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   ...1999 жылдың көктемі 
еді. Сол кездегі аудан əкімі 
Жомарт Түбекбайұлы 
екеуміз Аманкелді өңірінің 
күншығысындағы шалғай 
қоныс - Қарынсалды 
ауылдық округіне 
дихандардың көктемгі егіс 
жұмыстарын қалай бастап, 
жүргізіп жатқанын біліп 
қайту үшін келе жаттық. 
 Қарынсалдымен көрші-
лес Ақмола облы-
сы Жарқайың ауданы 
арасындағы шекараға аяқ 
артқанымызда жыртылған 
егістік алқабының шетінде, 
ежептəуір жерде көнетоз 

БАҚЫТЖАН ТІЛЕУБАЕВ ТУРАЛЫ СӨЗ
жалғыз вагон көрінді. Жо-
март жүргізушісі марқұм 
Мəлік Жаңғабыловқа:
 - Мəке, жүрісіңізді 
баяулатыңыз. Мына 
вагонның иесі Бақытжан 
Тілеубаев деген жас жігіт. 
Жақында əкесі Нəмен деген 
белгілі кісі қайтыс болыпты. 
Жаңа ауданнан осылай қарай 
аттанар алдында  білдім. 
Көңіл айтып шығайық, - 
деді.
  Вагон ішіне енгенімізде 
Нəмен марқұмның зайыбы 
Балапан апай ерін жоқтап да-
уыс қылды. Біз көңіл айтып, 
ақсақалдың рухына дұға 
бағыштадық. Дастархан жи-

налып болған соң Жомарт 
апайға:
  - Балаңыз Бақытжан қайда? 
– деді.
  - Егіс басында жүр. Əкесі 
болса қабырғасы қайысып, 
бұлай ебіл-дебіл болып, 
жүрмес еді ғой. Бір өзі, дамы-
лы жоқ, - деді анасы Балапан 
Тілеубайкеліні. 
  Қырқадан асқанымызда 
алдымыздан бір техника 
көрінді. Барсақ Бақытжан бо-
лып шықты. Трактор руліне 
отырып, жер жыртып жүр 
екен. Жүзі шаршаңқы көрінді. 
Біз қасына барған соң, трак-
тордан түсіп, сəлемдесті. Жо-
март сөз бастады: 

  - Бақытжан, əкеңнің арты-
ның жақсылығын берсін. 
Жаңа анаңа соғып, көңіл ай-
тып, дұға бағыштап шықтық. 
Менің мұнда келгендегі 
мақсатым – Аманкелді 
ауданының барлық дихан-
кəсіпкерлеріне Қарынсалды 
өңірінен егістік жер беріп, 
осы атырапты ауданымыздың 
астықты аймағы ету. Бұл 
жөнінде жақында аудан 
бойынша кеңес өткізіп, ди-
хандармен ақылдастық. 
Олар бəрі бірауыздан 
қолдады. Себебі, біздер, 
аманкелділіктер осы уақытқа 
дейін тек қана біріңғай мал 
шаруашылығымен айналы-
сып келдік. Ауданымыз бой-
ынша «Коммунизм жолы» 
деген совхоз ғана мал жəне 
егін шаруашылығын қатар 
жүргізген еді. Бірақ, егіннен 
дұрыс өнім алынбады. 
Қазіргі дəуір – көп салалықты 
қажет етеді. Біріңғай 
мал шаруашылығымен 
айналысқаннан гөрі егін, 
бау-бақша, жеміс-жидек  
шаруашылықтарымен  де 
шұғылдануымыз пай-
далы. Бізге Амантоғай 
ауданының қосылуы – 
егін шаруашылығымен 
мықтап айналысуымызға 
жол ашып отыр. Қанша 
дегенмен бұрын бұл ау-
дан негізінен егін өсірумен 
шұғылданды ғой. Біздің 
дихандарға осы ауданның 
бай іс-тəжірибесінің берері 
мол болмақ. Сенің тұқым 
сеуіп жатқаныңа риза болып 
тұрмын. Қанша гектар жерің 
бар? – деді.
   -  200 гектар ғана. Техни-
камыз ескі. Тұқым да тап-
шы. Негізінде егін егумен 
əкем Нəмен айналыспақ 
еді. Бірақ ол кісі кенет-
тен дүниеден өтіп кетті. 
Оның үлесіне алған жерін 
игермеуге дəтім барма-
ды. Жалпы қазір бұрынғы 
«Қарынсалды» совхозында 
еңбек еткендер əрқайсысы 
200 гектардан жер алып, 
астық өсіруге бел бай-
лап отыр. Мен - солардың 
бірімін. Мұнда анам екеуміз 
ғана тұрамыз. Екі ағам 
жан-жақта жүр. Мен үйдің 
кенжесімін. Əкем өмірден 
өтерін білген болар, қайтыс 
боларының алдында анам 
екеумізді қасына шықырып 
алып, өзінің өсиетін айтты. 
  - Құдай қосқан қосағым 
Балапан, балам Бақытжан, 
мəңгілік еш нəрсе жоқ. 
Алланың өлшеп берген 
ғұмыры таусылуға тақаған 
секілді. Менің сендерден 
өтінерім - үлесіме алған аз 
жерді игеріп, елмен бірге 
астық өсіріп көріңдер. 

(Жалғасы 3-бетте)

Еңбек  адамы

ДАРХАН   ДАЛАДАРХАН   ДАЛА  
                    ДИХАНЫДИХАНЫ

   Ауданымызда 2015 жылдың 30 маусымы мен 2 шілдесі 
аралығында көрнекті жазушы, Халықаралық М.Шолохов 
жəне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлықтарының 
лауреаты, жерлесіміз, «Аманкелді ауданының Құрметті 
Азаматы» Сəбит Аймұханұлы Досановтың жасының 75-ке 
жəне шығармашылық жолының басталғанына 50 жыл то-
луына арналған торқалы той өтеді. 
     Тойға 7 мемлекеттен қонақтар келеді. Олардың арасында  
ұлы ақын, аса көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткері, 
Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы Елшісі О.О.Сүлейменов, 
қазақтың тұңғыш ғарышкері, Кеңестер Одағының Ба-
тыры, Қазақстанның Халық Қаһарманы Т.О.Əубəкіров; 
Ресейден - Халықаралық М.Шолохов сыйлығының лау-
реаты, көрнекті ақын Л.Щипахина, Ресей əдебиет жəне 
поэзия Академияларының академигі, ақын  Н.Попова, про-
фессор С.Тойғамбаев; Қырғызстаннан - А.Абдықалықов 

ЖАЗУШЫНЫҢ МЕРЕЙТОЙЫ ӨТЕДІ

      Құрметті қазақстандықтар!
   Еліміз аса маңызды тағы бір тарихи оқиға 
қарсаңында тұр. Біз Дүниежүзілік сауда ұйымына 
кіру жөніндегі келіссөздерді табысты аяқтадық.
      Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу біздің 
экономикамызды жаңа көкжиектерге бастай-
ды. Кəсіпорындарымыздың шетел нарықтарына 
шығуын қамтамасыз етеді. Ал тұтынушылар үшін 
тауарлар мен қызметтердің кең ауқымына таңдау 
жасауға жол ашады.
  Бүгінде сауда-саттығымыздың 90 проценті 
Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше елдерге 
тиесілі. Қазақстан шетелдік инвесторлар мен 
серіктестер үшін бұрынғыдан да тартымды бола 
түседі. Жаңа өндірістер мен жұмыс орындарын 
ашуға мүмкіндіктер туады. Біз бұл нəтижеге жету 
үшін 19 жыл табанды түрде жұмыс жүргіздік, 
келіссөздер оңай болған жоқ. Осы жылдары біздің 
үкімет жəне сарапшыларымыз елімізге тиімді 
шарттарға қол жеткізу үшін талмай еңбек етті. 
Біз Дүниежүзілік сауда ұйымы мен Еуразиялық 
экономикалық одақтың талаптарын ұштастыра 
алдық. Бұл ретте ұлттық мүдделерімізді де қорғай 
білдік.
      ДСҰ-ға мүше болу — күллі Қазақстанның 
жеңісі. Бұл — еліміздің жаһандық экономиканың 
бөлінбес бөлшегі ретінде мойындалуының айғағы. 
Ұйым мүшелігіне Бес халықтық реформаны іске 
асыруға кіріскен кезеңде қадам басуымыздың 
символдық мəні бар.
       Біз жаһандық нарық шарттарына сай болу 
үшін үлкен дайындықтан өттік. Отандық 
өндірушілерге қолдау көрсетіп, бизнес үшін 
қолайлы жағдайлар жасадық. Бірыңғай кедендік 
жəне экономикалық кеңістікте шыңдалдық. Ал-
дымызда əлі де ауқымды жұмыстар күтіп тұр. 
Бəсеке күшейеді. Оған дайын болуымыз керек. 
Себебі, шетелден келетін тауарларға біз шекара-
мызды ашамыз, тауар Қазақстанға көптеп келетін 
болады. Сапасы жоғары болса, бағасы төмендеу 
болса, ол тауарларды халық тұтынып, біздің тауар 
өндіретін кəсіпорындар жұмысының тоқтап қалу 
қаупі бар. Барлық бизнесмендерге менің талайдан 
бері айтып келе жатқаным сондықтан: бəсекеге 
сай болу керек.
 ДСҰ беретін артықшылықтарды пайдала-
на білетінімізді дəлелдеу қажет болады. Бұл 
Қазақстанның қолынан келеді жəне біз əлемнің 
озық елдері қатарынан лайықты орын аламыз деп 
кəміл сенемін.

Дүниежүзілік сауда 
ұйымына кіру жөніндегі 
келіссөздердің аяқталуына 
байланысты Мемлекет 

басшысы Н.Ə.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына 

ҮНДЕУІ

– ҚР Мəдениет Министрі, Мемлекеттік сыйлық беру 
жөніндегі комиссияның Төрағасы, ҚР Халық артисі, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, М.Ааматов – көрнекті 
ақын, ҚР Президенті сыйлығының лауреаты, О.Айдаров 
– Қырғызстанның Термечиков драма театрының дирек-
торы; Өзбекстаннан – М.Исламқұлов; Əзірбайжаннан – 
Э.Маммадов, И.Хасиев; Түркиядан - Н.Шимшек, Еуразия 
Жазушылар Одағы төрағасының орынбасары; Тəжікстаннан 
- Г.Сафиева, – əлем ақыны,  Тəжікстанның Халық жазушы-
сы, ТР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Əлем поэзиясы 
Академиясының Президенті; Қазақстаннан -  Н.Жүсіп – ре-
спубликалык «Айқын» газетінің Бас редакторы, Б.Шаханұлы 

– Қазақстан Жазушылар Одағы басқармасының хатшысы, 
Н.Нүсіпжанов - Қазақстанның Халық артисі, Қ.Бегманов 
- «Дəстүр» журналының Бас редакторы, Қ.Аққошқарова 
– мерейтой иесінің зайыбы, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, ҚР Ұлттық инженерлік академиясының 
академигі, К.Біржанова  – заңгер, профессор, ҚР 
Суретшілер академиясының академигі, Ғ.Досанов – 
«Жалдама-2030»-дың Бас директоры, А.Садуақасов - 
«Контрашиннің» Бас директоры, Е.Тəжімұратов - ҚР 
мəдениет қайраткері, Ш.Əбілтай – композитор, К.Əмірбек, 
Ө.Оралбайұлы, Қ.Иса – көрнекті ақындар.

 

ДСҰ-ҒА МҮШЕ БОЛУ - КҮЛЛІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕҢІСІ!  (Н.Назарбаев)
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    «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы   
23 қаңтардағы Заңының 31-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, 
«Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының 2004 жылғы 10 наурыздағы Заңының 5-бабы                                
3-тармағының  3) тармақшасына сəйкес Амангелді ауданының əкімдігі  
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
  1. Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруға жататын өсiмдiк 
шаруашылығы өнiмiнiң түрлерi бойынша Амангелді ауданының аумағында 
егiс жұмыстардың басталуы мен аяқталуының оңтайлы мерзiмдерi осы 
қаулының қосымшасына сəйкес белгіленсін.
     2.   Осы      қаулының      орындалуын      бақылау         аудан      əкімінің 
орынбасары Т. Т. Карбозовқа  жүктелсін.
   3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған  күнінен  кейін қолданысқа 
енгізіледі жəне 2015 жылғы 10 мамырдан бастап туындаған қатынастарға 
таратылады. 
Қаулы 2015 жылы 15 маусымда нормативтік құқықтық кесімдерді 

мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №5662 болып тіркелді.

   Аудан əкімі                                            Ж. Таукенов

   В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 31 Закона Респу-
блики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом  
3) пункта 3 статьи  5 Закона Республики Казахстан от 10 марта 2004 
года «Об обязательном страховании в растениеводстве» акимат Аман-
гельдинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Определить оптимальные сроки начала и завершения посевных работ 
на территории Амангельдинского района по видам продукции растениевод-
ства, подлежащим обязательному страхованию в растениеводстве согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
   2. Контроль   за    исполнением   настоящего   постановления  возложить  
на заместителя акима района Карбозова Т.Т.
    3. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого 
официального опубликования и распространяется на отношения,  возник-
шие с  10 мая 2015 года.   
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норматив-

ных правовых актов за №5662 15 июня 2015 года
Аким района                                               Ж. Таукенов

АУДАН ƏКІМДІГІНІҢ №106 ҚАУЛЫСЫ
22 мамыр 2015 жыл Амангелді ауылы

2015  жылға  өсімдік шаруашылығындағы міндетті 
сақтандыруға жататын өсімдік шаруашылығы 
өнімінің түрлері бойынша егіс жұмыстардың 

басталуы мен аяқталуының оңтайлы мерзімдерін 
белгілеу туралы

Əкімдіктің 2015 жылғы «22» мамырдағы №106 қаулысына қосымша
Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруға жататын 

өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң түрлерi бойынша 
Амангелді ауданының аумағында егiс жұмыстардың басталуы

 мен аяқталуының оңтайлы мерзiмдерi

№

Өсiмдiк 
шаруашылығы 

өнiмiнiң 
түрлерi

Егіс жұмыстардың басталуы мен аяқталуы

Дəнді дақылдар
1 Жаздық  

жұмсақ бидай 2015 жылғы 15 мамырдан 2 маусымға дейін
2 Арпа 2015 жылғы 15 мамырдан 5 маусымға дейін
3 Сұлы 2015 жылғы 15 мамырдан 5 маусымға дейін
4 Тары 2015 жылғы 20 мамырдан 5 маусымға дейін

Майлы дақылдар
1 Күнбағыс 2015 жылғы 10 мамырдан 22 мамырға дейін
2 Рапс 2015 жылғы 20 мамырдан 28 мамырға дейін
3 Зығыр 2015 жылғы 12 мамырдан 28 мамырға дейін
4 Мақсары 2015 жылғы 10 мамырдан 22 мамырға дейін
5 Қыша 2015 жылғы 22 мамырдан 30 мамырға дейін

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №106 районного акимата
22 мая 2015 года   село Амангельды

Об определении оптимальных сроков начала и 
завершения посевных работ по видам продукции 
растениеводства, подлежащим обязательному 
страхованию в растениеводстве на 2015 год

Приложение к постановлению акимата от «22» мая 2015 года №106   

Оптимальные сроки начала и завершения посевных работ на 
территории Амангельдинского района по видам 

продукции растениеводства, подлежащим обязательному 
страхованию в растениеводстве

№ Вид продукции 
растениеводства

Начало и завершение 
посевных работ

Зерновые культуры
1 Яровая мягкая пшеница с 15 мая по 2 июня 2015 года
2 Ячмень с 15 мая по 5 июня 2015 года
3 Овес с 15 мая по 5 июня 2015 года
4 Просо с 20 мая по 5 июня 2015 года
Масличные культуры
1 Подсолнечник с 10 мая по 22 мая 2015 года
2 Рапс с 20 мая по 28 мая 2015 года
3 Лен с 12 мая по 28 мая 2015 года
4 Сафлор с 10 мая по 22 мая 2015 года
5 Горчица с 22 мая по 30 мая 2015 года

    Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шiлдедегi «Агроөнеркəсiптiк 
кешендi жəне ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу ту-
ралы» Заңының 18-бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi 
мемлекеттiк басқару жəне өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына сəйкес, 
Амангелдi аудандық мəслихаты ШЕШIМ ҚАБЫЛДАДЫ:
   1. Ауданның ауылдық елдi мекендерiне жұмыс iстеу жəне тұру 
үшін келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, əлеуметтiк қамсыздандыру, 
мəдениет, спорт жəне агроөнеркəсіптік кешен саласындағы мамандарға 
2015 жылға көтерме жəрдемақы жəне тұрғын үй алу немесе салу үшiн 
əлеуметтiк қолдау ұсынылсын.
  2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Нормативтік құқықтық акті 2015 жылғы 18 маусымда нормативтік 
құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне №5671 болып 

енгізілді.
    Кезектен тыс сессия төрағасы  А.Ташимов        
    Аудандық мəслихат хатшысы  Ə. Саматов

    КЕЛІСІЛДІ:
«Амангелді ауданы əкімдігінің экономика жəне бюджеттік жо-
спарлау бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы 
__________________ М. Сакетов   «29» мамыр 2015 жылғы

   В соответствии со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 
2005 года «О государственном регулировании развития агропромышлен-
ного комплекса и сельских территорий», статьей 6 Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике Казахстан», Амангельдинский 
районный маслихат РЕШИЛ:
 1. Предоставить специалистам в области здравоохранения, образования, 
социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного ком-
плекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные 
пункты района на 2015 год подъемное пособие и социальную поддержку 
для приобретения или строительства жилья.
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня его первого официального опубликования.
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норма-

тивных правовых актов за №5671, 18 июня 2015 года 

       Председатель внеочередной сессии  Ташимов А. 
       Секретарь районного маслихата                   Саматов А.

    СОГЛАСОВАНО:
Руководитель коммунального государственного учреждения «Отдел эко-
номики и бюджетного планирования Акимата Амангельдинского райо-
на»_________________  М.Сакетов     «29» май 2015 года

Аудандық мəслихаттың №325 ҚАУЛЫСЫ
29 мамыр 2015 жыл     Амангелді селосы

Ауданның  ауылдық елді мекендеріне жұмыс 
істеу жəне  тұру үшін келген денсаулық сақтау,  
білім беру, əлеуметтік  қамсыздандыру, мəдениет, 
спорт  жəне агроөнеркəсіптік кешен саласындағы 

мамандарға 2015 жылға əлеуметтік қолдау 
шараларын ұсыну туралы

РЕШЕНИЕ №325 районного маслихата
29 мая 2015 года      село Амангельды

О предоставлении мер социальной поддержки 
специалистам в области здравоохранения, образо-

вания, социального обеспечения, культуры, 
спорта и агропромышленного комплекса, 

прибывшим для работы и проживания в сельские 
населенные пункты района на 2015 год

Аманкелді ауданы əкімдігі
ҚАУЛЫ (ЖОБА)

Аманкелді ауылы                  №        «____» _________ 2015 ж
2015 жылға субсидиялар  алушылар тізіміне қосу 
үшін өтінімдерді  ұсыну мерзімдерін жəне ауыл 

шаруашылығы дақылдарын оңтайлы себу мерзімдерін 
айқындау туралы

   Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі 
басқару туралы»  Заңының 31-бабына, Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің міндетін атқарушысының 2015 жылғы 27 
ақпандағы  №4-3/177 бұйрығымен  бекітілген, Басым дақылдар өндіруді 
субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығының шығымдылығын жəне 
өнім сапасын арттыруды, жанар-жағармай материалдарының жəне 
көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын  жүргізу  үшін  қажетті  басқа да  
тауарлық-материалдық құндылықтардың  құнын  жəне  ауыл  шаруашылығы  
дақылдарын  қорғалған топырақта  өндеп өсіру   шығындарының  құнын  
субсидиялау қағидаларының 10-тармағына сəйкес, Амангелді ауданының 
əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
  1. 2015 жылға субсидия алушылардың тізіміне қосуға арналған өтінімдерді 
ұсыну мерзімдері 1 мамырдан 15 маусымға дейін айқындалсын.
  2. 2015 жылға субсидияланатын басым ауыл шаруашылығы 
дақылдарының əрбір түрі бойынша оңтайлы себу мерзімдері қаулының 
осы қосымшасына сəйкес айқындалсын.
 3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынбасары Т.Т. 
Карбозовқа жүктелсін.
  4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғаннан кейін қолданысқа 
енгізіледі жəне 2015 жылғы 1мамырдан бастап туындаған қатынастарға 
таратылады.

Аудан əкімі                                Ж. Таукенов

Əкімдіктің 2015 жылғы«____» _______ №__қаулысына  қосымша
2015 жылға арналған ауыл шаруашылығы дақылдарының 

субсидияланатын түрлері бойынша  егістің оңтайлы мерзімдері 

№

Өсімдік 
шаруашылығы 
өнімінің 
түрлері

Егіс жұмыстардың басталуы мен аяқталуы

Дəнді дақылдар
1. Жаздық бидай 2015 жылғы 15 мамырдан 12 маусымға дейін
2. Арпа 2015 жылғы 15 мамырдан 15 маусымға дейін
3. Сұлы 2015 жылғы 15 мамырдан 15 маусымға дейін
4. Тары 2015 жылғы 20 мамырдан 15 маусымға дейін
5. Күнбағыс 2015 жылғы 10 мамырдан 05 маусымға дейін
6. Зығыр 2015 жылғы 12 мамырдан 28 мамырға дейін
7. Мақсары 2015 жылғы 10 мамырдан 22 мамырға дейін
8. Қыша 2015 жылғы 22 мамырдан 05 маусымға дейін

9.

Азықтық 
(бір жылдық  
шөптер, көп 
жылдық 
шөптер осы 
жылы 

2015 жылғы 01 мамырдан 10 маусымға дейін

2015 жылғы 05 шілдеден 31 тамызға дейін

10. Көкөністер 2015 жылғы 25 сəуірден 15  маусымға дейін
11. Бақша 

дақылдары
2015 жылғы 25 сəуірден 10  маусымға дейін

12. Картофель 2015 жылғы 05 мамырдан 10 маусымға дейін

Акимат Амангельдинского района
Постановление (Проект)

С. Амангельды                  №        «___»__________2015 жыл
Об определении сроков предоставления

заявок на включение в список получателей 
субсидий и оптимальных сроков сева 

сельскохозяйственных культур на 2015 год
          В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Респу-
блике Казахстан» от 23 января 2001 года, пунктом 10 Правил субси-
дирования из повышения урожайности  и качества продукции рас-
тениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других 
товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения 
весенне- полевых и уборочных работ, путем субсидирования  произ-
водства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание 
сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, утвержден-
ных Приказом  исполняющего  обязанности Министра  Сельско-
го хозяйства   Республики Казахстан от 27 февраля  2015 года № 
4-3/177 акимат Амангельдинского  района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Определить сроки предоставления заявки на включение в список по-
лучателей субсидий на 2015 года с 1 мая по 15 июня.
  2.Определить оптимальные сроки сева по каждому виду субсидируе-
мых приоритетных сельскохозяйственных культур на 2015год согласно 
приложению к настоящему постановлению.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя акима района Карбозова Т.Т.
  4. Настоящее постановление вводится в действие после дня его перво-
го официального опубликования и распространяется на отношения, воз-
никшие с 1 мая  2015  года.

          Аким района                                Ж.  Таукенов

Приложение к постановлению акимата от  «____» _____ №____                           
Оптимальные сроки сева по видам субсидируемых приоритет-

ных сельскохозяйственных культур на 2015 год.
 
 
№

Вид продукции          
растениеводства       Начало и завершение посевных работ

Зерновые культуры

1. Яровая мягкая пшеница с 15 мая по 12 июня   2015 года
2. Ячмень с 15 мая по 15 июня   2015 года
3. Овес с 15 мая по 15 июня   2015 года
4. Просо с 20 мая по 15 июня   2015 года
5. Подсолнечнк с 10 мая по  22 мая 2015 года
6. Рапс с  20 мая по  28 мая 2015 года
7. Лен с  12 мая по 28 мая 2015 года
8. Сафлор с  10 мая по  22 мая 2015 года
9. Горчица с  22 мая по 30 мая 2015 года
10 Картофель с 05 мая по 10 июня 2015 года
11 Бахчевые культуры с 25 апреля по 10 июня 2015 года

12
Кормовые (однолетние 
травы, многолетние 
травы текущего года)

первый срок-с 01 мая по 10 июня 2015г

второй срок-с 05 июля по 31 августа 
2015 г

   2015 жыл аудан бойынша 93492 га жерге ауыл шаруашылық 
дақылдары себілді, оның ішінде 88530 га бидай 1970 га арпа, 400 
га сұлы. Аудан шаруа қожалықтары дəнді дақылдар себуге жыл-
дан жылға көңіл бөліп, бұл науқанды зор ұйымшылдықпен өткізіп 

Ауданымыз бойынша 2015 жылы себілген жаздық дақылдардың егістік жер көлемі
56974 га бидай септі, 67,5 га бау бақша, 64,5 га картоп егіліп 
отыр. Жауапкершілі шектеулі серіктестіктер 34026 га жерге дəнді 
дақылдар септі.

Аудандық статистика басқармасы.

   Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35 бабына, 
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі «Ве-
теринария туралы» Заңының 10-1 бабына сəйкес, Амангелді  
ауданының мемлекеттік бас ветеринариялық-санитариялық 
инспекторының 2015 жылғы 19 маусымдағы №01-037 
ұсынысы негізінде Амангелді ауданы Үрпек ауылдық 
округінің  əкімі  ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1.  Амангелді ауданы Үрпек ауылдық округінің  аумағында 
жұқпалы ауруларының ошақтарында ветеринариялық 
іс-шаралар кешенін жүргізілуіне байланысты, шектеу іс-
шаралары алып тасталсын.
2. Амангелді ауданы Үрпек ауылдық округі  əкімінің   2015 
жылғы 22 мамырдағы  №1  «Шектеу іс-шараларын белгілеу 
туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №5628 болып тіркелген, 2015 жылғы 12 маусымда 
«Аманкелді арайы» газетінде  жарияланған) шешімінің күші 
жойылды деп танылсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
4.   Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
қолданысқа енгізіледі    
                                  Ғ. Жақыбаев
    КЕЛІСІЛДІ
 «Қазақстан Республикасы Ауыл   шаруашылығы 
министрлігінің  Ветеринариялық бақылау жəне қадағалау                 
Комитеті Қостанай облысы Амангелді аудандық инспекция» 
мемлекеттік  мекемесінің басшысы __________ Р. Каканов

Амангелді ауданы Үрпек ауылдық 
округі əкімінің №2 ШЕШІМІ

22 маусым 2015 жыл.           Үрпек  ауылы
Шектеу іс-шараларын алып тастау туралы

    В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казах-
стан от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 
статьей 10-1 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 
года «О ветеринарии», на основании представления главно-
го государственного ветеринарного-санитарного инспекто-
ра Амангельдинского района от 19 июня  2015 года №01-
037 аким Урпекского сельского округа Амангельдинского 
района РЕШИЛ:
  1.  Снять  ограничительные мероприятия на территории 
Урпекского сельского округа Амангельдинского района, в 
связи проведением комплекса ветеринарных мероприятий 
по ликвидации очагов заразных болезней животных.
   2.  Признать утратившим силу решение  акима  Урпекского 
сельского округа Амангельдинского района от 22 мая  2015 
года №1 «Об установлении ограничительных мероприятий»  
(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов под  №5628, опубликовано 12 
июня  2015  года в  газете «Аманкелді арайы»).  
3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вводится в действие после дня его 
первого официального опубликования.

                                                                     Г. Жакибаев
СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного учреждения «Аман-
гельдинская районная территориальная инспекция Ко-
станайской области Комитета ветеринарного контроля и 
надзора Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан»______________ Р. Каканов

РЕШЕНИЕ №2 акима Үрпекского сель-
ского округа Амангельдинского района

22 июня 2015 года.    село Урпек
О снятии ограничительных мероприятий

  «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне  өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабына 
жəне  «Нормативтік құқықтық актілер  тура-
лы»  Қазақстан Республикасының 1998 жылғы   
24  наурыздағы  Заңының 21-1-бабына  сəйкес 
Амангелді ауданының əкімдігі   ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
  1. Амангелді ауданы əкімдігінің  2014 жылғы 
22 қыркүйектегі №287 «Аудандық коммуналдық  
мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру 
кезінде жалдау ақысының мөлшерлемесін есеп-
теу қағидаларын бекіту туралы» (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№5114 болып тіркелген, 2014 жылғы 17 қазанда  
«Аманкелді арайы» газетінде  жарияланған) 
қаулысының күші жойылды деп танылсын.
  2.   Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

     Аудан  əкімінің 
     міндетін атқарушы          Т.Карбозов

Аудан əкімдігінің №121 ҚАУЛЫСЫ
15 маусым 2015 жыл    Амангелді ауылы
Амангелді  ауданы əкімдігінің 2014 

жылғы 22 қыркүйектегі
№287 қаулысының күші жойылды 

деп тану туралы
   В соответствии со статьей 31 Закона Республи-
ки Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан», статьи 21-1 Закона Респу-
блики Казахстан от 24 марта 1998  года «О норма-
тивных правовых актах» акимат Амангельдинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1. Признать утратившим силу постановление 
акимата Амангельдинского района от 22 сентября 
2014 года  №287  «Об    утверждении   правил  рас-
чета ставки  арендной платы при передаче район-
ного коммунального имущества  в  имущественный 
наем (аренду)»  (зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации нормативных правовых 
актов под №5114, опубликовано  17 октября  2014 
года в  газете «Аманкелді арайы»).
   2. Настоящее постановление вводится в действие 
со дня подписания.

     Исполняющий обязанности 
     акима района         Т.Карбозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №121 
районного акимата

15 июня 2015 года     село Амангельды
О признании утратившим силу постанов-
ление акимата Амангельдинского района 

от 17 января 2014 года  №287
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     Əрине, оңай болмасын сеземін. Бақытжан, 
сен төзімділік жаса, жассың. Жасың 20-дан 
жаңа асып тұр. Жоғары білімің бар. Бұл жа-
ста адам баласы өмірден өз үлесін алу үшін 
күн-түн демей еңбек етуі керек. Өзге балала-
рым - бір төбе, сен – бір төбесің! Өзіңе бала  
күніңде «Ер Төстік» ертегісін талай оқып 
берген едім ғой. Сонда Ер Төстіктің əкесі Ер-
назар «Сегіз ұлым – бір төбе, Ер Төстігім – 
бір төбе» дейтін еді ғой. Мен ғана емес, атам 
қазақтың əр қариясы əр баласынан əрқалай 
үміт күтеді. Сен сабырлысың. Не нəрсені 
ақылға салып істейсің. Асықпайсың. Маған 
осы қасиетің ұнайды. Менің берер батам – 
алған жерімді игер! Қиындыққа қайыспа! 
Еңбек еткен адам – алға қойған мақсатына 
жетеді. Ал Балапан, сен мына кенже ұлыңа 
əрдайым көмек жаса! Тезірек үйлендір! Соқа 
басы жүре берсе,  көп нəрсені ойлай бермейді. 
Ерте үйленген адам - əр нəрсені ерте ойлайды. 
Отбасы жауапкершілігі - оны боскерсеңдікке 
жібермейді, - деді Нəмен ақсақал. 
    Зайыбы Балапан мен Бақытжан оның айтқан 
өсиетін ықыласпен қабылдап, «айтқаныңды 
орындаймыз» деді.  Содан 3-4 апта өткен соң 
Нəмен ақсақал дүние салды. Ол кісінің бақиға 
өтуі - Бақытжанға қатты əсер етті. Əкесінің 
айтқан сөздері ойынан шықпай қойды. Өзіне-
өзі «Мен Алла қаласа, əкемнің айтқандарын 
қайтсем де орындайтын боламын. Оның 
өсиетін орындамау -  маған ең ұятты нəрсе 
болады» деп серт еткендей болды. 
  Сол жылы анасы екеуі вагонда тұрып, 
жер игеруді бастады. Егін бітік шығып, 
жақсы өнім алды. Алтын астықты көріп, 
Бақытжанның көңілі көтерілді. Келесі жылы 
да жақсы өнімге қол жеткізді. Одан кейінгі 
2001 жыл да оның шаруа қожалығына мол 
табыс əкелді. Сол жылы Арқалық қаласының 
Шынар атты қызымен отау құрды. Арада екі-
үш жыл өткенде Бақытжанның аты ауданда 
құрметпен атала бастады. Егіс көлемін бірте-
бірте ұлғайтты. Содан бері міне, 16 жыл өте 
шығыпты. Осы 16 жыл ішінде 200 гектар 
жерден басталған оның егістік жері - биыл 23 
000 гектарға жетіп отыр. 
   Қазір Бақытжанның қарауында «Нұрай-Н» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Нəмен» 
жəне «Сұлтан-Н» шаруа қожалықтары бар. 
Өткен жылы «Нəмен» шаруа қожалығы əр 
гектар жерден 13 центнерден өнім жинады. 
Былтырғы жылы барлық егістік жер көлемі 
15 000 гектар болды. 
    Былтырғы  егін орағы кезінде Қарынсалды-
ға барып, Бақытжанмен кездесіп, 
əңгімелеспек болғанбыз. Бірақ, ауылда  бол-
мады. Іс-сапармен Қостанайға кеткен екен. 
Алайда оның бас агрономы мен бас инженері, 
бригадирлері бізге егінжайды тегіс аралат-
ты. Комбайншылардың, қырманшылардың 
істерімен таныстық. Сонда аңғарғанымыз  
-  ұжымда ынтымақ-бірлік күшті екен. 
Жұмысшыларға барлық жағдай жасалған. 
Олар төрт мезгіл тамақпен қамтамасыз 
етілген. Тамақтары тегін, ақша ұстамайды. 
Монша істеп тұр. Əрбір техникада рация 
орнатылған. Не қажеттілік туындаса, олар сол 
рациямен Бақытжанның өзімен немесе бас 
инженермен, бас агрономмен, жөндеушілер 
бригадасымен кез-келген уақытта хабарла-
са алады. Хабар тисе - олар сол жерге келіп, 
тракторлар сынса жөндейді, астық таси-
тын автокөлік керек болса, оны жібереді, 
адамдар ауырып-сырқап қалса, медицина 
қызметкерлері қарап, қызмет көрсетеді. Егер 
ауруы асқынған  болса, дереу автомашинамен 
аудан орталығына апарады. 
  Бақытжан Тілеубаевтың серіктестігі мен 
қожалықтары өткен жылы астық жинаудан 
Аманкелді ауданының ғана емес, Торғай 
аймағының көшін бастады. 
   Қарынсалды ауылының орталығында астық 
сақтайтын 5 қоймасы, МТМ-сы, гаражда-
ры бар. Оларда ауыл азаматтары тұрақты 
жұмыс істейді. Қыс бойы астықты ұшырып, 
тазалап, кептіріп отырады. Оларға да жағдай 
жасалған. Шөптерін арзандатылған бағамен 
түсіріп береді. Сол сияқты малдарына керекті 
жемді де сұраған уақыттарында қамтамасыз 
етеді. 
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    Бақытжан биыл Торғай аймағы бойын-
ша бірінші болып егін себетін 10 – «Куз-
басс»  кешенді жаңа техника сатып алды. 
Əрқайсының бағасы 10 728 700 теңге. Оның 
əрқайсысының полотносының ұзындығы - 12 
метр. Бұл 10 – «Кузбасс» кешенін тартатын 
10 – «К-744» маркалы трактор да сатылып 
алынған. Олардың бəрінің бағасы – 226 098 
400 теңге. 10 кешенді техника бір мезгілде 3 
жұмысты қатар атқарады.  Тұқымды сеуіп, 
жабады, топырақты тыңайтады жəне тыр-
малайды. Мұнымен қатар серіктестік пен 
қожалықтарда 9 – «К-700» тракторлары бар. 
Олардың əрқайсысында дəн себетін 5 сеял-

ДАРХАН   ДАЛА   ДИХАНЫДАРХАН   ДАЛА   ДИХАНЫ
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ка бар. Сонда барлығы 45 агрегат. Олардың 
əрқайсының полотносының ұзындығы  10, 5 
метрден. 
 Біз биылғы егістікке тұқым себу 
науқаны кезінде Бақытжан Тілеубаевтың 
шаруашылықтарында болып, жасалынып 
жатқан жұмыстарды көзімізбен көрдік. 
Оның техникалары 23 000 гектар алқапқа 
дəн себуді аз уақыттың ішінде сапалы 
аяқтап жатқанының куəгері болдық. Бұл 
кезде ауа-райы жауынды-шашынды бол-
ды. Бір күн ашық болса, 2 күн жаңбыр жау-
ып, дихандардың берекесін алып, қадамын 
аштырмады. Алайда дихандар əрбір ашық 
күнді тиімді пайдалана білді. Нəтижесінде, 
бас-аяғы 15-17 күннің ішінде тұқым себу 
науқаны ойдағыдай аяқталды. Бұл кезде оның 
серіктестігі мен шаруа қожалықтарында 70 
адам тұрақты жұмыс істеді. Ал егін орағы 
кезінде олардың саны 100-120-ға дейін ба-
рады. Өкінішке қарай, жаңа техникалардың 
рульдерінде Аманкелді ауданының азамат-
тары емес, көршілес Ақмола облысының 
Жарқайың, Есіл аудандарының жігіттері отыр 
екен. Сондай-ақ өзіміздің облыстың Əулиекөл, 
Қарасу аудандарының механизаторлары да 
Бақытжанның шаруашылықтарында тұқым 

себумен айналысады. Олардың қай-қайсысы 
болмасын өздеріне тапсырылған жұмысқа 
үлкен жауапкершілікпен қарайтындықтарын 
көзімізбен көрдік. Тұқым сеуіп жүрген техни-
каларды егістіктің шетінде тұрып қарағанда 
көңіл тояды. 10 кешенді техника бірінен 
соң бірі тұқым себе жөнелгенде сырт көзді  
қуанышты əсерге бөлейді. Техникалардың 
дала төсінде қалқыған қаздай қатарласа кетіп 
бара жатқаны əсерлі. Көтерілген шаң олардың 
жер танабын қуырып, өнімді еңбек еткенінен 
хабар береді. 
 Қарынсалдының орталығындағы қамба-
лардың маңы да қарбалас. Адамдардың 
жұмысында тұрыс жоқ. Біреулер егіске қажетті 
тұқымды техникаларға тиеп, жөнелтіп жатса, 
енді жаңа КАМАЗ-дар жүйткіте келіп, тұқым 
тиеуге кірісуде. МТМ, гараж жұмысшыларында 
да дамыл жоқ. Бірқатар адамдар тұқымды 
улап, егіске əзірлеу үстінде. Енді біраз адам 
жұмысшыларға жаңа жатақхана салып, 
аяқтаған. Оның іші кірсе-шыққысыз. Мұнда 
дихандарға қажетті барлық жағдай жасалған. 
Екі қабатты жатақхана қалалардағы əсем 
ғимараттардай көрікті де ыңғайлы. Мұндағы 
асхана тап үлкен қалалардағы мейрамхана-
лардай. Жатақхананың жанынан жаңа монша 

салынуда. Енді бір топ адам шаруашылық ма-
мандарына арналған үйге евро-жөндеу жасау-
да. 
    Бақытжан Тілеубаев егін шаруашылығымен 
қатар, мал шаруашылығын да жақсы 
өркендетіп отыр. Төрт түлікті бағатын малшы-
сына да жақсы жағдай жасап қойған. 
    Кіммен сөйлессең де, бəрі де Бақытжан ту-
ралы жылы лебіз білдіреді. Соның бірі брига-
дир Нағашыбай Қалиахметов.  Ол егін өсіруді 
Бақытжанмен бірге бастапты. 16 жылдан бері 
үзеңгілері айрылмай бірге еңбек етіп келеді. 
Өзінің айтуынша Бақытжан оған Арқалықтан 4 
бөлмелі үй алып берген. Ал былтыр Қостанай 
қаласынан жаңа үй сыйлаған. 
  - Басқа жерде қандай екенін білмеймін. Біздің 
шаруашылығымызда Бақытжан Нəменұлы 
адамдарға жақсы жағдай жасайды. Əйтпесе 
айдаладағы Қарынсалдының басына əсем 
ғимараттар сала ма?! Жұмыстан шаршап 
келген жұмыскерлер мен мамандар, механи-
заторлар жайлы да əдемі жатақханаға кел-
генде көңілдері көтеріліп қалады. Мұнда не 
керектің бəрі бар. Бөлмелердің іші жайнап 
тұр. Жатақханада үйішілік телефон да бар. 
Жұмысшылар үйлерімен сөйлесіп тұрады. 
Оларға жоғары жалақы төлейді. Бұлай болма-
са сонау Есіл, Жарқайың, Əулиекөл, Қарасу 
аудандарының механизаторлары мұнда келе 
ме?! Бұл жігіттер де əбден қалыптасып алды. 
Алды 13 жылдан бері осында жұмыс істейді. 
Оларды жұмыс басталар алдында автобуспен 
алып келеміз. Егін орағы аяқталған соң апарып 
саламыз. Жалақылары ай сайын қолма-қол 
беріледі. Сол сияқты, сұраған жемдері бəріне 
арнайы техникамен апарылып беріледі, - дейді 
ол. 
 «Нұрай-Н», «Нəмен», «Сұлтан-Н» 
шаруашылықтарында бірнеше ұлттың өкілдері 
тату-тəтті еңбек етіп жатыр. Олардың арасын-
да сыйластық берік орын алған. Бақытжанның 
ұжымы - іс барысында шыңдалған іскер ұжым! 
Олар жұдырықтай жұмылып кеткенде қай ша-
руаны да оңынан келтіреді.
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   Жақында Бақытжанның шаруашылығын-
дағы өзгеше игі істерді көріп-білу үшін об-
лыс əкімінің орынбасары Б.Ш.Жақыпов 
жəне Арқалық қаласының əкімі Ғазиз 
Бекмұханбетов пен Жанкелдин ауданының 
əкімі Асқарбек Кенжеғариндер Қарынсалдыға 
арнайы іс-сапармен келіп, астық өндіру мен 
мал өсіруді егіз қатар жүргізіп келе жатқан 
серіктестік пен шаруа қожалықтарының 
жұмыстарымен танысты. Көршілес аудан мен 
қаладағы əріптестерін аудан əкімі Жансұлтан 
Қоңыртайұлы Таукенов əдейі шақырған еді. 
Олар Аманкелді ауданының шалғайындағы 
Қарынсалды ауылында Бақытжан жасаған 
жаңалықты істерді көріп, ой түйді, тəжірибе 
алды. Əсіресе, жұмысшыларға арналған екі 
қабатты сəулетті де сəнді жатақхана үйінде 
жасалған жағдайларға қарап, таңқалысты. 
Сонымен қатар, 334 271 000 теңгеге сатып 
алынған кешенді техниканың жұмысын көріп, 
риза болысты. Бұл  - Торғай аймағы бойын-
ша алғаш сатылып алынған жаңа техникалар! 
Олар Ресейде жаңаша жетілдіріліп жасалған. 
Кабинасында барлық жағдай туғызылғаны 
өзінен-өзі сайрап тұр. Ең арғысы техникалар 
қанша көлемде тұқым септі, қанша жерге септі 
бəрі көрініп тұрады. 
    Шаруашылықтарда жаңадан - 5 КамАЗ 
автокөлігі жəне 10 тіркеме сатып алынған. 
Оларды жүргізушілер күтіп ұстайды. Ал 
жүргізушілерінің дені де - сырттың жігіттері. 
Осындайда ауданымыздың жастары неге 
Бақытжанның шаруашылықтарына барып, 
еңбек етпейді екен? - деп ойлайсың. Мұндағы 
механизаторлар мен жүргізушілердің бəрі өз 
ісін жетік біледі. 
  - Техникаларды əрбір адамға бекітіп беру – 
олардың тиімді пайдалануына негіз болады. 
Техниканы бір адам жүргізіп, пайдаланса, ол 
бұзылмайды. Ұзақ уақыт мінсіз жұмыс істейді. 
Өйткені оны жүргізген адам техникасының 
барлық тынысын біліп отырады. Ол техника-
ны бірнеше адамға берсеңіз – ол бабында бол-
майды. Əркім əр түрлі пайдаланады. Əртүрлі 
көзқараспен қарайды. Бір адам жүргізсе 
-  ол барынша ыждағатты, ұқыпты ұстайды. 
Бақытжан бізге мұны жиі ескертіп отырады. 
Техниканы бұлай пайдалану – оның иелерінің 
жауапкершілігін арттырады, - дейді бас инже-
нер Сəкен Беркінбаев.
  -  Біз таяу жылдарда облысымыздағы ірі 
шаруашылықтардың біріне айналамыз. Оған 
мүмкіндік мол, - дейді бас агроном Владимир 
Яковлевич Пилипчак.
   Қарапайым еңбек адамы Бақытжан Нəмен-
ұлы былтырғы жылы 15 000 гектарға бидай 
сепсе, биыл оның көлемін 8 000 гектарға 
арттырды. «Нұрай-Н» ЖШС, «Нəмен», 
«Сұлтан-Н» шаруа қожалықтары осы жерлерді 
барынша ұқыпты пайдалана отырып, олардың 
өнімділігін жылма-жыл арттыра түсуде.

Суреттерде:  жаңадан салынып, 
пайдалануға берілген екі қабатты 

жатақхана, оның іші жəне кешенді жаңа 
техникалар.

(Жалғасы 7-бетте)

ЕҢБЕК  АДАМЫ
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 Мен журналистік 
жұмысымды бұрынғы 
Торғай облысының (қазір 
Қостанай) облыстық 
«Торғай таңы» газетінің 
Аманкелді ауданындағы 
меншікті тілшілігінен 
бастадым. Облыстың 
ашылғанына екі жыл ғана 
болған. Үй түгілі, жалдай-
тын пəтер де жоқ. Зайыбым 
Сара екеуіміз қаладағы 
жалғыз қонақүйге күн сай-
ын 5 сом артық төлеп, бір 
қуысын паналап жүргенбіз. 
Осылай бір ай өтті. Сара 
мектепке орналасты. 
    Бірде облыстық газеттің 
редакторы Мырзабай 
Кеңбейілов кабинетіне 
шақырып:

   -  Сен қазір Аманкелді ауданына тарт! Бірінші хатшы Сартай 
Омаровқа хат жазып беремін. Сені журналист деп емес, сондағы 
тілшінің үйіне ие болсын деп, жіберіп отырмын. Таланыңнан – 
көресің! - деді. Сондағы тілші еліне, Жезқазғанға кетіп қалған. 
Облыста екі нағыз қазақы аудан Жангелдин мен Аманкелді ғана. 
Соңғысы күре жолдың бойында, Арқалықтан 145 шақырым.
    ҚазГУ-дің бірінші курсында сырттай оқимын. Бұрын газет-
те жұмыс істегенім жоқ. «Коммунист шопан 100 саулықтан 110 
қозы алды» деп аудандық «Ырғыз» газетіне анда-санда хабар 
жазып тұратынмын. 
     Аманкелдіге келіп біріншінің есігін қағып кіріп, редактордың 
хатын тапсырдым. Ол бір қызметкерін шақырып, облыстық га-
зетке тиесілі үйге ертіп апарып, орналастыруды тапсырды.
   Ауданның қақ ортасындағы екі қабат үйдің екі бөлмелі жай-
лы пəтері екен. Екінің бірінің қолы жете бермейтін үй. Көшеге 
шықтым. Ешкімді танымаймын. Аудандық «Тың шұғыласы» 
газетінің редакциясына кірдім. Бір бөлмеде отырған 3-4 жігіттің 
ішінен мығым денелі, қыр мұрынды, ат жақты, құбаша жігіт 
жылы амандасты. Ауыл шаруашылығы бөлімінің меңгерушісі 
Сейілбек Əбдіков екен. Бірден үйіне шақырды. Келіншегі Бикен 
жұмыста. Кепкен балықты асып, жей отырып, аңшылық жөнінде 
əңгіме қозғады. Келістіріп айтады екен. Редакторы Бөгетбай 
Əлмағамбетов, оның орынбасары Еренғайып Əбдіхалықов, жау-
апты хатшы Өтеген Сейдəзімов, тілші Төлеген Сейдахметовтар-
мен кейін таныстым.
  Сейілбекпен содан соң арамыз үзілген жоқ. Сараны Арқалықтан 
көшіріп əкелген соң, екі үй болып еркін араластық. Сейілбек 
аурушаңдау болып, орта мектепті бітіргесін əрі қарай оқи 
алмаған. Өзім сияқты ауыл баласы. Дүниетанымы кең, суырып-
салма ақындығы бар, домбырашы, əнші. Кейін мен облыстық га-
зет аппаратына ауысқасын, орныма меншікті тілші болып істеді. 
    Ленинградтағы Жоғары кəсіподақ мектебіне түсіп, оқыды. 
Питердің дымқыл ауасы жақпай, бір курстан кейін сырттай 
бөлімге ауысып, жақсы оқып, диплом алды. Аудандық ауыл 
шаруашылығы қызметкерлері кəсіподағының төрағасы болып 
қызмет атқарды. Адамдармен тіл табыса білетін, іскер еді. Жол-
дастары көп, қонақжай болды. 
  Аудандық газетте жүргенінде құлаш-құлаш материалды 
машинкіге ауызша (диктовка) айтатын. Еренғайыппен, Хамит-
бекпен, Əбжанмен, Саматпен, Бақытбекпен жақсы сыйласты. 
Аптасына үш рет шығатын «түйенің құлағындай» (Сейілбектің 
сөзі) газет материалды жұтып жататын. Кезінде Ақан Нұрманов 
пен Сəбит Досановты шаршатқан газет қой.
   Сейілбек ортада жарқылдап, көпті өзіне үйіріп отыратын. Өзінің 
Ақбикенінің, Сараның, Есімнің Жібегінің алдында тік тұратын. 
Сыпайы сөйлейтін. Ақтөбе мен Арқалықтың «Ақ Сарасы» деп 
бір тойда Бикеннің сырласы, əрі қимасы Сараны жырға қосты. 
Менің əкем қайтыс болғанда көңіл айтып, ту Ақтөбеге арнайы 
келіп қайтты. Сараның ағасы Райхан Сейілбектің құрметіне бір 
ұлының атын Сейілбек қойды. Бір барғанында ғана бүкіл ауыл-
ды аузына қаратты. 
   Сейілбек əрбір баласын бір төбеге балайтын. Əрқайсысына 
баға беретін. Бəрі адам болды. Өзі бүкіл жан-жүрегін отбасы-
на беріп, өмірден ерте өтті. Өткен жылы отбасымызбен үйіне 
барып, құран оқытып қайттық. Бикен балаларының ортасын-
да, жолдастарын шақырып, керемет қарсы алды. Бəрі аудан 
орталығында, Мұратбегі жанында, құдаларының маңында 
ақылшы болып отыр. 
    Нарықтың салмағымен жан-жаққа кеткен соң Сейілбектен 
көз жазып қалып едім. Былтыр балам ғаламторды қарап оты-
рып, Сейілбектің баласы Мұратбекті тауып алады. Бір-бірін 
жас кезінен біледі ғой. Сосын біз Ақтөбеден Аманкелдіге 
келдік. Сейілбектің үйінде оның іні-жолдастары Хамитбек пен 
Мұздыбаймен бірге болдық. Өткен-кеткенді еске алдық.
   Аудандық газеттің бас редакторы, талантты ақын, жастайынан 
өзім жақсы білетін інім Хамитбек Мұсабаев бүкіл аудан өмірін 
əңгімелеп берді. Аудан əкіміне кіруге үлгере алмай кеттім. Əкесі 
Қоңыртай Таукеновпен кезінде жақсы сыйласқан едім. Маған - 
Аманкелді елі, оның Сейілбегі өте ыстық! Мені Аманкелдінің 
азаматтары, журналистері өмірге шыңдады. Бірнеше газетке 
редактор, екі республикалық газетке меншікті тілші болғаным 
-  облыстық «Торғай таңы» газетінің тілшісінен бастау алды. 
Мерекелерің құтты болсын, əріптестер!  Газеттеріңіздің 80 
жылдығы мерекесі де құтты болсын!         

Айдос ШӨКІШҰЛЫ,                                                                   
 Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі.

                                                                  Ақтөбе қаласы.

   Ақпарат қызметкерлері күні қарсаңында есіме түсті: қадірлі 
ұстазымыз Қабжəлел ағайдың аудандық газет редакциясында 
қызмет жасағаны. Ол кісі 1960 -1961 жылдары аудандық газет 
редакциясында бөлім меңгерушісі болып қызмет еткен. Мінезге 
бай, жбектей жұмсақ, биязы кісі еді. Өмірден ерте өтіп кетті. 
Баласы Бауыржан екеуі құрылыс салып жатқанда тақтайға шеге 
қағамын дегенде сол шеге өзінің қолына қадалып, содан ушығып, 
ағай ауыр дертке ұшырады. Өте салмақты, ошаң-шошаңы жоқ, са-
бырлы ұстазымыз ауыр науқасқа үнсіз шыдап, бақты. Бірақ тура-
лап келген ажалға дауа бар ма? 49 жасында – мүшелінде дүниеден 
өтті. Артында балалары қалды. Ағайдың балаларының ішінде 
Бауыржаны мен Азаматы аттарына сай, ағай сияқты мінезге бай 
жайсаң жігіттер болып өсті. Əкесі ерекше жақсы көрген Бауыр-
жаны - біраз жыл ауданымыздағы байланыс торабы мекемесінде 
басшы болды. Сол кезде Қабжəлел ағайдың 80 жылдығын жақсы 
атап өтуді ұйымдастырды. Елден алғыс алды. Көзі көргендер 
ағай туралы мазмұнды естеліктер айтты. Ағай қандай мақтауға 
да тұратын жаны ізгі кісі еді. Бауыржаны қазір Қостанай жəне 
Алтынсарин ауданаралық байланыс торабының басшысы болып 
жемісті қызмет жасап жүр. Оның жолдасы Қырмызы Сапарқызы 
да қатарластарының алды. Облыстық Евразия банкісінің директо-
ры. Екеуі үлгілі отбасы иелері.
    Ал ағайдың Азаматы – сегіз қырлы, бір сырлы өнерпаз. Осы-
дан 10 жылдай бұрын Қостанай облысы меценаттарының жас 
өнерпаздарға беретін тəуелсіз «Шабыт» сыйлығының лауреаты 
болды. Өзі əнші, өзі концертмейстер, өзі асаба Азамат атына сай 
жігіт. Бүгінде ол облысымыздың мəдениеті мен өнерін дамытуға 
елеулі үлес қосып жүр. Əн де, күй де шығарады. Болашағы алда.
Ағайдың арты сондай жақсы. Немерелері де ағайдың мерейін 
асырып жүр. 
   ...Кеше ғаламторды қарап отырсам, ағайдың баласы Бауыр-
жан біздің аудандық газеттің редакциясын Ақпарат күнімен 
жəне 80 жылдық торқалы тойымен құттықтап, ақ тілегін жол-
дапты. Ғаламтордың арқасы ғой, əйтпесе, біздің газеттің 80 
жылдығын атап өтіп жатқанымызды қайдан біледі?! Ағай сияқты 
абзалдығымен көзге түскен Бауыржан бауырымызға біздің де ай-

ҚАДІРІ  БӨЛЕК  ҚАБЖƏЛЕЛ  АҒАЙ ҚАДІРІ  БӨЛЕК  ҚАБЖƏЛЕЛ  АҒАЙ 

тар алғысымыз мол. Оның да əке абыройын асқақтатып, қызметте 
мерейі үстем бола беруін тілейміз.

Суретте: үлгілі ұстаз  атанып, мектеп директоры, 
редакцияның бөлім меңгерушісі болып қызмет жасаған 

Қабжəлел Мұқатов ағайдың редакцияда, кабинетінде түскен 
суреті.

Суретті түсірген Мирасбек Қоянбаев.

Гүлбаршын СМАЙЫЛОВА,
редакцияның жауапты хатшысы.

     Менің əкем Мейрамхан Қапышев ауданық газет редакциясын-
да əдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі болып қызмет істеген 
кісі. Журналист мамандығын алмаса да, өзінің құдай берген 
қабілетінің арқасында əкем орта мектептік біліммен редакцияда 
жемісті қызмет жасады. Мақала, очерктермен қатар кезінде өлең 
де жазған еді. Əкемнің əмбебап болуына қатар-құрбылары Төкен 
Елтебаевтың, Тəшім Құсайыновтың, Ділдəбек Қорғанбековтің 
ықпалы болғаны анық. Бұл кісілер жақсы дос болды. Отбасылары-
мен араласты. Бүгін бірінің үйінде болса, келесі күні екіншісінің 
үйінде, арғы күні үшіншісінің үйінде болатын. Сыйластықтары 
ғажап еді. Біз бала болсақ та олардың достықтарын көріп, өстік. 
Əкемнің қимас досының бірі - Тəшім аға аз жазатын, бірақ саз 
жазатын. Əкем ол кісінің мақалаларын жібермей оқитын жəне 
«Біздің Тəшім өзі қалай көркем болса, жазғандары да сондай 
көркем, келісті», - деп отыратын. 
     Кейін орта мектеп бітірген соң əкемнің ықпалы болды ма, мен 
журналистік жолды таңдадым. Сол кезде жасы үлкен ағалардан 
үлгі алдым. Солардың ішінде Тəшім əкемнің ықпалы мол бол-
ды. Сол кісі секілді қиыннан қиюластырып, мөлдіретіп жазуға 
талпындым. Тəшім əкем сөз қадірін өте терең сезінген кісі еді. 
Оның жазғандарынан артық сөзді таппайсыз. Əр сөзі өз орнын-
да болатын. Осы кісі сияқты, мен де жазғандарымды қайта-қайта 
тексеріп, олпы-солпы жерлерін алып тастап, оқырманға түсінікті 
етіп жазуға тырыстым. Республикалық радио мен теледидарда ха-
бар жүргізгенде де осы талапты берік ұстандым. Сондықтан бо-
лар, менің жүргізген хабарларым халықтан үлкен қолдау тауып, 
абыройға бөленуіме жол ашты.
     Анам Қатыкен, Төкен əкемнің зайыбы Күнжамал, Тəшім 
əкемнің зайыбы Күлмайрам, Ділдəбек ағамның зайыбы Айсұлу 
аналарым жақсы достар болды. Азаматтары дос болған соң, олар 
қайда барсын?! Бұл кісілердің де сыйластықтары жақсы болды. 
Біз осы аналарымызға қарап та өсіп, ержеттік. 
    Бүгінде міне, біздің де жасымыз 50-ді орталап қалды. Менің 
жасыма Төкен əкем, Ділдəбек ағам жеткен жоқ, олар 50-ге де 
толған жоқ. Өз əкемнің де ғұмыры аса ұзақ болмады. Осылардың 
ішінде Тəшім əкенің ғұмыры ұзағырақ болды. Ол кісі 50 жа-
сын, 60 жасын тойлады. Аудан халқы ол кісінің 60 жасын жақсы 
атап өтті. Əттең, жазғандарын кітап етіп шығармады. Барлық 
мүмкіндігі бола тұрса да, ол қадамды қаламады. Əйтпесе оның 
достары Алматыда үлкен-үлкен баспаларда директор, бас редак-
тор қызметтерінде болатын. Мен елге сағынып келгенде марқұм 

ТЕКТІЛІГІМЕН  ТАНЫЛҒАН  ТҰЛҒА

құшағын жайып, қарсы алатын. «Біздің балаларымыздың ішінде 
халқымызға кеңінен танылғаны  - сенсің» деп арқамнан қағушы 
еді. Артық сөзді білмейтін, сыпайы, сұлу мінезді, парасатты 
Тəшім əкем тірі болса, осы күндері  80-ге келетін еді. Қаламгерлер 
мерекесі қарсаңында марқұмды сағынышпен еске алып, рухына 
тағзым етемін. Ол кісі аудан журналистеріне өзінің қаламгерлік 
кіршіксіз тазалығымен үлгі болып қала береді. Біз оны ешқашан 
ұмытпаймыз. 

   Суретте: аудандық газет редакциясында 1990 жылдың 
қыркүйек айында өткен белгілі ғалым-журналист 
Таңатқан Рсаевпен кездесуден көрініс. Оңнан солға қарай: Бас 
редактордың орынбасары Өтеген Сейдəзімов, редакцияның 
жауапты хатшысы Тəшім Құсайынов, аудандық тіл 
комитетінің төрағасы, ақын Еренғайып Əбдіхалықов, 
Таңатқан Рсаев, Бас редактор  Хамитбек Мұсабаев, бөлім 
меңгерушісі Бүркіт Жағыпаров. 
      Суретті түсірген Қасымбек Қанафин.

Лəззат ҚАПЫШЕВА,
Қазақ радиосы əдеби редакциясының Бас редакто-

ры, Қазақстанның Мəдениет қайраткері, «Құрмет» 
орденінің иегері.

СЕГІЗ ҚЫРЛЫ СЕЙІЛБЕК

Елдiң тыныс-тiршiлiгiн жырлаған,
Сыры менен мұңын əр кез мұңдаған.
Ел айнасы - баспасөзді барша ел,
Ертеден-ак тым ерекше құндаған.
                                 Ұлтыменен етене бiр кайнаған,
                                 Тiл, мадениет, спорт жайын ойлаған.
                                  «АА»-дан құлағдар боп жатамыз,
                                 Ел тынысын, өркендеуін жайнаған.
Ауданыңнан жырақ барып көш мейлі,
Баспасөздің жұлдызы еш сөнбейді.
«Газет - елдің көзi, құлағы һəм тілі»,
Деген Ахмет баба сөзі өшпейді.
                                  Газетшілер - сендердің зор еңбегің,
                                  Өздеріңіз - халқымыздың сенгені.
                                  Қаламдарың қарыштасын қалықтап,
                                  Жазғандарың болсын елдің еңбегі.

Нұрдəулет НҰРГЕЛДІҰЛЫ,
Амангеллі орта мектебінің оқушысы.

CҮЙІКТІ   ГАЗЕТІМЕ

 Амантоғай ауылдық 
кітапханасында Қазақстан 
Журналистер Одағының 
мүшесі, Жоғары санатты 
мұрағатшы, журналист-ұстаз, 
жерлесіміз Көшкінбай Кене-
баевпен «Биіктікті өмірінің 
туы ғып...» тақырыбында 
оқушылармен кездесу кеші 
өтті. Аманкелді ауданының 
Амантоғай ауылында 26 мау-
сым 1944 жылы дүниеге келген 
қаламгер  оқырмандарға өзінің 
өмір жəне еңбек жолы тура-
лы айтып берді. К.Кенебаев 
Торғай облыстық «Торғай 
таңы» газетінде, Торғай об-
лысы тараған соң «Қостанай 
таңы» газетіне тілші, кейіннен 
бас редактор болып қызмет 
жасаған.1998 жылдан ба-
стап құрметті зейнеткерлік 
демалыста. 2015 жылға 
дейін Астана қаласындағы 
Мемлекеттік мұрағаттың сек-
тор меңгерушісі болып қызмет 
атқарған.
 Қаламгер  ағамыздың «Ок-
тябрь совхозы», «Львовтық 
əдіске - кең өріс» «Шопанның 
өмір жолы», «Көңіл шуағы», 
2013 жылы 70 жасқа толу 

 

«БИІКТІКТІ   ӨМІРІНІҢ   ТУЫ   ҒЫП . . .»

қарсаңында «Көңілде айтыл-
маған сырларым бар» атты жеке 
кітаптары баспадан жарық 
көрген. Есімі өткен жылы Ре-
сей, Қазақстан, Беларусь жəне 
Украин мемлекеттері бірлесіп 
шығарған үлкен халықаралық 
«Лучшие люди Қазахстана» 
энциклопедияға енген, бірнеше 
мемлекеттік медальдармен 

марапатталған. Кітапханаға 
өзінің əр жылдарда жазған 
өлеңдері мен публистикалық 
көркем топтамалары іріктеліп 
алынған «Көңілде айтылмаған 
сырларым бар» атты атал-
мыш еңбегін жəне құнды 
бірнеше суреттерін сыйлады.
Жас оқырмандардың риясыз 
көңілмен қойған сұрақтарына 

қаламгер қуана жауап 
берді. Мысалы Ма-
хаббат Кəрімжанқызы 
«Сіздің кезіңізде оқу 
қиын болды ма?» 
деп, Боқанов Ерасыл 
«Алғашқы ұстазыңыз 
кім?» десе, Таңат Саят 
«Алғашқы жазған 
кітабы жайында» 
сұрады, Ғалымжан 
Диана «Балалық 
шағы туралы» ай-
тып беруін өтінді. 
Соңында оқушылар 
қаламгермен естелік 
суретке түсті.

Суретте: 
журналист-жазу-

шы, ақын Көшкінбай 
Тайшынұлы 

Кенебаев Амантоғай 
ауылының балаларының 

ортасында.

    Қырмызы 
ҚҰЛЫМБЕТОВА, 

Амантоғай ауылдық 
кітапханасының
 кітапханашысы 
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ҰЛЫТАУ
Қазақ елінің қара шаңырағы
Жарқырап атқан алтын таңы

Жасыны жарып қара бұлтын нұрын төккен көк аспан,
Шуағын жайып бар əлемге жарқырап атқан алтын таң.
Ол Алланың шарапаты елдікке бірлік ұйытқан,
Бірлікке түгел қанаттасып Қазақ елін дамытқан.

Қазақ елі – жері демі,
Жерге сіңген қаны-тері

   Тарихты халық жасайды. 
Халықсыз тарих жоқ. Алай-
да, орыс отаршылығынан 
кейін Қазақ өз тарихын өзі 
жазған жоқ. Олай істеуге 
жол берілмеді. Қысым 
мен қуғын-сүргін тиылма-
ды. Бұрын да жазғаны көп 
емес-тін. Негізінен Қазақ 
тарихын Ақындар жаз-
ды. Одан соң күйші, əнші, 
композиторлар жазды. Ұлы 
жыраулардың өлең-жырлары 
мен ақындардың дастандары, 
күйшілердің əралуан күйлері 
мен əншілердің əндері қазақ 
тарихының əр кезеңінен елес 
беріп отырды. 
  Тарих жүгін иығына артқан 
киелі жерлеріміз аз емес. 
Соның бірі – Ұлытау! 
Ол Түркі тайпаларының 
ортақ мекені болды. Алтын 
Орда, Ақ Орда, Көк Орда 
дəуірлерінде Ұлытаудың 
абыройы асты, мерейі 
үстем болды. Əлгі аталған 
Ордалардың Хандары 
Ұлытауда хан көтерілді. Ең 
соңғы көтерілген хан – Ке-
несары Қасымұлы! Оның 
ұлы атасы Абылай хан  - 
Ұлытаудағы Хан Ордасында 
3 рет хан көтеріліп, үшеуінде 
де Шақшақ  Жəнібек ба-
бамыздан бата алған. Ал 
Хан Кене – батаны сол 
Жəнібек батырдың немересі 
Шеген биден алған. Бұл 
да – тегін емес. Мұндай 
оқиғалар тарихтың əр қалай 
кезеңдерінде Ұлытауда 
жүзеге асқан. 
  Қазақ Хандығы ХV 
ғасырдың орта тұсында 
Шу – Қозыбасы деген жер-
де шаңырақ көтерген. Ол 
жерлер қазіргі күні Жамбыл 
облысына қарайды. Алай-
да, хандарды салтанатпен-
сайлау дəстүрі Түркістанда, 
Ұлытауда өткен. Сондықтан 
да, халқымыз Түркістан 
мен Ұлытауды ерекше 
құрметтейді. 
 Осы себептен де, 
Ұлытау мен Түркістанға 
республикамыздың əр 
жерінен жыл сайын адам-
дар тəу етіп, барып тұрады. 
Бұл үрдіс үзіліп көрген 
емес. Қазақ Хандығының 
550 жылдығына орай биыл 
да бұл жерлерге келушілер 
қатары арта түскен. Соның 
бірі - біздің Аманкелді 
ауданының азаматтары. Өңір 
басшысы Ж.Қ.Таукеновтің 
ұсынысымен бір топ адам 
Ұлытаудағы қасиетті жер-
лерде болып, тəу етті. 
Атап айтқанда, Ұлытау 
ауданы Шеңбер ауылы 
орталығындағы Дəбей қажы 
кесенесін көздерімен көрді. 
Дəбей қажы - 1830 жылы туып, 1922 жылы 92 жасында өз ажа-
лынан қайтыс болған. Ол кезінде осы атырапта билік құрған 
ел ағасы, дуалы ауыз, дұғагөй кісі болған. Өз қаражатына 
қажылыққа барып қайтқан. Халыққа қайыры мен қамқорлығы 
мол болған ізгі адам екен. Сондықтан да, ұрпақтары оған 
1923 жылы осы кесенені салған. Кесененің тұрғанына қазір 
92 жыл. Кесенеге осы ғасырдың басында ұрпақтары рестав-
рация жасаған. Ал осы уақытқа дейін белгісіз болып келген 
Кейкі үңгірінің басына Шеңбер ауылының азаматтары жақсы 
белгі қойыпты. Біздің делегация мүшелері үңгірді көздерімен 
көріп шықты. Сол сияқты, «Махат сахнасымен» де жан-жақты 
танысты.
    Мұнан соң Жезқазған қаласының жанындағы Сарыкеңгір 
ауылдық округінің қасындағы Алаша Хан кесенесін барып, 
көрдік. Бұл кесенені кезінде қазақтың ұлы ғалымы иманды 
болғыр Қаныш Сəтбаев жарықтық: «Бұл - Шыңғысханның 
кесенесі» деп айтқан. Ғалымның бұл сөзі журналист Қуаныш 
Ахметов шығарған «Ұлытау» кітабында таңбаланып 
көрсетілген. Қаныш ғалымның сөзінің растығын антропо-
лог атақты Герасимов кесененің астындағы адамның бас 

ҰЛАҒАТЫ ҰРПАҚҚА ҰЛАСҚАН ҰЛЫТАУ!

сүйегін қалпына келтіру 
арқылы анықтаған. Əлгі 
аталған «Ұлытау» кітабында 
жарияланған бұл сурет 
Шыңғысханның барша 
əлем халықтарына аян 
портретінен бір аумайды. 
Тағы бір дерек – ХХ ғасырдың 
басында Қазақстанға 
орыс переселендерін 
қойдай тоғытқан пат-
ша Министрі Столыпин 
«Құпия» анықтамалығында: 
«Монғолдар дегеніміз 
– осы күнгі қазақтар 
мен қырғыздар. Бұлар 
Ш ы ң ғ ы с х а н н ы ң 
ұрпақтары» деген. 
  Тегінде Алаша ханның - 
Шыңғыс хан екеніне күмəн 
тудыруға болмас. Себебі 
оның үлкен ұлы Жошы мен 
атақты батыры Домбау-
ыл да осы Ұлытау жерінде 
жерленген. Алаша хан 
кесенесінен онша қашық 
емес. Олардың  кесенелері 

де əлі жақсы сақталып тұр. Қаныш Сəтбаевтың ғұламалығы 
сол - Моңғолиядағы «Орхон-Енисей» жазуларын əлемнің 
түрколог атақты ғалымдарымен бірге барған сапарында 
ежептəуір жерден қарап-ақ «Бұл – түркі халықтарының 
ертедегі өлең-жырлары» деп айтқан. Ақыры осы сөзінің 
растығын Бейсенбай Кенжебаев секілді ұлы ғалымның 
шəкірттері дəлелдеп шыққаны баршаға аян. Тектіні - текті та-
ниды. Қаныш Сəтбаев та - мың жылда бір туатын тұлға екені 
анық. Ол Қазақстанның жерасты байлықтарын сол жердің 
топырағын бірнеше рет қарап, айқындап берген ғұлама. Бұл 
даналық оған Алладан берілген сый. Ол Алланың осы берген 
сыйын ұлтының қажетіне жарата білді. Қанекең де Ұлытау 
өңіріндегі тарихи ескерткіштерді көп зерттеген жəне 
оларға дəл анықтама берген. Мысалы: Алтыншоқыдағы 
Ақсақ Темір жаздырған тасты да тұңғыш рет көріп, оқып, 
ғылыми айналымға түсірген де - Қанекең! 
   Аманкелдіден барған делегация Алтыншоқыда да болды. 
Ұлытауды аралау барысында аманкелділік азаматтар Ал-
тын Орда, Ақ Орда, Көк Ордалардың тарихымен қатар, дер-
бес қазақ атымен аталатын Қазақ Хандығының да тыныс-

тіршілінен мол хабар алды. Бұл жөнінде ұлытаулық азаматтар 
көп деректер берді. Ұлытаудағы тарихи жəдігерлер -  біздің 
түркі халықтарының жəне Қазақ ұлтының əлемдегі білімді 
де парасатты, оқыған-тоқығаны мол, өзіндік тарихы мен 
мəдениеті, өнері бар ұлы халық екенін айғақтап тұр. Ол 
жəдігерлерді көру жəне араға жылдар салып барып жəне көру 
- кім-кімге де болсын үлкен ой салады. Көңілді толқытады.Та-
рихымызды бағалауға жетелейді. Біз Ұлытауға барғанда Ала-
ша Хан кесенесінің басында еліміздің шартарабынан келіп, 
тəу етіп жатқан қазақ бауырларымызды көрдік. Олар - бізге, 
біз - оларға Ұлы Хан кесенесі  басында игі тілектер тіледік. 
Сол тілектер лайым қабыл болғай!
   Ал «Хан Ордасында» болғанымызда ұлытаулық азаматтар 
біздің делегация мүшелеріне «Сіздер осы жерде тұрып, əр 
қайсыңыз ішіңізден тілектер тілеңіздер. Мұндағы тілейтін 
тілек қабыл болады!» десті. Бұл сөзді біз бұрын да естігенбіз. 
Бұл үшін оларға мүлде ренжуге болмайды. Себебі, əркімге өз 
Отаны – Мекке-Медине! Негізінде мұсылман баласы Мек-
ке-Мединеде тіленген тілек қабыл болады! - дейді. «Хан 
Ордасында» тіленген тілек те қабыл болса, несі айып?! 
Бұл пайым – барша қазақтарды жəне қазақстандықтарды 
Ұлытауды жəне Қазақ Мемлекетін құрметтеуге шақырады. 
Қандай жарасымды, қандай əдемі?! Кез-келген ұлт – ұлы бо-
луды қалайды! Сол жолда қолдан келгеннің бəрін жасайды. 
Бүгінде Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев бастаған Қазақ Мемлекеті 
де «Мəңгілік Ел» болуды мұрат тұтуы – бекерден-бекер емес. 
Алға Ұлы Мақсат қоймай – ұлы нəтижеге жету мүмкін 
емес! Сондықтан да, біздің Президентіміз Қазақ Хандығының 
550 жылдығы қарсаңында Қазақ еліне ұлы мақсат қойды. Сол 
мақсатты орындауға баршамыз жұмылуға тиіспіз. Бұл – ұлы 
меже, ұлы тілек!  Ұлы межеге жетуді көксеген Елге де, Ерге 
де Аллатағала тілеген тілегін береді! Қазақ Хандығының 
550 жылдығы мерекеленер тұста біз осы тілектің орын-
далуын жалғыз құдырет бір Алладан тілейміз! Ұрпақтан-
ұрпаққа ұласқан Ұлытау ұлағаты – ұлтымыздың, ұлттық 
мемлекетіміздің – бір алтын арнасы! Елдікке, Ерліке, Бірлікке 
шақырар Ұстыны! 

Қ.ҚУАНДЫҚҰЛЫ
Амангелді – Ұлытау – Сəтбаев – Арқалық- Амангелді.  
Суреттерде: аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов Алаша Хан 

(Шыңғыс хан) кесенесі алдында; аудан басшысы Ұлытау 
өңірінің шежірешісі, ақын, байырғы бас бухгалтер 
Сəрсембай Оспановқа Аманкелді елі атынан шапан 
жапқан сəт; «Таңбалы тас» саябағындағы бабалар 

қалдырған тарихи тас; Кейкі батыр үңгірі басында жəне 
Ұлытау кентіндегі орталық алаң.

Суреттерді түсірген автор.  

                       РЕДАКЦИЯДАН:

Біз Ұлытаудан аттанарда осы ауданның 
жасы 90-ға келген Сəрсембай Оспа-
нов ақсақалына жолыққанымызды «АА» 
газетінің өткен нөмірінде жазғанбыз. Ол кісі 
біздің ауданымызға игі тілегін білдіре келе, өз 
ауданындағы «Ұлытау өңірі» атты газетке 
шыққан өлеңін біздің аудандық газетімізде 
жариялауды өтінді. Бүгінгі нөмірде  
ақсақалдың сол өлеңін де оқырман назарына 
ұсынып отырмыз.

Ол бабалар рухтары
«Мəңгілік ел» деп киелі.

Намысын таптап,
Ғасырлар аттап
Шуағын жайған өңірде
Ие бол елдік тізгінге.

Бабалар бұрын болжаған,
Қағылдан кетіп жоғалған
Бүтін бірлік, адал іс,
Танылып бүгін ұқсаған.

Кəрі тауды – Ұлытау,
Атандырған із қалған.
Сол белгісін бірліктің
Орнаттырған Нұрсұлтан!

БІРЛІК БЕЛГІСІ
Төрткүл дүние уығын
Арқасын қосып бір буған.
Ажырамас Алаштың
Бесігі етіп бір туған.

Сəрсембай ОСПАНОВ,
тыл жəне еңбек ардагері.
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      2015 жылдың 12 мамырында Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша 
Департаментінде Тəртіптік кеңестің кезекті отырысы өтті. 
   Кеңес отырысында Қостанай ауданының 16 жергілікті атқарушы ұйымдар 
қызметіне мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
заңдары, мемлекеттік қызметкерлердің ар-намыс кодексі жəне мемлекеттік 
қызмет көрсету мəселелері бойынша жоспарлы тексерудің нəтижелері 
қорытындыланды. Тексеру нəтижелері бойынша, Тəртіптік кеңес алдын-
да Қостанай ауданының əкімі Тəуба Исабаев есеп берді. Тəртіптік кеңес 
отырыстарында облыстық басқармалардың бірінші басшыларының, аудан 
мен қала əкімдерінің есеп беру тəжірибелері ары қарай жалғасын табатын 
болады. 
   Тəртіптік кеңес хатшылығының меңгерушісі Асхат Искендировтың  
ақпаратына сəйкес, біздің облыстың күрделі мəселелерінің бірі кадр 
алмасушылығының жоғары деңгейі. Соңғы 3 жылға жүргізілген тал-
дау алмасушылықтың ең жоғары деңгейі Қостанай ауданында екендігі 
анықталды. Осылайша, жаңа əкімнің келуімен 2014 жылдан 2015жылға 
дейін өз еркімен 51 мемлекеттік қызметкер жұмыстан кеткен. Бұл 
көрсеткіш ауданның штаттық санының 22%-құрайды. Тексеріс бары-
сында мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік қызмет көрсету тəртібін 
регламенттейтін қолданыстағы заңнамалардың бұзу фактілері анықталды. 

***
  Сонымен қатар Тəртіптік кеңестің отырысында мемлекеттік 
қызметкерлерге қатысты үш іс қарастырылыды. Бірінші Қостанай ау-
даны əкімдігінің  жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы В.Б.Панинге қатысты іс қарастырылды. Шенеунік 
үйде оқытылатын мүгедек балаларға жəне 18 жасқа дейінгі балаларға 
мемлекеттік жəрдемақы тағайындау кезінде азаматтардан мемлекеттік 

ТƏРТІПТІК  КЕҢЕСТІҢ  КЕЗЕКТІ  ОТЫРЫСЫ
қызмет көрсету стандарттарында қарастырылмаған, артық құжаттар талап 
еткен. Тəртіптік кеңес іспен нақтылы танысып, В.Б.Панин басшылығына 
шенеунікке мемлекеттік қызметкердің ар-намыс кодексін бұзғаны үшін 
сөгіс ретінде жаза қолдануды ұсынды. 
   Тəртіптік кеңес «Қостанай ауданы əкімдігінің жер қатынастары бөлімі» 
ММ басшысы М.Е.Темірбаевқа қатысты істі қарастырды. Департамент 
қызметкерлері жеке меншікке сатылатын жер учаскелерінің кадастрлық 
құнын бекіту, жер учаскелеріне құқық алу барысында жол бұзушылықтарды 
əшкерелеген. Бұл жерде шенеунік мемлекеттік қызмет көрсету стандарт-
тарын елемей, толық емес құжаттарды қабылдап, мемлекеттік қызмет 
көрсетуде стандарттардың ескірген тəртібін қолданған. Бөлім басшысының 
түсініктемесін тыңдап, тəртіптік кеңес Темірбаевқа қатаң сөгіс жариялау 
ретінде жаза қолдану туралы шешім қабылдады. 
     Тəртіптік кеңестің отырысы барысында тағы да бір іс қарастырылды. 
2015 жылдың 7 сəуірінде Арқалық қалалық сотымен «Арқалық қаласы 
əкімдігінің кəсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы Д.Н. Хамзинді əкімшілік 
құқық бұзушылық Кодексінің 608 бабы бойынша кінəлі деп, əкімшілік 
құқық бұзушылық туралы қаулы қабылданған. 2015 жылдың наурыздың 
26-нан 27-не қараған түнінде мемлекеттік қызметкер мемлекеттік көлік 
құралын мас күйінде басқарып, 3 жылға көлік жүргізу құқығынан 
айырылған əкімшілік жауапкершлікке тартылған. Сот актісі заңды күшіне 
енді. Қызметтік тексеру барысында Д.Н.Хамзин аталған фактіні рас-
тады. Соңында, Тəртіптік кеңес  шенеунікті жазалап, Арқалық əкіміне 
Д.Н.Хамзинді қызметі бойынша төмендетуді ұсынды. 

МҚІСЖҚІҚ агенттігінің Қостанай облысы бойынша 
Департаментінің сыбайлас жемқорлыққа  қарсы сауаттандыру жəне 

жұртшылықпен өзара іс-қимыл жасау бөлімі 
     Тел. 8(7142) 914-262

    Сыбайлас жемқорлықтың ең қауіпті түрлері қылмыстық іске жатады. 
Ең алдымен бұған шашпалық жəне парақорлық жатады. Парақорлық сы-
байлас жемқорлықтың бір түрі, бұл лауазымды тұлғаның жеке тұлғаға 
немесе заңды тұлғаға қандай да бір қызмет көрсетіп, соның өтеуі ретінде 
пайда табуымен сипатталады. Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа  жол 
бермеу əрі алдын алу керек.
    Сыбайлас жемқорлықтың белең алуы біздің ғана емес, бүкіл əлемнің 
бас ауруына айналды. Бүгінде жаһандық сипат алған бұл індет тұтастай 
мемлекеттердің экономикасын күйретіп жіберу қаупін туғызып отыр. 
Олай болса, жемқорлықпен күрес қатаң жүргізілуі қажет. Ешкімнің ла-
уазымына, шен-шекпеніне қараудың қажеті жоқ. Қылмыс жасаған адам 
қандай жағдайда да жауапқа тартылуы тиіс. Баршамыздың ел алдындағы 
қызметіміз де, беделіміз де бірлесіп істеген жұмыстың нəтижесіне 
байланысты. Халықты жұмылдыра отырып, өз құзыретіміз шегінде 
жемқорлықтың алдын алу мен жою шараларын белсенді жүргізуі керек. 
Жемқорлық мемлекеттің, қоғамның дамуына тежеу болатын, болашағына 
кесірін тигізетін індет. Оның тамырына түбегейлі балта шаппайынша, 
мемлекетте тұрақты өсу-өркендеу болмайды. Біз экономикамызды барын-

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ ЖОҚ ша дамытып, саяси жүйемізді жетілдіріп жатырмыз. Білімді, мəдениетті 
əрі бəсекелестікке қабілетті ұлт қалыптастыру жолында алдымызға 
стратегиялық мақсат қойып отырмыз. Алайда, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресті күшейтпей, одан нақты бір нəтиже шығармай, алға қойған 
мақсатқа толық жете алмаймыз. Жемқорлықпен күрес науқандық шара 
емес. Ол тек құзырлы мекемелердің ғана міндетіне жатпайды. Онымен 
бүкіл халық болып күресуіміз керек. 
   Аманкелді аудандық сотында апта сайын  судьялары мен кеңсе 
мамандарының арасында сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мен алдын 
алу жұмыстарын күшейту бойынша  семинар өткізіліп тұрады.
Сондықтан, сыбайлас жемқорлықпен күресу  қазіргі таңда ең басты 
мақсат. 
    Осы қоғамдық құбылыс мемлекеттік қызметтің беделін ғана емес, 
еліміздің əлем алдында беделін түсіреді. Сол себепті біз өз тарапы-
мыздан сыбайлас жемқорлыққа қашан да қарсы тұруымыз керек. Өз 
жұмысымызда 
      «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заңдар мен судьялар этикасы кодексінің ережелерін қатаң түрде 
сақтауымыз қажет. 

Аманкелді аудандық сотының кеңсесі.

   Бүкіл əлемді дүр сілкіндірген 11 қыркүйектегі «өркениеттер қақтығы-
сы» деп аталған сойқан лаңкестік əрекеттен кейін Əлемдік жəне дəстүрлі 
діндер форумын өткізуді ұсынуының өзі – Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ə. Назарбаевтың көреген саясаткерлігін байқатады.
     Съездің негізгі тұжырымдық ойы – діндер келіссөзін конфессияаралық 
жəне ұлтаралық қатынастардағы зорлық пен терроризм əдістеріне қарсы 
қою. 
    Съездің мақсаты – əлемдік жəне дəстүрлі дін көшбасшыларының басын 
қосатын, дін келіссөзін жүзеге асыратын жəне келісілген шешімдерді іске 
асырып, тұрақты əрекет ететін халықаралық конфессияаралық институт 
құру. 
   І Съезд аясында қазіргі əлемдегі дін рөлі жəне кез келген діннің негізгі 
адамгершілік құндылықтарының жалпы адамзаттық сипаты туралы ашық 
пікір алысуға қол жеткізілді. І Съезде өркениеттер, конфессиялар, елдер 
мен халықтар арасында құрылымдық келісімді нығайту мен келіссөз ор-
нату жолында батыл қадам жасалды. Дінаралық келіссөз қоғамдық даму 
мен барлық халықтың əл-ауқатын жақсартудың негізгі кілттерінің бірі бо-
латынына баса назар аударылды. Қатысушылар Съезд қорытындысы бой-
ынша діндер келіссөзі бұдан əрі тереңдеуі жəне пікірталастар жүргізуге 
құрылуы керек деген тоқтамға келді. Сондай-ақ, діни негіздегі даулардың 
себептерін анықтауға, дінаралық үйлесімді жетілдіру қажеттігіне, бір-
біріне деген өзара құрметке, өзге халықтардың дəстүрін де зерттеп-білуге 
байланысты мəселелер көтерілді.
   Ерекше жəне есте қаларлық оқиға ретінде форум бүкіл əлем адамдарының 
бейбіт жəне ынтымақты өмір сүруі алдында түрлі дін өкілдерінің татулығы 
мен бірігу идеясының өзектілігін, оны іске асыру қажеттігін тағы бір 
көрсетті. Съезд идеясын К.Аннан, Дж.Буш, М.Тэтчер, Цзянь Цземинь, 
Н.Манделла, Ж.д’Эстен секілді беделді саясаткерлері қолдады.  Форум 
қорытындысы бойынша Декларация қабылданды, онда рухани лидерлер 
адамзат үшін бейбітшілік пен алға жылжуды жəне келешекте бейбітшілік 
негізі ретінде қоғамда тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша бірлесе 
атқаратын іс-əрекеттерді айтты. І Съездің негізгі жеңісі – 3 жылда 1 рет 
дінаралық форум өткізу туралы шешімнің бекітілуі.  Əлемдік жəне дəстүрлі 
дін лидерлерінің ІІ Съезін де Қазақстан Республикасының Елордасы – 
Астана қаласында ұйымдастыру туралы шешім қабылданды, сондай-ақ 
Съезд Хатшылығын құруға байланысты барлық аспектілерді əзірлеу тап-

ƏЛЕМДІК ЖƏНЕ ДƏСТҮРЛІ ДІНДЕР ЛИДЕРЛЕРІ СЪЕЗІНІҢ ҒАЛАМДЫҚ МАҢЫЗЫ
сырылды. 2006 жылғы 12-13 қыркүйекте Астана қаласында Қазақстан 
Республикасы Президенті Н.Ə. Назарбаевтың төрағалық етуімен əлемдік 
жəне дəстүрлі дін лидерлерінің ІІ Съезі өтті. Съезд жаңа, арнайы форум 
өткізу үшін салынған «Бейбітшілік жəне келісім сарайында» «Дін, қоғам 
жəне халықаралық қауіпсіздік» жалпы тақырыбымен өтті.  Форумның 
бірінші күні «Дінаралық келіссөз қағидаттары» қабылданды. Съезде сөз 
сөйлегендер өз баяндамаларында Қазақстан Республикасының атына, 
оның Президентіне конфессияаралық жəне ұлтаралық қатынастардағы 
зорлық пен террордың қарсы қойылатын Дін форумын ұйымдастырғаны 
үшін алғыстарын айтты. Съезд қорытындысы бойынша қақтығыстар 
тудырмауға шақыратын бірлескен Декларация қабылданды. Бұл құжатта 
«өркениеттер қақтығысуын» «өркениеттер тоғысуына» алмастырудың 
жаһандық қажеттілігі көрініс тапты. 
   Форумға қатысушылардың келісімі бойынша əлемдік жəне дəстүрлі 
дін лидерлерінің келесі ІІІ Съезін де 2009 жылы Астана қаласында 
өткізу туралы шешім бірауыздан қабылданды. Əлемдік жəне дəстүрлі дін 
лидерлерінің ІІІ Съезі қабылданған шешімге орай 2009 жылы  1-2 шілдеде 
Астана қаласында өткізілді. Əлемдік жəне дəстүрлі дін лидерлерінің ІV 
Съезі де Астана қаласында 2012 жылдың 30-31 мамыр күндері Аста-
на қаласында өткені белгілі. Əлемдік жəне дəстүрлі дін лидерлерінің 
ІV Съезін ашарда сөйлеген сөзінде Ұлт көшбасшысы Н.Ə. Назарбаев: 
«Алғашқы Съездер діндер «қақтығысы» қатеріне жауап ретінде жəне дінді 
халықаралық терроризм мен экстремизмнің қатерлі мақсатына қарсы 
қолдану үшін ұйымдастырылды.
    Үшінші Съезд ең күшті əлемдік қаржы-экономикалық дағдарыс қызып 
тұрған шақта өтті. биылғы форумды да бүкіл əлем үшін бетбұрысты 
кезеңде өткізіп отырмыз. Əлемдік тəртіптің жаһандық трансформа-
циясы басталды»,– деп əлемдік маңызы бар бұл Форумның ғаламдық 
мəніне тоқталған болатын. Қабылданған дінаралық сұхбат қағидаларына 
негізделген Əлемдік жəне дəстүрлі дін лидерлерінің кезекті V Съезі де 
биыл 10-11 маусымда Астанамызда  өткелі отыр.

С.А.ДУАНАЕВА,
ҚР МСМ ДІК Мəдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы

БАҚ-қа мониторинг бөлімінің басшысы
филол.ғ.к. 

   2014 жылдың 3 шілдесінде 
асқар таудай əкеміз, ата-
мыз НҮРПƏЙІЛҰЛЫ 
Қазихан 80 жасқа толар 
шағында жарық дүниемен 
қоштасып, келмес сапарға 
кете барды.
   Ол кісі жүрегі мейірімге 
толы айналасына шуақ 
шашып жүретін еді. 
Жанұямыздың ақылшысы, 
шаңырағымыздың тірегі 
əкемізді сағынышпен еске 
аламыз. Жатқан жеріңіз 
жайлы, топырағыңыз торқа болсын. Өзіңізге арнап 
бағыштаған дұғамыз қабыл болсын. 

Еске алушылар: балалары мен немерелері.
    Əкеміздің жылдық асы 2015 жылдың 5 шілдесі күні 
өз үйінде (Аманкелді селосы, Гордеев көшесі 21 үй) 
беріледі. Асқа барлық ағайын-туыс, көрші-көлем, за-
мандастарын шақырамыз.

ЕСКЕ АЛУ

   Маусым айынан бастап Қазақстандық ХҚКО-ларда пилоттық 
режимде 35 жаңа қызмет қолжетімді болды. Атап айтқанда, 
енді халыққа қызмет көрсету орталықтарына салық есептілігін 
қабылдауға/кері қайтаруға, дара кəсіпкерлерге патент беруге, 
қорғаншыларға немесе қамқоршыларға жетім балаларды жəне 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап-
бағуға жəрдемақы тағайындауға, Қазақстан Республикасына 
жеке істер бойынша кіруге шақыруларды ресімдеуге жəне т.б. 
үшін жүгінуге болады.
  «ХҚКО» РМК бас директоры Əсемгүл Балташеваның айтуы 
бойынша қазіргі уақытта 9 мемлекеттік органның 35 қызметі 
берілді. «Əзірше осы қызметтердің стандарттары қаралып 
жатқанда, олар ХҚКО-ларда пилоттық режимде ұсынылатын 
болады. Оларды бекіткен соң, пилоттық жоба аяқталады жəне 
қызметтер ХҚКО-ларда жалпы негізде көрсетілетін болады», - 
деп атап өтті. Балташева сонымен бірге ҚР ХҚКО-ларына жаңа 
қызметтерді ендіру бойынша жұмыс жалғасатынын хабарла-
ды. Жыл аяғына дейін ХҚКО-ларға тағы да 20-дан астам жаңа 
қызметтер, олардың ішінде инвестициялар жəне даму, ауыл 
шаруашылық, əділет, қаржы жəне қорғаныс министрліктерінің 
қызметтерін ендіру жоспарлануда екендігін айта кетелік.
  Осылайша, ХҚКО-ларда көрсетілетін қызметтер саны 212-
ге жетеді. 2011 жылы Халыққа қызмет көрсету орталықтары 
барлығы 59 қызмет көрсеткенін, 2012 жылы – 113, 2014 жылы 
олардың саны 171 жеткендігін айта кетейік. ҚР ХҚКО-ларда 
ағымдағы жылғы 4 ай ішінде көрсетілген қызметтер саны 
13 711 696 құрайды, соның ішінде 10 миллионнан астамы - 
электрондық.

ҚР ХҚКО-ларында 35 жаңа 
қызметтер іске қосылды

ҮЙ САТЫЛАДЫ
 4 бөлмелі, қора-қопсысы, моншасы, 2 гаражы, бау-
бақшасы, жеміс-ағаштары бар. Сот: 8-707-705-05-21.  21-4-
81. Ещанов көшесі, 35 үй.  

ХАБАРЛАНДЫРУ
     «Тобыл» əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациясы» акционерлік 
қоғамы Арқалық қаласында орналасқан көкөніс қоймасын 
қолдану үшін өтініштерді қабылдау туралы хабарлайды. 
     Көкөніс қоймасының сипаттамасы: 2011 жылы салынған 
ғимарат, ауданы 405,1 ш.м., сыйымдылығы 500 тонна, жер 
телімінің ауданы 0,2 га. Көкөніс қоймасының техникалық 
жабдықтауына ТЗК-30А тиегіш-транспортер (таспалы тиегіш) 
жəне CPD 15 СА электр тиегіш (ашалы тиегіш) жатады.
    Ынтымақтастық түрі: жалдау, кейін сатып алу мүмкіндігімен 
жалдау, сату (бөліп төлеу мүмкіндігімен) жəне басқалары.
Өтінішті пошта арқылы жіберу керек немесе келесі мекен-
жай бойынша тапсыру қажет: Қазақстан Республикасы, 
110000, Қостанай қ., Дулатов көшесі 68 үй, «Тобыл» ƏКК» 
АҚ, қабылдау бөлімі.
       Анықтама телефоны: +7 (7142) 54 83 07.
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   Егін себу науқаны аяқталғаннан кейін іле 
бірнеше күн ақ жаңбыр жауды.Алқап бұрын да 
ылғалды еді.
  -  Бұл – жақсылықтың белгісі  - дейді Бақытжан 
Нəменұлы.
     Оның сөзін бас мамандары мен дихандары да 
бірауыздан қолдап отыр.  Жалпы, басқа да ди-
хандар биылғы жылдың - өнімді жыл болаты-
нына сенім артуда. Тұқым сапалы себілді. Алла 
қаласа, енді жақсы өнім аламыз! - дейді олар. 
   Шаруа жайымен танысып болған соң 
Бақытжанға жолығып,  əңгімеге тарттық. Ол 
мамандары мен жұмысшылары туралы жақсы 
пікір білдірді. Бəріне де сенім артатынын айтты. 
Сол сенімнің арқасында жақсы жетістіктерге 
жетіп келе жатқанын баян етті. Өзін суретке 
түсірейік дегенімізде:
  -  Мені түсірмей-ақ қойыңыздар. Негізгі 
еңбек - мамандарым мен жұмысшыларымдікі! 
Мен бұл кісілерге барынша жақсы жағдай жа-
сауым керек. Жақсы жағдай жасалса - олар 
қазіргіден де жақсы еңбек етеді. Олар да өзіміз 
секілді бір-бір үйдің иелері. Жағдай жасамай, 
тұрмыстарына  қалай болса солай қарасақ – 
жұмыс жүре ме? Олар жақсы жерде жатып, 
жақсы дем алып, жақсы тамақ ішулері керек. 
Не жеймін, не қоямын деп ойламаулары керек. 
Егін шаруашылығын алғаш бастаған кезімде 
өз басым көп қиындық көрдім. Анам екеуміз 
вагонда тұрдық. Ал қазір Құдайға шүкір, өсіп-
өркендедік. Бұл -Қазақстанымыздың өсіп-
өркендеуінің жемісі. Егер Отанымыз қазіргідей 
жетістікке жетпесе - біз де бүгінгідей игілікке 
жетпес едік. Елбасымыз – Ұлт Көшбасшысы 
Н.Ə.Назарбаев қазақстандықтарға барлық 
жағдайды жасап қойған. Амал қанша, қазіргі 
біраз жастар осыны сезінбейді. Жұмыстан 
қашады. Ауырдың үстімен, жеңілдің асты-
мен жүргенді қалайды. Əке-шешелеріне 
масыл болады. Бұл дұрыс па? Ұят емес пе? 
Ата-аналары оларды өмірге əкеліп, бағып-
қағып өсірді. Енді олар сол əке-шешелерін 
бақпай ма? Қашанғы олардың мойнына асы-
ла береді. Мысалы мендегі жұмысшылардың 
80 пайызы сырт аудандардың азаматтары. 
Егер солардың орнында өз ауданымыздың 
механизаторлары мен жүргізушілері мен 
жұмысшылары істесе, бізге де, өздеріне де, 
ауданымызға да тиімді емес пе?! Айта бер-
сем менің де арманым көп. Осы Қарынсалды 

ДАРХАН   ДАЛА   ДИХАНЫДАРХАН   ДАЛА   ДИХАНЫ
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ауылын ауданымыздағы, облысымыздағы 
сəулетті ауылдардың қатарына қосуға 
үлесімді қосқым келеді. Байлық та, бақыт та 

– еңбекпен, бірлікпен, ынтымақпен келеді. 

Менің ешқандай құпиям жоқ. Барлығы 
ұжымымның еңбегінің нəтижесі. Осыдан 
16 жыл бұрын мен мұндай жетістіктерге 
жетемін деп ойлаған жоқпын. Бірақ мені адал 
еңбек пен ыждағаттылық осы табыстарға 
алып келді, жақсы жұмыс істеуге бастады - 
дейді Бақытжан.
    Бірақ оның суретін ғаламтор арқылы алып, 
жариялап отырмыз.
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     Қарапайым да кеңпейіл азамат аудандағы 
түрлі шараларға үнемі демеушілік жасап оты-
рады. Сонымен қатар осыдан 4 жыл бұрын 
Қарынсалды ауылындағы мектепке өзінің 
кеңсесін бір күнде босатып, тегін берді. Бір 
тиын да сұраған жоқ. Ауылдағы ардагерлер 
мен «Ардақты аналарға» да үнемі көмектесіп 
отырады. Оның демеушілік жасамаған кезі 
жоқ. Аудандағы түрлі қорларға да мол үлес 
қосатын - Бақытжан Нəменұлы! 
     Бүгінде оның 5 баласы бар. Үлкені Нұрай 
– 2002 жылы, одан кейінгі Айгүлі – 2005 
жылы, Айданасы – 2007 жылы, Сұлтаны  - 
2009 жылы, Бибарысы – 2012 жылы туған. 
Зайыбы Шынар – экономист-заңгер.
    Қарап отырсақ Бақытжан бəріне де үлгер-
ген. Шаруасын да шалқытқан, отбасын да, 
ауылын да, ауданын да қуанышқа кенелткен. 
  -  Бақытжан Нəменұлы - қандай құрметке 
де лайық еңбек адамы! Ол - өте қарапайым, 
өзін көппен бірдей ұстайды. Асып-таспайды. 
Мақтануды білмейді. Қазір ауданымыздың 
ғана емес, облысымыздың да маңдайалды 
дихандарының бірі болып отыр. Ең бастысы ол 
ұжымын өзінің туған бауырларындай көреді. 
Оларға жасап отырған жағдайы – кімді болсын 
сүйсінтеді. Ауданымыздың, аймағымыздың 
өзге дихандары Бақытжаннан үлгі алса болар 
еді! - дейді ауданымыздың əкімі Жансұлтан 
Қоңыртайұлы Таукенов.
    Ал Балапан апай болса:
    -  Бақытжаным əкесінің өсиетін орындады. 
Аллатағаладан күнде оны тіл-көзден сақтауды 
тілеп, дұға қылып отырамын, - дейді толқып.
   Ия, Бақытжан бақытын адал еңбектен 
тапқан жайсаң жан. Ол қазір 40 жаста. Жи-
ырма жасында жасындай жарқылдап, дихан 
болып іс бастап, отызында орда бұзған дихан-
кəсіпкердің қырық жасында қамал аларына еш 
шүбə жоқ. Алар асулары алда. Адал еңбек ет-
кен ерге Аллатағаланың берері қашан да мол 
болады деген ғой дана халқымыз. Біз де осы 
қағидаға қалтқысыз сендік...

С.СЫҒАЙ
   Суреттерде:  (солдан оңға қарай) КамАЗ жүргізушісі Мұратбек Ысқақұлы, 
серіктестіктің бас агрономы Владимир Пилипчак пен бригадир Нағашыбай Қалиахметов 
жəне жүргізуші Оразалы Ермағанбетовтердің өзара пікір алысып тұрған сəті.

Суреттерді түсірген автор.   

  Амангелді ауданы 
бойынша 30 елді ме-
кен бар, оның барлығы 
т е л ефонд андырыл ғ ан . 
Емдік-профилактикалық 
мекеме 22, оның ішінде 
Степняк жəне Горняк елді 
мекендерінде телефон 
жоқ. Мектеп 21, барлығы 
телефондандырылған, оның 
6-уы ADSL  сымды интер-
нет желісімен, 6-уы сым-
сыз EVDO терминалымен, 
4-уі спутниктік Sky Edge 
қондырғысымен, 5-уі Dial-
Up қондырғысымен интер-
нет қызметтері қосылып 
тұр.
 Аудан бойынша  
монтаждалған сыйымдылық 
3072,  оның ішінде 
орнатылған сыйымдылық 
2901-ді құрайды, яғни 
сандықпен станциямен 1692 
нөмір, WLL CDMA 450 сым-
сыз қондырғысымен 1078 
нөмір, спутниктік Sky Edge 
қондырғысымен 31 нөмір 
қосылған. Бос сыйымдылық 
72 нөмірді құрайды.
   2015 жылдың шілде 
айы-ның 1-ші күніне текті 
аудан бойынша барлық 
телефон  саны 2899-ды 
құрайды, оның ішінде же-
келенген абоненттер - 2556, 
мемлекеттік мекеме - 193,  
шаруашылық есептегі 
көсіпорын - 94, жеке 
кəсіпкер - 21, қызметтік  те-
лефон - 35, таксафон – 3.
 Биылғы жылы 
абоненттердің интернет 
желісіне қосылу туралы 
өтініштерін қанағаттандыру 
үшін станцияда DSLAM 
қондырғысына қосымша 64 
порттық екі плата қойылды. 
Қазіргі таңда барлығы 512 
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порт, оның 448-і орталық 
станцияда, 64-і Амантоғайда 
монтаждалған.
  Аудан бойынша Интернет 
қызметі  387, IDTV телеви-
дение 87, EVDO интернет 
қызметі 124, телефония SIP 2 
абонентке  қосылған. 
2015 жылы жеке тұлғалардың 
тығыздығы 100 тұрғынға 
есептегенде 16,8-ге келеді.
Аудан бойынша 57, 54, 
55 жоспарланған ақаулық 
(дефектілік) актілер бойын-
ша Маметова, Байдаулетова, 
Есжанова көшелерінде бай-
ланыс желілерін жаңартып-
жаксарту мақсатында 
төмендегідей жұмыстар 
атқарылып жатыр, яғни 
жоспарланған жəне ағымдағы 
жөндеу жұмыстары, оның 
ішінде кабелдік, абонент 
желілерінің жаңартылуы, 
бағандар мен тас тіректердің 
қойылуы, кəбілдік қораптар 
мен муфталардың орнаты-
луы жəне абоненттердің 
үйлеріне дейін жаңадан 
сымдардың тартылуы, сым-
сыз телефондардың желілік 

телефондарға айырбасталуы, 
осы жұмыстардың барлығы 
бұзылыстардың азаюуы-
на, телефон санымыздың 
көбеюуіне, байланыстың 
тоқтамай жұмыс істеуіне, 
интернет желісіне шектеусіз 
шығуына жəне байланыс 
сапасын арттыруға əкеліп 
соғады.
  Биылғы жоспар бойын-
ша автокөлік қоятын гараж 
ғимараты күрделі жөндеуден 
өтуде.
  Жаңа технологиялардың 
енгізілуіне байланысты 
телефон ақысын əр түрлі 
тəсілдермен төлеуге бола-
ды, яғни интернеті бар або-
ненттер өзінің жеке кабинеті 
арқылы, кез келген интернет 
желісі қосылған жерлерден 
telecom.kz сайты арқылы 
төлеу жүзеге асырылып отыр. 
Жылдың басынан бастап те-
лефон орнату, интернет жəне 
IDTV телевидение қостыру 
акцияларға сүйеніп орнаты-
луда. 
 Мекемеде кəсіподақ 
ұ й ы м ы н ы ң 

ұ йым д а с т ы ры л уым е н 
қызметкерлер мен балаларға 
арналған арнайы емдеу-
сауықтыру орталықтарына 
баруға жеңілдікпен жолда-
малар қаралған. 
  Аудандық көлемінде бо-
лып жатқан мəдени жəне 
спорттық іс-шараларға 
(яғни жаңа жылдық, жыл 
басы наурыз мерекесі, 1 
мамыр шеруі, спорттық 
іс-шаралар, қарттар күні,  
тағы баскалары)  ұжым бо-
лып  бір кісідей атсалысып 
қатынасады, сондықтан  
ұжымда ынтымақ пен 
бірлік, сыйластық пен 
еңбек сүйгіштік əрдайым 
қалыптасқан.
  Облыстық көрсеткіштер 
(рейтинг СЕ) бойынша 
Амангелді АӨТТ мекемесі 
2015 жылдың 1 тоқсан 
қорытындысы бойынша 
екінші орынды иеленді. 
Бұл – өзім басқарып 
отырған маңызды меке-
ме қызметкерлері мен 
жұмысшыларының төл 
мерекелеріне жасаған тама-
ша тартуы деп есептеймін. 
Əріптестерімнің барлығын 
мерекемен құттықтап, 
оларға табыс тілеймін.

Е.ДАУЫЛБАЙ,
аудандық телекомму-

никациялар торабының 
басшысы.

Суретте: мекеме басшысы 
Е.Дауылбайдың (ортада 

тұр) облыстық байланыс 
бақармасы басшылығынан 

марапат алып тұрған 
сəті. Қасындағылар 

облыстық мекеме бас-
шысы Қ.Темірханов жəне 

Морозова.

     Ұлттық құндылықтарды ұлықтау, отбасы мəртебесін көтеру 
мақсатында Мемлекет басшысы Н.Ə.Назарбаевтың Өкімімен 
бекітілген «Мерейлі отбасы» ұлттық байқауы биыл да өз 
жалғасын тапты. Жақында Қостанайда «Мерейлі отбасы» 
байқауының «Парасатты отбасы», «Дəстүр жалғастырушы», 
«Мерейлі отбасы» аталымдары бойынша өңірлік кезеңінің 
жеңімпаздары анықталды. Барлық аудандар мен қалалардан 
іріктеліп, үздік деп танылған 40 отбасы биылғы жылы екінші 
рет ұйымдастырылып отырған «Мерейлі отбасы» ұлттық 
байқауының облыстық кезеңіне қатысты. Біздің аудан-
нан Сейтқалиевтер отбасы қатысып, облыс сахнасында əн 
шырқап, көрермендерді өз өнерлерімен тəнті етті. Қостанай 
облысының əкімі Н.Садуақасов бұл отбасыға өз қолымен ар-
найы диплом, гүл шоғын жəне естелік сыйлық табыстай оты-
рып, отбасына ерекше тоқталып өтті.   
    Бұл байқауға қатысқан жанұялардың барлығы да «Мерейлі 
отбасы» деген атаққа лайықты деуге болады. Қай-қайсысын 
алсақ та, достық пен сыйластықта өмір сүріп жатқан бұл 
отбасылардың көпке үлгі болары анық. Осындай мерейлі от-
басылар көп болсын деп тілейміз! 

 «Мерейлі отбасы»
БАЙҚАУДАН ТАБЫСТЫ ОРАЛДЫ
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            ТУҒАН ЖЕР
Туған жер, асқар алып қорғанымсың,
Нəр алған өзегіңнен бойда күшім.
Болсаң да қандай күйде сүйіп өтем,
Өз елім, өз Отаным болған үшін!

Өзіңсің бүгін менің мақтанышым,
Дəріптеу сені мақтап тапқан ісім.
Тəуелсіздік ауасын жұтып жүрмін,
Арайланып таңымның атқаны шын.

Туған жер - жүрегімнің төріндесің,
Адамға көп кездесер өмірде сын.
Елімнің іргетасы берік болып,
Кішкентай түйірі де бөлінбесін.

Отаным - қымбат маған əр аймағың,
Өзіңмен бірге əркез жан-айғайым.
Қастың емес, достікі болсын мəңгі,
Естілген құлаққа кеп маңайдағы үн.

Лəззатын алып сенен балалықтың,
Қабылдап керектерін жаңалықтың.
Өзіңнің топырағыңнан əсер алып,
Күн емес, минут сайын жаңарыппын.

Көтерген уақыт салған қасіретін,
Керемет туған жерім қасиетің.
Өзіңнен рухани нəр қабылдап,
Менде бір жанашырың, бас иетін.

АСТАНАМ КІНДІГІНДЕ 
САРЫ-АРҚАНЫҢ

Күн сайын көріп көркін Астананың,
Шырқап жүр асқақтатып, жастар əнін.
Барлығы Ақ-Ордамнан шығып жатыр,
Өмірлік маңызы бар бастаманың.

              Қайырмасы:

        Астана нұрлы қалам,
        Мəңгілік тұршы аман.
        Сүйсінер сəулетіңе,
        Өзіңді көрген адам.
        Астанам арман қалам,
        Елбасым салған қалам.
        Көркіне көз тоймайды,
        Шаттанам, қайран қалам!

Бой түзеп талай əсем ғимараттар,
Тұс-тұстан құйылуда хабар-ақпар.
Жаз болса, желек қағып, жас шыршалар,
Қыс келсе, таңдандырар жауған ақ қар.

              Қайырмасы:

Астана кіндігінде Сары-Арқаның,
Жайнай түс, гүлдене бер, бар айтарым.
Өзіңмен - бірге менің қуанышым,
Өзіңмен - бірге жəне жан-айқайым.

             Қайырмасы:

Айналаң ұлан-асыр байтақ елім,
Төрінде асқақ-биік Бəйтерегім.
Символы ерлік пенен бостандықтың,
Келеді сол туралы айта бергім!

              Қайырмасы:

             САҒЫНЫШ
«Екпінді», мен атыңнан айналайын,
Тым ыстық нақ мен үшін əр маңайың.
Көп болды елге ат ізін салғаным жоқ,
Сол жерде тұрып жатқан бар ма, ағайың?!

Мен өзім бұл мекенді - жұмақ көрем,
Қалайша күнде көрмей, шыдап келем.
Ойыма түскен сайын туған ауыл,
Өзіме сан алуан сұрақ берем.

Өстім мен осы жерде бала болып,
Есімде басымдағы қара бөрік.
Жаз бойы суға түсіп, балық аулап,
Ал қыста ойнаушы едік шана теуіп.

Мен былтыр жолым түсіп, елге барып,
Ойладым, келейін деп бір дем алып.
Көргенде өзім туған мекенімді,
Оралдым жүрек сыздап үйге налып.

Ел көшкен, ескілердің жүзі ғаріп,

Қуаныш УСКИН - еңбек ардагері, запастағы полиция полковнигі:

Төбемде күн көмескі, күзі налып.
Бір нəрсе жұбатады көңілді тек,
Жатқаны ата-баба ізі қалып.

Көргенде ескі үйімді, ойым мұңда,
Сағынып жетуші едім, əрбір жылда.
Құлаған қора-қопсы бəрі де жоқ,
Айналған үй орыны  томпақ қырға.

Жас кезім осында өтті, балалығым,
Шаттыққа толы болды, бала ұғымым.
Əжем мароқұм ескертіп айтушы еді,
Аттама деп ешкімнің ала жібін.

Өмірге кеп, тамған жер, кіндік қаным,
Қорек алып анадан тілді ұққаным.
Жымыңдаса күн бəрін көркем етіп,
Жел сыбырлап жеткізген сұмдықтарын.

Созылып маңайдағы қыр-белестер,
Сыр шертіп, тарихымнан күнде елестер.
Азаттық деп қол жинап Аманкелді,
Соғыс ашып жасаған ерен істер!

Басқа боп өзгеріпті жер бедері,
Келгендей басқа заман, ер кезегі.
Тыныштық жаулап апты бұл аумақты,
Тынымсыз байқағаным жел кезеді.

Суларда азайыпты, тартылыпты,
Бұл күнде тамшының да, нарқы мықты.
Қандайда қиындыққа мойымаған,
Бəрінен осы аумақтың халқы мықты.

Қаз қаңқылдап жеткізіп өз мұңдарын,
Оқ тиіп талайының көз жұмғанын.
Өзен, сулар шалшық боп, жайлап ағып,
Іште сақтап тұрғандай өз жұмбағын.

Осындай туған ауыл көрінісі,
Бір кезде көтерілген төріне ісі.
Мен жүрген кейіпкері өзгерістің,
Ұмыта алмай мекенін жүрген кісі.

ƏКЕ ЕРЛІГІ
(Соғыс ардагері Сыпсыңбаев Əбуге)

Архивтерді қопарсақ ашылмаған,
Деректерді іздесек басылмаған.
Бар екенсің, жарқ етіп шыға келдің,
Ерлігіңе таң қылдың асыл бабам.

Калининград майданы тұрағында,
Соғыс алып, атқыштар құрамында.
Европаны өтіпсің жаяу жүріп,
Шегінуге болмапты бір адымға.

Соғыстың əр кезде де бар талабы,
Жүріпсің қару-жарақ арқаланып.
Ерлігімен түсіпсің ел көзіне,
Қорғауда Украинаны, Полтаваны.

Немістер «Шиловканы» басып алған,
Танктер оқ боратып тосып алдан.
Жауды жеңіп аман-сау елге жету,
Етке шығар əр солдат осыны арман.

Болыпты үлкен шайқас кескілескен,
Іздемесек бұл жайтты естімеспек.

Оқ тиіп сол шайқаста жараландың,
Ерлігіңді шығармас ешкім естен.

Не нəрсе деп сұрама, бұл тағыда,
Кез болғансың тағдырдың бұрқағына.
Қиын кезде адаспай өмір сүрдің,
Мақтан болдың кейінгі ұрпағыңа.

Тірлікте жас пен терің көп төгілген,
Сүрінбей өттің өмір өткелінен.
Қатарыңнан қалмадың, сыйлы болдың,
Адал еңбек еліңе, еткеніңнен.

Тауып алып тізімнен боздақтардың,
Иесі, бізде атандық құнды ақпардың.
Жасаған ерліктерің əйгіленіп,
Жүректі дірілдеттің, мұңды ақтардың.

Газеттенде табылып суретің,
Қарашы жасағанның құдіретін.
Өміріңнің кезеңін білдік біз де,
Айғақталып, əскерлік қызметің.

Қуанып бала-шаға, ұрпақтарың,
Кетіпсің жасап ерте ұрпақ қамын.
Рухтарын көтердің əулетіңнің,
Тек жетпейді өзіңнің тіл қатқаның.

АНАМ КƏМИЛАҒА
Жан анам, сені аспанда күнге теңесем,
Таңқалып оған, «бұның не, балам» деме, сен.
Ақ сүтіңді емдім, бойыма бердің болмысты,
Тумасам сенен, мен ешкімде емес ем.

Анашым, сені көктегі айға теңесем,
«Асыра сілтеп, қатысты-ау балам» деме, сен!
Өзіңнің ойың, өз метрім, шеңберінен 
                                                           шықпаған,
Тəубе етіп барға, артыққа құштар емес ең.

Ең қымбат адам сен едің апа біздерге,
Əркімді таңдап, орныңа қойып тізгенде.
Кезінде бірақ бағалай біле алдық па,
Қатасы көптеу, білгені аздау, біз пенде.

Біз үшін апа - сен едің əулет анасы,
Аялап құшар, балалардың болған панасы.
Жоқ, кемтігін түгендер бəрін ескеріп,
Уақыт келіп жеткенде адам шамасы.

Сол уақыт келді, ұрпағың өсіп, ер жетті,
Келіндер туып, бəрі де бесік тербетті.
Ұмытылғанмен жоғымызды іздеп, біз жүрміз,
Деп ойла «ана», əулеттің оты сөнбепті.

НЕГЕ?
Неге адам - тоймайды екен қызыққа,
Неге жуас жол беріп жүр бұзыққа?
Неге біреу аз нəрсені тəубе етіп,
Тойынып жүр, нан қосып жеп шыжыққа.

Неге адам - ұмытады тəубесін,
Неге жазда қар басады тау басын.
Неге адам жасап теріс қылықтар,
Саудаға сап, тыныш жүрмей сау басын.

Неге адам - үйір сондай мансапқа,
Тойынбайтын болса да онда қанша ақша.
Неге ойы - баю ғана тек қана,
Айтқандарым əлде менің жансақ па?

Неге адам - жақын жүреді былыққа,
Бой алдырып өте жөнсіз қылыққа.
Неге ғана білмейді екен ондайлар,
Көп ұзамай түсетінін құрыққа.

Неге адамдар ойламайды басқаны,
Алда жүрер неге сонша бас қамы?
Білмейтін бар, имандылық шарттарын,
Ассадағы орта жастан жастары.

Неге адам - бұл жалғанға сыймайды,
Бір-біріне ынтығады қимайды.
Құны кетіп сыйластықтың бара ма?
Неге солай білесіздер ме мұндайды?

ӨТЕГЕН ДОСЫМА
Достарымның бірі сенсің - Өтеген,
Дей алмассың Қуанышқа бөтен ем.
Бір мектепте, бір сыныпта оқыдық,
Достарымды құрметтеймін өте мен.

Бірге өткіздік жастық шақтың қызығын,

Қыздар сені еркелетті, қызығып.
Ал сен болсаң құр жымиып, сыр ашпай,
Тыныш жатқан судай болдың тұңғиық.

Тұңғиығың сапырылды толқындап,
Махаббаттың тырп еткізбей алқымдап.
Майдай еріп, судай ақтың досым – ау,
Марияңа кездескенде жарқылдап.

Өлең айтса тыңдаушы едің сүйсініп,
Ынтығушы ең жүрегіңнен күй шығып.
Біз ойлаушы ек қарап тұрып сыртыңнан,
Өтекеміз қалған ғой депи шын сүйіп.

Көп ұзамай аяқ-қолың маталды,
Үйленетін айың, күнің аталды.
Отағасы болып шыға келдің сен,
Сүю заңы міне, осындай қатал-ды.

Бір жылдан соң болдың досым балалы,
Бұндай жандар - қоғам үшін бағалы.
Еңбек етіп, елді сүйіп, қуанып,
Өз бақытын адам солай табады.

Өрт сөндіріп, іс жасадың пайдалы,
Емессің ғой, қу немесе айлалы.
Шөп те шаптың, мал ұстадың үйіңде,
Дастарханның үстін тапты қаймағы.

Шахарбану, Жанғали мен Мəдиің,
Сағынғали, Жанеркемен мəз үйің.
Еркеғали,бəрі сенің бақытың,
Мəрияң бар дей алмаймын аз ұйым?!

Немерелер қосылғанда шуылдап,
Жақсы ойлар жүре берер туындап.
Тоба десең, бəрі жақсы, тек қана,
Ойлантпаса өткен өмір зуылдап.

Жанайкерім əн айтып жүр, əн айтып,
Мақтаныштан қуанудың мəні айшық.
Немерелер өміріңнің жалғасы,
Аман болсын, бөтен көзден талай сұқ.

Марияң да - əр қырымен таң қылған,
«Мəрия үшін деуші едің ғой, жан құрбан»
Өзіңменен бірге болсын өлгенше,
Таңдап алған асыл жарың мың қыздан.

       БӨЛЕБАЙ ДОСЫМА
Жетпіс жасқа жан досым, сен де келдің,
Талай істі тындырып, ерлеп едің.
Жұрт қатарлы адал боп, еңбек еттің,
Батырларға мен сені теңгеремін.

Өткіздің бастан талай оқиғаны,
Кездесті көз алартып қоқиғаны.
Азырақ тіл жеткенше мен жазайын,
Бұл жайлы келешекте оқиды əлі.

Білмедің жұрт қатарлы демалысты,
Ретпен ақырындап, шен ауысты.
Торғайда қылмыспенен, күрес салдың,
Ол мекен қашаннан да ең алыс-ты.

Жағдайдың кездессең де түр-түрімен,
Бойыңа дарытпадың түлкі мінез.
Қысымның қалсаңдағы ортасында,
Айналтушы ең сол сəтті, күлкіге лез.

Ерекшесің адамдық болмысыңмен,
Еш нəрсе өлшенбейді қол қысумен.
Адамдық пен адалдық бойда болса,
Достасады адамдар сол кісімен.

Тыңда досым, назар сап ауызыңды ашпай,
Жүре алмаспын, сенімен қалжыңдаспай.
Неге осы сен ұшасың, Бақытжан айтса,
Жайшылықта жүресің асып-саспай.

Асқар таудың шықпасаң да шыңына,
Бұл өмірден таптың досым шұғыла.
Бұл еңбектің зейнетін жеп сен жүрсің,
Тығылмаушы ең, қиындықтың ығына.

Жанұяң бар, дос-жаран бар, шүкірлік,
Достар біледі білмесе де бүкіл жұрт.
«Анау былай, мынау солай» - саған жат,
Жат жəне де пендешілік, күпірлік.

Тұнжырама жетпіс жас кəрілік деп,
Алға жылжыт бұл жасты əрі бүктеп.
Сексеннің сеңгірінен қарғып өтіп,
Өте шық Жамбыл жасың, бір уһ деп.

АСТАНАМ - АРМАН ҚАЛАМ, ЕЛБАСЫМ  - САЛҒАН ҚАЛАМ!


