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ҰЛЫТАУ 
ӨҢІРІ

Береке, байлық — бірлікте!

газетіне 2017 жылға 
жазылу басталды 

ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ: 
жеке тұлғалар үшін — 2000 теңге

мекемелер үшін — 4000 теңге

"ҰЛЫТАУ
 ӨҢІРІ"

Қайрат ЖҰМАБАЕВ

Ұлт руханияты кеңістігінде 
жұлдыздай жарқырап, Баубек 

Бұлқышев пен Мұқан Иманжанов-
тың  шығармалары 100 жылдық 

мерейтойында Қазақ көгіне
 көтерілді. Ұлытау жұрты тау 
ұлдарының есімдерін ұлықтап, 

өшпес рухын аспандатты. Өршіл 
тұлғалардың адамзат баласы 

үшін өмір жолы, рухани мұрасы 
асыл өнеге! Бірі от ішінде, 

найзағай  намысты, семсер 
сөзбен  лапылдатса, екіншісі 

қарасөзден қыл суырып,
шалқар шабытпен адамдықтың 

асқақ үлгісін, достықтың ұлы 
өнегесімен паш еткен тау 

ұлдары. 
Жуырда қос қаламгердің ғасыр-

тойы мыс шаһары Жезқазғаннан 
басталып, ұлт бесігі – Ұлытауда 

жалғасты. Аудандық Мәдениет 
үйінде «Ұлытаудан түлеп ұшқан 

қос қыран» тақырыбында 
ғылыми-теориялық конференция 

өтті. Рухани жиынның ашылуы 
Ұлытау төрінде Баубек пен Мұқан 

ескерткіші орналасқан саябақта 
басталды.

(Жалғасы 6-бетте).

ӨРШІЛ  РУХТЫ
 ТАУ  ҰЛДАРЫ

Арқадағы Ұлытау өңірінен Баубек Бұлқышев пен Мұқан Иманжанов-
тың туғанына 100 жыл толуына орай республикалық ғылыми конферен-
ция өтетіндігі туралы қуанышты хабар жеткенде мен ғана емес, Қазақстан 
Жазушылар одағы маңына топтасқан қаламгерлер де айрықша қуандық.

Баубек пен Мұқан ағаларымыз – өмірден ерте кетсе де соңына өлмес 
мұра қалдырған жандар. Баубек – кешегі қан майданның ен ортасында 
жүріп, қаруын да, қаламын да қатар ұстап адамзатқа апат әкеле жатқан 
жаумен шайқасып өткен батыр. Оның отты публицистикасы, жалынды жы-
рлары, сағынышты хаттары күні бүгінге дейін құнын жоймаған құндылық 
боп саналады. Мұқанның жастар өмірін тақырып еткен тамаша туындыла-
ры, ол сомдаған жастар бейнесі – өршілдік пен отансүйгіштіктің, адамгер-
шілік пен адалдықтың өлмес үлгісі. Олардың таңбалы тағдырлары ұрпақ 
жадында мәңгі жазылып қалары сөзсіз.

Конференция уақытының белгіленген күні Ұлт ұясы – Ұлытауға атбасын 
тіредік. Қасиетті жердің топырағын басып, саф ауасын тамсана жұттық. 
Сол күні «Ұлытау өңірі» газетінің мерейтойға арналған басылымы қолы-
мызға тиді. Оқыдық. Газет бетіне үңілдік. Баубек пен Мұқанға арналыпты. 
Тұлғалар туралы замандастарының естеліктері, эссе, мақалалары топта-
стырылыпты. Суреті көркем, бояуы қанық. Мазмұны мағыналы. Қос қыран-
ның жалынды, сыршыл үнін халыққа жеткізіп тұрғандай әсер қалдырды. 
Көңіліміз толды. 

Мерейтойға арналған басылымға еңбек сіңірген «Ұлытау өңірі» газеті 
ұжымына шығармашылық шабыт, еңбектеріне табыс тілеймін. Қаламда-
рыңыз қарымды болсын!

Ғалым ЖАЙЛЫБАЙ,
ақын, Қазақстан Жазушылар одағы басқарма 

төрағасының бірінші орынбасары, 
халықаралық «Алаш» сыйлығының иегері.

ҰРПАҚ ЖАДЫНДА 
МӘҢГІ САҚТАЛАДЫ Халқымыздың жадында сақталары күмәнсіз 

қаламгер, халықаралық дәрежедегі көсемсөз 
(публицистика) шебері, Қазақстанның мемле-
кет және қоғам қайраткері болған Әнуар Тұрлы-
бекұлы Әлімжановтың студент кезіндегі ерлігі 
– классик жазушымыз Мұхтар Омарханұлы Әу-
езовті әлде ауыр бейнеттен, әлде ажалдан 
сақтап қалғаны бүгінде баршамызға аян. Менің 
сол оқиғаны баяндаған «Сайыңнан саяқ құрлы 
сая таппай...» атты хикаятымды өңірдің оқыр-
мандар қауымына ұсынуды ұйғарған «Ұлытау 
өңірі» газетінің редакторы Елтынды Дүйсенба-
евқа, Қазақстанның Құрметті журналисі Мағзұм-
бек Машайықұлына және менімен тікелей бай-
ланыс жасаған Жұманов Думан ініме алғысым 
шексіз! Қазақ тарихында көрнекті орны бар көне 
өлкеміз Ұлытаудың халқына еселі еңбектерінде 
мол жақсылыққа жетуді тілеймін! Ал редакция 
ұжымы гәзеттің  мерейін  әрқашан  үстем етіп, 
журналшы-шығармашылық жұмысында жаңа та-
быстарға жете береді деп бек сенемін!
     
  Ғаббас ҚАБЫШҰЛЫ,

Қазақстанның Құрметті журналисі,
халықаралық «Алаш» 

әдеби сыйлығының иегері,                                                                                                      
жазушы. 

 Алматы қаласы.  

АЛҒЫСЫМ ШЕКСІЗ!
Алғыс арқалаған күн
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Ұлытау 
өңірі

Жуырда аудандық «Нұр Отан» пар-
тиясы ғимаратының залында «Кәсіпкер-
лердің құқықтарын қорғау» тақырыбында 
семинар-кеңесі өтті. Бұл отырыс ҚСжАЕА 
саласында заңдылықты қадағалау жөнін-
дегі Ұлытау ауданы прокуроры Б.Бегаевтың 
төрағалығымен өткізілді. Семинарға аудан-
дық МКБ басшысы Ж.Жұманбаев, аудандық 
ТЖБ бас инженері Д.Мұханбетов, аудандық 
ТҚКБ басшысы А.Аманбеков, аудандық 
кәсіпкерлер палатасы филиалының дирек-
торы С.Оспанов және ауданымыздағы жеке 
кәсіпкерлер қатысты.

Комиссия төрағасы Батырлан Төлеуұлы 
семинарды ашып баяндамасын жасады.

— 2016 жылдың 9 айында 2015 жылдың 
ұқсас мерзіміне салыстырғанда тіркелген 
тексерістер 90,9 пайызға өскен. Соның ішін-
де кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты тек-
серу 143,7 пайызға өскен. Тіркелген тексері-
стердің үлес өсімі өте жоғары, бұған себеп 
жаңадан енгізілген тексеріс түрлеріне өтуіне 
және жоспарлық тексерістердің заң бойын-

ша алынып тасталуынан болып отыр – деп, 
сөзін қорытындылады.

Бұдан кейін аудандық кәсіпкерлер пала-
тасы филиалының басшысы С.Оспанов өз 
ойын білдірді.

— Қазіргі таңда жаңа кәсіпкерлерді қол-
дауға арналған бірнеше бағыттар ашылып, 
көптеген жағдайлар жасалған. Кәсіпкерлерге 
қандай қиын сәтте де болсын, қолымыздан 
келгенше көмегімізді береміз -деді.

Келесі кезекте аудандық ТҚҚБ басшысы 
А.Аманбеков осы негізде өз ойын ашық жет-
кізді.

— Үлкен дүкендерді үнемі тексеріп, 
бақылап отырамыз. Осы жағдайлар жөнінде 
әкімшілік жаза қолданып жатырмыз, көбіне-
се біздің талаптарды уақытылы сақтамайды.
Осы айтылған мәселелердің бәрін назарда 
ұстап, әр уақытта бақылаймыз – деді.

Жиын соңында комиссия төрағасы 
Б.Бегаев әлі де алда атқарылатын жұмыстар 
барын айтып, кәсіпкерлерге  мейлінше қол 
ұшын беру керектігін баяндады. Тұтынушы-
лардың құқықтарын қорғау керектігі жөнінде 
ұсыныстар айтылды.

Жасұлан АЯШЕВ

Жуырда аудандық «Нұр Отан» партиясы 
ғимаратының мәжіліс залында аудан әкімінің 
орынбасары Ерлан Серікұлының төраға-
лығымен «Бір күндік оқу әдістемелік» жиыны 
өткізілді. Отырысқа аудандық білім бөлімі, 

ішкі саясат, аудандық дәрігерлік комиссия-
ның құрамы, жергілікті полиция қызметі, ау-
дан мектептеріндегі алғашқы әскери даярлық 
пәнінің оқытушылары мен БАҚ өкілдері қаты-
сты.

Әдістемелік жиында көзделген мәселе-
лер азаматтарды шақыру учаскесіне тіркеу 
кезінде медициналық сараптамадан өткі-
зу Қазақстан Республикасы 2012 жылдың 
16-шы ақпанындағы «Әскери қызмет және 
әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» 
№561-шы Заңының 3-тарауына сәйкес  ҚР 
Қорғаныс Министрінің 2013 жылдың 29-шы 
қаңтарындағы «Қарулы Күштерінде және 
басқа да әскери құрылымдарда қызмет ету 
үшін адам денсаулығының дұрыс болуын дер 
кезінде қадағалап, осы талаптарға сүйене 
отырып бекіту туралы» №37 бұйрығы негізін-
де Ұлытау ауданы әкімінің 2015 жылдың 2-ші 
желтоқсанындағы №5 шешіміне сәйкестен-
діріліп,  ұйымдастырылды.

Күн тәртібінде үш мәселе қаралды. Бірін-
ші мәселе 1999 жылы туылған азаматтар-
дың 2016 жылдың қаңтар-наурыз айларын-
да аудандық шақыру учаскесіне 17 жасқа 
толған азаматтарды тіркеу бойынша атқа-
рылған іс-шаралар және 2017 жылы шақы-
ру учаскесіне тіркеуге, негізгі тапсырмалар 
бойынша аудандық қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімінің басшысы Е.Өткелбаев баяндама-

сында негізгі басты мәселелерді баяндады.
— Аудан бойынша 1999 жылы туылған 

азаматтардың тізімін жасақтау мақсатын-
да 2015 жылдың 1-ші желтоқсанына дейін 
кент, село әкімдеріне барлық білім ұйымда-
рына, мекемелерге арнайы хат жолданып, 
25-ші желтоқсанда 74 азаматтың тізімі нақты-

ланған. Ал, 2016 жылдың қаңтар-наурыз ай-
ларында аудандық шақыру учаскесіне тіркеу 
кезіндегі медициналық тексеріске 81 азамат 
толық өткізіліп, жоспар бойынша 100 пайыз 
орындалды – деп, баядамасын қорытынды-
лады.

Екінші мәселе бойынша «ҚР жоғарғы 
әскери оқу орындарына іріктеу жұмыстары 
туралы» аудандық шақыру учаскесі дәрігерлік 
комиссиясының төрағасы З.Жаңбыршиева 
хабарлама жасаса, үшінші мәселе бойынша 
ауданның барлық білім ұйымдарында әскери 
патриоттық тәрбиені ұйымдастырудағы атқа-
рылған жұмыстары жөнінде аудандық білім 
бөлімінің басшысы Б.Әбдірайымов баянда-
ма жасады. Бұдан кейін №17 Байқоңыр орта 
мектебінің БӘД пәнінің оқытушысы Б.Молда-
берген мен  №15 Қарсақбай орта мектебінің 
БӘД пәнінің оқытушысы Б.Бірмағанбетовке 
аудан әкімінің Құрмет грамотасы тапсырыл-
ды. 

Жиын соңында комиссия төрағасы мек-
тептердегі алғашқы әскери дайындық пәні 
оқытушыларының жұмыстарын ширату ке-
ректігін тілге тиек етті. Болашақта ауданы-
мызда мектеп оқушылары арасында әске-
ри клуб құру жоспары жүзеге асатындығын 
айтып, осы бағытта жұмыс жасау керектігін 
тапсырды.

БІР КҮНДІК ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК 
ЖИЫНЫ ӨТТІ

Жасұлан АЯШЕВ

КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҒЫН 
ҚОРҒАУ — БАСТЫ ТАЛАП 

Биыл өз Тәуелсіздігін жари-
ялап, егемен ел болғанына 25 
жыл толғалы тұрған Қазақстан 
дамудың даңғыл жолына 
түсті десек, қателеспегеніміз. 
Әсіресе, еліміздің ауылша-
руашылығы саласында ай-
тарлықтай жетістіктер бар. 
Ауылшаруашылық өнімдерін 
өндірушілер аталған саланың 
өркендеуіне өз үлестерін қосу-
да.

Негізінен мал шару-
ашылығымен айналысатын 
Сарысу ауылындағы шаруа 
қожалықтары, фермерлік 
шаруашылықтар жыл санап 
дамып келеді. Осы салаға 
қатысты мемлекеттік бағдар-
ламалардың шапағатын сезінген мал 
өндірушілер заман талабына сай ең-
бек етуде. Осының бір дәлелі – жеке 
кәсіпкер Ерсайын Әбдікеровтің қолға 
алуымен жуырда ашылған мал сою 
алаңы. Алаңның ашылу салтанатына 
ауыл тұрғындары, шаруашылық ие-
герлері, фермерлер қатысты. Жиын-
ды ауыл әкімі Х.Аппасов ашып, бүгінгі 
таңда ауылшаруашылығы саласын қол-
дау мақсатындағы мемлекеттік бағдар-
ламалар, олардың мақсат-мүддесі мен 
мән-маңызына тоқталды. Жиналған-
дарды қуаныштарымен құттықтап, жас 
кәсіпкердің ісіне сәттілік тіледі. Мал сою 
алаңының лентасын Түгелбай ақсақал 

мен ауыл басшысы Х.Аппасов қиды. 
Ұлттық дәстүрмен шашу шашылып, 
жиынға келгендер жаңа мал сою алаңын 
аралап көрді. Жеке кәсіпкердің еңбегіне 
ел оң бағасын беріп жатты. Енді Ерсай-
ын зайыбы Аманкүл екеуі, 20 басқа ар-
налған мал бордақылау алаңын ашатын 
ойы бар. Олардың ойлары жүзеге асып 
жатса – нұр үстіне нұр! Ал жаңа мал сою 
алаңы, сарысулықтардың ел Тәуелсізді-
гінің 25 жылдық торқалы тойына толым-
ды тартуы болғаны даусыз.

Ләйла ӘБУҚЫЗЫ.
Сарысу ауылы.

Суретте: ашылу салтанатынан 
көріністер.

ТОРҚАЛЫ ТОЙҒА –
 ТОЛЫМДЫ ТАРТУ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

«Ұлытау ауданы әкімінің аппараты» ММ-сі аудан тұрғындарына, аталған бөлім 
қызметкерлері тарапынан ҚР Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №153 
Жарлығымен бекітілген ҚР Мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі тарапынан 
орындамау, «Сыбайлас-жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңының баптарын бұзу 
фактілері орын алған жағдайда, 2-14-82 сенім телефоны жұмыс істейтінін хабар-
лайды. 

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

«Ұлытау ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» ММ-сі ау-
дан тұрғындарына, аталған бөлім қызметкерлері тарапынан ҚР Президентінің 2015 
жылғы 29 желтоқсандағы №153 Жарлығымен бекітілген ҚР Мемлекеттік қызмет-
шілерінің Әдеп кодексі тарапынан орындамау, «Сыбайлас-жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заңының баптарын бұзу фактілері орын алған жағдайда, 2-12-19 сенім те-
лефоны жұмыс істейтінін хабарлайды.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАБЫЛАДЫ
Қазақстан Республикасы Президентінің №332 Жарлығы бойынша Ахмеди-

ярова Марудың атына берілген «Алтын алқаның» жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп табылады.

Мен ХХ-ғасырдың 30-шы жылдарында дүниеге келіппін. Яғни, екі ғасырдың куәсімін. 
Кешегі Қызыл империяның сайқал саясатын, үстемдігін ұлттық ерекшелігімізден алыста-
тып, бірыңғай орыстандыру саясатын ұстанған шовинистік пиғылдары біздің ашу-ызамыз-
ды туғызатын. Бірақ, қолымыздан келер шара жоқ болды. Біздің ата-бабаларымыз тәуел-
сіздікті, бостандықты, еркіндікті, бодандық бұғауынан азаттықты армандап кетті. Сол арман 
біздің де жүрегімізде болатын. Мұны сол бабалардың аманаты деп түсінетінбіз.

Иә, құдай қолдап, ҚР Тұңғыш Президенті, Елбасы, алысты болжайтын, кемеңгер, 
қажымайтын қайраткер Н.Ә.Назарбаевтың арқасында ата-бабаларымыз армандап кеткен, 
кейінгі ұрпақтарына аманат еткен тәуелсіздігімізге қолымыз жетті. Елбасымыз кездескен 
қиындықтарды, табан тіреген тапшылықтарды өзінің көрегендігімен жеңіп шығып, бүгінде 
көпұлтты Қазақстан дүниежүзі қызыға қарайтын іргелі ел, ірі мемлекетке айналды. Біздің 
еліміз Тәуелсіздік алған 25 жыл ішінде орасан табыстарға жетті. Беделді халықаралық ұй-
ымдарға мүше болды. Біздің еліміз өзге елдерге үлгі боларлық көшбасшы елге айналды. 
Жаппай қырып жоятын ядролық қарудан бас тартып қана қоймай дүниежүзі елдерін бұл 
қарудан бас тартуға шақырды.

Мен 80 жастан асып, осы бақытты заманды көруді нәсіп еткен Алла Тағалаға күніне мың 
шүкірлік етемін. Елдің бірлігін, тұрақтылықты сақтап, Қазақстанды әлемге әйгілі мемлекет 
еткен Елбасы Н.Назарбаевқа шексіз алғыс айтамын, тілеуін тілеп отырамын. Біз сияқты 
қарттарға, көпбалалы аналарға айрықша қамқорлық жасап келеді. Сондықтан да елге бір-
лік-береке, Елбасына амандық тілеймін.

Қазкен АХМЕТӘЛИН, еңбек ардагері.

ОСЫ ЗАМАНДЫ КӨРГЕНІМЕ 
ТӘУБЕ ДЕЙМІН
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Ол ресми жағынан «Қоскөл ауылдық 
округі» аталғанмен, жергілікті жұртшылық 
«Қарақұм» дейді. «Қарақұм» дегенше, «қа-
рағым!» десейші» деп, халқы қастерлеген 
құтты қоныс! 

 «Қарақұмның» қадір-қасиетін шаруа 
баққан қыр қазағы біледі. Олар кейбіреу 
үшін «ит байласа тұрғысыз» иен даланың 
игілігін көріп, ұрпақ өсіріп, келешегіне үкілі 
үмітпен қарап, қазақи жалпақ тілмен айтқан-
да «айранын ұрттап, қойын құрттап» жүріп 
жатыр. 

Бұл — менің жастық шағым өткен өңір. 
Туысқандай тамыр-таныс тапқан мерейлі  
мекен. Аузын ашса армансыз ақтарыла-
тын аңқылдаған ақкөңіл адамын айтсай! 
Топырағына кіндік қаным тамбаса да, туған 
жерімдей болып кеткен. Көңілдің терең 
түкпіріндегі оған деген ыстық ықылас ешқа-
шан суыған емес. Жолым түскенде «төркін-

деп келе жатқандай» толқып, қимас күй ке-
шетінім содан шығар, бәлкім?! 

Оның тарихы да тағылымға толы. 1710 
жылы әз-Тәуке осында иісі қазақтың басын 
қосып, Жоңғар-қалмаққа қарсы қам-қарекет 
қарастырған екен. Алғашқы соққыны 1726 
жылы «Шұбартеңіз» төңірегінде беріпті. Бір 
жылдан кейін «Білеуті» мен «Бұлантының» 
арасындағы жалпақ жазықта ойратты ойсы-
рата жеңіпті. Ал, кеңестік кезеңдегі солақай 
саясатқа қарсы 1930 жылғы халық қозғалы-
сы «Қарақұм көтерілісі» деген атпен тарихта 
қалған. Бұл да — тағы бір қалам тартқанда 
қаузайтын тақырып.

...1992 жылы кеңшар тарап, «Қа-
рақұм» ұжымдық бірлестігі ұйымдасты. 
Елдің маңдай терімен жиналған есіл игілік 

«ұстағанның — қолында, тістегеннің — 
ауызында» кетті. Сырттан келген «жау» 
жоқ, біліксіздіктен бе, әлде бақайесеп бол-
ды ма, әйтеуір, биліктің бишігін ұстағандар 
бірлестікті тақырға отырғызып тынды.  Кең-
шардың қазынасынан қалған-құтқаны жеке 
шығып үлгерген шаруа қожалығына, «таңғы 
асын тәңірден тілеп» алаңсыз жүрген аңқау 
тұрғынға таратып берілді.

Тоқырауда тоз-тозы шыға жаздаған 
шалғайдағы шаруашылық адамы бүгінде 
есін жиған. Құлқыны мен қулығына құрық 
бойламайтыны  «Қарақұмнан» қарасын ба-
тырған. Қалғанын қанағат тұтқан халық на-
рықтық қатынасқа икемделіп, уақыт көшінен 
қалмай, ілгері ұмтылуда. Теміржолдың пай-
далануға берілуі болашаққа деген сенімді 
бекіте түсті.

Талпынысы табыссыз емес. Дүни-
ені дүрліктірген дағдарыс құт қонған «Қа-
рақұмға» қыр көрсете алмады. Шаңырағы 
опырылып ортасына түскен «ортақ меншік-
тің» орнына жеке шаруасын шыр айналды-
рып, еңсесін көтеріп алған ел емен-жарқын. 
Көлдей көңіл! Даладай дархандық! «Жақсы 
сөз — жарым ырыс». «Жоқ!» деп, салы суға 
кетіп отырған ешкімді көрмейсің.
Тұрмыс-тіршілігі тіреліп тұрмаса да, жұртта 
қалғандай жайы жоқ. Бүгінде 836,6 гектар 
жер көлемін (мұның ішінде: шабындық — 
9,1га, жайылым — 797,4 га) алып жатқан 
«Қоскөл ауылдық округіндегі» 50 шаруа 
қожалығында 1305 жылқы, 2985 ірі қара, 
19604 қой-ешкі, 74 түйе бар. Ірі қараны 
асылдандыруға бет бұрған малшы қауым 
былтырдың өзінде Ресейден асыл тұқымды 
106 бас бұқа мен аналық алдырды.

 Жыл сайын азын-аулақ болса да мал 
басының өсімі байқалады. Олардың ау-
ру-сырқаудан аман болуы үшін ауыл әкімдігі 
тұрақты түрде жұмыс істейтін үш мал дәрі-
герін ұстайды. Ал, енді қыста жем-шөп-
тен қысылатындай күн туып жатса, «Киік» 
бөлімшесінде ондайға қолұшын созатын ма-
мандандырылған шаруа қожалығы бар. Ол 
әкімдікпен келісім-шартқа отырған.

Ауылдағы 630 адамның әрбір оныншы-
сы зейнеткер, жиырма  шақты жан мүгедек-

тік жәрдемақы алады, ал  
еңбекке жарамдысы те-
гіс жұмыспен қамтылған. 
Ауылдағы азын-аулақ 
бюджеттік мекемеден 
басқа тұрақты табан тіре-
ген 50 шаруа қожалығы 
мен 7 кәсіпкердің қызметі-
нен ауыл адамы Аллаһ 
бұйыртқан нәпақасын 
тауып отыр. «Жұмыспен 
қамту-2020» бағдарлама-
сы бойынша несие алған 
Ардақ Көбеген — монша, 
ал, Едіге Әлкенов өз қара-
жатына наубайхана ашты. 
Былтыр қонақ үй пайдала-
нуға берілді.
Адам ауырмай-сырқамай 
тұрмайды. Бас ауырып, бал-
тыр сыздағанда баратын 
жері — фельдшерлік-аку-
шерлік бекет. Онда өкпе немесе басқадай 
жұқпалы ауруға шалдыққан тіркелмеген. 
Балаларды егу-емдеу арнайы кесте бойын-
ша жүргізіледі. Денсаулық сақтау саласын-
да шешімін күткен мәселе де баршылық: 
әбден тозығы жеткен «Жедел жәрдем» ав-
токөлігінің өзіне күтім керек,  медициналық 

Алыстағы ауылда

ҚҰТТЫ ҚОНЫС 
1957 жылы біріктірілген ұжымшар — «Сталин» мен «Аманкелдіден» 

бастау алған «Байқоңыр» кеңшарынан 1974 жылы желтоқсанда 
«Сәтбаев» бөлінді. Жиырма жылға жетер-жетпесте шалқыған шару-

ашылыққа айналған оның шырқын өткен ғасырдың аяғындағы 
тоқыраудың топаны бұзды. 

«ҚАРАҚҰМ» — 

Ауыл әкімі Алмат Бекетов

Социалистік Еңбек Ері Әбілқас Сыздықов 
атындағы көшенің бойына мәрмәрдан 

қойылған тас тақта

Орта мектеп

Вокзал

құрал-жабдық жетісе бермейді. Әрине, бар 
мәселенің шешуі қаражатқа келіп тіреледі. 

Ауыл ажары — азаматына сын. Көк-
тем мен күзде тазалық айлығы өтеді. Оған 
ауылдың тайлы-тұяғы қалмай қатысады. 
Ауылдан тысқары жерден 1 миллион 997 
мың теңгеге қоқыс төгетін арнайы орын 
жасақталған. Биыл тазалыққа арналған 
айлықта қыруар күл-қоқыс пен қираған үй-
лердің қалдығы сыртқа шығарылды. Ағаш 
егіліп, гүлзар жасалып, ауылдың өңі кіріп 
қалды. 

Қаладан қалсын ба, көше бойына бірне-
ше бильборд пен баннер, жарық бағанасын 
жағалай жалауша іліп тастады. Балалар 
ойнайтын алаң жасалды. Орталық алаңға 
тротуар төселді. Ауылдың кіреберісіне «Қа-
рақұм» деген сөз көркемдеп жазылған арқа 
орнатылды. Көңілде жүрген жоба-жоспар 
жеткілікті, тек қаржының тапшылығы қолды 

байлайды.
Коммуналдық қызметтен қағажау қа-

лып жатқан жоқ. Ауызсу мәселесі түбегейлі 
шешілген. Көшеде тоғыз колонка тұр. Үйі-
не су тартып жатқан тұрғын да бар. Әрине, 
бұл — жақсылықтың нышаны. Тіпті ауыл-

дың іргесінде ыстық су қырық жылдан бері 
қысы-жазы атқылап, ағып жатыр. Шіркін, 
соның қандай қасиеті бар екенін анықтауға 
мұрындық болатын қалталы азамат табыл-
са ғой! Кім біледі, өзіміз қалжыңдап айта 
беретін «Қарақұм курорты» кезегін күтіп 

Имандылық үйі

жатқан шығар?! 
Электр қуатымен қамтамасыз етуде ір-

кіліс жоқ. Байланыс жүйесі бар, қосымша 60 
абоненттік станция орнатылған, «Билайн» 
ұялы байланыс жүйесі жұмыс істеп тұр. 
Уақыт талабына сай жабдықталған орта 
мектеп пен Мәдениет үйі, 9 202 дана кітап 
қоры бар кітапхана жүйелі жұмыс істейді. 
Ауыл өнерпаздары айтулы күнді атаусыз 
қалдырмайды. 

— Ауылдың мұң-мұқтажы мен жасайтын 
қам-қарекетті әкімдіктің қасынан құрылған 
ақсақалдар кеңесімен ақылдасып, пысықтап 
отырамыз, — дейді ауыл әкімі Алмат Беке-
тов. 7-8 жылдан бері мемлекеттік қызметте 
екен. Былтыр желтоқсанда осында бас-
шылыққа келіпті, «орда бұзар» отызында. 
Бастапқыда ұяңдау көрінгенімен, сөз сапта-
сына қарағанда, қырқында «қамал алатын» 
жігерлі жігітке ұқсады. Бір жылға жетер-жет-
песте бітіргенінің бірпарасын жоғарыда тіл-
ге тиек еттік, қалғанын келешекте көрерміз.

Өркенді өзгерістің өзегі бұдан екі жыл 
бұрын тұсауы кесілген теміржолға тірелетіні 
түсінікті. Қазір «Қоскөл» қым-қиғаш құрылыс 
алаңына айналған. Үш кезеңмен қатарға 
қосу көзделген бірнеше өндірістік нысан 
құрылысы қатар жүргізілуде. Олардың өңір-
ге тигізетін шапағатын ешкім жоққа шығара 
алмайды. Бірінші кезеңі былтыр ақпанның 
аяғында мәреге жетті.

Әлібек ӘБДІРАШ,
Қазақстан Журналистер одағы

 сыйлығының лауреаты.

Суреттерді түсірген автор.
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Арқада Ұлытау өңірі дейтін 
қастерлі өңір бар. Ұлытаудан 
тек қазақтың ғана емес, иісі Түр-
кі жұртының, алты Алаштың та-
рихын бөліп алып қарауға бол-
майды. Небір мамыражай уақыт 
та, қилы тарихи оқиға, құбылы-
стар да, бәтуа-бірлік те, бәрі де 
Ұлытау жерінде тоғысқан. Осы-
дан келіп, Ұлытау- ұлт ұясы де-
ген ұғым пайда болды. Бәріміз 
де пендеміз, кейбір алқа-қотан 
отырыстарда «Біз - Ұлытаудан-
быз» деп шіренгенде, терімізге 
сыймай кетеміз, ал, сол Ұлытау-
дың қасиетіне тәу етіп, лайықты 
перзенті бола алып жүрміз бе,  
ол жағына бәлендей мән бере 
бермейміз.

Екіншіден, философия ілімін-
де дәстүр және жаңашылдық 
деген тарихи-философиялық 
ұғым бар. Яғни тарихи желі мен 
оның аясындағы кешегі, бүгін-
гі, ертеңгі іс-әрекет, оқиғалар-
дың мәңгілік мағынасына ие 
болуы. Сол ұғымға өз шығар-
машылығы, адами қасиеті, аза-
маттық ажарымен, қарапайым 
еңбекқорлығымен үлес қосқан 
жан Мұқан Иманжанов еді.

М.Иманжанов өмірден өт-
кенше баспасөз саласында ай-
рықша қызмет атқарды. Демек, 
ол— қазақ баспасөзін өркенде-
туге үлкен еңбек сіңірген тұлға.

М.Иманжанов таным, көзқа-
расы, зияткерлік өре-деңгейі 
жағынан сол тұстағы көпте-
ген жазармандардан биік еді. 
Сол биіктігі оның Т.Әлімқұлов, 
Ә.Нұрпейісов, Б.Соқпақбаев, 
С.Қирабаев, З.Қабдолов, Ө.Қа-
нахин, Н.Ғабдуллин, Ә.Нұршай-
ықов, Қ.Мырзалиев,Т.Молдаға-
лиев, К.Тоқаев, Ә.Сатыбалдиев, 
М.Әлімбаев, т.б. аға буын өкіл-
дері мен өз тұстас, замандаста-
рын, іні-бауырларын тәнті етті. 
Оның көпшілігі Мұқаңа еліктеді, 
Мұқаңнан үйренуге тырысты, 
оны рухани ұстазы, білімдар қа-
ламгер деп таныды.

М.Иманжанов биік мәдени-
еттің өкілі еді. Кісілік келбеті 
келіскен жанның барша болмы-
сы тұтасып келіп, оның шығар-
машылық шеберлігіне ұтымды 
ұштасты. Әлгі француз зерт-
теушісі Бюрфонның: «Стиль- 
адам» деп тұжырымдайтыны 
да осынау біріккен қос ұғымның 
тығыз байланыста айтылған-
дығында дау жоқ.

Жазушы  — өзі ғұмыр кешкен 
қоғамның перзенті. Сол қоғам-
ның ұстанымы, бағыт-бағдары, 
идеологиясымен жазушы қан-
дай қарым-қатынаста болды, 
ол — өз алдына жеке мәсе-
ле. Ал, өз уақытындағы руха-
ни сұранысты есепке алып, 
шығармашылық қуаты арқылы 
уақыт талабын, замана тыны-
сын ескере отырып, ең басты-
сы — халқының шөліркеп оты-
рған болмысына қызмет ету 
—  қай уақыттың еншісінде бол-

сын, кез-келген қаламгердің 
маңдайына жазыла бермейтін 
жәйт. Өз уақытының рухани 
сұранысын қанағаттандыруға 
тырысатын қаламгер екі мәсе-
лені, атап айтқанда, а) замана 
келбетін пайымдай келе, әде-
биеттің үлкен қуат-күш екенін 
ескере отырып, өз шығар-
маларына, негізінде, жастар 
өмірін арқау етеді; ә)  өз 
туындысында өзекті мазмұнға 

лайықты пішін іздейді. Екі ұғым-
ның шебер үйлесуі жазушының 

көркемдік-эстетикалық іздені-
стерінен бастау алады. Алуан 
түрлі шеберлік қырлары адам 
жанына терең үңілу, оның қат-
пар-қатпар ішкі әлемін кеңінен 
зерттеу сияқты ірі міндеттермен 
астасады.

Әдебиет — уақыттың еншісі. 
Уақыттық мәнге ие. Көркемдігі 
келіспеген, сол уақыт аясын-
дағы  ұрандату науқаны арқау 
болған дүниелердің қазір қан-
дай күйге ұшырағаны мәлім.

Осы тұрғыдан келсек,         
М.Иманжанов шығармалары 
белгілі бір дәрежедегі шағын 
зерттеуге өзінен-өзі сұра-
нып тұрғанын айтуға тиістіміз. 
Оның қаламынан «Таныс қыз», 
«Тыңдағылар», «Азамат қуа-
нышы» прозалық кітаптары, 
«Сөнген шала», «Менің- маха-
ббатым» пьесалары, аяқтал-
май қалған «Көк белес» романы 
туды.

Жазушы шығармаларының 
басты кейіпкерлері- жастар, 
балалар. Демек, жас адамның 
ішкі әлеміне үңілу, оның мінезі, 
пиғылы, таным дүниесі жазушы 
үшін үлкен зерттеу нысаны 
болғандығында дау жоқ.

Егер М.Иманжановтың қы-
рқыншы жылдары баспасөз-
де өндіріс еңбек етіп жүрген, 
ысылған жазушы- журналист 
екенін ескерсек, отызыншы 
жылдардағы ойранды, «ха-
лық жауларын» құрту  науқаны 
екінші дүниежүзілік соғыстың 
басталуына байланысты тоқта-
са да,соғыстан соңғы, яғни 
1946 жылғы СОКП ОК қабыл-
даған «Ленинград», «Звезда» 
журналдары туралы қаулы 
саяси қуғын-сүргін, репресси-
яның екінші толқынының тууы-
на  алғышарттар жасаған, 
алдын-ала  ойластырылып, 
жоспарланған зымиян іс-әрекет 
еді. Осынау төніп келе жатқан 
қауіп-қатерді сұңғыла азамат 
М.Иманжанов  та сезген-ді. 
Жазушының бүкіл шығармала-
рын тіпті атүсті шолып өткеннің 
өзінде де біраз жайға қанығуға 
болады. Өзі үкіметтің саяси га-
зетінде, сәл кейінірек балаларға 

арналған журналда да (газеттен 
денсаулығына байланысты өзі 
өтініш беріп «Пионер» журналы-
на ауысқан) қызмет істей жүріп, 
партияның ресми цензураның 
қатаң талабын «орындауға» 
тырысқанын бірден байқайсың. 
Егер В.И.Лениннің «Партийная 
организация и партийная ли-
тература» атты мақаласының 
ХХ ғасыр басында жарияла-
нысымен, ақын В.Брюсовтің 
(кезінде Мағжанды нағыз қа-
зақтың Пушкині деп бағалаған) 

іле-шала «Весы» журналында 
«Свобода слова» атты еңбегі 
жарияланып, ақынның Ленин-
нің «Әдебиет партиялық болуға 
тиіс» деген тұжырымдамасына 
наразылық білдіріп, көркемө-
нердің ешқандай партияның 
жетегінде жүрмейтінін айтқан-
дығын еске алсақ, көп нәрсеге 
көзіміз жетеді. Яғни еркін твор-
чество ұғымы еңбекте ерекше 
айтылған-ды. Сол Брюсовтің 
төңкерістен кейінгі тағдыры қа-
лай болғаны баршаға аян. Ор-
талықта ғұмыр кешкен талант-
ты орыс жазушыларының күні 
сондай болғанда, күні кеше ғана  
патшалық Ресейдің, төңкерістен 
кейін сол Ресей империясының 
бірден-бір заңды мұрагеріне 
айналған кеңестік биліктің ота-
ры болған  Қазақстандағы ұлт 
жазушыларының тағдыры қыл 
үстінде тұрғанын барша жұрт-
шылықтың анық білетіні аян. 
Сондықтан да М.Иманжанов 
өз ой-толғанысын, қаламгерлік 
ұстанымын шығармаларын-
дағы кейіпкерлеріне жүктеді де, 
негізгі ойын астарлы емеурін, 
ишаратпен жеткізуге тырысты. 
Жазушы шығармаларының осы 
уақытқа дейін жасампаз, өмір-
шең боп келуі сол жайттармен 
тығыз байланысты еді дегенді 
баса айтқымыз келеді.

Жазушының бүкіл туындыла-
рында көш бастаушымыз- ком-
мунистік партия, оның сенімді 
көмекшісі-комсомол, бәрінің 
яғни бәріміздің көсеміміз, ұлы 
Ленин деген ұғым саналып,не-
гізгі емес, қосымша сюжеттік 
желілерге сыналап кіріп отыра-
ды. Бұлар цензураға қарсы қой-
ылған сенімді қорғаныс. Төре-
гелді мен Ақмоншақ, Шаймерден 
мен Бораш («Ақмоншақ»), Жұл-
дыз бен Жақып, Шәңгерей мен 
Шолпан («Қыз сыры»), Ана мен 
солдат, олардың шынайы сыры 
(«Жыртық дәптер»), Петров пен 
Бәкен және ұлын өлтірген әке 
(«Адам туралы аңыз»), Мей-
рам қарт пен Сәлім немересі 
(«Кітап»), механик Әбділ, Кеңес 
т.б. («Талап») Нұрдәулет, Тұраш 
(«Бөбек»), Жұпар, Зұлқия 

(«Сенім») М.Иман-
жанов әңгімелерінң 
кейіпкерлері ретін-
де өз уақытының, 
өз қоғамының тума 
перзенттері бола 
алған да, сол за-
манға қатысты 
жазушы ұстанымын 
жүзеге асыруға ты-
рысқан.

Біздің пікірімізше, жазушы-
ның шеберлікпен сомдаған көр-
кем бейнелері  оның «Алғашқы 

айлар» повесіне енген. Бас 
қаһарман- пединститут түлегі 
Жақыпбек. Жас маман. Жігер-
лі азамат.Жаңашыл жан. Ауыл 
мектептеріне жоғары білімді 
азаматтар аса керек уақыт. Он-
дай мамандар қалаларға да 
керек кезең. Жақыпбек әсем 
Алматыдан да қызмет таба 
алатын еді, алайда ол ауылды 
таңдап, ауыл мектебіне келді. 
Мектеп директорының орынба-
сары боп тағайындалды. Мек-
теп басшысы Күдері белгілі бір 
дәрежеде ескілік шырмауынан 
қол үзе алмаса да, Жақыпбек-
тің тың идеяларына қарсы тұра 
алмай, кеш те болса, өз қатесін 
түсініп, түзу жолға  түсуге ұмты-
лады. Бану, Байсал, Әсима, 
Батырбай, Ақық, аупартком хат-
шысы, аудандық оқу бөлімінің 
инспекторы — бәрі де қилы 
тағдыр иелері. Бір қарағанда, 
шығарма өзегінде  тартыс эле-
менттері тым әлсіздеу көрінген 
сияқты болғанымен, жазушы өз 
ұстанымы аясында кереғар қай-
шылық, теріс пиғылды жандар-
дың іс-әрекетіне де қара бояу-
ды мейлінше баттастыра жаға 
бермей, адамгершілік, сұлулық, 
сенім тұрғысынан келуге ты-
рысады. Тартыс адам мінезін 
ашады,ал, мінезін көрсеткен 
адам өзінің, қандай жан екенін 
білдіреді. Тартыс характерді 
даралайды, сюжеттің тартым-
ды болуына жол ашады. Ком-
позициясы босаң, сюжеті шұ-
балаңқы шығарма оқырманды  
тартпайды. Сірә, осыны мықтап 
ескерсе керек, жазушы жаңағы 
бір олқылықты (егер олқылық 
деп атау лайықты болса) жаңа 
өсіп келе жатқан оқушылар 
(олардың ішінде де небір тенте-
гі, есті «ақымағы», мықтылары 
бар) мен жаңа көзқарастағы жас 
толқын ұстаздардың жалынды 
да жанды әрекеті , болашаққа 
деген оптимизмі және қауырт 
(бірде нақты, бірде асығыс, бір-
де дүдәмал) істерімен, оқиға-
ның жедел дамуы, қисынды 
қимылдарымен байқатпауға 
тырысқан. Яғни бұрыннан мұра 
боп қалған саяси қырағылық, 

заңға сүйеніп, кейбір жаңашыл 
жастарды күні кешегі нәубет 
күндер елесімен қорқыту — бәрі 
де орын алғанымен, адамды 
қадірлеу, оның жанына үңілу, та-
мыршыдай кемістігін дөп басу, 
дұрыс жолға құрғақ уағызбен 
емес, терең психологиялық, 
педагогтік тәсілмен салу дина-
микалық жедел қозғалыс, да-
муға арқау болғандықтан, әлгі 
«олқылықтар» бәлендей бой 
көрсетпей, көлеңкеде қалып 
қойған.

«Алғашқы айларда» Елиза-
вета Сергеевна  атты тәжіри-
белі, қартаң педагог адам бар.
Шындықты тура айтатын ұстаз. 
Жазушы таза қазақ ауылына 
осынау кейіпкерді «шығармада, 
әйтеуір, бір орыс адамы жүруі 
керек қой» деп кіргізбеген. Мәсе-
ле сол ұстаздың қаны да, жаны 
да қазақ боп кетуінде. Жазушы 
ұзақ-ұзақ баяндаулар мен мән-
сіз диалог, ішкі дүниеңді ашуда 
алдыңғы кезекке шыға алмай-
тын босаң монологтарға неме-
се қаһармандар көңіл-күйімен 
үйлесе бермейтін пейзажды 
суреттеуге көбіне бара бермей-
ді де, оқырманды өз кейіпкер-
лерінің бойындағы оптимизм, 
жалынды іс-әрекеті, шапшаң 
да жедел қимыл арқылы бау-
рап ала қояды. Бұл тұрғыдан 
алғанда, әлгі айтылған тәсілдер 
және символ, деталь, портрет 
т.б. мүлде кездеспейді деуден 
аулақпыз, олар бар, бәрі де 
Жақыпбек, Күдері, Батырбай 
сияқты мұғалімдер мен  Сапар, 
Жарқын, т.б.  оқушылар ара-
сындағы кісіні зеріктірмес дина-
микалық дамуы мен қозғалысы 
басым әрі жедел іс-әрекеттер 
арнасына тиімді түрде еніп кет-
кен. Осы мәселені шамалы те-
реңдетсек, «Алғашқы айлар» 
мен С.Ерубаевтың  «Менің 
құрдастарымның» өзара ұқса-
стықтары байқалатынын аңға-
рар едік.

Бірден басын ашып айтайық. 
Біраз шығармаларын «Тауұлы» 
деген лақап атпен жариялаған 
М.Иманжанов Ұлытаудың ұлы 
деген атқа кір келтірмеуге ты-
рысты. Ұлытау оны асқақтатты.  
Жазушы Ұлытауды биіктету-
ге ұмтылды. Олай дейтініміз: 
М.Иманжановтың бүкіл шығар-
маларына ортақ негізгі желіні, 
эстетикалық идеалды, ұста-
ным-идеяны ҰЛТ МҮДДЕСІ де-
ген қасиетті ұғымнан табар едік. 
Сол ұғымнан М.Иманжанов 
шығармашылығын бөліп алып 
қарау мүмкін емес. Шығармала-
рының жасампаздығы мен өмір-
шеңдігің, көмескіленбеуі, өзек-
тілігін жоймауы — бәрі де сол 
мүддемен байланысты екенді-
гін баса айтқанымыз абзал.

Мәуен ХАМЗИН, 
филология ғылымдарының   

докторы, профессор, 
ҚР Мәдениет қайраткері.

ТАУ ТҰЛҒАЛЫ 
ҚАЛАМГЕР

 ЖАЙЛЫ  БІРЕР СӨЗ... 
немесе Мұқан  Иманжанов рухына тағзым

Қазақ  ұлты үшін Жерден артық киелі ұғым жоқ шығар, тек қазақ қана 
оны Жер-ана деп атаған. Жері шөлейт, үнемі құм дауылы соғып тұратын 

немесе  жаңбыры өте сирек жауатын қуаң өңірдің адамдары да өз жерін Иран 
бағындай сезінетіні де шындық. Енді осыдан келіп, бірер ой толғаған

 дұрыс сияқты.
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Бүгінгі мақаламның кейіпкері 
Жезқазған-Ұлытау өңірінің арланы, 
Найман-Бағаналы —Тілес руының 
ел ағасы  Башар Рақымбекұлы.

Біз жанұяларымызбен көп жыл-
дар бойы Жезді кентінде көрші 
болдық. Күні бүгінге дейін Башар 
әкеміздің балаларымен туған ба-
уырдаймыз. Атам қазақтасөз бар: 
«Жақсы көрші туыстан артық». Ба-
шар әкеміздің бойында нағыз сол 
заманның үлкен кісілерге тән, үлгі 
алатын қасиеттері мол болатын. 
Біріншіден, ол кісі – ел ағасы еді. 
Өз жақындарының да, жалпы ел-
дегі болып жатқан шаруаларға, ол 
өліктің шаруасы, тойдың шаруасы 

болса да, өзіміздің салтымыз бой-
ынша білімін, күш-жігерін еш аямай 
өз шаруасындай араласатын.

1973 жылдан біз көрші бол-
дық. Сол кезде ол кісі бар-жоғы 45 
жаста, ал біздің отағасымыз және 
әкеміз Өмірзақ 42 жаста екен. 
Оны ол уақытқа дейін сырттай 
ғана білетінбіз, Башекеңнің жанұя-
сы Аманкелді атындағы совхоз 
жағында тұратын. Ауызынан жа-
лын ұрған жас жігіт еді. Жан-жақты 
білімді, өзгеге де білімін аямайтын. 
Біреудің жұмысы ақсап жатса Ба-
шекең дұрыс ақыл-кеңес беретін. 
Сол кеңесі дұрыс болатын. Біз 25 
жыл көрші болдық. Қуанышымыз-
ды да, өкінішімізді де бірге өткіздік. 
Аралас-құралас, бір-біріміздің 
сырымызды білдік. Басымыз қо-
сылғанда әңгімешіл болатын. Ол 
кісі: «Мен 3 елге жиен, 3 елге күй-
еумін», - деп айтатын.

Бірінші нағашылары Тіней 
руы, туған шешесі Мүсілім Жәбі-
кенқызының төркіндері Тоғаев Бо-
шандар. Екінші нағашысы туған 
шешесіндей болған Рақымбек ата-
мыздың ағасы Молдабектің әйелі 
Жамал Қоданқызының төркіндері, 
руы Қайдауыл. Үшінші нағашысы 
деп ұлы нағашыларын Рақымбек 
атаның нағашы жұрты Жәлмен. 
Қазіргі Ұлытаудағы Бигенов және 
Әбіловтер. 

Ал қайын жұртым деп, бірінші-
ден, Бақыт шешеміздің туған елін 
– Арғынның ішінде Төлектерді ай-
татын.  Шонның Омарының Әбілқа-
сымынан Бақыт шешей туады. 
Бақыт анамыздың шешесі Жамал 
Байтонқызы, руы Қосай болған. Ол 
кісілердің дәм-тұздары жараспай 
ажырасады, сонда Бақыт тәтеміз 
әкесінде қалыпты. Әкесі екінші үй-

ленгендегі өгей шешесі қатал бо-
лып, Бақыт тәтеміздің жағдайы мәз 
емес деген хабарды шешесіне ел 
жеткізеді. Содан соң Бақыт апамы-
здың шешесі Жұртшы Шылмурзин 
Бекбаймен қосылып Бақыт апам-
ды өзіне алады, сондағы Жұртшы 
елі Башекеңнің екінші қайынжұрты 
болады. Сол сәттерді Бақыт тәтем 
былай деп әңгімелеуші еді: 

- Мен ауылдың сыртында қозы 
бағып жүрген едім. Жамал ше-
шем ат-арбамен ауылдағы шеткі 
үйге тоқтап, мән-жәйді айтқан соң, 
ауылдың адамдары мені көрсетеді. 
Шешем келіп, өз құшағына алып, 
мені алып кетуге келгенін айтты. 

Үйге барып әкеммен сөйлесті. 
Әкем маған «Бақытжан, мынау 
сенің шешең, сені алып кетем дей-
ді, барасың ба?» деп сұраған. Сәл 
ойланып... «Барамын» дедім. Со-
дан шешеммен 3 жыл тұрып, тәр-
биеленіп, үлкен қыз болдым. Сол 
кезде Башекең өгей әкеммен қы-
зметтес болған, сол кезден таныс 
болдық. Екі Жамал атты шеше-
леріміз өзара құда боламыз дейтін. 
Шешелерім колхозда болды да, 
мен жекжат Шәмшиевтің үйінде 
Жездіде 6 класты оқыдым. Бір күні 
Башардың әкесі «Шешең ауырып 
жатыр» деп, мені ат-шанамен алып 
кетуге келіпті. Біз барсақ менің ше-
шем көз жұмыпты. 

Сөйтіп Бақыт тәтеміздің шешесі 
дүниеден өтеді. Қыс өткеннен кейін 
өгей әкесі 2-ші үйленбекші болады. 
Ол үйде қалуға болмайтын бол-
ды. Содан Бақыт тәтеміз нағашы 
әжесімен бірге Қосай Әшмұқанның 
үйіне келеді (Әшмұқан нағашысы 
нағашы әжесінің немересі). Сол 
кезде Бақыт шешеміз жобамен 
15-16 жаста болу керек. Қосай 
нағашыларында жүргенде Ұлы-
тауға қызметте істейтін Қыпшақ 
Ермағамбетов Әшімнің (Бақыт 
тәтемнің әкесі Әбілқасымның 
нағашысы) үйіне 6 класты оқуға 
және сол үйдің әйеліне серік ке-
рек болғандықтан, сол кісінің үйіне 
келеді. Осы кезде Башекең келіп, 
үйленуге сөз байласып, келетін 
күнін белгілейді. Бұл үйде 2-3 жыл 
тұрып, қыпшақтың қызы болып тұр-
мысқа шығады. Кейін Аманкелдіде 
жүргенде Әшім өз үйіне шақырып, 
Башекеңе ат мінгізіп, Бақыт тәте-
ме киім кигізіп, көрпе-жастығын 
дайындап, «Енді қызым боласың, 
төркінің осы» дейді. Осы Қыпшақты 
Башекең үшінші қайын жұртым 

Жақсының аты өлмейді...

ТҰЛҒАҒА САҒЫНЫШ
Башар Рақымбекұлының туғанына 90 жыл

Дүние – керуен секілді, тоқтаусыз жүруде. Елде «Елу 
жылда ел жаңа» деген сөз бар. Бірақ, елдің өмірінде қанша 

өзгерістер болса да, ел-елдігін, салт-дәстүрін сақтап қалу 
үшін алдағы өтіп кеткен ұрпақты, оның  ішіндегі үлгі
 болатын әке-аналарымызды, ол кісілердің жақсысын 

айтып, жас ұрпаққа жеткізіп отырсақ дұрыс болар еді.

дейтін. 
Осы жазып отырғанымыз тек 

қана деректер ғой. О заманда ел-
дің барлығына оңай болған жоқ, 
соғыстан кейінгі уақыт қой. Мен 
өзім жетім өскен адаммын, шеше-
ден 3 жасымда, әкеден 5 жасымда 
айрылып, әжемнің қолында өскен-
мін. Бірақ Бақыт тәтемнің көрген 
қиындығы аз емес болған. Ол кісі 
әңгімесін айтқанда мен бір жылап 
алатынмын. Осы өмірдің қиын-қы-
стауларына мойымай, кеудесіндегі 
жылуын, адамгершілігін жоғалт-
пай, 11 баланы өсіріп, ұлды ұяға, 
қызды қияға қондырған шешеміз 
болашаққа үлкен үлгі болады деп 
ойлаймын. 

Башекең 60-қа келгенде көр-
шілер жиналып сыйлық бергенде 
аз ғана шумақ өлең шығардым:

Башеке, құтты болсын асуыңыз,
Асудан асып асып басуыңыз.
15 жыл көрші болдық,
Нағашымсың әрі жезде.
Тілегің 100-ге дейін жасауыңыз.

Атандың өз ортаңда қадірлі аға,
Болса да бетің қотыр, 
                                 мінез шата.
Кісінің кісі болмақ отбасынан,
Башеке! Осы сөзге тұрасың ба?

Ендеше қосағыңмен қоса ағар,
Біріңді бірің сыйлап алға шығар.
Қалған күн аз ба, 
                          көп пе кім біледі?
Өткен күн енді қайтып
                          келмейді шығар.

Башекең осы өлеңге: Әй,Үрлі! 
Мені қанша жамандасаң да, Бақыт 
мені «Алтыным» дейді, - деп жауап 
береді. Оған мен:

Оныңыз рас, басыңызға 
                                    не жетеді,
Алтынды күте алмаған 
                                    мыс етеді.
Ұстаған  сол алтынды 
                              сол қалпында,
Айтыңыз апамызға кім жетеді.

Сол жерде барлығы күліп Баше-
кең жеңілгенін мойындады. 

Башекең  әділдікке көп қарай-
тын, кейбір адамның мінез-құлқы-
на риза болмай қиналатын. Баше-
кеңдей адал, шыншыл адамдарға, 
оның ішінде өзіне деген жауапкер-
шілігі мол адамдарға қояр талғамы 
да қатты болатын.

Башекеңнің өмір жолы, 
адамгершілігі мен әділдігі, ғибратқа 
толы істері, жүріс-тұрысы – біле 
білгенге ұлы тәрбие, үлкен өнеге 
мектебі. Осы жерде Құнанбайға 
елінде Ақ-жеңге атанған шешесі 
Зеренің сөздері еске түседі: «Бұл 
қазақ тізгінін ұстағанға қарап сал-
тын түзейтін ел. Жүріс-тұрысыңнан 
халқың мін таппайтын болсын. 
Әділетіңді көріп дұшпаныңның өзі 
сыртыңнан қайран қалып сүйсініп 
тұрсын. Осындай үлгі болсаң сөзің 
де өтімді болады». Осы сөздер Ба-
шекеңе әбден лайық. Қайран Ба-
шеке ерекше тұлға едің-ау!

Қазір Башекеңнің ұрпағы үлкен 
жапырағын жайған бәйтерек. Не-
мере, шөберелері ержетіп, егемен-
ді еліміздің беделді азаматтары 
болды. Өйткені ол балаларының 
ұясында көрген өнегесі көп. Осы 
сөзіміздің аяғында Башекең мен  
Бақыт апамыздың жатқан жері 
жайлы, топырағы торқа болсын 
дейміз. Ұрпақтарының шанырақта-
ры шайқалмай, әке-шешелерінің 
өсиеттерін асырып келесі ұрпаққа 
үлгі болғай!

Үрлі РАҚЫМБЕКҚЫЗЫ,
Шахмардан ӨМІРЗАҚҰЛЫ.

Астана қаласы.

1946 жылы Қазақстан  Ғылым 
академиясы құрылып, Қазақ елінің 
дербес ғылым ордасы өмірге кел-
ді. Оның тұңғыш  президенті болып 
әйгілі  оқымысты  Қ.И.Сәтбаев сай-
ланды. Бұл — қазақ ұлтының  ин-
теллектуальдық, рухани дамуын-
дағы ірі оқиға және ғылым–білімнің 
тұлғаны қалыптастыруда  шешуші 
фактор екендігін ең бірінші  ке-
зекке қойды. 1917  жылға  дейін 
Қазақстанда жалғыз  ғылыми-зерт-
теу мекемесі болды. Ол барша-
мызға белгілі  Ресей география 
қоғамы , Батыс-Сібір бөлімінің  
Семей бөлімшесі еді. Академия  
құрылғанға дейін  қазақ ұлтынан  
бірде-бір ғылым докторы болма-
са, 1939 жылы үш-ақ қазақтың 
ғылым кандидаты атағы болған. 
Ал он жылдан соң, яғни 1949 жылы 
ұлт зиялыларынан 15 доктор, 70 
ғылым кандидаты шыққан.

1926 жылы қазақ ғылым ордасы-
ның болашақ жетекшісі  Қ.И.Сәтба-
ев  Қарсақбайға  келіп еңбек жолын 
бастайды. Қазақстан ғылымының  
даму тарихында  ұлы тұлға  Қаныш 
Имантайұлын  қанағаттандырған 
Ұлытау ауданының, Қарсақбай 
мен Жезқазғанның орны ерекше. 
Біз оны мақтаныш етеміз. «Менің 
өмірімнің  ең жарқын жылдары 
Ұлытау-Жезқазған өңірімен тығыз 
байланысты. Осы өлкеде жүргіз-
ген зерттеулерім мені, қатардағы 
инженер-геологты академик қылып 
шығарды», - дейді Қ.Сәтбаев өз 
естеліктерінде. Мәкен Төрегелдин 
атындағы тау-кен және балқыту ісі 
тарихы музейі жуырда Қарсақбай  
кентіндегі  агротехникалық кол-
ледж базасында ҰҒА құрылғанына 
70 жыл, Қ.И.Сәтбаевтың ізбасары  
және шәкірті, геолог ғалым Мейіз 
Қанышқызының  туғанына 85 жыл 
толуына арналған конференция 
және жаңа көрменің ашылуын өт-
кізді.

Сәтбаевтар әулеті, оның ішінде 
Мейіз Қанышқызы үшін Қарсақбай 
ерекше мекен. Ол өзі айтқандай 
Қарсақбайды балалық  шағының 
атамекені санайды. Геология-ми-
нерология ғылымының докторы, 
Жезқазған кентасты аймағының 
зерттеушісі, мысты өлкенің пайда-
лы қазбаларының ең терең қабат-
тарын игерудің ғылыми негіздерін 
жасаушы және өмірінің соңына 
дейін тәжірибе жүзінде дәлелдеу-
мен айналысқан қажырлы ғалым 
1931 жылы Қарсақбай кентінде 
дүниеге келген. Осындағы орта 
мектептің бастауыш сыныбын үздік 
бітіріп, геология ғылымында іргелі 
зерттеулер қалдырған ғалым.

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясының 70 жыл-
дығы, жерлесіміз М.Қанышқызы-
ның 85 жылдығына арналған ғылы-
ми конференцияға  қатысушылар 

үшін академик Қ.И.Сәтбаев Му-
зей-үйінің жаңартылған экспози-
циялық залына арнайы экскурсия 
ұйымдастырылды. Жастар Қар-
сақбай білім ордаларында әр жыл-
дарда жемісті еңбек еткен ардагер 
ұстаздармен кездесуге мүмкіндік 
алды. Олардың Қарсақбай кентіне 
келуін оқу-ағарту қызметкерлерінің 
аймақтық кәсіподағы (төрағасы 
М.Қоңырбаев) ұйымдастырды. 
Конференцияда Ө.Байқоңыров 
атындағы Жезқазған универси-
тетінің технологиялық машиналар 
және құрылыс кафедрасының мең-
герушісі, т.ғ.к. Б.Қ.Мақашев, Қар-
сақбай агротехникалық колледжі 
директорының орынбасары К.Тіле-
убергеновалар баяндама жасады. 
ҚазССР Халық ағарту ісінің үздігі, 
Жезқазған қаласының Құрметті 
азаматы Ж.Бәйішев, Жезқазған 
қаласы білім бөлімінің жанынан 
құрылған ардагер мұғалімдерінің 
төрайымы А.Ө.Агиманова, музей 
ісінің ардагері В.А.Машинскаялар 
естеліктерімен бөлісті. Конферен-
ция жұмысына Ұлытау ауданының 
ішкі саясат бөлімінің басшысы  
А.Сакипов, Ұлытау аудандық арда-
герлер кеңесінің төрағасы Ә.Жан-
дарбеков, аудандық білім бөлімінің 
басшысы Б.Әбдірайымов, ау-
дандық мәслихат депутаттары 
Е.Есетов, Қ.Мәткенов, Жезқазған 
қалалық архивінің басшысы Б.
Байжантаев, ардагерлер Т.Мұқа-
нов, А.Мәменов, Ұ.Қожасова және 
Жезді, Қарсақбай кенті жастар 
ұйымдарының өкілдері қатысып, 
жастар тәрбиесі жөнінде пікірлерін 
білдірді. 

Қазақ ғылымы және Қаныш 
Имантайұлы жайлы әңгіме болған-
да оның бүгінгі күннің мақсатымен 
өзектес пікірлерін айта кетсек ар-
тық болмас. Әсіресе, Ұлытауда ту-
ризмді дамытуға қатысты ойлары. 
1930 жылдардың өзінде Қ.Сәтба-
ев Ұлытауда үлгілі (образцовый) 
курорт-санаторий ашу мәселесін 
бірнеше рет көтерген. («Казправ-
да». 1932ж) Емдеу мен демалы-
сты ұйымдастыру үшін үш бағытты 
ұсынды: бірінші – қымызбен емдеу; 
екінші – Ұлытаудың тұмса табиғаты 
мен емдік шөптеріне негізделген 
омарта шаруашылығы; үшінші – 
бау-бақша кәсіпшілігі. Ойлантар-
лық мәселе. Әсілі, ұлы ғалым ең-
бектерін бүгінгі заман тұрғысынан 
қайтадан бір зерделеп шықсақ ар-
тық болмас еді.

З.НҰРМАҒАНБЕТОВА,
М.Төрегелдин атындағы 
тау-кен және балқыту ісі 

тарихы музейінің маманы.
Суретте:   білім саласы-

ның ардагерлері академик 
Қ.И.Сәтбаев Музей – үйінде.

ҰЛТТЫҚ 
ҒЫЛЫМ ОРДАСЫНА – 
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Конференция қонақтарымен 
бірге аудан жұрты ескерткіш ал-
дына гүл шоқтарын қойып, Тау 
ұлдарының рухына тағзым етті. 
Онда филология ғылымдары-
ның докторы, профессор Серік 
Негимов пен Ұлытау ауданы-
ның Құрметті азаматы, арда-
гер-ұстаз Ш.Смайылов сөздің 
сүбелісін, ойдың жүйесін өрне-
кті сөзбен айтып, Баубек пен 
Мұқанның даңқын алты Алашқа 
асырып жіберді. Келесі кезекте 
аудандық Мәдениет үйінің кіші 
залында орталық кітапхана мен 
аудандық мұрағат мекемелері 
бірлесіп өткізген көрмені тама-
шалады. Одан кейін «Ұлыта-
удан түлеп ұшқан қос қыран» 
атты ғылыми-теориялық кон-
ференция басталды. Ұйымда-
стырушы тараптың санатында 
Қазақстан Жазушылар одағы 
Жезқазған аймақтық бөлім-
шесі мен Ұлытау ауданының 
әкімдігі болған конференцияға 
қазақстандық ғалымдар, қоғам 
қайраткерлері, ақын-жазушы-
лар, өлкетанушылар, БАҚ өкіл-
дері қатысты. Зал ішіне Астана, 
Алматы, Қарағанды, Жезқазған 
қалаларынан арнайы келген қо-
нақтармен бірге аудан тұрғын-
дары да жайғасты. Зал лық 
толды. Атшаптырым залда ине 
шаншар орын жоқ. Тау ұлдары-

на деген Ұлытау жұртының құр-
меті осындай болды.

Мәртебелі жиынды ау-
дан әкімі Х.Омаров ашып, тау 
тұлғалар жайында тың дерек-
термен тыңнан түрен салды. 
Одан кейін рет-ретімен ғылы-
ми-теориялық негізде әсер-
лі баяндамалар тыңдалды. 
Алғашқы баяндаманы кон-
ференция қонағы, Қазақстан 
Жазушылар одағы басқарма-
сының бірінші орынбасары, 
Халықаралық «Алаш» сый-
лығының, Абай атындағы Ұлт-
тық сыйлықтың лауреаты, ақын 
Ғалым Жайлыбай бастап, өрелі 
сөзбен тереңнен ой толғап, 
конференцияның мәнісін арт-

тыра сөйледі. Баяндамасының 
соңын кестелі сөзбен дестелі 
ойға орап, өлеңмен өрнектеп 
жеткізді. Бұдан кейін Еуразия 
Ұлттық университетінің про-
фессоры, филология ғылымда-
рының докторы, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері Серік 
Негимов «Жаралы жылдар жы-
ршысы», Әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университетінің 
доценті, филология ғылымда-
рының докторы Гүлжаһан 
Орда «Б.Бұлқышев шығар-
маларындағы өршілдік рух», 
М.Әуезов атындағы 
Әдебиет және Өнер 
институтының про-
фессоры, фило-
логия ғылымда-
рының кандидаты 
Серікқазы Қорабай 
«Сыршыл суреткер 
Мұқан Иманжанов», 
Қарағанды қала-
сындағы «Болашақ» 
академиясының про-
фессоры, филоло-
гия ғылымдарының 
докторы Мәуен Хам-
зин «М.Иманжанов 
рухына тағзым», Қа-
зақстан Жазушылар 
одағы Жезқазған ай-
мақтық бөлімшесінің 
төрағасы Батырбек 
Мырзабеков «Халық 
ақыны Иманжан» 
тақырыбында тар-
тымды баяндамалар жасады.

Конференция 
аясында Б.Бұлқы-
шев пен М.Иман-
жанов жайлы әң-
гіменің тұздығын 
келтіріп, тамаша 
ойлар айтылды. 
Мұнда да жиын 
соңында ғылы-
м и - т е о р и я л ы қ 
конференцияның 
қарары қабыл-
данды. Онда Қа-
зақстан Жазушы-
лар одағы мен 
ҚР Ғылым Ака-
демиясы М.Әу-
езов атындағы 
Әдебиет және 
Өнер институтына 
алдағы уақытта 
баспадан шыға-
рылатын барлық 
проза антологи-
яларына мемле-

кеттік бағдарлама шеңберінде 
жарыққа шығатын кітап серия-
ларына Баубек пен Мұқанның 
шығармаларын енгізуді ұсын-
ды. Сонымен қатар, Әл-Фа-
раби атындағы Қазақ Ұлттық 
университетінде, Л.Гумилев 
атындағы Еуразия Ұлттық уни-
верситетінде, Қарағандыдағы 
«Болашақ» академиясында 
қос қаламгердің шығармала-
рын насихаттап, әдеби кештер, 
ашық сабақтар өткізу көзделді. 
Сондай-ақ, Ұлытау ауданын-
дағы барлық мектептерге Тау 
ұлдары жайлы апталық өткізу 
тапсырылды. Конференция 
соңында түйген ойымыз, Бау-
бек пен Мұқанның тойы аудан 

орталығында өтті 
дегені болмаса, 
тағылымы терең, 
мағынасы мазмұн-
ды республикалық 
деңгейде өткізіліп 
жатқан шарадан 
кем түскен жоқ. 
Бұл асыра ай-
тқандық емес, 
к онференцияға 
қатысушылардың 
пайымдауы осын-
дай.

Мерейтой ая-

сында Ұлытау ауданы әкімді-
гінің тапсырысы бойынша 
жерлесіміз Арман Әлменбет-
тің құрастыруымен жарыққа 
шыққан «Ұлытаудың екі ұлы» 
атты кітабының, белгілі жур-

налист Сара Смағұлованың 
редакторлығымен оқырманға 
жол тартқан «Ұлытау және Ұлт» 
журналының тұсаукесер рәсімі 
өткізілді. Сөз орайы келгенде 
айта кетейік, қос қаламгер-
ге арналған кітапқа Арқаның 
атымтай жомарты Бекзат Ал-
тынбеков бауырымыз қаржы-
лай көмек жасапты. Бұл үлгі 
аларлық үрдіс. Заманның 
нарқын емес, сөздің парқын 
түсінген ел азаматы Баубек пен 
Мұқанның 100 жылдық мерей-
тойына осы кітапты тарту етіпті. 
Әрине, бұл құптарлық іс. «Жақ-
сының жақсылығын айт, нұры 
тасысын» демекші, «елім» деп 
жүрегі соққан ұлтжанды аза-

матқа ел алғысы шексіз.
Конференция жұмысына 

нүкте қойылғаннан кейін ау-
дан әкімі Х.Омаров зиялы қа-
уымның иығына шапан жауып, 
сый-сияпат жасады.

Бағдарлама бойынша екін-
ші бөлім театрландырылған 
қойылымға ұласты. Қойылым 
Баубек пен Мұқанның алғашқы 
танысуынан басталып, екі кей-
іпкердің рөлін сомдады. Осы 
мезетте залдағы көрермен 
сілтідей тынып, сахнадан көз 
алмады. Әрбір оқиға желісін 
қалт жібермей, Тау ұлдарының 
бейнесін сомдаған жігіттер-
ге сынай қарады. Бірақ, олар 
аянып қалған жоқ, салиқалы, 
салмақты сөйлеп, Баубек пен 
Мұқанның образын нанымды 
аша түсті. Қойылым тартым-
ды өрбігенде көрермен қол 
соғып, өздерінің мүддесі Тау 
ұлдарымен үндес екенін біл-
дірді. Әсіресе, рөлді сомдаған 

Жасұлан Аяшев пен Ғалым 
Оспановтың түр-тұлғасы Ба-
убек пен Мұқаннан айнымай 
қалғаны, көрермен қауымды 
таңқалдырды. Қойылым сәтті 

шықты. Әр эпизоды көрермен 
жүрегінен жол тапты. Екі аза-
маттың актерлік шеберлігіне 
тәнті болған талғампаз жұрт-
шылық ризашылығын қол ша-
палақтау арқылы білдірді.

Бұдан кейін көрермен қауым 
аудандық Мәдениет үйінің жа-
нынан құрылған «Ұлытау сазы» 
фольклорлық ансамблінің 
концерттік бағдарламасын та-
машалады. Халық аспаптары 
арқылы жергілікті өнерпаздар 
ансамбльдік орындауда қобыз 
бен домбыраның үндесуімен 
«Әлқисса», «Балбырауын» күй-
лерін асқан шеберлікпен төгіл-
тіп орындап берді. Шалқыған 
сазды ән, би, өлең тыңдарман-
ды шуақты әсерге бөледі.

Сөз соңында айтарымыз, 
Б.Бұлқышев пен М.Иманжанов-
тың шығармалары мәңгі өшпей-
тін көркем туындылар. Сон-
дықтан болар, қос қаламгердің 
қаламынан туындаған су-
ретті ойлар мәнін жоғалтқан 
жоқ, мазмұны мағыналы. Тау  
шыңдары сияқты тіктеліп, 
асқақтап, халықпен бірге жасап, 
келешекке бой ұрады. Конфе-
ренцияға қатысушылар да қос 
қаламгердің шығармаларының 
мазмұны тереңдігіне, көркем 
бояуына аса мән берді. Шығар-
маларының жасампаздығы мен 
өміршеңдігі көмескіленбеуі, 
өзектілігін жоймауы Ұлт мүд-
десі деген қасиетті ұғымның 
аясында жазылғанын тілге тиек 
етті. Заман көшіне ілесе алатын 

мәңгі өшпейтін рухани мұра 
деген қорытындыға келді. Кон-
ференция шеңберінде көкейге 
түйген ойдың бір парасы осы...

ӨРШІЛ  РУХТЫ
 ТАУ  ҰЛДАРЫ

 (Соңы. Басы 1-бетте).



7Ұлытау 
өңірі

12 қараша, 2016 жыл 
№46 (6069)

Жуырда Жезқазған қаласы, Ұлытау ауданы мә-
дениет, білім саласы мекемелерінің өкілдері мен 
ардагерлері, Жезді, Қарсақбай кенті жастар ұйымда-
рының мүшелері, аудандық мәслихат депутаттары, 
аудандық ардагерлер кеңесі мен Қарсақбай агротех-
никалық колледжі ұжымы бірлескен жиналыс өткізді. 
Жиында Б.Бұлқышевтің туғанына 100 жыл толуына 
орай Қарсақбайдағы агротехникалық колледжге жер-
лесіміздің атын беру жөнінде мәселе көтерілді. 

Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан жер-
лесіміз, публицист жазушы Б.Бұлқышевтің есімін 
мәңгілікке қалдыру және Шығысұлының өршіл рухын 
патриоттық, отансүйгіштік тәрбие өзегіне айналды-
ру мақсатында көтерілген мәселе жиналғандар та-
рапынан толық қолдау тапты. Ұлытау ауданы ішкі 
саясат бөлімінің  басшысы А.Сакипов Ұлытаудың 
қос қыраны Б.Бұлқышев пен М.Иманжановтың 100 
жылдығы аясында аудан көлемінде жүргізіліп жатқан 
іс-шараларға тоқталды. Сол сияқты аудандағы 
жалғыз кәсіптік оқу орнына Б.Бұлқышевтың атын 
беру жөнінде қарсақбайлық ардагерлер жыл басын-
да ұсыныс білдіргенін атап көрсетті. Бастамашыл 
топтың атынан Қарсақбай кенті ардагерлер кеңесінің 
төрағасы М.Маменов пен еңбек ардагері Т.Мұқанов 
ардагерлер атынан шығып сөйлеп, өз ойларын жет-
кізді.

— Біз бұл мәселені жайдан-жай көтеріп отырған 
жоқпыз. Бұрынғы Баубек оқыған ФЗУ, ФЗО, СПТУ 
секілді жұмысшы мамандығына үйрететін оқу жүй-
есінің орнын қазір агротехникалық колледж басып 
отыр. Өлкемізде тау ұлдарынан басқа да еңбек сіңір-
ген лайықты тұлғалар жоқ емес. Дегенмен, болашақ 
жастар үшін Баубектің орны ерекше деп ойлаймыз. 
Отан үшін от кешкен С.Асатов пен Б.Бұлқышевтің 
орны қаһармандығы бір бөлек. Патриоттық тәрбие 
үшін олардың өмір жолы өнеге. Сондықтан, Қарсақ-
бай колледжіне Баубек есімін беруді қалаймыз.

Қаралған мәселе бойынша Ұлытау аудандық ар-
дагерлер кеңесінің төрағасы Ә.Жандарбеков, аудан-
дық мәслихат депутаттары Е.Есетов, М.Мәткенов, 
денсаулық сақтау саласының ардагері Ұ.Қожасова, 
аудандық білім бөлімінің басшысы Б.Әбдірайы-
мов, Жезді кенті жастар ұйымы атынан А.Төлегено-
ва, Жезқазған мемлекеттік мұрағатының басшысы 
Б.Байжантаев, жезқазғандық ардагер А.Өтепқызы 
пікірлерін білдіріп, кәсіптік оқу орны Б.Бұлқышев 
есімімен аталуды қолдап, өз ұсыныстарын жеткізді.

Баубек Бұлқышев өте қысқа ғұмыр кешті, қа-
лам мен қаруды қатар ұстап Шығысұлының, яғни 
қазақтың намысы мен арманын жырлады. Оның 
кез-келген шығармасын жайбарақат оқи салу мүмкін 
емес. Еліміздің болашағы, Тәуелсіздігіміз баянды бо-
луы үшін Тау ұлының бойындағы қайсарлық, сенім, 
елжандылық керек біздің жастарға. Ендеше, осы өне-
гені үйретер «Баубек мектебі» де қажет.

З.ИБРАЕВА,
Жезді кентіндегі М.Төрегелдин 

атындағы тау-кен және балқыту 
ісі тарихы мұражайының әдіскері.

«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясын жү-
зеге асырып, қазақ мемлекетін алдыңғы қа-
тарлы дамыған елдердің қатарына қосу әрбір 
қазақстандықтың отансүйгіштік, патриот-
тық рухын көтеруден басталады. Бүгінгі күні 
«мың өліп, мың тірілген қазақтығымыз» жет-
кіліксіз. Өнер, білімде мыңмен иық тірестіре 
алатын парасатты, қай кәсіптің түрінен де 
бәсекеге түсе алатын қабілетті, Отаны, елі 
үшін отқа түсуге даяр ұрпақ қана тәуелсізді-
гімізді баянды ете алады. Бұл тұрғыдан үлгі 
етер кіміміз бар? Әрине, Баубек Бұлқышев. 

БҰЛҚЫШЕВ 
ЕСІМІ БЕРІЛСЕ...

Думанды кешке Қар-
сақбай металлургия за-
уытының директоры, 
аудандық мәслихаттың 
депутаты Мұрат Мәт-

кенов, аудандық білім 
бөлімінің басшысы Бағдат 
Әбдірайымов, кент әкімі 
Бақытжан Нұрғазинов 
пен БАҚ өкілдері қатысты. 

Қарсақбай кентіндегі 
Набира Құланбаева бас-
шылық жасайтын «Бал-
дәурен» балабақшасы 
2011 жылы 5 наурызда 
ашылған. Балабақшада 
85 бүлдіршін тәрбиеле-
нуде. Әр топқа екі тәр-
биешіден сегіз тәрбиеші 
тәлім-тәрбие береді. Жал-
пы балабақшада 35 адам 
жұмыс атқарады. Олар өз 
ісіне мығым, жұмысына 
тиянақты жандар. Қазіргі 
таңда балабақша ұлттың 
бүгін де, болашағын да 
тәрбиелейтін орталыққа 
айналған. Тәрбиешілері 
баланың бойына адами 
қасиеттерді қалыптасуы-
на қыруар уақыт пен зор 
еңбегін жұмсап, ауқымды 
кең жауапкершілігі мол 
жұмыс атқаруда.

Ұлы Абай айтқан-
дай, «Адам ата-анадан 
туғанда, есті болмайды: 
дүниедегі жақсы-жаман-
ды таниды-дағы, сон-
дайдан білгені, көргені, 
көп болған адам білімді 
болады» дегені ойымы-

зға оралады.Негізінде 
бала тәрбиесі отбасынан 
басталады, дегенмен, 
оны жалғастыратын орын 

балабақша. Әр бүлдір-
шін ертеңгі күнгі еліміздің 
тірегі. Тәуелсіздіктің тұғы-
рын, ел тыныштығын 
сақтап қалатын осылар. 
Сондықтан, балабақша 
ұжымына жүктелер жау-

апкершілік орасан зор.
Кештің шымылдығын 

аудандық білім бөлімінің 
басшысы Бағдат Қаб-
денұлы, аудандық мәсли-
хаттың депутаты Мұрат 
Қадырұлы, кент әкімі 
Бақытжан Сабырұлы ақ-

жарма тілекпен ашып 
берді. Телегей тілек құт-
тықтаулардан кейін білім 
бөлімінің басшысы Бағдат 
Қабденұлы балабақша 
ұжым қызметкерлерін 
қолжеткізген табыста-
ры мен шығармашылық 
жетістіктері үшін Құрмет 
грамоталармен, Алғыс 
хаттармен марапаттады. 
Осыдан кейін концерттік 
бағдарлама жалғасын 
тауып, той-думанның 
көрігі қызып, жиналған 
жұрт шат-шадыман күй-
ге бөленді. Зал іші лық 
толды. Иін тірескен ха-
лықтың бар зейіні сахна-
дағы жас бүлдіршіндердің 

өнерін тамашалауға 
ауған. Еңбектеген бала-
дан еңкейген қартқа дей-
ін бәрі осында. Дәл сол 
күні залдан балабақша 
ұжымына деген халықтың 
ыстық ықыласы сезіліп-ақ 

тұрды. Барлығының көңілі 
көтеріңкі, жүздері жарқын. 
Осындай болатын себебі 
де бар. Сахна төрінде ән 
бесігін тербеткен бүлдір-
шіндер өнерімен тыңдар-
ман жүрегін баурап алды. 
Қарағанды қаласында 
өткен «Маленькая стра-
на» байқауында үшінші 
орынды еншілеген, Ал-
маты «Күншуақ» фести-
валінде екінші орынды 
иеленген балабақша 
тәрбиеленушілері Асыл-
жан Ерболат, Сағыныш 
Дінмұханбет, Айым Мұ-

ханбетжан, Нұрислам 
Айтбайұлы орындаған 
«Болашақ елімнің» әні 
көрермен жүрегінен жол 
тапты. Жалпы айтқанда, 
балабақша жеткіншек-
тері өнерге бейім, ұлттық 
аспаптарда ойнауға қа-
білетті екен. Осы кеште 
Нұрислам Айтбайұлы 
сазсырнай аспабымен 
«Құсни Қорлан» әнін әу-
елеткенде таңдай қағып, 
таңырқай қарастық.  
Өнеріне сүйсіндік. Қо-
шеметтедік. Бұл, әрине, 
ұжымдағы музыка маман-
дарының өнерге баулыған 
еңбегінің жемісі. Көңіл 
сүйсінгені, бүлдіршіндер 
домбыраның құлағында 
ойнап, әсем әнді құй-
қылжыта орындағаны,  
тыңдарманның да құлақ 
құрышын қандырып, көңіл 
құсын шарықтатты. Ал, 
би өнеріне келетін бол-
сақ, бүлдіршіндер бұл 
өнерді еркін меңгерген. 
Жас шамасына қарай ән 
ырғағымен тербеліп, мың 
бұрала биледі. Әрқайсы-
сы бірінен-бірі асып түсіп, 
әр жанрда еркін көсілді. 
Сахналық көріністі де 
нанымды суреттеді. Бұ-
дан кейін балабақшадан 
қанаттанған ақынжанды 
өрендер айтысып, той-
дың ажарын одан әрі 
аша түсті. Концерттік 
бағдарламаны жүргізген 
жас жеткіншек Мерей 
Мұратқызы мен тәрбиеші 
Индира Жабайқызы да 
көркем сөзді мәнерлеп 
оқып, көрермен қауымға 
әсерлі жеткізді. Риза бол-
дық, қошеметтедік.

Концерттік бағдарла-
ма аяқталғаннан кейін 
балабақша ғимаратында 
мерекелік дастархан жай-
ылып, балабақша бас-
шысы Набира Тұрманқы-
зы меймандос көңілмен 
келген қонақтарға естелік 
сыйлықтарды табыс етті. 
Шын мәнінде, сәрсен-
бінің сәтінде өткізілген 
думанды кеш балабақша 
жетістіктерін паш еткен 
ерекше күн болды.

«Балдәурен» балабақшасының ашылғанына – 5 жыл

Тәрбие бастауы – 
балабақшада

Қайрат ЖҰМАБАЕВ
Өткен сәрсенбінің сәтінде Қазақстан 

Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығымен 
орайластырылып, Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Балапан» бағдарламасы аясында ашылған 
«Балдәурен» балабақшасының  5 жылдығы 

металлургия ошағы Қарашаңырақ Қарсақбай 
кентінің Мәдениет үйінде аталып өтті.
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Министрлік қазіргі күнде тиісті 
мемлекеттік органдармен бірлесіп 
салафизм мәселесін мұқият қара-
стыруда. Осыған дейін Қазақстан-
да 23 лаңкестік және экстремистік 
ұйымдарға, соның ішінде сала-
фиттік бағыттағы «Ат-Тәкфир 
Уәл-Хиджра» экстремистік ұйы-
мына тыйым салынғандығын атап 
өткім келеді. Осы ретте салафизм 
ұйым емес екендігін атап өту қа-
жет. Ол - діни ағым, көзқарастар 
жүйесі.

Еліміздің қолданыстағы заңда-
ры қазірдің өзінде заңсыз уағыз 
жүргізу, жасырын діни жиындар 
мен радикалды діни әдебиеттерді 
таратудың жолын кесуге барлық 
мүмкіндіктерді береді. Оларды 
орындауды қамтамасыз ету ке-
рек.

Салафизм тақырыбына келетін 
болсақ, мемлекеттік құрылысы 
шариғатқа негізделген жекелеген 
елдерде салафизмге жақын діни 
ағымдар дәстүр ретінде орнығуы 
мүмкін.  Ал Қазақстанға келер 
болсақ, отандық дінтанушылар-
дың пікірінше, салафизм Қа-
зақстан үшін айтарлықтай қауіп 
тудыратын әлеуетке ие.

Салафизм ұстанушыларының 
өз идеялары мен құндылықтарын 
біздің ұлттық мәдениетімізден, 
рухани дәстүрлеріміз бен құн-
дылықтарымыздан жоғары қояды. 
Салафилердің барлығы ашық ай-
тпаса да қатаң діни қағидаларға 
құрылған мемлекетті қоғамдық 
құрылыстың «идеалды  жүйесі» 
деп есептейді.

Біз қазіргі күнде ислам әлемін-
де, соның ішінде бірқатар араб 

елдерінің өзінде, салафизм иде-
ялары беделді діни тұлғалар мен  
заманауи ислам ойшылдары та-
рапынан сынға ұшырап отырға-
нын көріп отырмыз. Біз осыған 
байланысты салафизмді Қа-
зақстан Республикасы үшін мүл-
дем жат әрі теріс діни ағым деп 
санаймыз. Елімізге сырттан кел-
ген бұл діни ағым күн өткен сай-
ын халық тарапынан тойтарысқа 
ұшырауда.

Жалпы, қазақстандық қоғам 
радикализмге жетелейтін бұл жат 
ағымға теріс көзқараста.  Осы 
себепті бүгінгі күнде еліміздегі 
салафизм жақтастарының саны 
азайып жатқандығы байқалады 
және олардың Қазақстанда ұй-
ымдасқан құрылымдары жоқ. 
Сондықтан алдағы уақытта сала-
физм идеологиясын насихаттай-
тын ұйымдардың пайда болуына, 
әдебиеттерінің таралуына және 
интернет-сайттарының жұмыста-
рына жол бермейтін боламыз.  Қа-
жет болған жағдайда, Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы-
на діндар азаматтар тарапынан 
ел мешіттерінде бекітілген тәртіп 
ережелерін сақтауға көмектесетін 
боламыз. 

Біз қазақстандық дана халқы-
мыз елімізге жат салафизм ағы-
мының таралуына заңмен тыйым 
салмай-ақ жол бермейді және за-
йырлы қағидаттарды басшылыққа 
алатын заманауи Қазақстанды 
құруды таңдайды деп сенеміз.

Бұл таңдауды Қазақстанның 
әрбір азаматы қолдауы тиіс. Жұ-
мыла көтерген жүк жеңіл болады. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДІН ІСТЕРІ және 
АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

САЛАФИЗМ ДІНИ АҒЫМЫНА  ҚАТЫСТЫ 
ҰСТАНЫМЫ

Министерство совместно с 
другими государственными орга-
нами тщательно изучает данный 
вопрос.

Хотел бы отметить, что в Ка-
захстане уже запрещены 23 тер-
рористические и экстремистские 
организации, в том числе такая 
экстремистская организация са-
лафитского толка как «Ат-Так-
фирУаль-Хиджра». Необходимо 
подчеркнуть, что салафизм не яв-
ляется организацией. Это религи-
озное течение, система взглядов.

Действующие законы нам и 
сегодня позволяют пресекать не-
законное проповедничество, не-
легальные религиозные собрания 
и не допускать распространения 
радикальной религиозной литера-
туры. Необходимо обеспечить их 
исполнение.

Что касается салафизма, то в 
некоторых странах, основанных 
на шариате, религиозные тече-
ния, близкие к салафизму,могут 
существовать как традиционные. 

Мнения известных отече-
ственных теологов и экспертов 
сходятся в том, что для Казахста-
на салафизм имеет серьезный де-
структивный потенциал.

Последователи салафиз-
ма ставят свои идеи и ценности 
выше наших национальных тра-
диций, культурно-духовных цен-
ностей. Идеальной моделью об-
щественного устройства для всех 
последователей салафизма яв-
ляется государство, построенное 
на основе жестких религиозных 
принципов. Хотя они зачастую не 
говорят об этом открыто.

Нам известно, что в настоя-
щее время в исламском мире, в 

том числе и в ряде арабских стран 
идеи салафизма подвергаются 
критике со стороны авторитетного 
духовенства и представителей со-
временной передовой исламской 
мысли. Поэтому для Республики 
Казахстан считаем салафизм не-
приемлемым и деструктивным 
религиозным течением. Надо от-
метить, что на сегодняшний день 
этарелигиозная идеология  вы-
зывает все большее неприятие у 
наших граждан.

Казахстанское общество в це-
лом негативно относится к этому 
чуждому пониманию веры, веду-
щему к радикализму. Во многом в 
силу этого наблюдается снижение 
числа приверженцев салафизма 
и они не имеют организованных 
структур в Казахстане. Поэтому 
наша дальнейшая работа будет 
направлена на недопущение рас-
пространения литературы, рабо-
ты интернет-сайтов и появления 
организаций, пропагандирующих 
идеологию салафизма. При не-
обходимости поможем ДУМК обе-
спечить соблюдение всеми без 
исключения верующими установ-
ленных норм поведения в мече-
тях.

Мы считаем, что зрелое и 
мудрое казахстанское общество 
способно без законодательного 
запрета не допустить распро-
странения этого чужеродного 
для нашей страны религиозного 
течения, сделав выбор в пользу 
построения современного и про-
свещенного Казахстана.

Этот выбор должен сделать 
каждый гражданин Казахстана. 
Вместе мы способны решить лю-
бую задачу.

ПОЗИЦИЯ МИНИСТЕРСТВА по ДЕЛАМ 
РЕЛИГИЙ и ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИОЗНОГО 
ТЕЧЕНИЯ САЛАФИЗМ

Бес парыз

Алла Тағала ниетімді қабыл 
етіп, көптен ниеттеніп жүрген ті-
легім орындалып, мойнымнан бір 
жүк түскендей жеңілденіп қалдым. 
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) 
хадисінде: «Қажылық жасаған адам 
анасынан жаңа туғандай болады, 
барлық күнәсі кешіріледі» деген. 
Менің де көңілім жадырап, Алла 
Тағала ерекше күш бергендей сезі-
немін. Алла Тағаланың бар екені 
де рас. Оның жабырқағанды жа-
дырататын тылсым күшінің де рас 
екені хақ. Осы сапарда оны анық 
сезіндім. Алған әсерлерімді ауы-
збен айтып жеткізу мүмкін емес. 
Мұсылмандық жолға бет алғаны-
ма жиырма шақты жыл болды. 
Мұсылмандықтың бесінші парызы 
– қажылыққа баруды көптен арман-
даушы едім. Өзі не нәрсе болса да 
Алла Тағаланың әмірімен болады. 
Менің ойымды, арманымды отба-
сым қолдап, көмек жасаған Аста-
надағы бауырыма, Алматыдағы 
бауырыма, Жезқазғандағы бауы-
рыма, балаларыма, Тәңір қосқан 
жарыма, Теміртаудағы құдама дән 
ризамын. Жезқазғаннан Алматыға 
жеткен соң, «Мәдина» мешітінде 
ҚМДБ-ның өкілдерімен жүздесіп, 
біраз мағлұматтар алдық. «Нұр Қа-
зақстан» компаниясы бір рейспен 
300 адам Алматыдан 2-қыркүйек 
күні кешке ұшып шықтық. Сауд Ара-
биясының Жидда қаласына жетіп, 
одан әрі автобуспен Меккеге жеттік. 
Он бес қабатты қонақ үйге орнала-
стық. Мұнда жақсы жағдайлар жа-
салған. Аудармашы да, дәрігер де 
қызмет көрсетеді екен. Алдымен 
кіші қажылық міндетті атқаруға 
кірістік. Ол үшін Алматыда киіп 
шыққан ихрам киімімен (арнаулы 
ақ киім) қасиетті Қағбаны жеті рет 
айналып, тәуеп еттім. Қағбаның 
іргесіндегі зәмзәм суын іштік. Тілек 
тілеп, осы суды мейірлене қанып 
ішкенде бір рахат сезімге бөлен-
дім. Осыдан кейін «сағ» жасадық. 
Қағбаның шығысындағы Сафа мен 
Мәруа тауының арасында жеті рет 
жүгіріп өтуді «сағ» дейді. Екі таудың 
арасы бір шақырымдай жер. Осы 
екі аралықта «мәса» дейді. Сағтың 
шығу тарихы жайлы мынадай аңыз 

бар. Ажар анамыз емшектегі бала-
сы Исмаил үшін 70 градус ыстықта 
су іздеп, осы екі тау арасында жеті 
рет жүгірген дейді. Алла Тағала 
ананың тілегін орындап, баланың 
өкшесі тиген жерден зәмзәм суын 
атқылатқан екен. Сол қасиетті су 
күні бүгінге дейін таусылар емес.

Сағ кезінде дұға оқылып, ер 
кісілер шашын үш сантиметрге 
қысқартып отырады екен. Әйел-
дер шашының ұшын шамалап 
қана кестіреді. Үлкен қажылықты 
орындау үшін Арафат тауына бет 
алдық. Өйткені, Арафатқа бару 
– қажылықтың ең маңызды шарт-
тарының бірі. Адам ата мен Хауа 
ананы қайта табыстырған жер осы 
Арафат тау көрінеді. Осы жерге 
жиналған адамдарда есеп болған 
жоқ-ау деймін. Жәбірейіл періште 
де осы төбеде алғаш рет Пайғам-
бармен тілдесіпті. Минаға бару 
үшін «мұздалифа» деп аталатын 
тар шатқалдан өту керек. Адамдар 
сығылысып, бар жан-дәрменімен 
алға ұмтылады. Мұның ең қиыны 
шатқалдың табанынан көбірек ұсақ 
тастарды теріп алу болып табы-
лады. Мина жазығына шыққаннан 
кейін де, шатырларға орналасып 
күні-түні Құдайға құлшылық етеді. 
Мұсылмандар Ибраһим Пайғамбар 
баласы Исмаилды құрбандыққа 
шалуға алып бара жатқанда ол 
жын-перілерді таспен атқылаған 
деседі. Осы оқиғаны атап өту үшін 
әрбір қажылыққа келуші әр тас 
бағанды Мұздалифа шатқалынан 
теріп алған тастармен 7,21,49 тас 
лақтырады. Осы міндеттер орын-
далған соң барған барша адам құр-
бандық шалады. Биыл қойдың құны 
150 доллар екен. Құрбан шалған-
нан кейін қажылық міндеттер толық 
аяқталды. Ихрам киімін тастап, 
басқа киімімізді киюге рұқсат етіл-
ді. Қолымыз босаған сәтте Пай-
ғамбарымыз Мұхаммедтің (с.ғ.с.) 
табаны тиген жерлерді аралап, 
сауап үшін, «Нұр» тауына, «Сәуір» 
тауына шықтық. Қай жерге барсақ 
та Пайғамбарымыз Мұхаммедтің 
(с.ғ.с.) қадірін, қасиетін айғақтай-
тын аңыз-әңгімелерді жиі естідік. 
Қалалары өте көрікті, әрі миллион-

даған қонақ келіп жатса да тап-таза 
қалпында болады екен. Ұрлық-қар-
лық деген жоқ. Халқы адал, дінге 
мықты. Намаз уақытында ешкімнің 
ешкімде жұмысы жоқ. Отыра қалып 
барша адам намаз оқиды. 17-18-19 
қыркүйек күндері Мәдине қаласы-
на барудың сәті түсіп, Мұхаммед 
Пайғамбарымыздың денесі жер-
ленген мешітіне барып, намаз оқы-
дық. Пайғамбарымыз Мұхаммед 
(с.ғ.с.): «Менің мешітімде оқылған 
бір намаз, Мәсжид-ил Харамнан 
басқа жерде оқылған мың намаз-
дан жақсырақ» деген дейді. Одан 
кейін Куфа, Қос құбыла мешіттері-
не зиярат еттік. 19-ы күні түнгі сағат 
11.00-де Мәдинадан ұшып, 20-ы 
күні аман-есен елге оралдық.

Қажылыққа барып қайту – оңай 
шаруа емес. Оның қиындығына мұ-
сылманның мұсылманы ғана шы-
дайды. Біздің Қазақстаннан барған 
мұсылман бауырлар Тәңірдің қол-
дауымен мұсылмандық парызын 
абыроймен орындап, елге аман- 
есен оралды. Ал енді, миллион-
даған мұсылманның Қағбаға тәуеп 
етіп, Алла Тағалаға жалбарынып 
жылағанын да көрдім. Әрине, мұ-
ның бәрі тегіннен-тегін емес қой. 
Намаз оқығанда мен де әлдебір 
әлемге еніп, жұмақта жүргендей 
сезімді бастан кешірдім. Мынау кең 
әлемде тек жалғыз өзің жүргендей-
сің. Бар ықыласыңмен, шын жүре-
гіңмен Алла Тағалаға жалбарынып, 
еліңнің, отбасыңның амандығын 
тілеп, тәуеп етесің. Алланың бар 
екені рас. Аллаға шын беріліп, оған 
бет бұрса, ізгілік жасаса, адамның 
тілегені орындалады. Жаратушы 
әркімнің ниетіне қарай, пейіліне 
қарай береді. Адам адал болып, 
ешкімге қиянат жасамауы керек. 
Дінді адал, шын жүрегіңмен сезініп 
қабылдау керек. Сонда Алла Таға-
ла тілеген тілектеріңді орындайды. 
Алла Тағала Елбасына, Дінбасына 
күш-қуат беріп, аспанымызды ашық 
етсін дейміз. 

Қорыта айтсақ, қажылық адам-
ды діни өмірдің кәмілдігінің бағыты-
на түсіретін бір ғибадат. Қажылық 
– адамзат рухының үндестігін, оның 
тынысын және бейнесін табатын, 
негізгі сипаттарына жететін, нура-
ни жаңбырмен тазарып пәк бола-
тын пендені шын мәнінде ақиқатқа 
жеткізетін рухани көріністерге толы 
ғибадат.

Әнуарбек қажы 
ДӘУЛЕТКЕЛДІҰЛЫ,

Сарысу селолық орталық 
мешітінің бас имамы.

 ҚАЖЫЛЫҚ –
 МҰСЫЛМАН ПАРЫЗЫ

Мұсылманның бес парызының бірі – Қажылық. Өткен 
ғасырларда қандай қиыншылық болса да жердің 

қашықтығына қарамастан ат-арбамен, жаяулап-жалшылап 
Мекке мен Мәдинаға барғандар бірлі-жарым ғана болған. Абайдың 
әкесі Құнанбай қажы да Меккеге барып, қажылық парызын өтеген 
соң, сол жақта қазақтар үшін үй-жәй Тәкие салған көрінеді. Еліміз 

егемендік алғалы қасиетті Мекке-Мәдинеге жол ашылды. Жыл 
сайын 3-4 мыңнан аса қазақстандық мұсылмандар қажылық

 парызын өтеп оралуға аттанып жатады.

ТҮСІНІКТЕМЕ
Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі Дін істері комитеті бірқатар БАҚ 

беттерінде еліміздегі мешіттерде ресми уағыздардан кейін қосымша түрде оның орыс тілінде түсініктемесі 
айтылуы қажет деген мәселе төңірегінде туындаған талқылауларға қатысты түсіндірме беруді қажет деп есеп-
тейді.

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінде өткен экстремизм мен терроризмнің алдын алу мәселе-
леріне арналған дөңгелек үстелде жекелеген мешіттерде уағыздардан кейін имамдардың орыс тілін пайдала-
нуы туралы мәселе Министрлік тарапынан емес, осы шараға қатысушылардың бірімен көтерілген болатын. 
Сәйкесінше, ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрі аталған іс-шара барысында осы мәселе төңірегінде 
журналистер тарапынан сұрақтар қойылғаннан соң біршама түсініктеме берген болатын.

Министрлікке исламға қызығушылық танытып жүрген бірқатар діндарлардың мешіт имамдарының уағы-
здарын толық түсінбейтіні туралы ел азаматтарынан өтініштер түсіп отырады. Өтініштерде сондай діндарлар-
дың осы себепті ислам туралы ақпаратты Қазақстан мұсылмандары Діни басқармасының ресми көздерінен 
тыс жерлерден, оның ішінде теріс діни ағымдардың ұстанушыларынан алуға мәжбүрлік танытатыны туралы 
айтылады. Сәйкесінше, өтініш жасаушы азаматтар халықаралық тәжірибені ескере отырып мешіт имамдары 
ресми уағыздардан кейін қазақ тілін айтарлықтай меңгермеген азаматтар үшін орыс тілінде түсіндірме беруді 
ұсынады. Осы ретте, аталған мәселе тұрғындарының құрамы көптеген ұлттардан тұратын елді мекендердегі 
жекелеген мешіттерге ғана қатысты екендігін айта кетуіміз керек.

Министрлік өз кезегінде, азаматтардан түсіп отырған кез-келген өтініштерді қарастыруға және оларды тал-
дап отыруға міндетті. Осы орайда Министрлік құзіретіне Қазақстан мұсылмандары Діни басқармасының ішкі 
мәселелерінің шешімін табу кірмейтінін айта кеткіміз келеді. Сондықтан жоғарыда аталып отырған мәселе 
бойынша мешіттерге келушілердің пікірлерін ескере отырып шешім қабылдауы тиіс Қазақстан мұсылмандары 
Діни басқармасына хабарласуды ұсынамыз.

ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі Дін істері комитеті еліміздің Конституциясында кепілдік 
берілген сөз бостандығына құрметпен қарай отырып, отандық бұқаралық ақпарат құралдарын дін тәрізді өткір 
салада туындап отыратын мәселелер туралы екіұдай ақпарат беруге жол бермеуге және тұрғындарға шынайы 
ақпаратты дұрыс жеткізуге шақырады. 

ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі
Дін істері комитетінің баспасөз қызметі.
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Мемлекеттік қызмет рефор-
ма аясында мемлекеттік тәртіпті 
нығайту бөлігінде айтарлықтай 
өзгерістер болды. Атап айтқан-
да, ағымдағы жылы Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің алқалы органы бо-
лып табылатын Әдеп жөніндегі 
кеңестер жұмыс істей бастады.

Әдеп жөніндегі кеңестерге 
сыбайлас жемқорлықтың ал-
дын алуға және қызметтік әдеп 
нормаларын бұзушылықтар-
дың, оның ішінде мемлекеттік 
қызметке кір келтіретін тәртіптік 
теріс қылықтардың профилакти-
касына бағытталған іс-шаралар 
әзірлеу, мемлекеттік қызмет-
шілердің қызметтік әдепті сақта-
удағы жауапкершілік деңгейін 
арттыруды қамтамасыз ету 
жөніндегі шараларды қабыл-
дау, әдеп жөніндегі уәкілдердің 
қызметін үйлестіру және мем-
лекеттік органдардың тәртіптік 
комиссияларымен өзара іс-қи-
мыл мәселелері бойынша ұсы-
нымдар мен ұсыныстар әзірлеу 
сияқты міндеттер жүктелген.

Қойылған міндеттерді іске 
асыру мақсатында ағымдағы 
жылдың  9 ай қорытындысы 
бойынша Қарағанды облысын-
дағы Әдеп жөніндегі кеңестің 7 
отырысы өтіп, онда 49 сұрақтар, 
соның ішінде 25 мемлекеттік 
қызметшілердің тәртіптік істері 
қарастырылды. 

Тәртіптік істерді қарау қоры-
тындысы бойынша 18 мемле-
кеттік қызметшілер тәртіптік жа-
уапкершілікке тартылды, соның 
ішінде  3 мемлекеттік қызметке 
кір келтіретін тәртіптік теріс 
қылық жасағаны үшін және 15 
қызметтік әдеп нормаларын 
бұзғандығы үшін. Сонымен қа-
тар, 7 мемлекеттік қызметшілер-
ге қатысты тәртіптік істер, олар-
дың іс-әрекеттерінде тәртіптік 
теріс қылық белгілерінің болма-
уына, тәртіптік жауапкершілікке 
тарту мерзімінің өтуіне және т.б. 
байланысты тоқтатылды. Айта 
кету керек, Әдеп жөніндегі кеңес 
жазалаушы орган болып табыл-
майды. Әдеп жөніндегі кеңестің 
қызметі ең алдымен мемлекет-
тік қызмет туралы, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы заңнама талаптарының 
және қызметтік әдеп нормала-
рының бұзушылығының алдын 
алуына бағытталған.

Әдеп жөніндегі кеңес 
тәртіптік істерден бөлек, құқық 
бұзушылықтың алдын алуы-
на және бұзушылықтардың 
себептері мен жағдайларын 
анықтауға бағытталған өзге де 
сұрақтарды қарастырады. Атап 
айтқанда, ағымдағы жылдың 
9 ай қорытындысы бойынша 
Әдеп жөніндегі кеңестің отыры-
сында 3 сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін талдау қорытын-
дылары қарастырылды, әдеп 
жөніндегі уәкілдің қызметтік 

әдептің сақталуына мониторинг 
жүргізу және бақылауды жүзеге 
асыру жөніндегі есебі тындал-
ды, мемлекеттік қызмет туралы, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы заңнама талап-
тарының және қызметтік әдеп 
нормаларының сақталуы тура-
лы  8 мемлекеттік орган басшы-
ларының есептері тыңдалды.

Әдеп жөніндегі кеңес пен сы-
байлас жемқорлықтың алдын 
алу нысандары мен әдістерін 
жетілдіру мәселелері бойынша 
мемлекеттік органдарға 3 ұсы-
нымдар мен ұсыныстар әзір-
ленді. Сонымен қатар, Әдеп 
жөніндегі кеңес қызмет тәртібін 
нығайту, сыбайлас жемқор-
лықтың алдын алуға және 
қызметтік әдеп нормаларын 
бұзушылықтардың профилак-
тикасына бағытталған іс-ша-
раларды іске асыру жөнінде 
мемлекеттік органдарға 58 ұсы-
нымдар мен ұсыныстар енгізді.

Әдеп жөніндегі уәкілдердің 
қызметін үйлестіру және мем-
лекеттік органдардың тәртіптік 
комиссияларымен өзара іс-қи-
мыл мәселелері бойынша 10 
ұсынымдар мен ұсыныстар әзір-
ленді.

Әдеп жөніндегі кеңестің оты-
рысында тәртіптік істер көбінесе 
жергілікті атқарушы органдары-
ның және орталық атқарушы 
органдарының, аумақтық бөлім-
шелерінің мемлекеттік қызмет-
шілеріне қатысты қарастырыл-
ды. Осыған байланысты, әдеп 
жөніндегі уәкілімен бірге құқық 
бұзушылықтың алдын алуына 
бағытталған іс-шаралар ұй-
ымдастырылды.

Мемлекеттік қызметшілердің 
мінез-құлық стандарттары-
ның сақталуына жүйелік бақы-
лау жүргізу, өз кезегінде мем-
лекеттік қызметте сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыруға және мемле-
кеттік қызмет туралы, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы заңнама талаптарының 
және қызметтік әдеп норма-
ларының бұзылуының алдын 
алуына мүмкіндік туғызады.

Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Қарағанды 
облысы бойынша департаменті 
мемлекеттік қызметшілермен 
Әдеп кодексінің талаптарын 
бұзу фактілері бойынша Де-
партаментке жүгінуге болатын-
дығын хабарлайды (мекенжай: 
Қарағанды қаласы, Кеншілер 
даңғылы, 64 үй, телефон 50-40-
75).

Б.МАКЕЕВ,
Қазақстан Республикасының  

Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа  

қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Қарағанды облысы бойынша 
департаментінің бас маманы. 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРМЕН 
ҚЫЗМЕТТІК ӘДЕП НОРМАЛАРЫН  

САҚТАУЫ

Мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексіне сәйкес, 
мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мемлекет 

тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады және 
мемлекеттік қызметшілердің моральдық-әдептілік 

бейнесіне жоғары талаптар қояды. Дегенмен, кейбір 
мемлекеттік қызметшілер Әдеп кодексінің 

талаптарын бұзуына жол береді.

2011 жылдың 28 қаңтарында 
Қазақстан Республикасының 
«Медиация туралы» Заңы қа-
былданып, ол 2011 жылдың 15 
тамызынан бастап күшіне енді. 
Билер даналығын үлгі тұтпай-
тын қазақ жоқ. Халқымыздың 
билері бүгінгі тергеушінің де, 
соттың да қызметін атқарып, 
тоқсан ауыз сөздің тобықтай 
түйінін тауып айтып, таласты 
дауға нүкте қойған. Бүкіл бір 
ауылдың бірлігін сақтап, тенте-
гін тезге салып, теңқұқылықты  
қағазға басылған құжатсыз-ақ 
қалыптастыра білген дала қа-
зыларының тәжірибесі қазір 
біртіндеп сот құрылымында қол-
данылып келеді.

Дала заңының бастамашы-
сы болған билер даналығы на-
зарға алына отырып жасалған 
құқықтық құжаттың негізгі мақ-
саты тараптар арасындағы та-
тулықты сақтау, ағайындардың 
арасына сызат түсірмеу, ел бір-
лігіне, ынтымақтастығына қы-
лау салмау болатын. Одан кей-
ін жыл сайын жүктемесі артып 
отырған сот жұмысын бітімгер-
шілік арқылы жеңілдету де не-
гізгі міндеттің бірі болды. Әрі ме-
диацияның қолданылуы соттың 
да, тараптардың да уақытын, 
қаржылық шығындарын қысқар-
татын еді.

«Медиация туралы» Заң 
қолданысқа енгенде ауыл, ау-
дан, қалалардағы бірталай бе-
делді ақсақалдар, заңгерлер 
жұмыспен қамтамасыз етіледі 
деген де үміттің болғаны анық. 
Өйткені, заң бойынша бітімгер-
шілік істерін халық арасында 
кәсіби және кәсіби емес медиа-
торлар атқаруы керек. Алайда, 
заң қабылданып, медиацияны 
дамытуға алғашқы қадамдар 
жасалғанымен кәсіби медиа-
торлардың аздығы, кәсіби емес 
медиаторлардың жоқтығы бұл 
бастаманың алға жылжуына, 
кең қолданылуына  кедергісін 
тигізді. Ақпарат құралдарында 
сот тарапынан медиацияның 
артықшылықтары жан-жақты 
түсіндіріліп, насихат жұмыстары 
тұрақты жүргізілгенмен, жаңа-
лықты қолдауға құлшыныс біл-
діргендер көп бола қойған жоқ. 
Ал Ұлытау ауданы бойынша 
ондай құлшыныс болмады де-
сек те болады. Өйткені, біздің 
ауданда әлі күнге дейін небір 
кәсіби, небір кәсіби емес медиа-

тор жоқ. Бұған бұрын дауларын 
тек сот арқылы шешіп үйренген  
халықтың ішкі сенімдері де ке-
дергісін тигізгені анық. «Дауды 
әділ шешудің негізі – сот» деп 
түсінетін халық жаңалықты қол-
данып, өз мәселелерін бітімгер-
шілікпен шеше қоймауы да 
сондықтан. Міне, осыған орай, 
медиацияның артықшылығын,  
тиімділігін пайдалану үшін сот 
жүйесі тарапынан пәрменді бір 
шараның қажеттілігі байқалған 
еді. Сол себепті де 2016 жыл-
дың 1 қаңтарынан бастап қол-
данысқа енгізілген Қазақстан 
Республикасының Азаматтық 
процестік кодексіне жаңадан 
«Татуластыру рәсімдері»  деген 
тарау енгізіліп, оның 179-бабын-
да дауды (жанжалды) медиация 
тәртібімен реттеу, яғни оның 
ішінде дауды судьяның қаты-
суымен реттеу жолы көзделген.

Осы жаңа  заңға байланысты 
тараптар сот кеңесу бөлмесі-
не кеткенге дейін сотқа дауды 
медиация тәртібімен реттеу ту-
ралы өтінішхат беруге құқылы. 
Бұндай жағдайда бірінші және 
апелляциялық сатыдағы сот іс 
жүргізуді он жұмыс күнінен ас-
пайтын мерзімге тоқтата тұра-
ды. Бірінші сатыдағы сотта ме-
диацияны өткізу үшін іс басқа 
судьяға беріледі. Тараптардың 
өтініші бойынша медиацияны іс 
жүргізуде іс жатқан судья өткізуі 
де мүмкін. Медиацияны өткі-
зетін судья медиация өткізілетін 
күнді тағайындайды, тараптарға 
оның өткізілетін орны мен уақы-
тын хабарлайды. Медиация  
«Медиация туралы» Заңға және 

Азаматтық процестік кодексте 
белгіленген ерекшеліктерге 
байланысты өткізіледі. Іс жүр-
гізудегі  іс жатқан судья дауды 
медиация тәртібімен реттеу 
туралы келісімнің мазмұнын 
тексереді, оны бекіту және іс 
бойынша іс жүргізуді тоқтату ту-
ралы ұйғарым шығарады. Егер 
тараптар медиация тәртібімен 
келісімге қол жеткізбесе не-
месе келісімнің  шартын сот 
бекітпесе, істі талқылау жалпы 
тәртіппен жүргізіледі. Татула-
су келісімін жасасқан тұлғалар 
осы келісімде көзделген тәртіп-
пен және мерзімдерде ерікті 
түрде орындайды. Ерікті түрде 
орындалмаған келісім татула-
су келісімін жасасқан тұлғаның 
өтінішхаты бойынша сот бер-
ген атқару парағының негізінде 
мәжбүрлеп орындатуға жатады.

Сөйтіп, барлық судьялар 
алдына келген азаматтарға 
алдымен дауды медиация 
арқылы шешуге болатынын, 
оның тиімді жақтарын айтып, 
ұсыныс жасауды жолға қойды. 
Судьялар және қылмыстық қу-
далауды жүзеге асыратын ор-
гандар тараптарды қандай да 
болмасын нысанда медиацияға 
мәжбүрлеуге құқығы жоқ. Деген-
мен, жаңалықты өздері сайлап,  
олардан әділеттілік күтетін су-
дьялардың аузынан есту аза-
маттарға дауларын медиация 
тәртібімен шешуге қозғау сала-
тыны анық.

Е.БЕЙСЕМБАЕВ,
Ұлытау аудандық 

сотының судьясы.                                                                             

БІТІМГЕРШІЛІК – 
БИЛЕР ДАНАЛЫҒЫ

Жерді сатып алмай тұрып 
келесідей жағдайға назар ауда-
рыңыз:

Сатушының қолында оның 
меншік иесі екендігін растайтын 
3 құжат болуы керек:

— Жерге меншік құқығын 
мемлекеттік тіркеу куәлігі;

— Меншік құқығын тіркеуге 
негіз болған құжаттың түпнұсқа-
сы (мысалы, сатып алу-сату 
шарты, мұрагерлік құқығы тура-
лы куәлік және т.с.с.);

— Кадастрлық жоспар-
дың түпнұсқасы, онда жер 
учаскесінің кадастрлық нөмірі, 

алаңы және нақты мекенжайы 
көрсетілуі тиіс. Аталған құжат-
тардың барлығында да меншік 
иесі туралы мәлімет бірдей бо-
луы керек.

Меншік иесі жеке тұлға бол-
са, онда Қазақстан Республика-
сының азаматтығын растайтын 
құжаттың болуын, ал заңды 
тұлғада оны тіркеу, салық ор-
ганында есепте тұру куәлігін 
тексерген және заңды тұлға-
лардың бірыңғай тізілімнен 
анықтаманы алғаны жөн.

Сатып алушыдан көбірек 
ақша алу мақсатында алаңы 

үлкенірек және іс жүзінде 
басқа жерде орналасқан жер 
көрсетілуі мүмкін. Сондықтан, 
құжаттарды тексерген соң,-
жер алаңының кадастрлық 
жоспарға, координаттарына 
сәйкестігін мұқият тексеру ке-
рек.

Сұрақтарыңыз болған 
жағдайда Бас прокуратура-
ның Call-орталығына 115 
нөмірі арқылы хабарласа 
аласыз.

Ұлытау ауданы 
прокуратурасы. 

ЖЕРМЕН БАЙЛАНЫСТЫ АЛАЯҚТЫҚПЕН АЙНАЛЫСЫП 
ЖҮРГЕН ҚЫЛМЫСКЕРЛЕРДІҢ  АЛДАУЫНА ТҮСПЕУ ҮШІН 

ҚАНДАЙ ӘРЕКЕТТЕР ЖАСАУ ҚАЖЕТ?
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Ұлытау 
өңірі

1. Жалпы ережелер
1. «Мүгедектерге кресло-арбалар беру» мемлекеттік көр-

сетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қыз-
мет).

Мемлекеттік қызметті аудандардың және облыстық маңы-
зы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан 
әрі – көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республика-
сының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 «Әлеуметтік-еңбек саласын-
дағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту 
туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №11342 болып тіркелген) бұйрығымен бекітіл-
ген «Мүгедектерге кресло-арбалар беру» мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет стандартына (бұдан әрі - Стандарт) сәйкес 
көрсетеді. 

2. Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті беруші арқылы жүзе-
ге асырылады.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
4. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі: мүгедектерге 

кресло-арбалар ұсыну мерзімдері көрсетілген құжаттарды 
ресімдеу туралы хабарлама (бұдан әрі - хабарлама).

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: 
қағаз түрінде.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көр-
сетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімше-
лерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібін сипаттау

5. Көрсетілетін қызметті алушының Стандарттың 9-тар-
мағында көрсетілген қажетті құжаттармен (бұдан әрі - құжат-
тар) қоса өтініш беруі мемлекеттік қызметті көрсету рәсім-
дерін (іс-қимыл) бастауға негіз болады.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 
кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындау 
ұзақтығы: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе маманы 30 минут 
ішінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынған құжаттарды 
қабылдауды және тіркеу журналына тіркеуді жүзеге асыра-
ды және оны көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
қарауға жолдайды.  Нәтижесі – тіркеу журналына жазу және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қарауға жолдай-
ды; 2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 1 жұмыс күні 
ішінде құжаттарды қарайды, көрсетілетін қызметті берушінің 
жауапты орындаушысын белгілейді.  Нәтижесі – жауапты 
орындаушыны белгілеу; 3) көрсетілетін қызметті берушінің 
жауапты орындаушысы 8 жұмыс күні ішінде құжаттардың то-
лық және дұрыс ресімделгенін тексереді, хабарламаны дай-
ындайды, көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол 

қоюға береді.  Нәтижесі - хабарламаны көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына қол қоюға жібереді; 4) көрсетілетін қыз-
метті берушінің басшысы 1 жұмыс күні ішінде хабарламаға қол 
қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жібе-
реді.  Нәтижесі – хабарламаны көрсетілетін қызмет берушінің 
кеңсесіне жібереді; 5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
маманы 30 минут ішінде хабарламаны журналына тіркейді 
және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін көрсетілетін қы-
зметті алушыға береді.  Нәтижесі - тіркеу журналына тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті 
алғандығы туралы қолы. 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қыз-
меткерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібін сипаттау

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе маманы; 2) көр-
сетілетін қызметті берушінің басшысы; 3) көрсетілетін қызмет-
ті берушінің жауапты орындаушысы.

8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, 
құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсім-
дердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттауы:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе маманы 30 минут 
ішінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынған құжаттарды 
қабылдауды және тіркеу журналына тіркеуді жүзеге асырады 
және оны көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қара-
уға жолдайды; 2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 1 
жұмыс күні ішінде құжаттарды қарайды, көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысын белгілейді; 3) көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты орындаушысы 8 жұмыс күні ішін-
де құжаттардың толық және дұрыс ресімделгенін тексереді, 
хабарламаны дайындайды, көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына қол қоюға береді;

4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 1 жұмыс күні 
ішінде хабарламаға қол қояды және көрсетілетін қызметті бе-
рушінің кеңсесіне жібереді;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе маманы 30 минут 
ішінде хабарламаны журналына тіркейді және мемлекеттік 
қызмет көрсету нәтижесін көрсетілетін қызметті алушыға бе-
реді. 

4. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясымен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемле-
кеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібін сипаттау

9. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясымен көрсетілмейді.

Қарағанды облысы әкімдігініңи 2016 жылғы 30 мамырдағы № 37/04 қаулысымен бекітілген

«МҮГЕДЕКТЕРГЕ КРЕСЛО-АРБАЛАР БЕРУ» 
МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН 

ҚЫЗМЕТ РЕГЛАМЕНТІ

1. Общие положения
1. Государственная услуга «Предоставление инвалидам 

кресла-колясок» (далее - государственная услуга).
Государственная услуга оказывается местными исполни-

тельными органами районов и городов областного значения 
(далее - услугодатель) в соответствии со стандартом госу-
дарственной услуги «Предоставление инвалидам кресла-ко-
лясок», утвержденным приказом Министра здравоохранения 
и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 
2015 года № 279 «Об утверждении стандартов государствен-
ных услуг в социально-трудовой сфере» (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных право-
вых актов за № 11342), (далее - Стандарт).

2. Прием заявлений и выдача результатов оказания госу-
дарственной услуги осуществляется через услугодателя.

3. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
4. Результат оказания государственной услуги: уведомле-

ние об оформлении документов с указанием сроков предо-
ставления инвалидам кресла-коляски (далее - уведомление).

Форма предоставления результата оказания государствен-
ной услуги: бумажная.

2. Описание порядка действий структурных подразде-
лений (работников) услугодателя в процессе оказания 
государственной услуги

5. Основанием для начала процедуры (действия) по оказа-
нию государственной услуги является заявление услугополу-
чателя с приложением необходимых документов, указанных 
в пункте 9 Стандарта (далее - документы).

6. Содержание каждой процедуры (действия), входящей в 
состав процесса оказания государственной услуги, длитель-
ность его выполнения:

1) специалист канцелярии услугодателя в течение 30 ми-
нут осуществляет прием и регистрацию в журнале регистра-
ции полученных от услугополучателя документов и передает 
на рассмотрение руководителю услугодателя.

Результат - запись в журнале регистрации и направление 
на рассмотрение руководителю услугодателя;

2) руководитель услугодателя в течение 1 рабочего дня 
рассматривает документы, определяет ответственного ис-
полнителя услугодателя.

Результат – определение ответственного исполнителя;
3) ответственный исполнитель услугодателя в течение 8 

рабочих дней проверяет полноту и правильность оформле-
ния документов, готовит уведомление, направляет на подпи-
сание руководителю услугодателя.

Результат – направляет уведомление на подпись руководи-

телю услугодателя;
4) руководитель услугодателя в течение 1 рабочего дня 

подписывает уведомление и направляет в канцелярию услу-
годателя. 

Результат – направляет уведомление в канцелярию услу-
годателя; 

5) специалист канцелярии услугодателя в течение 30 ми-
нут регистрирует в журнале регистрации уведомление и вы-
дает результат государственной услуги услугополучателю.

Результат - запись в журнале регистрации о выдаче и ро-
спись услугополучателя о получении государственной услуги.

3. Описание порядка взаимодействия структурных 
подразделений (работников) услугодателя в процессе 
оказания государственной услуги

7. Перечень структурных подразделений (работников) ус-
лугодателя, которые участвуют в процессе оказания государ-
ственной услуги:

1) специалист канцелярии услугодателя; 2) руководитель 
услугодателя; 3) ответственный исполнитель услугодателя.

8. Описание последовательности процедур (действий) 
между структурными подразделениями (работниками) с ука-
занием длительности каждой процедуры (действия):

1) специалист канцелярии услугодателя в течение 30 ми-
нут осуществляет прием и регистрацию в журнале регистра-
ции полученных от услугополучателя документов и передает 
на рассмотрение руководителю услугодателя;

2) руководитель услугодателя в течение 1 рабочего дня 
рассматривает документы, определяет ответственного ис-
полнителя услугодателя;

3) ответственный исполнитель услугодателя в течение 8 
рабочих дней проверяет полноту и правильность оформле-
ния документов, готовит уведомление, направляет на подпи-
сание руководителю услугодателя;

4) руководитель услугодателя в течение 1 рабочего дня 
подписывает уведомление и направляет в канцелярию услу-
годателя;

5) специалист канцелярии услугодателя в течение 30 ми-
нут регистрирует в журнале регистрации уведомление и вы-
дает результат государственной услуги услугополучателю.

4. Описание порядка взаимодействия с Государствен-
ной корпорацией «Правительство для граждан» и (или) 
иными услугодателями, а также порядка использования 
информационных систем в процессе оказания государ-
ственной услуги

9. Государственная услуга Государственной корпорацией 
«Правительство для граждан» не оказывается.

Утвержден постановлением акимата Карагандинской области от 30 мая 2016 года № 37/04

РЕГЛАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНВАЛИДАМ 

КРЕСЛА-КОЛЯСОК»

Тұрмыстағы зорлық - зомбылық отбасылар-
да көп кездесетін жағдай. «Ауру қалса да әдет 
қалмайды» демекші, ерінің әйеліне күш көрсету 
ежелден келе жатқан әдеттің бірі. Мұндай әрекет-
тер үшін  Қазақстан Республикасының  Әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы кодексінің (бұдан әрі 
ӘҚБтК) 73-бабында көзделген әкімшілік жазалар 
қолданылады.  ӘҚБтК-нің 73-бабының 1-бөлігінде  
«Құқық бұзушымен отбасы-тұрмыстық қатынастар-
дағы  адамдарға сыйламаушылық көрсетіліп, была-
пыт сөйлеу, қорлап тиісу, кемсіту, үй тұрмысындағы 
заттарды бүлдіру және олардың тыныштығын бұ-
затын, жеке тұрғын үйде, пәтерде немесе өзге де 
тұрғынжайда жасалған басқа әрекеттер, егер бұл 
әрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс – әрекет 
белгілері болмаса, ескерту жасауға не үш тәулікке  
дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға әкеп соға-
ды» делінген. Ал осы аталған баптың 2-бөлігінде  
жоғарыда аталған әрекеттер бір жыл ішінде қайта-
лап жасалатын болса, он тәулікке дейінгі мерзімге 
әкімшілік қамаққа  алуға әкеп соғады.  ӘҚБтК-тің 
73-бабының 3-бөлігінде,  осы баптың 2-бөлігін-
де көзделген, осы кодекстің 50-бабының 2-бөлігі-
не сәйкес әкімшілік қамаққа алу қолданылмайтын 
адамдар жасаған әрекеттер — бес айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.  

Отбасы – тұрмыстық қатынастар деп ерлі-зай-
ыптылар, бұрынғы ерлі-зайыптылар, бірге тұратын 
немесе бірге тұрған адамдар, жақын туыстар, ор-
тақ баласы  (балалары) бар адамдар арасындағы 
қатынастар түсініледі. Жоғарыда көрсетілген әре-
кетке барған адам өзінің әрекетіне тиісті органдар-
дан жазасын алатынын сезінсе, ол ондай қадамға 
барудың алдында ойланатын болады. Тұрмыстағы 
зорлық-зомбылыққа қатысты да осыны айтар едім. 
Өйткені, ер адам әйеліне немесе бала-шағасына 
қол көтерер алдында бұл ісі жауапкершілікке ұрын-
дыратынын сезінуі керек.

Отбасындағы жанжал қазір ыдыс-аяқтың сыл-
дырынан аспайтын қазақ еліне де жетті, жетіп қана 
қоймай, қоғамымызда жиі – жиі орын алып отырады.

Ұлытау аудандық сотында 2016  жылдың 10 ай-
ында 15 тұрмыстық зорлық – зомбылыққа қатысты 
әкімшілік  құқық бұзушылық істер қаралған. Ал өткен 
жылдың  10 айында   4 әкімшілік іс қаралған, яғни 
әйелдерге қатысты зорлық – зомбылық қолдануға 
қатысты істер 11 бірлікке көбейген. 

Аудандық соттың әйелге зорлық көрсету істері-
нен мына бір мысалды келтіргім келіп отыр:  Ұлытау 
ауданы, Ұлытау селосының азаматы Р.Беков (тегі 
өзгертілді)  әкімшілік іс алкогольдік масаю күйінде 
отбасында жұбайын балағаттап, сыйламаушылық 
көрсетіп, былапыт сөздер айтып, қорлап тиісіп,  үй-
дің заттарын қиратып отбасының мазасын кетірген. 
Құқық бұзушы  А.Айбеков  Қазақстан Республика-
сының әкімшілік кодексінің 73-бабының 1 бөлігімен 
кінәлі деп танылып, оған «әкімшілік қамаққа алу» 
жазасы тағайындалып, 2 тәулікке әкімшілік қамаққа 
алынды. Сонымен қатар, құқық бұзушыға  Қазақстан 
Республикасының ӘҚБтК-нің 54-бабының 1 бөлігінің 
1 тармағы талаптарына сәйкес, Р.Бековке ерекше 
талаптар, атап айтқанда, жәбірленушінің отбасы-
ның кәмелетке толмаған және әрекетке қабілетсіз 
мүшелерін қоса алғанда, жәбірленушінің еркіне 
қарамастан оны іздестіруге, олардың ізіне түсуге, 
оған баруға, онымен ауызша, телефон арқылы сөй-
лесуге және өзге де тәсілдермен байланыс жасауға 
үш ай мерзімге тыйым салу туралы қосымша талап 
қойылды.

Әйелдердің көпшілігі «бас жарылса, бөрік ішін-
де, қол сынса, жең ішінде» дегендей, күйеулерінен  
немесе өздері жарық дүниеге әкелген балаларынан 
таяқ жеп, көздері көгеріп, қабырғалары сынып жатса 
да сыртқа шығармай шыдап жүре береді. Ал әбден 
шыдамы таусылғандар ғана құқық қорғау органда-
рына арызданып жатады. Сондықтан, тұрмыстық 
қылмыс деңгейін сот қараған істермен өлшеу мүм-
кін емес. 

Әйелдің қырық жаны бар дегендей, күйеуінен 
қандай да бір жәбір көрсе де кешірімді болады. Сон-
дықтан сотқа түскен әкімшілік істер әйелдің күйеуін 
кешіруіне байланысты қысқартылып жатады.  

Тұрмыстағы зорлық-зомбылыққа байланысты 
әкімшілік істер көбінесе ерлі - зайыптылардың ара-
сындағы жанжал. Сондықтан ағайындар әйелдерді 
қадірлеп, отбасымызды сақтайық! 

А.ДОМБАЕВА,
Ұлытау аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі.   

ТҰРМЫСТАҒЫ 
ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚҚА 

ЖОЛ БЕРМЕГЕН ЖӨН
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ХАБАРЛАМА

12 қараша, 2016 жыл 
№46 (6069)

Мақсаты:  Мега-жобаның 
көрермендеріне  Отбасы – адам 
үшін ең жақын әлеуметтік орта 
болып табылатындығын,  отба-
сы белгілі дәстүрлердің, жағым-
ды өнегелердің мұралар мен 
салт-дәстүрлердің сақтаушысы 
екендігін жеткізу.  Отбасы баланың 
азамат болып өсуінің негізі болып 
табылатындығын  сонымен   қатар,  
отбасының басты қызметі баланы 
тәрбиелеу мен   дара тұлғаны қа-
лыптастырудың  негізі екендігін  
кейінгі  жас  буын мен   жас  отба-
сыларға  жеткізу. 

Мега-жобаның кезеңдері: 
1. «Отбасы – өмір аясы»  отба-

сылық  фотосессия  сайысы мен   
қатысушы отбасының  девизі

2. Отбасылық  видео – ролик  
(отбасын таныстыру).  

3. «Тәуелсіздіккке   тартуым»  
қойылымы.  Регламент  3-4 минут

4. «Бір  шаңырақ   астында»  
отбасылық   өнер сайысы.  3-4 ми-
нут.

5. «Мәңгілік  елдің тұғыры – 
берік отбасы»  тақырыбы  аясында  
«Шаңырақ»  отбасының   біріккен   
идеясынан  туындаған  отбасылық  
символы.  (қолөнер  туындысы)

6. Лайфстайл  (ғаламтор  
желісіндегі   отбасының жинаған 
дауысы). Сараптама  жүргізу. 

1. Жоғарыда  көрсетілген  ке-
зеңдерге қойылатын   талаптар: 

І. «Отбасы – өмір аясы»  - 
кезеңі  отбасылардың  сахнаға  
шығар алдындағы  кіріспесі.  Олар 
қай елді - мекеннен келгені жөнін-
де отбасылар туралы  отағасы мен 
отанасының қызметтері,  отбасы-
ларының  өмірлік  ұстанған  қағи-
далары,  көрермен  қауымға   лед 
– экран  арқылы  таныстырылады. 

ІІ. Отбасылық  видео – роликте  
қатысушылардың   шынайы  өмірі 
мен тұрмысы, берік  шаңырақтары  
мен  қазақы қонақжайлылықтары, 
толыққанды берік  отбасын  ха-
лыққа  паш  ету  кезеңі  болып  та-
былады. 

ІІІ.  «Тәуелсіздікке   тарту  қой-
ылымы» -  бұл  кезеңде  отбасылар  
жас  ұрпаққа  Тәуелсіздіктің   қалай 
келгенін  сахналайды. «Тәуелсіздік 

– теңдесі  жоқ  байлығымыз!» 
екендігін  көрермендерге  сахна-
лық   қойылым арқылы  жеткізу. 

ІV. «Бір  шаңырақ   астында» 
- кезеңінде   отбасылар  ауыз – 
біршіліктерін  көрсете  отырып, өз-
дерінің  отбасыларынан құралған 
отбасылық  ансамблдерін  көрсе-
теді. Еркін  тақырыпта. 

V. «Мәңгілік  елдің тұғыры – 
берік отбасы»  тақырыбы  аясында  
«Шаңырақ»  отбасының   біріккен   
идеясынан  туындаған,  отбасылық  
символы.  (қолөнер  туындысы)  
Мысалға:  май бояу,  иленген  тері, 
темір,  ағаштан   туындаған  өнер 
композициясы.  Ескерткіш  ретінде 
эстетикалық   талғамға  сай  жа-
салған  бұйым  болуы  шарт. 

VІ.  «Лайфстайл»   айдарында  
отбасылардың   ғаламтор  желісін-
де  жинаған лайктары мен олар-
дың  өмірімен   танысқан   жанкүй-
ерлердің дауысын әділқазылар  
алқасымен  қосып  сараптама  жа-
сау. 

— Жеңімпаз отбасыға  дема-
лыс  орнына жолдама. Қатысушы-
ларға  бағалы  сыйлықтар мен  
ескерткіштер. 

Ескерту:   «Шаңырағымның   
шаттығы»  мега-жобасы (бұдан әрі 
– конкурс) өнегелі құндылықтар-
ды жаңғыртуға және отбасы мен 
некенің (ерлі-зайыптылықтың) 
жағымды үлгісін таратуға, отба-
сы мәртебесін арттыруға бағыт-
талған.

Мега-жобаны  өткізудің мақ-
саттары:

1)Отбасы институтын, 
адамгершілікті, руханилықты 
нығайту, жауапты ерлі-зайып-
тылықтың маңызын тану; 2)  ата- 
аналардың бала тәрбиелеудегі 
жауапкершілігін арттыру; 3) отба-
сылық құндылықтарды, кәмелет-
ке толған балаларының еңбекке 
қабілетсіз және егде жастағы ата- 
аналарына қамқор болуын дәріп-
теу және кеңінен насихаттау; 4) 
қазақстандық отбасының жағымды 
имиджін насихаттау.

2. Конкурсқа отбасылар (бұдан 
әрі – үміткерлер) қатысады. Жоба 
бүкіл аудан төңірегінде  ашық ны-
санда өткізіледі.

3. Мега-жобаның  жеңімпаз 
отбасысы жалпыға ортақ интерак-
тивті дауыс беру негізінде айқын-
далады.

4. Жобаға қатысуға отбасы  
мүшелерінің еңбектегі, спорттағы, 
шығармашылық, зияткерлік, ғылы-
ми жетістіктері жоғары бағалана-
ды. 

Мега-жобаға  қатысушы   от-
басылар   міндетті  түрде  e-mail: 
ms.ulytau@mail.ru  электрондық  
поштасына,  аудандық «Ұлытау  
өңірі»  газетінде  жарияланған 
өтініш  үлгісін  толтырып, қаты-
суға  өтінішті 18 қарашаға дейін    
жіберуі керек. 

Байланыс  телефондары: 
 8 (71035) 21417; 8(705)5504905; 
8 (777) 9551223.

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

Ұлытау ауданының  «Іскер  әйелдер  қоғамдық   бірлестігінің» ұйымдастыруымен,  
Тәуелсіздігіміздің   25  жылдық мерейтойы  аясында   өткізгелі  отырған   

«Шаңырағымның   шаттығы»  Мега-жобасына  қатысуға шақырамыз!   

1.  Қатысушы  отбасының  тегі ___________________________
2.  Отбасы басшысының  толық  аты-жөні, тегі ____________
3.  Қай  елді-мекен: ___________________________________
4.  Қандай   мақсатпен  қатысуға  өтініш тастадыңыз? ___________

__________________________________________________
5.  Хронометражды  қойылымның  тақырыбы  ______________
6. Отбасы  құрамының  жалпы  саны  _____________________
7.  Театрландырылған  қойылымның  атауы ______________
Хронометраж  ұзақтығы ________________________________
Нөмірге   қатысушы  балалардың  саны _________________
8.  Мекенжай,    байланыс   телефондары: _______________

Мега-жобаға  қатысушының
АНКЕТАСЫ

ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ ЕДІ
Мәншүк Кенжекқызы ЖҰМАБАЕВА 

отбасымыздың ұйтқысы, берекесі, ар-
дақты ана, асыл жар, ұлағатты ұстаз, 
халқының сүйікті қызы еді. Сұм ажал 
осыдан 4 жыл бұрын ортамыздан 
ойып, орнын ойсыратып, қайғыдан 
қабырғамызды қайыстырып, арамы-
здан алып кетті. Артында жаны күй-
зелген жары, анасын іздеп-еңіреген 
балалары қалды. Мәншүк ширек ға-
сырға жуық жас ұрпақты тәрбиелеген 

ұлағатты ұстаз, еліне еңбегі сіңген жан еді. Егер тірі болса биыл 
58 жасқа келіп, құрметті еңбек демалысына шығар еді. Амал қан-
ша, Алланың бұйрығына, тағдырдың жазуына шара бар ма? Енді 
Мәншүктің жарқын бейнесін мәңгі есте сақтап, дұғадан жоқтап, 
Алладан оның алдын жарық, артын қайырлы ете гөр, жанын жән-
нат еткей деп тілегеннен өзге қолдан келер шара жоқ?!

Сені ойлаудан демейміз, тоқырармын,
Рухыңа бас иіп отырармыз.
Алла сенің жаныңды жәннәтта етсін,
Торқа болсын жамылған топырағың.

Рухына бас иіп, еске алушы: жұбайы Темірбек, 
балалары Ғалым-Дәнила, Олжас және немерелері.

Ардақты әке, аяулы жар Тәшенов 
Сейфолла Нығыметұлының өмірден өт-
кеніне  бір жыл толып отыр. Әкемізді сағы-
нышпен еске ала отырып, жаны жәннәтта, 
тәні рахатта болсын деп Аллаға құлшылық 
етуден басқа амалымыз жоқ.

Бір жыл өтті асқар тауы құлағалы,
Бір жыл өтті туғаны іздеп жылағалы
Әр күніміз сағынышпен өткенімен,
Жүрегіміз өзіңіз деп соғады әлі.

Өтті, кетті зымырап талай күндер,
Сіз ғана жоқсыз біздің арамызда.
Жүрек сыздап еңсе түсіп егілеміз,
Ойсыраған орныңа қараймыз да.

Кетсе де көзден ғайып, көңілден кеткен емес,
Асыл бейнең ешқашан болмас елес.
«Жәннәтта жаны болсын» деп сұраймыз
Алладан дұға қылып ертелі-кеш.

Еске алушы: зайыбы, балалары, 
бауырлары және немерелері.
* * *

Әкеміз Тәшен немересі Сейфолла Нығыметұлының             
о дүниелік болғанына бір жыл толуына байланысты 19 
қараша күні сағат 11.00-де аудан орталығындағы «Тассай» 
дәмханасында құдайы ас беріледі. Асқа туған-туысты, 
құда-жекжатты, көрші-көлемді әрі барша жәмиғатты 
шақырамыз.

Шеңбер ауылының 
тумасы, сүйікті ұлымыз 
Сауқым Асылан Ер-
болұлының дүниеден 
озғанына жыл өтті. Көзі 
тірі болғанда қараша-
ның 10-шы жұлдызында 
18 жасқа толар еді. Тағ-
дырдың ісіне шара бар 
ма?! Сен жоқсың, орның 
үңірейіп бос тұр. Бар қы-
зығың алда еді-ау, құлы-
ным? Әттең, жарық дүниемен ерте қошта-
стың. Сені ойласақ, қабырғамыз қайысып, 
жүрегіміз сыздайды. Жымиып қана жүретін 
кезің, күлімдеген көзің, ақжарқын жүзің, 
балғын бейнең мәңгі жүрегімізде сақталады 
құлыным! Өмірден кетсең де көңілден кет-
пейсің!

Көкірегім тұншығып қайғыменен,
Ұйқысыз атар таңды көзбен көрем.
Құлыным, сен есіме түскен кезде,
Жүректегі шерімді жаспен төгем.

Сағынышпен өтеді ала таңым,
Дауысыңды сағындық қой балапаным.
Ақ таңмен арайлаған кеп қалар деп,
Күн батса қатты күтем атар таңын.

Мәңгіге кете бардың, тастадың да,
Құс болып ұшып екінші аспаныма.
Тағдыр-ай, неткен қатал, қатыгез ең,
Айырдың құлынымнан қас-қағымда.

Еске алушы: әкең Ербол, анаң Назгүл 
және бауырларың.

Ардақты әке, асыл жар, ұлағатты 
ұстаз, халқының сүйікті ұлы Аппаз 
Сәруар АППАЗҰЛЫНЫҢ жалғаннан 
бақиға кеткеніне 12 қараша күні бір 
жыл толып отыр. 

Қоңыр күздің  қара суығы сұм 
ажал  жанымызды жабырқап, тәнімізді 
қалжыратып, ең қымбат жанды бізден 
мәңгілікке алып  кетті.

Сарысу, Жезді, Ұлытау  өңіріне аты 
мәлім әкеміз  саналы ғұмырында 46 
жылға жуық ұстаздық етіп, аймақтың 
білім саласының өркендеуіне  сүбелі 
үлес қосқан ұлағатты ұстаз, білікті бас-
шының жарқын бейнесі тек отбасының 
немесе туған-туыстарының ғана жадында емес, өңір тұрғында-
рының  жүрегінде мәңгі қалғанын көңілге жұбаныш етеміз.

Әкелік дархан жүрегімен бәрімізге бірдей  жаншуағын жеткізе 
біліп, шаңыраққа пана болып отырған өзіңіздің, әр сөздеріңізді, 
әр қылықтарыңызды сағынышпен еске аламыз!

Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болсын! Жаныңыз жұ-
мақта шалқысын!

Тағдырдың түйінінде — сағым-киік,
Амал не, жылағанмен жаның күйіп?!
Ұстаздық ұлы жолдан айнымаған,
Әкеміз ұстап өтті, Арын биік.

Жайлы болсын мәңгі тұрақ – бесігің, 
Періштелер ашсын сізге жұмақтың төр есігін, 
Әке, сені ұмытпаймыз ешқашан, 
Ұрпағыңның жүрегінде өшпес мәңгі есімің.

Сағынып еске алып, рухына тағзым етіп еске алушы-
лар: Аппазовтар әулеті, жұбайы-Зәбира, 

балалары, бауырлары, немерелері, шөберелері.

ЕСКЕ АЛУ

ЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУ
Бауыр етіміз, болашағынан 

үлкен үміт күттіретін баламыз 
Әжібек ӘДІЛБЕКҰЛЫН сұм 
ажал қабырғамызды қайысты-
рып, ортамызды майыстырып, 
көретін қызығын көрсетпей 
небәрі 43 жасында орнын ой-
сыратып, сұм ажал ортамыздан 
алып кетті. Алланың ісіне шара 
бар ма? Алды жарық, арты қай-
ырлы болсын!

Бұздың көңіл шырқыңды,
Кім жеңген ажал шіркінді.
Ғасырға байлау көреміз,
Өзіңсіз өткен бір күнді.
Сағыныш пен қайғыдан,
Жүрегіміз жыртылды.
Қабыл етсін бір Алла,
Дұғадан жоқтап өзіңді.
Береміз енді қырқыңды,

Алдыңнан жансын шырағың.
Мінгізсін Алла пырағын
Иманды бол мәңгілік
Жұмақта болсын тұрағың! Әмин!

Еске алушы: әкесі Әділбек, 
анасы Ажаркүл, зайыбы Гүлжанат, 

Машайық әулеті.
* * * 

Әжібек Әділбекұлының дүниеден өткеніне 40 
күн толуына байланысты, 20 қараша күні сағат 
13.00-де Сәтбаев қаласындағы Балмағанбет 
Балқыбаев атындағы мешітте қырқын береміз. 
Қырқына туыс-туған, құда-жекжатты, марқұмды 
білетін барша жәмиғатты шақырамыз. Қырқына 
баратындарға 20 қарашада сағат 9.00-де Ұлытау-
дан апарып-алып келетін автобус болады.
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Ұлытау аудандық «Ұлытау өңірі» газеті редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

ГАЗЕТТІҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ: «Ұлытау ауданының әкімдігі» 

Газетте жарияланған мақала 
авторларының пікірі редакци-
яның көзқарасына сәйкес келе 

бермейді.

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет, 
ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде 

тіркелген №2199-Г куәлігі берілген. Астана қаласы. 
07.08.2001ж.

Хабарландыру мен құттық-
таулардың мазмұнына редакция 
жауап бермейді. Мақалалардың 
нақтылығы үшін автор жауапты.

Газет «Ұлытау өңірі» редакциясының компьютер орталығында беттеліп, Қарағанды қаласындағы 
«Қарағанды Полиграфия» ЖШС-нің баспаханасында басылады. Ермеков көшесі, 33 үй.

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 
инд: 101500
Қарағанды облысы,
Ұлытау ауданы,
Бұлқышев көшесі, 11- үй. 
Тел: 2-13-72; 2-11-22
эл.пошта: 
ulytau-oniri@mail.ru

Газет аптасына бір рет шыға-
ды, Таралымы - 1400 дана

Көлемі - 4 баспатабақ
Тапсырыс - 46
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ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

12 қараша, 2016 жыл 
№46 (6069)

Ахат Құрмансейітұлы – 
Қорғасын (Шеңбер) ауылының 
тумасы. Жезқазған педагоги-
калық институтын тәмамдаған. 
Біліктілігі бойынша – қазақ мек-
тептеріндегі орыс тілі мен әде-
биеті пәнінің мұғалімі.

Еңбек жолын туған ауылын-
да комсомол-жастар шопандар 
бригадасы құрамында бастап, 
№2 Қорғасын орта мектебін-
де мұғалім, Шеңбер совхозы 
жастарының жетекшісі, ау-
дандық комсомол комитеті 
ұйымдастыру бөлімінің меңге-
рушісі, кейіннен бірінші хатшы-
сы, аудандық жастар ісі, туризм 
және спорт комитетінің төраға-
сы, аудан әкімінің орынбаса-
ры, аудандық білім бөлімінің 
басшысы, Қарсақбай кентінің 
әкімі қызметтерін атқарған. 
Іскер азаматтың мемлекет-

тік қызметтегі мерейлі 
жолы Қаражал қалалық 
ішкі саясат бөлімінің 
басшысы, сондай-ақ, 
қала әкімінің ішкі саясат 

және әлеуметтік сала мәсе-
лелері жөніндегі орынбасары 
лауазымдарында жарасымды 
жалғасын тапты.

Қаламгер ретіндегі қа-
рым-қабілеті мектеп оқушысы 
кезінен-ақ «Ұлытау өңірінде» 
әуесқой автор ретінде ұшталса, 
одан кейін  Жезқазған аймақтық 
«Сарыарқа» газетінде жауапты 
хатшы, бас редактордың орын-
басары және Қаражал-Жәйрем 
аймақтық «Қазыналы өңір» 
басылымында бас редактор 
болған кезеңдерде қапысыз қа-
лыптасты.

Жерлесіміз жаңа тағайын-
дауға дейін біршама жыл об-
лыстық «Орталық Қазақстан» 
газетінің жауапты хатшысы қы-
зметін абыройлы атқарды.

Ағылшын жазушысы 

Дж.Свифттің «Путешествия 
Гулливера» («Гулливердің са-
яхаттары») романын қазақ 
тіліне тәржімелеген. Өлеңдері 
«Сарыарқа кітапханасы» ая-
сындағы 100 томдыққа және 
Қазақстан, Ресей, Қытай, 
Моңғолия ақындарының Қа-
зақстан Республикасының 25 
жылдық мерейтойына орай 
құрастырылып, жарық көрген 
«Азаттығым – ғажап күнім» ан-
тологиялық жинағына енген.

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі. Жүзеге 
асырылуы жуырда ғана қолға 
алынған «Ұлытау ұлағаты» 
кітаптар сериясының идея ав-
торы және жоба жетекшісі.

Біз облыс аумағына тарай-
тын беделі биік мерзімді ба-
сылымның жоғарыда аталған 
бес өңірдегі өкілетті өкілі ретін-
де жаңа қызметке кіріскен әріп-
тесімізге редакция ұжымы мен 
газет оқырмандарының атынан 
толайым табыс тілейміз. 

Сарлық ауылының тұрғыны, 
адал жар, абзал әке, қамқор ата-
мыз Жақыпбек ДАЙЫРҰЛЫН 70 
жасқа толған мерейтойымен шын 
жүректен құттықтаймыз! Сізге зор 
денсаулық, отбасыңызға амандық, 
асқақ шыңдарды әлі де бағынды-
рып, қонар тұғырыңыздың биіктей 
беруін тілейміз. Анамызбен бірге ғұ-
мыр кешіп, біздің, немерелеріңіздің 
қызығына кенеліп, шөбере сүйіп, 
жүзіңізден шуақ кетпей ортамызда 
аман-есен жүруді Алла Тағала нәсіп етсін!

Құтты болсын айтамыз жасыңызға,
Қонсын дейміз бар бақыт басыңызға.
Жетпістің желкенінен әрі асып,
Жүзге дейін жүріңіз қасымызда.

Өмір-өзен жақсылығын жалғасын,
Жамандыққа бұрмасын тек арнасын.
Өзіңізбен мақтанамыз қашанда,
Ақыл-дария Сіздей әке болғасын.

Ізгі тілекпен: зайыбы Жұмкен, 
балалары және немерелері.

Жағымды жаңалық

ЖЕРЛЕСІМІЗ – 
ЖАҢА ҚЫЗМЕТТЕ

Елтынды ДҮЙСЕНБАЕВ

Құрметті 
Мереке ДҮЙСЕКҚЫЗЫ!

Туған күніңізге орай,     әріп-
тестеріңіздің ақ көңілінен шыққан 
құттықтауы мен жылы лебіз-тілек-
терін қабыл алыңыз.

Жеміс берсін тер төккен 
                                    еңбегіңіз,
Бақыт болсын әрдайым 
                                   көргеніңіз.
Дәулет пен мерейіңіз
                               таси берсін,
Арта берсін абырой-беделіңіз 

– деп, мәнді де мағыналы өмір, жемісті еңбек пен сарқыл-
мас қуат тілейміз. Көңіліңіз шаттық пен қуанышқа, жанұяңыз 
бақ пен берекеге толы болсын дейміз.

Ізгі ниетпен: Ұлытау аудандық 
Қазынашылық мекемесінің ұжымы.

Құрметті досымыз 
Сұлтанов Мұрат СОЦИАЛҰЛЫ!

Сізді 55 жасқа толған туған 
күніңізбен шын жүректен құт-
тықтаймыз! Деніңізге саулық, 
шаңырағыңызға ырыс-байлық, 
көңіліңізге сезімнің шалқыған 
шаттығын тілейміз.   Отба-
сыңыздан береке, басыңыздан 
бақ таймасын. Дос-жаран, за-
мандастар алдында абырой-
ыңыз артып, мерейіңіз үстем 
болсын!

Адамдықтың ізгілігін
                                 ұқтырып,
Қиындыққа мойымадың 
                                    нық тұрып.
Қатал тағдыр жел өтіне алса да,
Қасқайып қарсы тұрдың тік тұрып.

Бола берсін ғұмырың мағыналы,
Көрінесіз жас жігіттей бабында әлі.
Шеберлігіңмен халқыңды сүйсінтіп,
Шалқыңыз өмірдің бағында әлі, – деп құрбы-

құрдастарыңның атынан тілек айтамыз.

Ізгі тілекпен: мектепте бірге оқыған 
құрбы-құрдастарың.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Ұлытау-Жезқазған жұртшылығына есімі етене 
таныс тұлға, ақын, аудармашы, қаламы жүйрік 

журналист Ахат Құрмансейітов Қарағанды 
облыстық «Орталық Қазақстан» газетінің 

Жезқазған, Қаражал, Сәтбаев қалалары және Жаңа-
арқа, Ұлытау аудандарындағы меншікті тілшісі 

қызметіне кірісті.

Жуырда жастардың еңбек 
жасақтарын дәріптеу, наси-
хаттау және жастардың мау-
сымдық жұмыспен қамтуына 
қатысуды жандандыру үшін 
ынталандыру негізін құру мақ-
сатында  Қарағанды облысы-
ның жастар саясаты мәселе-
лері жөніндегі басқармамен 
Қарағанды облыстық «Жасыл 
ел» және «Студенттік құрылыс» 
штабының ұйымдастыруымен  
«Жасыл ел» еңбек жасақтары-
ның  және студенттік құрылыс 
жасақтарының ХII мерейтой-
лық жастар еңбек маусымының 
салтанатты жабылуын өткізді.

Жабылу рәсімінің шеңберін-
де «Жасыл ел» еңбек жасақта-
рының қызметі туралы бейне-
ролик көрсетіліп, 10 аталым 
бойынша қатысушылар мен 
ұйымдастырушыларға Алғыс 
хаттар табысталды. Ең үздік 
аудандық «Жасыл ел» штабын 
Ұлытау ауданының жастар ре-
сурстық орталығы мекемесі өз 
қанжығасына байлады.

Аталмыш шараға ауданнан 
4 делегат қатысып, Қарағанды 
облысының жастар саясаты 
мәселелері  жөніндегі басқар-
ма басшысы М.Құттыбайдың 
Мадақтама хатымен  және де 
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САЛТАНАТТЫ ЖАБЫЛУЫ

Жастар жаңалығы

музыкалық орталықпен мара-
патталды.

Ұлытау ауданының 
жастар ресурстық орталығы 

мекемесі.


