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ҰЛЫТАУ 
ӨҢІРІ

Береке, байлық — бірлікте!

ҚАЗАҚСТАННЫҢ  БҰҰ  ҚАУІПСІЗДІК КЕҢЕСІНІҢ  2017-2018  ЖЫЛДАРДАҒЫ 
ТҰРАҚТЫ ЕМЕС МҮШЕЛІГІНЕ САЙЛАНУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ 

ҚР ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҮНДЕУІ
Қымбатты отандастар!
Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 

жылдығы белесінде тағы бір 
маңызды тарихи оқиға болды. 
Еліміз Біріккен Ұлттар Ұйымы 
Қауіпсіздік Кеңесінің 2017-2018 
жылдардағы тұрақты емес мү-
шелері құрамына енді. Бұл 
Кеңес – Біріккен Ұлттар Ұйымы-
ның Жарғысымен «халықара-
лық бейбітшілік пен қауіпсіздіктің 
басты жауапкершілігі» жүктел-
ген, тұрақты жұмыс жасайтын 
орган. Еліміздің оған сайлануы 
– Қазақстанның халықаралық 
аренадағы беделі мен еңбегінің 
мойындалуы деген сөз. Біздің 
еліміз бейбітшілікті, қауіпсіздікті 
және орнықты дамуды жақтай-
тынын тәуелсіздік жылдарының 
бәрінде өзінің нақты істерімен 
дәлелдеп келеді. Оны баршаңыз 
білесіздер.

Семей ядролық полиго-
нын жабу  және қуаты жөнінен 
төртінші  зымырандық-ядролық 
арсеналдан бас тарту тура-
лы шешімімізді бүкіл жершары 
біледі және қолдайды. Бізге 
әлемдік қоғамдастықтың мұндай 
сенім көрсетуі мемлекетіміздің 
қарқынды дамуына және бере-
ке-бірлігімізге де байланысты.

Бұл тек біздің еліміздің ғана 
емес, сондай-ақ, бұған дейін  
ешқашан халықаралық бейбіт-
шілік пен қауіпсіздікке жауап бе-
ретін органда өкілеттілік етпеген 
бүкіл Орталық Азия суб өңірінің 
де табысы.

Қазақстан алдағы екі жылға 
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің мү-
шелігіне сайланды.

Бұл халықаралық қатына-
стардағы күрделі кезең болмақ.  
Оны бүгінгі күн ахуалына қа-
рап-ақ көруге болады.

Дүние созылмалы жанжал-
дармен қатар, қауіпсіздікке қа-
тердің бұрын-соңды болып көр-
меген кең ауқымымен бетпе-бет 
келіп отыр.

Біз жаһандық проблемалар-
ды шешудің жолдарын іздестіру-
ге сүбелі үлес қосатын боламыз.

Тұрақты және қауіпсіз әлем 
– бұл азаматтарымыз бен бала-
ларымыз үшін аса қажетті құн-
дылық.

Нақ сондықтан Қазақстан бо-
лашақ қазіргіден де  сенімдірек 
және игіліктірек болуы үшін өзі-
не берілген мүмкіндікті пайдала-
нып қалуға ұмтылатын болады.

Біз жаһандық қоғамда-
стықтың назарын бұған дейінгі 
көкейкесті бастамаларымызға 
аудару ниетіндеміз.

Олар ядролық қару мен 
соғыс вирустары және жанжал-
дардан азат әлем құруға бағыт-
талған.

Қазақстан осы ізгілікті мақ-
саттарына БҰҰ-ның құрылғаны-
на 100 жыл толатын 2045 жылға 
қарай қол жеткізу үшін жұмыс 
істейтін болады.

Біз менің БҰҰ-ның 2015 жылы 
өткен Бас Ассамблеясының 70-
ші сессиясында жариялаған 
терроризмге қарсы бастамамды 
ілгерілетумен айналысамыз.

Қазақстан, сондай-ақ, су, 
энергетикалық және азық-түлік 
қауіпсіздігі мәселелерін шешуге 
серпін беретін болады.

Осының барлығы әркімге де 
қатысы бар толғақты мәселелер.

Қазіргі заманғы шетін про-
блемаларды шешуге қатысу 
біздің алдымыздан көптеген 
елдермен және өңірлермен қа-
рым-қатынастарымызды дамы-
ту үшін мүмкіндіктер ашады.

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне сай-

лану – бүкіл Қазақстан халқы-
ның еңбек сіңірген табысы.

Бұл – ұлт толысқандығының 
көрсеткіші.

Біз бейбітшілік пен ын-
тымақтастықтың ортақ құн-
дылықтарын ілгерілетуге 
қабілетті жауапкершілікті мем-
лекет ретінде өздерінің дауы-
старын Қазақстанның кандида-
турасына берген барлық елге 
ризашылығымызды білдіреміз.

Біздің республикамыз БҰҰ 
Қауіпсіздік Кеңесіндегі өкілеттігін 
қамтамасыз ету жөніндегі құр-
метті миссиясын лайықты орын-
дайтынына сенімдімін.

Бұл Қазақстанның әлемдегі 

аса дамыған мемлекеттер қата-
рына ену, қауіпсіз және өсіп-өр-
кендеген болашақ құру жолын-
дағы тағы бір тарихи қадамы 
болмақ. Мен барлық қазақстан-
дықтарды еліміз Тәуелсіздігінің 
25 жылдығы белесіндегі осы 
маңызды оқиғамен құттықтағым 
келеді. Бұл – еліміз үшін қуануға 
болатын лайықты оқиға.

Еліміз осынау зор сенімнің 
үдесінен шығып, Қазақстанның 
әлемдік аренадағы абыройы 
асқақтай түсеріне кәміл сенемін! 
Баршаңызды осы табысымыз-
бен құттықтаймын!

(akorda.kz сайтынан).

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық торқа-
лы тойын тойлағалы отырған Қазақ елін-
де, тағы бір тарихи оқиға орын алды. Ол 
– Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 
2017-2018 жылдардағы тұрақты емес 
мүшелігіне сайлануы. Жер дүние дүр-
лігіп тұрған мынадай алмағайып заман-
да, бұл маңызды оқиға мемлекетіміздің 
мәртебесін әлем жұртшылығы алдында 
және бір көтеріп тастары анық. Әлемдік 
Бас ұйымның Қауіпсіздік Кеңесіне мүше 
болу – Қазақстанға үлкен жауапкершілік 
жүктейді. Ол заңды да! Еліміз Тәуел-

сіздік алған ширек ғасыр уақытта өзін 
бейбітшілікті жақтайтын, қауіпсіздік пен 
әлем тыныштығын жақтаушы ел ретін-
де көрсете білді. Семей ядролық сынақ 
полигонының жабылуы және қуаты 

жағынан әлемдегі төртінші зымыран-
дық-ядролық арсеналдан бас тартуы 
Қазақстанның мәртебесін, беделін бір 
көтеріп тастаған-тын. Енді, міне, еліміз 
екі жылға БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне мүше 

болып, жаһандық қауіпсіздік мәселе-
лерін шешуге үлесін қосатын болып 
отыр. Бұл мақтауға да, мақтануға да 
тұратын жай.

Тәуелсіз Қазақстанның әлемдік аре-
надағы мерейі үстем болсын!

Зейпін ҚАЗАНБАЕВА,
М.Төрегелдин атындағы тау-кен 

және балқыту ісі тарихы 
мұражайының директоры,

аудандық мәслихаттың депутаты.

 Әлем және Қазақстан

 ҚУАНУҒА  ТҰРАРЛЫҚ  
ОҚИҒА
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Ұлытау 
өңірі

Енді санаулы күндерден 
кейін барлық қазақстан-
дықтар мемлекеттік ме-
рекелердің бірі ғана емес, 
бірегейі – Астана күнін атап 
өтеді. Осыдан 18 жыл бұрын 
Арқа төсінде, есіле аққан 
ерке Есілдің жағасынан ару 
Астана бой көтерген еді. 
Содан бері елімізде әр жыл-
дың 6 шілдесі – Астана күні 
ретінде мерекеленіп келеді. 
Шүкір, осы уақыт ішінде 
Астананың айбыны асып, 
мәртебе-мерейі көтерілді. 
Тәуелсіз Қазақстанның бас 
қаласы – Астананы төрткүл 
дүние танып, мойындады. 

6 шілде — Астана күні

 Астана жасай бер, 
жайнай бер!

Біз еңсеміз биік, абырой-
ымыз асқақ, бірлігіміз бекем, 
ҚР Президенті, Елбасы Н.На-
зарбаев салған нұрлы жолмен 
жарқын болашаққа қарай қа-
рышты қадаммен алға басып 
келе жатқан егемендігімізді ен-
шілеген тәуелсіз елміз. Мақса-
тымыз – мәңгілік ел болу. Бұл 
мақсатқа жететінімізге шүбәсіз 
сенеміз. Оған ешкім де күмән 
келтірмейді. Біздің Тәуелсізді-
гіміздің 25 жылдығы ішінде 
қолымыз жеткен толағай табы-
старымыз еліміздің мүмкінді-
гінің зор екенін айқын көрсет-
ті. Біздің халқымыз қисапсыз 
қиындықтарды, адам айтып 
жеткізе алмайтын азаптарды 
көріп, шар болаттай шыңдалған 
халық. Қиындықтарды жеңудің, 
қисайғанды түзетудің, қиюлас-
пай тұрғанның ыдығын тауып 
қиюластырудың, барды ұқса-
тып, жоқты табудың жолдарын 
жете меңгерген халықпыз. Ең 
бастысы – көпұлтты қазақстан 
халқы Көкбайрақтың астына 
берік топтасқан, Отанын шексіз 
сүйетін, Елбасының ісіне беріл-
ген, оған шүбәсіз сенетін. Мем-
лекет басшысының «Нұрлы 

жол – болашаққа бастар жол» 
атты халыққа Жолдауында, 
«Біз тұрақтылықты бағалай 
білгендігіміздің арқасында бү-
гінгі табыстарға жеттік. Еш-
кімді кемсітпей, ешкімнің тілі 
мен ділін мансұқтамай, бар-
лық азаматтарға тең мүмкіндік 
беру арқылы тұрақтылықты 
нығайтып келеміз. Біздің кейін-
гі ұрпаққа аманаттар ең басты 
байлығымыз – ел бірлігі болу 
керек. Осынау жалпыұлттық 
құндылықты біз әрбір жастың 
бойына сіңіре білуге тиіспіз» 
деп айрықша атап көрсетті. 
Сондай-ақ, ел бірлігі – біздің 
барша табыстарымыздың кілті 
екеніне Елбасы өзінің осы ха-
лыққа Жолдауында ерекше на-
зар аударған.

Бұл Тәуелсіздікті ата-ба-
баларымыз армандап, қол-
дарын жеткізе алмай кетті. 
Небір қаһарлы хандарымыз, 
данышпан, дана жандарымыз 
елге еркіндік әпере алмады. 
Сол бабаларымыз кейінгі ұр-
пақтарына тәуелсіздік алуды 
аманат етті. Осы бабалар ама-
натын орындау бақыты бүгін-
гі ұрпаққа тиді. Сан ғасырлар 
бойы азап шеккен халқымы-
здың еркіндікке қолы жетіп, 

еңсесін көтеріп, еркін көсілді. 
Әрине, бұл бақыт бізге оңай-
лықпен келген жоқ. Қасақа-
на жасалған қастандықты да, 
сойылын көтерген сойқанды 
да, кездескен қисапсыз қиын-
дықтарды да жеңіп, осы күнге 
жетті. Бұл жолда ел қамын же-
ген талай арыстарымыз құрбан 
болды. Олардың өздері өл-
генімен мақсаттары орындал-
ды, есімдері ешқашан ұмытыл-
майды, елмен бірге жасайды. 
Ал Тәуелсіздік алған 25 жыл 
ішінде қолымыз жеткен орасан 
табысымыз көпұлтты Қазақстан 
халқы бірлігінің, еліміздің 
тұңғыш Президенті, кемеңгер 
Елбасы Н.Назарбаевтың дана 
басшылығының, салмақты са-
ясатының, алысты болжайтын 
көрегендігінің арқасы. Елбасы 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылда-
рындағы қисапсыз қиындықтар-
ды, табан тіреген тапшылықты 
жеңудің жолын тауып, халықты 
тарықтырмай, тапшылық та-
уқыметін тартқызбай бүгінгі 
бақытты күнге жеткізіп, мәң-
гілік елдің нұрлы жолын са-
лып, жарқын болашаққа бастап 
келеді. Халық Елбасымызға 
шексіз алғысын айтады. Тәуел-
сіздігіміз тұғырлы, Елбасымыз 
ғұмырлы болсын!

Алаштың айбыны – 
Астана!

Астана – Қазақ елінің тәуелсіздік 
символы іспеттес. Евразияның орта-
сында достықтың, бейбітшіліктің, жа-
сампаздықтың белгісіндей жарқырап, 
әлем жұртшылығының назарын өзіне 
аудартып отырған бас шаһар. Мемлекет 
басшысы Н.Назарбаевтың тікелей бас-
шылығының арқасында күн сайын ілгері 
дамып, гүлденіп, қанатын кеңге жайып, 
болашаққа қарай сенімді қадаммен өр-
леп бара жатқан ару қала Астана!

Бүгінгі күні Астананың келбеті, көр-
кіне көрік қосып, адам танымастай өз-
герген. Бұл егеменді мемлекетіміздің 
қарыштап дамып, өркендеп-гүлден-
генінің арқасы. Астана қаласына биыл 

Астанада талай-талай әлемдік деңгей-
дегі іс-шаралар, алқалы басқосулар 
өткізілуде. Алдағы жылы өтетін ЭКС-
ПО-2017 көрмесіне дайындық қарқын-
ды жүргізіліп жатыр. 18 жыл ішінде 
бұрынғы тың игерушілер қаласы – Це-
линоград, алып мегаполиске айналды. 
Сарыарқадай сағымды сайын дала-
ның төсінен орын тепкен ару Астана-
мыз, күн сайын жасарып келеді. Аста-
на – өркениет пен мәдениеттің, ғылым 
мен білімнің ордасы! Сәулетті келбеті 
бүкіл қазақ даласына ажар беріп, ұл-
тымыздың айбынын асқақтатқан Аста-
наның болашағы әлі алда!

Мен бүгін аудан жұртшылығын 
ауылдастарымның атынан, мәртебелі 
мереке – Астана күнімен құттықтай 
отырып, әр шаңыраққа бақыт, ырыс-бе-
реке, ұзақ ғұмыр тілеймін. Отанымыз 
тыныш, Елбасымыз аман болып, Аста-
намыз жайнай түссін!

Жамсап ӘШЕНОВ,
Сарысу ауылы 

Ақсақалдар кеңесінің төрағасы.

18 жыл. Осы аралықта «Бәйтерек», «Қа-
зақ елі» монументі, «Бейбітшілік келісім 
сарайы», «Нұр-Астана» мешіті бой кө-
теріп, сәулет өнерімен ерекше таңқал-
дырды. Қарап тұрсақ, осының бәрі ға-
жайып құрылыстар.

Қазіргі таңда өркениетті елдермен 
терезесі тең келетін дәрежеге жеткен 
Астана күн сайын жайнай түсуде. Шар-
тараптан келген меймандарға Астананы 
ерекше шабытпен таныстырып, мақта-
ныш сезіммен көрсетуге болады. Астана 

мемлекетіміздің ордасы, 
еліміздің жүрегі.

Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдығы қарсаңында 
Астанамыздың еңсесі одан 
әрі тіктеліп, биіктей түсуде. 
Осының бәрі елдің тату-
лығы мен бірлігінің жемісі. 
Шаттыққа толы, мәртебесі 

жоғары Астана күні мерекесімен барша 
қазақстандықтарды, ұлытаулықтарды 
шын жүректен құттықтаймын. Баршаңы-
зға бірлік, береке, амандық тілеймін.

Серік МӘШІРІП, мұғалім.
Қарсақбай кенті.

Ел Тәуелсіздігіне – 25 жыл

  МАҚСАТЫМЫЗ – 
МӘҢГІЛІК ЕЛ

Мағзұмбек МАШАЙЫҚҰЛЫ

Аудан орталығындағы «Жаймашуақ» дәмханасында аудан 
әкімі Х.Омаров қасиетті рамазан айында селода тұратын ақ-
сақалдар мен ауыз бекіткен азаматтарға, мұсылман халқының 
қалыптасқан дәстүрі бойынша ауызашар беріп, әруақтарға дұға 
бағыштады. Кешегі Қызыл империяның тұсында басшылар түгілі 
қарапайым адамдар ораза ұстап, ауызашар беру былай тұрсын 
«Алланы» ауызға ала алмайтын кез еді. Бірақ солақай саясатпен 
халық санасын дінге қарсы қоймақ болғанмен, дінді адам жүрегі-
нен жұлып тастай алмады. Бүгінде дінімізге, ұлттық салт-дәстүрге, 
әдет-ғұрпымызға кең жол ашылды. Бұл Тәуелсіздігіміздің, Елба-
сы Н.Назарбаевтың кемеңгер басшылығы мен кемел саясатының 
арқасы.

Аудан әкімі Х.Омаров ауызашарға жиналған, ораза ұстаған 
жандарға ораза қабыл болсын дей келіп, «Бүгін қасиетті Рама-
зан айында ауыл ақсақалдарының, ораза ұстаған азаматтардың 
басын қосып, ауызашар беріп, әруақтарға дұға бағыштатып, Сіз-
дердің баталарыңызды алайын, дедім. Бұл біздің қандай қиын 
кезеңде де аттан түспеген, жүрегімізде берік сақталған ұлттық 
құндылығымыз. Бүгінгі ұрпақ мұны берік сақтап, келер ұрпаққа 
жеткізуге тиіспіз. Оразаларыңыз қабыл болсын. Еліміз аман, жұр-
тымыз тыныш, бірлігіміз бекем, ырысымыз мол, тәуелсіздігіміз 
берік болсын. Сіздерге, отбастарыңызға амандық, шаңырақта-
рыңызға шаттық тілеймін, деді.

Ауызашарға жиналғандар аудан әкіміне ризашылықтарын біл-
діріп, алғыстарын айтты.

Өз тілшіміз.

ӘКІМ  АУЫЗАШАР  
БЕРДІ
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Еліміз Тәуелсіздік алған 1991 жылдан 
бері Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев шағын 
және орта бизнестің (ШОБ-тың) дамуына 
айрықша көңіл бөліп келеді. Ел экономи-
касының қозғаушы күші болып табылатын 

жеке кәсіпкерлік, Қазақстанда өндірілетін 
жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) жартысынан 
астамын өндіріп отыр бүгінде. Түсірер 
табысымен қатар жүретін толып жатқан 
қиындықтары бар тың сала – ШОБ-ты да-
мытудың Қазақстан сияқты жас мемлекет 
үшін маңызы зор. Ел Президенті Н.На-
зарбаевтың қазақстандық кәсіпкерлікке 
қолдау көрсету, материалдық, құқықтық 
тұрғыдан көмек беру жөніндегі тапсыр-
малары жүзеге асырылуда. Бұл орайда, 
әсіресе, жеке кәсіппен айналысушы-
лардың кәсіби, құқықтық «сауаттарын» 
жетілдіру, кәсіпкерліктің заң шеңберінде 
жүргізілуі, кәсіпкерлердің міндеттері мен 
құқықтарының сақталуы, т.с.с. аса маңы-
зды. Бір өкініштісі сол, аудан аумағын-
дағы жеке кәсіппен айналысушылардың 
барлығы бірдей өз құқықтары мен міндет-
терін толық біле бермейді. Нәтижесінде 
осы саланы бақылап қадағалаушы меке-
мелер мен жеке кәсіп иелері арасында 
өзара түсінбестік жиі туындайды. Мұндай 
олқылықтарды жоюдың төте жолы – жеке 
кәсіпкерлермен жиі-жиі жиындар, семи-
нарлар, т.б. өткізіп тұру.

Таяуда аудан әкімшілігінің мәжіліс 
залында аудан прокуроры Қ.Манапо-
втың ұсынысымен жеке кәсіпкерлер-
мен кездесу өтті. Кездесуге аудан әкімі                   
Х.Омаров, орынбасары М.Оспанов, ау-
дан прокуроры Қ.Манапов, аудандық 
Ақсақалдар кеңесінің төрағасы Ә.Жан-
дарбеков, Ұлытау ауданы бойынша мем-
лекеттік кірістер басқармасының басшы-
сы Ж.Жұманбаев, маманы Б.Дүзбаев, 
аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы 
Г.Ауғанова, жеке кәсіпкерлер, мекеме 
басшылары, т.б. қатысты. Жиынды ау-
дан басшысы Х.Омаров ашып, жүргізді. 
Аудандағы кәсіпкерлік саласын дамыту 
бағытында атқарылған жұмыстар және 

алда тұрған міндеттер жөнінде аудандық 
кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Г.Ауғано-
ва, кәсіпкерлерге көрсетілетін қызметтер 
мен көмектер, берілетін жеңілдіктер жай-
лы аудандағы кәсіпкерлер палатасының 
төрағасы С.Оспанов, салық заңнамала-
рындағы өзгерістер мен жаңа толықты-

рулар туралы аудан бойынша мемле-
кеттік кірістер басқармасының маманы 
Б.Дүзбаев хабарламалар жасады. Әрбір 
хабарламадан соң қатысушылар өз сау-
алдарын беріп отырды. Аудандық Арда-

герлер кеңесінің төрағасы Ә.Жандарбе-
ков ауыл тұрғындарына қысқы маусымға 
аса қажетті көмір, шөптің бағасының 
қымбаттығы, жыл өткен сайын көтеріліп 
бара жатқаны, бақылаудың жоқтығы, 
тасымалдаушылардың салық төлемей-
тіндері, т.с.с. туралы сауалын ортаға 
салды. Аудан прокуроры Қ.Манапов та-
яуда Астанада ҚР Бас прокуратурасы 
мен «Атамекен» ҚР Кәсіпкерлер пала-
тасының ұйымдастыруымен өткен Фо-
румда, еліміздегі кәсіпкерлік салаға қаты-
сты өзекті мәселелерді шешу жолдары 
талқыға түскенін айтып өтті. Сонымен қа-
тар ауданымыздағы кәсіпкерлік саланың 
дамуы көңіл көншітпейтінін, аудан орта-
лығында тіпті шаштараздың жоқтығын 
қынжыла жеткізді. Салық заңнамала-
рындағы өзгерістерді халыққа түсіндіру 
жұмыстары жүргізілмейтінін, газеттерге 
мақалалар, түсініктемелер берілмейтінін 
айта келе, прокуратура тарапынан кәсіп-
керлер мүддесі әрқашан қорғалатынын, 
арнайы мобильдік топ жұмыс істеп оты-
рғанын, кәсіпкерлердің құқықтары шек-
телген кезде осы топқа хабарласуға бо-
латынын айтты.

Жиынды аудан басшысы Х.Омаров 
қорытындылап, аудандағы кәсіпкерлік 
саланы дамытуды жандандыру керекті-
гін, тиісті мекемелердің басшылары қол-
дау көрсетуге мүдделі болуларын айтып, 
кәсіпкерлерді де бірлесе жұмыс жасап, 
белсенділік танытуға шақырды.

Суретте: кездесуден көріністер.

Кәсіпкерлікке – кең өріс

КӘСІПКЕРЛЕРМЕН 
КЕЗДЕСУ ӨТТІ

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ
Ауылдық үй шаруашылықтарының 

қаржылық ресурстарға қолжетімділігін 
қамтамасыз ету туралы бюджеттік бағдар-
ламаны жүзеге асыру аясында, ауыл 
халқын 2005 жылдан бастап шағын неси-
елендіріп келеді. Негізі Жезқазған аймағы 
бойынша Ұлытау ауданында кіретін 15 елді 
мекенге, Жезқазған қаласына жататын  5 
елді мекенге және Сәтбаев қаласына жа-
татын 4  елді мекен тұрғындарына қызмет 
көрсетіп отырмыз. Осы жерде айта кететін 
жай ол мысалы Актөбе облысымен шек-
тесіп жатқан  Қоскөл селолық округтен Ұлы-
тау ауданының арасы 300 км шамасында, 
оның үстіне  тікелей баратын жолаушылар 
таситын көліктің жоқтығын айтпағанда ав-
томобиль жолының сапасы сын көтермейді, 
ал қыс,көктем мен күзгі жаңбыр кездерінде 
жол қатынасы мүлдем болмайды.Осындай 
қиындықтарды түсінген филиал басшысы 
У.Торғаев  2013 жылы Жезқазған қаласын-
да осы өңірге қызмет көрсету мақсатында 
өкілеттігін ашты.

Былтырғы жылы аудан әкімінің орын-
басары М.Оспановпен бірге осы өңірлерді 
аралап, ауыл еңбеккерлерімен кездескен 
кезде ауыл тұрғындары «АШҚҚҚ» АҚ Қа-
рағанды филиалының басшысы У.Торғаев   
ауыл еңбеккерлеріне деген қөзкарасын 
жоғары бағалап, ризашылығын айтып жа-
тыр. Себебі бірде-бір ауыл шаруашылығы-
на қызмет көрсететін мекемелерде өз-
дерінің өкілдері бұл өңірде жоқ.

Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау 
қоры ауыл тұрғындарын, шағын несие ұй-
ымдары мен ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндірушілерді шағын несиелендірумен ай-
налысады әрі мемлекеттік «Дипломмен — 
ауылға»  бағдарламасы бойынша сенімді 
агент қызметін атқарады.

Былтырғы жылы біз 7 несиелік бағдар-
лама бойынша  жұмыс атқарсақ, биыл тек 
үш бағдарлама бойынша жұмыс атқарамыз. 
Олар: «Бір сүт қабылдау пункттерін ашу» 
500 басқа арналған 7 сүтті тауарлы ферма-
ларды ашу  және  «Жұмыспен қамту - 2020» 
бағдарламасы бойынша жұмыс атқарамыз;  
«Ырыс» қаржыландыру бағдарламасының 
мақсаты: ІҚМ 50 бастан 100 басқа дейін-
гі сүтті-тауарлы фермаларды құру және 
кеңейту; «Жұмыспен қамту бағдарламасы»  
бойынша биыл Ұлытау ауданына 30,0 млн. 
теңгені мамыр айында беруді қарастырып 
отырмыз. Және қосымша берілетін ақша-
дан аудандарыңызға тағы қосымша қа-
ражат бөлінеді. Қазіргі таңда Кәсіпкерлер 
палатасы Ұлытау ауданының филиалына 
бизнес-жоспарға құжаттарыңызды өткізіп, 
аудандағы жұмыспен қамту орталықтары-
на тіркеліп құжаттарыңызды бізге тапсыра 
беруге болады.   

Былтырғы жылы Ұлытау ауданына 
30,0 млн. теңге  «Жұмыспен қамту 2020»  
бағдарламасы бойынша берілді.

Қысқаша биылғы жылғы бағдарла-
маларға тоқталатын болсақ;

1. «Жұмыспен қамту – 2020»  
бағдарламасы арқылы биыл, құлан, сыбаға 
және алтын астыққа қойылған талаптар 
бойынша мал шаруашылығына береміз. 
Сол себепті биыл осы Жұмыспен қамту 
бағдарламасы арқылы несиенің мал ша-
руашылығына берілетін соммасы 6 млн. 
теңгеге дейін беріледі. Несие мерзімі 5 
жылға дейін ұзартылды. Және осы бағдар-
лама арқылы скважина бұрғылауға несие 
беріледі, оған кеткен шығынның 80 пайызы 
субсидиялау ретінде қайтарылып беріледі.    

Жұмыспен қамту – 2020 бағдарламасы-
ның жалпы  мақсаты: жұмыспен қамту дең-
гейін көтеру, әл-ауқатты арттыруға ықпал 
ету, жұмыссыздықты қысқарту.

Ең жоғары қарыз сомасы: жеке қосалқы 
шаруашылықтағы  ұсақ тауарлы өндірі-
стерді ұйымдастыруға 6 млн. теңгеге дейін; 
өз ісін ашуға және кеңейтуге 3 млн. тең-
геге дейін; қарыздарды мерзімнен бұрын 
қайтарған Бағдарламаға қатысушылар - 5 
млн. теңгеге дейін; Қазақстан Республика-
сының үкіметі бекіткен аудандарға келген 
оралмандарға және қоныс аударушыларға 
5 млн. теңгеге дейін. Сыйақы үстемесі: 500 

000 теңгеге дейін, 4,8%, одан жоғары сом-
маларға жылына 6%. Несиелеу мерзімі: 500 
000 теңгеге дейін алғандарға 36 айға дейін, 
одан жоғары алғандарға 54 айдан аспайды, 
мал шаруашылығына алғандарға 60 айға 
дейін. Негізгі қарызды өтеудің жеңілдетіл-
ген мерзімі: 1,5 жылдан аспайды. Сыйақы-
ны өтеудің жеңілдетілген мерзімі: 6 айдан 
аспайды. Қамтамасыз ету— Қоғамның кеп-
ілдік саясаты бойынша.

Жоба бойынша шектеулер: алынған 
шағын несие тұтыну мақсатында қолда-
нуға, алдыңғы қарыздарын өтеуге, тұрғын 
үй сатып алуға, сауда-саттық саласындағы 
қызметке жұмсауға рұқсат етілмейді.

2. «Ырыс» қаржыландыру бағдар-
ламасының мақсаты: ІҚМ 50 бастан 100 
басқа дейінгі сүтті-тауарлы фермалар-
ды құру және кеңейту. 

 Жобаға қатыса алатындар: шаруа қожа-
лықтары мен фермерлік шаруашылықтар, 
жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар.

Мақсатты бағыттау:  сүтті бағыттағы 
ІҚМ асыл тұқымды аналық мал басын са-
тып алу; инвестициялық салымдарда ауыл 
шаруашылығы кешені субъектілерінің  суб-
сидиялау бойынша шығындардың бөлігін 
қайтару Ережесіне сәйкес, субсидиялауға 
кіретін қажетті ауыл шаруашылығы техни-
касы мен сүтті-тауарлы фермаларға ар-
налған құрал-жабдықтарын сатып алу,

Қарыздың максималды сомасы: 60 
(алпыс) миллион теңгеге дейін. Сыйақы 
үстемесі: жылдық 11%, оның 7% субсиди-
ялау арқылы мемлекетпен төленеді. Қарыз 
мерзімі: 7 жылға дейін;  Негізгі борышты 
өтеу бойынша жеңілдетілген мерзім: 2 жыл-
дан аспайды;  Сыйақыны өтеу бойынша 
жеңілдетілген мерзім: 1 жылдан аспайды;

Сатып алатын 1 бас асыл тұқымды сүт-
ті сиырға 435 000 теңге беріледі, оның 154 
000 теңгесін Мемлекет сізге субсидия ретін-
де қайтарып береді. Және сүтті фермаға 
алынған қажетті техникаларды сатып ал-
саңыз соның 50 % Мемлекет сізге субсидия 
ретінде қайтарып береді. Мысалы: 50 бас 
сүтті асыл тұқымды мал сатып алуға 21,7 
млн. теңге алсаңыз, оның мемлекет 7,7 
млн. теңгесін субсидиямен қайтарып бе-
реді және оған қажетті ауыл шаруашылығы 
техникасы мен сүтті-тауарлы фермаларға 
арналған құрал-жабдықтарын 13,8 млн. 
теңгеге сатып алсаңыз, оның 7 млн. тең-
гесін тағы Мемлекет сізге субсидия ретінде 
қайтарып береді. Сонда Сіздің 50 бас сүтті 
тауарлы фермаға алған 31,3 млн. теңгенің 
14,7 млн. теңгесін Мемлекет өтеп береді.    

3. «Сүт қабылдау пункттерін ашу» 
қаржыландыру бағдарламасы 

Жобаға қатыса алатындар: шаруа қожа-
лықтары мен фермерлік шаруашылықтар, 
жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар.

Мақсатты бағыттау:  инвестициялық 
салымдарда ауыл шаруашылығы кешені 
субъектілерінің  субсидиялау бойынша 
шығындардың бөлігін қайтару Ережесіне 
сәйкес, субсидиялауға кіретін сүт қабылдау 
пункттеріне қажетті арналған құрал-жаб-
дықтарын сатып алу,

Қарыздың максималды сомасы: 15,8 
млн теңге.  Сыйақы үстемесі: жылдық 14% 
, оның 7% субсидиялау арқылы мемлекет-
пен төленеді. Қарыз мерзімі: 4 жылға дейін;  
Негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдетіл-
ген мерзім: 1 жылдан аспайды;  Сыйақыны 
өтеу бойынша жеңілдетілген мерзім: 1 жыл-
дан аспайды; Сатып алынатын құрал жаб-
дықтардың 30%-ын мемлекет субидиялау 
арқылы қайтарып береді.  

Мекенжайымыз Қарағанды облысы, 
Жезқазған қаласы, Ғарышкерлер бақ 
жолы, 39-үй, 32-кабинет.

Ғ.ТҰРСЫНБАЕВ,
«Ауыл шаруашылығын қаржылай 

қолдау қоры» акционерлік 
қоғамының Қарағанды  филиалы-

ның Жезқазған аймағындағы (Ұлытау   
ауданы, Жезқазған және Сатпаев 

қаласындағы) өкілі.

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫН 
ҚОЛДАУ мен ҚАРЖЫЛАНДЫРУ — 

БАСТЫ МАҚСАТЫМЫЗ
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Қазақ елінің мемлекет болып қа-
лыптасуы – ел тарихында орын алған 
ірілі-ұсақты оқиғалармен тікелей бай-
ланысты. Үш жүз жылдық бодандықтың 

бұғауынан құтылған 1991 жылға дейін, 
ұлтымыз талай «тар жол, тайғақ ке-
шуді» бастан өткерді. Әсіресе өткен 
ХХ ғасырда орын алған бірінші дүни-
ежүзілік соғыс, Ұлы Қазан төңкерісі, 
жаппай ұжымдастыру, ашаршылық, 
саяси қуғын-сүргін, Ұлы Отан соғысы, 
тың игеру, т.б. тарихи оқиғалар қазақ 
даласына да нәубет әкелген еді. Қы-
зыл империяның құрсауынан шығып, 
егемен ел болуды аңсаған ата-баба-
ларымыз азаттық жолында өмірлерін 
арпалыспен өткерді, жандарын құрбан 
етті. Тәуелсіздікке тек 1991 жылы ғана 
қол жетті.

Екі бірдей соғыстың, ұжымда-
стыру, ашаршылық, т.с.с. қасіретті 
оқиғалардың өрті қазақ даласын да 
аяусыз шарпығаны тарихтан аян. 
Әлемнің 38 мемлекеті қатысқан бірін-
ші дүниежүзілік соғыс 1914 жылдың 
19 шілдесінде (1 тамыз) басталды. Қа-
зақстанды «қанатының астына алған» 
Ресей бұл соғысқа дайындықсыз, 
әскери-өнеркәсіптік әлеуеті (потен-
циалы) төмен, көлігі нашар дамыған 
жағдайда кірісті. Орыс армиясы әске-
ри-техникалық жағынан аз қамтамасыз 
етілген еді. Бірінші дүниежүзілік соғыс 
барлық халықтарға, соның ішінде Қа-
зақстанға аса ауыр зардаптарын ти-
гізді. Қазақстан майданды шикізатпен 
қамтамасыз ететін ірі өңірлердің бірі-
не айналды. Соғыс қажетіне жергілікті 
халықтан алынатын салық 3-4 есе кө-
бейді. Ресейдің дүниежүзілік империа-
листік соғысқа араласуы Қазақстанды 
тонауды күшейтті. Соғыс қажетіне деп 
қазақ халқына 10-ға жуық салық түрі 
енгізілді. 41,0 млн. пұтқа жуық мақта, 
38,0 мың шаршы метр аршын киіз, 3,0 
млн. пұт мақта майы, 229,0 мың пұт са-
бын, 300,0 мың пұт ет, 500,0 мың пұтқа 
тарта балық, 70,0 мың бас жылқы, 13,0 
мың басқа жуық түйе, 14,0 мың киіз 
үй салық салынды. Бір Жетісу өңірінің 
өзінен 34,0 млн. сом көлемінде мал 
және мал өнімдері салыққа алынды. 
1917 жылы шаңырақ салығы 100 мың 
209 сомға жетті. Ынсапсыз салынған 
салықтың нәтижесінде егістік жер 
қысқарды, ірі қара мал басы азайды, 
жергілікті халықтың әлеуметтік-тұрмы-
стық хал-ахуалы нашарлады. Қазақ 
даласын жоқшылық жайлады!

Соғыс жылдары жұмысшылардың 
да жағдайы өте ауыр болды. Бір күн-
дік орташа жалақы – 20 тиын болып, 
жұмыс күні 12-14 сағатқа созылды. 
Қымбатшылық артты: ұн – 70%-ға, 
қант – 50%-ға, сабын – 200%-ға өсті. 
Кен шығару, мұнай, көмір өндіру құл-
дырады. Өндірістердегі мамандығы 
бар жұмысшылар үлесі күрт азайды. 
Елдің өнеркәсібіндегі жалпы күйзеліс, 
ауылшаруашылығының құлдырауы 

Қазақстан экономикасын тоқырауға 
әкеліп, өндіргіш күштердің даму дең-
гейі бірте-бірте кеми берді. Оның үсті-
не Қазақстан жеріне Үштік Одақтың 

әскери тұтқындары орналастырылды. 
Мысалы Омбыда – 20,0 мың, Ақмола-
да – 8 мың 612, ал Түркістан өлкесін-
де – 200,0 мыңға тарта әскери тұтқын 
болған. Соғыс жылдары Австрия-Вен-
грия, Германия тұтқындарының Қазақ 
жеріне әкелінуі, өлкенің қоғамдық-сая-
си жағдайына елеулі әсер етті. Әсіре-
се Қазақ өлкесінде ерлердің майданға 
шақырылуы, онсыз да тұралап тұрған 
шаруашылықты мүлдем дағдарысқа 
ұшыратты. Семей, Ақмола облыста-
рында жұмысшылардың 50%-ы, Орын-
борда – 40%-ы, ал Жетісу өңірінде 
1/3-і шақырылды. Осы себепті патша 
өкіметі әскери тұтқындарды жұмысқа 
пайдалана бастады. Қазақ жерінде-
гі әскери тұтқындардың жағдайы да 
қиын болды. 1915 жылы Риддерде 
ауыр тұрмыстық жағдайға байланысты 
әскери тұтқындар ереуілі басталды. 
Әскери тұтқындарға арналған Челябі 
мен Қостанай аралығында орналасқан 
Троицк лагері «Өлілер лагері» деп 
атанды. Сөйтіп соғыс елдегі жалпыұлт-
тық дағдарысты тереңдетіп, халықтың 
ашу-ызасын ұлғайта берді. Осындай 

әділетсіздік пен халық мүддесімен 
санаспай ар-намысын аяқасты ету – 
1916 жылғы көтеріліске алып келді.

Жалпы алғанда Қазақстан мен 
Орта Азиядағы азаттық қозғалысын, 
ХІХ ғасырдың аяғындағы ХХ ғасырдың 
басындағы көпұлтты Ресей тарихының 
бүкіл барысы әзірлеген болатын. Мұ-
ның өзі патша өкіметі дағдарысының 
нәтижесі еді. Көтеріліс негізінен отар-
шылдыққа қарсы сипатта болды. Қа-
зақстандағы көтеріліс патша әкімшілігі 
үшін де, сондай-ақ жергілікті үстем фе-
одалдар тобы үшін де күтпеген жерден 
басталды. Көтерілістің негізгі себеп-
тері жердің тартып алынуы (қоныстану 

саясаты), салықтар мен алымдардың 
көбеюі, еңбекшілерді үстем фео-
дал-байлар тобының қанауының күше-
юі, ұлт араздықтың өршітілуі, соғысқа 
байланысты бұқара халық жағдайы-
ның күрт нашарлауы, орыстандыру са-
ясаты болып табылды. Қазақстандағы 
1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің 
қозғаушы күші – ауылдың еңбекшілер 
бұқарасы, жұмысшылар, қолөнер-
шілер болды. Патша өкіметінің 1916 
жылғы 25 маусымдағы «Түркістан мен 
Дала өлкесінен 19-43 жас аралығын-
дағы 500 мың адамды қара жұмысқа 
алу туралы» Жарлығы, халықтың шы-
дамын тауысып, оларды отарлау езгісі 
мен ортағасырлық қанауға қарсы кө-
терілуіне түрткі болды. Қазақ даласын-
да патша жарлығына әртүрлі көзқарас 
болды. Феодалдық басшы топтар және 
жергілікті әкімшілік жарлықты қолдады. 
Революцияшыл топ өкілдері Ә.Жан-
келдин, А.Иманов, Т.Бокин, Б.Әшеке-
ев, Ж.Мәмбетов қара жұмысқа бару-
дан бас тартып, халықты көтеріліске 
шақырды. Либералдық-демократи-
ялық зиялылар Ә.Бөкейханов, А.Бай-

тұрсынов, М.Дулатов патша өкіметімен 
келісімпаздық (компромистік) бағыт 
ұстанды. «Қазақ» газеті төңірегінде-
гі бұл зиялылар, күші басым үкімет-
ке қарсы шығудың халықты қырғынға 
ұшырататынын ескертіп, сабыр сақта-
уға шақырды. Көтерілістің аса ірі 
ошақтары Жетісу, Торғай өңірлері бол-
ды. Жетісу облысында қарулы қарсы-
ластық шілде-тамыз айларында жап-
пай қарқын алды. 17 шілде күні Жетісу 
мен Түркістан өлкесінде әскери жағдай 
жарияланды. Патша өкіметі мұнда ірі 
әскери күштерді жібере бастады. Қыр-
күйек-қазан айларының басында жеті-
сулық көтерілісшілер шегініп, Шығыс 

Түркістанға өтіп кетуге мәжбүр болды. 
Торғай көтерілісі (басшылары А.Има-
нов, Ә.Жанкелдин) 50 мыңдай адамды 
қамтыған ірі қозғалыс болды. А.Има-
нов көтерілісшілерді ондыққа, елулік-
ке, жүздікке, мыңдыққа бөлді. Арнайы 
мергендер бөлімшесі құрылды. А.Има-
нов бас сардар болып, оның жанында 
әскери кеңес жұмыс істеді. Отарлауға 
және империалистік саясатқа қарсы 
өрбіген ұлт-азаттық көтеріліс, 1916 
жылғы шілде-тамыз айларында бүкіл 
қазақ даласын қамтыды. Ол тек 1917 
жылы 27 ақпанда патша тағынан түсіп, 
патша өкіметі құлатылғаннан кейін 
ғана тоқтады.

1916 жылғы көтеріліс қазақ халқы-
ның көпғасырлық ұлт-азаттық қозға-
лыстарының тарихында аса маңызды 
орын алды. Бұл – ұлтымыздың азат-
тығы мен еркіндігіне, мемлекетіміздің 
тұтастығына жасалған алғашқы қа-
дамдардың бірі еді. Сол қадамның жа-
салғанына, міне, биыл тура 100 жыл 
толып отыр! Бұл тарихи оқиға Тәуел-
сіздік жылнамасына алтын әріптермен 
жазылары даусыз!

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Сағымды сайын даланы еркін мекендеген көшпенді қазақтың ұлт 
болып қалыптасу жолы – өте күрделі. Ұлт тарихындағы 

«ақтаңдақтарды» санамаласақ, тіпті бір басына жетіп-артылардай-ақ 
бар. Әрісін айтпағанда, өткен Қой жылы ғана құрылғанына 550 жыл 
толғанын ұлт болып ұлықтаған Қазақ хандығынан бергі уақытты 

таразыласақ та жеткілікті. Керей мен Жәнібек құрған Қазақ хандығына 
дейін де Қазақ елі болғаны белгілі. Десекте өнер мен мәдениет, 

сауда-саттық, т.с.с. бағыттардағы қарым-қатынас нығайып, сыртқы 
байланыстардың артуы нақ осы тұстан бастау алады. 

ҰЛЫ ДАЛАДА ҚОРҒАЛҒАН

ҰЛТ МҮДДЕСІ
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«Заман біздікі» – ел-жер 
жайлы толғаныстарға толы. 
Перзенттік парыз бен қары-
здың шынайы шындықтарға 
суарылған сырлы сезімнің қу-
ат-күші бар асылдан да биік, 
жоғары. Азаттық пен бостан-
дықтың өлшемі, татулық пен 
туысқандықтың таңбасы айқын. 
Бейбіт өмірге құштарлық пен 
балалық шаққа саяхат, жастық 
пен достық сырлары шындық 
жәйттарды арқау етуімен де 
мәнді. Ең бастысы, әрине өмір 
мен өлім өлшемі, соғыс пен 
бейбітшіліктің бағасы – адам 
мұраты, арман-аңсары, ең-
бек тынысы негізінде кең өріс 
алады. Шығарма мұратынан: 
ел-жер, тарих пен тағдыр, 
жастық пен достық сырлары 
былай беріледі: «Біз, жастар, 
тағдырымыз сенімен байланы-
сты екенін білеміз, туған жер. 
Біз сенің топырағыңда ғана 
бақытқа бөленбекпіз. Өмірдің 
биік шыңына қол созамыз, адам 
дүниесінің сала-саласына ой 
жүгіртеміз. Біз бақытты жастар 
едік. Сенің үстіңде қуанышқа 
кенеліп, той тойлаған күндер 
есте. Бүгін сенің үстіңде жау-
мен жағаласудамыз. Біз сенің 
үстінде тудық, сенен өстік, ке-
рек болса, сенің үстіңде өлеміз 
де. Бірақ, «жауға беріп қоймай-
мыз сені. Серт осы. Біз оған ант 
етеміз, ізгі ана!

...Біздің заман таласта! Жа-
стық шағымызды қырау шалға-
лы тұр! Бірақ біз өз заманымы-
зды ешкімге бере алмаймыз! 
Заман біздікі! Өз заманымыз 
үшін жан пида! О, жастар! О, 
құрбылар! Біз келешек ұр-
пақтардың алдында жауапты 
болмайық, біз олардың келе-
шегін өртке шалдырмаймыз. 
Біз аталарымыз қанды май-
данда күреспен жеңіп алған 
тамаша дәуірді мақтанышпен 
өткізуіміз керек... Біздің орны-
мыз жауынгерлердің алдыңғы 

қатарында. Біз өз 
орнымыздамыз. 
Жастар өзіміздің 
заман үшін жауға 
оқ атайық! Зама-
нымызды қорғап 
қалайық! Әлем 
алдында заман 
біздікі дейтін бо-
лайық ! . . . Заман 
біздікі, біз өз за-
манымыз үшін 
оққа, өлімге қар-
сы жүреміз. Біз, 
жастар, кешегі 
алтын ғасырды 
қайта тұрғызамыз. 
Біздің орнымыз 
майдангерлердің 
алдыңғы қатарын-
да, біз өз орнымы-
здамыз» (сонда, 
16-17-беттер).

«Жауыздық пен махаббат» 
(Бір құрдас туралы хат) – май-
дан даласын, соғыс шындықта-
рын, тарих пен тағдыр талқы-
сын кең көлемде көрсетеді. 
Майдандағы қиын-қыстау ке-
зеңдердің куәсі – ескі картада 
мол сыр бар, ол – жауынгер-
лердің соғыстағы іс-әрекеттері, 
өмір мен еңбек жолдары, та-
рих пен тағдыр тауқыметтері, 
пулемет-пушкалардың топо-
графиялық белгілері, ел-жер-
ге, елдік пен ерлікке қатысты 
көзқарас-қолтаңбалар, т.т. 
Сондай-ақ майдан даласында, 
окопта он сегіз сағат оқ пен от 
ортасында болған жауынгер-
лердің елдік пен ерліктің үл-
гі-өнегесін, табандылық пен 
тұрақтылықтың, достық пен 
туысқандықтың шын мәнінде-
гі жарқын көріністерін көрсе-
теді. Жауынгерлердің Отанға, 
ел-жерге шынайы берілгендігі, 
жолдастық-достыққа адал-
дығы, өзара қарым-қатынас, 
бірліктері реалистік сипатта-
рымен сенімді суреттелінеді.

Тақырып табиғаты әр алуан, 
мазмұн байлығы мен құрылым 
жүйесінде өзіндік өзгешеліктері 
мол – «Паровоз туралы ертегі», 
«Лагерьден қайтқанда», «Ұял-
дым», «Біздің кеңесіміз», «Пуш-
кин қазақ әдебиетінде» сынды 
шағын көлемді туындыларды 
өмір мұраты мен адам еңбегі, 
достық пен жастық сипаттары, 
инабат пен ізгілік иірімдері, 
мәдени-рухани құндылықтар 
хақындағы келелі мәселелер 
көркем де мәнді жеткізіледі. 
Автор қайсыбір көрініс, тақы-
рыптарды барынша бедерлі, 
бейнелі баяндайды. Адам өмірі 
мен еңбегін, қабілеті мен қай-
ратын бәрінен де жоғары қо-
яды. Қоғамдағы, өмірдегі бар 
жақсылық, жетістіктер адам 
еңбегі арқылы атқарылатынын 
мақтаныш етеді. Соған сеніп, 
үлкен үміт артады. Тақыры-

бы қарапайым, мазмұны мән-
ді, тілдік-стильдік сипаттары 
жеңіл де жинақы көрінетін бұл 
туындылар – қоғам, адам, та-
биғат арақатынасын, өзіндік 
өзгешеліктерін жүйелі жеткізеді. 
Адам өмірі, балалар танымы, 
жастық сырлары да қарапай-
ым, қонымды сипат алады. 
Қоғамдық құбылыстар, кезең 
көріністері, адам мұраты мен 
еңбегі, өмір-тұрмыс иірімдері 
де шындық жайттарды арқау 
етуімен де шынайы, сенімді. 
Танымдық-тағылымдық қыр-
лары, мәдени-рухани, деректік 
мәні жоғары. Адамдық мұрат, 
өмірге құштарлық, ізгілікті істер 
сипаты аса мол. «Шығысұлына 
хат», «Тыңда, Кавказ!» сын-
ды туындыларда елдік мұрат 
пен дәстүр өнегесі, азаттық 
пен туысқандық сыр-сезімдер, 

бірлік пен береке, соғыс пен 
бейбітшілік, тарих пен тағдыр 
тағылымдары кең орын ала-
ды. Ел бірлігі, қоғамдық келісім, 
татулық пен туысқандық, до-
стық сырлары мол. Атамұра 
мен атамекеннің қадір-қасиеті, 
ел-жерді қорғау ісіндегі кәделі 
де сауапты мұраттар – Қобы-
ланды мен Тарғын, Исатай 
мен Махамбет, т.б. өмірі мен 
өнегесі, ерлік тағылымда-
ры арқылы көрсетіледі. Елдік 
мұрат, ерлік үлгі етіледі. Батыр 
бабаларымыз бен би-шешен-
дер өнегесі, қысқасы ұлттық 
мұрат, дін-дәстүр тағылымда-
ры, отаншылдық-патриоттық 
рух, оған адалдық, тұрақтылық 
сезімі серпінді сипат алады. 
Кавказдың тарихы мен тағды-
ры, Қазбек пен Эльбрус жайы, 
Эллада елінің қыр-сырлары да 
елдік пен ерліктің, өжеттік пен 
өршілдіктің сипаттары, ел-жер-
ге құрмет, атамекенді аялау не-
гізінде нанымды баяндалады. 
Бастысы, авторлық ұстаным, 
көркемдік мұрат айқын. Мұның 
бәрінен, атап айтқанда қоғам-
дық әлеуметтік ахуалдармен 
бірге, бастысы – адам факто-
рына, оның өмірі мен еңбегі-
не, достығы мен махаббатына, 
сағыныш-сезімдеріне ерекше 
мән беріліп, көп көңіл бөлінеді.

Адам – қоғам байлығы, 
өмірдің мәні мен сәні, еңбек 
әміршісі, уақыт қожасы, – деген 
мақсат-мұраттар айқын. Бұл – 
қазір де мәнді, өзекті мәселе. 
Б.Бұлқышевтың әдеби мұрасы-
ның едәуір бөлігін поэзиялық 
туындылары құрайды. Оларды 
тақырып, құрылым жүйесіне қа-
рай: арнау өлеңдер, балаларға 
арналған жырлар, аударма 
туындылар деп топтауға әб-
ден болады. Айталық, арнау 
өлеңдер қатарын – «Тәтті жыр» 
(Абайға), «Жамбылға», «Ар-
нау» (А.Пушкинге), «Ұлы ақын» 
(Т.Шевченкоға), «Орындалған 

арман» (Украина, Беларусь 
даңқына), т.т. өзіндік ізденіс, көр-
кемдік мұраттарымен байыта 
түседі. Абай әлемнің иірім-сы-
рлары, Жамбылдың даналық 
һәм даралық қырлары, Пушкин 
мен Шевченконың бауырла-
стық пен достыққа негізделген 
көзқарас-мұраттарынан терең 
тарих тағылымдары, таным 
мен талғам тоғысы, дарын ди-
дарының көркемдік-рухани си-
паттары жіті танылады. Ұлылық 
ұлағаты, талант табиғаты мен 
дарынды туынды сипаттары – 
Абай, Жамбыл, Пушкин, Шев-
ченко, т.б. өмірі мен өнерпаздық 
өнегелері, адами мұраттары 
мен тақырыптық ерекшеліктері 
мәнді әрі көркемдік кеңістігі не-
гізінде нақтылы баяндалады.

Өмірдің нұры мен сыры, 
адам еңбегі мен ерік-жігері, жа-
стық пен достық дастандары, із-

гілік иірімдері – «Жаңа дүние», 
«Жауынгер», «Құтты қонақ», 
«Жолаушы сыры», «Досыма», 
«Балтық жағасында», «Еврей 
қызы», т.т. өлең-жырлардың ба-
сты арқауын, көркемдік мұрат-
тарын құрайды. Балаларға 
арналған – Балбөбек», «Пи-
онер, алға», «Оқушы жыры», 
«Медальды овчарка» сынды 
өлең табиғатынан өмірге, өнер-
ге құштарлық айқын, еңбекке, 
ерлікке ұмтылыс мол. Кішілік 
пен кісілік, келісім мен үйлесім 
сипаттары адам әлемімен, 
адамгершілік-сыйластық сын-
ды асыл мұрат, биік борыштар 
тұрғысында сөз етіледі. Адам 
әлемі кең орын алады. Аталған 
туындылардың басты белгі-е-
рекшеліктері – адам өмірі мен 
өнегесіне, еңбек мұраттары 
мен жастық, достық сынды 
аяулы да қымбат қасиеттеріне 
құрмет көрсетіледі. Аға ұрпақ 
өкілдерінің үлгілі үрдіс, тәлімді 
тәжірибелері мадақ сезіммен 
жеткізіледі. Тарихқа тағзым 
етіліп, кемел келешекке мол 
үміт-сенім артылады. Уақыт ты-
нысы, өмірге құштарлық мол.

Б.Бұлқышевтың мақалалар 
топтамасынан («Жазушылар-
мен әңгіме», «Біздің кеңесіміз», 
«Большевик жазушы», «А.И.
Герцен», «А.Н.Островский», 
«М.Е.Салтыков-Щедрин» , 
«Анри Барбюс», «Реалист 
жазушы Бальзак», «Пушкин қа-
зақ әдебиетінде», «Абай және 
Пушкин», «Балаларға жақсы 
кітаптар керек», т.т. жазушы 
еңбегі мен шығармашылық 
үдеріс, көзқарас пен қолтаң-
ба, жанр жүйесі мен көркемдік 
кеңістігі кең түрде көрінеді. 
Қоғамдық құбылыстар, қа-
ламгер мұраты, стильдік сипат-
тар сыры да ашылады. Ой-сөз 
жүйесі, эстетикалық талаптар 
да жіті танылады. Жазушының 
аударма мұрасында («Жолдас 
құстар, күттік сізді, сіздер үшін 

ұшпасқа не?» (В.В.Маяков-
ский), «Лагерьде» (А.Барто) т.т. 
түпнұсқаға адалдық, көркемдік 
мұраттар мен шеберлік сырла-
рына еркін ену бар. Тақырыпты 
көркем де бедерлі ашу, жеңіл 
де жинақы, ойлы жеткізу – ау-
дарма өлеңдердің басты белгі, 
өзіндік өзгешеліктерін айқын-
дайды. Баяндау жолы жеңіл 
де тартымды. Мәтін табиғаты 
айқын. Аударма туындылардың 
мазмұны қызық та тартымды, 
жеңіл де жинақы өріс алады. 
Көркемдік мұраттар, құрылым-
дық һәм рухани сипаттар, тіл-
дік-стильдік өзгешеліктер де 
дәнекер жанр табиғатымен 
үндестікте, үйлесімді қалып-
та беріледі. Тақырып мәнді, 
мазмұны тартымды. Оқиға жүй-
есі жеңіл, табиғи өріс алады. 
Бастысы, аударма негіздері, 
құндылық қырлары айқын. Көр-
кемдік мұраты мәнді сипат ала-
ды.

Б.Бұлқышевтың шығар-
машылық мұрасының өрнекті 
өлкесі, ақындық өнерін биік 
белеске көтерген туындысы – 
«Айсұлу» поэмасы. «Айсұлу» 
поэмасы – өмір оқиғаларына 
құрылған һәм бай мен кедей қа-
рым-қатынасын, әйел теңсіздігі 
мәселесін, таптық көзқарастар-
дың қыр-сырларын кең түрде, 
көркем сипатта, жан-жақты су-
реттейтін туынды. Поэмадағы 
басты оқиға – кедей қызы Ай-
сұлудың қарапайым халыққа 
қоқан-лоқы көрсетіп, қырғидай 
тиген қарақшы Қаленнің қолына 
түсіп, ауыр азап, зорлық-зом-
былықтың алуан түрін көргенін, 
бостандыққа құштарлығы мен 
ұмтылысын нақтылы көріні-
стермен кең көлемде көрсетеді. 
Адам мұраты, азаттық сипаты, 
еркіндік сырлары терең ашыла-
ды.

«Алматы – қалам менің» 
романы (аяқталмаған) кіріспе-
ден, екі бөлім, бірнеше бөлік-
терден тұрады. 1941-42 жыл-
дары жазылғаны көрсетіледі. 
Жазушының «Заман біздікі» 
кітабында «Алматылықтар» 
деген атпен беріледі (құрасты-
рған С.Асқаров, Алматы, Жа-
лын, 1984ж.158-247 беттер). 
Туынды табиғатын Гетенің: 
«Адам өмірінің ең биік шыңы 
– жастық» деген даналық мәй-
егіне толы қанатты сөзі эпи-
граф міндетін атқарып тұрып-ақ 
ап-айқын ашқаны ақиқат жайт-
тардың, шындық сырларының 
бірі дер едік. Осының негізінде, 
әрине адам мұраты, өмір мәні 
кең түрде көрсетіледі. Роман 
аяқталмағандықтан, жанр жүй-
есі, көркемдік арналар, стиль-
дік құбылыстар туралы айту, 
байыпты бағалау қиын, әрине. 
Алайда, аталмыш роман тура-
лы түсініктемеге ден қойсақ, 
көп жайттарға көз жеткізеріміз 
анық: «... Баубектің соғыс кезін-
де жазылып жарияланбаған 
шығармаларының бірі – «Ал-
матылықтар» атты бітпеген 
романы. Бұл роман автордың 
жоспарлауы бойынша төрт 
бөлім болмақ еді.

Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды

Баубек БҰЛҚЫШЕВ:

«ЕР ӨЛМЕК ЕМЕС 
ЕШҚАШАН»

Рақымжан ТҰРЫСБЕК, 
филология ғылымының 

докторы, профессор.

(«Ана тілі» газетінен).
                                                             

 (Жалғасы бар).
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Ә.Марғұлан Орталық Қазақстандағы 
көне мәдени ескерткіштерді түбегейлі 
зерттеу арқылы, ұлтымыздың қалыпта-
су кезеңдерін дәлірек анықтап, ғылыми 
тұрғыда баға берген қазақ ғалымдары 
ішіндегі бірегейі. Ә.Х.Марғұлан құрған 
Орталық Қазақстан экспедициясы 
біздің өлкеміздің тарихын зерттеуде 
тың көзқарас қалыптастырды. Біздің 
қазіргі заманымыздан төрт мың жыл 
бұрын қазақ даласы қола мәдениетінің 
аса ірі орталығы болғанына сол өңір-
ден табылған мыңдаған ірі қорғандар, 
қала-қоныс орындары, кен өндірген 
күрделі шаруашылық алаңдары айғақ. 
Орталық Қазақстанның бір өзінен Әл-
кей Марғұлан бастаған экспедиция қола 

дәуіріне тиесілі 60-тан астам қоныс ор-
нын тапты. Қазіргі уақытта Орталық 
Қазақстан территориясында ірі Ұлыта-
у-Жезқазған тау-кен металлургиялық 
орталығы болғандығы жөніндегі дерек 
археологиялық тұрғыда дәлелденіп 
отыр. Археологтар аса мол кен орын-
дарының болғанын анықтап, көптеген 
мыс балқытқан пештерді зерттеп, ме-
таллургтер мен кеншілер мекен еткен 
бірқатар көне қоныстарды тапты. Бұдан 
Сарыарқаның жер асты қазынасы мол 
екенін және ертедегі металлургия өн-
дірісінің тарихын ашатын мол материал 
жинақталды. Ә.Х.Марғұланның шәкірт-
терінің бірі, т.ғ.к. С.О.Жауымбаев соңғы 
жылдардағы археологиялық зерттеу-
лерге талдау жасап, мынадай қорытын-
дыға келді: «Қазақ даласындағы метал-
дан жасалған заттар еуропалықтарға 
қарағанда 6 есе көп, ал қоныстардан 
шығып жатқан заттай деректер 19 есе 
көп екен». Демек қазақ жерінде, оның 
ішінде Сарыарқа тау-кен өндірісі ерте 
дәуірлерден негізгі кәсіп ретінде дамы-
ды. 

Орталық Қазақстанның ірі метал-

лургия орталығы ретінде Жезқазған 
аймағы аса ерекше экономикалық және 
мәдени ошақтарының бірі болды. Біздің 
өлкені мекендеген халықтың маңыз-
ды шаруашылығының бірі – кен өндіру 
және одан металл балқытып шығару 
болған. Жезқазған аймағындағы метал-
лургиялық қоныстарының анағұрлым 
ірілері: Милықұдық, Айнакөл, Сорқұдық, 
Кресто-Воздвиженское (Кресто), Зла-
тоуст қоныстары болды. Бірақ қазіргі 
таңда, Жезқазғанның бірегей ескерт-
кіштерінің арасында сақталып қалғаны 
аз. Бұрын болған ежелгі металлургия 
мәдениетінің орындары қазіргі таңда 
жаңа құрылыстарға толы. 

Милықұдық қонысының тарихы 
қола дәуірінен баста-
лып орта ғасырға дейін 

жеткен. Халқымыз оны 
Елуқұдық деп атаған. Қ.И. 
Сәтбаевтың есептеуі бой-
ынша қоныс аумағы – 10 
га құрайды. Археологи-

ялық тұрғыда алғашқы 
зерттеушісі академик                     
Ә.Х.Марғұлан. Қоныс қола 
дәуірі, ерте және орта ға-
сырды қамтиды. Милықұ-

дық қонысынан 140 шұңқыр табылған, 
тереңдігі 2 метр шамасында. Сонымен 
қатар, 25 балқыту пештің орындары 
табылды. Осындай шұңқыр пештер Со-
рқұдық және Айнакөл қоныстарынан да 
табылған.

Сорқұдық қонысы – қола дәуірінде 
үлкендігі бойынша Милықұдықтан кей-
інгі Жезқазғандағы екінші металлургия 
орталығы. Жезқазған қаласынан 15 км 
қашықтықта орналасқан. «Культурный 
пласт Соркудука почти целиком отно-
сится к эпохе бронзы». (А.Х.Маргулан. 
Сочинения. 2-том, А.2001. 64-стр).Қо-
ныс қола дәуірінен бастап, орта ғасы-
рды қамтиды. Сорқұдық қонысын 1945 
жылы А.В. Кузнецов пен Н.В. Валукин-
ский зерттеген болатын. Қоныстан 18 
үйдің орны шықты, көлемі 6х8 м, 8х12 
м, тереңдігі 1,3 м. Сорқұдық қонысынан 
табылған пештер және руда, шлак қал-
дықтары, тастан жасалған еңбек құрал-
дарын саралай келе Ә.Х. Марғұлан бұл 
қоныс қола дәуірінен орта ғасырға дей-
ін адам баласына қызмет жасады деген 
қорытындыға келген.

17000 астам бағалы қоры бар 

Мәкен Төрегелдин атындағы Жезді 
кентіндегі тау-кен және балқыту ісі та-
рихы мұражайындағы ең құнды әрі 
саяхатшылардың назарын аударатын 
экспонат – ежелгі балқыту пештері. 
Сарыарқа, оның ішінде Жезқазған ай-
мағындағы біздің заманымызға дей-
інгі II-I мыңжылдықтар, яғни бұдан 4-5 

мың жыл бұрынғы өркениетті, мате-
риалдық мәдениетіміздің ерекше да-
мығандығын айқындайтын бірден-бір 
ескерткіш, ежелгі кен қорыту пештерінің 
орындары. «Ежелгі заводтардың» 
ғылыми негізін дайындау Қ.И.Сәтбаев,                           
Ә.Х. Марғұлан, Н.В. Валукинскийдің 
еңбектеріне сүйеніп жасалды. Мұра-
жайдың экспозициялық залында көне 
заманда мыс, қола балқытылған пеш-
тердің схемалық көріністері, пайдалану 
әдіс-тәртібі, технологиясы жан-жақты 
көрсетіледі. Мұражай алаңында осын-
дай пештердің екі үлгісі бар. Біріншісі 
–Ағадыр ауданы Атасу мекенінен та-
былған пеш, екіншісі – Милықұдық қо-
нысында пайдаланылған балқыту пеші. 
Өнім алу үшін жоғарғы температурада, 
металды кен жынысынан айырып алу 
үшін үздіксіз көрікпен үрленеді. Бұл 
процесс 10-12 сағатқа дейін созылған. 
Отын үшін, сексеуіл мен ағаш көмірі, 
болмаса мал сүйектері, жанғанда қызу 
беретін барлық отын түрін пайдаланған.

Екінші пеш – Милықұдық үлгісі – 
Жезқазған төңірегіндегі ең көне пеш 
болып табылады. Мұражайда балқы-
ма негізінен осы пештен алынады. Бұл 
пештің ерекшелігі – бірнеше рет пай-
далануға мүмкіндік беретіндігі. Атасу 
пешінде қорытпа пештің түбіне жинала-
ды, жұмыс біткен соң пешті ашып, ме-

талды тазартып пайдасына жаратқан. 
1994 жылы 3 қараша айында Қа-
зақстан Республикасының Президенті                     
Н.Ә.Назарбаев Жезқазған аймағына 
келген арнайы сапарында Жезді тау-кен 
және балқыту ісі тарихы мұражайында 
арнайы болды. Ата-бабаларымыздың 
ежелгі әдісімен Милықұдық үлгісіндегі 

пеште балқытылған металды Елбасы-
мыз өз қолымен балға құйып, мұражай-
ға ең бағалы экспонат қалдырды. 

Жалпы Сарыарқа аймағында 80 
көне балқыма алу пештерінің орында-
ры, соның ішінде Жезқазған аймағын-

да 30-ы, Қарқаралы аймағында 25-і, 
Сарысу өзені бойында 10-ы, Ұлытау 
аймағында 10 балқыту пеш орындары 
табылды. (А.Х.Маргулан. Сочинения. 
2-том, А.200. ,71-стр).

Ғалым бүгінгі Жезқазған, Спаск, 
Успен, Саяқ, Атасу және т.б кен орын-
дарының заманның дамымаған кезінде-
де ата-бабамызға металлургия ошағы 
ретінде қызмет жасағанын ашып көр-
сетіп кетті. Бұл еңбегі үшін 1967 жылы 
Ә.Х. Марғұлан бастаған бір топ ғалымға 
Қазақ ССР Мемлекеттік сыйлығы беріл-
ді. Ғұлама ғалым өз өмірін Қазақстан-
ның көне мәдениетін, ежелгі сәулет 
өнерін, тұрмыс салтын, археология-
сын, этнографиясын ұштастыра тынбай 
зерттеді. Гуманитарлық ғылымды мей-
лінше жан-жақты игерген тамаша ға-
лым Ә.Х.Марғұлан ең алдымен халық 
үшін, ғылым үшін археология саласын-
да ғаламат еңбек етіп, өнеге таратқан 
парасатты ғалым. Ол негізін қалаған 
Орталық Қазақстан археологиялық экс-
педициясы біздің өлкеде қазба жұмы-
старын табысты жалғастырып келеді. 

С.ҚАЖЫКЕН,
М.Төрегелдин атындағы 

Жезді кентіндегі тау-кен және 
балқыту ісі тарихы мұражайының 

қызметкері.

Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясына – 70 жыл

және
КЕНДІ  ӨЛКЕ  

ТАРИХЫ

Әлкей Хақанұлына етене жақын ғылым салаларының бірі – 
халқымыздың көне мәдениетінің тарихы, археологиясы. Ғұлама

 ғалымның Қазақстан ғылымына қалдырған баға жетпес мұрасы Орта-
лық Қазақстанмен тығыз байланысты. Оның басшылығымен Орталық 

Қазақстан археологиялық экспедициясы құрылып, 30 жыл осы 
экспедицияны өзі басқарды. Міне 70 жылдан бері ұлы тұлға құрған 

экспедиция (ОҚАЭ) ғалымдары тұтастай Қазақстан және Сарыарқа 
аймағында археологиялық қазба жұмыстарын жүргізіп, қола дәуірінің және 

алғашқы көшпенді тайпалардың мәдениеті мен шаруашылығын
 жан-жақты зерттеп келеді.

Әлкей МАРҒҰЛАН
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«САЙЫҢНАН  
   САЯҚ   ҚҰРЛЫ  

САЯ  ТАППАЙ...»
 Деректі  хикаят

Ұлы тұлғалар туралы

(Жалғасы. Басы газетіміздің 
өткен сандарында).

Басқалар да орындарынан тұрып, Мұхаң-
ның маңына шоқтанып қалған еді.

— Мұхтар Омарханович,—деді Леонов, 
Мұханды қолтығынан алып, жүзіне мейірлене 
қарап,—«Дос таба білу үшін дос бола біл» де-
ген нақылдарыңыздың да барын естігенмін. 
Бізді  сізге  дос  еткен—сіздің  ой  өрнегі ерек-
ше сұлу әңгімелеріңіз, мәні терең мақалала-
рыңыз, кең тынысты «Абайыңыз», сіздің мол 
білімдар философтығыңыз, мүдіріс білмес 
көнешығыстық шешендігіңіз. Бізге дос болған 
сізге, сіздей досты берген қазақ халқына біз 
де шексіз ризамыз!

Кабинетті көңілді гуіл кернеп жөнелді:
— Бәрекелді!
— Леонид Максимович, жақсы айттыңыз!
— Иә, иә, біздің айтпағымызды дәл тап-

ты!..
Мейманханаға оралғалы Әлжаппардың 

екі көзі Мұханда. Таңертең осында көрген 
Мұхтары тордағы жолбарысша ширығып, 
арна іздеген толқындай лықсып, шатқалға 
тап болған дауылдай булығып, бір беймаза 
күй кешулі еді, енді Хантәңірінің қияқ қауыр-
сынды қыранынша кербезденіп, Сарыарқа-
ның самалынша есіліп, Алатаудың ақ жаңбы-
рынша төгіліп отыр:

— Пәлі, Әлжаппар, сен сөзден қалдың ғой, 
неге үндемейсің? Біз бүгін бір қиын асудан 
астық емес пе?! Сашаның, Фадеевті айтам, 
өр тұлға екенін бұрыннан білетінмін, ал біздің 
жалтырбасқа өз атынан қатқыл телеграмма 
берген қайсарлығына және бір сүйсіндім ғой! 
Жаңағы мәжілісті де ауруханада жатып-ақ өзі 
басқарғандай ма, қалай? Қысқа да нұсқа етіп, 
нақпа-нақ тұжырымдап тапсырғанын аңғар-
дым десем ше? Басқа барша            достарым-
ның да пейілдері таза, кіршіксіз қалыптарын-
да екенін жаңа өзің де байқаған, бағамдаған 
боларсың?

— Көрдім, Мұха, іштей қуанып  отырдым.
— Пәлі!—деп Мұхаң мұрнын бір сауып 

алды.—Фадеевтің сонау бір қызық қылығы 
есіме түскенін қарашы! Кабинетінде әң-
гімелесіп отырғанымызда, анау жылдары, 
«Абай» романының екінші кітабының орыс-
шасы терімге жіберілгенін айтып қалып едім, 
Сан Саныч: «Сонымен соңғы нүктесін қой-
дың ба?»—деді. Достан сыр жасырасың ба, 
мен: «Жоқ, ғұмырым жетсе, жалғасы болады, 
орта жолға жаңа келдім»,—дедім. «Орта жол-
да ат шалдырып алғаның жөн болар, екінші 
кітабыңның қолжазбасын маған берші, оқып 
шыққым келеді»,—дегені. Сол күні үйге теле-
фон соғып, бері жолы түскен бір туыс арқылы 
алдырып бердім. Сан Саныч оны алты күнде 
оқып шығып: «Мұхтар, романың осы күйінде 
де тұжырымдалып тұрған дүние екен, сен 
бұған эпилог жаз»,—деді. «Е, неге? Жалға-
сы болатынын айттым емес пе?»—деймін. 
«Эпилогін жазып әкелші! Неге саудаласа-
сың, қазақ саудагер халық емес еді ғой?!» 
дейді,—деп, мұрнын және сауып, Мұхаң 
сылқ-сылқ күлді.—Мен Сан Санычтың о не 
қылығы екенін «Абай» сталиндік сыйлыққа 
ұсынылғанда бір-ақ білдім.

— Азаматым-ақ екен! Жаңағы атақты до-
старыңыздың қай-қайсысы да болсын, Мұха, 
сіз үшін, тіпті, әлгі аңыздағы жеті басты жал-
мауызға да жалғыз өзі қарсы баратын жа-
лаңтөстер екен, мен соған қатты қуандым,— 
деді Әлжаппар, ағынан жарылып.

— Пәлі, сен жақсы айттың, тауып айт-
тың. Олар ірі тұлғалар ғой, кеңес әдебиетінің 
саялы бәйтеректері ғой! Леонов аз жазса 
да мәз жазып, құнарлы дүниелер беріп ке-
леді. Симоновтың лирикалары сүйсіндіреді 
мені. Сурков пен Тихонов—жауынгер лепті, 
екпінді ақындар. Кожевниковтың қаламгер-
лігі мен ұйымдастырушылық қабілеті қатар. 
Орыс әдебиетінде дара-дара таланттар бар-
шылық. Кешегі алтын ғасыры бүгін жалғасып 
жатқандай. Фадеев, Федин, Маршак, Шоло-
хов, Михалков, Рождественский, Соболев,  
Погодин... Пәлі, саған нені айтып отырғаным-
ды қара! Сен Фадеевтің соншама тұлғаны 
табыстырып, ынтымақтастырып, ұлттар әде-
биетіндегі біздің бәрімізді бұлармен қанат-
тастырып, біріктіріп, достастырып отырған 
қайраткерлігін де жақсы білесің. Ол Жазушы-
лар одағының дізгін-шылбырын ұстағалы, 
міне, он төрт жыл... Біз болсақ, екі жылда 
бір бастық сайлайтын сырқаттан сауыға ал-
май-ақ қойдық. Өзімізге өзіміз бас-көз бола 
алмасқа айналғанымыз шығар, енді билігіміз 
Орталық Комитеттің қолына көшіп, біздің 
басшымыз соның оқшантайынан шығатын 
болды. «Бас-басына би болған» біздің қала-

мымызды қуаттандыратын, шығармашылық 
күшімізді бір арнада тоғыстыра білетін Фаде-
евіміз туғанша жақ-жақ тірліктің тұтқынында 
жүрерміз... Қой, екеуміздің бұл отырысымыз 
қай отырыс, кезекшіге шәй әкелдірейін, содан 
кейін, ә, бүгінгі көңіл күйдің куәсі болсын, ар-
мянның ақ телпектісінен жүз грамм алайық, 
анда тұр-ау сол, оны алдыңғы күні Бакуге 
командировкаға жүрерінде Леня әкеліп еді,—
деп тоңазытқышты иегімен нұсқады.

—Бір «шұңқырға» мен де қарсы емеспін, 
Мұха, қазір, әуелі шайға заказ беріп  келей-
ін, сіз отыра берініз,—деп Әлжаппар шапшаң 
тұрып, есікке қарай домалана жөнелді...

...Мұхаң Алматыға біржола бейқам болып 
оралғанша арада бір жарым жыл өтгі. Шара-
сыздықтан шалғайда жүрген бұл мерзімде 
КСРО Жазушылар одағында кеңес әдеби-
етінің ағымдағы мәселелері әңгіме болған 
мәжілістерге қатысып, ой-пікір бөлісіп, ортақ 
істердің ондала түсуіне көп көмек жасады, 
бірнеше мақала жазды. Аударма жұмысы-
ның ауқымы кеңеюіне, ұлттар әдебиетінің 
ынтымақгы игілікті іс тындыруына үлесін 
еселеді. Сонымен қатар, бес айдан соң,                            
М.В. Ломоносов атындағы Ленин орденді 
Мәскеу университетінде КСРО халықтары 
әдебиеті тарихы кафедрасында профессор 
болып, өзі де көздеген мақсаттың орындалға-
нына риясыз көңілмен тоғайып, «желкілдеп 
өскен құрақтай» жас жеткіншек әдебиет-
шілерге даңғайыр білімін ұсына құлшынып 
дәріс оқыды.

1954-жылдың жазы Қазақстанға жаңа-
ша тіршілік лебін силады. Ел басшылығы 
жаңарды—Қазақстан Коммунисгік партиясы 
Орталық Комитетінің бірінші хатшысы болып 
сайланған Пан¬телеймон Кондратьевич По-
номаренко анау қара дауылдың қайта айна-
лып соқпасына кепілдік ала келді, «Мұхтар 
Омарханұлы Әуезов пен Қаныш Имантайұлы 
Сәтбаевтай халық перзенттерін, ұлт мақта-
нышын қадірлей білмеу естір құлақтан ұят 
екен», деген адал сөзін айтты. Арлымыз ұяла 
тұрып, ашық құптадық. Арсызымыз  ырсиған 
азуымызды амалсыз бүркеп іштен тындық... 
Сол 1954-жылдың қыркүйегінде, 3-і күні, 
Қазақстан Жазушыларының кезекті үшінші 
құрылтайы жұмысын бастады. Мәртебелі 
жиын мінберіне маңқиып шыққан Мұхаң әде-
биет мүддесін ардақ тұту хақынада ақ бата 
іспетті сөз сөйледі.

...Қилы кезеңдегі қиын күндерін  Мұхаң 
есіне оралта бермеген. Алдына ор қазып, 
артынан тас атқандардың қылықтарын ұмы-
туды жөн көрген. 

Мұхаңды қуғындаудың ең сорақысы да 
соңғысы республика Ғылым академиясы мен 
Жазушылар одағының қазақ эпостары жай-
ында бірлесіп өткізген конференциясы бол-
ды (1953-жылы, көкек айының 11-15-күндері). 
Конференцияны Академияның президенті 
Дінмұхаммед Қонаев ашып, жазушы Мәлік 
Ғабдуллин, ғалым Мұсатай Ақынжанов баян-
дама жасады. Мұхаң бес  күн бойы нысанаға 
алынып, оған «буржуазияшыл, феодалшыл, 
ұлтшыл» деген қара таңба басылды. Мәсе-
лен, М. Ғабдуллин былай деді (конференция 
жұмысы орыс тілінде жүргізілгендіктен оның 
түйіндерін түпнұсқасынан келтіріп отырмын):

 «Кто первым из казахских литературове-
дов выдумал и пропагандировал  теорию о 
литературе «эпохи «Зар Заман», осужден-
ную в 1947 году нашей общественностью? 
Профессор Ауэзов.

 Кто первым из казахских литературове-
дов поднял на щит душителей народов Ке-
несары и Наурызбая, написав пьесу «Хан 
Кене» и другие произведения? Профессор 
Ауэзов.

 Кто первым из казахских литературоведов 
выдумал и долгое время пропагандировал и 
превозносил теорию о «поэтической школе» 
Абая, осужденную нашей общественностью 
в 1951 году? Профессор Ауэзов.

 Кто первым из казахских литературове-
дов исследовал и пропагандиро-вал  реакци-

онные, антинародные поэмы и сказания об 
Едыге, Шоре и Кенесары, Коркуте и других, 
выдавая их за народные? Профессор Ауэ-
зов.

 О чем говорят эти факты? Они говорят 
о наличии у профессора Ауэзова системы 
буржуазно-националистических взглядов. 
Как говорится, факт – вещь упрямая. Его 
нельзя замаскировать никакими увертками и 
маневрами».   

 Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің бақы-
лаудағы, аңдудағы Мұхтар    Әуезовті тұтқын-
дау туралы құпия шешім жасауы осы конфе-
ренциядан кейін.

— Ұпайы түгенделген Мұхтар аға өзін 
Мәскеуге кете тұруға мәжбүр еткендердің 
ешқайсысынан кейінде есе қайтаруды ойла-
мады дей аламын. «Қапқан итті қабам деп, 
аузымды бұлғар жайым жоқ» деген қанатты 
сөзін сол тұста айтқан болар. Академия мен 
Жазушылар одағының атышулы конферен-
циясы туралы да жақ ашқан емес. Ғажап 
ұстамды, ерекше кешірімді тұлға еді, - деді 
Әнуар, бір әңгімемізде. – Ғылым академия-
сындағы көп жылғы ғалымдық жұмысынан, 
Университеттегі аға оқытушы қызметінен 
қуғандармен қабақ шытысқанын, сөз қай-
тарғанын, әйтеуір, естіген де, көрген де 
жоқпын. «Мәлікке хаты» болмаса... Универ-
ситеттен кетерінің соңғы күнінде лекциясын 
жайшылықтағы кезінше, ешқандай сыр бер-
местен оқыды.   

— Әнеке, анау жылғы бір сұрағымды тағы 
қайталайын: Мұхаңды Мәскеуге жасырын ат-
тандырғаныңызды қашан жазасыз? — дедім.

— Әкәу, мен жалғыз аттандырған жоқпын 
ғой?! 

(«Әкәу» Әнекеңнің сөз сыралғысы еді.) 
— Сіз ұйымдастырдыңыз ғой?   Тәптіштеп  

жазсаңызшы!
— Пенсияға шыққан соң жазамын. Жал-

пы, Мұхаң жайында кітап жазбақ ойым бар. 
Мұхаң— асыл адам! Шыңғыс Айтматовты, 
Расул Ғамзатовты, Қайсын Құлиевті, Мырза 
Тұрсын-Задені, Мұстай Кәрімді, солардай 
талантты талайды қанаттандырды. Жа-
рықтықтың топырағы торқа болсын! —деген 
Әнекеңнің үнінен жүрек түкпірінде жатқан 
сағынышының сазын сездім.

— Бір естелігіңізден Мұхаңның сізге де 
қамқоршы болғаны байқалады, түрмеге тү-
суден құтқарып қалғаныңызды ескергені 
шығар? — дедім, орынсыз сұрағым үшін 
тілімді кеш тістеп. Әнекең маған бұрылып, 
әдетінше оң қолын бүге сермелеп сөйледі:

— Ғаббас, мен де, тем более Мұхаң да ол 
оқиға туралы бір-бірімізге ешқашан ештеңе 
деген емеспіз. Мен не айтам, ұят қой, қолым-
нан келген бір кішкене қызметімді пұлдаған-
дай болмаймын ба? Ал Мұхаң маған сырттай 
қамқорлық жасап жүрді, оны мен кейін  аңғар-
дым.

— Әнеке, Мұхаңның тұтқындалатынын кім 
айтты сіздерге? 

— Менің Абдолла деген ағам бар. КГБ-
да қызмет істеді. Соның арнаулы мектебін 
бітірді. Кейін, 1954-жылы жоғарыдан жер-
гілікті ұлт кадрларын КГБ-дан тайдырындар 
деген жасырын нұсқау келіпті де, Абдолла 
«онша сенімді еместер» тізіміне іліктіріліп, 
отставкаға жіберілді. Мұханңың жағдайын 
біліп отыруды біз Абдоллаға тапсырғанбыз, 
сол арқылы ғой. Ал Абдолла театр-кино 
жағын бақылап отыратын басқармасында 
еді, атақты ағаларымыздың арасынан Қали-
бек Қуанышбаевпен ерекше жақын болатын. 
Қаллеки, айтпақшы, Қалекенді Мұхаң бар, 
басқа да дос-жолдастары «Қаллеки» деп 
атаған ғой, естіген шығарсың, иә, Қаллеки 
Абдолланы інісіндей жақсы көретін. Мұхаңа 
билет алуға Қалекеңнің депутаттық куәлігін 
Абдолланың қалай алып бергені, — ол енді 
бір қызық әңгіме: жағдай қандай болып кетеді 
деп ойлап, күні бұрын сөйлесіп, келісіп қой-
ған екен, әуелде Қалекең қатты шошыныпты. 
Мұхаң сондай қиын күйге тап болады дегенің 
үш ұйықтаса түсіне кірсін бе, 1937-жыл қай-

таланбақ па деп ширыққан, ал содан соң: 
«Бастықтарың, ең дөйлерің кім өзі?! Өзіне 
барайын да әуселесін көріп алайын оның! Ол 
қиқандаса, Шаяхметовтің тура өзіне барам!» 
— деп қатты ширығыпты.

— Соның бәрін жазбайсыз ба, Әнеке-ау?
— Қазір өмірбаяндық роман жазуға 

кірістім, әзірше «Познание» деп атадым, 
соны бітіргеннен кейін Мұхаң жайында жаз-
сам деймін, жазатын шығармын. «Мұхтар 
Әуезов менің ұстазым болды», деу немесе 
«Мен — Мұхтар Әуезовтің шәкіртімін», дей 
беру оңай, өйтіп жаза салуға болмайды. Мұ-
хаң—шын мәнінде ғажап адам, орыстар   «с 
большой буквы» дейді  ғой, сондай. Әуезов 
дегеніміз—тағдыры аса күрделі, бүкіл жара-
тылысы ерекше ұлы адам, ол туралы жазу 
қиын, өте қиын, бірақ нақты өмір дерегін өзек 
ете отырып жазып байқауға  болады, жазуы-
мыз керек!..

Жазушылар одағының Әдеби қорында 
директор кезім. Шығармашылық үйіміздің 
құрылысы бір жүріп, бір тоқтап, жоғары 
жаққа шапқылап, көмек тілеп әуремін. Бірде 
құрылыс тресіне бармаққа шығып едім, есік 
алдында Одағымыздың басшысы Әнекең — 
Әнуар Әлімжанов тұр екен. Жанында жүдеу-
леу бір кісі бар. Сәлемдестік.

— Ғаббас, танысып қой, бұл жолдас — 
менің ағам Абдолла Қылышбаев деген қа-
зақ, — деп Әнуар жымиып екеуімізге кезек 
қарады. Ағасына менің аты-жөнімді айтып: 
«Жазушылар одағын жарылқаушы осы кісі», 
— деді, енді әзіл әуенмен күліп. Содан соң 
маған: «Ағайды ауруханаға апармақшы едім, 
машинам жаңа сынып қалғаны, басқа маши-
на болмай тұр, сенің дөңгелегің бос па?» — 
деді. Үшеуміз біздің «Москвичке» отырдық. 
Бағытымыз бір екен.

— Бұл Абекең бір кезде КГБ-да мықты 
болған, қазір ғой аздап нашарлап жүргені, — 
деп әзілдеді Әнуар.

— Мұхтар Әуезовті құтқаруыңызға себепші 
болғанын айтып едіңіз. КГБ-ның өзінде жүріп 
олай істегені ерлік-ақ! — дедім, алдыңғы 
орындықта отырған Абдоллаға тусыртынан 
сүйіне қарап.

Ағасының фамилиясы неге Қылышбаев 
екенін кейін білдім. Мен немерелес ағасы бо-
лар деген едім, олай емес, екеуі бір әке, бір 
шешеден туыпты. Тек Абдолланы нағашысы 
Дихаш Қылышбаев құйттайында бауырына 
салып алыпты. Мұны Әнуардың бөле қа-
рындасының ері, медицина ғылымдарының 
докторы Наурыз Сұлтанов айтты. Мұхтар 
Әуезовті 1953-жылы тұтқындалудан қалай 
құтқарғандығын Әнуар сырлас туысы Нәу-
кеңе әңгімелеген көрінеді, бірақ Әнуарға жәр-
демдескен жігіттердің аты-жөні жадында қал-
мапты. Мен де біле  алмай, есімдерін шартты 
түрде жаздым. 

Кезінде Мұхаң: «Егер 1-Петр Еуропаға те-
резе тескен болса, Әнуар Әлімжанов – Азияға 
шалқасынан ашты!» деген екен. Шәкіртінің 
бүкіл Африканы аралап, олардың ұлт-а-
заттық үшін күрес жүргізген, жеңіске жеткен 
жауынгерлері сапындағы жас ақын-жазушы-
лармен танысып, тіл табысып, достасып, 
ұлттық әдеби ұйымдарының құрылуына, қа-
лыптасуына жәрдем жасағанын көрсе, өзінің 
арман-өсиетін орындай білген шәкіртінің ұй-
ымдастыруымен, басшылығымен Азия және  
Африка жазушыларының 1973-жылғы қыр-
күйекте Алматыда өткен бесінші конферен-
циясы ғасырларға созылған  отаршылдықтан 
азат Африка әдебиетіндегі ең ірі тарихи оқиға 
болғанын,  шәкіртінің Африканың оянуынан 
өз елінің кеңестік империяның шідерінен 
құтылуына куә болғысы келгенін көрсе, онда 
Мұхаңның: «...Әнуар Әлімжанов – Азия мен 
Африкаға  шалқасынан  ашты!» дер  еді-ау!..

 Ал Әнуар Ұлы Ұстазы Мұхаң хақында не 
деп еді? «Дана дарын» деп  тақырып қойған 
естелігіне (1977-жыл) көз жүгірте отыру жөн 
болар:

«...1960 жылдың қоңыр күзі болатын. 
Азия, Африка халықтарымен ынтымақтасу 
жөніндегі 1-кеңестік конференцияға қатыса-
тын Қазақстан делегациясы Сталинабадқа 
аттанды.

Топты Мұхтар Омарханұлы басқарды.
Аспанға көтерілген кезде Мұхтар аға 

мені жанына шақырып алды. Бастапқыда 
маған әншейін бірер сұрақ қойып, біртіндеп 
ашылып, «Литературная газетаның» жоспа-
ры, жас жазушылардың жаңа шығармалары 
туралы сұрай бастады, содан кейін өзіне 
ұнаған жас композиторлардың әндері, сурет-
шілердің суреттері, Тұманбай Молдағали-
евтің өлеңдеріне тоқталды, Олжас Сүлейме-
новті аузына алды.

(Әнуар ол жылдары «Литературная газе-
таның» Қазақстан мен Орта Азиядағы мен-
шікті тілшісі екен, - Ғаббас.)

(Жалғасы бар).

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

Қазіргі таңда бұрынғы «ми-
лиция» полиция болып өзгер-
ген. Бірақ, өзгермеген бір ғана 
нәрсе бар, бұл полицияның ха-
лық алдындағы міндеті. Өйткені, 
полиция да милиция секілді 
қорғауға бағытталған құрылым. 
Шын мәнінде, полиция жұмысы 

қырағылықты қажет ететін қиын 
қызмет. Ішкі тәртіпті қамтамасыз 
ету қандай да болмасын оны ашу 
сот алдында жауапкерлікке тарту 
полицияның алдына қойған ба-
сты міндеті. Тіпті сол қылмысты 
болдырмау, оның алдын алу үшін 
аянбай тер төгіп, қолдан келген-
ше ұтымды шараны қолданатын 
полиция қызметкерлерінің та-
банды, қажырлы еңбегінің арқа-
сы. Олардың қызметі сырт көзге 
тып-тыныш мамыражай тірлік 
кешіп жатқандай көрінгенімен 
әр сәт сайын арпалыс, күрес, 
жанталас үнемі алаңдау үстін-
де қаннен-қаперсіз отырғанда 
жағымсыз оқиғалар, қоғамға жат 
әрекеттер үнемі кездесіп жатады. 
Оны дер кезінде ауыздықтайтын 
полиция қызметкерлері. Міне, 
осындайда «егер полиция орга-
ны болмаса қоғам қандай күйге 
түсер еді» деген ой келеді. Әри-
не, қоғамға, адамға залалын ти-
гізер еді. Сондықтан, полицияға 
жүктелер міндет орасан зор, әрі 

ауқымды, тек осы мамандықты 
жүрек қалауымен таңдаған жан-
дар ғана темірдей қатаң тәртіпке 
төзе алады. Қылмыстың бетін 
ашуға да айла-тәсіл, білімділік, 
батыл жүрек керек. Біз мереке 
қарсаңында осыны аңғардық. 
Полиция қызметкерлерімен жүз-

десіп, шынайы болмысының куәсі 
болдық. Алғашқы әңгіме барысын 
аудандық ішкі істер бөлімі басшы-
сының орынбасары, полиция ка-
питаны Руслан Ділмұхамедовпен 

тілдесіп, бес айдағы жұмы-
стың мәліметін сұраған едік. 
Өз ісіне мығым, тұңғиық 
көзді, қараторы, қайратты 
жігіт жіпке тізгендей тізіп 
айтып берді. Оның айтуын-
ша, үстіміздегі жылдың 
бес айында 46 қылмыстық 
оқиға тіркеліпті. Былтырғы 
жылмен салыстырғанда 
(13,2%-ға) төмендеген. Ал, 
2015 жылы 53 қылмыс тір-
келген. Ауыр қылмыстар 
саны 3, былтырғы жылмен 
салыстырғанда (25,0%-ға) 
азайған. 2015 жылы 4 ауыр 
қылмыстарды ашу деңгейі 
(66,7%), 2015 жылы (50,0%) 
өте ауыр санаттағы қылмыс 
тіркелмеген. Қылмысты ашу 
деңгейі көңіл көншітерлік-
тей. Жалпы қылмыстарды 
саралап қарасақ, ауыр түр-
де дене жарақатын салу қылмы-
сы 2-ден 0-ге, бұзақылық қылмыс 
4-тен 1-ге (75,0%-ға) төмендесе, 
мал ұрлығы қылмысы 6-дан 8-ге 
(33,3%-ға), қылмыс ашу деңгейі 
(42,9%-ға), бөтеннің мүлкін ұрлау 
қылмысы 15-ден 22-ге (46,7%-ға), 
қылмысты ашу деңгейі (48,3%-
ға), ұялы телефон ұрлау қыл-
мысы 0-ден 3-ке, қылмыс ашу 
деңгейі (33,3%-ға) пәтер тонау 
қылмысы 0-ден 5-ке, қылмыс 
ашу деңгейі (50,0%-ға) былты-
рғы жылмен салыстырғанда өсіп 
отыр. Бір қуанарлығы жасөспірім-
дер арасында қылмыс оқиға-
сы тіркелмеген. Биылғы жылы 
қоғамдық орындарда 5 қылмыс, 
ащы судың әрекетінен 13, бұрын 

Мереке мерейі

 ҚОҒАМНЫҢ ҚОРҒАНЫ – 
ҚЫРАҒЫ САҚШЫЛАР

Қайрат ЖҰМАБАЕВ

Тәуелсіз мемлекетімізде жылдағы дәстүр бойынша 
23 маусым – Қазақстан полиция күні ретінде аталып 

өтіледі. Осыдан 24 жыл бұрын ел Президенті 
Н.Назарбаевтың Жарлығымен бекітілген болатын. 

Содан бері бұл күн полиция қызметкерлеріне ерекше 
көңіл-күй сыйлап, төл мерекесіне айналды.

Аудан әкімшілігінің акт залында ҚР Мемле-
кеттік қызметкерлер күні мен полиция қызмет-
керлері күндеріне орай аудан әкімі Х.Омаров 
осы салалар қызметкерлерін қабылдап, мара-
паттау шарасын жүргізді. Қабылдауда аудан 
басшысы екі сала қызметкерлерінің де тәуелсіз 
мемлекетіміздің өсіп-өркендеу бағытындағы өр-
кенді істеріне оң баға беріп, қызметтеріне сәт-
тілік тіледі. Аудан әкімі қабылдауында шығып 
сөйлеген жергілікті полиция басшысы А.Дүй-
сенбаев қос мереке иелерін құттықтай отырып, 
осынау маңызды мерекелерге шынайылықпен 
мән берген аудан басшылығына деген риза-
шылығын да жеткізді. Мерекелік қабылдауда 
полиция қызметкерлері салтанатты түрде ант 
қабылдап, соңы аудан өнерпаздарының мере-
келік ән-күйіне ұласты.

Өз тілшіміз.

МЕРЕКЕЛІК  ҚАБЫЛДАУ  ШАРАСЫ

сотты болып қайта қылмыс жа-
саған 8, көшеде жасалған қыл-
мыс 1, қазіргі таңдағы көрсеткіші 
осы тұрғыда белгілі болып отыр. 
Аудан көлемінде 4 жол-көлік 
оқиғасы тіркелген. Былтырғы 
жылмен салыстырғанда (100%-
ға) өсіп отыр. Осы жол-көлік 
оқиғасының салдарынан 12 адам 
әртүрлі дене жарақатын алған. 
«Бірдің кесірі мыңға» дегендей, 
жүргізушінің салғырттығынан 
өзгелерге залалы тиген. 2016 
жылдың қаңтар айында ауданы-
мызда жергілікті полиция бөлімі 
құрылған болатын. Сондықтан, 
біз полиция қызметкерлерін кәсі-
би мерекесімен құттықтау үшін 
атбасын бұрып, жергілікті поли-
ция басшысының орынбасары, 

полиция подполковнигі Төлеу 
Дүйсенұлын әңгімеге тартқан 
едік.

– Біздің басты ұстаны-
мымыз – жергілікті халықпен 
тығыз қарым-қатынаста болу. 
Сонымен қатар, көрші бақыла-
уы, көше тазалығы, қоғамдық 
орындарда тәртіпті нығайту. 
Құқықбұзушылыққа жол бермеу, 
мал ұрлығының алдын алу. Нөл-
дік теңдік бағдарлама бойын-
ша жұмыс жүргізу. Осы бағытта 
алғашқы қадамдарымызды жүзе-
ге асырып жатырмыз. Қолбайлау 
болып отырған кемшін тұстары-
мыз да бар. Әсіресе, материал-
дық-техникалық базамыз өз дәре-
жесінде емес, бірақ, «көш жүре 
түзелер» дегендей, бірте-бірте 
ісіміз оңға басар деген ойдамыз,–
деп әңгімесін түйіндеді.

«Тоқсан ауыз сөздің тобықтай 
түйіні» полиция қызметкерімен 
жүздескен шақта қоғамда болып 
жатқан көптеген жағымсыз әре-
кеттердің өрескел кемшіліктердің 
мән-жайын аңғардық. Недеген-
мен, осының бәріне төтеп беріп, 
қасқая қарсы тұрған полиция қы-
зметкерлерінің еңбегіне дән риза 
болдық. Соңында айтарымыз, 
аудандық ішкі істер бөлімінің қы-
зметкерлерін және жергілікті по-
лиция қызметкерлерін, полиция 
ардагерлерін кәсіби мерекелері 
– Қазақстан полиция күнімен құт-
тықтап, отбастарына амандық, 
жайлы тұрмыс, ұзақ ғұмыр тілей-
міз. Ұлтымыздың шынайы патри-
оты болып, абырой беделдеріңіз 
асқақтай берсін!



2 шілде, 2016 жыл 
№26-27 (6050) 9Ұлытау 

өңірі

Мінген көлігіміз дөңестен аса 
бергенде зауыттың қос мұржасы 
«Қарсақбайға хош келдіңіздер!» 
деп қарсы алып тұрғандай әсерде 
болдық. Көше бойын жағалай өтіп 
жайқалған жазғы баққа келіп тірел-
генімізде, жазғы клуб үйінен көңілді 
жадырататын әсем әуен үні тө-
гіліп жатты. Мұнда медицина күнін 
мерекелеуге сан тараптағы елді 
мекендерден келген дәрігерлер, 
Жезді мұражайы дайындап әкелген 
жылжымалы көрмені қызықтап жат-
ты. Жезді мұражайы қызметкерлері 
қандай мерекелік күндер болмасын, 
даталы күндерге арнаған көрмесін, 
түрлі іс-шаралардың шырайын кір-
гізіп жіберетінін бұрыннан білетін-

біз. Жездінің мұражайы дайындап 
әкелген көрмені жандандыруға қар-
сақбайлық ОДА-ның аға дәрігері, 
Ұлытау ауданының құрметті аза-
матшасы Ұлмекен Хасенқызы көп 
көмегін көрсеткендіктен мұрағат-
тарда сақталып қалған көптеген 
медицинаға қатысты құжаттар мен 
байырғы дәрігерлердің фотосурет-
тері және олар жайындағы өмір-
баян деректері алдымыздан жарқ 
етіп шыға келді. Көрмеден байқаға-
нымыз Ұлытау-Жезқазған  аймағы 
өлкесінде тұңғыш аурухананың 
1926 жылы ашылғандығы еді. Сол 
жылдардан бастап Қарсақбайда 
денсаулық сақтау ісінің тамаша 
мектебі қалыптасыпты. Қазақстан-
нан шыққан тұңғыш дипломды ме-
дицина қызметкерлері Жаңабай 
Ниязбеков, фельдшерлер Айбас 
Байтабынов, Елемес Баржақси-
новтар халыққа қызмет етіп, түрлі 
жұқпалы аурулардан елді аман 
алып қалған жайсаң жандар бо-
лыпты. Өлке шежіресінде алғашқы 
денсаулық сақтау ісіне биыл тура 
90 жыл болғандығын осы көрмеден 
көріп, білдік.

1913 жылы тағдыр тәлкегімен 
Қарсақбайға жер аударылған ре-
волюционер И.В.Деев Байқоңыр 
көмірлі кенішінде 10 төсектік 
учаскелік аурухананы меңгеріп 
қана қоймай, мысты өңірдің алы-
бын дамытумен бірге адамдардың 
денсаулығын сақтау саласында да 
көп үлесін қосып, Қарсақбай мыс 
балқыту зауытының тұңғыш дирек-
торы міндетін атқарумен жалға-
стырып келген. Ұлытау-Жезқазған 
аймағында 1862 жылы Атбасар 
уезінің Ұлытау болысында дүниеге 
келген (қазіргі Қаракеңгірде) Айбас 
Байбосынов Омбыдағы фельдшер-
лік мектепке түсіп, оны 1882 жылы 
тәмәмдап, туған елге қайта ора-
лып, 30 жыл бойы ат үстінен түспей 
ажал арашашысы болған. Оның ат-
пен жүріп бармаған жері, баспаған 
тауы қалмапты. Оның қолынан 
емделіп шыққан жандар да аз бол-
маған. Сол кездері елге жиі тараған 
жұқпалы аурулардың індеті көп бо-
лып, Айбас Байбосыновтың профи-
лактикалық іс-шаралар жүргізген. 

Тарихи деректерге қарағанда оба, 
сүзек, шешек аурулары эпидеми-
ясын жоюда көптеген уездердің 
экспедицияларына қатысқан. Оның 
өз мамандығына өте адал, шын 
беріле еңбек еткені жөнінде заман-
дастары жазып қалдырған мінезде-
мелерінен байқалады. Омбыдағы 

медициналық институтты бітірген 
жоғары білімді Жаңабай Ниязбеков 
еңбек жолын Ұлытаудан бастап, 
Қарсақбайда жалғастырған. Осы 
аймаққа 20 жылдан астам қызмет 
қылған ол, сол кездегі ең сауатты, 
мәдениетті адам болыпты. Сая-
си жағдайды да жақсы біліп, қазақ 
жастарын әскерге шақыртқан пат-
шаға қарсы болған. Қарсақбайдағы 
аурухананың іргетасын да қаласқан 
Жаңабай, тілге шешен, сөзге берік 
жан болыпты. Ол Қоскөл өңірінде 
қару-жарақ жасауды ұйымдасты-
рып, Кеңгір бойындағы Қаражарда 
бекініс жасап, патша әскерін шегін-
діріп, солдатқа адам бергізбеген, 
қол бастаған ержүрек азамат болға-
ны тарихтан аян.

Көрмедегі суреттерден әр 
жылдарда Қарсақбай аурухана-
сында қызмет жасаған дәрігер-
лер      Н.А.Иванова, Л.А.Агеева,
Х.В.Каленбаз, А.И.Купряно-
ва, Э.И.Дрейлих, Ә.Бірманов, 
С.Атабаев,  Г.Т.Манш, П.М.Фапель-
штейндердің бейнелері қатар тұр-
ды. Сондай-ақ, кейінгі жылдарда 
еңбек еткен ақ желеңді жандар-
дың тізімдері жалғасып жатыр. Әр 
адамның денсаулығы мен өмірінен 
қымбат нәрсе жоқ. Ақ желеңді аб-
зал жандардың көмегімен тоқтаған 
жүрек қайта соғып, үміт оты сөн-
бей өмірге деген құштарлығымыз 
арта түспек. Бар өмірлерінде бір 
рет те қателесуге қақысы жоқ ма-

мандық иелерінің еңбектері – әр-
дайым құрмет пен сыйға лайық! 
Өйткені олар мемлекетіміздегі дені 
сау жастардың елді дамыта түсуі-
не жағдай жасайды. Алыстан ат 
шалдырып жеткен ақ желеңді қо-
нақтар тізіліп сапқа тұра бастаған-
да бағдарламаны жүргізушілер:

Қолың шипа, дертке 
                        дауа сөздерің,
Жылу берер күлімдеген
                                көздерің.
Денсаулығың 
       мықты болсын, дәрігер,
Көп болсыншы
           ауру жеңген кездерің 

– деп жыр жолдарын оқыған-
да, ақжаулықты әжелер жағалай 
жүріп барша қонақтарға тәттілер-
ден шашуларын шашты. Қарсы 
бетте тұрған балғын спортшылар 
көпшілік алдында қаратэ күресінің 
тәсілдерін көрсетіп, қонақтардың 
көңілінен шығып жатты. Шашулар 
шашылып, жас спортшылардың 
көрсеткен өнерлері біткен соң Қар-
сақбай кентінің әкімі Б.Нұрғазинов 
барша дәрігерлер қауымын төл 
мерекелерімен құттықтап, ізгі тіле-
гін білдірді. Жазғы саябақтағы клуб 
сахнасында қарсақбайлық көр-
кемөнерпаздар дайындаған кон-
церт басталып, қалың жұрт «Әже-
лер» ансамблінің орындауындағы 
халық әндері «Әриайдай» және 
«Ахау, керімді» сүйсіне тыңдап, 

дүркірете қол соқты. Бұдан соң 
Гүлмайра Айжітова «Арал» туралы 
термені орындаса, Еділ Тілеуберге-
новтің шырқаған әндері халықтың 
көңілінен шығып жатты. Әсіресе 
Арайлым Өтеген мен Алтынай 
Асан қосыла шырқаған «Ақ халатты 
абзал жандар» әні бүгінгі мерейтой-
дың тақырыбына сай келетін сазды 
әуен болды. Концертті ұйымдасты-

рушылар да тамаша шешімін та-
уып орындаған әндерін жан-жақтан 
келген дәрігерлер ұжымына шашу 
ғып шашса, күні-түні көз ілмей алаң 
болатын ізгі жандарды да кенттегі 
әр саланың басшылары Алғыс хат-
тармен марапаттап, Қарсақбай ау-
руханасының 90 жылдығына арнап 
дайындалған кәдесыйларды тарту 
қылып жатты. Концерттік бағдар-
лама, марапаттау кезеңі аяқталған 
соң жазғы саябақта волейболдан 
спорт жарысы басталды. Жезділік 
дәрігерлер командасы бірыңғай 
спорттық киімдерімен алаңға 

шығып, волейбол ойнағанда ойын-
шылардың тамаша ойын өрнегін 
көруге ұмтылған жанкүйерлер, әр 
гол салған сайын Әбен Құланбаев 
бастаған командаға «Әй, бәрекел-
ді!» деп дем беріп, қоштап жатты. 
Бұл күні Қаракеңгір мен Жезді ко-
мандасының алаңдағы тайталаста-
рын қызықтаған халық ағаш жапы-
рақтары көлеңкелеп тұрған жерінен 
шығып, ойынды жақыннан көруге 
ынтығып, күн көзінен жасқанбай, 
тапжылмай тұрды. Жезділік ой-
ыншылардың өжет те өткір әр қи-
мылына жанкүйерлер риза болды. 
Ә.Құланбаев өзінің ұлы Бағланмен 
бірге кезектесе қарсыластарына 
талай гол өткізіп, көп ұпаймен алға 
озып отырды. Осы командаға Ал-
тынай Махмет, Бақыт Нұрмағанбе-
това, Дина Нарықбаевалар толас-
сыз қимылдарымен талай ұпайдың 
авторы болған еді. Ойынды қалт 
жібермей көріп отырған басқа ко-
мандалар тобы жезділіктер волей-
болға мол дайындықтармен келіпті 
– деп топшылап жатты. Әсіресе 
жезділіктер мен қаракеңгірлік ко-
мандалардың алма-кезек ұпай 
жинаулары көпшілікті қызықтыра 

түскен. Әлгі командалардың ұлы-
таулықтармен сайыстарда белсен-
ділік көрсеткендіктері соншалық 
ойын қызығын тамашалап тұрған 
қарсақбайлық волейболшылар 
осылардан үлгі алсақ деген ойда 
болды. Ұлытаулықтар да осы ойын-
дарда қарсыластарына дес бермей 
Әлібек Нұрахметов, Зәуре Мыр-

забековалар талайларды тамсан-
дырған еді. Ойын барысында сәл 
кемшіндеу қалған аманкелділіктер 
мен қарсақбайлықтар волейболдан 
жеңіс тұғырына жете алмағанымен 
де басқа спорт түрлерінен озып 
шығуға сенімді еді. Шындығына 
келсек, кір тасын ұршықша иір-
ген Әлібек Нұрахметов І-орынды 
жеңіп алса, аманкелділіктер ко-
мандасынан Жұман Баймұратов 
ІІ- орын, сарысулық Махмат Усма-
нов ІІІ- орынды еншіледі. Қыздар 
мен ерлер арасындағы қол күресі-
нен өткен сайыста да жеңімпаздар 
анықталып, Ұлытау, Қаракеңгір, 
Сарысу командалары тиісінше ма-
рапаттарға ие болды.

Мереке соңы кент орталығын-
дағы Мәдениет үйінде жалғасып, ақ 
халатты абзал жандар дастархан 
басында бір-біріне ыстық лебіздерін 
білдіріп, осы өңірдің сүйікті дәрігері 
Ұлмекен Қожасова мен оның ұжы-
мына жиналған әріптестері рах-
меттерін жаудыртып жатты. Жезді 
кентіндегі ОДА-ның ұжымы Ұ.Қожа-
соваға естелікке картина тарту етті. 
Мол дастарханнан қонақтарға дәм 
тарттырған ол осы игі шараны ұй-
ымдастырып, өткізуге кент әкімшілі-
гі, зауыт ұжымы, мектеп пен бала-
бақшалар, өрт сөндіру бөлімшесі, 
мұражайлар мен Мәдениет үйінің 
және Аграрлық колледж ұжымдары 
атсалысқандығын айтты. Ұ.Қожа-
сова спартакиадалық спорт ойын-
дарының символіне айналған сегіз 
өрім қамшыны аманкелділіктерге 
табыстай отырып, «енді бәрімізге 
келер жылғы медицина қызметкер-
леріне арналған мерекеде тарихы 
мол, киелі Аманкелді ауылында 
амандықпен кездесу жазсын» деді. 
Ұ.Қожасова Қоскөл ауылы мен 
Байқоңыр, Ақтас, Пионер елді ме-
кендерінің және өз қасында жүрген 
медбикелерге тамаша сипаттама-
лар беріп, «Маған жасалып жатқан 
халықтың құрметі – осы кісілердің 
арқасында келіп отырған абырой!» 
деп ақтарылды. Әр кез сырқаттар-
дың шақыртуына көнерген «жедел 
жәрдемімен» дайын тұратын жүр-
гізуші Серік Қожахметовке, Бай-
қоңырдағы бөлімшесіндегі майтал-
ман жүргізуші Айбек Әубәкіровке 
және өзінің жекеменшік көлігімен 
аянбай сырқаттарға жеткізіп жүрген 
қарақұмдық Қанат Ізденбаевтарға 
рахметін айтып, торқалы 90 жыл-
дық тойға тартуларын тарту етті.

Қарсақбай кенті.

Мереке мерейі

ШЕЖІРЕЛІ ҚАРСАҚБАЙДА 
ӨТКЕН ТОЙ

(Қарсақбай ауруханасының қаланғанына 
90 жыл толуына орай репортаж)

Мұхтар ДӘУІТОВ
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Ұлытау 
өңірі

Бірінші игілік – ашқұрсақ кезін-
де ораза тұтушының аузынан 
шығатын жағымсыз иіс Алла Таға-
лаға мускустің иісінен де көбірек 
ұнайды. Бұл туралы шейх Мау-
лана Мұхаммад былай деп пікір 
өрбітеді. Біріншіден, ақырет дүни-
есінде Алла Тағала бұл жағымсыз 
иісті мускустан да артық, жағым-
ды иіспен ауыстырады. Екінші-
ден, қайта тірілетін қиямет күні 
адамдар қабірлерінен көтеріліп 
шыққанда, олардың ауыздарынан 
хош иіс аңқып тұрады, бұл олар-
дың ораза ұстағандықтарының 
белгісі боп табылады. Ал бұл 
екеуінен де артық үшінші маңызы 
аса жоғары Алла Тағаланың бұ 
дүниедегі жағымсыз иісті муску-
стан да артық жақсы көруі. Бұл өзі 
махаббатқа қатысты. Кім біреуге 
ғашық болып, құштарлығы артса, 
оның жағымсыз иісінің өзі сүюш-
іге мың сан жұпардан да артық 
болмақ. Ораза тұтушы мұсылман-
ның мақсаты – Аллаға барынша 
жақындау. Оның сүйіспеншілігіне 
бөлену. Ораза – Алла Тағаланың 
ең бір жақсы көретін ғибадат ама-
лы. Әрбір жақсы амалдар үшін 
сыйлықтар періштелер арқылы 
беріледі, ал оразаның сыйлығын 
Алланың өзі береді, өйткені ора-
за ол үшін тап-таза. Біреулер бұл 
сыйлықты Алла Тағаланың өзі 
дейді. Ал сүйіктімен кездесуден 
артық қандай сыйлық болмақ?

Бір хадисте оразаның барлық 
құлшылықтарға алып баратын 
есік екендігі айтылады. Ол жүректі 
нұрландырады, сол арқылы құл-
шылықтардың барлық түрлерін 
орындауға адамның ынта-ықы-
ласын тудырады. Әрине, ораза 
шын мәніндегі ораза болғанда 
ғана. Құр аштық ораза боп табыл-

майды, оның барлық ережелері 
мен әдептерінің сақталуы тиіс. 
Назар аударатын бір мәселе бар. 
Ауыздан шығатын жағымсыз иіс 
туралы хадистің негізінде бірқа-
тар имамдар ораза тұтушыларға 
түстен кейін мисуак қолдануға 
тыйым салады. Ханафиттер пікірі 
бойынша, мисуакты кез-келген 
уақытта қолдануға болады, өйт-
кені ол тістегі жаман иісті кетіреді, 

ал аталмыш хадисте тістегі емес, 
асқазаннан шығатын жағымсыз 
иіс туралы айтылып тұр.

Екінші игілік – балықтардың 
жарылқау тілеуі. Бұдан ораза 
ұстаушыға оқылатын дұғаның 
көптігі білінеді. Бұл көптеген ха-
дистерде келтірілген. Бірқатар 
хадистерде ораза тұтушыларға 
періштелердің жарылқау тілеп 
тұратыны айтылған. Алланың 
елшісі (с.ғ.с.) айтты: «Алла Таға-
ла қашан біреуді жақсы көрсе 
Жәбірейілге, алейһиссәлам, бы-
лай деп бұйырады: «Мен бұл 
адамды жақсы көремін, сен де 
оны жақсы көр». Содан бастап 
ол адамды Жәбірейіл, алейһис-
сәлам, жақсы көре бастайды, 
сосын ол көктер әлеміне жар са-
лып, пәленше деген адамды Алла 
Тағала жақсы көреді, сендер де 

оны жақсы көріңдер,– дейді. Бар-
лық көктердің мекендеушілері оны 
жақсы көре бастайды. Одан кейін 
жерге ол адамды жақсы көру ту-
ралы бұйрық түседі. Міне, сондай 
адамды оның айналасындағылар-
дың бәрінің жақсы көретіні таңқа-
ларлық жағдай емес. Осынау 
сүйіспеншіліктің кең таралатыны 
соншалық, оны тіпті судағы мекен-
деушілер де жақсы көре бастайды 

және оған жарылқау тілеп, дұға 
қылады. Яғни, бұл – сүйіспен-
шіліктің құрылықтан асып, теңізге 
жетуі – оған деген махаббаттың 
биік дәрежесі боп табылады.

Үшінші игілік – бұл жәннат-
тың безендірілуі. Бұл туралы да 
көптеген хадистерде келтірілген. 
Бірқатар хадистерде ораза үшін 
жәннаттың безендірілуі жылдың 
басынан (мухаррам айы) баста-
лады деп айтылады. Күткен адам-
ның келуіне қаншалықты көңіл 
бөлінсе, оның дайындығына да 
соншалықты ерте көңіл бөлінеді, 
немесе адамдардың үйлену тойы-
на бірнеше айлар бойы дайында-
латыны сияқты. 

Төртінші игілік – бүлікшіл 
шайтандардың шынжырмен 
бұғаулануы. Соның себебінен 
күнәлардың күші азаяды. Қасиетті 

Рамазан айында Алла Тағаланың 
шарапатының күшеюі және құл-
шылықтың артуына орай, шайтан-
дар бұл айда адамдарды жолдан 
тайдыру үшін күнәһарлықтың шек-
тен шығуы үшін діңкелері құрып 
біткенше бар күштерін салған бо-
лар еді. Бірақ, соған қарамастан 
күнәлардың азаятыны анық байқа-
лады. Рамазан айында арақ ішуін 
арнайы тоқтататын адамдар қан-
шама. Осылайша басқа күнәлар-
дың да азаятыны айқындалған. 
Бірақ, бәрібір күнәлар істеледі. 
Хадис сөздерінде күнәлардың 
істелетіндігіне күмән келтірілмей-
ді. Өйткені, онда бүлікшіл шай-
тандар шынжырланады делінген, 
демек күнәнің болатыны бүлікшіл 
емес шайтандардан екен. Әрине, 
енді бір хадистерде «бүлікшіл» 
сөзі қосылмай, тек шайтандар 
бұғауланады делінген. Өйткені, 
көбінесе сөздердің қолданысын-
да айқындық болмауы мүмкін, ал 
басқа бір жерде оның анық мәні 
табылады, ендеше бұл хадистер-
де де бүлікшіл шайтандар туралы 

айтылып тұрған шығар. Ал егер 
бұл хадистерде барлық шайтан-
дарды түгелдей бұғаулау тура-
лы айтылған болса да, бәрібір 
күнәлардың болмай қалмайтын-
дығына тынышсызданудың қажеті 
жоқ. Өйткені, күнәлар шайтандар-
дың азғыруымен жасалатын бол-
са да, ондай іске бойы үйреніп, 
жыл бойы байланысып, қабысып, 
нәпсінің соған бейімделетіні сон-
шалық, оның ырқынан шыға ал-
майды, біреудің сыртынан үлкен-
ді-кішілі сөз тасу, өсек айту оған 
ғайбат боп сезілмейді, керісінше 
әдетке айналып кетеді. Міне, 
осындай себептерге байланысты 
рамазаннан басқа уақыттарда көп 
күнә жасаған адамдар рамазан 
кезінде де көп күнәлар жасайды. 
Ал нәпсі адамнан ажырағысыз 
болғандықтан, ол оған әсер етпей 

тұрмайды. Күнәһарлықтың тағы 
бір себебін Расулуллаһ (с.ғ.с.) 
былай деп көрсетті, адам бір күнә 
жасаса оның жүрегінде бір қара 
дақ пайда болады. Егер ол оған 
өкініп, тәубаға келсе, ондағы дақ 
жойылады, ал оны істемесе қа-
лып қояды. Егер ол тағы күнә жа-
саса, тағы бір дақ пайда болады. 
Жүрек түгел қарайып кеткенше 
осылай жалғаса береді. Содан 
соң мұндай жүрекке ізгілік кіре 
алмайды. Бұл туралы қасиетті 
Құран-Кәрімде Алла Тағала айт-
ты: «жоқ, бәлкім олардың жүрек-
теріне істеген қылықтарының таты 
басты» (Мутаффифин 83:14). 
Мұндай жағдайда жүрек өзінен 
өзі күнәға бейім тұрады. Осылай-
ша рамазаннан басқа уақытта 
жасаған күнәлар себебінен жүрек 
қараяды. Ал ондай жүрекке күнә 
істеу үшін рамазанда шайтанның 
керегі де болмай қалады. Бір сөз-
бен айтқанда, бүкіл шайтан шын-
жырмен бұғауланған жағдайда 
да рамазанда күнә істердің бо-
луы хадистің мағынасына қайшы 
келмейді, ал егер бағынбайтын 
бүлікшіл шайтандардың бұғаула-
нуы туралы сөз болса, оған тіпті 
дау жоқ. Және бұған әрбір адам 
жақсы істер істеу үшін неме-
се күнәлі істерден тыйылу үшін 
басқа уақытқа қарағанда қасиетті 
рамазан айында аса көп күш жұм-
саудың қажеті болмайтындығын 
өз тәжірибесі арқылы көз жет-
кізуіне болады. Шах Мұхаммад 
Исхақ хазіреттің, рахматуллаһи 
алейһи, пікірі бойынша бұл ха-
дис адамдардың екі тобына қа-
тысты, яғни, күнәһарлар үшін тек 
өркөкірек шайтандар, ал тақуа 
адамдар үшін барлық шайтан бір-
дей кісенделеді.

Бесінші игілік – кімдер ораза 
тұтса, солардың барлығының ра-
мазанның соңғы түнінде кешірілуі 
Рамазан айында ең ұлық – Қадір 
түні болғандықтан, сахабалар 
мұндай орасан зор игілік сол түн-
ге тән шығар деп ойлады, сонда 
Расулуллаһ (с.ғ.с.) Қадір түнінің 
игілігі бөлек екенін, ал бұл игілік-
тің рамазан айының соңғы күніне 
тиесілі екенін айтты.

Әнуарбек ДӘУЛЕТКЕЛДІҰЛЫ,
Сарысу ауылы 

орталық мешітінің 
бас имамы.

Оразаң қабыл болсын, ұстаған жан!

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) айтты: «Менің үмметіме бұрынғы қауымдарға 
берілмеген бес түрлі ерекше нәрселер берілді. Ораза ұстаушының аузынан шығатын 
иісті Алла Тағала мускустың иісінен де артық ұнатады. Олар үшін судағы балықтар 

ауызашарға дейін жарылқау тілеп тұрады. Олар үшін әр күні жәннат безендіріледі және 
Алла Тағала айтады: «Менің тақуа құлдарым көп ұзамай дүниенің ауыртпалықтарынан 

құтылып, саған келеді». Рамазан айында бағынбайтын шайтандардың барлығы 
шынжырмен бұғауланады, сондықтан олар бұл кезде Рамазаннан тысқары кездегідей 

өздерінің жамандық істерін іске асыра алмайды. Және кім Ораза тұтса ең соңғы түні ол 
кешіріледі». Сонда сахабалар сұрады: «Бұл Қадір түні ме?» Расулуллаһ (с.ғ.с.) жоқ, жұмыс 
аяқталғанда қызметшілермен есеп айырысады емес пе»,–деп жауап берді. (Әбу һурайра, 

ради Аллаһу анһу). Расулуллаһ (с.ғ.с.) бұл хадисте өзінің үмметіне тиесілі бұрын ешбір 
қауымға берілмеген Алла Тағаланың бес түрлі нығметін атап көрсетті. Егер біз бұл 

нығметтердің бағасын білген болсақ, осынау ерекше сыйлықтарға ие болу үшін 
бар ынта-ықыласымызды салар едік.

ОРАЗА ТҰТУШЫНЫҢ 
БЕС ИГІЛІГІ

Әлімсақтан бері Қазақ халқының 
өмірінде, тұрмыс-тіршілігінде қалып-
тасқан салт-дәстүрдің негізіне зер са-
латын болсақ, оның  ислам дінінен 
қуат алғандығын аңғарар едік. Біздің 
күнделікті айтып жүрген мақал-мәтел-
деріміздің де түп-төркіні —дін. Мыса-
лы «Құдайдан сұрасаң кешірер, кісі-
ден сұрасаң үніңді өшірер», «Адамнан 
сұрағанның екі көзі шығады, Алладан  
сұрағанның екі бүйірі шығады», «Құдай-
ға сиынған құстай ұшады, адамға 
сиынған мұрттай ұшады», «Алла деп 
барсаң аман келерсің» деген мақал-мә-
телдердің қай-қайсысының болса да  
астарында діни терең мағына жатыр.

Қазақта «Құдайсыз қурай сынбас», 
«Қуған жетпес,бұйырған кетпес» деген  
мақалдар бар екенін бәріміз білеміз. 
Ал осы мақалдардың  құранда жа-
зылған  Құдай сөзімен, аят-сүрелермен 
үндесіп жатқандығын біле бермейміз.
Енді нақтылы мысалға жүгінейік: «Қан-
дай да бір жапырақ жерге түспесін, ол 
да Алланың әмірімен болады» делінген 
Әнғам сүресінің 59-шы аятында.

«Құдайдан қорықпағаннан қорық» 
деген мақалды орайы келгенде күнде 
айтамыз. Ал кейде «Дәстүрдің озығы 
бар,тозығы бар» дегенді естен шыға-
рып, «Біреудің сасығы бізге таңсық» 
деген  жаңсақ жолға  түсіп кететін-
дігіміз  неліктен? Мысалы, астатөк 
ысырапшылдықтың  шариғатқа қай-

шылығын  біле тұра даңғазалыққа жол 
беретініміз қалай? Жаназа дастарқанын 
жайнатып қою шариғатқа келмейді. Сон-
да да болса дастарқанды түрлі жеміс-жи-
декпен, неше түрлі  тәттілермен жасан-
дырып  қоятындығымызға  жол болсын. 
Тіпті  той-томалақта арақ-шараптың алу-
ан түрін  алдымызға  қою дәстүрі ерсілік 
емес пе?!

Қазір «ас береміз» деген сөз өз мәнін 
жойған сияқты. Үш жүзге сауын айтып, ат 
жарыстырып, балуан күрестіріп ас беру 
дәстүрі қазақта бұрын болған. Бүгінгі 
беріп жүргеніміз шын мәнісіне келген-
де жамағатқа дәм татырып, әруақтарға 
құран бағыштау. Олай болса оны өз 
мағынасында  «көпшілікке құдайы дәм  
татырып, марқұмдарға  құран бағыштай-
мыз»  деп турасын айтсақ артық па? 
Осындайда орамал шаршы,көйлек-көн-
шек үлестіру де орынсыз. Бұл талай рет 
айтылып, жауыр болған мәселе. Рас,   
қайсыбір  көзі қарақты,сауатты  азамат-
тар басқарған жерде мұндай келеңсіз  

көріністер  тыйылып келеді. Осындай 
дәстүрді  іле қолдап кету  баршамыздың 
борышымыз болса игі.

«Малым — жанымның садағасы, жа-
ным — арымның садағасы» деген қазақ 
атамыз «Жарлы болсаң да арлы бол»деп 
үндейді», «Ұят бар жерде иман бар»деп 
тұжырымдайды. Ал осы мақалдардың 
қай-қайсысы болса да шариғатпен тоғы-
сып  жатқандығы біздің Дәстүрдің негізі—
дін деген  пікірімізбен үндесіп жатыр. Әбу 
Һурайдан  /р.а./жеткен  риуаятта  Алла-
ның елшісі  Пайғамбарымыз /с.а.с./:» 
Ұят—иманнан, ал иман жәнната болады. 
Бұзық сөз — дөрекіліктен, ал дөрекілік 
тозақта  болады» деген екен.

Күні  бүгінге дейін өз қасиетін жоймай 
келе жатқан құнды дәстүріміздің бірі—қо-
нақжайлылық.Бұл  қастерлі дәстүріміздің 
де негізі  дінде жатыр. Әбу Һурайра-
дан /р.а./ жеткен риуаятта Алла елшісі 
/с.а.с./: «Кімде кім Аллаға,  ақырет күніне 
иман келтірген болса, қонағын құрмет-
тесін, жақсылап күтсін» деген екен. «Қо-

нақ күтпейтін жанда қайыр жоқ» деп 
тұжырымдайтын да шариғат.  Мұны 
бұрынғылар: «Әр қонақтың өз несібесі 
болады» деп бекіте түскен. Өкінішке  
қарай соңғы кездері біз  ата-бабамыз-
дан  қалған осы бір игі дәстүрді ұмы-
та бастағандаймыз. Алыстан келген 
құдайы  қонақты  айтпағанда  көр-
шімізбен  қарым-қатынасымыздың  
өзі  бұрынғы сипатынан өзгеріп бара 
жатқаны ащы да болса  шындық.

Қазақта «Жігіттіктің белгісі түз-
де мырза, үйде құл» деген ғибрат-
ты мақал бар.  Бұл  ұлағатты  сөздің  
астарында түсінген адамға мейлінше 
қарапайым бол дегенді  уағыздайды.
Осыған байланысты Пайғамбарымыз 
/с.а.с./ «Жүрегінде зәренің  мысқалын-
дай  тәкаппарлық бар адам жәннатқа 
кірмейді»  деген екен  Абдулла ибн 
Масғұттан /р.а./ жеткен риуаятта. Ен-
деше қай кезде, қай істе болса да қа-
рапайым болған жөн.

Қайталап айтар болсақ, ұлттық  
дәстүріміздің  қайсысы болса да ол дін-
нен  барша мұсылман бас иген ислам 
дінінен нәр алады екен. Олай болса 
алдымен қасиетті дінімізді, сол  дінге 
негізделген  байырғы  дәстүрімізді  қа-
стерлейік, ағайын.

 
Қайсар қажы АҚБЕРГЕНҰЛЫ,

Байқоңыр ауылының 
имамы.

ДӘСТҮРДІҢ  
НЕГІЗІ — ДІН

Иман  айнасы
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«Еңбегіне  ел  куә»  атты  бұл  кеш,    Қа-
ракеңгір  Мәдениет  үйінің   меңгерушісі, 
Әжбенова  Гүлжауһар  Тақашқызын  зейне-
тке  шығуына  байланысы  өткен  болатын.   
Бұл кешті   өзінің  тәрбиелеп,  үйренуден  
жалықпаған   әріптестері,  Мәдениет  үйі    
ұжымы  ұйымдастырған  еді.   Барлығы  
дерлік   қамтылған.  Кешті  жүргізушілер 
келген қонақтарға  сөз  беруден  бастады. 
Әуелгі  құттықтау   сөз  кезегі  Ұлытау аудан-
дық  Мәдениет  үйінің директоры  Г.Көпеева    
ұжымдарының  атынан  сыйлығымен  бір-
ге Құрмет грамотасымен        марапатта-
ды.  Сонымен  қатар  жүрекжарды  лебізін  
Жезқазған     қаласы С.Қожамқұлов атын-
дағы   драма   театр режиссері,  актриса   
С.Бегайдарова  сөз  сөйлеп,  Алғыс хатын 
табыстады. Өз  кезегінде №4 Қаракең-
гір  орта   мектебінің директоры: М.Бей-
сенов   ақ тілегін  айтып,   өз  ұжымының 
Алғыс хатымен марапаттап,  ән  шашуын     
арнады.    Құттықтау  сөзін  алған   ауыл   
әкімшілік   ұжымы,  ОДА  ұжұмы  сонымен  
бірге  ауыл  ағалары  мен  апалары да  ақ 

тілектері  мен  сый-сияпатын  аяп  қалған  
жоқ.   Гүлжауһар Тақашқызының   мектеп  
бітіргенінен  бастап,  бүгінгі  күнге   дейінгі  
еңбек   жолдары  түгелдей  слайдта  көр-
сетіліп  тұрды.  Жүргізушілер  Гүлжауһар 
Тақашқызының   еңбек  жолдарында  алған    
медальдарымен, бірге бірнеше  Алғыс хат,  
Дипломдарын  тізбектеп  айтқан   уақыттың  
өзі   бірнеше  минутқа  созылды.    Соңы  
мерекелік  кешке  арналған  концертке  ұла-
сты.   Ауылының,  жұртының  осындай  қо-
шеметін  басынан кешіп  жатқан  Гүлжауһар  
Тақашқызы  қуаныштан, ауылдастарының 
өзіне  деген құрметіне  жүзі  бал-бұл  жа-
нып,  ризашылығын  айтпай-ақ  білініп тұр-
ды. Кеш соңында  сөз  алған   Г. Әжбенова  
қуанышты  бөліскен ауылдастарына,  осы  
кешті   ұйымдастырған әріптестеріне   алғы-
сын  айтып,  «мен  сендермен әр уақытта  
біргемін» деген   сөзіменен    толқып,  қима-
стықпен  қоштасты.  

Ж.КЕҢПЕЙІЛОВ.
Қаракеңгір ауылы.          

ЕҢБЕГІНЕ  ЕЛ  КУӘ

Ел іші — өнер кеніші
Өз қалауымен бейімділігіне 

қарай түрлі үйірмелерге қаты-
сып, сахна төрінде өз өнерлерін 
көрсетіп жүрген өскелең ұр-
пақтар аз емес. Соңғы жылдары 
Жезді кенті Мәдени-сауықтыру 
орталығының сахнасында бала-
лар ән, би, күй, драма өнерімен 
көрермендердің қошеметіне 
бөленіп, көзайым болып жүр-
гендері анық. Сахнада жүрген 
атақты, белгілі жұлдыз май-
талмандарының түп-тамыры 
ауылдан өніп-өсіп шығып, қазір-
гі таңда халықтың ықыласына 
бөленіп, жұлдызға айналған-
дары қаншама. Міне, осындай 
Қазақстанның болашақ жұлды-
здары Жезді кентіндегі №6 қазақ 
орта мектебі мен аралас мек-
теп-интернатында және «Таң-
шолпан», «Айгөлек» балабақша-
сында да өсіп келе жатыр десем 
артық болмас. Сол сияқты өнер-
паз балаларымыз Мәдени-са-
уықтыру орталығындағы үйір-
мелерден шыңдалып, аймақтық, 
аудандық, қалалық, облыс 
көлеміндегі түрлі сайыстарға 
қатысып, үлкен сахналарды да 
бағындырып, шығармашылықта-
рын дамыту үстінде. Атап айтсақ   
Т.Ахметова басшылық ететін 
Жезді  №6 қазақ орта мектебінен 
білім алып жатқан оқушылары-
мыз кентішілік ауқымды мере-
келік іс-шараларда «Көркем» 
бишілер тобының  Д.Қаһар-
ман, Д.Сайдалина, Ж.Оразай, 
А.Алшынбек,  А.Жанболатова, 
Е.Қорғанбекова, К.Абдухами-
това, Н.Алтай, А.Тлеубергено-
ва, А.Құсайыновалар қазақ биі 
«Шаттық», «Шашу», кәріс биі 
«Хань ень»,өзбек биі «Анди-
жан», испан мен ұйғыр билерін 
мың бұралып нақышына келтіре 
билеп, өз өнерлерін шыңдап 
жүр. Би үйірмесінің жетекшісі 
Ж.Даутпаева тобындағы 50-ге 
жуық әр баланың бойында биге 
деген құштарлықты байқап, 
өте жоғары дәрежеде  шығар-
машылық жұмыс жасауда. Ал-
маты қаласы VIII-ші Республи-
калық «Таланттарды іздейміз» 
ән-күй байқауында Бас жүлде, 
Қарағанды қаласы Республи-
калық «Шертпе күй» фестивалі 
«Арна» конкурс-концертінде 
ерекше өнер көрсеткені үшін 
Дипломмен, І-ші аудандық «Жас 
жігер» фестивалінде «жеке күй» 
бағыты бойынша І-ші Дәрежелі 
диплом иесі  Д.Сайдалина  мен 
осы конкурстарда бірге сай-
ысқа түскен лауреат атағын 1-ші 

дәрежелі алған диплом иесі,  ІІ-
ші аудандық «Жас жігер» фести-
валінде ІІ-Дәрежелі диплом иесі 
К.Әбдухамиттың бимен қатар 
күйшілік өнерлеріне көрермен-
дер дән риза болса, балалар саз 
мектебінің оқытушысы, «Жез-
киік» және «Еркемай» домбыра 
ансамблінің жетекшісі М.Сұл-
танғали осы балаларға  бұрынғы 
заманнан келе жатқан ұлттық 
күйшілік өнерді дәріптеуде.Сәт-
баев қаласында өткен М.Иман-
жановтың 100 жылдығына ар-
налған көркемсөз шеберлерінің 
аймақтық байқауында І-орын ие-
ленген К.Әбдухамит бойындағы 
би, күй өнерімен бірге драма үй-
ірмесіне қатысып,  өзін актерлық 
шеберлігімен көзге түсіп, тағы 
бір қырынан көрсетсе, дәл осы 
байқауда ІІІ-орын алған   А.Тле-
убергенова мен С.Есенғалиев 
басқарып отырған Жезді аралас 
мектеп-интернатының оқушыла-
ры Ж.Дихан,  Ә.Мамыт сахна-
лаған «Жетімдер» көрінісі көре-
рмен жүрегінен жол табуда. Осы 

«Көңілашар» драма үйірмесінің 
жетекшісі Ш.Искаков «Ауған 
қасіреті», «Бақыт деген не?», 
«Әкесі мен баласы», «Құдалар», 
«Әртістің әңгімесі», «Әккібайдың 
қулығы», «Қазақы қалжыңдар», 
«Күлкі туралы әңгімелер» сынды 
интермедиялар мен скечтерді 
және «Көңілді тапқырлар» клу-
бының сахналық көрсетілім-
дегі образдарды сомдаған 
Е.Қаһарман, Ш.Әбубәкір, 
А.Мұқан, Б.Шаяхмет, М.Абдан-
бек, С.Абдрасилов сынды бала 
актерлардан  болашақта үлкен 
сахнада жүретін мықты әрті-
стерді дайындауда десек артық 
болмас. Әсем сазды әнімен әуе-
летіп ән салып жүрген жезтаңдай 
оқушыларымыз Алматы   VIII-ші 
Республикалық «Таланттарды 
іздейміз» ән байқауында жүл-
делі орын иеленген С.Алпысбай, 
Ж.Нұрай мен түрлі байқауларға 
барып, үлкен сахналарды өзіне 
бағындырып жүрген А.Төлеу-
бай, С.Әбдіқадыр, А.Әділбек, 
Ш.Әбубәкір кентішілік «Әнші ба-

лапан», «Күміс қоңырау» байқа-
уларына қатысып, қазіргі таңда 
мерекелік іс-шараларда сахнада 
ән салып, көрермен көзайымы 
болып жүргені барлығымызға 
белгілі. Атап айтсақ Қараған-
ды қаласында өткен «Малень-
кая страна» балалар шығар-
машылығы конкурсында 2-ші 
орынды иеленіп келген Д.Сей-
тмағанбетова басшылық ететін 
«Айгөлек» балабақшасының 
үнді биі, жетекшісі: Ж.Смағұло-
ва,  ҚР Тәуелсіздігінің 25 жыл-
дығына арналған балалар 
шығармашылығының аймақтық 
«Күміс қоңырау» сайысында 
«Мәңгілік ел» музыкалық-хоре-
ографиялық композициясымен  
жүлделі І-орынды иеленген 
А.Мұкышева басшылық ететін 
«Таңшолпан» балабақшасының 
бүлдіршіндері Мәдени-сауықты-
ру орталығының сахнасында өз 
өнерлерін көрсетіп, шыңдалып 
келеді. Осы балаларды әнге 
баулып, Мәдени- сауықтыру ор-
талығындағы концерттік бағдар-

ЖЕЗДІНІҢ БОЛАШАҚ 
ЖҰЛДЫЗДАРЫ

«Бала — біздің болашағымыз» - демекші, өсіп келе жатқан ұрпақты жан-жақты етіп 
тәрбиелеуде ата-ана мен мектептен алған білім ғана емес, баланың бойындағы басқа да 

жақсы ерекше қабілеттерін ашу үшін мектептен тыс өнермен берілетін  
тәлім-тәрбиенің маңызы өте зор. «Жезді жұлдыздары» халықтық ән-би ансамблінің 

атын өшірмей, сахнаның сәні мен сәулесі болған болашақ  өнерпаз  
ізбасарлар  көптеп тәрбиеленуде.

ламада сахна төріне тәрбиеле-
уде көркемдік жетекші әрі әнші, 
ұстаз А.Қадырованың еңбегін 
ерекше атап өтуге болады.  
Міне осы талантты да  талапты 
өнерпаз балалардың болашақта 
ауылдан шыққан халық әрті-
стеріміз Е.Хасанғалиев, Б.Төле-
генова, Р.Рымбаева, Ә.Дінішев  
т.б сынды мықты, танымал ән-
ші,әртістеріміздей өнерлерін әрі 
қарай шыңдап, білім алып,  сах-
на төрінде жүрсе екен дейміз. 
«Жезді жұлдыздары» халықтық 
ән-би ансамблінің байырғы же-
текшісі болған ардагер музы-
кант,сазгер марқұм Т.Қайсынов, 
ардагер әншілеріміз К.Нұғма-
нова, Э.Казбан, С.Өмірзақова, 
Т.Рахымбеков және  аспапта 
сүйемелдеуші  М.Қайсынов пен 
Ж.Әлиакпаров,  т.б өнер май-
талмандарының кезіндегі сахна 
төрінде көрсеткен өнерлерін,  
өскелең ұрпаққа үлгі ретінде 
айтып отыруды және осыдан 
40 жыл бұрын сахнада елді ау-
зына қаратып, мың бұралған 
бишілеріміз бен жезтаңдай 
әнші-күйшілеріміздің ерен ең-
бегінің арқасында алынған ан-
самблдің «Халықтық» атағын 
өшірмей, сақтап,  оны ұрпақта-
рымыздың жалғастыруына өз 
үлесімізді қосу өнер жолындағы 
парызымыз деп санаймыз. 2003 
жылдан бері «Жезді жұлдызда-
ры» халықтық ән-би ансамблінің 
құрамын өскелең жас өнерпаз 
ұрпақтармен толықтырып, сахна 
төріне тәрбиелеп, жағдай жаса-
уда үлкен үлесін қосып отырған 
Мәдени-сауықтыру орталығы-
ның директоры А.Бейсенбаев-
тың еңбегі ұшан-теңіз. Кентішілік 
мерекелік іс-шараларға қаты-
сып, «Жезді жұлдыздары» ха-
лықтық ән-би ансамблінде би, 
ән, күй өнерімен көзге түсіп, 
шығармашылықта  жүрген жет-
кіншектерді үнемі еңбектерін 
бағалап, марапаттап, ынталан-
дырып келеді.Ауылдан өніп-өсіп, 
өнерлерін шыңдап  келе жатқан 
жас өнерпаздарды тәрбиелеуде-
гі мектеп ұстаздары мен ата-а-
наларына және жетекшілеріне 
үлкен алғысымызды айта оты-
рып, балаларға үнемі шығар-
машылық табыс тілей келе, та-
лаптарыңа нұр жаусын демекпіз,  
Жездінің болашақ жұлдыздары!

Жезді Мәдени-сауықтыру 
орталығы.

Басқа жерді қайдам, біздің Шеңбер ауылында көктемгі-тазалық жұмыстары 
жақсы жолға қойылған. Түтіні түзу ұшқан ауыл тұрғындары қар көбесі сөгіліп, күн 
жылынып, көктем шыға үйлерінің, қора-қопсыларының маңайын, аулаларын рет-
ке келтіріп, жинақтай бастайды. Қар астынан шыққан қыстайғы қоқыстарды бір 
орынға жинастырады, шарбақтарының, шатырларының маңдайшаларын әрлеп 
бояп, ертеңгі көктейтін жасыл желектерін күзеп-түзейді. Ал, азын-аулақ бау-бақ-
ша егетін отбасыларының жұмыстары мүлде қыза түседі. 

Көктемгі-тазалық жұмыстары биыл да өз деңгейінде өтуде. Село орталығынан 
қаншама күл-қоқыстар ауыл сыртындағы арнайы орынға шығарылды. Көмекке 
жылдағыдай Жезқазған қаласында тұратын, осы ауылдың тумасы Қойшыбек Шә-
кенов өзінің жекеменшік «КАМАЗ» автомашинасымен келді. Әлді күш-көліктері 
жоқ ауылға бұл да үлкен көмек, әрине. Тасу бағасы да анау айтқандай аспандап 
тұрған жоқ, қазіргі тілмен айтқанда қолжетімді. Ауылдастарына жәрдемге келген 
жігітке жерлестерінің алғыстан басқа айтары жоқ. 

Қойшыбектің тоқтаусыз жүріп-тұруына жағдай жасап, таңның атысы күннің 
батысы, уақытпен санаспай ауыл ішіндегі күллі қоқысты артқан Боранбай Ер-
кінбаевқа да Шеңбердің әр тұрғыны дән риза. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығарған екі еңбекқор азамат апта ішінде ауыл ішін айнадай қылды. «Екі жақ-
сы қосылса, қоқыспен қатар қондырмас» деп қалжыңдайды оларға әзілдері жа-
расқан ауыл айтқыштары.

М.СЕЙТҚАЗИНОВ.
Шеңбер ауылы.

АУЫЛЫ ТАЗАНЫҢ — 
АУАСЫ ТАЗА
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Қоғамда ұсақ құқық бұзушылықтарға 
«нөлдік төзімділік» қалыптастыру кур-
сын Қазақстанда жүзеге асыру ел Прези-
денті Н.Назарбаевтың «Қазақстан-2050 
Стратегиясы»-қалыптасқан мемлекет-
тің жаңа саяси бағыты» 2012 жылғы 
14-желтоқсанындағы Жолдауынан өз 
бастауын алған. Бұл жерде басты рөл  
азаматтық ауызбіршіліктің кепілі ретінде 
қоғамға беріліп отыр.

Мемлекеттің ортақ мақсаты —  
ұсақ құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, тұрғындардың құқықтық мәдени-
етін қалыптастыру, әрбір азаматты 
құқықбұзушылықтың жолын кесуге ын-
таландыру болып табылады.

«Нөлдік төзімділік» ұстанымын ұсақ, 
бірақ жиі орын алатын  бұзақылық, 
қоғамдық орындарда темекі шегу және 
алкогольдік ішімдіктер ішу, қоқыс тастау, 
т.с.с. құқықбұзушылықтарға қолдану-
ды ұсынамыз. Жұмыс негізгі екі бағыт 
бойынша жүргізіледі: бірінші-ұсақ құқық 
бұзушылқтарға қарсы әрекет ету, екін-

ші-бұл үрдіске әртүрлі жобалар және 
бірлескен іс-шаралар арқылы жалпақ 
жұртты тарту.

Нөлдік төзімділік - азаматтардың 
жағымсыз реакциясын немесе ұсақ 
құқық бұзушылықтардың өзіне де жол 
бермеу. Бұл ұсақ бұзақылық және 
қоқыс тастау болуы мүмкін, себебі 
олар қоғамдық тәртіпті бұзып, өмір са-
пасын төмендетеді. Тәртіпсіздікке бой 
беру және бассыздық, одан да ауыр 
құқықбұзушылықтарға негіз болады.

Әрбір азамат оның көз алдында 
құқықбұзушылық жасап жатса немқұрай-
лылық танытпай, ескерту жасап, по-
лиция шақырып, уақытылы әрекет ете 
алуы тиіс. Біз қоғамдағы тәртіпті тек 
қана ортақ күш салу арқылы қамтама-
сыз ете аламыз. 

Б.БЕГАЕВ,
ҚСжАЕА саласындағы 

заңдылықты қадағалау жөніндегі 
Ұлытау ауданы

бойынша прокуроры.

НӨЛДІК ТӨЗІМДІЛІК

Кез келген өрке-
ниетті қоғам үшін сы-
байлас жемқорлықпен 
күрес ең өзекті мәсе-
лелердің бірі болып 
табылады. Сыбайлас 
жемқорлық мемлекетті 
ішінен жоюдың баста-
масы мен жетістіктерді 
жоққа шығаратын, 
ұлттық қауіпсіздікке 
қауіп-қатер әкелетін-
дігі күмәнсіз. Елбасы-
мыз Н.Ә.Назарбаев 
өз сөзінде «Жемқор-
лыққа қарсы күрес 
жан-жақты, үздіксіз, 
ашық әрі әділетті түрде 
жүргізілуі тиіс. Біз сонда ғана алға қойған 
биік мақсаттарға қол жеткізе аламыз» деп 
айқындаған. Сондықтан да, еліміздегі мем-
лекеттік саясатының негізгі басым бағыт-
тарының бірі болып осы зұлымдықпен 
күресу болып табылады.

Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл саласындағы қоғамдық қа-
тынастарды реттеуге және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға 
бағытталған. Қазақстан Республикасы-
ның 18.11.2015 ж. қолданысқа енгізілген 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» Заңға (әрі қарай – Заң) бірқатар 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. 
Атап айтқанда, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес жүргізетін органға сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық фактісі ту-
ралы көрінеу жалған ақпарат хабарлама 
берген азаматтар ҚР ӘҚБтК-тің 439-ба-
бында көзделген екі жүз айлық есептік көр-
сеткіш мөлшерінде айыппұл салу түріндегі 
әкімшілік жауапкершілікке тартылады.

Ал, қаржылық бақылау шараларын жү-
зеге асыру мақсатында, жауапты мемле-
кеттік лауазымды атқаратын адамдар мен 
олардың жұбайлары (зайыптары), мемле-
кеттік функцияларды орындауға уәкілеттік 
берілген адамдар мен олардың жұбайлары 
(зайыптары),мемлекеттік функцияларды 
орындауға уәкілеттік берілген адамдарға 
теңестірілген адамдар мен олардың жұ-
байлары (зайыптары) активтері мен мін-
деттемелері туралы және кірістері мен 
мүлкі туралы декларацияны ұсыну қажет. 
Сонымен қатар, ҚР ӘҚБтК-нің 473-ба-
бына сәйкес, салық құпиясын құрайтын 
мәліметтерді Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасында белгіленген тәртіп-
пен өздеріне мұндай мәліметтер туралы 
белгілі болған тұлғалардың кәсіптік неме-
се қызметтік қажеттіліксіз жария ету үшін 
қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерін-
де айыппұл көзделген. Оған қоса, жаңа 
заңға «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 
талдау (ішкі және сыртқы)», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мониторинг», «Сы-

байлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стандарттар» ұғымдары енгізіл-
ген. Атап айтқанда, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл саласындағы құқық 
қолдану практикасын бағалауды жүзеге 
асыратын «Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы мониторинг – сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл субъектілерінің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігі-
не, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саласындағы құқық қолдану практикасы-
ның жай-күйіне, сондай-ақ қоғамның сы-
байлас жемқорлық деңгейін қабылдауы 
мен бағалауына қатысты ақпаратты жинау, 
өңдеу, жинақтап-қорыту, талдау және баға-
лау жөніндегі қызмет болып табылады. Ал, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру – сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл субъектілерінің қоғамда 
сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көр-
сететін құндылықтар жүйесін сақтау және 
нығайту бойынша өз құзіреті шегінде жүзе-
ге асыратын қызметі.

Бұдан бөлек, сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін талдау (ішкі және сыртқы) – 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар 
жасауға ықпал ететін себептер мен 
жағдайларды анықтау және зерделеуді 
жүзеге асырады. Сондай-ақ, осы Заңның 
16-бабында кәсіпкерлік саласындағы сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ша-
ралар (адал бәсекелестік қағидаттарын 
сақтау, мүдделер қақтығыстарын болғыз-
бау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәде-
ниетті қалыптастыру жөніндегі шараларды 
қабылдау және тағы басқа) белгіленген.

Көрсетілгендердің негізінде, қоғамның 
барлық күш-жігерін біріктіріп, сыбайлас 
жемқорлық дертінің одан әрі ушықпауы 
үшін оны тоқтатудың барлық амалда-
рын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа 
тиімді түрде қарсы тұруға болатынын 
ескере отырып, сыбайлас жемқорлықпен 
күресу барлық Қазақстан Республикасы 
халқының азаматтық борышы екенін на-
зарларыңызға саламыз.

БАРШАМЫЗДЫҢ
 АЗАМАТТЫҚ БОРЫШЫМЫЗ

Қоғам. Адам. Заң МҮЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУ 
ДЕГЕНІМІЗ НЕ және 

ОЛ НЕ ҮШІН  ЖҮРГІЗІЛУДЕ?
Жария ету — табыстарды жасыру 

мақсатында заңды экономикалық айна-
лымнан шығарылған мүліктер мен қаржы-
ларды заңдастыру және жақын арадағы 
жылдарда табыстар мен мүліктерді жал-
пыға бірдей декларациялауға көшуге дай-
ындық кезеңі. Мүлікті жария етудің осы ке-
зеңі — Қазақстан Республикасында 2017 
жылдан бастап енгізілген жалпыға бірдей 
декларациялаудың қарсаңындағы соңғы 
мүмкіндік. Ол кезде Заңмен шетелдерде 
орналасқан мүліктердің міндетті түрде 
декларациялануы және шетелдік шоттар 
туралы ақпараттарды жасырғаны үшін 
әкімшілік жазаны қатайту көзделген.

2016 жылдың 31 желтоқсанына дей-
ін жеке тұлға өзінің «көлеңкелі» жинағын 
жария етіп үлгерсе, онда декларациялау 
кезінде кіріс көзі мен табу жолдары бойын-
ша сұрақтар туындамайды.

Нені жария етуге болады және қайда 
жүгінеміз? Жергілікті атқарушы органдар 
арқылы — жылжымайтын мүліктер. үй-
лер (құрылыстар, ғимараттар). Құқықтары 
рәсімделмеген, Қазақстан Республикасы-
ның аумағында орналасқан жылжымайтын 
мүлікті заңдастыру жергілікті әкімшіліктер 
аумағында орналасқан жылжымайтын 
мүлікті заңдастыру жергілікті әкімшіліктер 
жанындағы комиссияға тиісті құжаттарды 
жалғай отырып, бекітілген нысанға сәйкес 
өтініш табыс ету арқылы жүреді.

Мемлекеттік Кірістер органы арқылы 
— шет мемлекетте тіркелген бағалы қағаз-
дар, шет мемлекетте тіркелген заңды 
түлғаның жарғылық капиталына қатысу 

үлесі, ҚР аумағының шегінен тыс жерлер-
де тұрған жылжымайтын мүліктерді. ҚР 
аумағында орналасқан, құқықтары басқа 
тұлғаға рәсімделген мүліктерді заңдасты-
ру, алыс сомасын төлемей-ақ тұрғылықты 
жері бойынша Мемлекеттік Кіріс органына 
арнайы декларацияны табыс ету арқылы 
және ҚР аумағынан тысқары жерлер-
де, оның ішінде басқа тұлғаға рәсімдел-
ген мүлікті алым сомасын төлей отырып 
тұрғылықты жері бойынша Мемлекеттік 
Кіріс органына арнайы декларацияны та-
быс ету арқылы жүреді.

Екінші деңгейлі банктер арқылы — 
ақша, банкте ашылған ағымдағы шотқа 
ақша салып тұрғылықты жері бойынша 
Мемлекеттік Кіріс органына арнайы де-
кларацияны тапсыру арқылы жария етуге 
және банк шотына ақшаны салмай жария 
етілетін ақшаның сомасынан 10 пайыз 
алымды төлеп, тұрғылықты жері бойынша  
Мемлекеттік Кіріс органына арнайы декла-
рацияны тапсыру арқылы заңдастыруға 
мүмкіндіктері бар.

Жария етуге байланысты сұрақтар 
бойынша Ұлытау ауданы Мемлекеттік Кірі-
стер басқармасына, мекенжайы Ұлытау 
селосы, Абай көшесі, 36- үй, байланыс те-
лефоны 8(71035) 21283 және Мүлікті жа-
рия етуді өткізу жөніндегі аудандық комис-
сияға, мекенжайы Ұлытау селосы, Абай 
көшесі 21-үй, байланыс телефоны 21451 
хабарласа аласыздар. 

Ұлытау ауданы бойынша 
Мемлекеттік Кірістер басқармасы.

2016 жылғы 1 маусымда зейнетақы жинақтарының сомасы 6,14 трлн. теңге болды.  2016 
жыл басынан бері алған таза инвестициялық табыс – 208,59 млрд. теңге.

Қор жыл басынан бері 85,53 млрд. теңге сомасында зейнетақы төлемдері мен ауда-
рымдарын жасады, бұл сомаға 9,06 млрд. теңге көлеміндегі сақтандыру ұйымдарына ауда-
рымдар кіріп отыр. 

2016 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша зейнетақы жарналарының барлық түрі 
бойынша шарттардың жалпы саны 10,13 млн. бірліктен асты, оның ішінде міндетті зейне-
тақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған салымшы 
(алушы) шамамен 9,7 млн. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша шарттар – 400 
903. Ерікті зейнетақы жарналары бойынша жеке зейнетақы шоттары – 38 871.

Салымшы (алушы) жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының жай-күйі тура-
лы ақпаратты 236 бөлімшенің бірінен сұраған кез келген күніне ала алады. Оның үстіне, өз 
зейнетақы жинақтарыңыздың жай-күйі туралы мәліметті электрондық пошта немесе www.
enpf.kz сайты арқылы алуға болады.

2 миллионнан астам адам хабарлаудың қашықтан жұмыс істейтін тәсілдерін таңдап 
алды, олар ЖЗШ-дағы зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алудың тиімді 
тәсілдері болып отыр. Интернет арқылы хабарлауды таңдап, логин мен пароль тіркеген Қор 
салымшылары (алушылары) зейнетақы шотын Android, iOS (iPhone, iPad) және Windows 
Phone операциялық жүйелерінде жұмыс істейтін смартфондар мен планшеттерге арналған 
«ENPF» ұялы қосымшасы арқылы бақылай алады. 

2016 жылғы 1 маусымда ұялы қосымшаны жүктеп алу 230 000 ретке жеткен. 
2015 жылдың ақпан айынан бастап электрондық цифрлық қолтаңбасы бар салымшылар 

(алушылар) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты e-gov порталы арқылы то-
лық көлемде ала алады. 

Қызмет іске қосылған сәттен бастап 2016 жылғы 1 маусымға дейін электрондық үкімет 
порталы арқылы салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарынан 300 мың 
үзінді көшірме берілген.  Оның үстіне ағымдағы жыл басынан бері салымшылардан (алушы-
лардан) түрлі арналар арқылы түскен 60 414 өтініш өңделді. 

 Қазір Қор салымшылар (алушылар) үшін қосымша электрондық  қызметтерді ендіру жұ-
мысын жүргізуде, атап айтқанда: салымшының (алушының) электрондық цифрлық қолтаңба-
сын қолдана отырып, on-line түзімінде міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша 
жеке зейнетақы шоттарын ашу оңтайландырылатын болады; қосымша деректемелерге өз-
герістер енгізу мүмкіндігі пайда болады; зейнетақы төлемдерін алуға өтініш беру қолжетімді 
болады. Қор аталған қызметтерді 2016 жылдың соңына дейін ендіруді жоспарлап отыр. 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (БЖЗҚ) 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» 
ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. «БЖЗҚ» АҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Ре-
спубликасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлік басқа-
руды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан 
бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін көтеру бойынша ұсыныстар жасау қызметі 
Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне 
берілді. 

Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, 
зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға 
(алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.
kz сайтында). 

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы.

«БЖЗҚ» АҚ 
АҒЫМДАҒЫ 

КӨРСЕТКІШТЕРІН 
ЖАРИЯЛАЙДЫ
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Ұлытау 
өңірі 13

(Жалғасы 10-бетте).

1. Жалпы ережелер
1. «Мемлекет жеке меншікке сататын 

нақты жер учаскелерінің кадастрлық 
(бағалау) құнын бекіту» мемлекеттік көр-
сетілетін қызметі (бұдан әрі - мемлекет-
тік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартын Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі (бұдан әрі 
- Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстар-
дың, Астана мен Алматы қалаларының, 
аудандардың және облыстық маңызы 
бар қалалардың жергілікті атқарушы 
органдары (бұдан әрі - көрсетілетін қы-
зметті беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау және мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін 
беру: 1) көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі;  2) «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғам 
(бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация)

Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді 
- ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 
21.01.2016 № 24 (01.03.2016 бастап қол-
данысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету 
тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзімі: 1) көрсетілетін қызметті беруші-
ге, Мемлекеттік корпорацияға құжат-
тар пакеті тапсырылған күннен бастап 
- 3 (үш) жұмыс күні; 2) құжаттар пакетін 
тапсыру үшін ең ұзақ жол берілетін ке-
зек күту уақыты - 15 (он бес) минут; 3) ең 
ұзақ жол берілетін қызмет көрсету уақы-
ты - 15 (он бес) минут.

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген 
кезде құжаттар қабылданған күн мемле-
кеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді.

Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда 
- ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 
21.01.2016 № 24 (01.03.2016 бастап қол-
данысқа енгізіледі) бұйрығымен.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету ныса-
ны: қағаз түрінде.

6. Мемлекеттiк қызметті көрсету нәти-
жесі - жер учаскесінің кадастрлық (баға-
лау) құнының бекітілген актісі.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәти-
жесін беру нысаны: қағаз түрінде.

7. Мемлекеттік қызмет жеке және заң-
ды тұлғаларға тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі: 1) көрсетілетін қы-
зметті беруші - Қазақстан Республика-
сының еңбек заңнамасына сәйкес де-
малыс және мереке күндерінен басқа, 
дүйсенбіден бастап жұманы қоса алған-
да, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі 
үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Өтініштер қабылдау және мемле-
кеттік көрсетілген қызмет нәтижелерін 
беру сағат 13.00-ден бастап 14.30-ға 
дейін түскі асқа үзіліспен, сағат 9.00-ден 
бастап 17.30-ға дейін жүзеге асырыла-
ды.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жа-
зылусыз және жеделдетіп қызмет көрсе-
тусіз, кезек күту тәртібінде көрсетіледі;

2) Мемлекеттік корпорацияда - Қа-
зақстан Республикасының еңбек заңна-
масына сәйкес жексенбі және мереке 
күндерін қоспағанда, жұмыс кестесіне 
сәйкес дүйсенбіден бастап сенбіні қоса 
алғанда, жұмыс кестесіне сәйкес түскі 
үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет же-
делдетіп қызмет көрсетусіз «электрон-
дық кезек» тәртібінде көрсетіледі, жер 
учаскесінің орналасқан жері бойынша 
портал арқылы электрондық кезекті 
броньдауға болады.

Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді 
- ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 
21.01.2016 № 24 (01.03.2016 бастап қол-
данысқа енгізіледі) бұйрығымен.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не: 
заңды тұлғаның өкілеттілігін растайтын 

құжат бойынша, жеке тұлғаның нота-
риалды расталған сенімхат бойынша 
уәкілетті өкілі) мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе Мемлекеттік 
корпорацияға жүгінген кезде мемлекет-
тік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар 
тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қыз-
мет стандартына 1-қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қыз-
мет стандартына 2-қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша мемлекеттік жер када-
стрын жүргізетін мемлекеттік кәсіпорын 
есептеген жер учаскесінің бағалау құнын 
айқындау актісі.

Жеке басты куәландыратын құжаттар, 
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін 
қызметті беруші мен Мемлекеттік корпо-
рацияның жұмыскері тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден «электронды 
үкімет» шлюзі арқылы алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық 
қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
берушіге - өтініш қағаз тасығышта қа-
былданғанын растау оның көшірмесін-
де құжаттар пакетін қабылдау күні мен 
уақыты көрсетіле отырып, кеңседе тір-
келгені туралы белгі болып табылады;

Мемлекеттік корпорацияға - мемле-
кеттік көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттардың қабылданғаны тура-
лы қолхат береді.

Мемлекеттік қызмет көрсетілген кезде 
көрсетілетін қызметті беруші және Мем-
лекеттік корпорацияның жұмыскері, егер 
Қазақстан Республикасының заңдарын-
да өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүй-
елерде қамтылған заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мәліметтерді пайда-
лануға көрсетілетін қызметті алушының 
келісімін алады.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құ-
жаттарды беру жеке басты куәландыра-
тын құжат (не: уәкілеттілігін растайтын 
құжат бойынша заңды тұлғаның; нотари-
алды расталған сенімхат бойынша жеке 
тұлғаның өкілетті өкілі) ұсынылған кезде 
қолхаттың негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация бір ай бойы 
нәтижені сақтауды қамтамасыз етеді, 
содан кейін одан әрі сақтау үшін көр-
сетілетін қызметті алушыға береді. Көр-
сетілетін қызметті алушы бір ай өткен-
нен кейін жүгінген кезде Мемлекеттік 
корпорацияның сұратуы бойынша көр-
сетілетін қызметті беруші дайын құжат-
тарды көрсетілетін қызметті алушыға 
беру үшін Мемлекеттік корпорацияға 
жібереді.

Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда 
- ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 
21.01.2016 № 24 (01.03.2016 бастап қол-
данысқа енгізіледі) бұйрығымен.

10. Көрсетілетін қызметті алушы осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартының 9-тармағында көзделген тіз-
беге сәйкес құжаттардың толық пакетін 
ұсынбаған жағдайда, ХҚКО қызметкері 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді.

3. Көрсетілетін қызметті берушінің 
және (немесе) оның мемлекеттік қыз-
меттер көрсету мәселелері жөніндегі 
лауазымды тұлғаларының, Мемле-
кеттік корпорацияның және (немесе) 
олардың жұмыскерлерінің шешім-
деріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 
шағымдану тәртібі

Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа 
редакцияда - ҚР Ұлттық экономика мини-
стрінің м.а. 21.01.2016 № 24 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұй-
рығымен.

11. Көрсетілетін қызметті берушінің 

және (немесе) оның мемлекеттік қыз-
меттер көрсету мәселелері жөніндегі 
лауазымды тұлғаларының, Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың 
жұмыскерлерінің шешімдеріне, әре-
кеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану: 
шағым көрсетілетін қызметті беруші Ми-
нистрлік басшысының атына: Астана қа-
ласы, Орынбор көшесі, 8-үй мекенжайы 
бойынша беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда пошта 
арқылы не көрсетілетін қызметті бе-
рушінің немесе Министрліктің кеңсесі 
арқылы қолма-қол қабылданады.

Шағымның қабылдағанын растау 
шағымды көрсетілетін қызметті бе-
рушінің, Министрліктің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі мен тіркелген күні 
шағымның екінші данасында немесе 
шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып 
табылады.

Мемлекеттік корпорацияның қызмет-
кері дұрыс қызмет көрсетпеген жағдай-
да, шағым Мемлекеттік корпорация бас-
шысының атына беріледі.

Қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы 
түскен шағымды Мемлекеттік корпо-
рацияның кеңсесінде қабылданғанын 
растау оны тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі 
және тіркелген күні шағымның екінші 
данасына немесе шағымға ілеспе хатқа 
қойылады) болып табылады;

Портал арқылы жүгінген кезде 
шағым жасау тәртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 
8 800 080 7777 телефондары бойынша 
алуға болады.

Шағымды портал арқылы жөнелткен 
кезде, көрсетілетін қызметті алушыға 
«жеке кабинетінен», көрсетілетін қыз-
метті алушы өтінішті өңдеу (жеткізу, тір-
кеу, орындау туралы белгі, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) ба-
рысында жаңартылатын өтініш туралы 
ақпарат қолжетімді болады.

Портал арқылы өтініш берген жағдай-
да шағымдану тәртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 
8 800 080 7777 телефондары бойынша 
не порталда алуға болады.

Портал арқылы электрондық түр-
де жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға «жеке кабинетінен» өтініш ту-
ралы оны өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау 
туралы белгі, қарау немесе қараудан бас 
тарту туралы жауап) барысында жаңар-
тылатын ақпарат қолжетімді болады.

Шағымда: 1) жеке тұлғаның - оның 
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), 
пошталық мекенжайы; 2) заңды тұлға-
ның - оның атауы, пошталық мекен-
жайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің, Ми-
нистрліктің немесе Мемлекеттік кор-
порацияның атына келіп түскен көр-
сетілетін қызметті алушының шағымы 
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды 
қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап 
пошта байланысы арқылы көрсетілетін 
қызметті алушыға жіберіледі не көр-
сетілетін қызметті берушінің, Министр-
ліктің немесе Мемлекеттік корпорация-
ның кеңсесіне қолма-қол беріледі.

Шағым портал арқылы жіберілген кез-
де көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинетінен» көрсетілетін қызметті бе-
руші өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау ту-
ралы белгі, қарау немесе қараудан бас 
тарту туралы жауап) барысында жаңар-
тылатын өтініш туралы ақпарат қол-
жетімді болады.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің 
нәтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы мемлекет-
тік қызметтер көрсету сапасын бағалау 
және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету са-
пасын бағалау және бақылау жөніндегі 
уәкілетті органның атына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағы-
мы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда 
- ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 

21.01.2016 № 24 (01.03.2016 бастап қол-
данысқа енгізіледі) бұйрығымен.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет-
тің нәтижелерімен келіспеген жағдай-
ларда, көрсетілетін қызметті алушының 
Қазақстан Республикасының заңнама-
сында белгіленген тәртіпте сотқа жүгіну-
ге құқығы бар.

4. Мемлекеттік, оның ішінде Мем-
лекеттік корпорация арқылы қызмет 
көрсету ерекшеліктері ескеріле оты-
рып, қойылатын өзге де талаптар

Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа 
редакцияда - ҚР Ұлттық экономика мини-
стрінің м.а. 21.01.2016 № 24 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұй-
рығымен.

13. Тіршілік әрекетін шектейтін ағза 
функцияларының тұрақты бұзушылықта-
ры бар, денсаулығы нашар көрсетілетін 
қызметті алушылардың мемлекеттік қы-
змет көрсету үшін құжаттарын қабылда-
уды Бірыңғай байланыс орталығы 1414, 
8 800 080 7777 арқылы өтініш беру жо-
лымен Мемлекеттік корпорация қызмет-
кері тұрғылықты жерге барып жүргізеді.

Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда 
- ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 
21.01.2016 № 24 (01.03.2016 бастап қол-
данысқа енгізіледі) бұйрығымен.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету 
орындарының мекенжайлары:

1) Министрліктің www.economy.gov.kz 
интернет-ресурсында; 2) Мемлекеттік 
корпорацияның www.g2c.gov.kz интер-
нет-ресурсында орналастырылған.

Ескерту. 14-тармаққа өзгеріс енгізілді 
- ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 
21.01.2016 № 24 (01.03.2016 бастап қол-
данысқа енгізіледі) бұйрығымен.

15. Көрсетілетін қызметті алушының 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
мемлекеттік қызметтер көрсету мәсе-
лелері жөніндегі Бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы мемлекеттік қызметті 
көрсету туралы ақпаратты алу мүмкіндігі 
бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері жөніндегі анықтамалық қы-
зметтердің байланыс телефондары: 8 
(7172) 74-21-98. Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай 
байланыс орталығы 1414.

«Мемлекет жеке меншікке сататын 
нақты жер учаскелерінің кадастрлық 
(бағалау) құнын бекіту» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымша

_____________________________
басшысы__________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)
_______________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты
_______________________________

не заңды тұлғаның толық атауы)
_______________________________
(жеке немесе заңды тұлғаның жеке
_______________________________
басын куәландыратын құжаттың
_______________________________
деректемелері, байланыс телефоны,
_______________________________

мекенжайы)

 Өтініш
_______________________________

_____________________________
мекенжайы (жер учаскесінің орна-

ласқан жері) бойынша орналасқан жер 
учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны 
актісін бекітуді сұраймын.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Күні __________ 
Өтініш беруші________________

  (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің 
аты немесе заңды тұлғаның не

_______________________________                  
уәкілетті тұлғаның атауы, қолы)
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1. Жалпы ережелер
1. «Жер учаскелерін қалыптастыру жөнінде 

жерге орналастыру жобаларын бекiту» мемле-
кеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі - мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-
тын Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі (бұдан әрі - Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Аста-
на және Алматы қалаларының, аудандардың 
және облыстық маңызы бар қалалардың жер-
гілікті атқарушы органдары (бұдан әрі - көр-
сетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қы-
змет көрсету нәтижелерін беру: 1) көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі; 2) «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғам (бұдан 
әрі - Мемлекеттік корпорация); 3) www.egov.kz 
«электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі - 
портал) арқылы жүзеге асырылады.

Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР 
Ұлттық экономика министрінің м.а. 21.01.2016 
№ 24 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) 
бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекет-

тік корпорацияға құжаттар пакеті тапсырылған 
күннен бастап, порталға жүгінген кезде - 7 (жеті) 
жұмыс күні.

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде 
құжаттар қабылданған күн мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне кірмейді; көрсетілетін қыз-
метті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан 
құжаттарды алған сәттен бастап екі жұмыс күні 
ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тек-
середі.

Ұсынылған құжаттардың толық еместігі 
анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті бе-
руші белгіленген мерзімде өтінішті одан әрі қа-
тыстырудан дәлелді жазбаша бас тарту береді.

2) құжаттар пакетін тапсыру үшін күтудің жол 
берілетін ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут;

3) құжаттарды алу кезінде кезек күтудің жол 
берілетін ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут.

Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР 
Ұлттық экономика министрінің м.а. 21.01.2016 
№ 24 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) 
бұйрығымен.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: 
электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
және (немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттiк қызметті көрсету нәтижесі - 
бекітілген жер учаскесін қалыптастыру жөнінде 
жерге орналастыру жобасы (бұдан әрі - бұй-
рық).

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 
нысаны: электрондық.

Порталда мемлекеттік қызметті көрсе-
ту нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті бе-
рушінің уәкілетті адамының электрондық циф-
рлық қолтаңбасы (бұдан әрі - ЭЦҚ) қойылған 
электрондық құжат нысанында жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік 
қызметті көрсету нәтижесін алу үшін қағаз жет-
кізгіште жүгінген жағдайда, мемлекеттік қыз-
метті көрсету нәтижесі электрондық форматта 
ресімделеді, басып шығарылады және мөрмен 
және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті 
адамының қолымен куәландырылады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды 
тұлғаларға тегiн көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші - Қазақстан 

Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүй-
сенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейін түскі асқа үзіліспен, 
сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Өтініштер қабылдау және мемлекеттік көр-
сетілген қызмет нәтижелерін беру сағат 13.00-
ден бастап 14.30-ға дейін түскі асқа үзіліспен 
сағат 9.00-ден бастап 17.30-ға дейін. 

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз 
және жеделдетіп қызмет көрсетусіз, кезек күту 
тәртібінде көрсетіледі;

2) Мемлекеттік корпорация - Қазақстан Ре-
спубликасының еңбек заңнамасына сәйкес 
жексенбі және мереке күндерін қоспағанда, 
дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, кесте-
ге сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге 
дейін.

Мемлекеттік қызмет жеделдетіп қызмет көр-
сетусіз, «электрондық кезек» тәртібінде көр-
сетіледі, электрондық кезекті портал арқылы 
броньдауға болады;

3) порталда - жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тәулік бойы (көрсетілген қзметті алушы жұмыс 
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және 
мереке күндері өтініш жасаған жағдайда Қа-
зақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік 
көрсетілген қызмет нәтижелерін беру келесі жұ-

мыс күні жүзеге асырылады).
Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР 

Ұлттық экономика министрінің м.а. 21.01.2016 
№ 24 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) 
бұйрығымен.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не: заңды 
тұлғаның өкілеттілігін растайтын құжат бой-
ынша, жеке тұлғаның нотариалды расталған 
сенімхат бойынша уәкілетті өкілі):

көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекет-
тік корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
өтініш; 2) жеке басты куәландыратын құжат 
(жеке басты сәйкестендіру үшін талап етіледі); 
3) жерге орналастыру жобасы; 4) мұнай және 
газды кейiн сақтау және көлiктiң басқа түрлері-
не аударып тией отырып, магистральды мұнай 
құбырларымен тасымалдауға байланысты, 
мұнай-газ тасымалы инфрақұрылымы объек-
тiлерiнің құрылысы үшiн жер учаскесі сұралған 
жағдайда Қазақстан Республикасының мұнай-
газ тасымалдау көлігі инфрақұрылымы сала-
сындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органымен келi-
су туралы құжат;

порталға: 1) осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес 
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен 
куәландырылған өтініш; 2) жерге орналастыру 
жобасының электрондық көшірмесі; 3) мұнай 
және газды кейiн сақтауға және көлiктiң басқа 
түрлеріне аударып тией отырып, магистральды 
мұнай құбырларымен тасымалдауға байланы-
сты, мұнай-газ көлігі инфрақұрылымы объек-
тiлерiнің құрылысы үшiн жер учаскесі сұралған 
жағдайда, Қазақстан Республикасының мұнай-
газ тасымалдау көлігі инфрақұрылымы сала-
сындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органымен келi-
су туралы құжаттың электрондық көшірмесі.

Жеке басты куәландыратын құжаттар, заң-
ды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы мәліметтерді, көрсетілетін қызметті 
беруші және Мемлекеттік корпорация жұмы-
скері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.

Мемлекеттік қызмет көрсетілген кезде көр-
сетілетін қызметті беруші және Мемлекеттік 
корпорацияның жұмыскері, егер Қазақстан Ре-
спубликасының заңдарында өзгеше көзделме-
се, ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының 
келісімін алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті 
құжаттарды тапсырған кезде:

мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушіге - 
өтініш қағаз тасығышта қабылданғанын растау 
оның көшірмесінде құжаттар пакетін қабылдау 
күні мен уақыты көрсетіле отырып, кеңседе тір-
келгені туралы белгі болып табылады;

Мемлекеттік корпорацияға - мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттар-
дың қабылданғаны туралы қолхат береді;

порталда - «жеке кабинетке» мемлекеттік 
қызмет көрсетуге сұратудың қабылданғаны 
туралы мәртебе, сондай-ақ мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты 
көрсетілген хабарлама жіберіледі.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттар-
ды беру жеке басты куәландыратын құжат (не: 
уәкілеттілігін растайтын құжат бойынша заңды 
тұлғаның; нотариалды расталған сенімхат бой-
ынша жеке тұлғаның өкілетті өкілі) ұсынылған 
кезде қолхаттың негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация бір ай бойы нәти-
жені сақтауды қамтамасыз етеді, содан кей-
ін одан әрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті 
алушыға береді. Көрсетілетін қызметті алушы 
бір ай өткеннен кейін жүгінген кезде Мемле-
кеттік корпорацияның сұратуы бойынша көр-
сетілетін қызметті беруші дайын құжаттарды 
көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мем-
лекеттік корпорацияға жібереді.

Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР 
Ұлттық экономика министрінің м.а. 21.01.2016 
№ 24 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) 
бұйрығымен.

10. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тар-
мағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың 
толық пакетін ұсынбаған жағдайда, ХҚКО қыз-
меткері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бой-
ынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту тура-
лы қолхат береді.

3. Көрсетілетін қызметті берушінің және 
(немесе) оның мемлекеттік қызметтер көр-
сету мәселелері жөніндегі лауазымды 
тұлғаларының, Мемлекеттік корпорацияның 
және (немесе) олардың жұмыскерлерінің 
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 
шағымдану тәртібі

Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редак-
цияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 
21.01.2016 № 24 (01.03.2016 бастап қолда-

нысқа енгізіледі) бұйрығымен.
12. Көрсетілетін қызметті берушінің және 

(немесе) оның мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері жөніндегі лауазымды тұлғалары-
ның, Мемлекеттік корпорацияның және (не-
месе) олардың жұмыскерлерінің шешімдері-
не, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану: 
шағым көрсетілетін қызметті беруші Министрлік 
басшысының атына: Астана қаласы, Орынбор 
көшесі, 8-үй мекенжайы бойынша беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда пошта арқылы 
не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Ми-
нистрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол қабылда-
нады.

Шағымның қабылдағанын растау шағымды 
көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің 
кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі мен 
тіркелген күні шағымның екінші данасында не-
месе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып 
табылады.

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
дұрыс қызмет көрсетпеген жағдайда, шағым 
Мемлекеттік корпорация басшысының атына 
беріледі.

Қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы 
түскен шағымды Мемлекеттік корпорацияның 
кеңсесінде қабылданғанын растау оны тір-
кеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және тіркелген күні 
шағымның екінші данасына немесе шағымға 
ілеспе хатқа қойылады) болып табылады;

Портал арқылы жүгінген кезде шағым жасау 
тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефонда-
ры бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жөнелткен кезде, 
көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинеті-
нен», көрсетілетін қызметті алушы өтінішті өң-
деу (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгі, қарау 
немесе қараудан бас тарту туралы жауап) ба-
рысында жаңартылатын өтініш туралы ақпарат 
қолжетімді болады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда 
шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай 
байланыс орталығының 1414, 8 800 080 7777 
телефондары бойынша алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген кезде көр-
сетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» 
көрсетілетін қызметті беруші өңдеу (жеткізу, 
тіркеу, орындау туралы белгі, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысын-
да жаңартылатын өтініш туралы ақпарат қол-
жетімді болады.

Шағымда: 1) жеке тұлғаның - оның тегі, 
аты, әкесінің аты (ол болған кезде), пошталық 
мекенжайы; 2) заңды тұлғаның - оның атауы, 
пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні 
көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің, Министр-
ліктің немесе Мемлекеттік корпорацияның аты-
на келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды қарау 
нәтижелері туралы дәлелді жауап пошта бай-
ланысы арқылы көрсетілетін қызметті алушыға 
жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің, 
Министрліктің немесе Мемлекеттік корпораци-
яның кеңсесіне қолма-қол беріледі.

Портал арқылы электрондық түрде жүгінген 
кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке ка-

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 27 наурыздағы № 272 бұйрығына 8-қосымша

«ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӨНІНДЕ 
ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ ЖОБАЛАРЫН БЕКIТУ» 

МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ СТАНДАРТЫ

бинетінен» өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау тура-
лы белгі, қарау немесе қараудан бас тарту ту-
ралы жауап) барысында жаңартылатын өтініш 
туралы ақпарат қолжетімді болады.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтиже-
лерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қыз-
метті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету са-
пасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын 
бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті ор-
ганның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 
(он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР 
Ұлттық экономика министрінің м.а. 21.01.2016 
№ 24 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) 
бұйрығымен.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің 
нәтижелерімен келіспеген жағдайларда, көр-
сетілетін қызметті алушының Қазақстан Респу-
бликасының заңнамасында белгіленген тәртіп-
те сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік, оның ішінде электрон-
дық нысанда және Мемлекеттік корпорация 
арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызмет-
ті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, 
қойылатын өзге де талаптар

Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редак-
цияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 
21.01.2016 № 24 (01.03.2016 бастап қолда-
нысқа енгізіледі) бұйрығымен.

13. Тіршілік әрекетін шектейтін ағза функ-
цияларының тұрақты бұзушылықтары бар, 
денсаулығы нашар көрсетілетін қызметті 
алушылардың мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
құжаттарын қабылдауды Бірыңғай байланыс 
орталығы 1414, 8 800 080 7777 арқылы өтініш 
беру жолымен Мемлекеттік корпорация қызмет-
кері тұрғылықты жерге барып жүргізеді.

Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР 
Ұлттық экономика министрінің м.а. 21.01.2016 
№ 24 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) 
бұйрығымен.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орында-
рының мекенжайлары: 1) Министрліктің www.
economy.gov.kz интернет-ресурсында; 2) Мем-
лекеттік корпорацияның www.g2c.gov.kz интер-
нет-ресурсында орналастырылған.

Ескерту. 14-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР 
Ұлттық экономика министрінің м.а. 21.01.2016 
№ 24 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) 
бұйрығымен.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы 
болған жағдайда, мемлекеттік көрсетілетін қыз-
метті портал арқылы электрондық нысанда алу 
мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының портал-
дың «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ мемлекеттік қыз-
меттер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай 
байланыс орталығы арқылы мемлекеттік қыз-
метті көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы 
ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселе-
лері жөніндегі анықтамалық қызметтердің бай-
ланыс телефондары: 8 (7172) 74-21-98. Мемле-
кеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі 
Бірыңғай байланыс орталығы 1414.

«Жер учаскелерін қалыптастыру жөнінде жерге орналастыру жобаларын 
бекiту» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет стандартына 1-қосымша

Жер қатынастары бойынша уәкілетті
органның басшысы

__________________________________
      (уәкілетті органның атауы)

__________________________________
      (тегі, аты, әкесінің аты)

__________________________________
       (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты 
__________________________________

      не заңды тұлғаның толық атауы)
__________________________________

 (ЖСН (БСН), жеке немесе заңды тұлғаның жеке 
___________________________________

       басын куәландыратын құжаттардың 
__________________________________

       деректемелері, байланыс телефоны, 
__________________________________

      мекенжайы)
Жер учаскелерін қалыптастыру жөніндегі жерге орналастыру жобасын бекiтуге өтініш
Жерге ор-
наластыру 
жобасын 
әзірлеуші 
- тегі, аты, 
әкесінің аты 
немесе заң-
ды тұлғаның 
толық атауы

Жер учаскесі-
не құқық беру 
туралы өтініш 
білдірушінің 
тегі, аты, 
әкесінің аты 
немесе заңды 
тұлғаның 
атауы

Жерге 
орнала-
стыру 
жоба-
сының 
атауы 

Жер 
учаскесінің 
мекенжайы 
(орна-
ласқан 
жері) 

Жер 
учаскесінің 
сұралып 
отырған ны-
саналы мақ-
саты және 
ауданы, га

Жерге 
орнала-
стыру 
жобасы 
данала-
рының 
саны

Төмен 
тұрған 
ЖАО 
шешімі, 
нөмірі 
және күні

1 2 3 4 5 6 7
 
Жерге орналастыру жобасы мемлекет жер учаскесіне жеке меншік құқығын немесе жер 

пайдалану құқығын берген кезде, жер учаскесінің сәйкестендіру сипаттамалары өзгерген 
жағдайда (қажеттісінің астын сызу) әзірленді.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

Күні __________ Өтініш беруші________________________________
                                                        (жеке немесе заңды тұлғаның не
                                   __________________________________
                                     уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты,
                                   _________________________________
                                                                        қолы)

(Жалғасы бар).



152 шілде, 2016 жыл 
№26-27 (6050)

Ұлытау 
өңірі

ЕСКЕ АЛУ

Маман кеңесі

ұстауға, өсiруге, пайдалануға, 
өндiруге, дайындауға (союға), 
сақтауға, өңдеу мен өткiзуге 
байланысты мемлекеттiк ве-
теринариялық-санитариялық 
бақылау және қадағалау объек-
тiлерiн орналастыру, салу, қай-
та жаңғырту және пайдалануға 
беру кезiнде, сондай-ақ оларды 
тасымалдау (орнын ауыстыру) 
кезiнде зоогигиеналық және 
ветеринариялық (ветеринари-
ялық-санитариялық) талаптар-
ды сақтауға;

5) ауыл шаруашылық жану-
арларын бiрдейлендiрудi және 
оларға ветеринариялық па-
спорттарды ресiмдеудi қамта-
масыз етуге;

6) мемлекеттiк ветеринари-
ялық-санитариялық бақылау 
және қадағалау органдарына 
жаңадан сатып алынған жану-
арлар, туған төлдер, олардың 
сойылғаны мен сатылғаны ту-
ралы хабарлауға;

7) ветеринариялық-сани-
тариялық қауіпсіздікті қамта-
масыз ету үшін өз жануарла-
рына уақтылы вакцина егуге 
және олардың диагностикасын 
қамтамасыз етуге;

8) бiрнеше жануар кенеттен 
өлген, бiр мезгiлде ауырған не-
месе олар әдеттен тыс мiнез 
көрсеткен жағдайлар туралы 
ветеринариялық мамандарға 
хабарлауға және ветеринари-
ялық мамандар келгенге дейiн 
ауру деп күдiк келтiрiлген жану-
арларды оқшаулап ұстау жөнiн-
де шаралар қолдануға;

9) мемлекеттік ветеринари-
ялық-санитариялық инспектор-

ларға орны ауыстырылатын 
(тасымалданатын) объектілерді 
ветеринариялық тексеру үшiн 
кедергiсiз беруге;

10) мемлекеттік ветери-
нариялық-санитариялық ин-
спекторлардың жануарлардың 
және адамның денсаулығына 
қауiп төндiретiн орны ауысты-
рылатын (тасымалданатын) 
объектілерді залалсызданды-
ру (зарарсыздандыру), өңдеу 
жөнiндегi талаптарын орында-
уға;

11) союдың алдында вете-
ринариялық тексеру жүргiзбей 
жануарларды өткiзу үшiн союға 
және сойғаннан кейiн ұшалары 
мен мүшелерiне ветеринари-
ялық-санитариялық сараптама 
жасамай өткiзуге жол бермеуге;

11-1) кейіннен өткізуге ар-
налған ауыл шаруашылығы жа-
нуарларын ет өңдейтін кәсіпо-
рындарда, сою пункттерінде 
немесе ауыл шаруашылығы 
жануарларын сою алаңдарын-
да союды Қазақстан Респу-
бликасының Үкіметі белгілеген 
тәртіппен жүзеге асыруға;

12) ветеринариялық маман-
дарға өздерiнiң қызметтiк мiн-
деттерiн орындауына жәрдем 
көрсетуге;

13) жаңа, жетілдірілген ве-
теринариялық препараттарға, 
тамақ өнімін, жемшөп, жемшөп 
қоспаларын өндіруге арналған 
нормативтік-техникалық құжат-
таманы уәкілетті органмен келі-
суге міндетті.

Ұлытау ауданының 
ветеринария бөлімі.

Көктем-жаз мезгілдерінде 
көп адамдардың бойында әл-
сіздік пайда болады. Ал енді 
бір адамдардың бетін, денесін 
ақтаңдақтар қаптаса, біреу-
лері қатты жүдеп кетеді. Олар-
дың бәрі адамдардың ішіндегі 
ішек құрттарының әсерінен 
пайда болады. Паразитизмнің 
табиғаттағы организмдер по-
пуляциясын реттеуде және 
сұрыптау процесінде маңызы 
болғанмен, адам денсаулығы-
на, жануарларға, өсімдіктерге 
өте көп зиян келтіреді. Параз-
иттер ағзаны қорғаушы күшіне 
теріс әсер етеді. Сондықтан 
иммунитет төмендеп, жұқпалы 
аурулар жиілеп, ішектің жұмыс 
істеу тәртібі бұзылады, ішекте-
гі тамақтарды сіңіруге шамасы 
келмей қалады. Іш ауырып, іш 
қатып, жүрек айнып, лоқсып, 
дене қызуы көтеріліп, аллер-

гендерге сезімталдық артып, 
дисбактериоз пайда болады. 
Гельминтоз кезінде балалар ау-
рудың алдын алу мақсатындағы 
екпелерге бейадекваттығын ре-
акция көрсетеді. Паразитизм 
белгілі бір организмнің екінші 
бір организмді тіршілік орта-
сы ретінде пайдаланып, сон-
да өсіп дамиды, қоректенеді. 
Паразитизм процесі кезінде 
паразиттердің дамуы бір ғана 
емес, бірнеше өтуі мүмкін. Мы-
салы, безгек қоздырғышының 
иелері адам мен анорелес туы-
сына жататын маса: эхинококк 
ауруы қоздырғышының иелері 
адам мен ит. Адам ағзасына 
бұл құрттар «ауру – астан» деп 
тегін айтылмаған, адам ауруды 
күнделікті жейтін тағамдардан 
кездестіреді. Мысалы, ет пен 
балықтарда майда құрттар көп 
болады. Дүкеннен сатып алған-

да, олардың уақыты, әрбір 
тағамның мерзіміне қатты көңіл 
бөлуіміз керек. Ішек құрттары-
ның осындай қауіпті болуына 
қарамастан, оның алдын алу 
шаралары қарапайым жеке 
бастың, тазалық ережелері: та-
мақтанар алдында қолды жуу; 
тек қана қайнаған немесе шөл-
мектегі суды ішіңіз; жеміс-жи-
дектерді, көкөністерді мұқият 
жуып, қолданыңыз; тамақтар-
дың бетін жауып, шыбындар-
дан қорғаныңыз; баланың қо-
лын, ойыншықтарын таза ұстау 
қажет.

Ең бастысы баланың дене 
қызуы көтеріліп, іші өтіп немесе 
құсып ауыра бастасымен отба-
сылық дәрігерге көріну қажет.

А.ӘБІЛДИНА,
 лаборант.

Жезді кенті.

 ІШЕК  ҚҰРТТАРЫНАН  
САҚ  БОЛАЙЫҚ

25-бап. Жеке және заң-
ды тұлғалардың жануарлар 
ауруларының, оның iшiнде 
жануарлар мен адамға ор-
тақ аурулардың алдын алу 
жөнiндегi мiндеттерi

Жеке және заңды тұлғалар:
1) Қазақстан Республикасы-

ның ветеринария саласындағы 
заңдарымен белгiленген жа-
нуарлар ауруларының алдын 
алуды және орны ауыстыры-
латын (тасымалданатын) объ-
ектілердің қауiпсiздiгiн қамта-
масыз ететiн ветеринариялық 
(ветеринариялық-санитари-
ялық) ережелердi сақтай оты-
рып, ветеринариялық және 
әкiмшiлiк-шаруашылық iс-ша-
раларды жүзеге асыруға;

2) зоопарктердегi, цир-
ктердегi, омарталардағы, ак-
вариумдардағы жануарларды 
қоса алғанда, жануарлардың 
ветеринариялық (ветеринари-
ялық-санитариялық) ереже-
лер мен ветеринариялық нор-
мативтерге сәйкес ұсталуын, 
өсiрiлуiн және пайдаланылуын 
жүзеге асыруға;

3) аумақты, мал шару-
ашылығы қора-жайларын, 
сондай-ақ жемшөптi, жануар-
лардан алынатын өнiмдер мен 
шикiзатты сақтауға және өң-
деуге арналған ғимараттарды 
ветеринариялық (ветеринари-
ялық-санитариялық) ережелер 
мен ветеринариялық норматив-
терге сәйкес ұстауға, қоршаған 
ортаның ластануына жол бер-
меуге;

4) орны ауыстырылатын (та-
сымалданатын) объектілерді 

Қарағанды облысының Шет ауданы Еркіндік елді мекенінде Сібір жарасы ауруының тір-
келуіне байланысты ауыл шаруашылық малдарын өсірушілер жеке және заңды тұлғалар 
10 шілде 2002ж №339-11 ҚР «Ветеринария туралы» Заңының 25-бабын басшылыққа алула-
рыңызды қатаң ескертеміз.

ВЕТЕРИНАРИЯ БӨЛІМІ
 ЕСКЕРТЕДІ АСЫЛ БЕЙНЕҢДІ САҒЫНДЫҚ, ЖАН ӘКЕ!

Сұм ажал кімді аяған, отбасымы-
здың ұйтқысы, ақ бұлақтай ақыл-
шымыз, аяулы да ардақты әкеміз, 
ұлағатты ұстаз, халқының сүйікті 
ұлы Хамитов Әбіләйс Ғазизұлын 
ортамыздан алып кетті.

Халқымызда «Асылдың сынығы, 
жақсының көзі» деген сөзі жақ-
сылықтан қамал тұрғызған, ерекше 
еңбегімен ержеткен ел азаматтары 
еленген екен. Солардың бірі әкеміз 
Әбіләйс Ғазизұлы білім беру сала-
сында қажырлы қызмет істеп, ел 
алғысын арқалаған жан болатын. 
Бүкіл саналы ғұмырын жас буындарды тәрбиелеуге біліммен 
сусындатқан ұстаз-әке бейнесі мәңгілік, әр кез жүрек түкпірінде 
сақталады.

40 күн өтті асқар тауымыз құлағалы
40 күн өтті балалары іздеп жылағалы
Әр күніміз сағынышпен өткенімен
Жүрегіміз әке деп соғады әлі.

Тәрбиеңді көріп-өстік жасыңыздан,
Ешкім Сіздей бізге ақыл айтпаған
Түсіне алмай қалдық әке артында
Кетуің де болды-ау бізге тосыннан.

Ән саламыз сағынғанда өзіңді,
Жебеп жүрші әке балаларыңды.
Өзің едің мына өмірде тірегіміз,
Жалғап жүреміз әке сіздің ізіңізді.

Алла салды басымызға сынақты,
Жиі еске алсын деп те жылатты.
Қайғысы мен қызығы көп өмір-ай,
Бірде көтеріп, бірде жығып құлатты.

Еске алушылар: балалары, немере-шөберелері.
* * * 

Әкеміз Әбіләйс Ғазизұлының қайтыс болғанына 40 күн 
толуына байланысты, осы жылдың 10-шілдесі күні, сағат 
13.00-де Ұлытау селосындағы «Тассай» дәмханасында 
құдайы ас беріледі. Құдайы асқа туған-туыс, құда-жекжат,  
көрші-көлем, әкеміздің көзі тірісінде сыйлас, дәмдес болған 
жәмиғатты шақырамыз.

Аудандық «Ұлытау өңірі» газетінің ұжымы баспахана          
ардагері Сағыныш Сейпішоваға жұбайы 

 Сайлау БАЙТОРИННІҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл      
айтады.

Аудандық «Ұлытау өңірі» газетінің ұжымы осы редакция          
қызметкерлері Талғат Байторин мен Айгүл Исабаеваға ағалары 

Сайлау БАЙТОРИННІҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтады.

ЕСКЕ АЛУ

ІЗДЕУ САЛАМЫЗ
Қарағанды қаласы Қорғаныс істері департаментінің 2016 жылғы 22 маусымда келген №324 

телеграммасы бойынша, жеке мәліметтері мен өлгеннен кейін марапатталған мемлекеттік на-
градалары жөнінде білу үшін, 1941 жылы 22 маусымда Брест қамалын қорғауда қаза болған 
сержант Сүлейменов Ботабай 1921 жылы туылған, қатардағы жауынгер Куренкеев Идрис, 
1919 жылы туылған, Садықов Нури, 1919 жылы туылған, Улктымбаев атты азаматтардың 
туған-туыстары аудандық Қорғаныс істері жөніндегі бөлімге хабарласуын сұраймыз.

Ұлытау ауылының  азаматы,  
дәрігер, ардақты да аяулы ағамыз 
Сайлау ӘЛМАҒАМБЕТҰЛЫНЫҢ 
өмірден озып, бақилық болғанына 40 
күн толып отыр.

Арыс ең, ел сыйлады, 
                                 ғасыр сүйген
Ұлықтап, тағзым етем, 
                               басымды игем
Ұмытпай, рухына дұға арнаймыз
Ұрпағың барда өшпес 
                                  асыл бейнең 

Артыңда қалған бізге өмір берсін 
Пейіштің Аға білем төріндесің 
Көзімнен кетсең-дағы, жарқын жүзің
Мәңгілік өшпейді ғой, көңілдесің 

Жалғанда жайсаңдардың жалғап ісін, 
Алып ең алқалы елдің бар алғысын.
Адамның асып туған – асылы едің,
Ағаның арда туған – ардағысың.

Жүректі жаралаған жыр қандайсың?
Бидайы ұшып кеткен қырмандайсың
Табысып о дүниеде бабалармен 
Риза боп көктен қарап тұрғандайсың

Көңілдің қайғышерлі жыры басым
Жетті ме Аға сізге мұңлы даусым
Жиналған бүгінгі жәмиғатқа 
Алланың шапағаты нұры жаусын. 

Еске алушылар: інісі Еру, келіні Күлтай, 
балалары, немерелері.

* * *
Ағамыз Сайлау Әлмағамбетұлының қайтыс болғанына 

40 күн толуына байланысты, осы жылдың 9-шілдесі күні, 
сағат 11.00-де Жезқазған қаласындағы «Алтын сарай» 
дәмханасында құдайы ас беріледі.  Құдайы асқа туған-
туыс, құда-жекжат,  көрші-көлем, әкеміздің көзі тірісінде 
сыйлас, дәмдес болған жәмиғатты шақырамыз.
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Газетте жарияланған мақала 
авторларының пікірі редакци-
яның көзқарасына сәйкес келе 

бермейді.
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07.08.2001ж.
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жауап бермейді. Мақалалардың 
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ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

да сыр шерте алады. Порталына 
киіз үйдің элементтерін кіргізген. 
Мысалы, портал жақтауындағы өр-
нек киіз үйдің басқұрына ұқсайды. 
Оның маңдай алдын сүйірлендіріп 
арка тәрізді келтіруі діни мешіт-
тердің күмбезіне сай жасалған. 
Кірпіштердің әр түрлі формада 
орналасуының өзі мазардың сәнін 
келтіріп тұр.  Күмбезді бейіт салу 
– ежелгі дәстүр, көне құрылыс әді-
стерінің көшпенділер әлемінде те-
рең игерілген түрі. Ол Жошыхан ма-
зарында тамаша шешімін тапқан. 
Жошыхан күмбезі архитектуралық 
әсем үлгілі құрылыс ретінде аса 
маңызды тарихи ескерткіштердің 
тізіміне енгізілген. 

Ұлытау өңірі ұлан-байтақ аты-
рапты алып жатқан қасиетті жер. 
Бұл шұрайлы жер өз заманында 
Жошы ұлысының саяси-әлеуметтік, 
мәдени-экономикалық орталығы 
болған. Шыңғысхан өзінің ерекше 
сүйетін  баласының мазарын дәл 
осы Ұлытау шаһарында салды-
ртқан.  Бұл жер сонау бағзы заман-
нан ата жауымыз Жоңғарлармен 
болған соғысты, Асан қайғының 
жерұйығын, Тоқтамыстың Әмір 
Темірге жорығын, Қазақ хандығы-
ның саяси мәселесінің шешімін 
табу үшін жасалған құрылтайларға 
тағы да басқа тарихи жаңалықтарға 
куә болған тарихи жер. Осындай 
тарихи жер қойнауында батыр ба-
баларымыз жерленген. Олардың 
ерлігі мен батылдығы қазақтың қа-
нына сіңген қасиет!

М.ҚАЙЫРБЕК,
Т.Жүргенов атындағы 

ҚҰӨА-ның «этноөнертану» 
мамандығының  студенті. 

Сондай мазарлардың бірі, әй-
гілі Шыңғысханның сүйікті ұлы 
Жошыға салынған. Жошыхан ма-
зары Жезқазған қаласынан сол-
түстік-шығысқа қарай 50 км жерде, 
Кеңгір өзенінің сол жағалауында, 
Орда–Базар қаласының іргесінде 
орналасқан ортағасырлық архе-
ологиялық ескерткіш. Күмбезде 
сақталған таңбаларға қарағанда, 
ғалымдардың айтуынша , оны са-
луға Жошы ұлысына қараған бар-
лық тайпалар (найман, қыпшақ, 
қаңлы, арғын, керейт және т.б.) 
қатысқан. Тарихи дәстүр бойынша 
күмбез қайтыс болған кісінің жылын 
беруден бұрын салынатынын 

ҰРПАҚҚА ТАҒЫЛЫМ

Мәдени мұра

Қазақтың кең жазира даласында шоғырланған 
ескерткіштердің бүгінгі таңда алар орны ерекше. Бағ-

зы заманнан қолына қару ұстап, елі үшін жауға 
шабуға дайын тұратын қазақтың ержүрек батырла-

рына өз заманында ерекше құрмет көрсетіліп, мазарлар 
орнатқан болатын. Қазіргі таңда ол – тарих! 

ескерсек, онда Жошыхан мазары 
шамамен 1228 жылдың ақпан-на-
урызына дейін тұрғызылған болу 
керек. Сол замандағы Жошыхан-
ның асқақ беделінің айқын дәлелі 
– осы мазары. Жошыхан мазары 
порталды-күмбезді. Алдыңғы бөлігі 
үлкен тіктөртбұрыш болса, артқы 
бөлігі кішірек күмбезделген тік-
төртбұрыш.  Күйдірілген қызыл кір-
піштен тұрғызылған. Аумағы 9,55м 
х 7,25м.  Мазардың басты ерек-
шелігі – салтанатты порталында. 
Дамыған құрылыс технологиясын 
жетік білмеген ата-бабамыздың 
қолынан шыққан бұл туындының 
алдыңғы бөлігі қазақи нақыштан 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Құрметті Елтынды ДҮЙСЕБЕКҰЛЫ!
Сізді 60 жастың асқарына шыққан мерейтойыңызбен шын 

жүректен құттықтаймыз. Сізге жарқын да мағыналы өмір, кө-
теріңкі де кіршіксіз көңіл, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық 
тілейміз. Бірнеше жылдан бері «Ұлытау өңірі» газетінде редактор-
сыз. Әрдайым көпшіліктің ыстық ықыласы мен құрметіне, риза-
шылығына бөлендіңіз. Абыройыңыз асқақтай берсін, отбасыңыз 
аман болып, ұзақ ғұмыр кешіңіз.

Құтты болсын 60 деген жасыңыз,
Қуаныштың кемерінен тасыңыз.
Әрқашан мықты болып денсаулық,
Қажымастан жүзден әрмен асыңыз.

Ізгі тілекпен, құттықтаушылар: Ұлытау аудандық 
аумақтық басқармасының басшысы 
Светлана Григорович және ұжымы.

Құрметті Айна БЕЙСАЛЫҚЫЗЫ!
Сізді 40 жас мерейтойыңызбен құт-

тықтаймыз! Сізге игі істеріңіздің қашанда 
оңға басуына, әр қадамыңыздың қарымды 
болуына, ел-қоғам алдында абыройыңыз-
дың арта беруіне тілектеспіз.  Әрдайым 
осы тыңғылықты да тындырымды қал-
пыңыздан танбай, табыстан табысқа жете 
беріңіз. Жұлдызыңыз жоғары, еңбегіңіз 
бағалы, мерейіңіз үстем болсын. Дос-жа-
ран мен туған-туыс алдында абыройыңыз 
әрдайым артып, аңсаған армандарыңыз-
дың асуларына жете беріңіз. Аспаныңыз 
ашық, жүзіңіз жарқын, қуанышыңыз мол 
болсын.

Ашып өмір есігін нұрланды күн,
Шашу шаштық сол үшін жырдан бүгін.
Өзіңе де, өзгеге шуақ сыйлар,
Құтты болсын, 40 жас туған күнің!

40 деген көнбейтін жас құрыққа,
40 деген ұнайтын жас бар жұртқа.
Қамал алған құтты болсын жасыңыз,
Өрлей берсін өрге қарай тасыңыз.

Тойыңыз әрқашан тарқамасын,
Өзіңізді балаларың арқаласын,
Жасыңызға дәл осындай жас қосылып,
Көңіліңіз дариядай жарқырасын.

Ізгі тілекпен: Ұлытау ауданының жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ұжымы.

2016 жылдың маусым айының 
2-3 күндері Астана қаласында Қа-
зақстан Республикасының  Ұлттық 
музейінде  семинар болып өтті.

Түркия Республикасының Пре-
зиденті Р.Ердоганның  Қазақстан  
Республикасына 2015 жылы 15-
17 сәуірде жасаған мемлекеттік 
сапарының қорытындылары бой-
ынша ҚР-ның Премьер-Министрі 
К. Мәсімов Мәдениет және спорт 
министрлігіне Түркияның мәдени 
туризм саласындағы тәжірибесін 
зерделеу жөнінде тапсырма бер-
ген болатын. Осыған орай, екі та-
раптың келісімі бойынша үстіміз-
дегі жылдың 2-3 маусым күндері 
Астана қаласындағы Қазақстан 
Республикасының Ұлттық музей-
інде «Мәдени нысандарды туризм 
индустриясында тиімді пайдала-
ну» тақырыбында түрік сарапшы-
ларының жүргізуімен семинар 
ұйымдастырылды. Шараның мақ-
саты – мәдени туризм саласын-
дағы Түркияның жеткен жетістік-
терімен жақын танысу, тәжірибесін 
зерделеу болды. 

Негізгі қаралған мәселелер 
туристік нысандар, оларды қайта 
жөндеу, тарихи мұралар, музейлер 
ісі және туристердің мәдени ны-
сандарға қызығушылығын артты-
ру. Халықаралық семинарды Білім 
беру, ғылым ісі және халықаралық 
ынтымақтастық департаментінің 
директоры Дінисхам Болатханұлы 
ашып берді. Түркиядан келген 
қонақтар қайта өңдеу музейінің 
директоры Яман Нағлаян және  
«Измир» музейінің директоры, ар-

хеолог Шыңғыс Торол қатысып,  өз 
ойларымен бөлісті.  

Келесі күні  Қытай Халық  Ре-
спубликасының, Шэньси провин-
циясының Мәдени ескерткіштер 
басқармасының өкілдерімен кез-
десу болып, өзара тәжірибе алма-
су болды. Сонымен қатар, Ұлттық 
музейде «Ұлы Жібек жолымен: 
Шэньсидің мәдени мұралары» 
атты көрмесі ашылды. Көрме-
ге қытайдың көне провинциясы 
Шэньсидің сирек кездесетін мәде-
ни жәдігерлері, Ұлы Жібек жолы 
және оның жандануы, Шәньси 
провинциясының  ғылыми-тек-
никалық, экономикалық және са-
яси жетістіктері туралы 130-дан 
астам фотосуреттер қойылған. 
Көрме Қазақстандағы Қытай ел-
шілігінің, Шэньси провинциясы 
Мәдени ескерткіштер басқарма-
сы, Шэньси провинциясы тарих 
музейінің, Шэньси провинциясы 
Мәдени ескерткіштермен алма-

су орталығының және Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және 
спорт министрлігінің қолдауымен 
ұйымдастырылды. «Ұлы Жібек жо-
лымен: Шэньсидің мәдени мұра-
лары» көрмесі қазақстандықтарға 
Шэньси провинциясының бірегей-
лігі туралы білуге мүмкіндік береді. 
Және Қытай Халық Республика-
сы және Қазақстан Республикасы 
арасындағы екі жақты алмасу мен 
мәдени мұра саласындағы ынты-
мақтастыққа ықпал жасайды.

Семинар қорытындысында мә-
дениет және тарихи-мәдени мұра-
ларды қорғау саласының өзекті 
мәселелері талқыланып, Ұлттық 
музей залдарына экскурсиямен  
жалғасты. 

Н.РАЙЫМОВА,
«Ұлытау» ұлттық та-

рихи-мәдени және табиғи 
қорық мұражайы туризм 

бөлімінің басшысы.   

ЕЛОРДАДАҒЫ КЕЗДЕСУ «Ұлытау өңірі» газетінің редакторы, 
белгілі қаламгер Елтынды ДҮЙСЕ-
БЕКҰЛЫН адам өмірінің айтулы белесі 
– 60 жасқа толған мерейтойымен шын 
жүректен құттықтаймыз. Сізді өмірден 
тоқығаны мол, кемел ойлы азамат деп 
білеміз. Өз мерейтойыңызға лайықты да 
қошеметтеуге тұрарлық жетістіктермен 
келіп отырсыз.

Еңбекпен жидыңыз бар беделді,
Азаматсыз еліңізге елеулі
Бүгінгі 60 жасты тойлайық, 
Жолыңызда кездеспесін кедергі

Әр уақытта ашық болсын жолыңыз
Қашанда бөлек сіздің орныңыз.
Құтты болсын, мерейлі 60 жас
Асқар шыңға қыран сынды қоныңыз.

Тілек білдірушілер: «Ұлытау өңірі» газеті 
редакциясының ұжымы.

Құрметті досымыз, Ұлытау ауылының 
тұрғыны Торғаев Айтбек ҚАПАШҰЛЫН 60 
жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. 
Сізге баянды бақыт, шаңырағыңызға шат-
тық, ісіңізге береке тілейміз. 

Құтты болсын келген туған күніңіз,
Тілекші көп, бізде соның біріміз.
Бала-шаға қызығына кенеліп, 
Ортамызда аман-есен жүріңіз.

Ізгі тілекпен: Еру-Күлтай, Айгүл, 
Үмия, Балкүміс, Әбіл-Зейнеп, 

Ақбатыр-Бейсенкүл, Манат-Рәш, Таңат-Нескен, 
Бақберген-Бикен, Жәкуда-Уазипа, Ғабит-Гауһар, 

Еркін-Бақша.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!


