беру жұмысы 
жүргізілуде. Гендерлік теңдік стратеги-
ясының жеке бөлімі қоғамдағы зорлық-
зомбылықты жоюға арналған.

Осыған байланысты, 1999 жылы ел 
Президентінің бастамасымен аудандық 
буындарға дейінгі ішкі істер құрылымда-
рында әйелдерді зорлық-зомбылықтан 

қорғау жөніндегі арнайы бөлімшелер 
құрылып олардың  міндеттеріне  әй-
елдерге қатысты барлық зорлық-зом-
былықтың алдын алу мен жолын кесу 
мәселелерінде халыққа құқықтық көмек 
көрсету болып табылады.  

Мысалы, 2016 жылдың 6 айында 
Ұлытау аудандық сотымен әйелдерге 
жасалған зорлық-зомбылыққа қаты-
сты Қазақстан Республикасы Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінің 

73-бабының 1, 2- бөліктерімен көздел-
ген 8 (сегіз) әкімшілік іс қаралған.  

Қазақстан Республикасы Әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы кодексінің 
73- бабының 1- бөлігімен 2-әкімшілік іс 
бойынша құқық бұзушылар кінәлі деп 
танылып, оларға ескерту жасалып, 
3-әкімшілік іс бойынша құқық бұзушы-
лардың жәбірленушілермен татула-
суына байланысты іс қысқартылған.   

Ал, Қазақстан Республикасы 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексінің 73-бабының 2-бөлігімен 3 
әкімшілік іс қаралып, құқық бұзушылар 
кінәлі деп танылып, әкімшілік қамаққа 
алынған.  

А.КАЛЕКЕНОВА, 
Ұлытау аудандық 

сотының бас маманы.

ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚҚА 
ЖОЛ ЖОҚ
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СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ
«Ұлытау ауданының кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі аудан тұрғындарына аталған мекеме     
қызметкерлері тарапынан Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің Әдеп Кодексінің (мемлекеттік қызметшілердің 
қызметтік әдеп қағидалары), Қазақстан Республикасының мем-
лекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ту-
ралы заңнамасының нормаларын бұзудың фактілері орын алған 
жағдайда хабарлау үшін, мекемеде 8 (71035) 2-14-62 сенім теле-
фоны жұмыс істейтінін хабарлайды. 

Күйдіргі немесе сібір жарасы 
– жедел өтетін, малдан жұғатын 
бактериялық, терінің лимфа без-
дерінің және ішкі ағзалардың се-
розды-геморагиялық қабынуымен 
өтетін инфекция, көбінесе терідегі 
қарасүйел немесе сепсис түрінде 
байқалады.

Негізгі аурудың көзі болып 
үй малдары саналады (сиыр, 
жылқы, қой, ешкі, түйе, шошқа 
т.б). Ауру көбінесе жаз айларын-
да жұғады. Күйдіргі қоздырғышы-
ның адам денесіне енетін жері 
жарақаттанған тері және дем алу 
мен ас қорыту органдарының кі-
легейлі қабықтары. Ауру қозды-
рғышының теріге кірген жерінде 
қарасүйел (карбункул) шығады. 
Инкубациялық мерзім бірнеше 
сағаттан 14 күнге дейін созыла-
ды, көбінесе 2-3 күн, күйдіргі ау-
руының 98-99%-ы тері қабынатын 
түріне келеді. Қарасүйел дененің 
ашық жерлерінде шығады, оның 
ішінде адамға қауіптісі бетте, мой-
ында, ауыздың және мұрынның 

ішіне шыққа-
ны. Негізінде 
қ а р а с ү й ел 
бірнешеу бо-
лып, кейде 
саны 10-20 
дейін жетуі 
мүмкін.

К ү й д і р -
гіні анықтау 
к линик о -э -
пидемиоло-
гиялық және 
л а б о р а т о -
риялық тексерудің қорытындысы 
бойынша қойылады.

Күйдіргі ауруын болдырмау 
жұмыстары ветеринар мамандар-
мен бірігіп жүргізіледі, аурудың 
алдын алуда негізгі ірі және ұсақ 
малдар арасында профилакти-
калық егу жұмыстарын сапалы 
уақытылы жүргізу болып табы-
лады. Егер мал ауырып қалған 
жағдайда ауырған малды бөлек 
ұстап, өлексені арнайы мал қоры-
мында өртеп, мал тұрған орынға 

дезинфекция жұмыстары жүр-
гізіледі. Ауырған малмен тікелей 
қарым-қатынаста болған адамдар 
2 апта бойы медициналық бақы-
лауда болады, егерде ауырып 
қалған жағдайда күдіргіге қарсы 
вакцина қолданылады.  

Е.ТАНАБАЕВ,
Ұлытау аудандық 

тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау 

басқармасының  сан-эпид 
бөлім басшысы. 

КҮЙДІРГІ

Егін салу мен оны жинауға 
байланысты шараларды ұқып-
ты жүргізумен қатар, оны тіл-
сіз жау өрттен сактау күні-түні 
назардан тыс шығармай үлкен 
жауапкершілікпен жүргізілетін 
жауапты іс.

Бұл салада аудандағы тө-
тенше жағдайлар бөлімінің қы-
зметкерлері өртті алдын алу 
жолында өрт кауіпсіздік ереже-
лерінің сақталуына іс-шаралар 

аткарып жүр.
Әйтсе де егін шаруашылығы 

иегерлерінің басшылары өртті 
алдын алу жолында қанағатта-
нарлық жұмыстар атқарылмай  
отыр.

Нан болмай, сән болмайды 
демей ме. Егінді салып ысы-
рапсыз және көлденең шы-
гынсыз жиналса, халықтың да 
көңілі тоқ болады. Сондыктан 
да төмендегі келтірілген өрт 

қауіпсіздік ережелерін сақтап, 
өрттің алдын алу жолында 
мұқият қараған жөн:

— егін алқабының жан-
жағын өрт қауіптілік ені 4 метр 
жерлері жыртылуы керек;

— ауылшаруашылық тех-
никалары мен тұрақтар алғаш 
өртке қарсы колданылатын 
құрал-саймандарымен жаб-
дықталуы керек (комбайндар-
дың барлығын екі өрт сөндіргіш 
кұралымен және екі күрек, екі 
сыпырғышпен, тракторлар бір 
өрт сөндіргіш кұралымен және 
бір күрек,бір сыпыргыш);

— ауылшаруашылық техни-
калары щоқ ұшқынын өшіретін 
құралдарымен жабдықталуы 
керек;

— егін алқабының басын-
да соқа тиеген трактор дайын 
тұруы керек.

Өрт қауіпсіздік ережелерін 
сақтайық!

Н.САБАҒАНОВ,
Ұлытау ауданының 
ТЖБ   бастығының 
міндетін атқарушы, 

а/қ  капитаны.

ЕГІН АЛКАБЫН ОТ ШАЛМАСЫН
ТЖ бөлімі ескертеді

Асыл дос, абзал азаматымыз, 
елінің қадірлі ұлы, жанұясының тірегі 
болған Байбатыр ӘМІРБЕКҰЛЫНАН 
айырылып қалғанымызғада 40 күнге 
жуықтапты. Пенденің өміріндегі жыл-
дап, айлап, күндеп, тіптен сағаттап, 
секундттап өтетін ғұмырының бір ғана 
сәтте үзіліп кететін-ақ өкінішті. Кеше 
ғана құлын-тайдай тебісіп бірге жүрген 
жаныңның қазасы жүректерді сыздатып, 
көңілінді мұңға бөлеп, бей-жәй, әрі-сәрі 
күйден арыла алмай шарасыз күй кеше-
сін. Қайран Байеке, өзіңнің өмірге деген 
іңкәрлігің,адами болмыс-бітімің, осы мен деген азаматтан табыла 
бермейтін қадір-қасиеттің осы бір аз ғана күндерде-ақ сезіліп қал-
дау...

Опасы жоқ мына бес күн жалғанда,
Жеткен адам азда шығар арманға.
Байбатырда бақилыққа аттанды-ау,
Зейнет жасқа бір-ақ жылы қалғанда.

Ұлы шулы өмірі атты базарда,
Азамат еді жүрген әркез назарда.
Тіршілікте бәрін жеңген бұл адам,
Қарсы келе алмаған тек ажалға.

Қарамайды ол, патшасың ба, хансың ба?
Байсың ба әлде, бір бейшара жансың ба?
Қорқытта одан құтылмаған қашқанда,
Құтылмаған Мұқағали басқаңда.

Ауыр қайғы еңсемізді езеді,
Ақ мылтығын арсыз ажал кезеді.
Сол келместің кемесіне мінуге,
Келген екен Байекеңнің кезегі.

Өмірдегі достары: Қозы-Көрпеш, Бақыт Әмзеқызы, 
Жаңбырбай, Ермұхамбет, Серік, Елтынды.

* * * 
  24 шілде 2016 жылы сағат 11-де Сәтбаев қаласы   «Ха-

лал» дәмханасында Байбатыр Әмірбекұлының (Шманов) бұл 
дүниеден озғанына 40 күн толуына марқұмның рухына арнап 
ас беріледі. Асқа туған-туыс, құда-жекжат, жора-жолдастар-
ды, марқұмның көзі тірісінде дәмдес, сыйлас болған барша  жа-
мағатты шақырамыз. 

Еске алушылар: зайыбы Әсия, бауырлары, балалары.

Ұлытау ауданының  тумасы Оралов 
Әли КӨЛЕЙҰЛЫ, Тілеубай немересі дү-
ниеден өткеніне 1 жыл толды. Қуаныш 
пен қайғысын, күйініш пен сүйініші қатар 
жалған дүние. 

Әке асқар тау деп бекер айтылмаған, 
басына қиын іс түскенде демеу болып, 
әкелік күш-қайрат беретін адамың болса 
жақсы екен. Қиналған кездерде әкелік 
қамқорлықты іздейсің. Әкеміздің бала-
ларына деген қамқорлығы аса биік еді. 
Кез келген істе бас болып, болашаққа 
сенімді жол сілтеген ақылы ізгі, сөзі мар-
жан  әкемізді сағына еске аламыз. 

Енді Алланың ісіне мойынұсынып, әкемізге құран бағыштап, қол 
жайып жаның жәннатта, төрің жұмақтан тілейміз.

Асқар таудай айбыны асқан жаң едің,
Отбасының берекесі, сәні едің.
Ешкім енді баса алмайды орныңды,
Аяулы әке ардақ тұтар жар едің.

Жүдеу қалған жаныма жаралы бөтен,
Алла әмірі әкемді алды, не етем?
Немересін жетектеп жүргізбеді,
Жарықтық-ау, жараспай қалды ма екен?

Ортамызда сен жоқсың, бір жыл өтті,
Сенің қайғың жүректі елжіретті.
Артыңда ізің сайрап жатқанымен,
Ойсыраған орының жан жүдетті.

Өкінеміз өмірдің жалғанына,
Қарамайды ешкімнің ардағына.
Әкешім тірілердің санындасың,
Жер бетінде ұрпағың барда мына.

 Еске алушылар: Орал ата ұрпағы.
* * * 

16 шілде 2016 жылы сағат 12.00-де Ұлытау селосын-
дағы «Тассай» дәмханасында Әли Көлейұлының бұл дүни-
еден оғанына жыл толуына марқұмның рухына арнап ас 
беріледі. Асқа ағайын-туыс, құда-жекжат, жора-жолдас, 
көрші-көлем, және әкемізді танитын, дәмдес болған жа-
мағатты шақырамыз.

Егерде Сізде: – көбіне сол жақтан жиі, 
төменгі жақ сүйекке, қолдарға, иыққа, мой-
ынға, іш немесе арқа аймағына берілетін, төс 
сүйектің арғы жағында қыспалы, шаншу ау-
руы болса  – ұстамалы ауру (3-5 минут бойы 
жалғасқан) физикалық жүктемеден кейін, 
эмоционалдық қысым, суықта, ағыл-тегіл 
тамақтанудан немесе темекі шегуден; жүк-
темеден азайту кезінде немесе нитрогли-
циринді қабылдау кезінде; ентікпе, әлсіреу, 
қатты шаршау, бас айналу, жүрек айну, тер-
шеңдікпен қабаттасқаны болса шұғыл жедел 
жәрдем (103) нөміріне қоңырау шалыңыз.

Жедел медициналық көмекке келер 
алдында не істеу қажет?

–Төсек режимі, таза ауамен қамту; ацетилсаливтік қышқылы (аспирин) бір таблеткасын шай-
нап, сумен ішу; мүмкіндігінше артериалдық қысымын өлшеу; нитроглицериннің бір таблеткасын 
тіл астына салу немесе изосорбид динитрат 1,25мг тіл астына себу (спрей, 1,2 қысқаша басу); 
90мм.рт.ст. төмен систолитикалық артериалдық қысым кезінде қабылдамау.   

С.СЕЙТМАҒАНБЕТОВА,
фельдшер-медбибі.

Дәрігер кеңесі

КЕУДЕҢ АУЫРСА – 103-ке 
ҚОҢЫРАУ ШАЛ!  
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ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Жуырда Ақтөбе қаласында 
Ақтөбе облыстық дене шынықты-
ру  мен спорт және білім басқар-
маларының, «Спорт жұлдыздары» 
республикалық ғылыми-әдісте-
мелік, спорттық-патриоттық жур-
налының ұйымдастыруымен дене 
шынықтыру пәні мұғалімдері ара-
сындағы республикалық спорт 
жарысы өтті. «Дене шынықты-
ру — денсаулық кепілі» деген 
ұранмен өткен додаға еліміздің 
түкпір-түкпірінен «менмін» деген 
мықты спортшы мұғалімдеріміз 
қатысты. Әр түрлі жас ерекшелік-
тері бойынша өткізілген спорт 
бәйгесінің 30-39 жас аралығын-
дағы додасына ұлытаулық ұстаз 
Кәмшат Есмағамбетова да қаты-
сып, бағын сынап қайтты. Дене 
шынықтыру пәні мұғалімдері ара-
сынан өз ісінің озық мамандары 
мен шебер ұстаздарды анықтау, 
әсіресе ауылдық жерлерде еңбек 
ететін мұғалімдердің біліктілігін 
арттыру, олардың тәжірибелерін 
кең көлемде насихаттау мақса-
тында өткен жарыс екі күнге со-
зылды. Жүгіру, ұзындыққа секіру, 
кермеге тартылу, гранат лақтыру, 

кеудені жерден көтеру сияқты 
Президенттік тесттің ережелері 
бойынша бағын сынаған спортшы-
лар барынша жақсы нәтиже көрсе-
туге тырысты. «Жарыстың деңгейі 
өте жоғары болды. Қатысушылар-
дың барлығы жақсы дайындықпен 
келген»,- дейді аталмыш додаға 
қатысқан ұлытаулық К.Есмаған-

бетова. Бәйге қорытындысы бой-
ынша 30-39 жас аралығындағы 
спортшылар арасынан Қараған-
ды облысының атынан қатысқан 
Кәмшат Кенжебекқызы  3-орынды 
иеленді. Біз, Ұлытаудың намысын 
республикалық жарыста қорғап 
қайтқан ұстазға алар асуыңыз көп 
болсын дейміз!

БӘРЕКЕЛДІ!
Аяулы анамыз, асыл әжеміз 

Жұманова Айгүл ШАЯХМЕТҚЫЗЫ!
Осы таңда адам өмір жолының 

асқар биігі – алпыстың шыңы-
на шығып отырған сізді 60 жасқа 
толған мерейлі туған күніңізбен 
шын жүректен құттықтаймыз! Әу-
летіміздің киесі, барлығымыздың 
ақылшымыз, шаңырағымыздың 
берекесін кіргізіп отырған асыл жан 
өзіңізсіз!

Тыңбай еңбек етіп, қанаттыға 
қақтырмай, тұмсықтыға шоқты-
рмай, мейіріміңізді төге жүріп 
күтіп-баптап өсірген ұл-қызда-
рыңыз өркен жайып, бүгінде бір-бір 
шаңырақты құрап, өсіп-өнді. Сол үшін ұрпақтарыңыз сізге 
мәңгі қарыздар. «Анасы бар адамдар ешқашан қартаймай-
ды» - дейді. Алла сізге күш-қуат берсін! Ұл-қыздарыңыз 
бен немерелеріңіздің ортасында әрдайым жүзіңізден шуақ 
шашырап, қызығына тоймай жүре беріңіз!

Ашып өмір есігін нұрланды күн, 
Шашу шаштық сол үшін жырдан бүгін. 
Өзіңе де, өзгеге де шуақ сыйлар, 
Құтты болсын, Анашым, туған күнің!

Баршамызға бақытты өмір беріп,
Бойымызға орнатты сенім берік.
Қашан болсын орын ап төрімізден,
Отыра беріңіз көркейіп, көңілденіп.

Көсегіміз көгеріп бір өзіңізбен,
Жылылықты сеземіз гүл өңінінен.
Отбасыңа мейірбан бола білдің,
Нұр сәулелі нәп-нәзік жүрегіңмен.

Құтты болсын бүгінгі мерекеңіз,
Сіз бар кезде асқармен теңесеміз.
Алшаң басып жүре беріңіз арамызда,
Тарқамасын әрдайым берекеңіз.

Ізгі ниетпен балаларыңыз – Мирлан-Марина, 
Ерлан-Айгүл, Дархан,  Медет-Еркеназ, 

немерелеріңіз – Бекзат, Айдана, Бекжан, Бекарыс, 
Дария, Бейбарыс, Жұлдыз, Айым, Айша, Нұрислам.

Құрметті досымыз, Ұлытау селосының тұрғыны 
Еділбаев Әбіл ЖӘКЕНҰЛЫ!

Сізді асқаралы 60 жасқа 
толған мерейтойыңызбен 
шын жүректен құттықтаймыз!

Бала-шаға, немере, шө-
берелердің қызығына ке-
неліп, жапырағын жайған 
мәуелі бәйтерек секілді 
ұрпағыңызбен көбейіп, әу-
летіңіз өсе берсін. Отба-
сыңызбен бақытты ғұмыр ке-
шуді Алла тағала нәсіп етсін. 
Достық сыйластығымыз арта 
берсін!

Құтты болсын, Әбіл 60 жасыңыз.
Домаласын өрге әрқашан тасыңыз.
Бақытты бол, қосағыңмен қосағар,
Жетпіс пенен сексеннен де асыңыз.

Тоқсанғада тоқтап қалмай Әбеке,
Алла берсе жүзге де нық қадам басыңыз
Ұрпағыңның көріп, қызық қуанышын
Достарыңмен бірге судай тасыңыз.

Ізгі тілекпен: Еру-Күлтай, Ақбатыр-Бейсенкүл, 
Айгүл, Үмия, Балкүміс, Манат-Рәш, 

Таңат-Нескен, Бақберген-Бикен, 
Жакуда-Уазипа, Ғабит-Гауһар, 

Еркін-Бақша, Оңқоныс-Балтай.

САЛАМАТТЫ ӨМІР САЛТЫН САҚТАУ — 
ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ

Бірінші байлық — денсаулық. Бір күн емес-ау, бір сағат басымыз ауырып, 
балтырымыз сыздаса жанымызды қоярға жер таппай қаламыз. Сондай  кездерде ғана 

денсаулықтың қадірін сезінетініміз рас. Алланың берген осы теңдессіз сыйының 
арқасында жететін жетістікке жетіп, асқар асуымызды алып, бағындырар белеске  

ұмтылып жатамыз. Алайда, сол  керемет сыйды сақтап қалуға көбіміз құлықсызбыз. 
«Дені саудың — жаны сау» дейді қазақ нақылы. Денсаулықты сақтаудың басты кепілі — 

салауатты өмір салтын сақтау, яғни тазалық, спорт және зиянды заттардан бойды ау-
лақ ұстау.   Ұлы ағартушы А.Байтұрсынұлы «Ең әуелі бәрінен бұрын тазалықтың қадірін 
біл. Тән саулығының тамыры – тазалықта, жан саулығының тамыры – саулықта» –, деп 

денсаулықты сақтаудың маңызды жолын меңзейді. Себебі, денсаулықтың кепілі – тән 
мен ардың тазалығы. Ол саулықтың іргетасын қалайды.

Альмира ОСПАН

Ұлттың тілі, діні, ділі, ұлттық 
дәстүрі, ұлттық санасы, ұлт-
тық киімі, ойыны мен аспабы. 
Міне, қазақты өзгелерден ерек-
шелеп тұратын,  «ұлт» ретін-
де танылуы, ерекшеленуі осы 
белгілерінен. Өз ұлтына деген 
патриоттық сезімді ояту, ұмы-
тылып бара жатқан асық ой-
ындарын жаңғырту, көпшілікке 
ескі күйлерді таныстыру және 
ауыл жастарының жазғы дема-
лысын сәтті ұйымдастыру мақ-
сатымен   Ұлытау ауданының 

жастар ресурстық орталығының  
Жезді және Қарсақбай кенті бой-
ынша инспекторлары А.Жакенова 
мен А.Тоқметованың  ұйымдасты-
руымен Астана күні мерекесінде 
Жезді кентінде «Домбыра кеші», 
Қарсақбай кентінде «Асық сайы-
сы» думанды кеші өтті.

Жезді кентінің жазғы сая-
бағында  кент жастары домбыра-
дан күй төгіп, әуелете ән шырқа-
ды. Қазақтың қара домбырасының 
үні саябақта серуендеп жүрген 
жергілікті тұрғындардың назарын 

аудартты. Домбыра үніне құлақ 
түрген тұрғындар Ж.Кеңес, 
Н.Алтай, Ж.Құдайбергеннің 
өнеріне қошемет көрсетіп жат-
ты.

Іс-шараның жалғасы Қар-
сақбай кентінде Еңбек даңқы 
аллеясының алдында өткен  
«Асық сайысы» ойынымен 
жалғасты. «Асығың алшысынан 
түссін» деген ұранмен қарсақ-
байлық жастар Ә.Нұркамал, 
Е.Шәріп, Б.Әжіхан бастаған топ 
белсенділіктерін танытып, мер-
гендіктерін сынап көрді. 

Кешқұрым өткен іс-шараға 
кент жастары мен жазғы дема-
лысқа келген студент жастар 
қызыға қатысып, мұндай іс-ша-
раның әрі қарай жалғасын та-
буына тілектестіктерін білдірді.

Іс-шара соңы кент жастары-
на арналған би кешімен аяқтал-
ды.

А.ӘБДІБЕК,
Ұлытау ауданы жастар 

ресурстық орталығының 
Қарсақбай кенті бойынша 

инспекторы. 

АСЫҚ ОЙНАЛЫП, 
КҮЙ КҮМБІРЛЕГЕН КҮН

Жастар жаңалығы


