
Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп

Бағасы келiсiмдiАбай аудандық қоғамдық-саяси апталық газетi
(Газет 2006 жылдан шығады)№22 (334) 8-15 маусым 2015 жыл

2015 жылдың 18 маусымы – қасиетті Рамазан айының бірінші күні!

(Семей қаласы үшін) 2015 жыл – хижраша 1436 жыл. Айт намазы Семейде сағат 7.00-де оқылады.

Аса қамқор, ерекше Мейірімді Алланың
атымен бастаймын!

ЕСКЕРТУ:
1. Биыл, яғни 2015 жылы мұсылмандық ай

күнтізбесі бойынша Қасиетті Рамазан айы 29 күн.
2. Шілденің 13-нен 14-не қараған түн

Ләйләтул-Қадр, яғни қасиеттi Қадiр түнi.
3. Сәресi iшу таң намазының кіруіне 10

минут қалғанда тоқтатылады.

4. Ауызды ақшам намазының уақыты
болысымен құрмамен немесе сумен және т.б.
жеміспен де ашуға болады.

5. Тарауих намазы Құптан намазынан кейiн
оқылады, ал Үтiр-Уәжiп намазы ең соңынан
жамағатпен оқылады. 

6. Пiтiр-садақаны рамазан айының басынан

айт намазына дейiн беруге болады. Пітірдің
құны жалпы Қазақстан аймағы бойынша 200
теңге.

7.  17 - шілде (жұма) күнi Ораза айт
мейрамы басталады.

8. Оразаға ниет: Алла тағала үшін мүбарак
рамазан айының оразасын ұстауға таңнан күн

батқанға дейін ниет еттім.
9. Ауызашар дұғасы: «Жаратқан Ием Сен

үшін ораза ұстадым, Саған иман келтірдім,
Саған тәуекел еттім, Сен берген ризық
 несібеңмен ауыз аштым. Иә, кешірімді
Алла! менің алдыңғы және соңғы күнә-
кемшіліктерімді кешіре гөр!»
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1 Бейсенб i 18.06.2015 2:28 4:28 12:41 18:15 20:59 22:34 
2 Жұма 19.06.2015 2:28 4:28 12:41 18:16 21:00 22:35 
3 Сенб i 20.06.2015 2:28 4:28 12:41 18:16 21:00 22:35 
4 Жексенб i  21.06.2015 2:28 4:28 12:42 18:16 21:00 22:35 
5 Дүйсенб i 22.06.2015 2:28 4:28 12:42 18:16 21:00 22:35 
6 Сейсенб i 23.06.2015 2:29 4:29 12:42 18:17 21:00 22:35 
7 Сәрсенбi 24.06.2015 2:29 4:29 12:42 18:17 21:01 22:36 
8 Бейсенб i 25.06.2015 2:29 4:29 12:42 18:17 21:01 22:36 
9 Жұма 26.06.2015 2:30 4:30 12:43 18:17 21:01 22:36 

10 Сенб i 27.06.2015 2:30 4:30 12:43 18:17 21:00 22:35 
11 Жексенб i  28.06.2015 2:31 4:31 12:43 18:17 21:00 22:35 
12 Дүйсенб i 29.06.2015 2:31 4:31 12:43 18:17 21:00 22:35 
13 Сейсенб i 30.06.2015 2:32 4:32 12:43 18:17 21:00 22:35 
14 Сәрсенбi 01.07.2015 2:32 4:32 12:44 18:17 21:00 22:35 

13 Сейсенбi 30.06.2015 2:32 4:32 12:43 18:17 21:00 22:35 
14 Сәрсенбi 01.07.2015 2:32 4:32 12:44 18:17 21:00 22:35 
15 Бейсенбi 02.07.2015 2:33 4:33 12:44 18:17 20:59 22:34 
16 Жұма 03.07.2015 2:34 4:34 12:44 18:17 20:59 22:34 
17 Сенбi 04.07.2015 2:34 4:34 12:44 18:17 20:59 22:34 
18 Жексенбi 05.07.2015 2:34 4:34 12:44 18:17 20:59 22:34 
19 Дүйсенбi 06.07.2015 2:36 4:36 12:45 18:16 20:58 22:33 
20 Сейсенбi 07.07.2015 2:37 4:37 12:45 18:16 20:57 22:32 
21 Сәрсенбі 08.07.2015 2:38 4:38 12:45 18:16 20:57 22:32 
22 Бейсенбi 09.07.2015 2:39 4:39 12:45 18:16 20:56 22:31 
23 Жұма 10.07.2015 2:40 4:40 12:45 18:15 20:55 22:30 
24 Сенбi 11.07.2015 2:41 4:41 12:45 18:15 20:55 22:30 
25 Жексенбi 12.07.2015 2:42 4:42 12:45 18:15 20:54 22:29 
26 Дүйсенбi 13.07.2015 2:43 4:43 12:46 18:14 20:53 22:28 
27 Сейсенбi 14.07.2015 2:44 4:44 12:46 18:14 20:52 22:27 
28 Сәрсенбі 15.07.2015 2:45 4:45 12:46 18:13 20:51 22:26 
29 Бейсенбi 16.07.2015 2:46 4:46 12:46 18:13 20:50 22:25 

Өскеменнің сол жағалаудағы бөлігінде көздің
жауын алатын киіз үйлер қалашығы бой түзеді.
Облыс орталығында күндіз ХІХ Халықтық спорт
ойындарының ашылу салтанатына арналған киіз
үйлер байқауы өтті.

Облыстың 19 ауданының әрқайсысы өзінің

авторлық киіз үйін ұсынып, онда байқаудың басты
шарттарын - қазақтың тарихын, мәдениетін, салт-
дәстүрлерін паш етуге тырысты, «келін түсіру»,
«бесiкке салу», «тұсау кесу» тәрізді салттарды
көрсетіп, бесік жыры мен той жырларын шырқады. 

Киіз  үйлерде ұлттық  тағамдарға толы

дастархандар да жайылды. Сондай-ақ көпшілікке
қымызды, бауырсақ пен құртты әзірлеу барысы
көрсетілді. Мұнда қонақтарды қазақтың бұрынғы
дәстүрі бойынша қарсы алды.

Киіз үйлер қалашығын аралап көрген облыс әкімі
Даниал Ахметов әр киіз үйдің құрылуына қатысты

ізгі ниетін білдіріп, жұртшылықты ауқымды
спорттық мерекені тамашалауға шақырды.

ШҚО-дағы ХІХ Халықтық спорт ойындары
«Шығыс» стадионында ашылды, деп хабарлады
әкімдіктен.

ҚазАқпарат

Облыс жаңалығы

Ержан қажы МАЛҒАЖЫҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни

басқармасының төрағасы, Бас мүфти
Аса қамқор, ерекше  Мейірімді Алланың атымен

бастаймын!

Ержан қажы МАЛҒАЖЫҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни

басқармасының төрағасы, Бас мүфти

дініміздің тұрмысы төмен жандарға
көмектесу, бауырмал болу, үлкенді
сыйлап, кішіге ізет көрсету сынды
асыл құндылықтарын сөз еткені
есімізде. Осындай ортақ игі
амалдар жұртымызды жақсылыққа,
ізгілік пен бірлікке ұйыстырады.

Қасиетті айдың құрметі үшін
халықтың тұрмыстық
қажеттіліктеріне жеңілдік жасалып,
Құдайы астар пен тойлар
ауызашар уақытында
ұйымдастырылса деген тілегімді
білдіремін.

Рамазан – бірлік айы. Осы айда
берілетін ауызашарлар ағайын-
жұрттың арасын жақындастырып,
игі іс-шаралар мен қайырымдылық
акциялар халқымызды сенімі мен
нәсіліне қарамай, ортақ мақсатқа
үндейді. Бүкіл әлемнің
Жаратушысы барша адамға:
«Бөлінбеңдер», – деп бауырмал
болуға бұйырған. Бірлігі күшті
елдің берекесі артады.
Қымбатты отандастар!

Рамазан айында жасаған
амалдарымыз бен ізгі ниеттерімізді
Алла Тағала қабыл етіп, сауапты
істеріміз әрдайым жалғаса бергей!
Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік,
мемлекетіміздің мерейі үстем,
еліміздің болашағы баянды
болғай! Әумин!

Құрметті қауым!
Баршаңызды аса ұлық қасиетті

Рамазан айының келуімен
құттықтаймын. Рамазан мүбәрәк
болғай! Оразаға аман-есен
жеткізген Алла Тағалаға сансыз
шүкірлер мен мадақтар болсын!

Қазақстан мұсылмандары діни
басқармасы биыл да Рамазан айын
үлкен дайындықпен өткізбек.
Еліміз бойынша мешіттер мен
медреселерде, діни оқу
орындарында, қоғамдық
орталарда қайырымдылық
акциялар, игі жобалар
ұйымдастырылады. Баршаңызды
осы ізгі іс-шараларға атсалысуға
шақырамын.

Рамазан – жалпыға ортақ ізгі
амалдар маусымы. Ораза – тәрбие
һәм тақуалық айы. Алла Тағала
қасиетті Құранда: «Иә,
мүміндер, өздеріңнен
бұрынғыларға парыз
етілгендей, сендерге де ораза
ұстау парыз етілді. Бәлкім,
сендер тақуа боларсыңдар», –
деген («Бақара» сүресі, 183-
аят). Оразада отбасы
құндылығын арттырып,
жастарымыздың иманды, Отанын,
халқын, сүйетін, салт-дәстүрін

ардақ тұтар нағыз азамат болып
қалыптасуына әрдайым көңіл
бөлейік. Ислам ғұламалары:
«Отанды сүю – иманнан», – деп
тәлімді тұжырым айтқан.

Рамазан – қайырымды жандар
үшін үлкен мүмкіндік. Оразада
жасалған Жаратушы Иемізге
ұнамды әрбір қайырлы іс – үлкен
сауап. Пайғамбарымыз Мұхаммед
(Алланың оған салауаты мен
сәлемі болсын) бір өсиетінде:
«Адамдардың жақсысы – елге
пайдасы тигендері», – деген.
Адам қалай ниет етсе, сол
мақсатына жетеді.

Әр пенде сауапты амалымен,
тақуалығымен Алланың алдында
дәрежесі артады. Жомарт,
жанашыр азаматтарды,
кәсіпкерлерді көмекке мұқтаж
адамдарға қамқорлық көрсетуге,
мәселен, су тасқынынан үйсіз,
шарасыз қалған отандастарымызға
қайырымдылық жасауға, табиғи
апат салдарынан бұзылған көпір
мен жолды жөндеуге үлес қосуға,
жетім мен жесірге мейірімділік
танытып, қараусыз қалған
қарттарға көңіл бөлуге
шақырамын.

Елбасы Ұлытау төрінде ұлт
туралы, дін, тіл жайлы берген
ұлағатты сұхбатында асыл

Құрметті мұсылман бауырлар,
отандастар!

Баршамызды қасиетті Рамазан
айына аман-есен жеткізген Алла
Тағалаға сансыз шүкірлер болсын.
Сіздерді мүбәрәк Рамазан айының
келуімен құттықтаймын!

Рамазан – он екі айдың
сұлтаны, берекелі де кешірімі мол
ай. Күнделікті тіршілік қамымен
жүретін пенденің жүрегіне бұл
айда иман нұры құйылады.
Өйткені, ораза адамды тақуалыққа
тәрбиелейді. Сабырлық,
қайырымдылық, мейірімділік,
бауырмалдық секілді адамдық асыл
қасиеттер артып, иман күшейеді.
Адамның иманы күшейген сайын
арсыздықтан арыла бастайды.
Рамазан – Алланың мейірімі
төгіліп, жұмақтың есігі айқара
ашылатын, иманды күшейтуге
мүмкіндік берілген берекелі ай.
Бұл – Жаратушы Иеміздің ұлы
сыйы әрі нығметі.

Сауаптар еселеніп жазылатын
айда жасалған қайырлы істің
қайтарымы адам баласы үшін
құпия-сыр. Тіпті, ауыз бекітушіге
берілетін сый мен сауап, құрмет
пен марапат пайғамбарлар мен
періштелерге де белгісіз.

Құдси хадисте Алла Тағала:
«Ораза – тек Мен үшін. Оның
сыйын (сауабын) Өзім ғана
беремін...», – деп, оразаның қадірі

мен қасиетін, мәні мен маңызын
баяндаған.

Қадірлі ағайын!
Шарапаты мен шапағаты мол

айда күнәлі істерден бас тартып,
сауап жинауға, ішкі дүниемізді
тазартуға, Жаратушының
разылығына бөленуге асығайық!

Мейірімділік, кешірімділік,
игілік, имандылық һәм
адамгершілік құндылықтар
салтанат құрған қоғамның қашан
да болашағы баянды, келешегі
кемел.

Рамазанның қадірін жақсы
түсінген сахабалар оразаға алты
ай қалған сәттен бастап:
«Раббымыз, бізді Рамазан айына
аман-есен жеткізе гөр!» – деп
дұға еткен. Пенденің осы айда
ұстаған оразасы, қосымша
құлшылықтары, өзгелерге жасаған
қайырымдылығы, барлық сауапты
амалдары еселеніп жазылады.

Ораза – күндіз тек ішіп-жеуден
өзін шектеу деген сөз емес. Ораза
– рухтың азығы, тәннің шипасы.
Рамазан жан мен тәнді рухани
тазартатын, мұсылман үшін үлкен
сабыр мектебі. Аузы берік жандар
әдеп білмес пенделердің өзіне
жасаған кейбір оғаш іс-
әрекеттерін көріп, тұрпайы
сөздерін естісе де: «Мен
оразамын», – деген бір ауыз сөзбен
нәпсісіне тоқтау салып, сабыр

сақтайды. Ал сабыр иесіне
берілетін сый – жәннат.

Денсаулығына байланысты
немесе кәрілік жетіп ораза ұстауға
шамасы жетпеген адамдар ауыз
бекіткен кісілерге ауызашар берсе,
ол да – үлкен сауап. Пайғамбарымыз
Мұхаммед (Алланың оған игілігі мен
сәлемі болсын): «Алла Тағала ең
болмаса бір түйір құрма, тіпті бір
ұрттам сумен болса да
қамқорлық жасағанға сауап
жазады…» – деген.

Биыл маусым-шілде айларына
тұспа-тұс келген Рамазанда ауыз
бекітуге күннің ыстығы кедергі
келтірмейді деп сенеміз. Себебі,
оразаның рухани дәмін татқан жан
Алланың теңдесіз сыйынан шет
қалғысы келмейтіні хақ.
Қадірлі қауым!
Рақым айы – Рамазан құтты

болсын! Қасиетті айда ұстаған
оразамыз, жасаған дұға-
тілектеріміз, құлшылық-
ғибадаттарымыз, әрбір қайырлы
амалдарымыз қабыл болғай! Алла
Тағала отбасымызға амандық,
жұмысымызға береке-бірлік нәсіп
еткей! Тәуелсіздігіміз тұғырлы,
мемлекетіміздің мерейі әрқашан
үстем болғай! Әумин!



8-15 маусым 2015 жыл

Конституция латын тіліннен
(constitutio) – заң, тұрақтылық деген
мағынаны білдіреді.

Кеңес жүйесі тарап, Қазақстанның
Тәуелсіздігі жарияланғаннан кейін 1993
жылы парламент қабылдаған бірінші
Конституция Республиканың
дамуындағы  зор қадам болды. 1993
жылы 28 қаңтарда егеменді тәуелсіз қазақ
мемлекетінің тұңғыш Конституциясын
Қазақстан Республикасының Жоғарғы
Кеңесі бірауыздан қабылдады. Сөйтіп,
Конституция – егеменді, ешбір
мемлекетпен ортақтаспаған тәуелсіз
мемлекеттің Ата Заңы болды.

Ал, 1995 жылы 30 тамызда
бүкiлхалықтық дауыс беру негiзiнде
екiншi, қазіргі қолданыстағы
Конституция қабылданды.

Қазақ елінің Конституцияларының
тарихына көз жүгіртсек. Бұл жаңа
Конституция Қазақстанның төртiншi Ата
заңы (1937, 1978, 1993, 1995). Оның
құрылымы кiрiспеден, 9 бөлiмнен, 98
баптан, көптеген тармақтар мен
тармақшалардан тұрады. Жаңа
Конституцияның ең жоғары заңдық күшi
бар және ол ҚР-ның бүкiл аумағында
тiкелей қолданылады.

Президент Н.Ә.Назарбаев «біздің
Конституцияның бізге берген ең басты
құндылығы – таңдау құқығы, басқаша
айтқанда, өз өміріңнің қожасы болуы кез
келген қазынадан бағалы» дей келе
мемлекеттік биліктің қайнар көзі
халықтың өзі екенін айқындады. Себебі,
Қазақстан Республикасы өзiн
демократиялық, зайырлы, құқықтық және
әлеуметтiк мемлекет ретiнде
орнықтырды. Ал, оның ең қымбат
қазынасы - адам және адамның өмiрi,
құқықтары мен бостандықтары деп
айқындалды. Мемлекеттiк билiктiң
бiрден-бiр бастауы – халық. Сондай-ақ,
халық билiктi тiкелей республикалық
референдум және еркiн сайлау арқылы
жүзеге асырып, өз билiгiн іске асыруды
мемлекеттiк органдарға бередi.

Конституцияда Республика
қызметiнiң түбегейлi принциптерi
ретінде қоғамдық татулық пен саяси
тұрақтылық, бүкiл халықтың игiлiгiн
көздейтiн экономикалық даму,
қазақстандық патриотизм, мемлекет
өмiрiнiң аса маңызды мәселелерiн
демократиялық әдiстермен, оның iшiнде
республикалық референдумда немесе
Парламентте дауыс беру арқылы шешу
белгіленді.

Осылайша, Ата Заң мемлекетіміздің
қуатына айналды. Әрбір азаматы өзін тең
сезінетін, татулығы жарасқан қазақ елінің,
Қазақстан халқының қарымды істері
бүгінде әлем жұртшылығы үшін үлгі -
өнеге.

Ата заңымыздың жетістіктерінің бірі
- адам құқығы толық ескерілмеген,
қорғалмаған декларациялардан бас
тартуы. Ата Заңның «Адам және
адамзат» деген ІІ-ші бөлімінде бекітілген
барлық заңдар егжей-тегжейлі
қарастырылған. Ондағы заңдар адам
өмірінің күнделікті өмірінде қолданысқа
ие. Сондай-ақ, осы бөлімнің 12 бабында
«Адам құқықтары мен бостандықтары
әркiмге тумысынан жазылған, олар

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына Жолдауында біздің
Конституцияның әлемде демократиялық қоғамның негізгі міндеттеріне сәйкес
келетіні танылып отырғандығын, егер атына  сын айтылып жүрсе, оның
ережелерінің орындалуына ғана қатысты болып жүргендігін, онда берілген
құқықтар мен мүмкіндіктер әлі де болса толығымен игерілмей келе жатқандығын
айта келе, ең әуелі қолданылып жүрген Конституциямыздың әлеуетін барынша
пайдалануымыз қажет екендігін баса көрсетті.

Расында да, 1995 жылғы 30 тамыздағы Республикалық референдумда
қабылданған Ата Заңымыз- Қазақстан Республикасы Конституциясының мағынасы
мен мәніне тереңінен жүгінсек, оның Қазақстандағы азаматтарды құқықтық қорғау,
олардың құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктерін нығайту жөніндегі
негізгі заң екендігін аңғару қиын емес. Конституцияның І- бабында «Қазақстан
Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет
ретінде орнықтырады; оның ең қымбат қазынасы- адам және адам өмірі, құқықтары
мен бостандықтары» деп айқыннан- айқын көрсетілуі осы пікірдің нақты дәлелі
болса керек деп ойлаймын.

Адамның табиғи айыруға жатпайтын құқықтарын мойындап, оларды негізгі
конституциялық құқықтары мен бостандықтарда бекіте отырып, негізгі заң
олардың қорғау механизмдерімен қамтамасыз етті. Қазақстан Республикасының
Конституциясымен құқықтары мен бостандықтарды қорғаудың екі маңызды –
соттық және әкімшілік құралдары бекітілген.

Алайда құқықтар мен бостандықтарды сот арқылы қорғау ең бірінші  кезекте
Конституцияның 13- бабының 2- тармақшасында «әркімнің өз құқықтары мен
бостандықтарының сот арқылы қорғалуына құқығы бар»  деп нақты көрсетілуі
тегіннен - тегін емес. Сондықтан құқықтық мемлекет жағдайында тәуелсіз сот
адамның құқықтарын қорғаудың негізгі құралы болып табылады.

Тәуелсіз сот әділдігін қамтамасыз ету мақсатында еліміздің негізгі заң
судьялардың тұрақтылығы мен оларға қол сұғылмауын бекітеді; Соттарды
қаржыландыру тікелей мемлекеттік бюджет қаражаттары есебінен жүргізуді
көздейді; судьяның қызметі депутаттық мандатпен, өзге де ақы төленетін жұмысты
атқарумен, кәсіпкерлікпен айналысуымен, коммерциялық ұйымның басшы
органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына кірумен сыйыспайтындығын
белгілейді. Қазақстан Республикасының Жоғарғы сотынан басқа соттарының
барлығының судьялары қызметке Қазақстан Республикасының Президентімен
тағайындалады және қызметінен тек сонымен ғана босатылады. Ал Қазақстан
Республикасы Жоғарғы сотының судьялары Қазақстан Республикасының
Президенті ұсынысы бойынша Парламенттің Сенатымен сайланады.

Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүргізіледі және де азаматтар
мен ұйымдардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды,
Конституция, заңдар мен басқа да нормативтік құқықтық актілердің, мемлекеттің
халықаралық келісім-шарттарының орындалуын қамтамасыз етуі мақсат тұтады.
Сот  әділдігін жүргізуде сот билігі тек Конституцияға қайшы келмейтін
нормативтік құқықтық актілерді ғана қолдана алады, жұрттың тегін, әлеуметтік,
лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге,
қөзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне немесе кез келген өзгеде жағдайларға
қарамастан заң және сот алдындағы заңды теңдігі туралы ұстанымы анықтайтын
Конституция ережелері нағыз әділеттілікке жатады.

Конституция әркімнің өмір сүруге, өзінің жеке басының бостандығына, қадір-
қасиетіне, жеке өміріне және тұрғын үйіне қол сұғылмауына, өзінің және
отбасының құпиясы болуына, абыройы мен ар намысының қорғалуына құқықтары
бар екендігі айқын көрсетілген. Бүгінгі таңда Конституция тек оның нормаларын
барлығымыз да мойындап, бағынған жағдайда ғана халыққа қызмет ететінін терең
түсінгеніміз жөн.

Абай аудандық сотының судьясы Р.Е.Омаров

абсолюттi деп танылады, олардан ешкiм
айыра алмайды, заңдар мен өзге де
нормативтiк құқықтық актiлердiң
мазмұны мен қолданылуы осыған қарай
анықталады» деп заңның адам мүддесі
үшін қызмет ететіні айшықталған.

Ата Заңның негізгі маңызын айтатын
болсақ, дамыған демократиялық
мемлекеттерде бірде бір адам өзінің
құқығы мен бостандығын Ата Заңсыз
елестете алмайды. Басқаша айтқанда,
олар күнделікті өмірде өздерінің құқығы
мен заңдарын қорғау үшін
Конституцияда бекітілген заңнамаларға
жүгінеді. Конституция осылайша
халыққа қызмет етіп, олардың тірегіне
айналады.

Адамның құқықтары мен
бостандықтарын қорғайтын
Конституцияда екі маңызды тәсіл
бекітілді: сот арқылы және әкімшілік.

Бірінші кезеңде бұл өз құқықтары мен
бостандықтарын сот арқылы қорғалуына
құқығы. Құқықтық мемлекет жағдайында
тәуелсіз сот адамның құқығын
қорғауының негізгі құралы болып
табылады.

Еліміздің Конституциясы азамат-
тардың сот төрелігіне еркін қол жеткізуін
белгілеп, әрбір азамат өзінің құқықтары
мен бостандықтарын сот арқылы
қорғауына кепілдік береді және де Ата
Заңымыздың VII бөлімінде соттар мен
сот төрелігі жайлы айтылған.

Конституция бойынша егеменді
елімізде сот жүйесі мемлекеттік биліктің
бір тармағы болып танылады.

Қазақстан Республикасында сот
төрелiгiн тек сот қана жүзеге асырады.
Сот төрелiгiн iске асыру жөнiндегi
соттың қызметiне қандай да болсын
араласуға жол берiлмейдi, және ол заң
бойынша жауапкершiлiкке әкеп соғады.
Нақты iстер бойынша судьялар есеп
бермейдi. Судья сот төрелiгiн iске асыру
кезiнде тәуелсiз және Конституция мен
заңға ғана бағынады.

Қоғамның өркендеуіне қарқын қосып,
Қазақстан халқының бірлігіне жол
бастаған Ата Заңда бекітілген
республикамыздың тұғырлы қағи-
даттары бүгінде өзінің өміршеңдігін
дәлелдеп отыр. Қазақстан халықаралық
қоғамдастықта лайықты орын алып, биік
белеске көтерілді. Әрбір қазақстандық
келешекке керуен тартқан мемле-
кетіміздің тұрақты дамуының кепілі
Конституцияның мемлекет пен қоғам
үшін ғана емес, өзінің жеке басы мен
отбасы үшін де маңыздылығын терең
сезінді.

 Конституция күні-біздің мемле-
кетіміздің,  халқымыздың ең ұлық
мерекелерінің бірі. «Көптің сөзі- киелі»,
дейді дана халқымыз. Ел жұрттың
талқысынан өтіп, таңдауына айналған
Басты құжатымыздың авторы- бүкіл 
Қазақстан халқы.  

Ғасырлар тоғысында әлемдік
өркениеттің шыңына ұмтылған
Қазақстан халқы тарихы да тағдырлы
шешім қабылдап, жасампаз жаңа дәуірге
қадам басты. Ата Заң біздің бүкіл жарқын
істеріміздің қайнар бастауына айналды.

Конституция мызғымас мемлеке-
тіміздің алтын қазығы, бірлігі мен
ынтымағы жарасқан елдігіміздің бұлжымас
бағдары, кемел келешегіміздің кепілі!

Қазақстан қысқа мерзім ішінде
экономикалық жетістіктермен бірге
демократияның негізгі тетіктерін
жасақтады.Мысалы, азаматтық қоғам
құру процесі соның бір айғағы.Осылай
жаңашылдыққа бағыт бағдар алған
негіздер тәжірибеміздің толыса
бастағаның білдіреді.

Қазақстан Республикасының
Конституциясы ұлтаралык, дінаралық
татулықты орнықтырады. Конституция
бойынша дін бостандығы бекітіліп,
оның   19-бабында» әркім өзінің қай
ұлтқа, қай партияға және қай дінге
жататынын өзі анықтауға және оны
көрсету-көрсетпеуге хақылы» делінген.

Біздің қоғамымызда  діннің алатын
орны ерекше. Ол арқылы рухани тәлім-
тәрбиенің салауатты қоғам
қалыптастыруда маңызы зор. Алайда,
соңғы уақыттарда елімізге шет
мемлекеттерден келіп еніп жатқан
көптеген діни  ағымдар, қоғамдағы
ұлтаралық рухани келісімге дақ тусіріп,
қақтығыстар тудыруды көздейтін діни
ұйымдардың республикамызда
кездесетіні жасырын емес. Әділет 
департаменттерінен ашылған діни
ұйымдарды тіркеу мен олардың
қызметіне мониторинг жургізумен
айналысатын бөлімдердің құрылуы бұл
саладағы соңғы жылдарда орын алған
бейберекеттіктерді тыюға оң жағдай
жасауға бағытталып отыр.

Мемлекет өмірінің аса маңызды
мәселелерін талқылау және шешу кезінде
әрбір құқықтық санасы жоғары  азамат
Конституцияда  бейнеленген
жауапкершілікті сезінуі қажет. Қоғамның
бүгіні  мен болашағы үшін, жалпы
алғанда  өз Конституциямызды
құрметтеп қорғап және маңыздылығын
жоғалтпай сақтауымыз біздің, яғни әрбір
Қазақстан Республикасындағы
азаматтың міндеті мен парызы. Себебі,
бұл Конституция Қазақстан
Республикасының Ата Заңы. 

Тоқсан ауыз сөзімді түйіндейтін
болсам, Конституция тек мемлекеттің
ғана емес, қоғамның да Ата Заңы болып
табылады. Осы идеяның меншікке,
азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарына қоғамдық
бірлестіктерге, отбасына және тағы
басқаларға қатысы бар екендігін
ұмытпауымыз керек және мемлекетіміз
бен қоғам тұрақтылығының, болашаққа
деген сенім мен халқымыздың ауқатты
тұрмысының, лайықты өмірінің кепілі -
Ата Заңымыздың мерейі әрдайым үстем
болсын демекпін!

Шығыс Қазақстан облысы
Абай аудандық сотының
төрағасы  Е.С.Қоянбаев

Аудандық сот кеңсе мамандарының кәсіби біліктілігін
жоғарылату мақсатында 03.06.2015 жылы кеңсе
мамандарымен  «Төрелік»жүйесімен жұмыс істеу тәртібі,
05.06.2015 жылы «Азаматтық іс бойынша сот отырысының
хаттамасының толтырылуы» атты тақырыптарда семинар
сабағы және де  Абай ауданындағы жергілікті мекемелермен,
яғни Кіріс басқармасымен, «Халық Банк»АҚ-ның Қарауыл
ауылындағы филиалымен, Қазақтелеком, Шығысэнерготрейд,

Казпошта, Абай ауданы әкімі аппараты, «KazMikro-
Finance»ұйымы» ЖШС-мен сотқа талап арыздарды «Сот
кабинеті» сервисімен мемлекеттік тілде беру туралы, сондай-
ақ 10.06.2015 жылы «Тергеу судьясы- бірінші сатыдағы сот
судьясы», 11.06.2015 жылы «Қылмыстық іс жүргізу,
қылмыстық-атқарушылық заңнамалары» атты тақырыптарда
мемлекеттік органдардың қатысуымен дөңгелек үстел өткізілді.

Абай аудандық сотының баспасөз қызметі

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Абай аудандық сотының төрағасы Е.С.Коянбаев 18.06.2015 жылы

Абай ауданы Қарауыл ауылының тұрғындарымен Абай аудандық
сотының ғимаратында ашық есік күнін өткізеді. Байланыс телефоны:
9-12-40

«Сот кабинеті» - бұл халық үшін сот жүйесінің қолжетімділігі мен ашықтығына
толықтай қол жеткізуіне мақсатталып жасалған, сот органдарының электрондық
сервисіне кіруге арналған бірыңғай терезе. «Сот кабинеті» арқылы сотқа
электронды түрде талап арыз, шағым, өтініш беруге, мемлекеттік баж салығын
онлайн режимде төлеуге, сот құжаттары мен жалпы сот ісіне қатысты барлық
құжаттарды осы тәртіп арқылы қадағалап отыруға болады. Пайдаланушының
қалаған уақытында сот құжаттарын қарауға, іс бойынша сот актілерін басып
шығарып алуына мүмкіндігі бар.  

Яғни сотқа талап арыз беруге ниеттенген адам кез-келген жерде отырып,
«Сот кабинеті» сервисі арқылы біріншіден уақытын үнемдеп, екіншіден қаражатын
үнемдеп арыздана алады. Сондай-ақ жоғарыда атап кеткендей сотқа берілген
арыздың қозғалысы туралы, сот актісінің көшірмесін сот ғимаратына келмей-ақ
алу мүмкіндігі бар.

 Елбасымыздың «Қазақстан-2050» бағдарламасын орындау мақсатында
дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру үшін әлемдік стандарттарға сай болуымыз
керек. Соның бірі электронды басқару жүйесіне көшу. Электронды басқару
жүйесінің елімізде қолданысқа енгізілгеніне жеті жылдай уақыт болды. Соның
нәтижесінде халық қаншама уақыты мен қаражатын үнемдеуде. ҚР Жоғарғы
Соты Төрағасының тапсырмасымен сот жүйесінде де бірнеше электронды
сервистер енгізіліп, құжатайналымдары электронды түрде жүргізілуде. Абай
аудандық сотында сотқа жүгінушілерге «Сот кабинеті» сервисінің қаншалықты
тиімді екендігі үздіксіз насихатталуда.  Алайда, халыққа «Сот кабинеті» жүйесінің
тиімділігі қаншалықты насихатталғанымен, біздің ауданда электронды түрде сотқа
жүгіну көрсеткіші төмен. Жыл басынан бері аудандық сотқа аталған сервис
арқылы 87 талап арыз, 87 сот актісінің көшірмесін беру туралы арыздар тіркелген.
Аталған арыздардың, талап арыздардың көпшілігі санаулы ғана бірді-екілі заңды
тұлғалардан түсуде. Сондықтан, Елбасымыздың тапсырмасын орындау
мақсатында тағы да баршаңызды электронды құжат айналымын қолдануға
шақырамыз.

Абай аудандық сотының кеңсе меңгерушісі Д.А.Жапалова
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Балғындар мерекесі

1 маусым
Ха лы қ а р а л ы қ
балаларды қорғау
күніне Қасқабұлақ
а у ы л ы н ы ң
«Балбөбек» ясли-
б а қ ш а с ы н ы ң
к і ш к е н т а й
бү лд ірш інд ер і
ерекше мерекелік
көңіл –күймен атап
өтті. Сол күні
күнде жарқырай
шуағын төгіп,
нұрын шашып
тұрды. Балдай тәтті бал тілдерін қызықтаған
ата-әже, ата-аналар балдырғандарын  жетектеп
ауылдың мәдениет үйіне ағылды. Осы күні
«Балбөбек» ясли-бақшасының  үлкен
«Ақбота» тобының тәрбиеленушілері
Әкіманов Бекнұр, Алтынхан Аида,
Жұманбаева Асылжан, Өмірзақова Гүлім,
Замензайтов Бауыржан, Мұсаева Зерелер
балабақшаны аяқтап, мектеп қабырғасына аяқ
басуы тәрбиеші үшін де, ата-ана үшін де үлкен
мерекеге ұласты. Балабақша тәрбиешілерінің
ұйымдастыруымен кең көлемде мерекелік
салтанатты жиын концерттік шарамен
жалғасын тапты. Алдымен балабақша
меңгерушісі Ж.Акманов балалар күнімен
құттықтап, жыл бойында балабақшада
атқарылған істерге шолу жасап,
балдырғандарға балабақшаны тәмамдағаны
туралы куәліктер табыстады. Онан кейін сөз
кезегін ата-аналар комитетінің мүшесі,
аудандық мәслихат депутаты, екі бірдей
баласын әкеп отырған әке Асқар Мұқатай

балаларды құттықтап жүрекжарды ыстық
лебізін білдірді. Кішкентай бүлдіршіндердің
ауылдың үлкен мәдениет үйінде қойған
тамаша әндері мен мың бұрала билеген  билері
зал толған көрермендердің көңілінен шықты.
Шара соңында Ерасыл атты жиенін
балабақшаға әкеп отырған ардагерлер
кеңесінің мүшесі Өсербаев Амангелді
балдырғандарға бата берді. Қасқабұлақ
ауылдық әкімшілігінің бас маманы Шұғыла
Бағдаулетқызы бүлдіршіндерді құттықтап,
балабақша басшысына алғыс хат табыстады.
Бұл мерекелік шараны ұйымдастыруға
мекеменің барлық қызметкерлері белсене ат
салысып жоғары деңгейде өткізді. Осы жылдың
өзінде бірнеше рет ауыл сахнасына шыққан
балалар өнері шыңдалып келеді. Мерекелік
шаралар жалғасын әрқашан таба бермек!

Әсел Ибрагимқызы
Гүлшат Спатайқызы

Балабақша қызметкерлері

Елбасының Қазақстан Халқына
Жолдауы аясында Үкімет жаңа
жұмыспен қамту стратегиясы-
«Жұмыспен қамту - 2020»
бағдарламасын бекіткен болатын. Бұл
бағдарламаның негізгі мақсаты –
тұрақты және нәтижелі жұмыспен
қамтуға жәрдемдесу арқылы халықтың
табыс деңгейін арттыру болып
табылады.  Бағдарлама аудан
орталығында жылма-жыл өз жалғасын
табуда. Аталмыш бағдарлама арқылы
пайдалы кәсіп көзін тауып оны әрі
дамытамын деушілердің қатары
көбеюде. Атап айтқанда, жеке кәсіпкер
Мұхтар Макин аяқ киім жөндеу
шеберханасын ашуға 1 500 000 теңге
көлемінде несие алып, аудан
орталығында тұрғындардың үзіліссіз
қысы-жазы аяқ киім жөндеу арқылы
өз пайдасын тигізіп, еңбек етуде. 2005
жылдан бастап бұл кәсіппен
аяналысып келе жатқан бағдарлама
тұтынушысы 2006 жылдан бері  Абай
ауданында еңбек етіп келеді. «Шығын
шықпай, кіріс кірмейді» демекші
Мұхтар Макин несие арқылы қол
жеткізген тігін аппараттарымен жасап
отырған еңбегі де қымбат емес. Семей
қаласындағы аяқ киім жөндеу
шеберханаларынан біршама арзан.
Жөндеуге қажетті материялдардарды

өз қаражатына
алатын көрінеді.
Несие алған
күннен бастап
аппараттар мен
тігуге қажетті материялдарға
бірден қол жеткізген.
Шеберханашының айтуы
бойынша осы күнге дейін
жасаған жұмысына риза
болмаған адам
к е з д е с п е п т і .
Жөндеп қана
қоймай, аяқ киім
т і г у м е н
а й н а л ы с а д ы .
Ауданымыздың
«Қаламқас» ән-би
ансамблінің әртістеріне арнап
сахналық етіктер тіккен. Әр етіктің
әдемі әсемделуіне баса назар салумен
қатар ою-өрнектердің  дизайнын да
өзі ойлап табады. Қыстық етіктер

тігумен де айналысып жүр.
«Аяқ киімің тар болса,

дүниенің кеңдігінен не пайда?»
демекші аудан
т ұ р ғы нд а р ын а
үлкен пайдасын
тигізіп отырған
Мұхтар Макинге
алғысымыз шексіз
дейді абайлық
тұрғындар. «Кәсіп
болмай, нәсіп

болмас» деп Төле би бабамыз
айтпақшы өз кәсібін өзінше
дөңгелетіп отырған
шеберханашының жұмысына
біз де табыс тілейміз!

Мөлдір БАЙБУРИНОВА
Сулейман Демирель атындағы

халықаралық қазақ-түрік
университетінің

журналистика факультетінің
1-курс студенті

Государственная служба
представляет собой
профессиональную деятельность
граждан в органах государства по
исполнению должностных
обязанностей, направленных на
реализацию государственных задач
и функций в различных областях
общественной жизни. Именно эти
граждане – государственные
служащие – выполняют те
практические задачи, которые
общество возлагает на
государство как на особую
организацию политической власти.

Эффективность реализации
государственными аппаратами их
полномочий зависит от
профессионализма должностных лиц,
замещающих должности
государственной службы.
Государственная служба тем и
характеризуется, что это
профессиональная деятельность,
предполагающая наличие у лица
соответствующего образования и
стажа работы, определенных знаний
и навыков, необходимых для
исполнения должностных
обязанностей, а также моральных,
деловых и психологических качеств.
Общество рассчитывает, что
государственный служащий будет
вкладывать все свои силы, знания и
опыт в осуществляемую им
профессиональную деятельность,
беспристрастно и честно ему
служить. В связи с чем, нравственный
аспект в вопросах государственного
управления в решающей степени
определяет цели государственной
службы, ее ведущие принципы и
нормы.

Вместе с тем, организация и
эффективность работы
государственных служащих органов
государственной власти различных
уровней недостаточно удовлетворяет
казахстанское общество, что в свою
очередь является одной из причин
продолжающегося реформирования
системы государственного
управления и системы
государственной службы. Внедрение
эффективных технологий и
современных методов кадровой
работы, направленных на повышение
профессиональной компетентности и

мотивации государственных
служащих является одной из задач
пяти институциональных реформ
выдвинутых Президентом Республики
Казахстан Н.А.Назарбаева.

В целях поддержания и защиты
авторитета государства и уважения к
его служащим со стороны общества
каждый государственный служащий в
рамках персональной
ответственности обязан соблюдать
требования таких стандартов
поведения, которые соответствуют
его высокому статусу.

В Республике Казахстан общие
принципы служебного поведения
государственных служащих
определены Указом Президента
Республики Казахстан от 3 мая 2005
года № 1567 и представляют собой
краткие основы поведения, которыми
государственным служащим надлежит
руководствоваться при исполнении
должностных (служебных)
обязанностей.

Приказом Председателя Агентства
РК по делам государственной службы
и противодействию коррупции от 11
декабря 2014 года №54
утвержденыПравила служебной этики
государственных служащих
Агентства и его территориальных
подразделений (далее – Правила).

Правила, представляя собой,
совокупность общих принципов
профессиональной служебной этики
и основных правил служебного
поведения государственных
служащих Агентства и его
территориальных подразделений,
призван повысить эффективность
выполнения ими своих должностных
обязанностей. По форме он состоит
из общих положений и нескольких
разделов об основных принципах и
норм служебного поведения,
взаимоотношения с гражданами, а
также ответственности за нарушения
положений Правила. По своему
содержанию нормы Правила условно
можно разделить на три типа:
предписывающие (как требуется с
точки зрения профессиональной
морали гражданского служащего
поступать в определенных
ситуациях), запретительные (что
конкретно не разрешается в рамках
служебного поведения) и

рекомендательные (как следует себя
вести в той или иной нравственной
ситуации). Например,
государственные служащие призваны
исполнять должностные обязанности
добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях
обеспечения эффективной работы
ведомства. Государственным
служащим запрещается использовать
служебное положение для оказания
влияния на деятельность
государственных органов, органов
местного самоуправления,
организаций, должностных лиц,
государственных служащих и граждан
при решении вопросов личного
характера. Кроме того,
государственные служащие призваны
способствовать своим служебным
поведением установлению в
коллективе деловых взаимоотношений
и конструктивного сотрудничества
друг с другом. Им рекомендуется быть
вежливыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и
проявлять терпимость в общении с
гражданами и коллегами. Тем самым
Правила является основой для
формирования взаимоотношений в
сфере государственной службы в
Агентстве РК по делам
государственной службы и
противодействию коррупции,
основанных на нормах морали и
уважительном отношении к ней в
общественном сознании, а также
выступает в качестве института
самоконтроля служащих ведомства.

Таким образом, проблема
профессиональной этики и
соблюдения требований к служебному
поведению служащих связана с тем,
что деятельность государственных
служащих должна отвечать не только
положениям законодательства о
государственной службе, но
общепринятым моральным
принципам и нормам казахстанского
общества и государства.

Руководитель отдела
 работы с персоналом

Департамента Агентства
 по делам

государственной службы и
противодействию коррупции

по ВКО
Марат Ахмадиев

Указом Президента Республики
Казахстан №883 от 6 августа 2014 года
«О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы
государственного управления
Республики Казахстан» было создано
Агентство Республики Казахстан по
делам государственной службы и
противодействию коррупции, одним из
задач которого является выявление,
пресечение, раскрытие и расследование
коррупционных преступлений и
правонарушений. В областях Республики
Агентство имеет Департаменты и
территориальные подразделения в
районах.

В Департаментахфункционируют
специальные отделы информационно-
технического обеспечения, которые в
режиме онлайн ведут мониторинг всех
государственных закупок, проводят
собственный маркетинг, для отслеживания
ценовой политики. Не секрет, что реализация
преступного умысла на хищение бюджетных
средств при государственных закупках
начинается еще на стадии формирования
бюджета. В цену закупаемых товаров, работ,
услуг изначально закладываются суммы так
называемых «откатов».

В этой связи, Информационно-
техническим отделом Антикоррупционной
службы по Восточно-Казахстанской области
проводится мониторинг стоимости товаров
и различных услуг, приобретаемых по
государственным закупкам, во всех
финансируемых государством учреждениях
в пределах обслуживаемой территории.

Объявленная заказчиком стоимость
закупаемого товара сопоставляется с
рыночными ценами, и в случае
установленияего необоснованного
завышения,направляется в адрес
государственного органа«информационное
письмо» рекомендательного характера об
отмене конкурса либо пересмотре цены в
сторону понижения.

Так, с начала года предотвращено
нерациональное использование более 95
млн. тенге бюджетных средств. Наиболее
часто выявляются факты завышения
стоимости при приобретении ГСМ,
продуктов питания, оргтехники, офисной
бумаги и автомобилей.

К примеру, в феврале этого года
предотвращен запланированный одним из
государственных органов области закуп
бензина АИ-92 по 109 тенге за литр с учетом
НДС. Так как на тот моментприказом

Министра Энергетики Республики Казахстан
от 10 февраля 2015 года №67
утвержденыпредельные цены на розничную
реализацию нефтепродуктов, на которое
установлено государственное регулирование
цен бензина марки АИ-92/93 -  99 тенге за
литр с учетом с НДС. Своевременная реакция
сотрудников информационно-технического
отдела позволила сэкономить более 33 млн.
тенге, которые в случае проведения конкурса
привело бы к необоснованному и
нерациональному использованию
выделенных бюджетных средств. Еще одним
государственным учреждением
планировалась закупка 13 автомашин по
стоимости 3,5 млн. тенге за единицу при
рыночной стоимости менее 2 млн. тенге. На
основании «информационных писем»
рекомендательного характера, цена закупа
автомашин в конкурсе пересмотрена в
сторону понижения, в результате которых
сэкономлено более 20 млн. тенге бюджетных
средств.

В целом в результате мониторинга
портала государственных закупок за 5
месяцев 2015 года государственных органов
и организаций, выявлен 51 факт завышения
заявленных цен после пересмотра цен общая
сумма предотвращенного неэффективного
расходования бюджетных средств составила
97 млн. тенге.

В случае проведения конкурса по
завышенным ценам закупаемых товаров,
работ и услуг нами  осуществляются
с о о т в е т с т в у ющ и е п р о в е р о ч н ы е
мероприятия с привлечением компетентных
специалистов, в результате которых, будут
приниматься решения о дисциплинарной и
уголовной ответственности  виновных лиц.

Таким образом, осуществляемые нами
профилактические работы показывают что,
проведение в ежедневном онлайн
режимемониторинга государственных
закупок дает возможность пресекать на
опережение, не допускать причинение
ущерба государству, выявлять проявление
коррупционных рисков. Работа в данном
направлении будет продолжена и
сотрудниками данного отдела, работа по
мониторингу сферы государственных
закупок держится под особым контролем.

А.Маутханова
Руководитель отдела

информационно-технического
обеспечения Департамента Агентство

Республики Казахстан по делам
государственной службы и

противодействию коррупции по ВКО

Өнерлінің өрісі кең
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- Ержан Жұбайханұлы, алдымен
сізді және сіз басқарып отырған Абай
аудандық ішкі істер бөлімінің жеке
құрамын Қазақстан Республикасы
ішкі істер органдарының құрылған
күнімен және 23 жыл толу
мерекесімен құттықтаймыз!

- Рахмет, шындығында бұл мереке біз
үшін үлкен қуаныш. Себебі, мен ішкі істер
органдары қатарында 1993 жылдан
бастап қызмет атқарамын. Сол уақыттарда
біз  Кеңестер Одағы  кезіндегі 10-ыншы
қараша күнін мейрам ретінде атап
өтетінбіз. Яғни, тәуелсіздіктің алғашқы
жылдарында еліміздегі тәртіп
сақшыларының төл мерекесі болған жоқ.
Егемендік алғаннан кейін 1992 жылы
«Қазақстан Республикасының ішкі істер
органдары туралы» алғашқы Заң
қабылданды, бірақ арнайы мерекелік күн
берілген жоқ. Еліміздегі барлық қызметтер
мен қызметкерлердің арнайы бекітілген
атаулы күндері болған кезде, әрине, бұл
бізге ыңғайсыздық туғызатын. Қазір
Елбасымыз Н.Назарбаевқа үлкен алғыс
білдіреміз. Міне, он шақты  жылдың  көлемі
болды Президентіміздің арнайы
Жарлығымен 23 маусым ҚР ішкі істер
органдарының құрылған күні болып
бекітілді. Яғни, «Қазақстан
Республикасының ішкі істер органдары
туралы» Заңы қабылданған күнен бастап
санасақ   23  жыл  болып  отыр.

- Сөз орайында, өзіңіз қызметке
келгеннен бергі уақыттағы Абай
ауданы бойынша атқарылып жатқан
жұмыстарға тоқтала кетсеңіз.

- Біздің басты міндетіміз - қылмыстың
алдын алу, болған қылмыстарды ашып,
тергеу және анықтама жүргізіп, әділ жаза
тағайындау үшін сот алдында
жауапкершілікке тарту. Осы бағытта Абай
АІІБ-і бойынша біршама жұмыстар
атқарылды.  Мәселен, өткен  2014  жылдың
5  айында  аудан  көлемінде  33  қылмыс
болса, биылғы сәйкес мерзім ішінде 28
қылмыс тіркеліп, ашылуы 92,8 пайызды
құрап отыр. Яғни,  құқықбұзушылықтың
төмендеуі,  сонымен  қатар  қылмыстың
ашылуының  жоғарылауы  байқалады.  Бұл
тынымсыз  жүргізілетін  профилактикалық
жұмыстар  нәтижесі.

Негізінде  ауданымыздағы  қылмыстың
басым бөлігін ұрлық фактілері құрайды.
Соңғы жылдары оның азаюы байқалады.
Жалпы, 2014  жылдың  салыстырмалы
кезеңінде  21 ұрлық  болып, ашылуы  59,1
пайызды  құраса,  биылғы  2015  жылдың
осы  мерзімінде 16  бөтеннің мүлкіне қол
сұғу  фактісі  тіркеліп, ашылуы  86
пайызды көрсетті.

 Оның ішінде, былтырғы жылы 8  мал
ұрлығы  тіркеліп,  ашылуы  33,3  пайызды
құраса, ағымдағы  жылы  5  мал  ұрлығы
орын алып,  оның  ашылуы  75  пайызды
көрсетіп  отыр.  Жалпы, мал  ұрлығын
болдырмау, алдын алу шараларында
біршама жұмыстар атқарылуда. Мәселен,
қаламен  екі  ортаны  жалғастыратын,  ауыл
арасын  жалғайтын  күре  жолдардан  бөлек
аудан  көлеміндегі  мал  ұрлығы  бойынша
тасымал  болуы  мүмкін  дала  жолдары
зерделене  отырылып, жылжымалы
арнаулы  бірімен-бірі  уақытында
хабарласатын  посттар  күндіз-түні
жұмыс  атқаруда. Соның  негізінде,
кейінгі  уақыттағы   Құндызды  ауылының
2  бас  сиыр малының  ұрлығы,  Құндызды
ауылының  21  бас  жылқы  малының
ұрлығы,  Кеңгірбай Би  ауылының  1  бас
сиыр  малының  ұрлығы  ашылды. Бұл
біздің тәртіп сақшыларының тынымсыз
еңбегінің  арқасында келген жетістік.

-Қылмысты ашуда оң нәтиже мол

екеніне куәміз. Дегенмен әккі қыл-
мыскерлердің кейбір істері ашылмай
қалатын кездері де тіркелетін шығар?

- Қынжылтарлығы, бізде мал ұрлығы-
на байланысты күрмеулі мәселелер әлі де
кездеседі. Қазір тәуліктің қай мезгілін алып
қарасаңыз да жол бойы толған бағусыз
жүрген мал екенін аудан халқы біледі.
Иелері өз меншігіндегі түлікті жайлымда
иесіз қалдыруы салдарынан мал жоғалып
немесе ұрылардың қанжығасында кетуі
әбден мүмкін. Бірақ бұларды әккі қыл-
мыскерлер деп атауға болмас. Себебі, аза-
маттар өздерінің жоғалған малын бірша-
ма уақыт өткеннен кейін ғана біліп, ішкі
істер бөліміне хабарлайды. Бұл кезде ұры-
ларды қолға түсіруге қажетті айғақ зат-
тардың ізі жойылады. Кейбір жағдайлар-

да ұрыларды
қолға түсіріп қылмыстық істі

сотқа жолдағалы отырғанда, арыз беру-
шілердің өздері ағайын-туыстардың ара-
ласуымен кінәліге кешірім беретінін айтып,
қарсы арызын арқалап келеді. Осындай
жайттарды болдырмас үшін тұрғындар
иеліктеріндегі малына ен салып, тек бақ-
ташыларға бақтырып, сақтық шараларын
күшейтсе, мал ұрлығына қатысты қылмы-
стардың алдын алуға болар еді. Құқық
қорғау органдары қызметкерлері тарапы-
нан ауыл халқымен кездесуде малды бақ-
тыру туралы жиі айтылса да, бұл жөнінде
барлық бұқаралық ақпарат құралдарында
жарияланып жүрсе де, мал бағуға әлі де
болса немқұрайдылық бар. Сондай-ақ,
ауылдық әкімдіктер мал иелеріне анықта-
ма берерде ол азаматтың малы бар-жоғы-
на, немесе біреулерден сатып алғанына
баса назар аударып, тексеріп барып бер-
гені дұрыс болар еді.

-Мал ұрлығынан басқа қандай
қылмыс түрлері жиі тіркеледі?

- Кейінгі  жылдары  мал ұрлығынан
өзге пәтер  ұрлығы  да  бой көтере  баста-
ды. Мысалы, Семей  шаһарынан  арнайы
келген  Д  есімді  азамат  Қарауыл  ауылы-
ның  тұрғыны  С-ның  үйіне  ұрлыққа  түсіп
83 000 теңге  көлеміндегі  қаражатын
ұрлап, Семей  қаласына  қайтадан  бой
тасалаған  жерінен  құрықталып,  қазіргі
уақытта үстінен қылмыстық  іс  қозғалып,
тергеу  амалдары  жүргізілуде.

Аудан көлеміндегі ауыр  және  аса ауыр
қылмыс түрлері, 2014 жылдың  салыс-
тырмалы  кезеңінде  5  қылмыс  болса,
биылғы  2015 жылы  2  қылмыс  болып,
ашылуы  100  пайызды  құрап  отыр. Бұл
да  облыс  көлеміндегі  қылмыстың  ашы-
луы  жағынан  алдыңғы  орындағы
көрініс.

Сондай-ақ, орта дәрежедегі қылмыс
былтырғы  жылы  26  болып,  ашылуы  75
пайыз болса, биылғы  жылдың салыстыр-
малы  кезеңінде 19 қылмысқа төмендеп,
ашылуы 86,7 пайызды  құрады.

Бір бұл ғана емес, жетістіктер қатары-

на тоқталар бол-
сақ, мен осы лауазымға та-

ғайындалғаннан бері бөлім басшылығы-
ның құрамын, тергеу, қылмысты іздесті-
ру бөлімшесі, учаскелік полиция инспек-
торларының құрамы өзгертіліп, білікті
мамандармен толықтырылды. Алдағы
уақытта қылмысты ашу бағытында бұл
азаматтар барынша жұмыс істейтіндікте-
ріне сенімдімін.

- Жаңа сіз атқарылып жатқан
жұмыстармен бірге осы міндеттерді
атқаратын мамандарға да тоқталып
өттіңіз. Бөлімдегі кадр құрамы, олар-
дың кәсіби шеберліктері қалай шың-
далуда екендігін айта кетсеңіз.

- Абай ауданының ішкі істер бөлімінде
қазіргі күні штат бойынша 51 полиция
қызметкерлері  болуы  тиіс. Оның  2-еуі
вакансиялық бос орын  болғандықтан,  49
полиция  қызметкері  қызмет  атқаруда.
Мамандардың барлығы жастар. Аттеста-
циялаудан өткен қызметкерлердің бар-
лығы заңгерлік орта және жоғары
білімдері бар. Биылғы жылы Қазақстан
Республикасы Ішкі  істер  министрлігі
Қарағанды  қаласындағы  Б.Бейсенов
атындағы академияға арнаулы жолдама-
мен бір қызметкерді  білімін  шыңдауға
сырттай оқуға жіберіп отырмыз.

Жоғарыда айтып өткенімдей, бөлімдегі
штаттық - ұйымдастыру жұмыстарына
біраз өзгерістер енгізілді. Жол және инс-
пекция тобының  мемлекеттік автоинспек-
торы болып полиция майоры Д.Есімжа-
нов, әкімшілік полиция бөлімшесінің
әкімшілік практика жөніндегі инспекторы
болып полиция лейтенанты Р.Мырзаханов,
Кеңгірбай Би ауылының учаскелік  поли-
ция инспекторы полиция  аға  лейтенанты
Е.Рымжанов, Тоқтамыс  және  Медеу
ауылының  учаскелік  полиция  инспекто-
ры  полиция  лейтенанты  М.Нұғымаров,
кәмелетке жасы толмағандар ісі жөніндегі
учаскелік  полиция  инспекторы П.Тұрсы-
нғали, криминалды полиция  тобының  аға
жедел  уәкілі болып Қарағанды академи-
ясының түлегі Ф.Септегенов тағайындал-
ды. Қазіргі уақытта қабылданған жас қыз-
меткер ел тыныштығы үшін қызмет атқа-
руда, оларға білікті мамандар қатарынан
тәлімгерлер тағайындалған.

Екіншіден жеке құрамның әскери-қыз-
меттік даярлығына да көп көңіл бөлінеді.
Әр аптаның жұма күні жеке құрам та-
бельдік қарудан атуға, денешынықтыру
жаттығулары және нормативтік-құқықтық
актілер бойынша сабақтарға қатысып, ол
шаралар арнайы бейнетаспаға  түсіріліп
отырылады.

- Мамандығының майталма-ны
ретінде кімдердің есімдерін атап
өтер едіңіз?

- Әскери-қызметтік даярлықта,
жалпы өзінің қызметтік міндеттерін
атқаруда жоғары жетістіктерге жетіп
жүрген полиция подполковнигі
Е.Бейсенов, полиция майоры Д.Е-
сімжанов, полиция капитаны Б.Ры-
мғалиұлы, Н.Болатұлы, А.Мұқа-

нов, Д.Нұғыманов,
Б.Байбуринов, полиция аға лейте-

нанттары Қ.Жолмағанбетов, Е.Рымжанов,
М.Алматаев, Д.Қасенбаев, М.Рахымов,
полиция  лейтенанты О.Сүлейменов,
М.Мұратов, М.Нұғы-маров, П.Тұрсынғ-
али, полиция старшинасы  Р.Жұманбаев,
полиция сержанттары М.Байжұманов,
А.Кульчи-беков, Қ.Абенов, Н.Құтанбе-
ковтерді атап айтуға болады. Дегенмен әр
қызметкер өзіндік қабілетімен тапсырыл-
ған әр ісіне аса жауапкершілікпен қарай-
ды.

-Қылмысты ашу оның алдын алу
жұмыстарында білікті мамандарды
іріктеу қандай маңызды болса, ішкі
істер органдарының материалдық тех-
никалық базасын нығайту сондай ма-
ңызды рөл атқаратыны белгілі. Осы
орайда бөлімдегі материалдық-техни-
калық жағдай қандай деңгейде?

- Дұрыс айтасыз, білікті мамандармен
қатар материалдық базаны нығайтпаса,
қылмыстың дер кезінде ашылуы қиындай
түсетіні сөзсіз. Қазір еліміздің экономи-
касы дамыған сайын, ішкі істер органда-
рына да үлкен көңіл бөлінуде. Тәуелсіздік
алған жылы бөлімде бірде-бір компьютер
болмаған-ды, жалғыз УАЗ автокөлігі ғана
бар еді. Қазір 30 компьютер, басқа да
ұйымдастыру техникалары, 13 автокөлік
бар, оның 4-еуі учаскелік полиция инс-
пекторларында. ШҚО ІІД тарапынан
уақытылы жанар-жағармай бөлінеді. Қыз-
меткерлердің барлығы жаңа қызметтік
формамен және қару-жарақпен, арнайы
құралдармен қамтамасыз етілген. Тергеу
тобы, криминалды полиция тобы бейне-
камера, фотоаппарат, тергеу чемоданы
сияқты қажетті құралдармен жабдықтал-
ған.

Міне, осындай жасалған қолайлы жағ-
дайдан кейін жұмыс та жақсаруы тиіс.
Соның нәтижесінде алдын алу шаралары
жоғары деңгейде жүргізілуде.

 - Ғимараттарыңызға, жұмыс
бөлмелерінде кейінгі жылдары жөндеу
жұмыстары жүргізілген  сияқты. Жал-
пы,   жұмыс  өнімділігі,  оның  ішінде
тергеу  ісінің  сапалылығына  да  қыз-
мет орнындағы жайлылық әсер етуі
мүмкін. Бұл жайында не айтар едіңіз?

- Біз мемлекеттік мекемеміз, халық
біздің мекемеге көп келеді. Сондықтан
біздің ғимаратымыз әдемі, таза болуы тиіс

деп ойлаймын.  Оның үстіне полиция қыз-
меткерлері тәуліктің жартысынан астамын
осы жұмыс орындарында өткізеді. Сон-
дықтан өзіміздің денсаулығымыз үшін де
жұмыс орнымыз таза, заман талабына сай
болуы керек. Бөлім ғимараты 1979 жы-
лғы  нысан. Өткен  жылы ғимаратымызға
1 млн. 100 000 тенге  мөлшеріндегі  қара-
жатқа барлық бөлмелердің есіктері тала-
пқа сай жаңартылып,  ғимараттың  1-ші
қабатына тас  төсеніш  орнатылған  бола-
тын.

Ал биылғы жылы 1 млн. теңге мөлше-
рінде қаржы бөлініп, қызметтік компью-
терлер мен жаңа мебельдер алу жоспа-

рымызда тұр.
Ғимараттың сырт келбеті, аула-

сы толық жөндеуден өтіп, ішкі дәліздер
жаңартылмақ. Бүгінде бөлімге толықтай
күзет дабылы және бейнебақылау жүйесі
орнатылған. Барлық жұмыс бөлмелері
және мәжіліс залы жөндеуден өткізілген.
Ғимаратымыздың 1-ші  қабатында  арнайы
тарихи мұражай ашылып, ең  алғаш ауда-
нымызда «Шыңғыстау  уездік  милиция-
сы»  болып  құрылған  сонау  1929  жыл-
дан  бері сыр шертетін 46 мұражайлық
экспонаттар мен  538  фотосуреттер қой-
ылған.

- Полиция қызметкерлерің жұмы-
сына жергілікті әкімдіктен және об-
лыс тарапынан қандай көмектер
көрсетілуде?

- «ҚР ішкі істер органдары туралы»
Заңында да, ҚР Үкіметінің 1996 жылғы
№1598 Қаулысында да жергілікті басқару
органдары ішкі істер бөлімін қызметтік
тұрғын үймен, қызметтік бөлмемен,
қызметтік автокөлікпен, жиһазбен
қамтамасыз етуге тиіс деп көрсетілген.
Аудан әкімі Тұрсынғазы  Жантұяқұлы
бұл мәселеде мүмкіндігінше жәрдем
көрсетуде. Аудан бойынша 8 учаскелік
полиция  инспекторы бар. Оның 6-ында
қызметтік  үйлері  болса, осыдан біраз
бұрын аудан әкімінің  қаулысы  бойынша,
Қарауыл ауылының учаскелік полиция
инспекторына  қызметтік  үй  берілді.

- Аудан халқына, елімізге айтар
қандай тілегіңіз бар?

- Осыбір  сәтті  пайдалана  отырып,
аудан  халқын  еліміздің   айтулы  датала-
ры  Қазақ  хандығының  құрылғандығы-
на  550 жыл, Жеңістің  70  жылдығы,
Қазақстан  Республикасы  Конституция-
сына және Ассамблеяға 20  жыл толуы-
мен, сондай-ақ, Абай атамыздың 170
жылдық мерейтойларымен құттықтай
отырып, ең бірінші кезекте тыныштық,
бейбітшілік, ішкі  тұрақтылық  пен өркен-
деу тілеймін.

Елімізде құқықбұзушылықтар бол-
масын, әсіресе ұлылар жерінде қыл-
мыс орын алмаса екен деп тілеймін,
және бүкіл халқымды осыған шақы-
рамын. Қылмыспен күресуге барлық
тұрғын міндетті. Еліміз өркендеп, дами
берсін!

- Сұхбатыңыз үшін рахмет. Ел
тыныштығы жолындағы еңбек-
теріңізге табыс тілейміз!

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,
«Абай елі»

Сұхбат

Балиғат жасқа толған,
денсаулығы жақсы, ақыл-

есi дұрыс адамдарға ораза
ұстау – парыз. Бұл туралы Аллаһ

Тағала қасиетті Құранда: «Әй, иман
келтiргендер! Ораза сендерден

бұрынғыларға парыз болғандай, Ал-
лаһқа қарсы келуден сақ болатын шығар-

сыңдар деп санаулы күндерде сендерге де
парыз қылынды…» (Бақара сүресi, 183-184

аят), – деп әмір еткен.
1. Ораза ақыретте жәһәннамнан қорғайтын,

күнәларымыздың кешiрiлуiне себепшi болады. Бұл
жөнiнде пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с): «Кiмде-кiм

сене отырып, сауабын Аллаһтан күтiп, Рамазан оразасын
тұтса, өткен күнәлары кешiрiледi», – дейді.
2. Ораза – мiнез-құлықтарды жақсартады. Үнемi Аллаһ-

ты есiмiзге салып, жауапкершiлiк сезiмiн арттырады.
Жүрегiмiздi жаман сезiмдерден тазартып, харам нәрселерді жа-
саудан сақтандырып, керісінше, жақсылық істеуді үйретедi.

3. Ораза – көздi харам нәрселерге қараудан сақтайды.
4. Ораза – құлақты харам дүниелердi тыңдаудан тыяды.
5. Ораза – тiлдi өтiрiк айтпауға, бiреудi ғайбаттамауға үйретеді.
6. Ораза – асқазанды харам тағамдарды (доңыз етi, арақ-шарап,

жалпы, Исламдағы тыйым салған нәрселер) ішіп-жеуден қорғайды.
7. Ораза – аяқ-қолымызды күнәға бастайтын iстердi iстеуден,

жаман жерлерге барудан, т.б. қорғайды.
8. Ораза – адамның өзгелерге деген мейiрiмiн арттырады.

Өмiрiнде аштықтың не екенiн белмей келген бай-бақуат адамда-
рға кедей-кепшiктердiң жағдайын ұқтырады.

9.  Ораза – мұсылмандарды сабырлы болуға шақырады. Ауыз
бекіткен адам өзін белгiлi бiр уақытқа дейiн iшiп-жеуден тыяды.
Нәпсісін жеңуге тырысады. Сөйтiп, ол өмiрде кезедесетiн кейбір
қиыншылықтарды сабырмен жеңуге бел байлайды.

10. Ораза – адам денсаулығын жақсартады. Бұған пайғамба-
рымыздың мына хадисi дәлел: «Ораза ұстаңдар дендерiң сау бо-

лады». Дәрігерлердің айтуынша, 11 ай бойы ас қорытумен шар-
шап, бөгiп қалған дене мүшелерi ораза кезiнде демалады екен.
Тиісінше, Рамазаннан кейiн жақсы жұмыс iстейтiн көрiнедi.
Нобель сыйлығының иегерi, француз ғалымы Алексей Корель
оразаның адам денсаулығына пайдасы туралы ойын былай
түйiндейдi: «Денедегi жинақталып қалған қоректiк заттар ораза
кезiнде iске қосылады. Содан кейiн оның орнына жаңалары келедi.
Осылайша, денедегi жаңару процесi жүзеге асады. Жалпы,
ораза денсаулық тұрғысынан өте пайдалы».

Он бірінші. Он екінші. Он үшінші… Оразаның сауабы бұлар-
мен ғана шектелмейді. Теологтар Рамазан айының біз білмейтін
бұдан басқа көптеген сауаптарының барын айтады. Ислам ғалым-
дарының пәтуаларына қарағанда, қасиетті айда оқылатын тарау-
их намазына (күн сайын түнгі намаздан кейін оқылатын намаз)
қатысқан адамға сан сауап жазылады екен. Олай болса сауаптан
құр қалмайық!
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Ұлы Абай  Құнанбайұлына 170
жыл

- Болат Нұрболатұлы, Абай  шығарма-
шылығы діни-тағылымдық һәм тәрбиелік
қырымен де ерекшеленеді. Адамшылық-
тың шырқау шегі саналатын «кемел адам»
идеясын дана ақын Құран мен Сүннеттен -
теңіз түбінен маржан тергендей сүзіп алға-
ны  белгілі. Ал  Абайдың  ақыл  кенінен
ағылған иләһи даналық бұлағы ешқашан
сарқылмасы анық. Осы орайда, хакімнің
өзіңіз жатқа білетін, әрі өмірлік ұстаным
санайтын қандай діни тәрбиелік сөздерін
немесе өлең шумақтарын оқырманға тал-
дап берер едіңіз?

- Халқымызға дана Абайдай әйгілі тұлғаны
берген Аллаһ Тағалаға сансыз шүкірлер мен
мақтаулар болсын! Ибраһим Құнанбайұлын
еске алғанда әуелі оның Жаратушы туралы, дін
жайлы тағылымды өлеңдері, қарасөздері еске
түседі. Мәселен, хакім:

«Алланың өзі де рас, сөзі де рас,
Рас сөз еш уақытта жалған болмас», - деп

Аллаһтың бар екендігіне ерекше мән беріп
тоқталған .  Бұл өлең  жолдары  арқылы
бабамыздың  Құранды зерделеп , сүре-аят
сырларына терең бойлағанын білеміз. Екінші
өлеңінде:

«Ақсақал айтты, бай айтты,
Кім болса мейлі сол айтты.
Ақыл сенбей, сенбеңіз.
Құран-хадис емес қой,
Күпір болды демес қой,
Қанша қарсы келсеңіз!», - дейді. Бұдан келер

қорытынды  -  Аллаһтан  келген  аятқа ,
Пайғамбарымыздан келген  хадиске күмән
келтіруге хақымыз  жоқ .  Ал пенденің
білместікпен айтқан, я болмаса шариғатқа
қайшы келетін сөздеріне ермеу қажет.

- Абай өзінің 16-шы қара сөзінде бәзбір
қазақтың  д індарлығын  сынға  алып:
«Біздің қазақ құлшылығым құдайға лайық
болса  екен  деп  қам  жемейді .  Жұрт
қылғанды  қылып ,  жығылып  тұрса
болғаны .  Тілін  жаттықтырып ,  дінін
тазартып  әуре  болып  жатпайды» деп
кейістік  б ілдіреді .  Осы  жолдарды
«тәпсірлеп» бересіз бе?  Бұл сөз қазіргі күні
де мәнін жоймаған секілді...

- Дана Абайдың бұлай айтуының өзі сол
кездегі халқымыздың басым көпшілігінің діни
сауаты төмен болған. Пайғамбарымыз (с.ғ.с):
«Әр нәрсенің өз жолы болады, ал жәннаттың
жолы – білім» дейді. Сондықтан бірінші кезекте
адам баласы білімге құмар болуы керек. Ал,
енді сол уақыттағы қазақтың көпшілігінің оқуға
жағдайы болмаған. Бай баласы болмаса, кедей
баласы  жалшылықтан  босамаған .  Ондай
адамның білім деңгейі қандай болмақ? Молдаға
беріп арабша хат танытқаннан кейін ары қарай
оқытуға жағдайы болмаған. Азды-кемді сүре-
аят жаттағаннан кейін намазға жығылуды
үйренеді де, білімнің аздығынан құлшылықтың
шынайы ләззатын түсіне алмайды. Көпшілікпен
тұрып, көпшілікпен жығылып жүре береді.
Хакім Абай «Интернатта оқып жүр» деген
өлеңінде осы жайға байланысты:

«Ойында жоқ олардың,
Шариғатқа шаласы.
Орыс тілі, жазуы -
Білсем деген таласы.
Прошение жазуға,
Тырысар, келсе шамасы», - дейді. Бұл -

ізденістің  кемдігін , орыс тіліне ғана  иек
артатынын, оның өзінде де тек өзгенің үстінен
арыз-шағым жазуды үйренуді ғана мансап
санайтынын көрсетеді. Құдайға шүкір, бүгінде
араб  әліпбиін  меңгеріп ,  Құранға  түскен
жерлестеріміз аз емес. Намаздың 12 парызының
бірі - қирағат .  Қирағат  дегеніміз  Құран
аяттарын дұрыс оқу. Қирағат дұрыс болмаса,
намаздың қабыл болуы қиын. Ал, дінді тазарту
дегеніміз – ізденіс. Ислам ғалымдарының
бірінің айтқан сөзі: «Екі күні бір-біріне ұқсаған
адам - зиянда» дейді. Демек, бүгінгі алған
білімді ертеңгі күні дамытып, жаңадан үйреніп,
ілімді көбейте беру керек. Мысалы, кеше бір
әр іп  үйренсең із ,  ертеңгісін  сол б ілімді
жетілдіріп тағы бір әріпті, одан кейінгі күні
келесі әріпті үйреніп, бір орында тұрып қалмау
керек. Аят-хадис жаттап, оған амал етуде де
солай. Абай хакімнің айтайын деген негізгі ойы
осында деп білемін.

- «Кемел мұсылман кемел адам, жарым
мұсылман жарым адам» деп келетін ақын
сөздерінен  адамшылықтың  толық
болмағы  имандылыққа  байланысты
екенін  ұғынамыз .  Иманды  адам  –
қоғамның толыққанды мүшесі болатыны
анық қой!..

-Бұл жерде бірінші әуелі имандылық
тұрғысында айтылған. Екіншіден адамның білім
деңгейі туралы да меңзеу бар. Адам баласы өз
білімін өмірімен байланыстыра алса – онда
оны  толық  адам  деп  тануға  болады .
Пайғамбарымыз (с.ғ.с) бір хадисінде: «Иман

мен амал адам баласының  екі
қолы сияқты. Бірінсіз бірі іске ас-
пайды» дейді. Иман болып - амал болма-
са, амал болып - иман болмаса, онда пайда жоқ.
Сол себепті иман мен амал міндетті түрде қабы-
суы керек. Сол кезде ғана ол жемісін береді.
Яғни, толық адам - өзінің тіршілігін құлшылы-
ғымен байланыстыра білген адам.

-  Абай  –  ойшыл  тұлға .
Жаратылыстанушылар «адам  неден
жаратылды?» деген сұраққа жауап іздесе,
Абай ол сауалдың аясын кеңейтіп «Адам –
кім?» деген сұраққа діни догма тұрғысынан
жауап қайырады. «Адам бір боқ көтерген
боқтың  қабы» деп  келетін  өлең
жолдарында  «бес  асыл  іс» бойынан
табылмайтын  пенденің  ешкім  де  емес
екенін меңзейді. Жалпы, адам бойындағы
жақсылық-жамандық  сынды  қасиеттер
туралы Абайдың  тағы  қандай
пайымдарына баса тоқталар едіңіз?

- Дана Абай «Қартайдық, қайғы ойладық,
ұйқы сергек» деген өліңінде:

«Ел бұзылса, құрады шайтан - өрнек,
Періште төменшіктеп, қайғы жемек.
Өзімнің иттігімнен болды демей,
Жеңді ғой деп шайтанға берер көмек», - деп

толғанады. Расында «шайтан азғырды, анау
айтты, мынау айтты» деп жататын жұрт көп.
Шариғатта «адам егер өз нәпсісіне ие болса,
бағындыра білсе - періштелерден артық болады.
Ал, ие бола алмаса – хайуаннан да күні төмен
болмақ» делінген .  Қазір  БАҚ  арқылы
жаңалықтардан  хабардармыз , неше түрлі
бұзақылық, қылмыстар орын алуда. Мәселен,
қандай хайуан өз төлін тастап кетеді? Ал,
адамзат хайуаннан төмен сорақылыққа барып
жатыр. Жануарда ақыл жоқ, нәпсі бар. Ал
періштеде нәпсі жоқ, ақыл бар. Адам баласында
ақыл да, нәпсі де бар. Егер ол нәпсіге жеңдіретін
болса, хайуаннан төмен болып, ал ақылына
жеңдірсе Аллаһ алдындағы дәрежесі періштеден
артық болады.

- Бүгінде кейбір дінтанушылар «Абай
Аллаһқа серік қоспаған, Ислам дініндегі
Таухид  ілімін (бір құдайға  ғана сиыну)
берік ұстанған тақуа жан болған» деп жүр.
Бұл  мәселеге  ақынның  қандай  өлең
жолдарынан  дәлел   табуға  болады?
Жалпы ,  дініміз  айыптайтын  -
ырымшылдық ,  Аллаһтан  өзге  б ір
нәрседен жәрдем сұрау, тұмар тағу сынды
күнәлі  істерге хакімнің көзқарасы қандай
болған!?.

- Қазақ «әкеге қарап ұл өседі» дейді. Ал,
Абайдың әкесі Құнанбай - қажы. Меккеде Тәкие
тұрғызған, Қарқаралыда мешіт салдырған
тұлға. Сондай-ақ, Өскенбай да діндар адам
болған .  Тұрсын  Жұртбайдың  «Құнанбай
қажы» кітабында Өскенбай зекет жинай келген
қожаларды алып қалып, баласы Құнанбайды
оқытқаны айтылады. Діни сауатты Құнекең өз
балаларына да кітаби есімдер қойғаны белгілі.
Мәселен ,  Абайға  Ибраһим  деп  ат  қоюы ,
Әбдірахман, Мағауия, Ғабдулхаким т.б деп
атауының өзі тақуалықтың, Ислам дініне деген
сүйіспеншіліктің көрінісі. Әйтпесе, ол заманда
тіл-көз тимесін, ұзақ жасасын деген тәрізді бақ-

сылық ұғымнан туған ныс-
пы-есімдер де көп болған ғой.

Абайдың барлық туындыларында да
ғибрат пен насихат бар. Енді назар аударыңыз,
Абайдың ешбір өлеңінде,  ешқандай қара
сөзінде «Әруақ» деген сөз жоқ! Қай өлеңін
алып қарасаңыз да Алланы ғана ауызға алып
отырады. Мәселен: «Алланың өзі де рас, сөзі
де рас», «Патша құдай, сыйындым», «Алла
мінсіз әуелден пайғамбар хақ» деп келеді.
Сондай-ақ, «Арғы атасы қажы еді, пейіштен
татқай шәрбатты» деп келетін бір өлеңі де бар.
Бұл жерде Абай өз әкесінің батырлығын, аға
сұлтан болғандығын айтқан жоқ, діндарлығын
ғана тілге тиек етіп отыр.

Дана Абайдың Таухид ілімін берік ұстанған,
бір Аллаһтан басқаға сиынбаған жан болғаны
ақиқат. Ешбір өлеңінде даңқты аталарының
әруағынан жәрдем тілегенін көрмейміз. Мұның
өзі хакімнің шариғат талаптарына аса жетік
болғанын білдіреді. Себебі Құранда Жаратушы
Иеміз : «Алладан  өзге сиынғандарың
қабықшаның үлесіне де иелік етпейді. Егер
оларға жалбарынсаңдар сендерді естімейді, ал
еститін болса, сендерге жауап қайтара алмайды,
ал Қиямет күні сендердің серік қосқандарыңды
мойындамайды» деген болатын. (Құран 35:14)
Онымен қоса, Аллаһтан өзгеден тілек тілеу –
дінімізде кешірілмес күнә саналады , егер
райынан қайтып Тәубегеге келмесе әрине. Оған
Пайғамбарымыздың мына бір хадисі дәлел:
«Кімде-кім Аллаһқа еш нәрсені серік етпей
сиынып жүріп өлсе – жәннатқа кіреді. Ал, кімде-
кім  Оған  өзге бір  нәрсені серік  қосып
кездестірсе – Тозаққа кіреді», хадисті Муслим
жеткізген. 

Жалпы , Абайдың  дінді ұстану туралы
өсиетін айтқанда мына бір сөздеріне тоқталмай
кетуге болмас.  Хакімнің: «Әрбір  ақылды
адамға иман парыз, ал, әрбір иманды адамға
ғибадат парыз»  деген бір ауыз сөзіне үлкен
мағына сыйып жатыр.

- Абайды айтсақ, ойымызға дара тұлға
Құнанбай  да  оралады. Ал  Абай  өзінің
әкесі дүниеден  озғанда ұлан-асыр ас бер-
мегені тарихтан белгілі. Ел мен жер ше-
жіресінде «Құнанбайдың асы» дейтін ас
жоқ .  Тобықтының  игі-жақсыларының
Құнанбайдың  жылына  деп  жинаған
үйірлі  жылқы ,  отар  қой ,  б ірнеше  бас
түйені Семейге апарып, саттырып, мед-
ре се  мен  орыс  интернатында  оқып
жүрген жас шәкірттерге  (олардың  көбі
жетімдер болғаны белгілі) әкесінің рухы-
на  бағыштап  садақа  ретінде  таратқан
екен деген  пікір де айтылады . Ақынның
«бес  дұшпаның  білсеңіз» деп  келетін
өлең жолдарындағы «бекерге  мал шаш-
пақ» сөзі осыдан туындапты, «интернат-
та оқып жүр» деген өлеңдері осы кезең-
де  жазылыпты деген  дәлелді  пікір де

айтылады. Бұл жайында дін адамдары не
айтар екен?

- Жалпы өлген адамға ас беру, қырқын
беру,  жылын беру - ол біздің  дәстүріміз .
Бірақ, ол дінде жоқ. Шариғаттың бұйрығы
емес. Дәстүрдің шариғатқа икемделуі арқы-
лы қалыптасқан үрдіс. Мысалы, Наурыз мей-
рамы - отқа, күнге сиынатын Зороастризм
дінімен бірге парсылардан келген болатын.
Бірақ қазақтар оны да шариғатқа икемдеп
жіберді. Адамдардың бірін-бірі құрметтеуі,
сыйлық  беруі, ренжіскендердің  қауышуы
дінге қайшылығы  жоқ,  сол себепті ынты-
маққа, ізгілікке құрылған мереке болып та-
былады.

Хадисте келетіндей, адам өлгеннен кейін
амал дәптері жабылады. Тек кей бір адамдардың
амал дәптерлері ашық тұрады. Оған артындағы
ізгі ұрпағының дұғасы жазылады. Бұл жердегі
Абайдың негізгі мақсаты сол – сауапты әкесінің
рухына бағыштау, қазақтың көзін ашу, халыққа
қызмет ету болғанын көреміз.

-  Абай  өлеңдерінде  өз і «ғамалус
солихин» деп атайтын Исламдағы ізгілік
жасау,  Алла  үшін  жақсы  көру  сынды
қасиеттерді баса айтады. Алланың адамға,

адамның Аллаға және адамдар-
дың  бір-біріне  деген
сүйіспеншілігін басты орынға
қояды. Қазіргідей діни төзеал-
маушылық, қалаберді радикал-
ды ағымдардың экстремистік
пиғылдары бой көрсете баста-
ған тұста имамдарымыз теңге-
леп берілген садақаның сауа-

бын емес , «мұсылман бауырыңа  жылы
жүзбен  жымиюдың өзі садақа» делінген
тәрізді хадистер тағылымын көбірек наси-
хаттауға ден қойғаны жөн секілді.

- Дана Абайдың:
«Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сен де сүй ол Аллаһты жаннан тәтті.
Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп,
Және Хақ жолы осы деп ғадаләтті», - де-

ген тамаша  сөзі бар . Пайғамбарымыздың
(с .ғ .с)  өз  хадисінде : «Мұсылман  адам  -
тілімен де, қолымен де ешкімге зияны тиме-
ген адам» дейді. «Бір мұсылманның екінші
мұсылманның көңілін қалдыруы - Қағбаны
жетпіс мәрте қиратқанмен тең» деген хадис
те бар. Осыған қанық Абай арттағыға рулас,
аталасты ғана емес, «Адамзаттың бәрін сүй»
деген өсиет қалдырады.

Ал, садақаға келетін болсақ, мұсылманның
мұсылманға күлімсіреуінің өзі сауапты амал.
«Жақсы сөз-жарым ырыс» дейміз ғой, жақсы
сөздің өзі садақа. Пайғамбарымыздың (с.ғ.с)
өзгелермен амандасқанда күлімдеп тұрған. Сол
замандағы сахабалардың өзі Пайғамбарымызға
(с.ғ.с) қатты еліктеген. Бір күні Аллаһ елшісі
(с.ғ.с) келе жатқанда соңындағы бір сахаба
тұрып қалған екен. «Неге тұрып қалдың?»
дегенде әлгі сахаба: «сіз арықтан оң аяқпен
секірдіңіз бе, сол аяқпен секірдіңіз бе, байқамай
қалдым» деген екен. Көрдіңіз бе, соншалықты
еліктеген,  әрбір ісіне мән  беріп отырған .
Пайғамбарымыздың(с.ғ.с) сүннетін күнделікті
өмірімізде іске асыру әр мұсылманға міндет.
Мысалы ,  сақал  өсірсек ,  тақия  кисек  –
Пайғамбарымыздың  (с .ғ .с)-сүннетін
орындаған боламыз.

Сөз соңында айтарым, біз, қазақ халқы руға,
жерге бөлінген шығармыз, бірақ ешқашан дінге
бөлінген емеспіз. Біз - Аллаһтың құлымыз,
Пайғамбардың  (с.ғ .с)  үмметіміз ,  ата-
бабамыздың жолы саналатын дәстүрлі Имам
ағзам  Әбу Ханифа  мәзһабын ұстанамыз .
Тарихымызда дінаралық түсінбестік, дін атын
жамылып бүлдіргі ашу болған жоқ. Бұл бізге
кейінгі жылдарда келе бастады. Сұрқия саясатқа
құрылған жат ағымдарға емес, аталарымыздан
мұраға қалған төл дінімізді ұстану ләзім. Бұл
орайда  бізге Абайдың  діни-тағылымдық
өсиеттері де адастырмас темірқазық бола алады
деп санаймын.

- Сұхбатыңызға рахмет, жұртшылықты
имандылыққа  ұйыту  жолындағы
еңбегіңізге жеміс тілейміз!

Сұхбаттасқан
Нұржан БАЙТӨС,

«Абай елі»
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Күшікбай – ХVІІІ ғасырдың
соңында өмір  сүрген қазақ
батыры .  Орта  жүз  Уақ
тайпасынан шыққан. Батыр
жайындағы нақты деректер
мардымсыз болғанымен, ел
ішіндегі аңыздан мәлімі, қоныс
еткен  жеріне тосыннан
шабуылдап, ауылдастарының
малын  тартып  әкеткен
ойратқалмақтардың соңынан
түре қуып келіп, осы жерде
айқасқа түскен. Өн бойына
шешек  қаптап ,  ауыр халде
жатқанына қарамастан, атқа
қонған  ол жаудың  бетін
қайтарғанымен ,  жарақаты
ауырлап , жасы  20-дан енді
асқанда осы жерде найзасына
сүйеніп  тұрып  жантәсілім
еткен. Ұлы жерлес жазушымыз
Мұхтар Әуезов: «Күшікбай
батыр  2 1 жасында  дүние
салған екен. Ерте күннен батыр
атағын  алған .  Ол қолбасы
атанған тұста шешек тиіп, көп
уақыт қозғала алмай жатып
қалады .  Осыны  білген
дұшпандары  оны  қапыда
алмақшы болады. Кек буған
батыр  жалаңаш  денесіне
желбегей жамыла салып, жауға
атой беріпті. Жауын жеңген ол
осы асуда ат үстінде найзасына
сүйенген  қалпы жантәсілім
етіпті» деп  суреттейд і.
К ү ш і к б а й  Ж о ң ғ а р
басқыншыларына  қарсы
күрескен белгілі батырлардың
бірі. Ол батырлығына қоса
нашарға қайырымды, әділді-
гімен аты шыққан адам.

Күшікбай кезеңі - Семей 
мен  Шыңғыстау  арасындағы
Абай сан рет тоқтап, басында
түнеген  бекет .  Семей
қаласынан Абай еліне дейін 60
шақырымдай, Арқалық тауынан
асатын  тұсты  «Күшікбай
кезеңі» деп атайды. Арқалық
тауының биік төбе басында
Күшікбай батыр жерленген.
М .Әуезов  «Қорғансыздың
күні» деген  әңгімесінде
Күшікбай кезеңінде болған
қайғылы  оқиғаны  шынайы
бейнелеген.

Семейден ұлылар мекенін
бетке алып, Қарауылға жол
тартқанда  алдымен  көзге
түсетін өзгеше мекен бар. Ол
– дерекке бергісіз

аңыздарымен әйгілі Күшікбай
батыр  бұлағы .  Қойнауына
қасиет тұнған қарт Шыңғыс-
тауға жол ашатын қақпа іспетті
көрінетін бұл жердің өткен-
кеткен жолаушы үшін жөні
бөлек .  Себебі ұлы  Абай
топырағына аяқ басқан жан
алдымен  осы  Күшікбай
бұлағының басына аялдайды.
Жай  ғана  тоқтамай , тұнық
суды қасиет тұтып, арнайы
ыдыстарына да толтыра  алып
кетіп жатады. Тау бауырынан
сарқырай  ағып  жататын
бұлақтың  ерекшелігі сол –
қыста қатпайды, жазда да суы
бір толастамайды.

Бұл жердің тарихи мәні зор,
ұрпақ  үшін  ұғымы  терең .
Алғаш  рет  ел аузындағы
Күшікбай бұлағының баянда-
луы М.Әуезовтің «Қорғансыз-
дың күні» әңгімесінде көрініс
табады .  «Қорғансыздың
күнінде» баяндалған  оқиға
191 4 жылы  болған  екен ,
М .Әуезов  оны  1 921 жылы
жазған.

«Ерте күннен жортуылға
аттанып, уақтың көп батыр-
ларының арасында бұғанасы
қатпағанына қарамай, талай
қиын-қыстау сәтте ақыл тауып,
қажымас қайрат, ерен ерлік
көрсеткен. Осындай өнерінің
арқасында ерте күннен батыр
атын  алған  екен .  Соңғы
жылдарда көздеген мақсаты
қолбасылық болып, аяғында
оған да жеткен.

Батырдың көп мұратына
жете алмай, жас күнінде қуаты
қайнап, долданып өлгендігінен
моласы  тұрған  биіктің
бауырынан  боран ,  ызғар
айықпайтын болған екен...»

Бұл – жоғарыда сөз еткен
Әуезов  шығармасындағы
үзінді. Жазушының жазықсыз
зорлық көрген Ғазиза қыздың
тағдырын суреттеген әңгіме-
сіндегі осынау шағын үзінді
уақыт  өте  келе  Күшікбай
батырдың тарихта қалуына
түрткі болды.

Кейіннен   Шыңғыстау
сырының құпиясын ашар кілт
іспетті  Күшікбай  батыр
бейітінің  басына  монумент
қойылып, көпшілік көкейіндегі
игілікті іс жүзеге асты.

«Бітер істің басына, жақсы
келер  қасына» дегендей ,
Күшікбай батырдың басына
тұрғызылған  монумент
«Күшікбай батыр» қоғамдық
қорының ұйытқы болуымен
жүзеге асқан болатын. Тарихи
нысан құрылысы 2010 жылы
қолға алынған. 20 шақырым-
нан көз тартатын батырдың
дулығасы пішіндес монумент
Маңғыстаудан әкелінген ақ
таспен  көмкер ілген .
Маңдайшасындағы қазақтың
домбырасы мен  еркіндікке
ұмтылған аққудың да өзіндік
айтар сыры бар. Ал дулығадан
сәл  кей інірек  қойылған
белгітастың  оң  қапталына
найзасы  мен  қалқаны
орналастырылған .  Ертістің
жағалауынан әдейілеп әкелін-
ген алып тастың бетіне ақын
Т.Жанғалиевтің  батыр
жайындағы толғанысы бедер-
ленген. Тұғыртасы мәрмәрмен
қапталған  монументтің
дулыға пішіндес болып иіліп
келуі ұлылар  мекеніне
апаратын қақпа бейнесінде де
көрінеді. Монумент эскизінің
авторы – Қазақстан Сурет-
шілер  одағының  мүшесі,
СМПИ көркемсурет-графика
кафедрасының меңгерушісі
Мадвақас Сексенбаев.

Семейде бір  күн  түнеп ,
Жидебайды  бетке аламыз .
Жидебай бағытына бет алған
жолда алғаш болып тоқтаған
орнымыз  Күшікбай  батыр
асуы болды. Күшікбай асуы –
Семейден  5 1 шақырым
қашықтықта  орналасқан
Арқалық тауынан асатын тұсы.
Семей  мен  Шыңғыстау
арасындағы  Абай  сан  рет
тоқтап ,  басында  түнеген
бекет. Күшікбай бұлағының
тарихы  да  ерекше.  Бұлақ
басында Абай да, Мұхтар да
талай болған тарихи  орын-
дардың бірі.

 Сондай-ақ , Абаймен 25
жыл жолдас болған ақын әрі
шәкірті Көкбай Жанатаев та
осы асуда 1925 жылы Омбыға
бара  жатқан  жолында  көз
жұмған. «Күні бүгінге дейін
Шыңғыстауға  бет  алған
жолаушылар  осы  бекетке
тоқтамай өткен емес. Батыс
жақтағы ана тау үстіндегі бейіт
-Күшікбайдікі.  Осы  өң ірді
иемденгісі  келген
жауларының  зорлығына
көнбей, бұлақ басында күші
басым топқа қарсы шауып,
қаза тапқан батыр азамат» деп
жерлес  жазушы  Кәмен
Оразалиннің «Абай ауылына
саяхат  атты  кітабында
жазылады .  Батырлар  –  ел
қорғаны . Өлкемізге ерекше
еңбек  сіңіріп ,  үлес қосқан
адамдарды, тарихи тұлғаларды
дәр іптеу борышымыз  бен
міндетіміз.

Әсел Жүнісова
М.Әуезов атындағы

орта мектептің
 тарих

пәнінің мұғалімі

Ұланғайыр еліміздің қай
түкпіріне барсаңызда, бейне
бір  шебер  суретшін ің
қолынан шыққандай табиғат
көріністері жиі кезігіп жатады.

Соның бірі Шыңғыстаудың
сырт жағында, Шаған өзені
бойындағы ,  Абай  ауданы ,
Тоқтамыс ауылынан  1 8-
шақырымдай жердегі Ақтас
тауындағы  Қоңырәулие
үңгірі.

Қоңырәулие үңгірі табиғи
құбылыстың негізінде пайда
болған .  Ақтас бойында
орналасқан үңгірдің ауызғы
қуысы  сырттан  қарағанда
елеусіз келеді. Үңгірдің аузы
өзеннен 500 метрдей жерден
басталады. Ені 80 м, биіктігі
1,5 метрдей болатын жіңішке
дәліз арқылы кіргенде кеңейіп
сала беретін үңгір бітісі сан
алуан  п ішін  ала  отырып
төменге  беттей  береді.
Жіңішке  дәлізбен  солға
бұрылғанда  орасан  көрініс
ашылады. Үңгір кеңейіп сала
береді. Үңгірдің оң қанатынан
қуыстар ерекшеленіп көрінеді.
Бұрын  осы  қуыстарда
шалқалай жатқан әйел затының
тастан қашалған мүсіндері
болған деседі. Қариялардан
жеткен  сөзге сенсек ,  осы
қуыстарда ертеде 15 шақты
балбал тастардың болғанын
айтады.

Үңгірмен  әр і жүрсең із
үңгірдің төбесі көтеріле береді
де,  алдыңыздан  ғажайып
көрініс ашылады. Үңгір төбесі
шырқап аспандап кетеді. Бұл
шаңырақты  бөлме ,  егер
төбедегі шаңырақты жалпақ
қабатты тас түндік баспағанда,
аспан көрініп тұрар еді.

Үңгір күрт төмендейді де,
кесек тастар тіктеп келіп мөп-

мөлдір көлге әкеледі. Көлдің
көлемі жер асты су деңгейінің
құбылуына  байланысты
өзгеріп  отырады .  Оның
ұзындығы -25 м ,  ен і-10  м ,
тереңд ігі 1 ,8  метр ,  суы
мөлдір, тұщы. Көл суының
кереметі туралы ел ішінде сан
түрлі әңгімелер айтылып жүр.
Шынында да көл суы жылдың
төрт  мезгілінде  де бір
температурада болады. Суға
неше рет  түссең із  де
тоңбайсыз .  Суға  түскен
адамның  тыныс мүшелері
ауырып, дем алуы қиындап
кетсе де, судан шыққаннан
кейін, тыныс алуы жеңілдеп,
денең  сергіп  сала  беред і.
Қазіргі кезде көлді қасиетті
орын деп келетіндер, суына
жуынып -шайынып ,  тәу

ететіндердің  саны
жыл санап артып келеді.

Бұл үңгірдегі бірінші көл
туралы  сөз  болса ,  үңгір
түбінде көлемі  35х5 метр
болатын  екінші көлдің  бар
екендігін  осыдан  5-6  жыл
бұрын Алматыдан, Астанадан
келген ғалым, профессорлар
зерттеп кетті. Ол кісілердің
айтуынша  Қоңыр  әулие
түб індегі көл жер  асты
теңізімен байланысып жатыр
дейді...

Қоңырәулие үңгірі суының
қасиетімен  ғана  емес,  өз
атауына байланысты  айты-
латын тарихи оқиғаларға да
бай.  Мен өзім көрмесем де,
көнекөз  қариялардың  айту-
ынша,  үңгірдің ішінде Абай
атамыздың  есімі  арабша
жазылған тас та болған деседі.
Ал сыртында  С .Мұқанов ,
М.Әуезовтың есімдері жазыл-
ған  тастары  болған  деп
айтады. Бірақ кейіннен бұл
тастар әртүрлі себептермен
жоқ  болып  кеткен .  Кейбір
деректерге қарағанда Абай
атамыз бұл үңгірге жиі келіп

тұрғандығы  айтылады .
Ақынның Петербордан келген
ұлы Әбішті бір топ жолдас-
тарымен сергіп қайтсын деп
Қоңырәулиеге жіберуі ғұлама
жазушы М.Әуезовтың «Абай
жолы» эпопеясының «Өкініш-
те» атты тарауында кеңінен
баяндалады.

Әбіш тас мүсінге көз салып
«Әулие мінекей!  Мынау
төсекше  қашалған  тасты
көріңдерші. Мынау бас, мынау
иық кескіні!.. Ұзын дене, бойы
былай  кетед і? –  дейді
қасындағы  Мағаш  пен
Кәкітайға қарап. Рас, Әбіш
«ҚоңырӘулиенің» сұлу
мүсінді емес екендігін, бірақ
адам бойына тілеген қуат, қиял
еткен  қайрат  байқалатын-
дығын ,   баяғы  адам  қиял-

шылдыққа келгенде, ешкімнен
осал болмайтындығында айтып
ед і.  Әбіш  жолдастарымен
үңгірден  шығып ,  сырт
жағындағы бірнеше қорым
бейіттерді  көр іп  таңдана
қараған кезде Абайдың інісі
Көкбай бұларға бір хикаяны
баяндап береді. Жоңғарлар
қазақтардан қорғану үшін осы
Қоңыр  Әулиені паналаған .
Абылайдың қолы осы Арқаны
бойлап ,  қуа  соғысып  келе
жатқанда осы қалмақ қолынан
тұтқиылда қатты соққы көреді.
Үңгірге кіріп, бекініп алған
қалмақтар бұларға алғызбай
қояды. Сонда Абылайдың

қойған шартына
сай  жаудан

айласын асырған Қаракерей
Қабанбай батыр «Дарабоз»
атанады.

Тарихи  тұлға  Шыңғыс
ханның жерленген жері де осы
Қоңыр Әулие үңгірі деп  те
айтылады.  Үңгір  түбіндегі
көлдің ішінде құпия есік бар,
сол есік тау астындағы үлкен
үңгірге апарады. Сол жерде
Шыңғыс хан жерленген деген
де қауесет бар. Бұл тарихи
аңыз  дегенмен шындық  та
болуы мүмкін.

Қалай десекте бұл аңыз бен
ақиқат. Солай дегенмен де суы
дертке шипа  болған, талай
тарихты  бүгіп  жатқан
Қоңырәулие  үңгірін ің
ашылмаған сыры мен жұм-
бағын көпшілікке танытып ,
з ер т теп  шындыққа  көз
жеткізу болашақ ұрпақтың
қолында.

Ғабдуллина Шолпан
Тоқтамыс

 ауылдық
кітапханасының
кітапханашысы

Туған мекенді танып, біл
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Абай ауданы ,
Құндызды ауылының
тұрғыны, аяулы әке,
асыл жар Бұланбаев
Дарын (Дако) Кеңес-
тайұлының дүниеден
өткеніне 40- күннің
жүзі болды.
Арқа сүйер жан

едің анамызға,
Біз үшін биік

еді бағаңыз да.
Сағыныштың

салмағын ұялатты,
«Әке» деген жылы сөз санамызға.

Ойшыл еді-ау, жан әке, асқақ тұлғаң,
Балаларын жақсылыққа бастап тұрған.
Мәңгілік жүрегімізде сақталады,
Адалдық, азаматтық, асқақ тұлғаң.

Сіз жүрген елестеттік сағым – ізді,
Мұң келіп жағалады тағы бізді.
Жаратқан Иемізден тілеріміз,
Жұмақ нұры тербетсін жаныңызды.

Сағынып еске алушылар:
жары, балалары, туыстары

Марқұм Бұланбаев Дарын  (Дако )
Кеңестайұлының рухына бағышталған 40
күндік асы  Құндызды ауылындағы
«Адина» тойханасында маусым айының 26
күні сағат 13:00-де ерлер мен әйелдерге
бірге беріледі. Қатымға барлық құда-
жекжат, дос- жарандарын, туыстарын
шақырамыз.

Көкбай ауылының
тұрғыны, отбасымыз-
дың  алтын  д іңгегі,
немерелерінің сүйікті
әжесі, ардақты анамыз
Қ ұ с а й ы н қ ы з ы
Қайшаның  өмірден
өткеніне 1 жыл болды.
Анамыздың  жарқын
бейнесі жүрегімізде
мәңгі сақталады.

Оятқан ақыл айтып санамызды,
«Тәуба» деп еске аламыз анамызды.
Құрметтеп шақырамыз жылдық асқа,
Ағайын, құда, жекжат баршаңызды.

Анамыз тірісінде елге әйгілі,
Құрметті адам еді көпке жаққан.
Жүретін адамшылық жолыменен,
Пенде боп, әдеп сақтап, орын баққан!

Мұсылмандық салтымен еске алып,
Отырмыз құран арнап анамызға.
Бейнесін тәрбие берген ұрпағына,
Ұмытпаймыз, сақтаймыз санамызға!

Сағынып еске алушылар:
жолдасы Айташ, ұлдары-келіндері,

қызы, немерелері.
Анамыздың рухына арналған бір

жылдық құран-қатым 28 маусым күні
«Болат ата» тойханасында сағат 13-00-де
ерлер мен әйелдерге бірге  беріледі.
Қатымға құда-жекжат, туған-туыс, жора-
жолдастарын,ауылдастарын шақырамыз.

Жоғалды
Сүлейменова Рыскамал Хазықызына Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы

маусымының 12- дегі №997 Жарлығымен берілген «Күміс алқа» алқасының кітапшасы
жоғалғандықтан жарамсыз деп саналсын.

Адам саудасы — бірнеше жүздеген жыл бойы жалғасып келе жатқан,
дүние жүзіндегі алып ұйымдар бірлесіп күрессе де, тамыры біржола
қиылмай отырған аса ауыр қылмыстардың бірі. Адам саудасы дегеніміз
—  адамдарды пайдалану мақсатында қылмыстық әрекетке тарту, басқа
жаққа алып өту, өзгеге беру, жасыру немесе күш көрсету, мәжбүрлеу
арқылы ұрлау, алаяқтық жасау, алдау, билікті пайдалану немесе басқа
тұлғалардың бақылауындағы адамдарды өтем орнына сату. Нақтырақ
айтқанда, адамды өз еркінен тыс құлдықта, күңдікте ұстау. Деректерге
қарағанда, «құлдық» термині ежелгі Үндістан, Қытай, Египет, Рим секілді
әлемнің бірқатар елдерінде пайда болған екен. Адам еңбегін қанау,
әйелдерді жезөкшелікке салу ерте замандардан бері келе жатқан
жағдайлардың бірі. Сарапшылардың айтуынша, ХІХ ғасырдың соңында
адам саудасы ерекше қарқынмен дами бастапты. Қазіргі уақытта дүние
жүзінде адам саудасын ұйымдастырушылар миллиардтаған доллар табыс
табатын көрінеді. Оның үстіне ұйымдасқан қылмыстың шынжырынан
құтылып, құлдықтың бұғауынан босау өте қиын.  Бұл адамдар ауыр
психологиялық соққы алып, кейін «құлдық қамытын» шешкен соң
қалыпты тірлікке көпке дейін үйрене алмай, күйзеліске түсуі әбден мүмкін
екен. Қоғамымыздың осындай өзекті мәселесі бізді де бей-жай
қалдырмайды. Сондықтан біртіндеп болса да, бүгінгі таңдағы азғындық
пен айуандықты ауыздықтау амалдарын біз де Саржал ауылының
тұрғындарына түсіндірудеміз.

Айгүл Есенғарина
Саржал  ауылдық округі әкімінің аппаратының

жастар ісі жөніндегі бас маманы

ЖШС «Нарын-техосмотр» техникалық байқау орталығының
Абай ауданындағы 2015 жылғы II-жарты жылдығы бойынша

Көлік және көлік тіркемелерінің техникалық байқау өткізу кестесі

р/с. Ауылдық 
округтердің 
атауы 

Техникалық байқау 
өткізу уақыты 

Техникалық 
байқау өткізу 
орыны 

Жұмыс уақыты 

1. Қарауыл  01.07.2015 
15.07.2015 

Қарауыл  09.00-18.00 ге дейін 
жұмыс 
13.00-14.00 ге дейін 
үзіліс. Демалыс –
жексенбі. 

2. Архат  16.07.2015 
18.07.2015 

Архат  09.00-18.00 ге дейін 
жұмыс 13.00-14.00 ге 
дейін үзіліс Демалыссыз. 

3. Қарауыл 20.07.2015 
29.07.2015 

Қарауыл 09.00-18.00 ге дейін 
жұмыс 13.00-14.00 ге 
дейін үзіліс Демалыс –
жексенбі. 

4. Қасқабұлақ 30.07.2015 
01.08.2015 

Қасқабұлақ 09.00-18.00 ге дейін 
жұмыс 13.00-14.00 ге 
дейін үзіліс. Демалыссыз. 

5. Қарауыл 03.08.2015 
08.08.2015 

Қарауыл 09.00-18.00 ге дейін 
жұмыс 13.00-14.00 ге 
дейін үзіліс Демалыс –
жексенбі. 

6. Саржал  10.08.2015 
12.08.2015 

Саржал  09.00-18.00 ге дейін 
жұмыс 
13.00-14.00 ге дейін 
үзіліс Демалыссыз. 

7. Қарауыл 13.08.2015 
25.08.2015 

Қарауыл 09.00-18.00 ге дейін 
жұмыс 13.00-14.00 ге 
дейін үзіліс Демалыс –
жексенбі. 

8. Тоқтамыс  26.08.2015 
28.08.2015 

Тоқтамыс  09.00-18.00 ге дейін 
жұмыс 13.00-14.00 ге 
дейін үзіліс 
Демалыссыз. 

9. Қарауыл 01.09.2015 
30.12.2015 

Қарауыл 09.00-18.00 ге дейін 
жұмыс 13.00-14.00 ге 
дейін үзіліс Демалыс –
жексенбі. 

 

Абай орталық аудандық ауруханасында есепші болып қызмет істейтін Жағыпарова Гүлмираға
сүйікті анасы

 Жағыпарова Зура Торайғырқызының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қамығып көңіл айтады.

Көңіл айтамыз Сатамын
Жуас бие құлынымен -2-еу, 2 дөнен, 2 тай

сатылады. Байланыс телефоны: 9-16-91, ұялы
телефон: 8777-690-47-65

***
20 0 литрлік  үлкен  қара  қазан ,  6  шт .

фундаментке цемент  блоктар  сатылады .
Бұзып алынатындар: жаздық сарай, ұзындығы
12 м,  ені 6 м. Қабырғасы селикат кірпіш,
төбесі  цемент  плита  6  шт . ;  Гараж
қабырғалары цемент  плита 2,7х250, 6 шт.;
Монша ақ тастан қаланған, пеш, бак бар; Мал
қора іргесі саман, төбесі шифр, төбесі мен

едені тақтай; Цемент қарандаштар, қоршау
стойкы. Адрес: Жидебай қорығында Ақ баз
елді мекені. Байланыс телефоны: 8775-756-
33-49

Үй сатылады
Қарауыл ауылы  Әйгерім  көшесіндегі 5

«А» үй  сатылады . Қора- жайы мал ұстауға
ыңғайлы. Гараж, бау- бақшасы,  моншасы,
құдығы  бар .  Үйдің  ішін де  дәретхана ,
ванна ,  ыстық  су,  суық  суы  бар .  Бағасы
келісімді.  Байланыс телефоны : 9-14-49,
8 77 5-5 12 -87 -5 4

Біздің  қоғамда сыбайлас
жемқорлыққа орын жоқ.  Сыбайлас
жемқорлық – қоғам дерті . Бүгінгі таңда
сыбайлас жемқорлықпен күрес барлық
мемлекеттік органдар алдындағы басты
міндеттің  бірі болып отыр .
Жемқорлықпен күрес әрқашан  ғаламдық
мәселе болып келеді. Қылмыстың бұл
түрі қоғамымыздың барлық саласына
тамыр жайып кеткені жасырын емес.
Бүгінгі таңда ауылымызда  қызметкерлер
арасында  сыбайлас жемқорлық
тақырыбында жоспарлы шаралар ,
«дөңгелек үстелдер» өтіп  тұрады .
Мемлекетіміздің  басшысы «Қазақстан
жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір

болашақ» атты Жолдауында сыбайлас
жемқорлыққа қарсы жаңа стратегияны
қалыптастыру және іске асыруды
жалғастыру – аса  маңызды  міндет
екендігін атап көрсетті. Сонымен қатар
сыбайлас жемқорлықпен  пәрменді
күресу үшін халықтың құқықтық
сауатсыздығын жоятын,  құқықты
түсіндіру жұмысының деңгейі мен
сапасын арттыру керектігінің маңызы
зор. Кез-келген өркениетті қоғам үшін
сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті
мәселелердің бірі болып табылады.
Сондықтан да  Қазақстан
Республикасының  мемлекеттік
саясатының негізгі басымдылықтарының

бірі болып осы зұлымдықпен күресу
болып  табылады .   Қорытындылай
келгенде, сыбайлас жемқорлықпен
күресу жолдарын және оның алдын-алу,
жол бермеу мәселелері бойынша тек
қана газет беттерінен оқып уақытша ойға
берілмей, нақты бір шешім қабылдап,
дамыған отыз елдің қатарына енуді және
өзге мемлекеттерге үлгі болатын
Қазақстан болуды алға мақсат қып
қойып, сол үшін аянбай еңбек етейік!

Есенғарина Айгүл
Саржал ауылдық округі әкімінің

аппаратының
жастар ісі жөніндегі бас маманы

Сыбайлас  жемқорлық  мемлекеттік  басқарудың
тиімділігін, әлеуметтік-экономикалық дамуды тежейтіні
баршамызға мәлім. Осыған орай президент Жарлығымен
қабылданған жаңа заңда, мемлекеттік қызмет туралы және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңына енгізілген
өзгерістерді жүзеге асыруда Елбасының тапсырмасымен
құрылған  ҚР  мемлекеттік  істер і  және  сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агеттігінің ШҚО бойынша
департаментінің  мемлекеттік  қызмет және сыбайлас
жемқорлық профилактикасы басқармасының басшысы
Қарманов  Асхат  Сайлауханұлы бастаған мемлекеттік
қызмет  көрсету  бөлім  консультанттары  жақында
ауылымызға келіп, жемқорлыққа қарсы сауаттандыру
жұмыстарын жаңа сипатта көрсетіп қайтты.  Бастысы
халықты ақпараттандыру арқылы жемқорлыққа төзбеу
жағдайын жеткізу болып табылады.

«ҚР  2 0 15 -20 25  жылдарға  арналған  сыбайлас

жемқорлыққа қарсы күрес тратегиясында» көрсетілгендей
тек бұрынғыдай сыбайлас жемқорлықтың себеп-салдарын
анықтап, кінәлілерді жазалауды алға тартпай, осы қоғамдық
індеттің  тууына  негіз  болған  жағдайларды  жоюдан
бастаудың маңызы зор.

Елбасымыз  «Ұлт  жоспары  –  100 қадам: баршаға
арналған қазіргі заманғы мемлекет» атты бес институттың
реформаны жариялай отырып,оның ішінде жемқорлықпен
күрес басты мақсаттың бірі ретінде қала беретінін атап
айтқан еді. Сондықтан да сыбайлас жемқорлықпен күресу
және  алдын  алуды  міндет  ете  отырып ,  сыбайлас
жемқорлықтан ада қоғамда өмір сүруге әрбір азамат ат
салысуы тиіс.

Бақытжан Сыдықова
Құндызды ауылдық округі әкімі

Аппаратының жастар ісі маманы

 Заң және қоғам
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Құтты болсын тойыңыз Абай ата,
Әруағыңа сыйынып келдім ата.
170 жыл тойыңыз құтты болсын,
Арта берсін даңқыңыз Абай ата.
Қазағымның ұл-қызын жетектеген,
Білім алған мұратқа жетеді деген.
Көзімменен көрсем деп арман еткен
Ата қайда Абайдай ақыл берген.
Ақындардың бұлбұлы Абай ата
Өлең жазып қалдырды ұрпақтарға
Қазағымның ұл-қызы оқысын деп
Ата қайда Абайдай арман еткен.
Құтты болсын тойларым бауырларым
Құтты болсын Абай той ақындарым
Дүрілдетіп той жасап өз елінде
Арта берсін бақытың Нұрсұлтаным

Жазған Бикен апа
Алматы қаласы
Наурызбай ауылы

Балам жеміс берсін тер төккен еңбегіңе
Бақыт болсын әрқашан көргеніңіз
Дәулет пен мерейіңіз тасый берсін,
Арта берсін абырой дәулетіңіз.
Ақ алмастың жүзіндей,
Алла берсін дәулетін.
Жарассын сән- сәулетің
Ажырамай жұптарың
Жүзге жетсін жастарың
Әндей әзіз, күндей көркем
Бақыт тілеймін.

Көпесбаева Бикен апа
Еңбек ардагері

Абай тойына дайындық

«С.Бекбосынов атындағы
орта мектебі» КММ  –нің
жұмысшы қызметкері, күзетші
Өтепбергенов  Түсіпқали
Өмірғалиұлы зейнеткерлік
еңбек  демалысына шықты .
Түсіпқали аға қаншама жылдан
бері өзінің қарапайым еңбегімен
ұжымның барлық жұмысына
араласып, қызметін мүлтіксіз
атқарды.  Қашанда өзінің
тиянақтылығымен, жағымды да
сыпайы мінезімен ұжымның
сыйлы мүшесі болған ағамызға тек денсаулық және өсіп
келе жатқан ұрпағының қызығы мен қуанышына бөленуін
тілейміз. Шаңырағыңыздан құт пен береке, қызық пен
шаттық ортаймасын.

Отбасының әкесісіз, тірегі,
Барлық ұжым сізді сыйлап жүреді.
Әулетіңнің үлкенісіз, пір тұтар,
Жақсы мінез, мейірімді жүрегі.

Бүгінгі құтты болсын зейнет жасың,
Басыңнан бақ пен дәулет арылмасын.
Жасай бер жан жарыңмен қол ұстасып,
Жаратқан бере берсін жыр мен шаттық.

 «С.Бекбосынов атындағы орта мектебі»
КММ ұжымы

Биылғы мерекелік шаралар баршамызға сын екені
белгілі. Осы орайда Жидебайдағы Абайдың қорық
мұражайында дана бабаның 170 жылдық тойына
дайындық шаралары қызу басталып кетті.

Осыдан біраз бұрын аудандық Мәдениет үйінің
директоры С.Нүрпейсов бастаған ұжым мүшелері
мәдени-тұрмыстық қызмет  көрсету кешені
аймағын қоқыстан тазартып, гүл егетін алаңдарды
қопсытып , ағаштарды  артық  бұтақтарынан
арылтып игілікті істі бастап еді. Одан соң Абай
колледжі жаңа бастама көтеріп, «Еңбегіміз бен
құрметіміз-Абайға» деген ұранмен Жидебайдағы
саябаққа сенбілік ұйымдастырды.

Бұл саябақта кезінде терек, қарағаш, шырша,
Жапон явасы және басқа да жеміс беретін жиыны
200-дей ағаш егілген болатын. Тұрақты күтім
болса жанға сая боларлық жарасымды демалыс
орны болары сөзсіз. Осыны ескерген Абай колледжі
ұжымы мен қорық мұражайының жұмысшылары
бірігіп бақты тәртіпке келтіріп, сенбілік жасап, көз

қуантарлық жағдайға келтірді.
Барлық ағаштар артық бұтақтардан арылтылып,

қырқылып, түптері түгел ағартылды. Сондай-ақ,
су ағар арықтар тазартылып, құлаған ағаштар да
алынды. Сенбілік нәтижесіне риза болған Абай
қорық  мұражайының меңгерушісі Әсет
Мырзақасым ұжым мүшелеріне ризашылық
білдіріп, табыс тілеп, Алғыс хат тапсырды.

Абай колледжінің директоры Е.Имаханов Абай
тойына дайындықты Жидебайдан бастап, алдағы
уақытта да бұл бағыттағы істерді жалғастырып,
мұражай ұжымымен бірігіп жұмыс жасауға дайын
екендіктерін мәлімдеді.

Ұжым мүшелері А.Бұрыбаева, А.Нұрсейтова,
С.Кәрімбекова, Е.Тәуірбеков,  А.Мұратбекқызы,
Ж.Маямерова,  Қ.Сейітқазы,  Е.Ноғатаевтар
сенбілікке серпін беріп, Абай атамызға деген
құрметті еңбектерімен дәлелдеді.

К.СОВЕТХАНОВА,
Абай қорық мұражайының экскурсаводы.

Жақында Семей қаласында
ІІ – ші республикалық Латиф
Хамиди атындағы  байқау
болып  өтті. Қандай  өнер
бәйгелері мен  байқаулар
болмасын қатысудан қалыс
қалмайтын ауданымыздағы
өнерлі ұжым - Ж.Кәрменов
атындағы  саз  мектебінің
өрендері бұл  жолы  да
бақтарын  сынап ,  жоғары
талап  деңгейінен көрініп ,
атаулы  орындарды иеленіп
қайтты.

Бұл байқауға аталмыш мектеп
директоры Зағипа Айтқазықызы
мен  оқушылардың  жетекші
ұстаздары да шәкірттерін баптап
апарған  еді.  Балғындар  байқауына
республикамыздың барлық аймағынан 540
бала қатысып, өзара шеберлік байқасты. Атап
айтсақ, мектебіміздің домбыра аспабының
оқушысы Оразқызы Толқын мен Жұмаханова
Дарина  ерекше қабілеттерінің арқасында
жүлделі  ІІ – орынды иеленсе,  Маденова
Мадина ІІІ –  ші орынға  табан  тіреген
болатын.

Өнердің қыл – қобыз аспабынан сынға
түскен Қайсаханова Мадина мен
Бірлікқалиева Асыл ІІ – ші орынды жеңіп алса,
фортепиано аспабынан Төлеубекова  Мөлдір

ІІІ – ші орын, баян аспабынан Ғылыммедден
Еркебұлан ІІІ – орынды иеленді. Сондай-ақ,
Серікқызы Айгерім  үздік өнер көрсеткені
үшін арнайы марапатқа лайық деп танылды.
Мектеп дәрежесін асқақтатқан Ж.Кәрменов
мектебінің  ұстаздарына да сертификат пен
грамоталар табысталды.

Алдағы  уақытта  аталмыш  мектеп
ұстаздары мен  оқушыларына   сәттілік
тілейміз.

Іңкәр БЕРІКҚАНҚЫЗЫ,
Ж.Кәрменов атындағы саз мектебінің

баян аспабының мұғалімі.

Қазақ халқының
кемеңгері, Ұлы ақын Абай
Құнанбайұлының туғанына

170 жыл және Қазақ
хандығына 550 жыл, Ұлы
Жеңістің 70 жылдығына

орай Абай елінің
мақтанышына айналған

«Қаламқас» ән-би ансамблі
4-6 маусым күндері

Тарбағатай ауданының
Ақсуат ауылына, Зайсан,
Көкпекті аудандарына
гострольдік сапармен

барып қайтты.
Аудан әкімінің орынбасары

Ерлан Арнаұлы бастап апарған
ансамбль мүшелерінің кон-
церттік бағдарламасын Еркін
Жолжігітов Абай атамыздың
«Айттым  сәлем Қаламқас»
әнімен бастап, ансамбль
мүшелері Абай жұртшылы-
ғының әнұранына айналған
«Елім Абай» әнімен аяқтады.
Ө н е р п а з д а р ы м ы з д ы ң
орындауындағы ән, би және
күйлер көрерменнің көңілінен
шығып, ыстық ықыласпен гүл
шоқтарын сыйлады.

Концерт соңында Зайсан
аудандық және спорт бөлімінің
басшысы Серікбол Құна-
пияұлы, Абайтанушы,  ҚР
журналисттер одағының мүшесі
Қалибек Қизатұлы сөз сөйлеп,
халықтық «Айнакөл» ән-би
ансабль мүшелерімен таныс-
тырып өтті. Абай ауданының
мәдениет үйінің директоры
Сайлау Кәрімқожаұлына «Нағыз
қазақ-қазақ емес, нағыз қазақ-
домбыра» демекші қазақтың
қара домбырасын сыйға тартты.

Ал, Тарбағатай ауданының
әкімінің орынбасары Асхат
Сайдахметұлы өз
ризашылықтарының белгісі

ретінде өнерпаздарымызға
бірқатар сыйлықтар  табыстады.
Тарбағатайлық өнерпаздар да
алдағы уақытта Абай ауданына
келіп коңцерттік бағдарлама
ұсынатындығын айтты.
Сонымен қатар, келесі күндері
Көкпекті аудандарында
жалғасқан өнер сапарында
аталмыш өңірдің мәдениет және
спорт бөлімінің басшысы
Алибек Түсіпбекұлы құттықтау
сөз сөйлеп, сый сияпат жасап,
ізгі тілектерін білдіріп, естелік
суретке түсті. Сондай-ақ тілек
кезегін жалғаған Абай
ауданының тумасы, бүгінде
Көкпекті ауданының тұрғыны ақ
жаулықты әжеміз де туған
жерінің айтулы  өнеріне
тамсанып, көзіне жас та
алды.Айта кетейік қаламқас-
тықтардың сазды концертін
тамашалауға молынан жиылған

да осы аудан тұрғындары еді.
«Орамал тон болмайды ,

жол болады» демекші Ерлан
Арнаұлы бастаған өнерпаз-
дарымыз да барған жеріне
естелік сыйлықтарын тарту
етіп кетті. Шырайлы Шығыс
жерінің тұрғындарының кең-
дігі мен қонақжайлығына тағы
бір  көзіміз жетті.  Абай
ауданының даңқын асқақтатып
келе жатқан «Қаламқас» ән-би
ансамблі алдағы уақытта да
өнер  сапарларын  жалғас-
тырмақ.

Мөлдір БАЙБУРИНОВА
Сулейман Демирель

атындағы
Қазақ-түрік

университетінің
Журналистика
факультетінің

1-курс студенті

Сәулелі сахна

Бәрекелді

...деген екен!

Абай Құнанбайұлының өлең жолдары мен қара сөздері афоризмге айналып кеткелі
қашан. Алып ақынның ұлылығы да осында жатса керек. Бүгін сіздердің назарларыңызға
Абайдың адамдық, жастық, еңбек туралы айтқан ұлағатты сөздерін ұсынамыз.

1. Пайда, залалды айыратұғын қуаттың аты
- ақыл...

2. Адамның адамшылығы - ақыл, ғылым,
жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы
ұстаздан болады.

3. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: Ыстық
қайрат, Нұрлы ақыл, Жылы жүрек.

4. Адамзатқа не керек:
Сүймек, сезбек, кейімек.
Харкет қылмақ, жүгірмек,
Ақылмен ойлап сөйлемек.
5. Атымды адам қойған соң,
Қайтып надан болайын.
6. Бес нәрсеге асық бол...
Талап еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой - 
Бес асыл іс көнесеңіз.
7. Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым,

ар, мінез деген нәрселермен озады.
8. Жас уақытта көңіл - гүл.
9. Жастықтың аты арындап,

Тас қияға өрледің.
10. Жастықтың оты жалындап,
Жас жүректе жанған шақ.
Талаптың аты арындап,
Әр қиянға салған шақ.
11. Жастықта көкірек зор, уайым жоқ.
12. Жастықта бір күлгенің мың қаралық.
13. Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат.
14. Егер ісім өнсін десең - ретін тап.
15. Еңбек - қуаныш, жалқаулық арылмас азап.
16. Еңбексіз мал дәметкен - қайыршылық.
17. Жұмысы жоқтық,
Тамағы тоқтық,
Аздырар адам баласын.
18. Дүниеде жалғыз қалған адам - адамның өлгені.
19. Сақалын сатқан кәріден,
Еңбегін сатқан бала артық.
20. Орынды іске жүріп ой таппаған,
Не болмаса жұмыс қып, мал таппаған.
Қасиетті болмайды, ондай жігіт,
Әншейін құр бекерге бұлғақтаған.
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