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Бүгінгі күнге, балықтардың уылдырық шашып 
к�бею мезгілінде 128 табиғат қорғау заңнамасын 
бұзушылық анықталып, оның ішінде  50 матери-
ал сот орындарының қарауына  жіберілді. 78 ереже 
бұзушыларға 950208 теңге айыппұл салынып, оның 
880215 теңгесі �ндірілді. !ндірілу к�лемі 95,6 пай-
ызды құрайды. Балық аулау ережесін бұзушылардан 
43 ау және 836 кг балық тәркіленген. Балықтардың 
уылдырық шашып к�бею мезгілінде ұйымдастырылған 
«Уылдырық – 2016» атты акция 10 маусымға дейін 
жалғасатын болады.

Қорғаныс министрінің орынбасары Оқас Сапа-
ров Астанада �тіп жатқан KADEX-2016  халықаралық  
қару-жарақ пен әскери-техникалық мүлік к�рмесіне 
келген тілшілерге сұхбат берді. Оның айтуынша, 
Қазақстан алдағы уақытта  алыс қашықтыққа ұшатын 
Ресейлік «СУ-35»   жойғыш ұшақтарының бір пара-
сын сатып алуы ықтимал. Аталмыш ұшақ сағатына 
2,5 мың шақырым жылдамдықты еңсеруге қауқарлы. 
Ресейлік бұл ұшақты сатып алуға әлемнің бірқатар 
елдері айтарлықтай қызығушылық танытып отыр. 
Алайда,  түрлі саяси-экономикалық  және басқа да 
астарлы мүдделерге байланысты ұшақтарды сатып 
алу келісіміне әзірге тек Қытай елі ғана қол жеткізген. 
«СУ-35» ұшағының құны шамамен 83 млн. доллар-
ды құрайды.

Айта кету керек, аталмыш к�рмеге шетелден 40 
мемлекеттің  әскери қорғаныс ведомстволары мен  
қару-жарақ �нідіретін әлемнің 350-ден астам компа-
ниялары қатысуда. 

Ж а д ы р а ғ а н  ж а з д ы ң  а л ғ а ш қ ы  к ү н і 
еліміздің болашағы саналатын ұрпақтың т�л 
мерекесі.  Бұл ең к�ркем, ең мейірімді мере-
ке. Себебі бұл күн сыңғырлаған сәби күлкісі 
мен балдырғандардың былдыры арқылы 
ерекшеленеді.1 маусым – Халықаралық бала-
ларды қорғау күні М.Шоқай атындағы орталық 
алаңда «Қазақстан балалары – Нұрлы жолмен» 
деп аталатын мерекелік шара ұйымдастырылды. 
Бұл жолғы мереке жылдағыдан қызықтырақ 
�тті. Балабақша бүлдіршіндері ән айтып, би 
билеп жарысқа түсті. 

Мерекенің ашылу салтанатында ау-
дан әкімінің орынбасары А.Есмаханов с�з 
с�йлеп, жиналған қауымды  Балалар күнімен 
құттықтады. Еліміздің ертеңі, �міріміздің мәні 
– балаларымыз үшін Қазақстанда барынша 
жағдайлар жасалып жатқанын айтты. Елбасы 
Н.Назарбаевтың саясатымен Қазақстанда бала-
лар мен олардың ата-аналарына толық жағдай 

жасалып,  оның бәрі осы балалар үшін жасалып 
жатқан игі істер екеніне тоқталды. 

Орталық алаңда батуттар, балалар үшін әр 
түрлі ойыншықтар сатылды. Балалар  түрлі-түсті 
шар мен бақыт құсын  к�кке ұшырып, алыстап 
кеткенше қызықтап қарап тұрды. Сондай-ақ, 
аудандық білім б�лімінің ұйымдастыруымен 
балалар арасында «Біз бақытты баламыз» атты 
асфальтқа сурет салу байқауы �ткізілді. Сурет 
салған мектеп оқушылары �здерінің ойларын-

да жүрген, қала және ауыл бейнелерін салып 
үлкендерге қуанышты к�ңіл сыйлады. 

Алаңға жиналған бүлдіршіндерге  мерекелік 
сыйлық ретінде аудандық кәсіпкерлік және ту-
ризм б�лімінің ұйымдастыруымен  500-ге тарта 
тегін балмұздақтар таратылды. Тәттілердің та-
ратылуына тікелей қолдау к�рсеткендер  жеке 
кәсіпкер Нұрлыбек Gлтаев және Алмас  Рах-
манбердиев. Балалар үшін ерекше мейірім мен 
нұрға толған, жылылық сыйлаған күн болды.

Ұрпақты ұлттың жалғасы деп қараған ба-
баларымыз �зге жұрттан ұрпақ тәрбиесіне де-
ген ынта-ықыласы мен ниеті арқылы озық тұр. 
Алаштың ақиық ақыны Мағжан Жұмабаев та 
«Жас бала – жас шыбық. Жас күнінде қалай 
иіп тастасаң, солай �седі» – дейді. Иә, атам 
қазақ сәбиін бесік жырымен жұбатып, әнмен 
әлдилеп, ертегімен елітіп, жыр-дастанмен 
құлақ құрышын қандырған. Ел қорғаған ба-
тырды, сал-сері мен ақынды �неге еткен. 
Міне, осындай мейірім мен даналықты бой-
ына сіңірген қазақтың қай ұрпағы болсын 
ұлттық намысы жоғары, к�ргенді, к�пшіл бо-
лып �скен. Бұл мәселе, яғни ұрпақ тәрбиесі 
қай кезде де күн тәртібінен түспеуі тиіс. Себебі 
ұлт келешегі сапалы тәрбиеде жатыр. Ендеше, 
ұрпағымызға ұлағатты тәрбие беріп, елдің 
ертеңіне атүсті қарамағанымыз абзал.

   Маржан �ШІРАПБАЕВА.

Жағдайды ести сала, сәбидің жақындары мен ауыл 
тұрғындарының жедел іздестіруінің нәтижесінде, 
Ерсұлтанды суға батып кеткен жерінен 30 метр 
қашықтықтан ағасы Бақыт алып шығады. Сол жер-
де балаға алғашқы к�мек к�рсетіліп сәбидің бетін бері 
қаратып алған. 

Бүгінде соншама жерге су түбінде ағып барып, жи-
ырма бес минут су астында болған баланың қалай аман 
қалғанына таң қаласың. Осындайда к�рер жарығы бар екен 
дейсің.  Періште қаққан Ерсұлтан қазір дін аман, шапқылап 
ойнап-күліп жүр. Ата-әжесі “баламды Құдай сақтады” деп 
шүкіршілік етіп отыр. Ерсұлтанға біз де еліңнің сүйікті ер-
азаматы бол! – деген тілегімізді айтып тарқастық.

БЕЙБІТ ЕЛДІҢ 
БАЛҒЫНДАРЫ

АЖАЛДАН АМАН 
ҚАЛҒАН НӘРЕСТЕ

ҚОРҒАНЫС 
САЛАСЫ 
КҮШЕЙТІЛМЕК

Халқымыз бала сүйіп, оны өсіруді 
өмірдің мәні мен мағынасына 
балаған. «Бала – бауыр етің», «Бала-
лы үй – базар, баласыз үй – қу ма-
зар» деп баланы байлық санаған. 
Дана  Абай атамыз «Адамның бір 
қызығы – бала деген» деп өсиет 
қалдырды. Себебі бала – біздің 
болашағымыз. 

Шиелі ауданының сексен жыл ға 
жуық тарихы бар «!скен �ңір» газетіне 
2016 жылдың екінші жарты жыл ды ғына 
жазылу жүріп жатыр. Ба сылым қозғай-
тын тақыры бы ның сан алуанды ғы мен 
ерекшеленеді. Газет бет терінен қа лың 
оқыр ман эко но ми ка лық-әлеуметтік 
салалар, мәдени-әдеби �мір тура лы 
дү ние лерді молы нан таба алады. Яғни, 
әрбір адам ның �зін қызық ты ратын ма-
териалдарды оқуына мүмкіндігі бар. 

Ауданның апталық таралымы 12 
мың ға жақын бас басылымы ның тұ-
рақ ты жә не жаңа оқыр мандарымен 
қай та қауышамыз деген сенімдеміз. 

«!скен �ңір» – бәріңіздің сүйікті 
һәм керекті газетіңіз.

«!скен �ңір» – әр отба сының, әрбір 
мекеменің рухани серігі, жаңалық жар-
шысы.  

Басылымның 6 айға жазылу бағасы 
т�мен дегідей:

Жеке тұлғалар үшін – 2000 теңге.

Мекемелер үшін – 3000 теңге.
Еске салайық, «Қазпочта» АҚ-ның 

тасымалдау және тарату қыз меті та-
рифте рінің �суіне бай ла нысты басы-
лымдарға жазылу ба ғасын к�термеу 
мақса тында «Сыр медиа» ЖШС 2016 
жылдың 1 шілдесінен бастап атал-
мыш мекеменің қыз метінен толық 
бас тартып отыр. Сон дықтан, алдағы 
жарты жыл дық қа «Сыр ме диа» ЖШС-
не қа расты барлық газетке жазылу 
тікелей «!скен �ңір» га зетінің редак-
циясы мен серіктестік �кілдері арқы лы 
жүргі зі леді.

Біздің есеп шотымыз:
«Сыр медиа» ЖШС
СТН 331 000 011 645
БСН 100 740 005 115
ҚҚС бойынша тіркеу куәлігі 
Серия 33001 №0003930 17.08.2012
ИИК KZ349260701180488005
АО “Казкоммерцбанк”
БИК: KZKOKZKX     

Аудан айнасы, 
Шиелінің шежірелі 

тарихынан сыр 
шертетін «!скен 

�ңір» газетіне мешіт 
жамағаты да жа-

зылып жатыр. 
Аймақ тарихы мен 

жаңалықтарынан 
хабардар болғыңыз 

келсе, «!скен 
�ңір» газетіне 

жазылыңыздар.
Рахат қажы 
АХМЕТОВ,

аудандық «Оқшы 
ата» мешітінің бас 

имамы.

«ӨСКЕН ӨҢІРГЕ» 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР

Қазақстан Республикасын-
да Ту, Елтаңба және Gнұран 
м е м л е к е т т і к  р ә м і з д е р  б о -
лып табылады. Бұл белгілер – 
тәуелсіздігіміздің, егемендігіміздің 
жарқын бейнесі. Тәуелсіздікке 
қ о л  ж е т к і з г е н  к е з е ң д е  т � л 
рәміздеріміз де дүниеге келді. 1992 
жылдың 4 маусымында  Елбасы 
Н.Назарбаевтың қол қоюымен 
т ұ ң ғ ы ш  р е т  е л і м і з д і ң  Ту ы , 
Елтаңбасы бекітілді. 1992 жылдың 
11 желтоқсанында Мемлекеттік 
Gнұран қабылданды. Арнайы  
Жарлыққа сәйкес, 4 маусымда 
Мемлекеттік рәміздер күнін атап 
�тетін болдық.

Рәміздер –  белгілі бір елдің 
�мір салтын, бүкіл болмыс-
ерекшелігін, айрықша арман-
а ң с а р ы н  б і л д і р е т і н  б е л г і . 
Мемлекеттік рәміздердің ұлттық 
патриотизмді қалыптастырудағы 
р � л і  е р е к ш е .  М е м л е к е т т і ң 
мызғымас негіздерінің бірі са-
налатын рәміздерсіз елестету 
мүмкін емес. Gрбір Қазақстан 
азаматы Мемлекеттік рәміздерді 
аялауға, жанашырлықпен қарауға, 

құрметтеуге, сонымен қатар 
жұмыс орнында дұрыс қолдану 
мен насихаттауға жүктелген 
жауапкершілікті түсінуі тиіс. Ауда-
нымызда да осы бағытта  жастарға 
рәміздердің маңыздылығын 
түсіндіру бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. 

Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 34-бабын да: 
«Gркім республиканың Мем-
лекеттік рәміздерін құрмет-
теуге міндетті»  деп жазылған. 
Міне, биыл рәміздеріміздің 
қабылданғанына 24  жыл толып 
отыр. Жас буынға патриоттық 
тәр бие беруде мемлекеттік рә міз-
дердің алар орны ерекше. 

Еліміздің �з алдына дербес 
мемлекет екенін айғақтайтын, 
қазақ халқының дарқандығы мен 

кең дігін бейнелейтін т�л ны-
шандарды құрметтеу – Отанға 
деге н сүйіспеншіліктің, жоғары 
аза маттығымыздың к�рінісі. Бір 
шаңырақ астында, ынтымақ пен 
бірлікте �мір сүріп жатқан жүзден 
астам ұлт пен ұлысты біріктіруде 
де мемлекеттік рәміздердің үлесі 
зор.

“ К � к т у д ы ң  ж е л б і р е г е н і 
– қазақтың асқақ беделі” деп 
әндеткен ел үшін мемлекеттік 
рәміз – баға жетпес құндылық. 
Себебі ол – егемендікпен келген 
елдіктің белгісі. Gр қазақ үшін 
халқымыздың арман-мүддесі, 
салт-санасы, батырлығы мен 
асқақ рухы, елдік бітім-болмысы 
бедерленген басты нышанның 
орны т�р болып қала бермек.

А.ТЕМIРБЕКОВА.

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

ОТАНЫН СҮЙГЕНДЕР – 
РӘМIЗДЕРIН ҚҰРМЕТТЕГЕНДЕР
Елімізде 4-маусым 
Қазақстан Республикасын-
да Мемлекеттік рәміздер 
күні ретінде мерекеленеді. 
Мемлекеттік рәміздер 
– бұл кез келген 
мемлекеттің егемендігі мен 
біртұтастығын бейнелейтін, 
оның ажырағысыз 
атрибуттарының бірі. 

ОБЛЫСТА

БАСПАСӨЗ – 2016

ЕЛІМІЗДЕ

АСӨЗ – 2016

б і б і

Мектеп алдына жиналғандарды облыстық 
мәслихат хатшысы Н.Байқадамов, білім және 
ғылым министрлігінің �кілі, комиссия жетекшісі 
Е.Мұхамедиев, облыстық білім басқармасының 
басшысы Б.Сайлыбаев құттықтап, қадамдарына 
сәттілік тіледі.
Тестілеу орталығындағы барлық 14 аудитория 
жақсы жабдықталған, түлектерге жақсы жағдай 
жасалған. Түлектер �здеріне берілген 3,5 сағат 
уақытта берілген тапсырмаларды орындап, 
тәртіпсіздік жағдайлар орын алған жоқ, ата-
аналар да аулаға арнайы орнатылған кең фор-
матты экраннан балаларының тест тапсыру сәтін 
бақылауға мүмкіндік алды.
Аудан бойынша тест тапсыру нәтижесі 81,36 
пайыз к�рсеткішке жетті. Бұл былтырғы жылға 
қарағанда жоғарғы к�рсеткіш. “Алтын белгіге” 
35 үміткер болса, оның 13-і үмітті ақтай білді.
Үздіктер де бар. Ал ең жоғарғы 121 баллдық 
к�рсеткішке №47 мектеп түлегі Абай Тұрғанбаев 
қол жеткізді. Оқуға түсуге мүмкіндіктері мол 
түлектер де аз емес. Оларға тек ақ жол тілеу ғана 
қалды.

Алтай НУРИДДИНҰЛЫ.

ҰБТ – 2016

СЫНАҚТАН 
СҮРІНБЕЙ 
ӨТКЕНДЕР КӨП
Маусым айының 3 жұлдызында кент 
орталығындағы №270 Ғ.Мұхамеджанов 
атындағы мектебінде ұлттық бірыңғай 
тест тапсыруға ауданның барлық 
білім ошақтарынан 536 түлек мек-
теп қабырғасынан алған білімдерін 
сынамаққа жиналды.

БІЗДІҢ СЕНСАЦИЯ!

Ш.Қодаманов 
ауылында 2 жа-

сар Ерсұлтан, 
үй ауласының 

аяғындағы 
бүкіл ауыл 

тұрғындарының 
су алып 

отырған үлкен 
«Найман» кана-

лына ағып кет-
кен.

БАЛЫҚ ҚОРҒАУ БАЛЫҚ ҚОРҒАУ 
АКЦИЯСЫ ӨТУДЕАКЦИЯСЫ ӨТУДЕ

АҒЫМДАҒЫ АҚПАРАТТАР



Бошайдан Арыс пен Шыбық, Ары-
стан,  Қалдау мен Келке  тарайды.  Олар-
дан есімдері елге белгілі, атақты тұлғалар 
шыққан. Мәселен, 1792-1872 жылдары 
қазіргі Шиелі ауданына қарасты Сұлут%бе 
ауылында %мір сүрген Торғай датқаны 
айтуға болады. Хиуа хандығының датқасы 
болған жылдары ол елді  отырықшылыққа 
үндеген. Елдің егінін егіп, малының жай-
ылымын суаруы үшін Сұлут%бенің баты-
сынан шығысына қарай Боқтыбай ка-
налын қаздырған. Датқа %з замандаста-
ры Тұрсынбай, Балаби, Досбол сынды 
ел басыларымен сыйласа отырып, елдегі 
түрлі дауларды ақылдаса шешіп отырған. 
Торғайдан Шоқай би (Шоқмұхамед), 
Қалымбет (Қалмұхамбет), 4ліш 
(4лмұхамед) және Оспан, Шоқайдан 
– Сыздық, Мұстафа, Нұртаза туады. 
Мұстафа Шоқайдың кім екені әлемге аян.  
Ал 4ліш ауылдан т%рт кластық бастауыш 
мектеп аштырған, Мұстафа да осы мек-
тептен сауатын ашқан. 
Торғай датқаның ағасы әрі ақылшысы 
бола білген Игілік әулие әділ, сопы 
кісі болған. Ол кісі туралы ел аузында 
небір аңызға бергісіз әңгіме бар. Соның 
бірінде Түркістанның қылеуетінде жан-
жақтан зиярат етіп келген сопы-әулиелер 
отырғанда  бір леп соғып, жанып тұрған 
шырақ с%ніп қалады. Қараңғыда бір 
дауыс “о, мүриттерім, мына с%нген 
шырақты жаға алатын кім бар?” деген 
с%зді екі рет қайталайды. Сұрақ үшінші 
рет қайталанғанда Игілік “ұлықсат бол-
са мен үміттеніп к%рейін” деп шыраққа 
қарай “суффит” деп бір үрлегенде шырақ 
жарқ етіп с%ніп қалады, екінші рет 
үрлегенде  тұтанып кетеді. Сонда әлгі 
дауыс ” қап, әттеген-ай, т%сегі  аздап 
кір болмағанда мына кісі ұшып кететін 
әулие екен” дегенде сол жерде отырған  
мүриттер Игіліктің  киімін “тәбәрік” деп 
жыртып алған екен. Содан кейін оны ел 
“Игілік әулие” деп атап кетті. Тағы бірде 
“Наршоқының” басында Торғай датқа 
Игілік ағасымен ақылдасып отырса, алы-
стан ақ киімді, салт атты кісі к%рінеді. 
Торғай датқа: “Аға, мына кісінің асықпай 
келе жатқаны, атқа отырысы маған ұнап 
тұр” дегенде Игілік: “4й, Торғай, сенің 
к%зің бар, мына жігіттің атқа отырысы да 
келісіп-ақ тұр екен. =зі бізге әдейілеп ұзақ 
жолдан келе жатқан секілді. Парасатты, 
тиянақты жанға ұқсайды. Тегінде  бізге 
адал к%мекші, елге пайдасы тиетін  аза-
мат болып қалар” дейді. Шындығында ол 
жолаушы Арқадағы найман елінен кінәлі 
болып, Сыр бойына Торғай датқаны па-
налап келе жатқан Оразай ишан болып 
шығады. Оразайдың соңынан жеткен 
қуғыншылар оның аты Торғай датқаның 

үйінің белдеуінде байланып тұрғанын 
к%ргенде  тайсалып қалыпты. Торғай 
датқа қуғыншыларға %лген адамның 
құнын %тейді де Оразайды %зіне %кіл 
бала етіп, Сырдың жағасынан жер береді.  
Игілік әулие сынаған, атқа отырысынан-
ақ таныған Оразай 4ліш ашқан   мешітте 
балаларды мұсылманша оқытады, %зі елге 
аса беделді кісі болады. 
Қыпшақтың Шашты руының  Бошай 
әулетінен  шыққан   батырлардың бірі 
Биікбай батыр әкесі Балтадан анасының 
құрсағында қалады. Он алты жасынан 
Қоқан әскерлерімен, түрікпендермен 
болған шайқастарға қатысып, батыр 
атанған. Бұл кісінің ерекше қасиетінің 
бірі – елдегі жетім балаларды %з бала-
сы етіп асырап, аман алып қалатыны. 
Ш%мекейдің Бозғұл руынан шыққан 
Құлқа батыр түрікпендерге  жорық 
жасағанда, Биікбай батыр қыпшақ қолын 
басқарып барып, жеңіспен оралған. Сол 
жолғы жорықта қаза тапқан түрікпен 
батырының 4 жасар баласын елге 
әкеліп, баласындай асырап, жетілдірген. 
Ел аузындағы аңызға зер салсақ, кіші 
жүз жағынан келген бір ұры батырдың 
жорыққа мінетін  атын суытып жүрген 
баланы ауыл сыртында аттан аударып, 
атын барымталап кетеді. Мұны естіп, 
ашуланған Биікбай батыр %зінің қырық 
сарбазын ертіп, ұрының соңынан қуады. 
Жолда сәл тынығып алуға жатқан кезде 
түсіне ақсақалды  қария еніп: “Тұр, балам, 
алдыңдағы жол екі айрылады, оң жағына 
түс, жол айрықта қоржын жатады, соны 
ал” дейді. Атып тұрып, шаба ж%неледі, 
шынында да жол айрықта қоржын жа-
тыр екен, найзасының ұшымен іліп 
алып, қанжығасына байлайды. Бұл хабар 
жорыққа бірге шығып жүрген кіші жүздің 
батырларына жетеді. Олар ат-шапан ай-
ыбымен ұрыны қоса беріп, Биікбай 
батырдың кешірімін алады. Ашуы 
қайтқан  Биікбай батыр қоржынды ашып 
қараса ішінде кітап бар екен. Оны қолына 
алған заматта тіліне жыр шумақтары ора-
лады. =зінің тосын қимылынан сескен-
ген Биікбай бірнеше күн үйінен шықпай 
жатып қалады. Ел арасында “батыр жын-
данып кетіпті” деген әңгіме тарайды. 
Биікбай батыр астындағы ақбоз атын 
құрбандыққа шалып, елді жинап құран 
оқытады. Ел тарағаннан кейін молданы 
оңашалап алып қалып, %з жағдайын баян-
дайды. Сонда молда: “Саған иесіз қалған 
шайырдың әруағы қонған екен, енді 
ақындық жол ұстайсың, жеті ұрпағыңа 
дейін ақын болады немесе аузы дуа-
лы болады. Енді жорыққа шығуыңды 
тоқтат” дейді. Шындығында Биікбай 
ұрпақтарынан ақын да, бір айтар кісі де 

шыққан.  
Бошайдан шыққан тағы бір аруақты ба-
тыр – 4жібай. Қазіргі Шиелі ауданының 
Сұлут%бе және Тартоғай стансаларының 
аралығында Майлытоғай деген ауыл 
бар. Солтүстігінде Нәнсай арнасы, 
оңтүстігінде  Сырдария мен Итаяқ к%лі,  
шығысында Бекмырза құмы мен 4улие 
тораңғыл, батысында Бураның құмы мен 
Қара ой орналасқан. Кезінде сан түрлі 
%сімдіктер мен жабайы жануарларға толы 
мекен болғандықтан Майлытоғай атан-
са керек. Табиғаты осындай к%ркем ау-
ылда 1791 жылы қыпшақтардың шаш-
ты руының Бошай тармағынан шыққан 
тұлғалардың бірі 4жібай Қарпықұлы 
дүниеге келген. Ол Сыр елінің азаттығы 
үшін күрескен. 4жібай ірі денелі, қарулы 
қара күш иесі болған. Біраз уақыт Арқа 
еліндегі ағайын арасында Ұлытау %ңірінде 
ел басқарған белгілі бидің қасында бол-
са керек. Бірде әлгі бидің үйіне лауазым-
ды кісі келетін болады да 4жібайды отын 
дайындауға жібереді. Атқа арба жегіп, 
отынға барады. Шапқан отынын арбаға 
басып, атқа жегіп айдаса, аты тарта ал-
май  тұралап қалады. Бұған ыза болған 
4жібай атты  бауыздап тастайды. С%йтіп 
оны к%теріп алып отынның үстіне тастай-
ды да %зі арбаны сүйретіп ауылға келеді. 
Арбаны есік алдына қойып, демалмақшы 
болып к%галға шалқасынан  жатқанда 
үстінен би  шығады. Отын тола арба-
ны, оның үстіндегі бауыздалған атты, 
арбаның жанында құлашын кең жай-
ып жатқан жігітті  к%рген би “осынша-
ма қара күші бар, құлашым жеткен жер-
ге дейін билермін деген  сұсы бар бұл жігіт 
жәй адам болмады ғой” деп 4жібайға 
қамқорлық танытқан екен. Содан кейін 
Арқадағы ағайын 4жібайды “ат к%терген 
алып” деп атаған к%рінеді.
4жібай батыр 1822-1825 жылдары 
аға сұлтан Ерден Сандыбайұлының  
к%мекшісі болған. Сондай-ақ ол Кене-
сары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық 
к%терілісін қолдап, әрі оған қатысады. 
Кенесары Орынбор және Батыс Сібір 
губернаторлықтарының жеріне тұрақтай 
алмай, оңтүстікке ойысқанда Ре-
сей үкіметінің қысымы мен қуғынына 
ұшыраған 4жібайдың елі де Сарыарқадан 
Сыр бойының Қоқан хандығына қараған 
Шиелі %ңіріне к%шіп барған. 4жібайды 
Қоқан ханы %з руының датқасы етіп 
бекіткен. 1861 жылдың 11-25 маусымын-
да орыс патшасының тікелей нұсқауымен  
Орынбор мен Омбы губернияларын-
да тұратын орта және кіші жүздің 189 
беделді %кілі қатысқан қатаң шекаралық 
тәртіп ж%нінде съезд %ткізіледі. Осы 
съезге қатысқан 4жібай батыр тура-
лы “Қыпшақтың белгілі биі, Кенеса-
ры мен Сыр бойына к%шкен елдің бір 
б%лігіне  Ақмешіт бекінісі құлағанға 
дейін датқа болған 4жібай Қарпықов” 
деп к%рсетілген. Сонымен қатар, Омбы 
облыстық мемлекеттік мұражайында 
сақталған құжаттарда Сарысу бой-
ын жайлайтын кіші жүз рулары мен 
Ұлытаудың  батыс б%ктерін мекенде-
ген қыпшақтардың арасындағы  мал да-
уын шешуде 4жібайдың ерекше ықпалы 
болғандығы атап к%рсетілген. 4жібай ба-
тыр туралы ел аузында  айтылып жүрген 
аңыз к%п. Соның бір-екеуіне құлақ 
түрелік.      
Кенесары ханның қолы  Арқадан ауып, 
Сырдың үстімен  жүріп %тіп, 1844 жылы 
Шу %ңіріне жетіп тұрақтаған екен. 
Жасақшылары жолда кездескен малды 
айдап әкете берген деседі. Бұл ылаңнан 
Сыр бойы қыпшақтары да сырт қалмапты. 
Жайлаудағы жылқыларының қуылып 

әкетілгенін  естіген елдің би-датқалары 
кеңеске жиналып, барымташылардың ар-
тынан  қуғыншыға жіберетін елшіліктің  
есебін таппай таласып отырғанда 
4жібай  “келісім берсеңіздер, мен ба-
райын” депті. Билердің келісімін алған 
4жібай жігіттерін жасақтап, жолға 
шығады. =з жылқыларының Қожық ба-
тыр жасақшыларының  қолында дегенді 
естіген 4жібай Шу бойындағы сол ауылға 
келіп тоқтайды. Алдарынан шыққан 
күтушілер қонақжайға түсуді ұсынады. 
4жібай “біз қонақ емеспіз, ағамызға 
сәлем беруге келе жатырмыз, %з үйіне ба-
рамыз” дейді. Мұны естіген Қожық ба-
тыр “сәлемі бар ағайын болса келсін” 
деп рұқсатын береді. 4жібай аттан түсіп, 
батырдың үйіне кіреді. Үй иесі т%рдегі 
ағаш керуеттің үстінде шалқасынан түсіп 
жатыр екен, 4жібай оған дауыстап сәлем 
беріп: “қосыңыздың осында екенін біліп 
сәлем бере келдік, Сырдың біраз жылқысы 
Қырға қарай желдеп кеткен екен, соны 
осы жақтан біле қайтайық деген есебіміз 
де бар” дейді. Сонда батыр басын к%теріп, 
4жібайға  бұрыла қарап: “Сырдың қай 
баласысың?” дегенде ол: ”Сырдың бар 
баласымын, сыртқа жұмсап тұратын ша-
барманымын” деп жауап береді. “Бар ба-
ласы сендей болғанда Сырдың датқалары 
қандай болғаны” деп таңданған батырға 
4жібай “тап %зіңіздей” дейді. 4жібаймен 
біраз с%з жарыстырған батыр оны сы-
нап к%ргісі келгені болар, кеңесшілеріне 
%зінің ел аралап қайтатынын, оған дейінгі 
халықтан түскен дау-дамайды, арыз-
шағымды осы жігіттің шешетінін ай-
тып, %зі жол жүріп кетеді. Батыр қайтып 
оралғанша халықтан тоғыз шағым түсіп, 
бәрі де 4жібайдың т%релігімен әділ 
шешімін табады. Ауылына оралған ба-
тыр “Бұл батырдың қандай жақыны екен, 
айтқан т%релігі мен әділдігі бидің %зінен 
кем шықпайды екен, асып жатпаса” де-
ген әңгімені естіп, 4жібай інісіне қатты 
риза болыпты. Жұртын жинап той жа-
сап, 4жібайдың айдалған жылқысын 
%сім-%темімен алдына салып беріп, еліне 
қайтарған екен. 
Жас кезінде, шамасы 16-17 жастағы кезі 
болса керек,   4жібай құм ішінде жылқы 
қайырып жүріп, алыстан жылтыраған от 
к%реді. Жақындап келсе жылап отырған 
кемпір-шал екен. Жағдайларын сұрағанда 
Түркістанда тұратын Қоқан бегі Ж%лекке 
келіп, датқалармен мәжіліс құрып, зекет 
жиынының есебін алып жатқанын біледі. 
Бектің озбырлығының асқаны сонша  әр 
күн сайын  марқа қозының етін пісіртіп 
жеп жатқанымен қоймай қойнына 

қыз салуды бұйырады. Қорғаушысы 
жоқ қарияларға атқамінерлердің бірі 
келіп, бойжеткен жалғыз қызын бектің 
қасына жіберуді бұйырыпты. Амалдары 
таусылған қарттарға “абыржымаңыздар, 
ретін %зім келтіремін” деп қыздың  
қашан, қайда бару қажеттігін сұрап, 
%зінің сол уақытта сол арада болаты-
нын және қыздың үлкендеу киімдерін 
әкелу қажеттігін айтып, кетіп қалады. 
Уағдаласқан уақытта келіп, қыздың 
киімін киіп, қыз шақырылған жерге ба-
рады. Күтіп тұрған бекке “4жібай қыз” 
соңынан еруге белгі беріп, оны қалың 
қара шеңгелдің ішіне қарай бастайды. 
Адам дауысы естілмейтіндей жерге кел-
ген “қыз” шапшаң қимылдап, бекті жер-
ге алып ұрып, алқымына қанжарын 
қадап: “не қалайсың, %лтірейін бе, 
жіберейін бе?” дейді. Бек: “шыбын жа-
нымды  қия г%р, қалаған тілегіңді орын-
дайын” дейді. Ажалдан аман қалған 
бек бұл сырдың екеуара құпия болып 
қалуын %тінеді де  4жібайға жақын арада 
датқалардың Түркістанға жиналатынын, 
соған келуін, %зінің күтіп алатынын айта-
ды. С%йтіп 4жібай жәбір к%рген кемпір-
шалдың қызына  бостандық  әперіп, 
киімін қайтарады, қариялардың бата-
сын алады. Арада біршама уақыт %ткенде   
датқалардың Түркістанға жүргелі 
жатқанын естіген 4жібай табыннан бір 
жарамды ат ұстап мініп, датқаларға ере 
жолға шығады. Түркістанға келген соң 
датқалар %здеріне арнайы дайындалған 
шайхананың қасына қостарын тігіп, 
жайғасады. 4жібай  к%рсетілген 
сілтемемен бектің үйіне келеді. Дарбаза-
ны қаққанымен бектің ұйықтап жатқанын 
айтқан күзетші есікті аша қоймайды. Сон-
да 4жібай: “Бекті оятып, 4жібай келіп 
тұр деп айт” дейді. Орнынан тұрған бек 
күзетшіге  қонақты кіргізіп, атын жай-
лауды, әйеліне монша  дайындап, ауқат 
әзірлеуді тапсырады. =зі сыртқа шығып, 
4жібайды күтіп алады. 4жібай моншаға 
түсіп, тамақтанып дем алуға жатады. 
Ертеңіне бектің %зінің салтанатқа киетін 
киімімен бірдей етіп дайындатып қойған 
киімдерін киіп, онымен бірге датқалар 
жиналған мәжіліске барады. Бұрын бек 
жалғыз %зі отыратын мәжіліс т%рінде бұл 
жолы онымен бірдей шенді 4жібай бірге 
отырады. Датқалар кезек-кезек с%з алып, 
шешілмей жүрген дауларын талқылап, бек 
алдында шештіріп алады. Оған 4жібай да 
араласып отырады.  Мәжіліс аяқталарда 
бек Сырдың  датқаларына бұдан былай ел 
ішінің тірлігіне  қатысты шаруа мен дау-
дамайды 4жібайдың алдында шешуге бо-

латынын жеткізеді. Содан бастап 4жібай 
батыр “халық датқасы” деп атанған 
к%рінеді.  Ел аузындағы “т%рт датқаға 
билік айтқан би 4жібай” деген с%з осы-
дан %рбісе керек. 
Сыр бойының  датқалары жиналып, 
бір даудың шешімін таппай %зара дау-
ласып жатқанда үстеріне 4жібай келіп 
қалады. 4ңгіме т%ркінін бағамдаған ол 
датқалардың  с%зін б%ліп: “мырзалар, 
мен бір ту бие сойып едім, еті сасып ба-
рады, не істесем екен?” дейді. “Тұз себу 
керек” дейді  отырғандар. “Тұз сасыса 
қайтпекпін?” дегенде датқалар с%з тап-
пай, тосылып қалады. Сонда 4жібай: 
“Сіздер елдің тұзы емессіздер ме, осылай 
таласқанда  халық қайда барып жараса-
ды” депті.  Осыдан кейін датқалар саба-
сына түскен екен. 
4жібай батыр Сыр елінің азаттығы үшін 
күрескен. Ел аузынан алынған дерек бой-
ынша 4жібай ірі, ержүрек, келбетті кісі 
болған. Ол кебісін Тәшкенде арнайы 
тапсырыспен  тіккізген. Бір сапарында 
тапсырысқа уақыты болмай  кездескен 
ләпкіден “үлкендеу кебісің бар ма?” деп 
сұраса, сатушы %збек әріректен бір пар 
кебісті алып жатып: “Бұл кебіс 4жібай 
әкама да сияды” депті. “Онда маған да 
сияды, бере ғой” деп киіп к%рместен 
ақысын т%леп, қолтығына қысып жүре 
берген екен.   Батыр бабамыз 75 жасын-
да қайтыс болған. Сыр бойының атақты 
ақыны Бұдабай Қабылұлы 4жібайдың 
қазасына:
Елу сегіз жасыңда,
Шалқыдың шалқар теңіздей.
Елу тоғыз жасыңда,
К%зге түстің семіздей.
4жібай-Торғай атандың,
Бірге туған егіздей.  
Алаштан алдың алғысты,
Атаңа нәлет дегізбей.
4ділеттілігің жайылды,
Наушаруан салған негіздей, – деп к%ңіл 
айтыпты.
Кезінде араб ақыны әл-Араш 
Мақкинақ 4жібай туралы жыр жазған. Ол  
ақын Зуфһар ағзам ибн Имам (4жібайға 
жиен, К%зей қыпшақ Кісенбай молданың 
туысы) деп к%рсетілген. Бұл %лең За-
йыр Иманұлының дәптерінен алынып, 
бүгінгі күнгі әдеби стилистика жүйесіне 
келтіріліп, %ңделген.   
Сұрасаң тегің кім деп біздің жайдан,
Қыпшақ-шашты, бошайда “4жібайдан”.
4жібай атам аты, әрі руым,
Кезінде т%рт датқаға билік жайған.
Келгенше отыз жасқа жауға аттанып,
4жібай отау тікпей ел қорғаған.
Ел бастап есейгенде би атанып,
Мекені, ел қонысы Сырда орнаған.
Т%сінде дарияның күмбез қалған, 
Кесегі сүтке илеген сары саздан.
Халқынан 4жібайға ескерткіш деп,
Күмбезге арапшалап жазу салған.
Есімі 4жібайдың, ерлік ісі,
Жатталып аңыз қалған ел есінде.
=жет ару, әрі ақын Сырдың қызы,
Жар болған 4жібайға он бесінде.
Жеті ұл қатар туып сол анадан,
Бошайдан бір аталық ел тараған. 
Есімі рудың атына телінген әрі ба-
тыр, әрі датқа, әрі би атанған 4жібай 
Қарпықұлының бүгінгі ұрпақтары 
еліміздің ірі қалаларымен қоса Қызылорда 
облысының Сұлут%бе, Бірінші май 
және Шиелі, Тартоғай, Майлытоғай 
%ңірлерінде %мір сүріп жатыр. “=лі риза 
болмай, тірі байымайды” дегендейін, ата-
баба кесенесі қайта қалпына келтіруді 
қажет етеді. Сонымен қатар қазіргі 
Майлытоғай  ауылын батыр баба атымен 
ауыстырса деген тілек бар. Шиелі ауданы 
әкімшілігі елдің осы ұсынысына оң қабақ 
танытса деген ойымыз бар.
 

Расул СЕРІКОВ,
Қазақстанның құрметті журналисі.

Қызылорда қаласы.   

ҒИБРАТНАМАҒИБРАТНАМА
№43 (8394) 4 маусым, сенбі, 2016 жылOsken_onir@mail.ru

Әжібай БАТЫР 

Қыпшақтың бір аталығы Бошай – жеті ру шаштының 
іргелі, үлкен бір тармағы. Шашты руының барлық ата-
лары кезінде қазіргі Шиелі ауданы  Бәйгеқұм ауылы, 
Оқшы ата кесенесінің  маңында өмір сүрген. Уақыт өте 
келе Бошай және Шағыр ұрпақтары Сұлутөбе ауылының 
төңірегіне қоныстаныпты. Қариялардың айтуынша, 
олар жазда Сарысу өңірін,  қыста Сыр бойының  қалың 
тоғайын паналаған екен. 
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Ораза ұстау амалының мақсаты 
жүректі дүниелік тіршіліктен аласта-
тып, адамның ішкі дүниесін тазарту бо-
лып табылады.

Оразаның басталу құрметіне орай ау-
дан орталығындағы «Салтанат сарай-
ында» №244 Ы.Жақаев атындағы орта 
мектепті 1989 жылы бітірген түлектердің  
түрткі болуымен «Қош келдің, Рама-
зан!» атты шара ұйымдастырылды. 
Жиынның ашылуында  облыстық 
«Ақмешіт-Сырдария» мешітінің найб 
имамы М.Гаджиев құраннан дұға 
бағыштады. Жұртшылықты мүбәрак ай-
мен құттықтаған аудан әкімінің орын-
басары А.Есмаханов оразаның мәні мен 
мағынасына тоқталып %тті. Сонымен 
қатар,  облыстық «Ақмешіт-Сырдария» 
мешітінің бас имамы Т.Омаровқа аудан 
әкімінің алғыс хатын табыстады.

Кездесу барысында «Нартай %нер 
мектебінің» С.4бжапбаров,  Н.Оспанов 
сынды ұстаздары және «Тұран» трио-
сы шараны  иләһи әндермен әрлесе, 
Қ а р м а қ ш ы  ау д а н д ы қ  м е ш і т і н і ң 
қызметкерлері діни к%ріністермен 
к%ркемдеді. Сондай-ақ, облыстық «Дін 
мәселелерін зерттеу орталығы» КММ 
Шиелі аудандық б%лімінің бас маман-
теологы Қ.Кеңесбеков «Ойын баласының 
Пайғамбарымызға деген махаббаты» атты 
монолог оқып, к%рермендердің к%зіне 
жас ұялатты.

Рамазан айын қарсы алуға арналған 
жиынды облыстық «Ақмешіт-Сырдария» 
мешітінің бас  имамы, Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының 
аймақтағы %кілі  Т.Омаров қорытындылап, 
шараны %ткізуге атсалысқан бірқатар аза-
маттарды алғыс хатпен марапаттады. 

Маңызы зор жиында тұрмысы т%мен 
отбасыларына қайырымдылық к%мек 
к%рсетілді. 

Рамазан айында тозақтың есіктері 
жабылып, жәннаттың есіктері ашық бо-
лады екен. Жалпы, Пайғамбарымызға 
(с.ғ.с) қасиетті құран да осы айда 
түскен. Рамазан – құлшылық жа-

сап, Жаратқаннан кешірім сұрайтын 
ай.Ораза %з алдына б%лек құлшылық 
болғандықтан, оны намаз оқымайтын 
адам да ұстай алады. Ораза ұстаған 
адамға ауызашар берудің %зі үлкен са-
уап. 

Азиз БАТЫРБЕКОВ.
Суретті түсірген Б.Б$ЙІМБЕТ.

ДІНІ ЖАРЫҚТЫҢ – КҮНІ ЖАРЫҚ

ҚÎØ ÊÅËÄІҢ, ÐÀÌÀÇÀÍ!
Енді бірер күннен соң айлардың сұлтаны Рамазан басталады. Рама-
зан айында ауыз бекіту ислам дінінің бес парызының біріне жатады. Бұл 
айда мұсылмандар тек ішіп-жеуден ғана тиылмайды, сондай-ақ,  ислам 
қағидаларын неғұрлым тиянақты ұстанып, ашу, қызғаныш, дүниеқорлық, 
қанағатсыздық, құмар сияқты сезімдерге жол бермеулері, ізгі амалдар 
жасап, игілікке ұмтылулары қажет. 

Жақыпов Нұржан Тәліпханұлы 
Қазақстан Республикасы ның 2015 
жылғы 23 қарашадағы «Қазақстан 
Республика сының мемлекеттік 
қызметі туралы» Заңының 15 
бабының 1 тармағына сәйкес, 
аудан әкімінің 2016 жылғы 
02 маусымдағы 
№1129-ө өкімімен «Шиелі аудандық 
білім бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің басшысы 
қызметіне тағайындалды.

Жақыпов Нұржан Тәліпханұлы 1977 жылы 3 шілдеде Қызылорда 
облысы, Шиелі ауданы, Бестам ауылында туылған, білімі жоғары. 
1999 жылы Қорқыт ата атындағы Қызылорда педагогикалық 
институттың математика және физика пәнінің мұғалімі мамандығы 
бойынша бітірген. 
    Еңбек жолын 1994-1995 жылдары Қызылорда облысы, Шиелі ауданы,  
Ленин атындағы колхоздың ұжымшарында колхозшы болып бастаған.
     1999-2003 жылдары Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі 
кентіндегі №46 А.С.Пушкин атындағы орта мектебінде физика пәні 
мұғалімі, 2003-2012 жылдары аралығында №46 А.С.Пушкин атындағы 
орта мектептің директорының тәрбие ісі ж%ніндегі орынбасары, 
2012 жылдан бастап осы кезге дейін Бестам ауылдық округінің әкімі 
қызметін абыроймен атқарып келеді. 
Отбасылы.

ТАҒАЙЫНДАУ



Мүлікті жария ету – заңды экономикалық ай-
налымнан шығарылған немесе тиісті емес тұлғаға 
ресімделген мүлікке құқықтарды мемлекеттік 
тану рәсімі. Тиісті емес тұлғаға (бұдан әрі – басқа 
тұлғаға) – алған кірістерін жасыру мақсатында жа-
рия ету субъектісінің кірістерінен сатып алынған 
мүліктің меншік иесі ретінде әрекет еткен тұлға.

Мүлікті жария ету мерзімі 2014 жылғы 1 
қыркүйектен басталады және 2016 жылғы 31 
желтоқсанда аяқталады.

Мүлікті жария етудің мақсаты. 
М ү л і к т і  ж а р и я  е т у  т а б ы с т а р д ы  ж а -

сыру мақсатында заңды экономикалық ай-
н а л ы м н а н  ш ы ғ а р ы л ғ а н  ж ә н е  ( н е м е с е ) 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес ресімделмеген не тиісті емес тұлғаға 
ресімделген мүлікке құқықтарды мемлекеттің 
тану рәсімі және жария етілген капитал түрінде 
экономикаға қосымша қаражатты тарту, оны 
заңды айналымға енгізуге мүмкіндік береді, 
Қазақстан Республикасының Президенті Н. На-

зарбаев ұсынған бес институттық реформа және 
оны жүзеге асырудың 100 нақты қадамында «2017 
жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік қызметкерлер, 
одан әрі барлық азаматтар үшін кірісті және 
шығысты жалпы жариялауды кезең-кезеңімен 
жүзеге асыру» (III тарау, 42-қадам) қарастырылған. 
Яғни, жалпыға бірдей декларациялау кезінде аз-
маттар заңдастырылған мүлкі мен табыстарын 
ашық к8рсете алады. Сонымен қатар, Қазақстан 
Салық мәселелерінде 8зара әкімшілік к8мек тура-
лы конвенцияға қосылғаны белгілі, оның негізінде 
әлемнің әр түрлі елдерінің салық органдары 8з 
резиденттерінің осы елдерде орналастырылған 
мүлкі мен кірістері туралы ақпаратпен алма-
сады. Осылайша, мүлікті жария ету бойынша 
жүргізілетін акция мемлекеттің кіріс органдарымен 
8зара қарым-қатынастарды реттеу және болашақта 
ықтимал наразылықтарды болдырмау үшін жақсы 
мүмкіндік болып табылады.

Жария етудің басымдылығы. 
Мүлікті жария ету барысында алынған 

м ә л і м е т т е р д і ң  қ ұ п и я л ы л ы ғ ы  с а қ т а л а д ы 
ж ә н е  з а ң д а с т ы р ы л ғ а н  м ү л і к  п е н  м ү л і к 
иесінің үстінен мүлікті жария ету барысын-
да анықталған мәліметтерге сүйене отырып, 
қылмыстық іс жүргізуге және әкімшілік, тәртіптік 
жауапкершілікке тартуға тыйым салынған.

Жария етуге келесі мүлік жатады:
1) ақша;
2) бағалы қағаздар;

3) заңды тұлғалардың жарғылық капиталы-
на қатысу үлесі;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес мемлекеттік тіркеуге жататын, басқа адамға 
ресімделген жылжымайтын мүлік;

5) Құрылыс нормалары мен қағидаларына, 
сондай-ақ,  8здері  орналасқан,  жария ету 
субъектісіне меншік құқығында тиесілі жер 
учаскесінің нысаналы мақсатына сәйкес келетін, 
Қазақстан Республикасының аумағында тұрған 
үйлер (құрылыстар, ғимараттар);

6) Қазақстан Республикасы аумағының 
шегінен тыс жерлерде тұрған жылжымайтын мүлік 
жария етуге жатпайды.

Жария етуге жатпайтыны:
Құқыққа, адамның бостандығына қарсы 

жасалған қылмыстар; сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылыққа және қылмыстар; Жалған ақша, 
құнды қағаздар мен құжаттарды заңсыз жасау 
нәтижесінде алынған мүлік және ақша; Құқығы 
сот тәртібінде немесе заңды түрде дауланып 
жатқан мүлік; Құрылысының аяқталуы бюджеттік 
қаражаттың есебінен іске асырылатын жылжы-
майтын мүлік обьектілеріндегі тұрғын және тұрғын 
емес үй-жайлар.

Мүліктің жария етуін 8ткізу үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі; 

Ақшаны жария ету ұлттық және (немесе) ше-
тел валютасында екінші деңгейдегі банкте, Ұлттық 
почта операторында ашылған ағымдағы шотқа салу 

(аудару); Екінші деңгейдегі банкте, ұлттық почта 
операторында ағымдағы шотқа ақшаны салмай 
(аудармай) - арқылы жария ету арқылы жүргізіледі.

Ақшаны жария ету үшін кіріс органдарына 
8ткізілетін құжаттар:

- жеке басын куәландыратын құжаттың 
к8шірмесі;   -  тұрғылықты жері  бойынша 
мемлекеттік кіріс органына тапсыратын 2 дана-
да арнайы декларация; - ақшаны ағымдағы шотқа 
енгізген (аударған) кезде екінші деңгейдегі банктің, 
Ұлттық почта операторының жария ету субьектісіне 
енгізілген (аударылған) ақша сомасының м8лшерін 
растайтын анықтама к8шірмесі; - ақшаны ағымдағы 
шотқа салмай (аудармай) жария еткен жағдайда – 
мүлікті жария еткені үшін алымның т8ленгені ту-
ралы түбіртектің к8шірмесі. Бұл ретте, кіріс ор-
ганына арнайы декларацияны тапсырғанға дейін 
жария ететін ақшаның сомасынан 10 % м8лшерде 
алдын-ала алым т8ленгендігін растайтын құжаттың 
к8шірмесі.

Сондай-ақ, жария ету субъектісімен 8зіне 
тиесілі материалдық және қаржылық құралдарын 
ұстау немесе уақытша сақтау бойынша шарттық 
қатынастары, келісімдері және міндеттемелері бар 
басқа да  ұйымдарға мүлікті (тарсты) сенімгерлік 
басқаруға берілген ақшаны жария еткен жағдайда, 
жария ету субъектісі тиісті құжаттардың да нота-
риалды куәландыратын к8шірмелерін тапсырады.

Қазақстан Республикасы аумағының шегінен 
тыс жерлерде орналасқан, оның ішінде тиесілі емес 

тұлғаға (бұдан әрі – басқа тұлғаға) ресімделген 
мүлікті (ақшадан басқа) жария еткен жағдайда кіріс 
органдарына 8ткізілетін құжаттар:

- Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс 
органына тапсыратын 2 данада арнайы декларация;

- алымның т8ленгені туралы түбіртектің 
к8шірмесі, - жария ету субъектісінің мүлікке не 
басқа тұлғаның мүлікті жария ету субъектісіне 
бергенге дейінгі оған меншік құқығын белгілейтін 
қ ұ ж а т т ы ң  н о т а р и а л д ы  к у ә л а н д ы р а т ы н 
к8шірмесі(басқа тұлғаға ресімделген мүлікті жа-
рия еткен жағдайда):

Ал, басқа тұлғаға ресімделген мүлікті жария 
еткен жағдайда, шет мемлекеттің қолданатын 
құқығына немесе  Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес жасалған, басқа тұлғадан жа-
рия ету субъектісіне (басқа тұлғаға ресімделген 
мүлікті жария еткен жағдайда) мүлікке меншік 
құқығын 8тусіз немесе 8зге де нысанда беру тура-
лы шарттың немесе 8зге де құжаттың нотариалды 
куәландырылған к8шірмесі;

Бағалы қағаздарды, қатысу жария еткен 
жағдайда жария ету субъектісі меншік құқығын 
растайтын шет мемлекеттің тиісті органы неме-
се ұйымы берген 8зге де құжатты ұсынуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс 
жерлерде орналасқан, жария ету субъектісімен 8зіне 
тиесілі материалдық және қаржылық құралдарын 
ұстау немесе уақытша сақтау бойынша шарттық 
қатынастары, келісімдері және міндеттемелері бар 

басқа да ұйымдарға мүлікті (трасты) сенімгерлік 
басқаруға берілген мүлікті (ақшадан басқа) жа-
рия еткен жағдайда, жария ету субьектісі тиісті 
құжаттардың да нотариалды куәландырылған 
к8шірмесін тапсырады.

Қазақстан Республикасының аумағындағы 
басқа тұлғаға немесе жария ету субъектісіне 
ресімделген мүлікті (ақшадан басқа) жария еткен 
жағдайда кіріс органдарына 8ткізілетін құжаттар:

- Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс 
органына тапсыратын 2 дана арнайы декларация; 
- жеке басын куәландыратын құжаттың к8шірмеі; 
- жария етілетін мүлікке жария ету субъектісінің 
меншік құқығын белгілейтін құжаттың нотари-
ат куәландырылған к8шірмесі; - басқа тұлғаның 
жария ету субьектісіне (басқа тұлғаға ресімделген 
мүлікті жария еткен жағдайда) мүлікті 8теусіз не-
месе 8зге де нысанда меншік құқығын бергені ту-
ралы  Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес жасалған шарттың нотариат куәландырған 
к8шірмесі; Жария ету субъектісінің қалауы бойын-
ша қоса берілетін, арнайы декларацияда қамтылған 
ақпаратты растайтын 8зге де құжаттар және (неме-
се) мәліметтер қоса беріледі.

Аудан тұрғындарына ыңғайлы болу үшін ау-
дан, қала бойынша кіріс басқармаларында мүлікті 
жария етуге қажетті құжаттарды қабылдауға ар-
найы маман б8лінген және тиісті түсіндірме 
ақпараттарды мына байланыс телефондары 
арқылы алуға болатынын хабарлаймыз.

 Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, 
Т.Рыскулов к8шесі,№12. Телефоны: 8(72432)4-
29-47.

Шиелі ауданы бойынша мемлекеттік 
кірістер басқармасы.
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БАҚЫТТЫ БАЛАЛЫҚ 
ШАҚҚА САЯХАТ

МҮЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУ ТУРАЛЫ

Отбасынан басталған ұрпақ тәрбиесі балабақшадан 
бастау алатыны шындық. 

С о н д а й  б і р  т ә р б и е  о р н ы  Ж 8 л е к 
ауылындағы «Ж8лек» балабақшасы болып 
табылады. Онда бірнеше педагог және кіші 
қызметкерлер ұрпақ тәрбиелеуде үздіксіз 
еңбек етіп келеді. Балабақша меңгерушісі 
Г.Жолдыбайқызы басқарып отырған ұжым 
1 маусым – халықаралық  балаларды қорғау 
мерекесіне орай «Бақытты балалық шақ» 
атты мерекелік іс-шара 8ткізілді. Топ 
тәрбиешілері Шолпан Сейтжанова және 
музыка жетекшісі Гүлназ Сағындықованың 
ұйымдастыруымен 8ткізілген к8ріністер мен 
балалар әндері және билеріне ата-аналар 

мен к8рермендер қол соғып ризашылығын 
білдірді. Азаматы мықты ауыл азбайды 
демекші ауыл кәсіпкері әрі балабақша ата-
анасы Бауыржан Абызбаев әр жыл сайын  
балабақшаға к8мек қолын созып демеушілік 
танытып келеді. Биылғы мерекеге құр кел-
мей балаларға бес қабатты тәтті торт ұсынды. 
Балалар мен ата-аналар мерекелік к8ңіл-
күйде ризашылықпен тарқасты. 

Дидар У�ЛИХАНҚЫЗЫ, 
«Ж#лек» балабақшасының 

тәрбиешісі.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Семизбай-U» требуются кандидаты по следующим должностям:
Начальник производственно-техни ческого отдела
Образование: высшеетехническое образование;
Стаж работы: на инженерно-тех нических руководящих должностях не менее 3 лет по спе-

циальности; 
Инженер-геофизик 
Образование: высшее техническое образование 
Стаж работы: на инженерно-техни ческих должностях не менее 3 лет по специальности.
Техник-геолог
Образование: высшее техническое со стажем работы не менее 1 года или средне - специаль-

ное техническое со стажем работы не менее 3 лет по специальности.
Слесарь по ремонту оборудования с право ведением токарных работ
Образование: средне-специальное техническое;
Стаж работы: не менее 1 года по специальности; 
Ведущий инженер-геотехнолог 
Образование: высшее техническое образование; 
Стаж работы: на инженерно-техни ческих должностях не менее 3 лет по спе циальности;
Лаборант химического анализа
Образование: высшее техническое со стажем работы не менее 1 года или средне - специаль-

ное техническое со стажем работы не менее 3 лет. Резюме кандидатов, несоответствующие ука-
занным требованиям, рассматриваться не будут.

Резюме с указанием всех предыдущих мест работы и выполняемых функций высылать на 
электронный адрес: job@semyzbay-u.kazatomprom.kz в срок до 16.06.2016 г.

ҮЙ САТЫЛАДЫ
Шиелі кенті, Абай к8шесі, №3 үй тез арада сатылады. Үй 6 б8лмелі, ауызсу, 2 сарайы, қосымша 

к8терілген 10х18 іргетасы бар. 4 к8лік ірі тасымен бірге. Құжаттары түгел. Жас мамандарға келісуге 
болады. Хабарласу телефоны: 87029204486.

***
Шиелі кенті, Бұхар-жырау к8шесі, №39 үйдің 2 пәтері сатылады. Үй 1-ші қабатта орналасқан, 

3 б8лмелі. Бағасы 2 млн. 500 мың теңге. Хабарласу телефоны: 87755094530, 87751529768.
***

А.Ясауи к8шесі, №12 үйдің 1 пәтері тез арада сатылады. Үй жер там, 5 б8лмелі, гараж, мон-
ша, беседкасы, мал, тауық, ошақ қоралары бар. Үлкен жолдың бойында орналасқан, бизнеске 
ыңғайлы. Бағасы келісімді. Хабарласу телефондары: 4-25-61, 87013062955, 87051555686.

***
Шиелі кенті, Панфилов к8шесі, №53 үйдің 2 пәтері тез арада сатылады. Үй 5 б8лмелі,  

ж8ндеуден 8ткен. Құжаттары түгел. Бағасы 2700 000 (екі млн. жеті жүз мың). Хабарласу телефо-
ны: 87786106209.

***
РУ-6, №25 үйдің 26 пәтері сатылады. Үй 2 б8лмелі, еурож8ндеу жасалған, 1-ші қабатта 

орналасқан. Бағасы келісім бойынша. Хабарласу телефоны: 87019340909.
***

Шиелі кенті, Кәрімбаев к8шесі, №20 үй тез арада сатылады. Жері 12,5 сотық, үй 6 б8лмелі, 
б8лмелері кең әрі биік, ауызсу ішке кіргізілген, душ, санитарлық торап орнатылған. Аулада 4 са-
рай, мал, тауық, жем қора, гараж, жаздық беседкасы бар. Үй ішіндегі заттары сатылады. Бағасы 
келісім бойынша. Хабарласу телефондары: 87479060525, 87029140231.

***
Шиелі кенті, Дәулеткерей к8шесі, №4 үйдің 5 пәтері тез арада сатылады. Үй екі б8лмелі, 2-ші 

қабатта орналасқан, еурож8ндеу жүргізілген. Байланыс телефоны: 87759300445.
***

Шиелі  кенті, Аманкелді к8шесі, №10 үй тез арада сатылады. Үй 5 б8лмелі, сарайы, дүкені, 
жемістері бар, су үйге кіргізілген. Жас мамандарға да келісемін. Дүние мүліктері де жеке сатыла-
ды. Хабарласу телефоны: 87024939478.

Жер сатылады
Шиелі кенті, Тәуелсіздік к8шесі, 4 квартал №23 учаскедегі жер сатылады. Жер 

к8лемі 0,15 га. Байланыс телефоны: 87773841638.

 Жалюздер 
жасаймыз

Tлшеу, орнату тегін. Несиеге де беріледі. 
Хабарласу телефондары: 4-59-29, 87025084775, 
87015181505.

Жарамсыз деп 
есептелсін

Сейлханов Исатайдың атына берілген 
жүргізуші куәлігі жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп есептелсін.

Жеке тұлғаларды және тұлғалардың #кілдерін жеке 
мәселесімен қабылдау кестесі

Хабарландыру
Т8ңкеріс ауылдық округі, Ш.Қодаманов елді мекеніндегі атауы жоқ к8шеге Ұлы 

Отан соғысы және еңбек ардагері Үкітаев Қожахмет Үкітайұлының есімін беру тура-
лы ауыл тұрғындарымен 2016 жылдың 2 маусым күні 8ткізілген жалпы жиналыстың 
қорытындысына сәйкес, облыстық ономастикалық комиссияға ұсыныс беру үшін 
құжаттар әзірленіп жатқандығын хабарлайды.

Т#ңкеріс ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі.

Р/с Т.А.Ə. Қызметі Қабылдау 
уақыты

Қабылдау 
мерзімі

1 Аманжолов 
Ғабит 
Сейілбекұлы

Кент əкімі Бейсенбі
16.00-18.00

Апта сайын

2 Сəрсенбаев 
Əлібек Айдарбекұлы

Кент əкімінің орын-
басары

Жұма
16.00-18.00

Апта сайын

ШАРА

САЛЫҚ

Жиынға 8ңіріміздегі барлық кол-
ледждердің 8кілдері мен шиелілік 
оқу шылар қатысты. Шараны аудан 
әкімінің орынбасары А.Есмаханов 
ашып, кездесудің мәні мен мағы-
насына тоқталды. Облыстық бі-
лім бас қармасының б8лім басшы-
сы Б.Есенбаев оқушыларға кәсіби 
бағдар беру мақсатында құрылған 
ақпараттық-насихаттық топтың 

алғашқы жиыны Шиеліде 8тіп жат-
қандығын арқау етіп, білім сала-
сындағы реформаларды тілге тиек 
етті. Сонымен қатар, Елбасы Жолдау-
ына сай келер жылдан бастап жалпыға 
ортақ тегін кәсіптік білім берілетінін 
айтты.

Кездесу барысында аймақтағы ар-
наулы орта білім беретін оқу орын-
дарының 8кілдері 8з колледждері 

жайлы кеңінен мәлімет берді. Бейне 
экран арқылы оқу орындары туралы 
ақпарат беретін қысқаметражды филь-
мдер к8рсетілді. Облыс к8леміндегі 
колледждердің қоғамдық 8мірге бел-
сене араласып жүрген шәкірттері ша-
раны әнмен әрледі. 

Жалпы, бұл сипаттағы жиындар 
жыл сайын ұйымдастырылады. Де-
генмен, биылғы жылдың жаңалығы 
ретінде И.Vбдікәрімов атындағы 
аграрлық-техникалық колледждің жа-
нынан жоғары техникалық мектептің 
ашылғанын және Қызылорда меди-
циналық колледжінің жоғарғы 
меди циналық колледж болып қайта 
құрылып жатқандығын атап 8туге 

болады.  Агра  р  лық-техникалық 
колледжінің жанындағы жоғарғы 
техникалық мектепті бітіргендер ин-
ституттар мен университеттердің 
түлектеріне бе рілетін “бакалавр” 
дәрежелі дипломды  иеленеді екен. Ал, 
жоғарғы ме дициналық колледж болып 
құрылып жатқан оқу орнының “Ем-
деу ісі” мамандығын тәмамдағандар 
да жоғары білімді біліктілік алып 
шығады. Мұндай жетістікке республи-
ка бойынша санаулы ғана оқу орын-
дары қол жеткізді. Жанға жағымды 
жаңалық деп осыны айтады.

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.

БАҒДАР

КӘСІПТІК БІЛІМНІҢ 
КӨКЖИЕГІ КЕҢЕЙІП КЕЛЕДІ
Оқушыларға кәсіби бағдар беру мақсатында ау-
дан орталығындағы Б.Қабылұлы атындағы мәдениет 
үйінде техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындары туралы ақпарат беретін “Талапқа талғам 
таразы” атты шара болып өтті.

Біздер,  “Нартай Бекежанов” 
ауылының тұрғындары, осы мақаланы 
жазудағы себебіміз т8мендегіше:

Қызылорда облысы, Шиелі ауда-
нына қарасты Керделі ауылдық округі, 
“Нартай Бекежанов” ауылы 1928 жылы 
алғашқы ұжымдасу кезінде сол кездегі 
ауыл тұрғындары жиналыс жасап, ортақ 
мәмілеге келіп, алғашқы артельдің 
атын “Үлгілі” деп атаған болатын. 
Келесі, 1929 жылы колхоз құрылған 
кезде колхоз атын “Үлгілі” деп қойды. 
Алғашқы жиналыста колхоздың атын 
“Үлгілі” деп атау ж8нінде колхоздың 
алғашқы мүшелерінің бірі  Vбен 
Рысдәулетов ұсыныс айтып, бүкіл 
к8пшілік бір ауыздан соған келіскен 
еді. Алғашқы колхоздың бастығы бо-
лып Маман Қалдыбаев ақсақал сай-
ланады. Ол кісі кейін күріштен мол 
8нім алуына байланысты, Социалистік 
Еңбек Ері атағын алған аудандағы 
алғашқылардың бірі. Сол кездегі ең 
алғашқы колхозды құрушылар: Маман 
Қалдыбаеав, Сандыбек Оразов, Нұрым 
Ш8пшеков, Бәукен Бекжанов, Мыр-
захмет Нұржанов, Мұсабек Ыбыраев, 

Vли Ыбыраев, Tмірзақ Шығанбаев, 
Ержан Құлатаев, Tтепбай Қарқынбаев, 
Ізбасқан Құлтаев, Ишанқұл Досым-
баев т.б.

Сол колхоздың “Үлгілі” атауы 1951 
жылға дейін аталып келді. 1951 жылы 
колхоз іріленіп, үш колхоз бірігіп 
(“Үлгілі”, “Еңбекші”, “Жиделіарық”) 
бір колхоз болды. Сол кездегі солақай 
с а я с а т т ы ң  а р қ а с ы н д а  “ Ү л г і л і ” 
колхозының атауы 8згеріп, “Моло-
тов” деп аталды. Кейін 1956 жылы ол 
да 8згеріп, колхоз “Коммунизм” атал-
ды. Кейін Совет одағы тарағанда тағы 
да 8згеріп, “Нартай Бекежанов” атал-
ды. Дегенмен, осы 8тінішті жазудағы 
негізгі мақсатымызға тоқталайық. Ау-
дан к8леміндегі колхоздардың к8бісі 
бұрынғы алғашқы атауын 8згерткен 
жоқ. 

“Жеріңнің аты – еліңнің хаты” де-
гендей, сол біздің ауылдың алғашқы 
“Үлгілі” атауын қайта жаңғыртып атау 
мақсатында қазіргі ауыл округінің 
атын (“Керделі”) алып тастап, “Үлгілі” 
ауылдық округі деп аталуын 8тінеміз. 
Себебі, біріншіден, “Керделі” де-

ген атаудың бұл ауылға ешқандай 
қатысы жоқ. Бұрын ауылдық кеңес 
атауы “Бестам” деп аталатын. Ол атау 
1950 жылдары колхоз іріленіп, ауылдық 
кеңестер атауы 8згерген кезде жеке бір 
адамдардың жершілдігіне байланы-
сты, бұл жерге ешқандай қатысы жоқ 
“Керделі” аталып кеткен. Ал, Керделі 
деген с8здің ешқандай мағынасы жоқ. 
Сондықтан, “Үлгілі” атауын ауылдық 
округке берілуін 8тінеміз.

Қазір Қазақстан бойынша елдімекен 
атаулары бұрынғы атауларын алып жа-
тыр. Оның үстіне “Үлгілі” деген с8здің 
8зі бүкіл ұрпақты тәрбиелеуде үлкен 
р8л атқаратын с8з және бүкіл ауылдағы 
б8лініп кеткен ұжымдар қайта бірігіп 
жатыр. Қазақта “Tлі риза болмай, 
тірі байымайды” деген аталы с8з бар. 
Сондықтан, алғашқы бытыраңқы елді 
біріктіруге округ атын “Үлгілі” ауылдық 
округі деп атауды 8тінеміз.

Ж а қ ы н д а  8 ң і р д е г і  х а л ы қ 
қалаулыларымен болған бас қосулардың 
б і р і н д е  о б л ы с  ә к і м і  Қ ы р ы м б е к 
К8шербаев:

“Ата мен елді білу, оларға атау беру – 

б8лінуге емес, бірігуге, жарысуға емес, 
жұмылуға, тартысуға емес, тәрбиелеуге 
бастауы керек”, – деген болатын. 
Олай болса, ешқандай мағынасы жоқ 
“Керделі” атауын 8згертіп, “Үлгілі” деп 
атаудың тәрбиелік мағынасы 8те зор. 
Бұл ешқандай рушылдық, жікшілдік, 
жүзге б8лінушілікке жатпайды. Оның 
үстіне округ атын “Үлгілі” деп атау 
азғантай топтың ғана мүддесі емес, бүкіл 
ауыл тұрғындарының қолдайтынына біз 
толық сенімдіміз.

Сондықтан, аудан әкімі, жоғары ор-
гандар біздің 8тінішімізге құлақ асып, 
“Керделі” атауын “Үлгілі” ауылдық 
округі деп 8згертуді қанағаттандырады 
деп сенеміз.

Н.Бекежанов ауылы 
тұрғындарының атынан:

Ш.Қазанбаева, Социалистік Еңбек 
Ері, Сәрсенбек Байжанов, ҰОС және 

Еңбек ардагері, Абай Баукенұлы, 
ардагер-ұстаз, Баттал �міртаев, арда-
герлер кеңесінің т#рағасы, Т#лес Апба-
сов, Шиелі ауданының құрметті азама-

ты, Алдаберген Рахишев, ардагер-ұстаз. 
Барлығы 35 адам қол қойған.

ЖЕР ТАРИХЫ – ЕЛ ТАРИХЫ

ЖЕРІНІҢ АТЫ – ЕЛІҢНІҢ ХАТЫ

Облысымызда 2014 жылғы 1 
қыркүйектен бастап 2014 жылғы 
30 маусымдағы № 213-V ҚРЗ 
«Қазақстан Республикасының аза-
маттарына, оралмандарға және 
Қазақстан Республикасында 
тұруға ықтияр хаты бар адамдарға 
олардың мүлікті жария етуіне бай-
ланысты рақымшылық жасау тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес мүлікті жария етуге 
құжаттар қабылдау жүргізілуде.

Журналистикада белгілі бір қолтаңбасын қалдырған, қара нар-
дай қажырлы еңбек етіп, халқымыздың мүддесін қастер тұтқан 
қазақы с8здің хас шебері А.Жұмаділдаұлын алған марапатымен, 
қуанышымен, жеңісімен құттықтай отырып, отбасына амандық, 
8зіне мықты денсаулық тілейміз.

«Kскен #ңірліктер».

МАРАПАТ

ӘРІПТЕС ЖҮЛДЕСІ
Халықаралық “Қазақ 
тілі” қоғамы “Со-
рос Қазақстан” 
қорымен бірлесіп 
ұйымдастырған 
“Бюджет ашықтығы 
мен есептілігі” жо-
басы аясындағы 
“Мемлекеттік ашық 
бюджет” байқауында 
біздің әріптесіміз, 
аудандық “Өскен 
өңір” газетінің бөлім 
меңгерушісі, қаламы 
қарымды журна-
лист Азиз Батырбеков 
“Үздік талдау” аталы-
мы бойынша жеңімпаз 
атанды. 



Рамазан – он екі айдың сұлтаны, 
берекелі де кешірімі мол ай. Күнделікті 
тіршілік қамымен жүретін пенденің 
жүрегіне бұл айда иман нұры құйылады. 
�йткені, ораза адамды тақуалыққа 
тәрбиелейді. Сабырлық, қайырымдылық, 

мейірімділік, бауырмалдық 
секілді адамдық асыл қасиеттер 
артып, иман күшейеді. Адамның 
и м а н ы  к ү ш е й г е н  с а й ы н 
арсыздықтан арыла бастайды. 
Рамазан – Алланың мейірімі 
т#гіліп, жұмақтың есігі айқара 
ашылатын, иманды күшейтуге 
мүмкіндік берілген берекелі ай. 
Бұл – Жаратушы Иеміздің ұлы 
сыйы әрі нығметі. 

Сауаптар еселеніп жазы-
латын айда жасалған қайырлы 
істің қайтарымы адам баласы 

үшін құпия-сыр. Тіпті, ауыз бекітушіге 
берілетін сый мен сауап, құрмет пен ма-
рапат пайғамбарлар мен періштелерге 
де белгісіз. 

Құдси хадисте Алла Тағала: «Ораза – 
тек Мен үшін. Оның сыйын (сауабын) 

�зім ғана беремін...» – деп оразаның 
қадірі мен қасиетін, мәні мен маңызын 
баяндаған. 

Шарапаты мен шапағаты мол ай д а 
күн әлі істерден бас тартып, сауап  жинауға, 
ішкі дүниемізді тазартуға, Жара тушының 
разылығына б#ленуге асығайық! 

Рамазанның қадірін жақсы түсінген 
сахабалар оразаға алты ай қалған сәттен 
бастап: «Раббымыз, бізді Рамазан айы-
на аман-есен жеткізе г#р!» – деп дұға ет-
кен. Пенденің осы айда ұстаған ораза-
сы, қосымша құлшылықтары, #згелерге 
жасаған қайырымдылығы, барлық сауап-
ты амалдары еселеніп жазылады. 

Ораза – күндіз тек ішіп-жеуден #зін 
шектеу деген с#з емес. Ораза – рухтың 
азығы, тәннің шипасы. Рамазан жан 
мен тәнді рухани тазартатын, мұсылман  
үшін үлкен сабыр мектебі. Аузы берік 
жандар әдеп білмес пенделердің #зіне 
жасаған кейбір оғаш іс-әрекеттерін 
к#ріп, тұрпайы с#здерін естісе де: «Мен 
оразамын», – деген бір ауыз с#збен 
нәпсісіне тоқтау салып, сабыр сақтайды. 
Ал, сабыр иесіне берілетін сый – жәннат.

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

Биыл маусым-шілде айларына тұспа-
тұс келген Рамазанда ауыз бекітуге күннің 
ыстығы кедергі келтірмейді деп сенеміз. 
Себебі, оразаның рухани дәмін татқан 
жан Алланың теңдессіз сыйынан шет 
қалғысы келмейтіні хақ.

Рақым айы – Рамазан құтты бол-
сын! Қасиетті айда ұстаған оразамыз, 
жасаған дұға-тілектеріміз, құлшылық-
ғибадаттарымыз, әр бір қайырлы амал-
дарымыз қабыл болғай! Алла Тағала 
отбасымызға амандық, жұмы сы мызға 
береке-бірлік нәсіп еткей!

Тәуелсіздігіміз баянды, еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болғай! 7умин! 

Ержан қажы МАЛҒАЖЫҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасының т�рағасы, Бас мүфти.

Аса қамқор, ерекше Мейірімді 
Алланың атымен бастаймын!
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ОРАЗА КЕСТЕСІ
Милади 
күндер

Рама-
зан 

күндері

Таң Күн шығу Бесін Екінті Ақшам 
(ауыз ашар)

Құптан

6/06/2016 1. 4:05 05:53 13:38 18:58 21:21 22:51

7/06/2016 2. 4:04 05:52 13:38 18:58 21:21 22:52

8/06/2016 3. 4:04 05:52 13:38 18:58 21:22 22:52

9/06/2016 4. 4:04 05:52 13:38 18:59 21:23 22:53

10/06/2016 5. 4:03 05:52 13:38 18:59 21:23 22:54

11/06/2016 6. 4:03 05:51 13:39 19:00 21:24 22:54

12/06/2016 7. 4:03 05:51 13:39 19:00 21:24 22:55

13/06/2016 8. 4:03 05:51 13:39 19:00 21:24 22:55

14/06/2016 9. 4:03 05:51 13:39 19:01 21:25 22:56

15/06/2016 10. 4:03 05:51 13:40 19:01 21:26 22:56

16/06/2016 11. 4:03 05:51 13:40 19:01 21:26 22:56

17/06/2016 12. 4:03 05:51 13:40 19:02 21:26 22:57

18/06/2016 13. 4:03 05:51 13:40 19:02 21:27 22:57

19/06/2016 14. 4:03 05:51 13:40 19:02 21:27 22:57

20/06/2016 15. 4:03 05:51 13:41 19:02 21:27 22:58

21/06/2016 16. 4:03 05:52 13:41 19:03 21:28 22:58

22/06/2016 17. 4:04 05:52 13:41 19:03 21:28 22:58

23/06/2016 18. 4:04 05:52 13:41 19:03 21:28 22:58

24/06/2016 19. 4:04 05:52 13:41 19:03 21:28 22:58

25/06/2016 20. 4:04 05:53 13:42 19:03 21:28 22:58

26/06/2016 21. 4:05 05:53 13:42 19:03 21:28 22:58

27/06/2016 22. 4:05 05:54 13:42 19:03 21:28 22:58

28/06/2016 23. 4:06 05:54 13:42 19:03 21:28 22:58

29/06/2016 24. 4:06 05:55 13:43 19:04 21:28 22:58

30/06/2016 25. 4:07 05:55 13:43 19:04 21:28 22:58

1/07/2016 26. 4:07 05:56 13:43 19:04 21:28 22:58

2/07/2016 27. 4:08 05:56 13:43 19:04 21:28 22:58

3/07/2016 28. 4:08 05:57 13:43 19:03 21:27 22:57

4/07/2016 29. 4:09 05:57 13:43 19:03 21:27 22:57

РАҚЫМ АЙЫ – РАМАЗАН 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

ҚАЗАҚСТАН МҰСЫЛМАНДАРЫ ДІНИ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ, 

БАС МҮФТИ ЕРЖАН ҚАЖЫ МАЛҒАЖЫҰЛЫНЫҢ ҚАСИЕТТІ РАМАЗАН АЙЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ХАЛЫҚҚА

Аса қамқор, ерекше Мейірімді Алланың атымен бастаймын!
Құрметті мұсылман бауырлар, отандастар!
Баршамызды қасиетті Рамазан айына аман-есен жеткізген Алла Тағалаға 
сансыз шүкірлер болсын. Сіздерді мүбәрак Рамазан айының келуімен 
құттықтаймын! 

2016 ЖЫЛДЫҢ 6 МАУСЫМЫ – ҚАСИЕТТІ РАМАЗАН АЙЫНЫҢ БІРІНШІ КҮНІ

Құрметті отандастар, бауырлар! Бар-
шаңызды қасиетті Рамазан айының ке-
луі мен құт   тықтаймын. Рамазан мү бәрәк 
болғай! 

Рамазан – жалпыға ор тақ ізгі амал-
дар маусымы. Ораза – тәрбие, сабыр, 
қайырымдылық, ізгілік мектебі. 

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

7р пенде сауапты амалымен, та қуа-
лы ғымен Алланың алдында дә ре же сі ар-

тады. Жомарт, жанашыр аза мат тар ды, 
кәсіпкерлерді к#мекке мұқ таж адамдарға 
қамқорлық к#рсетуге,  мәселен,  су 
тасқынынан үйсіз, шарасыз қалған отан-
дастарымызға қайырымдылық жасауға, 
табиғи апат салдарынан бұзылған үйлерді 
ж#ндеуге үлес қосуға, жетім мен жесірге 
мейірімділік танытып, қараусыз қалған 
қарттарға к#ңіл б#луге шақырамын.

Қасиетті айдың құрметі үшін халықтың 
тұрмыстық қажеттіліктеріне жеңілдік жа-
салып, Құдайы астар мен тойлар ауыза-
шар уақытында ұйымдастырылса деген 
тілегімді білдіремін. Сонымен қатар, 30 күн 
оразада адамдарға 30 түрлі жақсылық жаса-
уды жоспарлап, осынау сауапты амалдарды 
ықыласпен орындауға, Алланың әрдайым 
бізге үздіксіз нәсіп ететін нығметінен, 
яғни, мүмкіншілігімізге қарай әр айда 

жалақымыздың, жалпы табысымыздың 
5 пайызын қайырымдылық бағытта жыл 
бойы жұмсауға шақырамын. Игі амалдар 
Рамазаннан кейінгі айларда да жалғасын 
тапса, нұр үстіне нұр.

Рамазан – бірлік айы. Осы айда 
берілетін ауызашарлар ағайын-жұрттың 
арасын жақындастырып, игі іс-шаралар 
мен қайырымдылық акциялар халқымызды 
сенімі мен нәсіліне қарамай, ортақ 
мақсатқа үндейді. Бүкіл әлемнің Жарату-
шысы барша адамға: «Б#лінбеңдер», – деп 
бауырмал болуға бұйырған. Бірлігі күшті 
елдің берекесі артады. Бірлігімізге бекем 
болайық!

Қымбатты жамағат! Сауабы еселеніп 
жазылатын қасиетті айда жасаған амалда-
рымыз бен ізгі ниеттерімізді Алла Тағала 
қабыл еткей! 7мин!

ҮНДЕУІ

Бас директор
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

 Шиелі аудандық 
«7скен �ңір» газетінің редакциясы 

Бас редактордың міндетін атқарушы
Нұрболат ПІРІМБЕТ

Ескерту: 
1. Биыл, яғни 2016 жылы мұсылмандық ай күнтізбесі бойынша Қасиетті Рамазан айы 29 күн.
2. Шілденің 1-нен 2-сіне қараған түні, Қадір түні.
3. Сəресі ішу таң намазының кіруіне 10 минут қалғанда тоқтатылады.
4. Тарауих намазы құптан намазынан кейін оқылады, үтір намазы ең соңынан жамағатпен 

оқылады.
5. Пітір садақаны Рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге болады. Пітір садақа 

Шиелі ауданы бойынша 200 теңге.
6.  Ораза айт намазы 5-ші шілде сағат 7:00 де оқылады.
7. Оразаға ниет: «Алла Тағала үшін мүбарак Рамазан айының оразасын ұстауға таңнан күн 

батқанға дейін ниет еттім».
8. Ауыз ашар дұғасы: «Жаратқан ием Сен үшін ораза ұстадым, Саған иман келтірдім, Саған 

тəуекел еттім, Сен берген рызық-несібеңмен ауыз аштым. Иə кешірімді Алла! Менің алдыңғы жəне 
соңғы күнə-кемшіліктерімді кешіре гөр!» .

Құрметті мұсылман бауырлар! Алла Тағала бəріңізге мықты денсаулық, зор күш-қуат берсін, 
жасаған ғибадаттарыңызды қабыл етсін.

ОРАЗАҢ ҚАБЫЛ БОЛСЫН, ҰСТАҒАН ЖАН

Ертеректе  шикізаттың ең ұтымдысы 
қойдың жүні болғандықтан,  күн жылы-
на сала  ер азаматтар қырқымға кіріссе, 
әйелдер текемет басумен айналысқан. 
Т#рт түлік малдың қадірін білген ба-
баларымыз еті мен сүтін пайдала-
нып, жүнді де #з кәделеріне жаратқан. 

Оны арнайы тазалаудан #ткізіп, түрлі 
бояу лар қосып, қазақтың оюларымен 
сәндеген. Ал, қазір ауласында текемет 
басып отырған апаларымыз  некен-
саяқ. Дегенмен, текемет басу #нерін 
үйреніп, оны әрі қарай жаңғыртқысы 
келетіндер де жоқ емес.

О с ы  о р а й д а ,  Қ а з а қ с т а н 
қол#нершілер одағын ерекше с#з 
ете аламыз. Алматы қаласындағы 
ЮНЕСКО Кластерлік  Бюросы, 
Бірікккен Ұлттар Ұйымының «Даму» 
бағдарламасы, Халықаралық «Аралды 
құтқару» қоры  және Қызылорда об-
лысы әкімдігінің қолдауымен шебе р 
қолды аналарымыз ауданымыздағы 
Қызылқайың ауылына семинар-тре-
ни нг  ке келді.  Бұл тренингтің мақсаты 
– ауыл дағы к#ненің к#зін к#рген  Үміт 
Тұрғанбаева және Күлтай Боранба-
ева әжелерімізден ескі әдістегі те-
кемет басу #нерін үйрену. 30 мамыр 
күні бастау алған қол#нершілер шара-
сы 5 маусымға дейін жалғасын таба-
ды. «Our Heritage» қоғамдық қорының 
президенті, «Мәдениет саласының 
үздігі» Айжан Беккулова жетекшілік ет-
кен алтын қолды аналардың дәл қазіргі 
уақытта бір текеметі дайын тұр. Текемет 
басуға білек сыбана кіріскен апалары-
мыз қолдарынан жасаған бұйымдарын 
бір-бірімен б#лісіп, тәжірибе алмасу-
да және шеберліктерін шыңдауда.  Со-
нымен қатар,  «EXPO-2017»  к#рмесіне 
#з үлестерін қосу үшін тың дүниелерді  
дайындауда. 

Маржан  ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
Қорқыт ата  атындағы 

ҚМУ студенті.

К и р о в о г р а д  о б л ы с ы н ы ң 
территориясындағы Триполь елді 
мекеніне қазу жұмысын жүргізген кез-
де археологтар бұдан бес мың жылдан 
да әрі адамдар жинап, кептіріп, үгіп 
нан пісірген емен жаңғақтарын тапқан 
болатын. 

Сондай-ақ, адамның алғашқы 
наны – емен жаңғағымен қатар қазір 
#зіміз білетін кәдімгі жаңғақ болған 
екен деген археологтар дәлелдеген 
болжам да бар. Бұл жемістердің орасан 
зор тағамдық қасиетін жете білмесе де 
адамдар жаңғақты #здерінің ризығы – 
нан деп санаған.

Жабайы дәнді дақылдардың әлі 
піспеген дәнін адам баласы нан ретінде 
пайдаланған кезең ғасырлар тереңінің 

тұңғиығында жатыр. Дәнді дақылдарды 
қолдан егуді, оның дәнінен ұн жа-
сауды адамзат ерте заманнан бастап  
бірте-бірте меңгерген. Суға шыланған 
ұн – сұйық ботқа – біздің қазіргі 
нанымыздың бастапқы түрі болған. 
Ал Африка мен Азияның бірқатар 
елдерінде әлі күнге дейін нан орнына 
осындай быламық қолданылады.

Нан пісіру үрдісі,  алғашқыда 
ботқа қамырдан қыздырылған тас 
үстіне қақтап пісірген күлше түрінде 
әзірленген. �зі тығыз, әрі күйіп кет-
кен қожалақ күлше, әрине, қазіргі 
нанға мүлдем ұқсамайды. 7йтсе де 
быламық-ботқаға қарағанда соның #зі 
де пайдалануға ыңғайлы еді, #йткені 
күні бұрын оны әзірлеп қоюға, суық 
күйінде талшық етуге болады.

Адам ашытқыны пайдаланып, 
қамыр ашытуды қашан үйренді? Бұл 
сұраққа жауап беру оңай емес, ол 
ж#нінде тек болжау ғана айтуға бо-
лады. Дегенмен ежелгі мысырлықтар 
ашытқан қамыр әзірлеу #нерін ерте-
ден меңгерген. �йткені олар ашытқы 
салып, сыра жасаудың құпиясын жақсы 
білген ғой. Соған қарағанда, шама-
сы бірде сыраның ашытқысы жабуға 
әзірлеп қойған нанның қамырына 
абайсызда түсіп кеткен болуы керек. 
Содан әдеттегі тығыз қамыр, адамдар 

күтпеген жерден #з-#зінен к#піршіп, 
к#теріліп, к#лемі ұлғая бастайды. 
7деттегіден #згеше осы қамырдан 
нан пісіріп к#руге тәуекел еткен адам 
күтпеген жерден бірнеше күн сапасын 
жоймайтын, бұзылмайтын, әрі жұмсақ, 
әрі дәмді тоқашқа ие болған.

Нан бағзы заманнан халықтың 
әл-ауқатын, оның тіршілік-тынысын 
танытқан. Ас атасын пісірген адам-
дар әрқашан сыйлы да құрметті 
болған. Айталық, Грецияда наубай-
шылар ең мәртебелі мемлекеттік 
қызметке отыруға құқылы болған 
екен. Бұдан 2000 жыл бұрын Римде 
#мір сүрген Марк Вергилий Эврикас 
деген наубайдың қабіріне қойылған 
ескерткіш осы күнге дейін сақталған.

Шын мәнінде нан #ткенді бүгінге, 
бүгінді болашаққа сабақтастырады. 
Ол #зінің күнделікті қажеттілігімен де 
ұлы және оны ештеңемен алмастыра 
да алмайсың. “Басқа тамақтың бәрінен 
шықсаң да, наннан әсте шықпайсың” 
дейді халық даналығы. Мұның әділдігін 
мыңдаған жылдар да жоққа шығара 
алған жоқ. Нан – ырызық, ол – 
барлық қазынаның #лшемі, бүкіл елдің 
байлығы мен күш-қуатының басты 
к#рсеткіштерінің бірі.

Айнагүл БАЙДАУЛЕТОВА.

БАҒЫ ЖАНҒАН – 
НҰРЖАН 

Жақында Алматы 
қаласында таеквон-
додан «Барыс Кубогы» 
атты халықаралық тур-
нир өтті. А-санатындағы 
бұл жарысқа Өзбекстан, 
Қырғызстан, Тәжікстан, 
Ресей, Моңғолия, 
Әзербайжан елдерінен 
кіл сайдың тасын-
дай жігіттер қатысып, 
әрқайсысы өз 
отандарының абырой-
ын көтеру мақсатында 
күштерін сынап бақты.

ШЕБЕРЛІК ДЕГЕН БІР ӘЛЕМ

АС – АДАМНЫҢ АРҚАУЫ

ЕЛ МАҚТАНЫШЫ

Тартысты #ткен жарыста жер-
лесіміз, Ақмая ауылының тумасы 
Нұржан Шыныбеков 80 келіден жоғары 
салмақ дәрежесі бойынша еліміздің 
намысын қорғап, турнирдің қола 
жүлдесін иеленді. Қазақтың спорт 
және туризм академиясының 1-кур-
сын бітірген Нұржан алдағы уақытта 
тынбай еңбектеніп, бұдан да үлкен 
тартысты бәсекелерде ел абыройын 
асқақтатады деп сенеміз. Сонымен 
қатар, Н.Шыныбеков жарыстан соң 

#зінің ең басты мақсатымен б#лісті. 
Ол – олимпиада ойындарына қатысып, 
жүлдемен оралу екендігін айтты. Біз де 
жерлесіміздің тек шыңдардан к#рініп, 

к#к байрақты биікте желбірете беруіне 
шынайы  тілектеспіз.

Елдос АЙТ7РЕҰЛЫ.

ТҰТАС ҰЛТТЫҢ КИЕСІ

ДАСТАРҚАНҒА 
НАН ҚАЛАЙ КЕЛДІ?

   Қазақ халқы қашаннан қолөнерді көзінің қарашығындай 
сақтаған. Соның арқасында ұлтымыз жаңару заманында 
да салт-дәстүрін  ұмытпай, тұрмысқа қажетті барлық құрал-
жабдықтарды қолдан жасап, өскелең ұрпаққа үйретіп келеді.  

Нан тарихының тамыры со-
нау ежелгі заманға кетіп жатыр. 
Ғалымдардың пікіріне қарағанда 
ол он бес мың жылдан асса ке-
рек. Әйтсе де алғашқы нанның 
өсімдігі бидай да, қара бидай 
да, тіпті сұлы мен арпа да емес, 
кәдімгі... емен болған. Сонау есте 
жоқ ерте заманда адамдар емен 
жаңғағының мол өнімін жинап, 
үгіп, одан ұн жасап, нанның орны-
на пайдаланған. 


