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ҰЛЫТАУ 
ӨҢІРІ

Береке, байлық — бірлікте!

Жуырда аудан әкімдігінде аудандық 
қоғамдық кеңестің төрағасы Ә.Жандар-
бековтің төрағалығымен қоғамдық кеңес 
отырысы өтті. Бұл отырысқа аудан 
әкімінің орынбасары А.Мырзабеков, ау-
дандық мәслихаттың хатшысы Т.Сейт-
жанов және қоғамдық кеңестің мүшелері 
Н.Ақтаев, жергілікті кәсіподақ қоғамдық 
бірлестігі өкілінің төрағасы Ш.Үмбетов,  
Кәсіпкерлер палатасы Ұлытау ауданы 
филиалының директоры С.Оспанов, 
«Өркен» балабақшасының меңгерушісі 
Э.Ершұманова, қоғамдық кеңестің хат-
шысы А.Сакипов және мекеме басшы-
лары мен қызметкерлері қатысты.

Күн тәртібінде екі мәселе қозғалды. 
Бірінші мәселе аудандық құрылыс са-
ласының жұмыс сапасы туралы, екінші 
мәселе жергілікті полиция қызметкер-
лерінің бүгінгі атқарған жұмыстары жай-
ында қаралды.

Естеріңізге сала кетейік, осыдан бір 
ай бұрын ауданның құрылыс саласы 
дәл осы қоғамдық кеңесте қаралып, 
құрылыс бөлімінің басшысы Ж.Әли-
акпаровқа жұмыс сапасын арттырып, 
кемшіліктер орынын толтыру үшін бір 
ай уақыт берілген болатын. Бүгінгі оты-
рыстың басты мәселесі де сол болды. 
Алғашқы мәселе бойынша құрылыс 
бөлімінің басшысы Ж.Әлиакпаровтың 
атқарған жұмыстары бойынша есебі 
тыңдалды.

Аудандық мәслихаттың депутаты 
Н.Ақтаев Алғабас селосында салынып 
жатқан мектептің құрылысы әлі аяқтал-
мағанын айта келіп, ауыл тұрғындары-
ның бүгінгі ой-пікірін ұсынысын жеткізді. 
Бұдан кейін  аудандық мәслихаттың 
хатшысы Т.Сейтжанов Ұлытау село-
сында жаңадан салынып жатқан он үй-
дің құрылысының жұмысы алға баспай 
тұрғаны туралы сөз қозғап, дер кезін-
де қаражат бөлініп жатса да құрылыс 
қарқыны баяу  екендігін қадап айтты.  
Аудандық қоғамдық кеңестің төрағасы 

Ә.Жандарбеков аудан орталығындағы 
ауыз су мәселесі жөнінде айта келіп, 
Иманжан көшесіндегі су құбыры сапа-
сыз аяқталғанын, сол көшенің тұрғында-
ры осы күнге дейін ауыз суға жарымай 
отырғанын айтты. 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойын-
ша жергілікті полиция қызметі бөлімінің  
басшысы А.Дүйсенбаев аталған меке-
менің жұмыстары туралы есеп берді. 
Негізгі мәселе діни экстремизм және 
терроризмнің, теріс ағымдардың алдын 

алу шаралары және бүгінгі күннің басты 
тақырыбы болып отырған терроризмнен 
өскелең ұрпақты алшақ ұстау жөнінде 
пікірлер айтылды. Қазіргі таңда үйден 
заңсыз жолмен сауда жүргізушілерді 
дер кезінде ауыздықтау мәселелері де 
сөз болды.

Отырыс соңында кеңес төрағасы 
Ә.Жандарбеков бірінші мәселе бойын-
ша құрылыс бөлімінің басшысы Ж.Ә-
ликпаровтың есебіне көңілі толмағанын 
жеткізіп, ауданның қаржысы аямай құй-

ылып жатқан құрылыс саласын  ширату 
керектігін  баса айтты. Сонымен қатар, 
ауданның қаржысын ұтып алып, құрылы-
сын тиянақты жүргізе алмай отырған 
мердігерлерді де сынға алды. Кеңес қо-
рытындысы бойынша Ж.Әлиакпаровқа 
шара көру жөнінде аудан әкіміне ұсы-
ныс енгізілді. Сонымен қатар, қоғамдық 
кеңеске қатысқан мекеме басшыларына  
бірқатар тапсырмалар берілді. 

Өз тілшіміз.
                                                                  

Сыбайлас жемқорлықпен күре-
су Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі 
мәселесі болып отыр. Үлкен әлеу-
меттік қасірет болып табылатын ол 
саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқ-
самайтын әлемдегі барлық елдердің 
қай-қайсысын да қатты аландататыны 
анық.

«Сыбайлас жемқорлық» деген 
түсінік мағынасына этимологиялық 
қарау мұны «параға сатып алу», 
«пара» ретінде, «corruptio» деген 
латын сөзін алып анықтауға мүмкін-
дік береді. Рим құқығында сондай-ақ 
«corrumpire» түсінік болған, ол жалпы 
сөзбен айтқанда «сындыру, бүлдіру, 
бұзу, зақымдау, жалғанду, параға са-
тып алу» деген түсінік беріп, құқыққа 
қарсы іс-әрекетті білдірген. Орыс 
тілінің түсіндірме сөздігі сыбайлас 

жемқорлыққа пара беріп сатып алу, ла-
уазымды адамдардың саяси қайраткер-
лердің сатқындығы ретінде сипаттайды.

Қазақстан Республикасының заңна-
маларына сәйкес, сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарға негізінен лауазымды қыл-
мыстар жатады. Өмір көрсеткендей,  қы-
змет өкілеттігін теріс пайдалану, билікті 
асыра пайдалану, пара алу, пара беру, 
парақорлыққа делдал болу, қызметтік 
жалғандық жасау, сарапшының жалған 
қорытындысы немесе қате аудару, 
жалған жауап беру немесе жауап беру-
ден жалтаруға, лауазымды адамдардың 

сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де 
сот актісін орындамау, осындай қылмы-
стардың барлығы жемқорлық сыбайла-
стық байланыстарды пайдалану арқылы 
жасалады. 

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік 
– экономикалық даму, нарықты эко-
номиканы құру инвестициялар тарту 
процесін баяулататын және демократи-
ялық мемлекеттің саяси және қоғамдық 
институттарына  кері әсер ететін, елдің 
даму болашағына айтарлықтай қауіп 
төндіретн құбылыс.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы» Заң талабының аясын-
да жемқорлыққа қарсы іс әрекеттер әр 
салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, 
халық парақорлық дертімен жиі бет-
пе-бет келеді. Сондықтан кез-келген 
ортада пара беру мен пара алудың 
жолын кесуде қоғам болып белсен-
ділік танытуымыз қажет.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқор-
лыққа орын жоқ. Қоғамның барлық 
күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан 
әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану арқылы 
ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қар-
сы тұруға болады.

С.ГРИГОРОВИЧ,
ҚР АШМ АӨК МИК Ұлытау 

аудандық аумақтық инспекциясы 
мемлекеттік мекемесі басшысы. 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ – 
ҚОҒАМ ДЕРТІ

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС
 ОТЫРЫСЫ ӨТТІ
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Ұлытау 
өңірі

Ұлытау ауданының әділет 
басқармасымен заңды тұлғалар-
ды мемлекеттік тіркеуге, қайта 
тіркеуге, филиалдар мен өкілдік-
терді есептік тіркеуден және қайта 
тіркеуден өткізуге 2016 жылдың 6 
айында  17 өтініш қабылданды. 
2016 жылдың 6 айында 2 заң-
ды тұлға мемлекеттік тіркеуден 
өтті,оның ішінде 1-і электронды 
түрде. Мемлекеттік тіркеуден бас 
тарту болған жоқ, ал қайта тір-
кеуден 1 бас тартылды,1 заңды 
тұлғаның қызметін тоқталуы тір-
келді. Аталған мерзімде  өзгер-
тулер мен толықтырулар 8 заңды 
тұлға бойынша және 6 қайта тір-
кеу өткізілді.   Есепті қайта тір-
кеу мерзімін тоқтату болған жоқ.   
2016 жылдың 6 айында заңды 
тұлғаны тіркеу және қайта тіркеу 
бойынша 14846 теңге мемлекет-
тік баж өндірілді.

Ұлытау ауданы  әділет 
басқармасының жылжымайтын 
мүлікті мемлекеттік тіркеу қыз-
метімен 2016 жылдың 6 айында 
келесідей жұмыс атқарылды, 
яғни мемлекеттік тіркеуге келіп 
түскен барлығы 439 құжат, оның 
ішінде 207 тұрғын-үй объектілері 
және 215 тұрғын-үй емес объ-
ектілері тіркелді.  Құқық қорғау 
және сот органдарының  2  ауы-
ртпалығы (тыйым салуы) және 
тиымды тоқтату - 2, кепілдің пай-
да болуы мен өзгеруі  - 8 құжат, 
кепілді тоқтату - 1 құжат  тіркел-
ді. Мұрағаттағы тіркеу ісінен 6 

көшірме нұсқасы  берілді.
Қазіргі таңда құқықтық када-

стрдан  жылжымайтын мүлік-
ке тіркелген құқықтар (ауы-
ртпалықтар) және олардың 
техникалық сипаттамалары 
туралы анықтама, жылжымай-
тын мүлкінің жоқ (бар) екендігі 
туралы  анықтамалар ХҚКО-нан 
«Электрондық үкімет» порталы 
арқылы тек электронды түр-
де беріледі. Аталған мерзімде 
басқармамен 35  құжат электрон-
ды түрде жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды тіркеуден өткізді .

Атқарушы және мемлекет-
тік органдарынан, прокурату-
ра, құқық қорғау органдарынан 
және басқа да мекемелерден 
619 сұрау салуына ақпараттық 
анықтама берілді.  

Ұлытау ауданы  әділет 
басқармасының жылжымайтын 
мүлікті мемлекеттік тіркеу қыз-
метімен  бюджетке  1 млн. 266 
мың 441 теңге баж салығы түсті.

Заң талабын бұзған 2 жеке 
тұлға және 1 заңды тұлға ҚР 
Әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы Кодекстің 460 бабымен 
әкімшілік жауапкершілікке тар-
тылып, оларға 63 мың 630 теңге 
көлемінде айыппұл салынып, 
барлығы бюджетке өндірілді.

Жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды  мемлекеттік тіркеу 
бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсету стандарты туралы ха-
лыққа қызмет көрсету орталығы 

қызметкерлері арасында 3 семи-
нар-кеңес және жылжымайтын 
мүлік жөніндегі орталығы, нота-
риустар және жергілікті мемле-
кеттік органдардың қатысуымен 
1 дөңгелек үстел өткізілді. Бас-
пасөз бетінде жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды және онымен 
жасалатын мәмілелерді тіркеу 
бойынша 1 мақала жарияланды.

Әділет басқармасымен құқық 
түсіндіру жұмыстары бойын-
ша, аудандық  газет беттерін-
де 3  мақалалар жарияланып, 
жергілікті құқық қорғау және 
атқарушы органдардың, қоғам-
дық ұйымдардың өкілдерінің қа-
тысуымен 5 семинар-кеңестер 
өткізілді. Басқарма мамандары 
мемлекеттік мекемелерде мем-
лекеттік қызметшілер, кәсіпкер-
лер, шаруа қожалықтарының 
мүшелері алдында заңнамалар 
бойынша 6 рет  дәрістер оқып, 
ауыл,кент халқының қатысуымен  
3 жиын, 2 «ашық есік күні» және 
6 «дөңгелек үстел» өткізілді. Қа-
рағанды облысы Әділет Департа-
ментінің веб-сайтына 3 ақпарат 
енгізілді. 

Қазіргі таңда, Қазақстан Ре-
спубликасы Президенті Н.Ә.На-
зарбаевтың «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақтыахуалда: өсу, ре-
формалар, даму» атты Елбасы-
ның Жолдауының іске асырылу 
барысын ақпараттық сүйемелдеу 
жөніндегі  іс-шаралар жоспарын 
орындау мақсатында Ұлытау ау-
данының әділет басқармасымен  
жұмыстар жүргізілуде.

     С.ЖОЛДЫБАЕВ, 
Ұлытау ауданы Әділет 

басқармасының басшысы.

ҰЛЫТАУ АУДАНЫ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 
І-ші  ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНДА 

АТҚАРҒАН ЖҰМЫСТАРЫ ТУРАЛЫ
Ұлытау ауданының әділет басқармасы өз жұмысын 

Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің, Әділет 
Департаментінің бұйрықтары мен алқа мәжілісінің 

шешімдері және басқарманың жұмыс жоспары негізінде 
атқарады. 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша бастауыш кәсіподақ 
ұйымының төрағасы болып Б.Баймұратов қайта сайланды. Екінші 
мәселеге байланысты жұмыс беруші тарапынан кент әкімі Б.Нұр-
балаев баяндама жасап, онда ұжымдық шарт талаптарына байла-
нысты орындалған және жіберілген екі жақты кемшілікке тоқталды. 
Осы жиынға қатысқан облыстық «ауыл шаруашылығы, қайта өңдеу 
ұйымдары және мемлекеттік мекемелер қызметкерлері жергілікті 
кәсіподағы» қоғамдық бірлестігінің Ұлытау ауданы бойынша өкілді-
гінің төрағасы Ш.Үмбетовке жиналысқа қатысушылар сұрақтар қой-
ып, заң талаптарымен еңбекшілердің еңбегін қорғау, еңбек тәртібі 
сияқты мәселелер бойынша түсініктемелер алды. Сонымен қатар, 
Ш.Үмбетов бүгінгі күні аудандық осы кәсіподақ қоғамының бірлесті-
гінің осы аралықта жүргізілген жұмыстары мен жетістіктеріне тоқта-
ла келіп, алда жүргізілуі керек бүгінгі күнге кенжелеп қалып отырған 
мәселелерге тоқталды. Тек қана Жезді кентінің өзінде ғана 8 адам 
әр түрлі жағдайларда емдеу сауықтыру орталығында тегін ем алып 
қайтса, 4 кәсіподақ мүшесі «Еңбек даңқы» төс белгісімен марапат-
талып, 6 адам республикалық, облыстық және аудандық кәсіподақ 
Мадақтамалар мен Алғыс хаттарға ие болды.  «Кәсіптік одақтар 
туралы» және «Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі» 2016 
жылдан бастап күшіне енген заңды басшылыққа алып жұмыс жасар 
болсақ, еңбекшілердің құқығын бұзуына тосқауыл қойсақ, еліміздің 
эканомикалық және әлуметтік дамуына үлкен әсері болары сөз-
сіз. Заңдарда еңбекшінің құқығын қорғаумен қатар, олардың сол 
кәсіпорындағы еңбек тәртібінің сақталмауы да заң бұзғандық бо-
лып табылады. Ал жұмыстан босатылмаған кәсіподақ ұйымының 
басшысы жоғарғы тұрған кәсіподақ органының уәжді пікірінсіз, жұ-
мыс берушінің бастамасы бойынша жұмыстан босатылмайды. Яғни 
Заң кәсіподақ мүшелерімен бастауыш ұйым жетекшілерін қолда-
уға бағытталған, ал принципті азамат өз құқын өзі қорғап алады. 
«Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде», «Еңбек 
заңнамасын бұзу» деген 152-бабын әрбір  басшы оқып, танысып 
ойланса, өздеріде еңбекшінің құқын бұзудан аулақ жүрген болар 
еді.«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» ҚР Кодекісінің 97-бабы, 
«Ұжымдық шарт, келісім жасау жөніндегі заңнама талаптарын бұзу» 
туралы баппен де жұмыс берушілер жақсылап танысулары керек. 
Сонда жұмыс беруші мен жұмысшының арасында заңды түсіністік 
пен еркін байланыс болар еді. Біз осының бәріне қағаз жүзінде қа-
раймызда, «анау үйтіп қойды, мынау бүйтіп қойды» деген сырттай 
бос әңгімеге ерік береміз. Жұмысшы да заңды басшылыққа алып 
табандылық көрсете алмайтыны, осының алдында өзінің «бүл-
діріп» алған шаруасының алдынан шығатынын біледі. Дегенмен біз 
ауданда заң талаптарын басшылыққа алып, еңбекшілермен ете-
не жақын жұмыс ұйымдастырып отырған кәсіпорындарды мақтан 
етеміз. Жездідегі «Жезбұлақ» КМК-сы 2013 жылдың көрсеткішімен 
республикалық байқаудың «Үздік ұйым, кәсіпорын» номинациясын-
да жеңімпаз болды. Сондай-ақ «Ұлытау аудандық ветеринариялық 
станция», «Ұлытау Мәдениет үйі» КМК-лары, «Жер қатынаста-
ры бөлімі», «Аманкелді», «Алғабас» селолық әкімі аппараттары 
ММ-лары бастауыш кәсіподақ ұйымдары нәтижелі жұмыстар жүр-
гізіп келеді.

 Ұжымдық шартты талқылау барысында көптеген бабтарына 
тоқталып анық нақты орыналу механизімі сараланды. Екі жақтада 
негізгі бағыт еліміздің, ауылымызды, эканомикасын артуына үлес 
қосып, күнделікті жұмыс барсында мемлекеттің заңдылықтарын 
орындау екенін, аттап өтпеу керектігі баса айтылды. Біз осы одаққа 
мүше болу арқылы ауыл шаруашылығында еңбек етіп жүрген қара-
пайым шаруалардың еңбегін қорғауымыз керек. Олар бүгінгі күні әр 
қайсысы әр жерде «пышырап» өз құқығын қорғап қалуға дәрменсіз. 
Бұның бәрі осы жиналыста айтылған пікірлер мен ұсыныстар.

 Ж.МАРТКАМАЛ,
Жезді кенті әкімі 

аппаратының маманы.

ҰЖЫМДЫҚ 
ШАРТ 

ҚАБЫЛДАНДЫ

Кәсіподақ ұйымдарында

Жезді кенті әкімі апараты ұжымында жұмыс 
берушінің бастамасымен бұрынғы қабылданған 

ұжымдық шартқа өзгерістер енгізу мақсатында және 
уақытының келуіне байланысты бастауыш кәсіподақ 

ұйымының жиналысы болды. 

Ауыл шаруашылығы – шару-
ашылық салаларының ішіндегі 
табиғат жағдайларына тікелей 
тәуелді сала. Халқымызды азық-
түлікпен қамтамасыз етумен ай-
налысатын ауыл шаруашылық 
саласының орны бөлек. 1990 
жылдан бастап республикамы-
зда агро-өнеркәсіп кешенінде кең 
ауқымды әлеуметтік-экономика-
лық өзгерістер өріс алды.

Қазіргі таңда ел Президенті 
ұсынған «100 нақты қадамның» 
30-ында жер телімдерін мақсат-
ты пайдалану түрін өзгертуге 
рұқсат алу рәсімдерін жеңілде-
ту көрсетілген. Бұл ауылшару-
ашылығына тиімді тәсілдердің 
бірі. Жалпы айтқанда, Ұлт Жоспа-
ры — «100 нақты қадам» ауыл 
шаруашылығында еңбек етіп 
жүрген жеке шаруа қожалықта-
рына тура жолды көрсетіп берді. 
Негізі көтеріліп отырған басты 
мәселе жерді күтіп баптау, оны 
тиімді пайдалану. Мал өсіру, егін 
салу, одан өнім алу өзіңе де, өзге 
де пайдаңды тигізу. «Мал баққан-
дікі, жер жыртқандікі» деп бекер 
айтылмаған. Өз шаруашылығың-
ды түзеймін десең, аянбай ең-
бек етіп, тер төгуің қажет. Сонда 
барып көл-көсір байлыққа кене-
леріміз хақ. «Ердің атын еңбек 
шығарды» деген нақыл сөз осы-
ның айғағы. Жер-Ана қашанда 
ерінбей еңбек еткеннің еңсесін 
көтеріп, бағын жандырған, елге 
танытып абыройын асқақтатқан 

ғой.Ол үшін ең қажеті төзімділік 
пен іскерлік керек. Осындай қа-
білеті бойынан табылған еңбек 
майталманы Еркебол Бөріба-
евқа Терісаққан жұртшылығы дән 
риза. Жуық арада Терісаққан елді 
мекеніне келіп, Қоскөл бөлімше-
сінен жайылым, егістік жер алып 
еңбектенуде. Бірнеше жылдар-
дан бері тусырап қалған егістік 
алқаптарына соқа салып, өткен 
жылы 1000 гектар жер жыртты. 
Үстіміздегі жылдың көктемін-
де 1300 гектар егістік алқабына 
егін септі. Өзіне қажетті ауыл 
шаруашылық техникаларын-
да сатып әкелді. Еңбек десе, 
құлшынып тұрған азамат егін 
шаруашылығымен қатар, мал 
басында көбейтіп келеді. Оның 
Терісаққан ауылына келгеніне 
бір-екі жылдай ғана уақыт болды. 

Дегенмен, Еркебол, өте ширақ, 
еңбекке бейім, шаруашылықтың 
қыр-сырын білетін азамат. Өз 
шаруашылығын дөңгелетіп, ең-
бегінің нәпақасын көріп отыр. 
Биылғы жылғы санақта Ерке-
болдың жылқысының саны 45-ке 
жетті. Білек сыбанып еңбек етуге 
бет бұрған бұл азамат тағы да 
1000 гектар жер жыртамын деп 
жоспарлап отыр.Әрине, осындай 
еңбек адамына қолдау көрсе-
туіміз қажет. Еркеболдың жеке 
шаруашылығын аралап көріп, 
өзімен әңгімелескенімде, қазіргі 
таңда жер алу мәселесі бойын-
ша кейбір кедергілердің кездесіп 
тұрғанын айта келіп, аудан бас-
шылары жер алуға көмектесе де-
ген ойын білдірді Мұнысы дұрыс, 
ол еңбек десе жанып тұрған ең-
бек адамы.

«Талапты ерге нұр жауар» 
дегендей Еркебол талабы тау-
дай, жігерлі азамат. Сөз соңында 
айтарым, осындай азаматтардың 
қатары көбейе берсе, нұр үстіне 
нұр болар еді-ау!. Өйткені, ел ер-
теңіне үмітпен қарау үшін жерді 
дұрыс пайдаланып дер кезінде 
баптауымыз қажет. Осы бағытта 
еңбек етіп жүрген Е.Бөрібаев өз-
гелерге үлгі-өнеге болары ақиқат. 
Шаруашылығың көркейіп,  табы-
сың көбейіп, өнімің молая берсін, 
Еркебол!

Жетпісбай СӘДУАҚАСОВ,
Терісаққан ауылының әкімі. 

ЕҢБЕГІМЕН ЕЛ ҚҰРМЕТІНЕ 
БӨЛЕНГЕН ЖАН

Жақсының жақсылығын айт
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Ұлытау 
өңірі

Ұлы ғалым, көрнекті педа-
гогтың ресми өмірбаянында 
туған жері «Қарсақбай жұмыс-
шы кенті» деп көрсетіледі. Ха-
ниса апай соңғы рет Жезді, 
Қарсақбайға 1999 жылы келіп 
қайтты. Х.Қ.Сәтбаева адам 
физиологиясы жөнінде дәрігер-
лерге арналған қазақ тіліндегі 
тұңғыш оқулық авторы. Бұл оқу-
лық медицина училищесі сту-
денттеріне арналған Халел До-
смухамедовтың «Адамның тән 
тірлігі» оқу құралынан (1927 ж. 
шыққан) кейінгі көрнекті ғылы-
ми еңбек ретінде бағаланған. 
Осы еңбегі үшін профессор 
Х.Сәтбаева А.Байтұрсынов ме-
далімен марапатталған. Биыл 
біздің өлкеде алғашқы емдеу 
мекемесі ашылып, денсаулық 
сақтау ісінің іргесі қаланғаны-
на 90 жыл толып отыр. Қар-
сақбайдан қанаттанған ғалым 
Х.М.Сәтбаева Қазақстан меди-
цинасының қалыптасуына өл-
шеусіз үлес қосқан қайраткер. 
Ол кешегі Сәтбаев дәуірінің тірі 
куәгері, сәулелі әулеттің соңғы 
шырақшысы еді. Осыдан 20 
жыл бұрын Ханиса Қанышқы-
зының естелігін үнтаспаға 
түсіріп алған едік. Қарсақбайды 
туғанжері санайтын тұлғаның 
әңгімесі шынайылығымен, қа-
рапайымдылығымен әсерлі. 
Сондықтан редакцияламай, 
сол қалпында қағазға түсіріп 
отырмын. Тыңдап көрейік:

– Қарсақбай мектебін мен 
соншалықты жылылықпен еске 
аламын. Ол кезде Байқоңыр, 
Риддер (қазіргі Лениногорск) 
секілді үлкен заводтарда өн-
діріске қазақтар көп  келді. Қа-
зақтар сонда өлеңдетіп айта-
тын: «Қарсақбайда біздің күш» 
деген сияқты.

Менің туған жерім – Баян. 
1929 оқу жылы  басталғанда 
жеті жарым жасымда Қарсақ-
байға келіп, содан 1939 ж. дей-
ін болдым. Орта мектепті үздік 
бітірдім. Біз ең бірінші түлекпіз, 
7-ақ бала бітірдік. Онжылдық 
дегенде аз оқитын, жетіншіні 
бітіріп  техникумға кететін. 
Қазіргі аурухананың жанында 
орыс-қазақ, бір-ақ мектеп бол-
ды. Мектептің іргетасы өте биік 
еді. Кейіннен 1939 жылы тө-
бенің (через горы) арғы жағын-
дағы ИТР поселкесіне қазақ 
мектебі салынды. Сосын өзен 
жағасына тағы бір мектеп түсті. 
Сонымен үш мектеп болды. 
Баяғыда Жамбыл баба өлеңге 
қосқан Қарсақбай еді, 79 – 80 
жылдары барғанда совхоз бо-
лып қалыпты.

Біздің бала кезімізде, жас 
уақытта бәрі сондай көркем бо-
латын. Тау жоталары, мереке, 
демонстрация өтетін алаң бәрі 
зор, үлкен болып көрінетін. За-
вод жүріп тұрса, қаражат бол-
са мүмкін жақсарар. Біз тұрған 
үш бөлмелі үй музей  болып 
тұр екен. Мәкең екінші жағын 
қосамыз, тағы кеңейтеміз деп 
жатыр. Әкейдің еңбегін, мұра-
сын көрсетіп жүрген осындай 
кісілер болғаны қандай жақсы.

Әкемнің бір әке, бір шеше-
ден туған жалғыз ағасы болды. 
Ғазиз деген кісі, шын аты Ғаб-
дулғазиз, еркелетіп Бөкеш дей-
тін. Апасы – Ғазиза. Апай жаз-
ды күні кейіз үй тігетін. Шорман 
аулына Рақыш дейтін жездейге 
тұрмысқа шыққан. Бірақ жазда 

бала-шағасымен келетін, ыңғой 
бірге тұратынбыз. Атам Иман-
тайды ана дүниеге жөнелткен 
сол Бөкеш ағайдың семьясы. 
Атам сол ағамның қолында, 
бір қыстауда тұрды. Ана жылы 
қыстауға барып, ескі қонысты 
көрдім. Жұрт бай, анау-мынау 
дейді, қандай бай? Қазақтың 
байы орыстардың байындай 
емес. Жұт болды, қиын жағдай-
лар өтті, мал да жоқ, былайша 
айтқанда қолында түк те қалған 
жоқ. Сондықтан бай емес, 
орта шаруаның тұқымы болып 
есептелеміз. Бай дегендерінің 
әкетіп бара жатқан ағаш үйлері 
де болмаған. Енді ең бай дегені 
Шорекең, Шорман ауылы ғой, 
онда да зәулім  ағаш үй көр-
медім.

Бөкеш ағалардың Қара-
судың бойында үйлері, қо-
ра-қопсысы болатын. Өзім 
жеті жасқа дейін сол ауылда 
ержеттім. Жетіге дейін бір ауыз 
орысша білмейтінмін. Нағыз 
қазақша, атамның, шешейдің, 
Бөкеш ағамның  қолында өстім. 
Жарықтық әкем талай рет «Бө-
кежанға қарағанда мен кісімін 
бе?!» дейтін. Берітінге дейін, 
60-жылдарда да осы сөзін та-
лай естідім. Әкемнің кісілігі қан-
шалықты екенін өзім білемін 
ғой. Бөкеш ағаны «тәте» дейтін 
бәрі. Ол сөзге кейін мағна бер-
сем: біздің тұқымда, Имантай 
әулетінде ол кісінің орны зор 
болыпты. Әкей халық үшін көп 
іс істесе, Бөкеш аға, яғни тә-
теміз әулет үшін, ұрпақ үшін көп 
еңбек сіңірген. Кемпір-шалдар, 
туған-туысқандар, бала-шаға 

бәрін ашаршылық жылда-
рында ешқандай қиыншылық 
көрсетпей, мезгілінде Омбыға 
алып кетті. Бүкіл әулетке қазық 
болған сол кісі. Шешем, менің 
сіңілім, ол кісінің өз балалары, 
басқалардың бәрін Омбыға, 
Қызыл әскер районына апарды. 
Сонда сельсовет болып істеді. 
Сол жер ол кісілердің екінші 
отаны болған сияқты...

Ол кісінің білімі (Бөкеш 
ағамның), арабшасы талайлар-
дан артық. Училище бітірген. 
Өнерлі кісі еді, өлеңші, домбы-
рашы, әңгімеші, кісілігі өте мол 
болатын. 1937 ж. алып кетті. 
Қай жерге барып сыйынуға, 
бас июге болатынын білмедік. 
Талай Омбыға барғанда кем-
пір-шалдар орысша біледі деп 
мені НКВД-ға апаратын-ды. 
Сонда айтатындары: 58-ста-
тьямен сотталды, хат-хабар 
жазысу құқынан айырған. Көр-
ген-білген ешкім жоқ. Үйден 
алып кеткен қалпы кетті. Әлі 
күнге дейін «Не үшін?» деп ой-
лаймын. 

Әкей ағасын сондай жақ-
сы көретін. Жалғыз ағасы ғой 
енді. Өзі ғылыммен, жұмыспен 
кеткенде осы Сатекеңнің үрім-
бұтағын сол кісі ұстап отырған. 
Ол кісінің ұрпақтары  Қарсақ-
байда, біздікінде тұрды. Қиын 
болған күндерде әкейдің қо-
лында үш баласы болды. Қыста 
мектепте оқыды. Ғалымтай де-
ген ұлы қазір геолог, зейнеткер, 
Ұлы Отан соғысының ардагері 
(белгілі ғалым Ә.Ғ.Сәтбаевтың 
әкесі. З.Қ.). Ол кісіні әкей оқыт-
ты. Москваға да апарды, Ле-

2016 жылдың 11 маусымында медицина ғылымының докторы, Қазақстандағы 
физиология, валеология мектебінің іргесін қалаушы, «Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет бел-

гісі», «Парасат» ордендерінің иегері, Қарашаңырақ Қарсақбай орта мектебінің алғашқы 
түлегі (1939 ж.) Ханиса Қанышқызы Сәтбаева (1921 – 2016 жж.) дүниеден өтті.

ҚАРСАҚБАЙДАН 
ҚАНАТТАНҒАН ҒАЛЫМ

нинградта да дәріс алды. Қай-
ран әкем талай қазақты оқытты 
ғой. 

1937 ж. Бөкеш аға кеткен-
нен кейін отбасына қазық бо-
лып менің шешем қалды. Екі 
шешем болды. Туған анам 
берітінде Шәмшиябанудың қо-
лында қайтты. Еңбекқор, бірісті 
жан еді, малын бағып, жұртын 
асырап дегендей бәрін ретке 
келтіріп отыратын. Үй болып 
тұруға негіз болған, балаларға 
жол көрсеткен папам еді. «Ой, 
Шәрипа деген періште ғой» 
дейтін папам. Кейін шешем 
тұрмысқа шыққан жоқ. «Жаман 
үйдің төрінде отырғанша, жақ-
сы үйдің босағасында отыр» 
деген біздің қазақта мақал бар 
ғой. Өзім де талай естідім, 
көрдім анамды Сатекең тұқы-
мы өте сыйлайтын. Қалай сый-
ламасын, жақсылығын көрді 
ғой. Біздің әулетте әкемнен 
бастап бәріміз Сәтбай атамның 
атымен жазыамыз. Менің ше-
шем Шәрипа ғана «Имантаева» 
болып өмірден өтті.

Сатекеңді «Қажы ата» дей-
тінбіз. Қажыға барғанда ауырған 
ба, не жағдай екенін білмеймін. 
Баяннан барған бірнеше кісі 
қаза тауып, сол жерде топырақ 
бұйырған. Атамның басына ба-
рам деп өз атам дайындалып, 
папам виза алып берсе де қиын 
жағдаймен бара алған жоқ. Біз-
ге екі атадан қосылатын Әбі-
кей ағай 1937 ж. қиыншылықта 
қырғыз жеріне барып сол жер-
ден ұсталды. Кәрім Жәмінұлы 
болса сондай тамаша өнерлі, 
музыкант, әртіс болатын, скри-

пач еді. Әлемге әйгілі Когань 
«Какой был талантливый Кәрім 
Сәтбаев» деп айтып жүретін. 
Ақмолада тұрды, театрда қыз-
мет етті. Ол кісіні де 37-де алып 
кетті. Бізде «мінеки» деп алға 
ұстайтын азаматтардың бәрі 
осылай болып, қайда жатқанын 
білмей қалдық.

Әкемнің өзі де әрең қалған. 
Жақында телевизордан Мир-
зоян туралы хабарды көрдім. 
Ол кісінің атын атағанда сон-
дай жылы көрінді, өзім қатты 
сыйлаймын. Әкемді ұстаймыз 
дегенде ең бірінші сол кісі «Ну, 
что с него, какой враг народа, 
по степи бегает молодой чело-
век» деп рұқсат бермепті. Ал, 
екінші рет тағы да Қарсақбай-
да НКВД-ның бастығы қамауға 
қарсы болыпты. Ұлты – орыс, 
аты-жөнін ұмытып қалыппын. 
«Ол кісі қандай халық жауы» 
деп ара түсіпті.

Қарсақбай деген мен үшін 
ерекше жер. Тіпті сол кезде 
біз жан-жағымызда «Степлаг» 
болғанын білген де жоқпыз. Ха-
лық деген қазір анау да жаман, 
мынау да жаман, жоқ-жоқ дей-
ді. Әркімге дайын асты алды-
на әкеліп беруге біреу міндетті 
секілді. Мен кейде айтамын: 
сендер осы еңбек етпейсіңдер, 
жан салып жұмыс істемейсің-
дер, ештеңеге жауап бермей-
сіңдер, сонда не сұрайсыңдар? 
Ол кезде халықтың көңілі мүл-
дем бір басқа еді. Бірлік, ұй-
ымшылдық деген күшті болды. 
Сонда Қарсақбайда, мысалы, 
біздің семьяда біреуді жаман-
дау, мейлі ол бастық, мейлі жай 
кісі болсын, сыртынан бір ауыз 
сөз айтқанды естіген, көрген 
жоқпын. Бір атамыз Хамзатай 
қыстай біздің үйде тұратын. 
Кейде орыс әжеміз әзілдеп 
«дедушка гастролировать при-
ехал» дейтін. Үйіміз толған 
туған-туысқандардың балала-
ры еді.

Біздің үйде Әлихан Бө-
кейхановтың баласы Үкітай да 
(Үгедей) тұрды. Біз оны орысша 
«Сергей Алиханович» дейтін-
біз. Шамасы 1931 – 36 жылдар 
болуы керек. Ол Москваның 
геология институтын бітірген. 
Біздің үйде алты жылдай тұр-
ды. Сол жерден үй де алды. 
Кейінгі тағдыры қалай болғанын 
нақты білмеймін. Бөкейханов-
тың жалғыз баласы екен. Алыс 
болса да қиын заманда әке-
ме, Қарсақбайға жіберген ғой. 
Бөкейханов, Дулатов, Байтұр-
сынов, менің әкем бір-бірімен 
жақсы болған және әрқашан 
қазақ жастарына қамқорлық 
жасады...

Қазақта өте дәл, бірақ аса 
сирек, аңдап қолданатын «тек-
ті» деген сөз бар. Қ.И.Сәтбаев-
тың ғұлама ғалымдығы өз ал-
дына, тектілігі – артында іргелі 
де күрделі ғылым салаларын 
биік деңгейде меңгерген Хани-
са, Шәмшиябану, Мейіз секілді 
ұрпақтар қалдыруы.

17 қараша, 1996 ж., Алматы 
қаласы.

Әңгімені жазып алған
З.ҚАЗАНБАЕВА.

Суретте: Қарсақбай 
мектебінің түлектері. 1939 
жыл. Бірінші қатарда, сол-
дан оңға қарай, үшінші –       
Ханиса Сәтбаева.
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Біз көпке топырақ шашудан 
аулақпыз. Тоңып емес, тойып 
секірген, саусақпен санарлық 
санасыздар ұлттық құндылығы-
мыздың бір қарын майын бір 
құмалақ болып шірітіп, көктемі 
қайта оралып, жапырағы жайқа-
лып келе жатқан қазақы мәдени-
етіміздің бұтағына жалғыз құрт-
тай жабысып, күн санап кетеуін 
кетіріп бара жатқаны арқамызға 
аяздай батады. Әрине, өмір 
болғасын жақсылық пен жаман-
дықтың егіз болатынын білеміз. 
Бірақ «Батыс мәдениеті» деп 
көзсіздікпен қабылдаған көр-
генсіздік әдеттер көпшіліктің 
жанын жаулауға жанталасуда. 
«Арыстандай айбатты, жолба-
рыстай қайратты, мен жастарға 
сенемін» деп арыстарымыз ай-
тқандай, ертеңгі ел болашағы 
болатын бүгінгі жастар несімен 
айбатты, несімен қайратты?

Кей жастарымыз «Көшпен-
ділер» өмірін өте жабайы, мә-
дениетке жұтаң болған деп еле-
стетіп, ұлтымыздың байырғы 
бейнесіне үрке қарайды. Бүгінгі 
Еуропа мәдениетіне Сақтар 
мәдениеті негіз болғанын 
ескермейді. Көшпенді тұрмы-
ста қалыптасып, атадан балаға 
жалғасып, сан ғасыр сақталған 
ұлттық салт-дәстүрімізді мә-
дениет емес деп кім айтты... 
Өкінішке қарай, өзімізде бар 
мәдениеттен базар жасаудың 
орнына, басқаның ығыстырып 
тастаған бассыздығына мәде-
ниет деп көзсіз бас сұғып жүр-
ген жоқпыз ба? Соның кесірі-
нен ұлтымыздың үкілі тақия, 
оюлы қамзол, қос етек көйлек 
киіп, қос бұрымы жотасында 
бұлғақтаған, алма мойын, ар-
шын төс, шолпысы сыңғырлаған 
биязы қыздарымызды «батыс 
мәдениеті»  деп аталатын қара 
орманға атастырып алып, ақыр 
заманның аюына талаттық.  
Қарғыс атқыр қара аю қаракөз 
қыздарымыздың қарындарын 
жарқыратып, шаштарын шол-
титып, балтырынан бөксесіне 
дейін жалаңаштап, сырт тұлға-
сындағы қазақы қасиетін отап 
кетті. Көшелеріміздегі езуінде 
темекі, қолында сыра, не істерін 
білмей әңкі-тәңкі  болып жүрген 
жартылай жалаңаштар сол қара 
аюдың құрбандары.

Бала күнімізде енесін еміп, 
маза бермейтін тайыншаның 
мұрынын тесіп, істік ағаш өткізіп 
жатқанын көріп едік. Кейінгі кез-
дері мұрынын, қасын, тілін, кін-
дігін тесіп темір өткізген қаракөз 
қандастарымызды көшеден 
көргенімізде «Күлген күліп же-
теді деген осы екен ғой, ертеде 
малға бекер күліппіз-ау» деп не 
күлерімізді, не жыларымызды 
білмей дал боламыз. Сол тай-

ыншалар адамның зорлығымен 
жанын қинап, енесіне жанасуға 
мәжбүр болған шығар. Ал, мына 
«тайыншаларды»  кім қинап 
жүрген? 

Қара ормандағы сорлы бол-
сын, дала орманындағы соңғы 
болсын ұлттық құндылыққа 
толы тәлім-тәрбиеге зәру. Қазақ 
қашанда ұлға отыз үйден, қы-
зға қырық үйден тыйым салып, 
ұрпақ тәрбиесіне, әсіресе, қыз 
бала тәрбиесіне жалпы жұрт жұ-
дырықтай жұмыла ат салысқан 
елміз. Бүгінгі таңда адам да, 
басқа да, заман да басқа. Дей 
тұрғанмен де, ата салттан атта-
май, қос бұрымы бұлаңдап, қос 
етек көйлегі жер сызып, ұлты-
мыздың мақтанышына айналып, 
ұлттық құндылығымыздың жан-
ды жәдігеріндей болып, көптің 
көз алдында жүрген арулары-
мыз да аз емес. 

... Адам баласы ерте заман-
нан бері шашты киелі санап, әр-
бір шашта бір тылсым құдіреттің 
барын білген. Бір сөзбен айтқан-
да шаш адам мен кеңістіктің ара-
сын ұштастырып тұратын бай-
ланыс құралы десе де болады. 
Шаштың әрбір талшығы ғарыш 
кеңістігінен өзіне қажетті күш-қу-
ат алып отырады екен. Шаштың 
ерте заманнан киелі саналып, 
оны аяқ асты етіп тастамау қа-
зақтың ырым-жоралғыларының 
бірі. Бұл ырымның түп төркінінде 
шаш  атқара алатын ерекше қа-
сиет жатыр. Қиылған шаш өткен 
күндер белгісі болып саналады. 
Яғни, қиылған ұзын шашпен 
бірге адам бойындағы кейбір 
ерекше қасиеттер өз әсерін 
жоғалтуы мүмкін. Қыз бұрымын 
кессе, сол бұрыммен бірге оның 
биязылығы, нәзік сезім түйсік-
тері мен кейбір жағымды іс-әре-
кеттері де қоса кесіледі. Ал енді 
аяғы ауыр жүкті әйелдерге шаш 
қидыруға үзілді-кесілді тыйым 
салынған. Оның сырын аяғы 
ауыр жүкті әйелдің ішіндегі ша-

рананың өмірімен тікелей бай-
ланыстырады. Жоғарыда айтқа-
нымыздай, түрлі қасиеттермен 
бірге болашақ ұрпақтың өмірінің 
де қысқаруы мүмкін.

Ілгері заманда қыз-келін-
шектердің бұрымы  шашбауы 
сыңғырлап, мықынынан төмен 
қарай түсіп жүретін болған. Бар 
сұлулықты бойына жинаған 
оларды бұрымына қарап ажыра-
та білген. Әдетте, ері дүниеден 
өткен келіншек ұзын бұрымын 
тарқатып, өзінің жесір қалға-
нын білдірген. Ал, тұрмысқа 
шықпаған жас қызды жотасында 
шашбауымен қоса бұлғақтаған 
қос бұрымынан таныған. Келін-
шектер қолаң шашын білектей 
етіп, арқасына өріп жүретін 
болған.

Қыздар — біздің келешек 
аналарымыз. Ана деген сөздің 
төңірегінде ұлттың үлкен мүд-
десі жатыр. Егер олар батысқа 
еліктеп кетсе, ұрпағымыз кім 
болмақ? Оның үстіне әр ұлттың 
өзіне тән сұлулық өлшемі бо-
лады ғой. Қыздарымыз қарын-
дарын жарқыратпай, кіндіктерін 
көрсетпей, шаштарын шолтит-
пай, салт-дәстүрімізді санасына 
сіңіріп, ибалы да жөнімен жүр-
се, сұлу деп соны айтар едік. 
Қолаң шашы жер сызып жүрген 
қаракөз қарындастарымыздың 
саны артса, ұлтымыздың ме-
рейі тасып, ұлттық бояуымыз 
айшықтала түсері сөзсіз. Ақиық 
ақын Мұқағали Мақатаевтің:

Арулар аяулылар, 
                           ардақтылар,
Өмірдің гүлі болып 
                        қалмақ бұлар.
Арулар — тіршілікте
                            күретамыр,
Тірлікті бір-біріне 
             жалғап тұрар–деп 

жырлауы тегін емес. 

Тәшен ЕСІМСЕЙІТҰЛЫ.
Мибұлақ ауылы.          

Ел болып еңсемізді көтердік. Құдыққа құлаған құлан-
ның хәлін кешіп, құрдымға кетудің аз-ақ алдында тұрған 

ұлттық құндылықтарымыздың құлағынан құрбақа 
құлқындарды аластатуға ат салыспақ. Аллаға шүкір, 

қазақи тұлғамыздың тамырына қайтадан қан жүгіріп, 
басын көтере бастады. Анығын айтсақ, жастарымыз-

дың көбі Ислам дініне бет бұрды. Ұлттық өнеріміздің де 
тасы өрге домалап, әлемдік сахналардан жиі бой көрсе-

туде. Мемлекет тілінде сөйлейтіндердің саны да күн 
санап көбейіп келе жатыр. Дей тұрғанмен, тәуелсіздік 

тұғырына қонған жиырма жылға жуық уақыт ішінде ұлт-
тық құндылықтарымыздың кеткенін келтіріп, кемтігін 

толықтырып үлгердік деуге әлі ертерек. Олай дей-
тініміз, егемендіктің алғашқы жылдарындағы аласапыран 

жағдайды пайдаланып, шет жұрттардан жансыз кірген жат пиғылды түрлі секталар мен 
алуан ағымдар біздің қоғамнан әлі де аластатылып болған жоқ.

Көргенді қыз көрікті

Ең алғаш махаббат 
сезімін бастан кешірме-
ген адам жоқ та болар. 
Алғашқы махаббат жа-
стық шақтың өмірге жол-
дама алар бір белесі секілді.  
Ал содан кейінгі жақсы көру 
ше? Жанұяң  бола тұра өз-
гені сүйіп қалу да махаббат 
па сонда? Жасы қырықтан 
асқан шақта жастық 
желік дейін десең... Еліктің 
лағындай еркелеп жүрген 
қызға қызықпау мүмкін де 
емес шығар. Риясыз ғана сыңғырлаған күлкісін айтсаңшы.  Ерке 
қыздың күлкісіне ғашық болмау түнде түстен, күндіз естен ай-
ырды десе тым артық та болмас. Бірақ жүректе бір діріл пай-
да болғалы қашанда көргісі келеді, кездесіп, тілдескісі келеді де 
тұрады. Сағынады. Сол қыздың өзінен қанша жас кіші екендігі 
есіне түскенде жүрегі қан жылап қоя беретіні несі екен? Әзірге 
күнара сырттай көретініне, хәл сұрап, сыпайы ғана тілдескені-
не шүкіршілік етеді. Бірақ осыны місе тұтпай сайтан ой иектей 
беретіні несі екен? Қыздың жас екенін, әлі-ақ тұрмысқа шығып, 
бір үйдің түтінін түтететінін ойлағысы да келмейді. Құралай-
дай сүйкімді қызды ертіп, көз көрмес, құлақ естімес жаққа кет-
кісі келетіні бір өзіне ғана аян.

Басы жастыққа тиісімен желден жүйрік қиял пырағы ойға же-
телеп, қыздың жібектей шашын сипап, ернінен өпкісі келетін-
дей күй кешеді. Шыдай алмай сол қызды кездесуге шақырды да... 
«Ақыл айтар ағатайым болып қалыңызшы» деген сөзін естіген-
де барып жүрегі селт еткен. Өзінікі әбестік екенін түсініп, жиы-
рма жыл бірге тұрып жатқан жары мен сүйкімді балалары есіне 
түскен. Сонда да ол қызды жүрек түкпірінен шығарып тастай 
алмады. Күндердің күнінде ерке қызға деген сағынышы мен іңкәр 
сезімі ән болып жарып шықты...

Таташ ҚОСАЙ.

Іңкәр 
 сезім

Ақырғы ойын — ақырғы заман тектес,
Ұтыс-тірлік осымен тәмәм – деп шеш. 
Қызыл көз боп мың жерден құныққанмен,
Құлқыңды құм көмеді – шамаң жетпес.

Шығарсың, «ондығыңнан» лебіз күткен,
Пәрмен жоқ, «жетіліктен» мен үздіккен.
«Тұз-тарлан» – үмітімнің соңы еді,
Қор боп кетіп барады «сегіздікке»

Сымбатты, болғанменен бар қызға бек,
«Тірілер тізімінде бармыз ба?!» деп,
«Тоғыздыққа» малданып бара жатыр,
Ойынның бетке ұстары — жалғыз «валет».

Бәрімізде жоқ енді манағы ызғар,
Көздір құзыр жүргізіп санамызға.
Сабырымның саңлағы деп білуші ем,
«Король-шалдың» күллі ойы — «дама қызда».

Қарсылас та қарқынмен талпынып бар,
Ойында жарты күдік, жарты үміт бар.
Сағатқа ұқсап сыртылдап, сарапқа сап,
Жатады озбыр ойлы «алтылықтар»...

«Поп валеттің» «крештен» талабы асқақ,
Мазақ қып: «қарға» қарқ-қарқ — араласпақ...
«Түйе» келіп, түрткілеп титықтатты,
Жарым жанын қойған соң жалаңаштап.

Ойын үсті...
Сұмдықты сездіргіш-ақ,
Өмір жаяр бақ қонған кез бір құшақ.
Жолымды қиып кеткен пенделер бар,
«Тұзымды» күйіп кеткен көздірге ұқсап...

Жанат ӘБДІҒОЖИН.
Терісаққан ауылы.

Карта  
ойыны

Материалдарды жинақтаған Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ.
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Ұлытау 
өңірі

си партия құрды. «Ислам тобы» 
немесе «Ислам жамағаты» 
(«әл-Жамаға әл-Исламия») деп 
аталатын экстремистік және тер-
рористік сәләфилік топ та өзінің 
саяси қанатын — «Құрылыс 
және даму партиясы»  («Хизб ән-
Нур», «Өзгешелілік партиясы») 
(«Хизб әл-бинағ уәт-тәнмия») 
деп аталған партиясын құрды. 
Осы жерде айтылуы тиіс бір жәйт, 

Мысыр сәләфилерінің парла-
менттегі жеңісі басқа елдердегі 
сәләфилерді де өз партияларын 
құруға ынталандырды. Мысалы, 
Газа секторында «Палестина-
дағы Сәләфилік Нұр партиясын»  
(«Хизб ән-Нур әс-сәләфи фи-Фи-
лястин») құруға әрекет жасады, 
алайда ХАМАС олардың жолын 
кесті. Ал Иеменде «Тура жол-
дың сәләфилік партиясы» («Хизб 
әр-рашад әс-сәләфи») құрылды. 
Өз ұстанымдарынан бас тарт-
паған және саяси партия құрмаған 
табанды сәләфилер әлеуметтік 
желілер мен мешіттерді көпшілік 
жиналатын орын ретінде ұтымды 
әрі сәтті пайдалана білді. Олар 
Мысырда ауылдық жерлер мен 
қалалық кварталдарда «Ізгілікке 
үндеу мен жаманшылықтың ал-
дын алу комитеттерінің» бөлімше-
лерін құрды. Сауд Арабиясының 
үлгісін өнеге еткен бұл бөлімше-
лер «төменнен» бастау алған 
бастама болғандықтан, көп жер-
лерде жергілікті билік органда-
рының рөлін атқарды. Жоғарыда 
айтып өткеніміздей, барлық араб 
мемлекеттерінде «әл-Каида» бел-
сенділігі артты. Францияның ішкі 
барлау қызметінің бұрынғы бас-
шысы Ив Бертран 2012 жылдың 
16 қыркүйегінде «әл-Арабийя» 
телеарнасына берген сұхбатында 
«әл-Каида» белсенділігін талқы-
лай отырып, «әл-Каиданың» бел-
гілі бір араб немесе Солтүстік 
Африка елінің билігін басып алуға 
қабілетсіздігін мәлімдеген. Алай-
да, «әл-каидалықтардың көзде-
гені қандай да бір мемлекеттің 
шекараларымен шектелген билік-
ті басып алу емес.  Олар тіпті бұл 
шекараларды жасанды санайды, 
құқықтық мәртебесін мойындау-
дан бас тартады. Олардың так-
тикасы мүлдем басқа. «әл-Каи-
далық» сәләфилер мен олармен 
одақтас немесе құрама топтардың 
көздегені — «Ислам әмірліктерін» 
немесе «шариғат аймақтарын» 
құру. Сәләфилер туыстық топтар 
қоныстанған аймақтар, қалалар, 
ауылдар, тіпті қалалық шағын ау-

дандарының ауқымында көлемі 
шағын ғана квази мемлекеттер, 
яғни «Ислам әмірліктерін» құра-
ды. Бұл ресми өкіметке бағын-
байтын (немесе толық бақылауға 
көнбейтін) белгілі бір мемлекет 
территориясындағы аймақтық 
анклавтар. Бұл анклавтарда қан-
дай да бір мемлекет заңдарының 
пәрмені жүрмейді (ол жерде, тіпті 
халықаралық құқық нормалары да 
ескерілмейді – бұл мәселеге еш-
кім назар аудармай келеді). Онда 
сәләфилер «шариғат заңы» деп 
жариялаған заңдар ғана күшінде. 
Осы анклавтардың бірқатарын 
«шариғат аймақтары» деп атай-
ды. 

Сәләфилердің еуропалық 
бөлімшелерінің мүшелері Ұлы-
британиядан, Франциядан, Гер-
маниядан аттанғанда айталық, 
Ауғанстанға діни-ағарту жұмы-
старын немесе туристік саяхатты 

сылтауратып барады да, сол жер-
де диверсиялық-террористік дай-
ындықтан өтеді. Одан соң олар өз 
елдеріне қайтып оралып, «ұйқы-
дағы моджахедтер» болып қала 
береді, «ұйқыдағы ұяшықтарды» 
құрумен айналысады, ал жергілік-
ті билік оларға ешбір айып таға 
алмайды. Алайда уақыты кел-
генде оларды жер-жерде пайда 
болатын «жаһандық жихад» май-
дандарында әскери және зиян-
кестік әрекеттерді жүзеге асырып, 
үкімет әскеріне қарсы соғысып  
жатқандар — Франция, Германия 
сияқты Еуропа мемлекеттерінен 
шыққан сәләфилер.  Тіпті қиян-
дағы Солтүстік Норвегиядан кел-
ген жүздеген моджахедтер де Си-
рияда соғысып жатыр. Осы жерде 
айта кететін бір жәйт, Еуропа мем-
лекеттерінің билік басшылары 
мәселенің мән-жайын түсініп, қам 
жасауға кірісті. Мысалы, Франци-
яда қазіргі кезде «әл-Каида» және 
«Талибан» лагерьлерінде болған-
дарды заңмен қудалау мәселесі 
талқылануда.  Қазір Сирияда ди-
версиялық-террористік іс-әрекет 
жасайтын шетелдік сәләфилер 
өздерінің «әл-Каидамен» тамы-
рлас екенін жасырмайды. Олар 

«Ұлы Сирия халқын қолдау май-
даны» («Жәбха ән-нусра ли-әхл 
әш-Шам»), «Ислам үмбетінің бай-
рағы» («Лиуа әл-Умма»), «Ислам 
жақтаушылары» («Ансар әл-Ис-
лам»), «Әбдулла Әззам атындағы 
батальондар» («Кәтәиб Әбдул-
ла Әззам»), «Ұлы Сирия әскері» 
(«Жунд әш-Шам»), «Ислам Фат-
хы» («Фатх әл-Ислам») топта-
рына бөлінген (бұл тізім толық 
емес). Әрине, аталған әл-каида-
лық бөлімшелерде тым болмаса 
жолбастаушы қызметін атқаратын 
жергілікті сириялық сәләфилер 
де бар. Керісінше, «Жаратушы 
Алла жолындағы моджахидтер» 
(әл-муджахиддун фи сәбил-Алла) 
сияқты жергілікті сириялық сәлә-
филерден құралған топтардың 
арасында шетелдіктер де бар.  
Ирак және Левант жерінде әсіре-
исламшылдар «мемлекет» атын 
жамылған «Ислам халифатын» 

құрып, Шамды мекен қылған хри-
стиан, алауи, сефевид пен рафи-
диттерді қырып жатыр. Аталмыш 
мемлекеттерде ешқандай «қаси-
етті соғыс» жоқ. Ол жаққа бара-
тындар, өздерінің жағдайларын, 
олардың өмірлері арқылы ше-
шетіндердің қолдарындағы құрал-
дары ғана.

Қазақстандық террорист жихад-
шы тәкфиршілердің дайындық ба-
залары мен жасырын лагерьлері 
бар екендігі туралы алғашқы бел-
гілер (симптомдар) Ресей қоғамы-
на бұдан төрт жыл бұрын белгілі 
болды. Сол кезде Дағыстанда бір 
топ лаңкес ФҚҚ арнайы операция-
сы барысында өлтірілді. Сол кез-
де, өлтірілгендердің төртеуінде 
көк түсті паспорттар табылған бо-
латын. Ресейдің арнайы қызмет-
терінің ресми наразылықтарынан 
соң Қазақстандық арнайы қызмет-
тер бірқатар тұтқындау жұмыста-
рын жүргізді. Әрі қарай тарқатсақ, 
қолымызда бар мәліметтерге қа-
рағанда Өзбекстан Ислам қозға-
лысы (ӨИҚ) өз ішінде жік шықты, 
сөйтіп бөлініп кетті, қазір олар 
бірбүтін саяси қарулы топ емес, 
олардың әрбір тобының міндет 
мақсаты бөлек. Бөлінудің прин-

ципі — территориалды. Біреулері 
Өзбекстан, басқалары Қырғыстан, 
үшінші топ болса, Шыңжаң ұйғыр 
автономиясы үшін жауап береді. 
Бұлардың ішінде Қазақстанға жа-
уап беретін бірнеше топ бар және 
«Халифат солдаттары» солар-
дың бірі. Аталмыш ұйымдардың 
барлығының Пәкістанда және 
араб елдерінде қолдаушылары 
бар. Бұл сол «үшінші» күш деп 
аталатын уаххабизм талибанизм 
майданын кеңейтуші қолымен от 
көсеушілер. 

Қазіргі кезде діни радикализмнің 
таралуының басты ошағы Сирия 
және Ирак болып тұр. Дәл осы 
жерде барлық «жихадтық» интер-
национал топтанып алған. Таяу 
Шығыста қанша адам соғысып 
жүргені туралы нақты сан жоқ. Си-
рия мүфтиі Ахмад Бадреддиннің 
мәліметі бойынша 84 елден 100 
мың жалдамалы содыр соғысқа 

қатысып жүр. Қазақстандық со-
дырлардың қандай террористік 
жихадшы-тәкфірші топқа кіретінін 
айтар болсақ, басым бөлігі 3 ра-
дикалды топтың ішінде соғысады: 
«әл-Нусра майданы», « Ирак пен 
Шам Ислам мемлекеті», «Джәйш 
әл-Мухаджирин уәл-Ансар», бұ-
дан басқа «Қазақ жамағаты» мен 
«Ескі Түркістан» деген топтар бар. 
Сирия мен Ирак жерінде жүрген 
қазақстандықтар туралы айтар 
болсақ, олардың саны жүз шақты 
адам және олар әртүрлі топтар-
да жүр. Бірақ басқа Орта Азия 
елдерінен шыққандармен салы-
стырсақ,  біздің отандастарымыз 
көп емес. Бұл соғыс аймағында 
Өзбекстаннан шыққандар көбірек. 
Қазіргі кезде барша әлемде, со-
ның ішінде Қазақстандағы сәлә-
филер (уаххабилер) шартты түр-
де өзара қырғи-қабақ бірнеше 
топқа бөлінген, олардың арасын-
дағы қайшылық негізінен саяси 
ұстанымға байланысты. 

Сәләфи (уахабби) – сурирет-
тер  —заңды билікке, басқа дін 
өкілдеріне, зайырлы азаматтарға 
қатысты шектен тыс төзімсіздік 
танытып, өзінің саяси мақсатына 
жету үшін кез келген тәсілді қол-
данатынын, соның ішінде қарулы 
қақтығысқа да баратындарды ай-
тады. 

Сәләфи (уаххаби) –мадхалит-
тер — өткен ғасырдың 1980-85 
жылдары Сауд Аравия жерінде 
пайда болған, Рабиғ ибн Хади 
әл-Мадхали деген кісі қалыпта-
стырған сәләфилік топ. 

Сәләфи (уаххаби) –жихадит-
тер-тәкфіршілдер— нағыз ра-
дикалдарға жататындар, зор-
лық-зомбылыққа, конституциялық 
билікті құлатуға, қантөгіске, жи-
хадқа шақыратындар, зайырлы 
заңдарды «тағұттың заңдары» 
деп есептейді. Қазақстанды кәпір-
стан деп санайды. Шартты түрде 
үшке бөлінген ағымдардың үшеуі 
де бірін-бірі ауыр күнәға батқан, 
адасушылар деп айыптайды, өз 
сөздеріне дәлел ретінде олар 
Мұхаммед Пайғамбарымыздың 
(с.ғ.с.) хадистерінен дәйек кел-
тіреді. 

Әнуарбек ДӘУЛЕТКЕЛДІҰЛЫ,
Сарысу ауылы орталық 

мешітінің бас имамы.

(Материал дінтанушы 
Үрістем Сыздықовтың 
«Жихадтың өрлеу тарихы» 
кітабы негізінде жазылған).

ХІХ ғасырда кейбір өлкелерде 
өз еліндегі мұсылмандарға қарсы 
«діни жихад тазартуы» жүргізілді. 
Бұлардың ішіндегі ең радикал-
дысы Арабиядағы уаххабилердің 
жихады болды (уаххабизм — Ара-
бияда ХVІІІ ғасырдың ортасында 
пайда болған діни саяси қозғалыс. 
Аталмыш қозғалыста көпқұдай-
шылдар мен алғашқы ислам 
принциптерінен «тайған» мұсыл-

мандарға қарсы «қасиетті соғыс» 
(жихад) жүргізу идеясына аса мән 
беріледі). Ибн Тәймиәнің шығар-
маларына сүйенген уаххабилер, 
уаххаби емес мұсылмандардың 
басым бөлігін «кәпір» деп жария-
лап, оларға қарсы жихад жүргізді. 

Европалық имперализм көп-
теген елдерде, әсіресе Индияда, 
Кавказда, Сомали, Судан, Алжир 
және Мароккода «қарсыласушы 
жихадтардың» таралуына себеп 
болды,. Бірақ бұл «жихадтар» ең 
соңында сәтсіз аяқталды. Сон-
дықтан «жихадты» жетілдірудің 
«жаңа жолдарын» ойлап табу 
мәселесі қарастырылды. 1920 
жылдары Мысыр мен Индияда 
жаңа әсіреисламшылдық көзқа-
растар пайда болды. Бірақ жи-
хадтың қазіргі сойқан соғысқа 
шақыратын түрде түсіндірілуі  
мысырлық ойшыл Сайид Кутбтың 
(өлген жылы 1966) шығармала-
рынан басталады. Кутб Ибн Тәйм-
шийа ұсынған «нағыз» мұсылман-
дар мен «жалған» мұсылмандарға 
бөлу идеясын дамытып, исла-
мист еместерді  мұсылман деп 
санамай, әрі осы негізге сүйене, 
оларға қарсы жихад жариялауды 
айтты. 1981 жылы исламисттердің 
бір тобы лаңкестік акт (теракт) жа-
сап, нәтижесінде Мысыр прези-
денті Әнуар Садат қайтыс болды, 
содан соң жихад бұл әлемді биле-
удің жолы деп жариялады. Ауған-
стандағы, Кеңес Одағына қарсы 
соғыс (сол кезеңдегі) жихад эво-
люциясын тәмәмдайды. Тарихта 
ең алғаш рет бүкіл әлемнен жи-
налған жихадшылар палестиндік 
Абдулла Аззам глобалдық жихад-
тың теоретигіне айналып, басқа 
қозғалыстар ішінде оны біріншіо-
рынға қойып, әрбір мұсылманды 
тек жихадқа қосқан үлесіне қарай 
бағалау керек деп айтты. Оның 
пікірінше жихад мұсылмандар 
мен ислам дінін құтқаратын құрал. 
Осы негіздегі пікірлерге сүйеніп 
өзін-өзі өлтірушілердің жихады 
мен Усама бен Ладеннің терро-
ризм-жихадизмі пайда болды. 

«Нысанашыл» Халифат
«Араб көктемі» оқиғаларынан 

соң сәләфилер де билік үшін 
күресе бастады. Мысырда пар-
ламенттік сайлау алдында және 
президент сайлауының болашағы 
әлі белгісіз болған кезде сәлә-
филер өздерінің партия құру мен 
заң шығару органдарында қызмет 
етуге тыйым салатын идеологи-
ялық ұстанымдарына қарамастан, 
Мысырда «Нұр партиясы» («Хизб 
әл-асалә») сияқты бірнеше сая-

Дін және әлем

қайта өрлеу тарихы

Б.з.д. ХІІІ ғасырда түркі жаулап алуының нәтижесінде 
мұсылман әлемінің көп бөлігі бағындырылды. Түркілердің 

исламды жеңіл қабылдауы мұсылмандарды ауыр 
жеңілістерден сақтап қалды. Кейбір «ойшылдар» 

мысалы Ибн Тәймиә (1328 жылы дүние салған, сәләфи-
уаххаби ағымының идеологиясының негізін салушылар-

дың бірі) нағыз мұсылмандар мен жалған мұсылмандар ара-
сын ажырата білу, сонымен қатар, әрбір адамның иманы, 
оның жихадқа шығу дайындығымен бағалануы тиіс деген 

пікірді айту арқылы, жихадқа жаңа сипат беру қажет деген 
қорытындыға келді. 

ӘСІРЕИСЛАМШЫЛДЫҚ 
ЖИХАДТЫҢ



6 23 шілде, 2016 жыл 
№30 (6053)

Ұлытау 
өңірі

№8 Егінді орта мектебінің 
директоры Өсерова Венера 
Аманкелдіқызы өзі басшылыққа 
алып, жазғы сауықтыру алаңы-
ның тәрбиешісі Жанар Дүкен-
байқызы балаларды ұйымда-
стырып ауылымыздың тарихи 
жерлерімен Беркімбай әулие, 
Балбал тас, Дың, тағы басқа 
ескерткіштермен таныстырып 
қайтты.

Беркімбай бақсы ХІХ ғасы-
рда өмір сүрген бақсы, балгер, 
әулие адам болған.  Ескерткішті 
ұрпақтары әкеліп қойған. Аңыз 
бойынша келе жатқан көшті 
өзеннің ортасын ашып өткізген.

Балбал тастар Түркі дәуірі-
не жататын ескерткіштер, сол 
заманда батырларға арнап 
салынған. Тасқа адамның бет 
бейнесі қашалған. 

Дың ескерткіші «Қара 
дың» деп те аталады. Әл-
кей Марғұлан зерттеулерінде 

ғұн заманына жатады дейді.
Ескерткіш хан қызына арнап 
салынған. Хан қызын осы ғи-
маратта қырық қарауыл қой-
ып жасырған деген аңыз бар.
Ескерткіштің сол жағында қы-
рық жұмыр тас табылған деген 
екен. Бұл ескерткіштермен, та-
рихи жерлермен танысқанымы-
зға қуаныштымыз. Өз ауылы-
мыздың бағалы жерлерімен 
таныстырған мұғалімдерімізге 
ризашылығымызды білдіреміз. 
Біз осы ауылдың жастарымыз, 
келешегіміз. Ендігі мақсаты-
мыз осы тарихи жерлерімізді 
көршілес жерлерге таныстыру.  
Біз өз туған жерімізбен мақта-
намыз.

А.ЖАНКЕР,
 №8 Егінді орта 

мектебінің жазғы 
сауықтыру алаңында 

тәрбиеленуші.

Жазғы демалыс – 2016

ТАРИХИ ЖЕРГЕ 
САЯХАТ

«Балдырған» жазғы са-
уықтыру алаңы  өзінің алдына 
міндеттер мен мақсаттарын 
белгілеп, бағдарлама  негізін-
де жұмыс  жоспарлары жа-
салынды. Сол жоспарланған 
іс-шаралардың бірі- 8 маусым 
күні өткен «Ертегілер еліне са-
яхат» атты ертегілерді сахна-
лау конкурсы. Ертегілер ауыз 
әдебиетінің ең көне жанрына 
жатады. Бұларда көбінесе 
өмірде сирек кездесетін неме-
се мүлде кездеспейтін ойдан 
шығарылатын оқиғалар баян-
далады.

Ол ауызша айтылып, ел 

есіне ғасырлар бойы сақта-
лып, ұрпақтан-ұрпаққа ауы-
сып, біздің дәуірімізге жеткен. 
Ертегілер көбінесе қара сөз 

түрінде айтылады. Кейде өлең 
түрінде де кездеседі. Оқушы-
ларға ертегіні суреттеп, сах-
налап қоюға, мән-мағынасын 
ашуға, халық ауыз әдеби-
еті шығарма кейіпкерлерінің 
істеріне баға беріп, өз көзқа-
растарын білдіруге үйрету,  
оқушы бойындағы адамгер-
шілік қасиеттерді дамыту, 
логикалық ойлауын және 

шығармашылық қабілетін да-
мыту, ұқыптылыққа, жауап-
кершілікке, жақсыдан үйреніп, 
жаманнан жиреніп, баланы 
жақсылыққа бейімдеу, жау-
апкершілікке, достыққа тәр-

биелеу негізгі мақсат болып 
саналады. «Ертегілер еліне 
саяхат» атты ертегілерді сах-
налау конкурсы сайыс түрін-

де өтті. Сайыс алты кезеңнен 
тұрды: таныстыру, сөзжұмбақ, 
«Кім ойшыл», «Ертегілер елі-
не саяхат» (сахналау),  «Кім 
шапшаң?» және «Кім білгір?»   
сайыстары бойынша қаты-
сушылар бақтарын сынады. 

Іс-шараға екі топ: «Қа-
былан» және «Бейбітшілік» 
тобы қатысты. «Қабылан» 
тобы «Қошқар мен теке», ал 
«Бейбітшілік» тобы «Қызыл 
телпек» ертегісін таңдап, әр-
бір бала бір рөлге ие болып 
ертегіні жақсы сомдап шықты. 
Екі топ та өте жақсы деңгейде 
өнер көрсетті, қорытындылай 
келе, достық жеңді деп шеш-
тік. Ертегіні сахналай жүріп, 

оқушылар бірлесе, топпен 
жұмыс істеуге, бір-бірлерінің 
пікірлерін тыңдауға үйренді.

Ертегінің көркем де, жеңіл 
тілі оқушылардың қиялдарыңа 
қанат бітіріп, армандарыно-

рындауға, қай-
ратты істерге 
құлшындыра-
ды. Шешен 
сөйлеуге, өз 
ойларын әдемі 
баяндауға үй-
ретеді. Тіл 
құдіреті оқушы-
ларды небір 
құпия сырлар 
әлеміне жете-
лейді. Халық 
е р т е г і л е р і н 
сүйе біл, сүй-
сіне оқы, одан 
тіл үйрен, 
мәнін, мазмұ-
нын аңғар!

Г.ВАЗИЕВА, 
№18 Мибұлақ орта 

мектебінің тәрбиешісі.

ЕРТЕГІЛЕР ЕЛІНДЕ 

№8 Егінді орта мектебінде ашылған «Атамекен»
жазғы сауықтыру алаңында тәрбиеленіп жатқан 

балалар жазғы демалыстарын қызықты да,көңілді 
өткізуде.Балаларды өз аулыныңтарихи жерлерімен 
таныстырып, туған жерді құрметтеуге, бағалауға 
тәрбиелеу мақсатында «Туған елге саяхат» атты 

іс-шаралар өткізілді.

Жазғы демалыс маусымы — балалар үшін ерекше 
қуанышты сәт. Жаздың шуақты күндерімен бірге 

балалар жазғы сауықтыру алаңдары да өз жұмыстарын 
бастайды. «№18 Мибұлақ орта мектебі жанынан ашылған 

«Балдырған» жазғы сауықтыру алаңы да өз жұмысын 
жалғастыруда. 

Менің атым — Ерасыл. Жа-
сым 9-да. Мен жазғы демалы-
сымда мектебімізде ұйымда-
стырылған «Күншуақ» жазғы 
сауықтыру алаңына барып жүр-
мін. 

 Біздің сауықтыру алаңы-
мыз  өте қызықты. Таңертең 
келісімен мұғалімдер, оқушы-
лар бәріміз қосылып таңғы 
жаттығу жасаймыз, өте көңілді 
әуендерге флеш-моб билейміз. 

Біздің лагердің ұраны: «Алған-
дықтан терең білім, қайрат мол. 
Болашаққа нық сеніммен бара-
мыз» депаталады. Әр күніміз 
босқа өтпейді. Қызықты ойын-
дар, түрлі тренингтер, сурет 
байқауы, спорттық сайыстар 
өтіп тұрады. Мысалы «Табиға-
тым — мақтанышым» атты су-
рет байқауы, «Көңілді мәре» 
спорттық сайысы, «Көңілді 
әуен толқынында» би, «Көңіл-

ді сайыс» жарысы, Рәміздер 
күніне «Мақтанышым мемле-
кеттік Рәміздер» т.с.с болып 
өтті. Сонымен қатар, біздермен 
мейірбике Ләззат  тәтеміз де 
үнемі түсінік жұмыстар жүргізіп 
отырады. Ыстық күні күн тию-
ден қорғану, табиғат аясына 
шыққан кезде улы жәндіктер-
ден қорғану сияқты сақтық ша-
раларды үнемі айтып отырады. 
Біз кішкентайларға қамқормыз, 

әрі бір-бірімізбен татумыз. Бізге 
осындай жақсы көңіл күй мен 
тартымды уақытсыйлап жүр-
ген жетекшілеріміз  Айымгүл 
мұғалім мен Мөлдір мұғалім-
дерімізге алғысым шексіз. 
Жазғы демалысымды есте қа-
ларлықтай тартымды, әрі қы-
зықты өткізіп жатқаныма қуа-
ныштымын.

Ерасыл Сағынтай,
 2-сынып оқушысы.

  Шеңбер ауылы.

«КҮНШУАҚТАҒЫ»
ЖАЗҒЫ 

ДЕМАЛЫСЫМ

Мәдени хабар

Жуырда Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің  25 жылдығына орай Егінді  ауылында көтеріңкі 
көңіл күйде мәдени іс-шара өтті. Бұл іс-шараны ауыл әкімінің қолдауымен Сәтбаев қаласындағы 
Шынболат Ділдебаев атындағы мәдени-сауықтыру орталығының  өнер ұжымы атқарды.

Ауыл халқына  өнер ұжымы «Елім менің»  тақырыбында  патриоттық  және  лирикалық  әндер-
мен, билерден тартымды да, мазмұнды  концерттік  бағдарлама  ұсынды.  Бұл ұжымның  алғашқы  
гастрөлдік сапарының   Егінді  ауылында  өтуіне  әріптестері, ауыл тумасы  жерлесіміз, өнерлі азамат 
Сабыржан Кеделов  мұрындық болды.

Ауыл халқы  шығармашылық ұжымның  концерттік бағдарламасына зор ықылас білдіріп, қол 
соғып, тамашалады. Ауыл әкімі М.Ахметов  ұжымды  бастап келген   орталықтың директоры Нина 
Андрейқызына  ауыл халқы  атынан  рахмет айтып,  Алғыс хатпен  Ұлытау тарихынан сыр  шертетін 
кітапты  сыйға  тартты.

Мектеп мұғалімі К.Молдабеков клуб  үйінің  әдіскері  Г.Бәсібекқызы  тағы да басқа  шығармашылық 
ұжымға алғыстарын білдіріп, еңбектеріне жеміс тіледі.

             Г. Ахметова,
   Егінді ауылдық клуб үйінің әдіскері.   

АУЫЛ ХАЛҚЫНА 
КӨТЕРІҢКІ  КӨҢІЛ КҮЙ СЫЙЛАДЫ



23 шілде, 2016 жыл 
№30 (6053) 7Ұлытау 

өңірі

Қазыбек Қайратұлы Нарима-
нов 1995 жылы 20 қыркүйек күні 
Ұлытау селосында дүниеге кел-
ген. 2002 жылы №1 Ұлытау орта 
мектебінің табалдырығын аттап, 
онбіржылдық білім алып, небәрі 
17 жыл өмір сүріп, қамшының са-
бындай қысқа ғана ғұмырында 
арамыздан ерте кетті. Өкінішті-
ақ! Қазыбек мектепті жақсы оқып, 
спорттың бокс, күрес, футбол түр-
леріне айрықша көңіл бөліп, айна-

лысып жүретін жас спортшының 
бірі еді. Соның ішінде, футбол ой-
нағанды өте жақсы көретін. Мінезі 
ашық, жаны жайсаң, аққөңіл, әзіл-
дескенді жақсы көріп, езу тартып 
күліп жүретін кең пейілді жан еді. 
Достарының арасында сыйлы, бе-
делді болатын. Өмірден өткеніне 
3 жыл болса да әлі де жүректен 
де, көңілден де кеткен жоқ. Көз 
алдымызда оның жарқын бейнесі 
мәңгі сақталады. Алланың ісіне 
шара бар ма?! Осындай кезде 
адам баласының жүрегі елжіреп, 
көзге жас іркіледі. Өкініштен өзе-
гіміз өртеніп, жүрегіміз қан жылай-
ды.«Өмір өзен деген осы». Әрине, 
арамыздан жақсы адамдар азға 
ғана қонақ болып, басқа өмірге 
Алланың қалауымен кетіп жата-
ды, бұл Алла тағаланың басқа 
салған тағдыры.

Турнир басталмастан бұрын 
жиналғандар марқұмды бір минут 
үнсіздікпен еске алды. Алғашқы-
лардың бірі болып аудандық ішкі 
саясат бөлімінің басшысы А.Са-
кипов қатысушы командаларға 
сәттілік тіледі. Бұдан кейін Қазы-
бектің әкесі Қайрат Нариманұлы 
осы турнирге қатысуға келген 
командаларға алғысын айтып, 
осы жарысты ұйымдастыруға ат-
салысқан өзінің сыныптас доста-
рына, көршілеріне, жеке кәсіпкер 
Қ.Байболовқа және Қазыбектің 
достарына алғысын білдіріп, бар-
лық командаларға жеңіс тіледі. 
Осыдан кейін көршілері мен Қазы-
бектің достары сөз сөйлеп жылы 
лебіздерін білдірді. Ұлытау село-
сының ақсақалы Қали Байболов 
марқұмның рухына арнап, құран 
бағыштады. Жиналған жұрт қолын 
жайып, «марқұмның жаны жән-
натта, тәні рахатта болсын!» - деп 
дұға тіледі.

Турнирге 12 команда қаты-
сып, А және Б тобы бойынша екі 
топқа бөлініп бір-бірлерімен жа-
сыл алаңда «жан алысып, жан 
берісіп» ойын көрсетіп, бүгінгі ой-
ынның көрігін қыздыра түсті. Ой-
ыншылардың көздерінен жеңіске 
деген үміт ұшқыны байқалып 
тұрды. Командалар әр ойында 
топтық ойын көрсетіп, ойынның 
мәртебесін асқақтатты. Әр топтан 
үздік шыққан төрт команда ширек 

финалға жолдама алып, топта 
жинаған ұпайларына байланысты 
бір-бірлерімен ойнап,одан озық 
шыққан төрт команда жартылай 
финалға жолдама алды. Алғашқы 
ойынды «Еділбаевтар» отба-
сы мен Аманкелді – Жезқазған 
командалары бастап, соңында 
Жезқазғандық команда айқын 
басымдылықпен жеңіске жетіп, 
финалға жолдама алса, келесі 
жартылай финалдық ойында ұлы-
таулық «Тассай» командасы мен 
Жезқазған қаласының «Өрт сөн-
діру» мекемесінің арасында ойын 
тартысты өтті. Спорт сүйерқауым 
олардың қызыққа толы тамаша ой-
ыныныңкуәсі болды. Ойын есебі 
2:2 ұпайымен тең теңесіп, қос ко-
манда ойын соңындағы футбол 
лотериясына жүгініп 4:3 есебімен 
жезқазғандық команданың асығы 
алшысынан түсті.Ал, 3-орын бой-
ынша ұлытаулық қос командалар 
арасындағы ойын тіпті керемет 
өтті. Тек қана «Тассай» команда-
сы аздаған басымдылықпен ұтты. 

Еске алу турнирі

Мұхтар ДӘУІТОВ

Жанат Смағұлов жастайынан 
спорт өнеріне құмар болыпты. 
Мектепте жүргенінде физкуль-
тура пәнінің мұғалімі Оңдасын 
Базылбековтен дәріс алып, тер 
төккен жаттығуының арқасында 
спорттың қай түрінен болмасын 
ешқашан қатарынан қалмай, 
шынығып өсіпті. Спортқа әуесті-
гін Жезқазғандағы кәсіптік-тех-
никумда студент болып жүрген 
кезінде де жалғастырып, курста-
стары ортасында зор беделге ие 
болып жүріпті. Әсіресе, футбол 
ойынында тамаша шабуылда-
ушы Жанатқа сүйсінген курстас 
орыс жігіттері тамсана таңдай 
қағып, «нағыз бомбардир» деп 
атағандығын достары Жанболат 
Жапар мен Дархан Жұмағұло-
втардың айтқан әңгімелерінен 
естіп-білгентінмін. Оның спортқа 
бейімділігі әскери борышын 
атқарып жүрген 2005-2007 жыл-
дары да көп септігін тигізіп, әске-
ри сынақтардан сүрінбей өтіп, 
Жездіге жинақы да сыптай боп 
бой түзеген азамат боп оралуына 
әсер етіпті. Техникумды «жақсы» 
деген бағамен бітірген ол әкесіи 
Ғайыппен бірге Тур кенішінде 
жұмыс істеп, алдыңғы қатардағы 
электр және газбен дәнекерле-
уші міндетін мінсіз атқарып, аз 
ғана уақыт ішінде ұжым ортасын-
да көп алғысқа бөленген жан. 
Сұм ажал кенеттен килікпегенде 
биыл тура 30 жасқа келетін еді. 
Құрдасым Жанат небәрі 27 жа-
сында көлік апатынан қаза бол-
ды,–дейді достарының бірі Жан-
болат Жапар.

Жастайынан бірге оқып, бір-
ге жүрген құрдастары Бағдат 
Бабағұлов, Диас Байкенжин, 

Жандос Ермағанбетов, Ержан 
Аманқұл, Дархан Жұмағұлов, 
Ердос Әбдікәрімов, Сабыр-
жан Сариновтар ойласа келе 
марқұм Жанат Ғайыпұлын еске 
алу құрметіне көшеаралық фут-
бол командасының жарысын 
ұйымдастыруды қолға алуды 
ойластырыпты. Жанатты еске 
алу құрметіне арналған фут-
бол сайысына марқұмның ата- 
анасы Ғайып пен Марал және 
туған-туыстары да келіп, жасыл 
желекті шағын алаңдағы теңбіл 
доп додасын қызықтап отырды. 
Бұл күнгі сайыс мәресіне жетіп, 
1977 жылғы туылған жас фут-
болшылардың құрама команда-
сы ауыспалы Кубокті жеңіп алса, 
Абай көшесінің футболшылары 
екінші, «Жезді-92» командасы 
үшінші жүлдені иеленген еді. 
Жарыс соңында «Жезді-97» ко-

мандасына ауыспалы Кубокті 
табыстаған Жанаттың әкесі Ғай-
ып Төлеубайұлы бауыр етінен 
жаралған баласын еске түсіріп, 
осындай теңбіл доп додасын 
ұйымдастыруға ұйтқы болған 
жастарға көз жасын ала отырып, 
«өмір жастарың ұзақ болсын» 
деп ақ батасын берді. Доп дода-
сына төрешілік еткен Бағдат Ба-
бағұлов өз әріптестерімен кеңесе 
келіп, тамаша ойын өрнегін көр-
сеткен жекелеген ойыншыларды 
саралап та қойыпты. Бұл күні 
үздік қақпашы атанған Мақсат 
Сапан, қорғаныс шебіндегі Ислам 
Өтепбай мен Бексұлтан Бейсен-
баев, шабуылшы Жанат Мартка-
мал, қақпаға көп гол салған Да-
нияр Боранбаев, ең жас ойыншы 
Әділхан Әбдірәсілдер үздіктер 
атанып, арнайы Дипломдармен 
марапатталса, жеңімпаз команда 
ойыншыларының мойындарына 
тиесілі дәрежеде таңбаланған 
алқаны ардақты әке Ғайып Төле-

убайұлы өз қолымен іліп жат-
ты. Алғашқы 2014 жылғы доп 
додасында Кубок «Жезді-86» 
командасына бұйырса, 2015 
жылғы сайыста ауыспалы Кубок 
«Жезді-92» командасының қан-
жығасына байланған екен. Енді 
осы Кубок иеленген «Жезді-97» 
командасы келесі жылы да осы 
мәртебені қолда ұстап қалуды 
мақсат етуде. Жастықтың қызық 
дәурені таусылмасын, досқа де-
ген құрмет осылайша жалғасын 
таба бермек.

Жезді кенті.

Суреттерде: Ж.Смағұлов 
әскердегі борышын өтеп 
жүрген кезінде; ардақты әке 
Ғайып Төлеубайұлы фут-
болшы-жастар ортасында.

 ДОСҚА ДЕГЕН
 ІЗГІ ҚҰРМЕТ

Финалдық ойында қос бірдей 
Жезқазған қаласының  команда-
ларының арасындағы ойында 
қалалық «Өрт сөндіру» мекемесі, 
Аманкелді-Жезқазған команда-
сын айқын басымдылықпен жеңді. 
Нәтиже қорытындысы бойынша: 
III-орынды ұлытаулық «Тассай» 
командасынабұйырса, ал II-о-
рынды Аманкелді – Жезқазған 
командасы иеленді, бұл жарыста 
командалық ойын көрсетіп,өз ше-
берліктерін танытқан Жезқазған 
қаласының «Өрт сөндіру» меке-
месінің командасы алғы саптан 
көрініп, жеңіске жетті.

Ойын аяқталған кейін ко-
мандаларды марапаттау рәсімі 
жалғасты. Барлық қатысқан 12 
командаға Алғыс хат табыс етіл-
ді. Одан кейінжасыл алаңда үздік 
ойын көрсеткен ойыншылар ма-
рапатталды. «Үздік қақпашы» ата-
лымы бойынша «Еділбаевтар» 
отбасы командасының қақпашы-
сы М.Еділбаев, «Үздік қорғаушы» 
аталымы бойынша Жезқазған қа-

ласының «Өрт сөндіру» бөлімінің 
команда қорғаушысы С.Жаппа-
ров, «Ең үздік әдемі гол» аталы-
мы бойынша ұлытаулық «Тассай» 
командасының шабылдаушысы 
Д.Әбдікәрімов, «Үздік ойыншы» 
аталымы бойынша «Тассай» ко-
мандасының шабуылшысы  Б.Сы-
здықов пен ұлытаулық «Тоқсан 
алтылар» командасының қорға-
ушысы Қазыбектің жақын досы М.
Тен марапатталды. Үшінші орын-
ды  иеленген командаға 15 мың 
теңге көлемінде ақшай сыйлық 
жәнеойыншыларға қола медаль 
мен Алғыс хаттабыс етілді. Ал, 
екінші орынға 20 мың теңге, күміс 
медаль мен Алғыс хат берілді. 
Бірінші орынды қанжығасына бай-
лаған команда 30 мың теңге мен 
Алтын медальді, сонымен қоса 
Алғыс хатпен ауыспалы кубокті 
еншіледі.

Ұйымдастырушылардың ай-
туы бойынша келер жылы тағы 
да бұл турнир жалғасын тауып, 
жыл сайын өтіп тұруды дәстүрге 

айналдырмақ. Алдағы 
уақытта үлкен турнирге 
айналады – деп жоспар-
лануда. Командалар жа-
сыл алаңда бір – біріне 
қарсылас болғанымен, 
өмірде шын достар 
екенін анық дәлелдеді. 
Барлық командалар мен 
турнирді ұйымдасты-
рушылар ойын соңында 
естелік ретінде фотосу-
ретке түсіп, бір – бірімен 
қол алысып қимастықпен 
қоштасып жатты. Міне, 
қазақ елінің жастары «бір 
атаның балаларындай» 
- деген сөз осыдан шық-
са керек.Ұйымшыл қазақ 
жастары елімізде көп 
бола берсін!

Жасұлан АЯШЕВ

ҚИМАС ДОСТЫ ЕСКЕ АЛДЫ

Жақында ауданымызда  Қазыбек Наримановты еске 
алуға арналған турнирдің екінші кезеңі өткізілді.

Былтырғы жылы  Қазыбектің әкесі Қайрат ағамыз осы 
турнир жылда өткізіліп тұрса деген ойдамын – деп айтқан 

еді. Иә, биылғы жылы да аудандық турнир 
II рет жалауын көтерді. Былтырғы жылға қарағанда 

биыл  қатысушы командалар саны едәуір артқан. Бұл 
көңіл қуантарлық жәйт. Ұлытау, Жезді және Жезқазған 

қаласынан  бұл жарысқа 12 команда келіп қатысып, жасыл 
алаңда ойын көрсетті.
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Ұлытау 
өңірі

«Қазақстан–2050» Стратеги-
ясында Елбасы Н.Ә.Назарбаев  
«Бәсекеге қабілетті дамыған мем-
лекет болу үшін біз сауаттылығы 
жоғары елге айналуымыз керек. 
Казіргі әлемде жай ғана жаппай 
сауаттылық жеткіліксіз.Біздің аза-
маттарымызең озық жабдықтар-
мен және ең заманауи өндірістер-
де жұмыс жасауға дайын болуы 
тиіс» дегендей, еліміздегі білім 
беру саласын жетілдіруге мемле-
кет тарапынан жете қөңіл бөлініп, 
қаржылық қолдау көрсетілуде.  
Біздің Ұлытау ауданының білім 
саласында да жылдан жылға 
өсуде.  «Оқулықтардың, оқу-әді-
стемелік кешендерінің, құралда-
рының және басқа да қосымша 
әдебиеттердің, оның ішінде элек-
трондық жеткізгіштерінің тізбесін 
бекіту туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Білім және ғылым мини-
стрінің 2013 жылғы 27 қыркүйек-
тег №400 бұйрығына (Қазақстан 
Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекет-
тік тіркеу тізілімінде №8890 бо-
лып  тіркелген, 2013жылғы 28 
қарашада «Егемен Қазақстан» 
газетінің №263 (28202) санында 
жариялған) төмендегі өзгерістер  
енгізіліп, көрсетілген бұйрықпен 
бекітілген 1-11 сыныптарға ар-
налған оқулықтар мен оқу-әдісте-
мелік кешендер тізбесінде «Қазақ 
тілде оқыту» және «Орыс тілінде 
оқыту» бөлімінде өзгерістер ба,о-
сыған байланысты оқулықтар 
кіргізілді сонымен қатар қазақ сы-
ныптарына

1. Сауат ашу. Оқулық 
Iбөлім+CD, II бөлім Ә.Жұмабаева, 
т.б. 2016 ж,  «Атамұра».

2. Сауат ашу. Жазу дәптері І 
бөлімі №1,2,3Ә. Жұмабаева,М.
Оспанбекова 2016 ж «Атамұра».

3. Сауат ашу. Жұмыс дәптері 
№1,2,3. ІІ бөлім.

4. Русский язык. Учебник  Ка-
лашникова Т.,Беспалова Р. 2016 г 
«Алматыкітап».

5. Русский язык. Рабочие те-
тради №1,2 Калашникова Т.,-
Беспалова, 2016г. «Алматыкітап».

6. Қазақ тілі. Оқулық+СD А.Ха-
зимова, Б.Салыхова,т.б, «Алма-
тыкітап».

7. Қазақ тілі. Жұмыс дәптері 
№1,2,3.

8. Қазақ тілі. Әдістемелік құрал 
А.Хазимова, Б.Салыхова т.б. «Ал-
матыкітап».

9. Жаратылыстану. Оқулық  
С.Кузницова, Д.Сапаков т.б., 
«Мектеп»  2016 жыл.

10.Жаратылыстану  Жұмыс 
дәптері С. Кузницова., Д.Сапаков 
т.б  «Мектеп».  

11. Математика Оқулық 1,2 – 
бөлім Г. Жакупова,Н.Орехова т.б, 
«Мектеп».

12.Математика.Жұмыс дәптері  
Г.Жакупова.,Н.Орехова т.б, «Мек-
теп» 

13.Дүниетану. Оқулық К.Байте-
нова, А.Жакеева, т.б. 2016 «Мек-
теп».

14.Дүниетану. Жұмыс дәптер 
К. Байтенова, А.Жакеева, т.б 
«Мектеп».

15.Өзін-өзі тану Оқулық Р.Мұқа-
жанова,Г.Омарова, тб « Бөбек».

16.Өзін – өзі тану. Оқушы 
дәптері Р. Мұқажанова, Г.Омаро-
ва.,т.б «Бөбек».

17.Музыка .Оқулық М. Ораза-
лиева,С.Омарова «Алматыкітап».

18.Музыка. Нота хрестомати-
ясы. М. Оразалиева  «Алматы-
кітап».

19.Көркем еңбек.Оқулық. 
Н.Раупова  2016 «Атамұра».

20.Көркем еңбек Жұмыс дәп-
тері Н.Раупова 2016  «Атамұра».

Орыс және  ағылшын  тілдері 
қатар оқылады.

1. Smiles1 for Kazakhstan
2. Pupil’ s Book,
3. Teacher’s Book,
4. Activitу  Book,
5. FIashcards,
6. Storу cards,
7. Тeacher’s Multimedia
8. Resource Рack,
9. Рupil’sMulti – Rom,ieВook,
10.  IWS
1. Обучение грамоте. Учебник.

часть 1,2,3. Бучина Р.,Регель.Н., и 
д.р 2016  г  «Алматыкітап»

2. Обучение грамоте Прописи 
№1,2,3 Богатырева Е,Бучина Р 
ид.р «Алматыкітап».

3. Обучение грамоте Рабочие 
тетради №1,2.Труханова О., Ре-
гель Н и.д.р

4. Қазақ тілі  Оқулық+ Сд А. 
Хазимова, Б.Салыхова., «Алма-
тыкітап».

5. Қазақ тілі Жұмыс дәптері 
№ 1,2,3. А.Хазимова,Б.Салыхо-
ва,ид.р  «Алматыкітап».

6. Математика. Учебник Часть 
1,2.Жакупова Г.,Орехова ид.р 
«Мектеп».

7. Математика. Рабочая те-
традь Часть 1,2. Жакупова Г.,Оре-
хова.и д.р  «Мектеп»

8. Естествознание Учебник 
Кузнецова С.,Сапаков Д.,ид.р  
«Мектеп»

9. Естествознание Рабочая  
тетрадь. Кузнецова С.,Сапаков Д 
ид.р «Мектеп».

10.Познание мира.Учебник. 
Байтенова К.,Жакеева ид.р«Мек-
теп»

11.Познание мира.Рабочая те-
традь №1,2,Байтенова, Жакеева 
и д.р  « Метеп».

13.Самопознание Учебник Му-
кажанова Р., Омарова Г идр  «Бө-
бек»

14. Самопознание. Тетрадь 
ученика. Мукажанова Р., Омарова 
Г  «Бөбек».

15.Музыка. Учебник Садов-
ская И., Уразалиева М, Плешако-
ва Т «Алматыкітап».

16. Музыка Методическое по-
собие., Плешакова Т., «Алматы-
кітап».

17.Художественный труд. 
Учебник.    Раупова Н.,  « Атамұра»

18.Художественный труд.Ра-
бочая тетрадь№1,2.РауповаН 
«Атамұра».

Көрсетілген бұйрықпен бекітіл-
ген мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқыту ұйымдарына арналған оқу 
әдебиеттері кіргізілді.

1. Ұлттық экологиялық әліппе. 
Ә.Бейсенова,Ә.Назарбаева,т.б  
«Мектеп».

2. Учебно-методический ком-
плекс по предшкольной поготовке 
для детей 5-7 лет. Айтанова А., 
Адилова Сид.р «Новое решение».

3. Дене шынықтыру Әдісте-
мелік құрал. 1,2 бөлім К.Жахин, 
Е.Юркова «Алматыкітап».

Сонымен қатар білім бөлімі-
не қарасты жалпы орта білім 
беретін мектептерге жергілікті 
бюджеттен бөлінген 16 млн.200 
теңгеге төмендегі баспалардан  
«Атамұра», «Мектеп», «Алма-
тыкітап», «Бөбек», «АрманПВ», 
«Келешек», «АльНайр», «Білім», 
«Еdu Stream»,«Макмиллан», 
1-8-сыныптарға барлық пәндер-
бойынша, 4-сыныптарға ағылшын 
тілі, 9-сыныптарға «Зайырлылық 
және дінтану негіздері», «даяр-
лық тобына 100% оқулықтармен 
қамтылады.

К.ДӘУРЕНБЕКОВА,
Білім бөлімінің кітап 

қоры әдіскері. 

ЖАҢА  ОҚУ ЖЫЛЫНА
  ОҚУЛЫҚТАР  ТУРАЛЫ 

 ЖАҢАЛЫҚТАР
«100 нақты қадам» Ұлт Жоспа-

рына сәйкес кәсіби, автономды 
мемлекеттік аппаратты құру бой-
ынша мемлекеттік қызмет сала-
сындағы бірқатар құжаттар Мем-
лекет басшысының жарлығымен 
бекітілді.

Мемлекеттік қызметшілердің 
қызметін реттейтін негізгі құжат-
тардың бірі болып мемлекеттiк 
қызметшiлердiң моральдық- 
адамгершiлік бейнесiне және 
iскерлiк қасиеттерін жоғары-
латуға бағытталған, Қазақстан      
Республикасы Президентінің 
2015 жылғы 29 желтоқсандағы 
№153 Жарлығымен бекітілген 
мемлекеттік қызметшілердің 
Әдеп кодексі табылады.

Бұнымен қоса, «Әдеп жөнін-
дегі уәкілдің» мәртебесі мен 
құзыретін анықтайтын ереже 
бекітілді.

Әдеп кодексі: жалпы ереже-
лерден, мінез-құлықтың жалпы 
стандарттарынан, қызметтен тыс 
уақыттағы мінез-құлық стандарт-
тарынан, қызметтік қатынастар-
дағы мінез-құлық стандартта-
рынан, көпшілік алдында, оның 
ішінде бұқаралық ақпарат құрал-
дарында сөйлеумен байланысты 
мінез-құлық стандарттарынан 
тұрады.

Бұл стандарттар азамат-
тармен қарым-қатынас кезін-
дегі мемлекеттік қызмет-
шілерге қойылатын талаптар, 
мүдделер қақтығысы, көпшілік 
алдында сөйлеу тәртібі және 
бұқаралық ақпарат құралда-
рымен қарым-қатынас мәселе-
лері реттейді. Бұлармен қоса, Ко-
декске халықтың сұраныстарына 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
ті тұтынушы ретінде мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің са-
пасын арттыру бойынша іс-ша-

ралар қабылдауға мемлекеттік 
қызметшілерді тұрақты түрде 
міндеттейтін жаңа нормалар ен-
гізілді.

«Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы», 
«Сыбайлес жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» жаңа заңдар-
дың күшіне енуіне байланысты 
2016 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап «сыбайлас жемқорлық 
үшін жағдай туғызатын құқық 
бұзушылық» түсінігі алынып та-
сталды.

Бұның орнына «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы» Заңына сәй-
кес жаңа «мемлекеттік қызметке 
кір келтіретін тәртіптік қылық» 
түсінігі пайда болды. Аталған 
қылықтарды жасағаны үшін жау-
апкершілік деңгейі сол қатаң күй-
інде қалып отыр.

Сонымен қоса, жаңа заңмен 
тағы бір жаңа институт – этика-
лық нормалардың сақталуын 
бақылайтын «әдеп жөніндегі 
уәкіл» түсінігі енгізілді.

Әдеп жөніндегі уәкіл қызметтік 
әдеп нормаларының сақталуын 
және мемлекеттік қызмет, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы заңнама мен Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік қы-
зметшілерінің әдеп кодексін 
бұзушылықтардың профилакти-
касын қамтамасыз ету қызметін 
жүзеге асырады, сондай-ақ өз 
функциялары шегінде мемлекет-
тік қызметшілер мен азаматтарға 
консультация береді, бұл өз ке-
зегінде ұжымдағы оң мораль-
дық-психологиялық климаттың 
қалыптасуына жағдай жасайтын 
болады.

Жергілікті атқарушы орган-
дардағы әдеп жөніндегі уәкілдің 
функцияларын жүктеу облыс 

әкімдері аппараттарының бас-
шыларымен жүзеге асырылады.

Қарағанды облысының жер-
гілікті атқарушы органдарын-
дағы әдеп жөніндегі уәкілдің 
функциялары облыс әкімі аппа-
раты басшысының 2016 жылғы 
3 ақпандағы бұйрығымен маған 
жүктелді.

Көрсетілген функциялар-
ды орындау мақсатында, әдеп 
жөніндегі уәкіл:

мәліметтер мен құжаттарды 
сұратады және алады; мемлекет-
тік органның атынан мемлекеттік 
қызмет істері жөніндегі уәкілетті 
органға заңнамада белгіленген 
тәртіппен жүгінеді; мемлекеттік 
органның басшысына мемлекет-
тік органның оң имиджін және 
ұжымда жағымды ахуал қалып-
тастыруға елеулі үлес қосқан 
адамдарды көтермелеу туралы 
ұсыным енгізеді; қажет болған 
жағдайда өзінің құзыретіне қаты-
сты мәселелерді қарау кезінде 
кадр қызметінен мемлекеттік қы-
змет өткеру мәселелеріне қаты-
сты мемлекеттік қызметшілердің 
жеке істерін, өзге де материал-
дар мен құжаттарды сұратуға 
және алуға құқылы.

Әдеп жөніндегі уәкіл инсти-
тутын құру бекітілген этикалық 
талаптарды барлық мемлекеттік 
қызметшілер тарапынан түсіну 
мен сақтауда бірыңғайлылықтың 
болуына, сонымен қатар оның 
ережелерін бұзу орын алған 
жағдайда бекітілген заңды жа-
уапкершілік шараларын қолда-
нуға ықпал жасайды.

Б.ӘЙЕШОВ,
Қарағанды облысының

жергілікті атқарушы 
органдарындағы әдеп 

жөніндегі уәкіл.                                                                                     

ЭТИКАЛЫҚ НОРМАЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫ —
 ӘДЕП ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛДІҢ 

БАҚЫЛАУЫНДА

Жақында ғана «Тұтынушы-
лардың  құқықтарын қорғау  ту-
ралы» Заңға енгізілген түзетулер 
күшіне енді. Бұл нақтылау сипа-
тындағы жай ғана кезекті өзгер-
тулер емес. Түзетулер тұтынушы-
лардың құқықтарын қорғауды 
күшейтуге мүмкіндік береді және 
бұрын даулы болып көрінетін, 
тұтынушылардың пайдасына 
түсіндірілмеуі мүмкін тұстары да 
нақтыланды.

«Тұтынушылардың құқықта-
рын қорғау туралы» ҚР Заңына 
енгізілген жаңа түзетулердің күші-
не енуіне байланысты «кепілдік 
мерзімі», «қызмет ету мерзімі», 
«сақтау мерзімі», «тауар», 
«тұтынушы», «тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау  саласындағы  
уәкілеті орган» және «тұтынушы-
лардың  қоғамдық  бірлестігі» 
ұғымдары нақтыланды. Егер 
бұрын бұл ұғымдар аса анық 
жазылмаған болса, қазір олар 
нақтыланған, біз практика жүзінде 
анықталған кемшіліктер ескеріл-
ген, қарама-қайшы тұстары рет-
телген. Алғаш рет тұтынушылар-
дың құқықтарын қорғаудың негізгі 
қағидалары анықталды. Бұл тұты-
нушылардың экономикалық мүд-
делеріне  жәрдемдесу және сол 
мүдделерді қорғауға көмектесу; 
сатуды  (дайындаушы, орында-
ушы) ұсынатын тауарлар (жұмы-
стар,көрсетілетін қызметтер)  ту-
ралы  ақпараттың  қолжетімділігі 
мен дұрыстығына жәрдемдесу; 
тұтынушыларды  ақпараттанды-
ру; тұтынушылардың заңды мүд-

делерінің қорғалуын қамтамасыз 
ету; тұтынушылардың қоғамдық 
бірлестіктерінің, тұтынушылар-
дың құқықтарының  қорғалуын 
қамтамасыз етуге   қатысулары;  
тұтынушыларды қауіпсіз және 
сапалы тауарлармен (жұмыстар-
мен   көрсетілетін  қызметтермен) 
қамтамасыз ету.  

Бұл қағидалардың  әрқайсы-
сы туралы көп айта беруге  бола-
ды. Әсіресе, біз қазір айналысып  
жатқанымыздай, тұтынушылар-
ды ақпараттандыру  мәселесі-
не назар  аударғым келеді.  Со-
нымен,  неғұрлым  көп  тұтынушы  
өздерінің құқықтары  туралы 
білетін болса,  олар өз  құқықта-
рын   практикада соғұрлым  жиі 
және  сапалы қолдана алады.  
Егер бұл туралы  кең ауқымда  
пайымдайтын  болсақ, онда олар-
дың  қаражаты  айтарлықтай 
үнемделіп  және  тұтынушылар  
өмірінің   сапасын арттыратын  
болады, екінші жағынан,  кәсіп-
керлер айтарлықтай  жауапты 
болады және  осының  барлығы, 
әлбетте  бүкіл қоғам өміріне  оң 
ықпалын  тигізіп,  тұтынушыларға  
сапалы тауарларды, жұмыстар 
мен көрсетілетін қызметтерді ұсы-
нуға  бағытталған, бұл кәсіпкер-
лерге зор жауапкершілік жүктейді.  
Сондай-ақ, «Тұтынушылардың  
құқықтарын   қорғау туралы» ҚР  
Заңына түзетулердің  енуіне бай-
ланысты  осы салада   мемлекет-
тік  реттеу  күшейтілді.

Нақтылау сипатындағы   көп-
теген түзетулер бар,  бірақ олар-

дың  тұтынушылар үшін   маңызы 
зор. Мәселесін тиісті  емес сапа-
дағы  тауарларды  қайтарудың   
мерзімдері мен  тәсілдері нақты-
ланған.  Бұдан басқа,   түзетулер 
арқылы тұтынушылардың  қоғам-
дық  бірлестіктерінің   рөлі айтар-
лықтай күшейді.  Жаңартылған  
Заңда олардың    өкілеттілігін 
кеңейту, оның ішінде: қауіпсіздігі 
мен  сапасы бойынша   белгілен-
ген   талаптарға  сәйкес келмейтін  
тауарларды  (жұмыстарды, көр-
сетілетін қызметтерді) шығаруда 
және  өткізуде кінәлі  тұлғаларға   
қатысты шаралар  қабылдау 
үшін   тиісті мемлекеттік  орган-
дарға   ақпарат енгізу көзделген. 
Бұнымен қатар, тұтынушылар-
дың  мүдделері мен құқықтарын   
қорғайтын  заңнамалық актілерге 
өзгерістер енгізілді,  атап айтқан-
да тұтынушылардың  құқықтарын 
қорғау  органдарына  әкімшілік 
істерді  қарау мүмкіндігі  берілді,  
сондай-ақ  техникалық  регла-
менттерді қайта бұзғаны  үшін  ай-
ыппұл мөлшерін   ұлғайту  жөнін-
де  Қазақстан  Республикасының  
Әкімшілік  құқық  бұзушылық   ту-
ралы кодексіне  өзгерістер  мен  
толықтырулар  енгізілді,  яғни 
техрегламенттерге  сәйкес  кел-
мейтін  немесе  барлық  қажетті  
құжаттары жоқ  өнімді  шығару  
мен  өткізуге  қатысты  өзгерістер  
мен толықтырулар.  

Аудандық тұтынушылардың 
құқықтарын  қорғау 

басқармасы.

«ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН
 ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ» ЗАҢДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР
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Қоғам. Адам. Заң

Тілді құрметтеу әркім өз отбасынан 
бастауы қажет. Ондай талапты ел билігін-
де азаматтар үлгі болып, өзінен отбасынан 
бастау керек. Қазақ тілі мемлекеттік тіл 
ретінде өмір сүретін, қызмет ететін әлемде 
бір ғана ел бар, ол –Қазақстан. «Қазақстан-
ның болашағы – қазақ тілінде. Тілсіз ұлт бол-
майды. Өз тілімізді сақтау, өз тіліңді құрмет-
теу отаншылдық рухты оятуға қызмет етеді, 
әрі ата-баба алдындағы ұлы парыз» деп 
Елбасымыз айтқандай, тіліміздің мерейін 

көтеріп, асқақтату баршамыздың басты мін-
детіміз болып саналады.

Мемлекеттік тіл мемлекеттілікті айқын-
дайтын факторлардың бірі, әрі бірігейі. Ер-
кіндік пен тендік берілгендіктен, өзге қанша 
тіл білгін келседе біле бер, үйрен, оның ар-
тықшылығы жоқ. Бірақ, қазақ тілінде деген 
басымдылықты естен шығармауымыз керек. 
Өйткені, қазақ тілі басқа елде қолданылып, 
мемлекеттік тіл мәртебесіне ие бола алмай-
ды. Оның Отаны – Қазақстан.

Тілдің негізгі қызметі – халықты бірік-
тіру. Демек, мемлекеттік тілдің мемлкеттік 
басқару орындарында негізгі тіл ретінде қол-
данылуын қалыптастырған жөн. Қызметке 
аларда мемлекеттік тілде ойлайтын, сөй-
лейтін, терең сусындаған қазақтың болмы-
сын ұғатын қарымды да қабілетті жастар-
ды алып, іс-қағаздарын мемлекеттік тілде 
жазуға баулу шарт. Елбасының даналығы 
мен көрегендігін аңғарып «қазақ қазақпен 
қазақша сөйлессін» деген бастамасына қол-
дау көрсетсек, өзгелер қайда кетеді. Сонда 
қазақ тілі қолданысқа еніп, ортақ тілге айна-
лары ақиқат.

Елбасының өзі «мемлекеттік тіл – Қа-
зақстан халқын біріктіруші аса маңызды 
фактор» деп ана тіліміздің қоғамдағы орнын 
айқындап берген болатын. Жақында ғана 
қабылданған «Ел бірлігі» доктринасында 
қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қолда-
ныс аясын кеңейту, оны меңгеру әркімнің 

парызы мен міндеті болып саналатыны атап 
көрсетілген. Сонымен қатар, доктринада 
мемлекеттік тілді меңгеру мен оның қолда-
нылу аясын кеңейтуге басымдылық беру 
көзделген.

Мемлекеттік тіл тәуелсіздігіміздің жырын 
жырлап, мемлекетіміздің бұғанасын қатайт-
ты. «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да 
себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы - тіл» 
деген Ахмет Байтұрсыновтың қасиетті қағи-
дасына сүйенсек, Ата Заң аясында бақ-бе-

рекеміздің сақталып отырғаны тіл саясатын 
да дұрыс жүргізудің жемісі екені анық. Сол 
сияқты өзіміздің қызмет етіп отырған Ұлытау 
ауданы прокуратурасында да барлық құжат 
айналым толықтай мемлекеттік тілде жүр-
гізіледі десем қателеспеймін. Бұл мәселе 
басшымыздың жіті бақылауында. Айта кет-
сек аудан прокуратурасында 2016 жылдың 
алты айында жеке және заңды тұлғалардан 
43 арыз-шағымдар келіп түскен болса, оның 
ішінде 29 арызға мемлекеттік тілде 14 ары-
зға орыс тілдерінде жауап бірілген. Соның 
ішінде айта кетсек Ұлытау селосының тұрғы-
на В.А.Теннің тіл заң талаптарының бұзылуы 
туралы арызында көрсетілген кемшіліктер 
бойынша Ұлытау ауданының әкімдігене ау-
дан прокурорымен ұсынысты жою туралы 
прокурорлық акті енгізіліп, Ұлытау село-
сында орналасқан билбордтар мемлекеттік 
және орыс тілдерінде өзгертілген. Аудан 
прокуратурасымен өзге ұлт өкілдерінің тіл 
мәселесі туралы арыз-шағымдарына шара 
қолданылуда. Әр азамат қолынан келгенін 
аянбай өз ортасында бастаса, мемлекеттік 
тілдің мәртебесі асқақ болары сөзсіз. Сонда 
ғана ана тіліміз өз тұғырын табады. Жаңа 
ғасыр жаңашылдығымызды таразы басына 
салатынын ұмытпайық. ағайын!

Е.КЕНЖЕҒАЛИ, 
Ұлытау ауданы прокуратурасының 

іс жүргізушісі.

ТІЛ ҚАЗАҚТЫҢ 
ҚЫМБАТ ҚАЗЫНАСЫ

Ұлытау аудандық соты  
ашықтық пен жариялылық қағи-
дасын берік ұстанады. Еліміздегі 
сот жүйесінің  беделін нығайтуға, 
азаматтарды құқықтық тұрғыдан  
тәрбиелеуге, сот қызметіне қаты-
сты ақпараттардың қолжетімділігін 
арттыру мақсатында жарты жыл-
дық қорытындысының сандық көр-
сеткіштерін жария етуді жөн көрдік.

Ұлытау аудандық сотында 2016 
жылдың 6 айында  61 азаматтық 
іс, 26 материал (азаматтық істерге 
қатысты),  51 әкімшілік іс, 7-үкімді 
орындаумен байланысты мате-
риал, 10-сот шығындарын өндіру 
туралы  материал,  4- бұлтарт-
пау шарасы ретінде «қамаққа алуды» 
санкциялау  және қамаққа алу мерзімін 
ұзартуға қатысты туралы материал, 
күдіктіні қызметінен шеттетуге қатысты 
1 матеиал, мүлікке тиым салуға қатысты 
2 –материал және 14-қылмыстық іс қа-
ралған. Атап айтқанда, 2016 жылдың  6 
айына былтырғы жылдан 5 азаматтық іс 
пен, 3-арыз көшірілген. Сонымен қатар, 
түскен 65 талап арыздың 5 қайтарылып, 
4 –і қабылдаудан бас тартылған. Барлығы 
61 азаматтық іс аяқталған. Аяқталған 
істердің ішінде 27-сі шешім шығарумен 
қаралған,  2-іс қысқарған, 6-азаматтық 
іс қараусыз қалдырылған,  2 азаматтық 
іс соттылығы бойынша басқа соттарға  
жолданған, 24 азаматтық іс бойынша сот 
бұйрығы шығарылған. Ал 2015 жылдың  
6 айында 17 азаматтық іс аяқталған, 13-і 
шешім, 1-уі бұйрық шығарумен қаралып, 
1 іс қысқарған, 1 іс қараусыз қалдырылған 
және 1 іс соттылығы бойынша басқа сотқа 
жолданған.

Аудандық сотта  2015 жылдың 6 ай-
ымен салыстырғанда, 2016 жылдың 6 
айында азаматтық істер қарау деңгейі 44 
іске көбейген

Азаматтық істер бойынша шыға-
рылған  шешімдер,  ұйғарымдар мен  сот 
бұйрықтары  Қазақстан Республикасының 
АІЖК-нің талаптарына сәйкес қаралып, 
процессуальдық мерзімдері сақталған. 
Аталған істер бойынша сот шешімдері, 
сот отырысының хаттамалары уақытылы 
дайындалған. 

2016 жылдың  6 айында  түскен 51 
әкімшілік іс мәні бойынша қаралып, 
Әкімшілік  істер бойынша шығарылған 51 
қаулы  Қазақстан Республикасының ӘҚБ-
тК-тің талаптарына сәйкес қаралып, про-
цессуальдық мерзімдері сақталған.  
 Қаралған істердің  4 қысқарған, 31 іс 
бойынша құқық бұзушыға айыппұл са-
лынған, 6 тұлға көлік басқару құқығынан 
айырылған, 8 тұлға әкімшілік қамауға 
алынған, 2 тұлғаға ескерту жасалған. 
2015 жылдың 6 айында 16 әкімшілік 
құқық бұзушылық істер түсіп, 16  әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы істер қаралған. 
Олардың ішінде, құқық бұзушыларға:  7- 
әкімшілік айыппұл, 3- әкімшілік қамау, 
1- арнайы құқығынан айыру, 2- ескерту  
жазалары қолданылған, қысқартылған 
істер – 2,  1-іс келесі есеп беру кезеңіне 
көшірілген (2 әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы іс 1 іске біріктірілген).

2016 жылдың 6-айында 14 қылмыстық 
іс бойынша 10 айыптау үкімі шығарылған. 
4 қылмыстық іс қысқарған, 7 үкімді орын-
даумен байланысты материал, ,  4- бұл-
тартпау шарасы ретінде «қамаққа алуды» 
санкциялау  және қамаққа алу мерзімін 
ұзартуға қатысты туралы материал, күдік-
тіні қызметінен шеттетуге қатысты 1 мате-
иал, мүлікке тиым салуға қатысты 2 –ма-
териал заң  талаптарына сәйкес қаралып, 
процессуальдық мерзімдері сақталған. 
Ал 2015 жылдың 6 айында 1 қылмыстық 
іс  1 тұлғаға қатысты үкім шығарумен 
аяқталған. Сонымен қатар бұлтартпау 
шарасы ретінде «қамауға алу» түріне 
санкциялауға қатысты 1 материал, үкімді 

орындауға қатысты 1 материал қаралып, 
қанағаттандырылған.

2016 жылдың  2-тоқсанында әкімшілік 
істер бойынша шағымданған, апелля-
циялық, кассациялық және қадағалау 
тәртіптерімен өзгертілген, бұзылған  қан-
дай-да бір істер жоқ.  

2016 жылдың  6 айында 2 азаматтық 
іс бойынша шығарылған шешімге апел-
ляциялық шағым түсіп, апелляциялық 
сот алқасында  сот шешімдері өзгеріссіз 
қалдырылды. Сонымен қоса, көрсетілген 
мерзімде 2 тұлғаға қатысты 1 сот үкімі 
апелляциялық шағыммен апелляциялық 
сатыда қаралып, сот үкімі өзгертілді.

Аудандық сотта істерді қарау ды-
быс-бейне жазбасын тіркеу қондырғы-
лары арқылы жүзеге асырылады. Бүгінгі 
күнде дыбыс бейне-жазбасы арқылы 
қаралған жалпы істердің (барлық сот 
отырыстары материалдарды қоса есеп-
тегенде) саны – 164.   Қорыта келгенде, 
2016 жылдың 6-айында 2015 жылдың 
6  айымен  салыстырғанда қылмыстық  
істер қарау деңгейі 13-іске артқан, ал  
азаматтық істер 44 іске, әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы  істер қарау деңгейі 
35  іске көбейген.  

Аудандық сотта 2016 жылдың 6 ай-
ында сот билігінің имиджін көтеруге, 
сот жүйесіне халықтың сенімін арттыру 
мақсатында бірқатар іс – шаралар атқа-
рылды. Атап айтқанда, облыстық сот-
тың веб-сайтында 12 ақпарат. Соттар-
дың және кеңселердің қызметі туралы 2 
мақала газет беттеріне жарияланған (ай-
мақтық «Сарыарқа» және жергілікті «Ұлы-
тау өңірі» газеттеріне).

Аудандық сотта судьялар мен ма-
мандардың бұқаралық ақпарат құралда-
рымен өзара қарым – қатынастары тура-
лы жоспар бекітіліп, жоспар шеңберінде 
басылым беттеріне мақалалар жари-
яланып отырады. Атап айтқанда 2016 
жылдың  6 айында барлығы: 10 мақала, 
олардың 8-жергілікті басылымда, 1-ай-
мақтық басылымда,  1-республикалық 
басылымда. 

2016 жылдың 6 айында Жезқазған 
қалалық «Дидар» телеарнасына  мемле-
кеттік және орыс тілінде 6 сұхбат берілді. 
Сонымен қатар, аудандық сотта осы көр-
сетілген уақыттарда әр түрлі тақырыпта 
3 дөңгелек үстел, 2 кездесу, 14 семинар 
сабақтары өткізілген.

Ұлытау аудандық сотына қатысты 
БАҚ-да жарияланған сын пікірлер жоқ.

Ұлытау аудандық сотында 2-12-85 
нөмірлі сенім телефоны жұмыс істейді. 
Ұлытау аудандық сотының судьялары 
мен сот мамандарының іс әрекеттеріне 
қатысты қандай да бір арыз – шағымдар 
түспеген. Міне, аудандық соттың 
ағымдағы жылдың 6-айында    атқарған 
жұмысының қысқаша көрсеткіші осындай. 
Алдағы уақытта  да аудандық соттың жұ-
мысы,   тыныс – тіршілігімен бөлісіп оты-
ратын боламыз. 

 
А.ДОМБАЕВА,

Ұлытау аудандық
сотының кеңсе меңгерушісі.         

ЖАРТЫЖЫЛДЫҚ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАНДЫ

Тіл – халықтың жан-дүниесі, рухани негізі мен еркіндігін, ұлттың 
ұлылығын танытатын басты күш. Тіл-ұлт болмысын ұғындырып, ха-

лықты бірлікке шақыратын да біріктіруші құрал. Сондықтан, мемлекеттік 
тілді білу – өмір талабы, заман сұранысы, қоғам қажеттілігі деген жөн. 

Тілді өмірдің барлық саласында қолданып, аясын кеңейту жолында әрбір 
қазақстандық өзінің азаматтық міндетін атқарғанда ғана, ол нәтижелі 

болатындығына күн сайын көз жетіп келеді. «Тілі өлген халықтың, өзі де 
өлген» деп ұлылар бекер айтпаған.

Біздің  мемлекетімізде   сыбайлас жемқорлықпен күресуде – Қазақстан Республика-
сының «Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы негізге алынады. Сонымен қатар, 
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы жасалып, ол қоғам өмірінде сәт-
ті түрде жүзеге асырылуда. Мемлекет басшысының  бұл мәселеге  қатысты бірнеше  
Жарлықтары қабылданды. Бүгінгі қоғамда  бұл өзекті мәселе болған соң, Елбасы Н.На-
зарбаев жыл сайынғы Қазақстан халқына  Жолдауында баса назар аударып келеді.

Сыбайлас жемқорлық дегеніміз- заңда қарастырылмаған жеке немесе дәнекерлер 
арқылы мүліктік игілікке және мемлекеттік функцияларды атқаратын басымды тұлға-
лардың  және де соларға теңестірілген тұлғалардың  лауазымдарын пайдаланып, не-
месе лауазымының  мүмкіндіктерін  өз мүддесіне  қолдана отырып мүліктік табыс алу  
үшін жасалатын қадамдар.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылыққа  байланысты (сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылық) Қазақстан Республикасының  2015 жылғы 18 қарашасындағы «Жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңында ескерілген.  Заң қабылданғаннан  бергі уақыт 
ішінде  оған қарсы  іс әрекеттер  жүзеге асырылып келеді.  Жемқорлықпен  күресті  
түбегейлі шешу үшін заңдылықты жетілдіру жұмыстары да  тұрақты атқарылып жатыр.

 Сыбайлас жемқорлықтың қоғамда жиі бой көрсететін түрі- парақорлық.    Онымен 
күресудің  бірден- бір жолы  пара алу, беру жағдайларын  түп -тамырымен  жою.   Ол 
үшін  мұның үлкен  қылмыс ретінде  саналатын жағдай екенін қоғамдық санаға жеткі-
зу.  Яғни, біздің міндетіміз сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу,  жемқорлықпен құқық 
бұзушылықты анықтау, жолын кесу және айыпты адамдарды  жауапқа тарту  болып  
табылады. Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық фактісі  туралы хабарлаған не-
месе сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  күреске өзге де түрде жәрдемдесетін  адам  құпия 
болып табылады және құқық қорғау органдарына, сотқа заңда белгіленген тәртіппен 
ғана табыс етіледі. Қорыта айтқанда, мемлекеттік қызметкердің атына кір келтіретін 
әрекеттерден әркімнің  де аулақ болғаны жөн.  Мұндай  заң  бұзушылыққа қасақана 
барғандар қатаң жазаға тартылады. Оларға біздің қоғамда да арамызда да орын жоқ 
екенін түсінгені абзал.

М .НҰРМАҒАНБЕТОВА,
ҚР АШМ ВБҚК Ұлытау ААИ бас –  маманы

мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 
инспекторы.

МАҚСАТ- 
ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖОЮ
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Ветеринариялық бақылау 
және қадағалау функциялары 
ҚР «Ветеринария туралы»  заңға  
сәйкес  жүзеге асырылады.    Бү-
гінгі күні жеке аулада және ша-
руа қожалықтарында мал ұстау, 
бағу,өсіру, бірдейлендіру, малды 
сатып өткізу, сақтау, тасымал-
дау т.б. ҚР  ветеринариялық  
нормативтері бекітілген. Заңда 
жергілікті жердегі атқарушылық 
пен қадағалаушылық міндет-
тер айқындалған. Ветеринари-
ялық-санитариялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз  етуге Қазақстан Ре-
спубликасы  Ауыл шаруашылығы 
министрлігі тарапынан барлық  
жасалуда.

Атап айтқанда ауданда КМК 
«Ветстанция» мекемесі ашылып 
негізгі жоспарлы ветеринариялық 
алдын алу шараларын жүргізуде.  
Сонымен қатар аудан аумағын-
да иесіз ит-мысықтарды аулау, 
мал көміндісін ветеринариялық 
талаптарға сай ұстап пайдалану, 
ауылшаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру  және дерекқор ба-
засына кіргізу, ветеринариялық 
анықтама беру жұмыстары осы 
мекемінң құзіретіне берілген. 
Көріп отырсыздар атқаратын жұ-
мыстар ауқымды. Осыған  село-
лық округ әкімдері тарапынан да 
қолдау қажет (ғимаратпен қамта-
масыз ету, мал басын дерекқор 
базасымен шаруашылық тіркеу 
журналымен сәйкестендіру,  жеке 
және заңды тұлғалар арасында 
түсіндіру жұмыстарын жүргізу).

Аудан көлемінде ветерина-
риялық қауіпсіздікті сақтауда мал 
сою мен мал қорымдары нысан-
дарының маңызы зор.   Өздеріңіз 
білесіздер, Қарағанды облысы, 
Шет ауданында сібір жарасынан 
адам өлімі тіркелуіне байланысты 
мал өнімін өндірушілерге талап 
күшейтілді.

1. 2015 жылдың 27  сәуірдегі 
ҚР  Ауыл шаруашылығы мини-
стрінің Кейіннен өткізуге арналған  
ауылшаруашылығы жануарларын  
союды ұйымдастыру қағидаларын 

бекіту туралы №7-1/370 бұйрығы-
на сәйкес әрбір селолық округте 
мал сою алаңын салу қажет.

Бүгінгі күні 3 мал сою алаңы-
ның (Алғабас, Жезді,  Сарысу) 
құжаттары рәсімделуде.  Алдағы 
уақытта 2-мал сою алаңымен 
(Ұлытау,Аманкелді) қамтама-
сыз етуге жұмыстар жүргізілу-
де. Сонымен қатар  бүгінгі күнге 
дейін аудан көлеміндегі мал өт-
кізушілер өз өнімдерін Жезқазған, 
Сатпаев қалаларындағы  мал сою 
пункттеріне өткізіп, осы мәселені 
шешіп келеді. Осы  жерде айта 
кету керек, жоғарыдағы Сатпа-
ев қаласындағы Қ.Әділбаевтің 
«Мал-жай», Е.Айбековтің «Али», 
Жезқазған қаласындағы А.Му-
лаховтің  мал сою пункттерінің  
иелері барлығы Ұлытау ауда-
нының шаруа қожалық иелері.  
Сондықтан селолық округ әкім-
деріне айтарым осы мал сою пун-
кттерімен келісіп мемарандумға 
отыру қажет.

2.  Аудан көлемінде 3 мал қо-
рымы (Қарсақпай,  Сарысу, Ұлы-
тау) жұмыс атқарады. 1 мал қо-
рымы (Жезді) КМК «Ветстанция» 
балансына алу жұмыстары жүр-
гізілуде. 2016 жылы Қаракеңгір се-
лолық округінен мал қорымын са-
луға 6,0 млн теңге бөлініп, конкурс 
нәтижесі күтілуде. Жоғарыдағы  
мал қорымдарына  ағымдағы 
жөндеу жұмыстары қажет.

 3.  Ұлытау  ауданы бойынша 
13- сібір жарасы ошағы бар.  11- 
ошағы мемлекеттік кадастарде 
тіркелген, көмінді анықталған жоқ.  
2-ошақ анықталған (Шеңбер с/о), 
көмінділер қоршалып, белгі қой-
ылған (сібір жарасы).

2015 жылы осы 13 ошақтан 
сынама алынып, Қарағанды об-
лыстық тұтынушылардың құқығын 
қорғау департаментінің сараптау 
орталығына жіберіліп, нәтижесі 
теріс деп табылды (сібір жарасы 
қоздырғышы жоқ).

Осы анықталған 2 сібір жара-
сы көмінділерін топографиялық 
картасын жасауға 520,0 мың 

теңге, оны қоршауға, бетонда-
уға, белгі қоюға 720,0 мың тең-
ге қаржы  жергілікті бюджеттен 
бөлінген.  Осы айдың басында 
КазНИВИ мен ветеринария бөлімі 
мамандары жүргізген экспедици-
ялық жұмыс тобы Сарысу село-
лық округі аумағында бұрын сібір 
жарасының қолайсыз аймақтар 
Кадастріне тіркелмеген сібір жа-
расының орыны болжанып, бел-
гіленді ( үлкендердің айту бой-
ынша). Енді сараптама жасалуы 
күтілуде. Жалпы аудан аумағын-
дағы  сібір жарасы көмінділері-
не байланысты жұмыстарды 
атқаруға аудандық ветеринария 
бөлімі тарапынан сұраныс облы-
стық ветеринариялық басқармаға 
14.07.2016 жылы жіберілді.

4.  Ауыл шаруашылығы жа-
нуарларын бірдейлендіру бой-
ынша: ҚР АШМ 2015 жылғы 30 
қаңтардығы №7-1/68 бұйрығымен 
бекітілген ауылшаруашылығы 
жануарларын бірдейлендіру 
қағидалары бойынша жергілікті 
атқарушы орган ветеринариялық 
ұйымдар арқылы дерекқор база-
сының үнемі жүргізілуін ұйымда-
стырады. Осы  қағида бойынша  
ауылшаруашылығы жануарлары-
на ветеринариялық паспорт ауыл-
шаруашылығы жануарларына 
жеке нөмір берген сәттен бастап 
үш жұмыс күнінің ішінде жануар-
дың иесіне беріледі. Ветеринари-
ялық дәрігердің қолымен, мөрімен 
бекітіледі. Бұл ретте ауылшару-
ашылығы жануарларына жүргізіл-
ген ветеринариялық өңдеулер 
және диагностикалық зерттеулер 
және басқа (жынысы, түрі, жасы, 
белгі) мәліметтер дерекқорға ен-
гізіледі.

Мал басын бірдейлендіру 
бойынша бүгінгі күнге нақты мал 
басы дерекқор базасымен айыр-
машылығы төмендегіше: ірі қара-
8847 бас, ұсақ мал-69325 бас, 
жылқы-4332 бас, түйе-52 бас.

Мал басын селолық округі 
әкімдігінің шаруашылық есептілік 
журналымен сәйкестендіруге 

жанды ықпал жасау сұралады.
5. Бүгінгі күні мал өнімдерін 

ішкі сауда орындарына сатуға 
жолдаған анықтамалардың ҚР 
Үкіметінің 2012 жылы 22 қыркүйек-
тегі  №1230 қаулысымен бекітіл-
ген қағидаға  сәйкес толтырылуы 
қатаң бақылауда. Бұл жөнінде 
көптеген кемшіліктер анықталып, 
тиісті шаралар қолданылуда. 

Аса қауіпті аурулардың та-
ралуына жол бермеу  және мал 
ұрлығының алдын алу мақсатын-
да ілеспе құжатсыз ауылшару-
ашылығы жануарларын тасымал-
дауға тиым салынады.

Аудан көлемінде және  басқа 
аумақтан ілеспе құжатсыз ауыл-
шаруашылығы жануарларының 
тасымалдануына бақылау жүргізу 
мақсатында аудандық ішкі істер 
бөлімі, ветеринария бөлімімен 
бірлескен іс-шаралар жүргізу 
жоспарланған, бүгінгі күні бұл жұ-
мыстар іске асырылуда. 

Ауданның  жер көлемінің 
шалғайлығы мен қашықтығына  
байланысты ауылға тасымал-
данатын немесе сол селолық 
округтен ауылшаруашылығы жа-
нуарларын сыртқа сатуға, союға 
апаратын жолда тоқтату, тексеру 
мүмкіндігі ветеринариялық қыз-
метте жоқ. Сондықтан мал тасы-
малдаушыларды тоқтатып, тиісті 
құжатын тексеруде селолық округ-
тің полиция қызметкерлері тара-
пынан жанды көмек қажет деп 
есептеймін.   Бұл жөнінде Қараған-
ды облыстық  ветеринариялық ау-
мақтық инспекциясы, ветеринари-
ялық басқарма мен облыстық ішкі 
істер департаменті басшылары-
ның бірлескен іс-шаралар жоспа-
ры 2016 жылға бекітілген.  Осы 
бойынша өзара іс-қимыл яғни, 
заңбұзушылық тіркелген жағдай-
да хабарласып тиісті шара қол-
дану көзделген.  Ветеринариялық 
анықтама дегеніміз сол малдың 
барлық деректері тіркелген жиын-
тық құжат. Яғни , малдың түрі, 
жасы, жынысы, жеке нөмірі, иесі, 
қандай ауруға  қашан егілгені, ди-

агностикалық тексеру нәтижелері 
т.б. көрсетіледі.  Барлық селолық 
округтің ветеринариялық дәрі-
герлері қажетті ветеринариялық 
анықтамамен қамтамасыз етілу-
де.  Бүгінгі күні үй жанынан, да-
лада мал союға тиым салынып, 
ол туралы ақпарат көздерінде 
айтылуда.  Осыны селолық округ 
әкімдері, полицияның учаскелік 
бөлімше қызметкерлері және 
ветеринариялық ұйымдар түсін-
діруге міндеттіміз. Яғни, арнайы 
мал сою алаңында сойылған мал 
сауда орындарына №2 нысан-
дағы  вет анықтамамен сатуға 
жіберіледі.  Мал   сою алаңы бол-
маған жағдайда №1 нысандағы 
ветеринариялық  анықтамамен 
тірі малға ғана рұқсат беріледі.  
Осы талаптарды орындату үшін 
Сіздермен бірге тиісті түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу қажет деп 
есептеймін.

Ветеринариялық анықтама-
ларды селолық округ әкімшілігі 
тарапынан жергілікті  КМК «Вет-
станция» мекемесіне әлі күнге өт-
кізбегендер бар (Егінді с/о). Вете-
ринариялық анықтаманы толтыру 
тек КМК «Ветсанция» және село-
лық округтердің  ветеринариялық 
пункт дәрігерлерінің құзіретіне 
берілгенін қатаң ескеруді сұрай-
мын. Сонымен қатар, 15 селолық 
округтің ветеринариялық дәрігер-
лерінде арнайы  мөр болуы мін-
детті.

Республика көлемінде эпи-
зоотологиялық жағдай тұрақсыз 
болуына байланысты біздің тара-
пымыздан ішкі тексерістер жүр-
гізілуде.    Анықталған кемшіліктер 
бойынша оны жоюға ұсыныстар 
тиісті жаупты тұлғаларға берілді.

2016 жылы бірдейлен-
діру қағидаларының талапта-
рын бұзғаны үшін 1 лауазымды 
тұлғаға 25АЕК-пен 53025 теңге, 
ветеринариялық анықтамасыз 
ауылшаруашылығы жануарла-
рын тасымалдағаны үшін 1 жеке 
тұлғаға 20 АЕК-пен 42420 теңге 
көлемінде айыппұл салынды.

 

 ҰЛЫТАУ АУДАНЫ БОЙЫНША ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ 
ҚАУІПСІЗДІКТІ  ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

4-11 шілде аралығында   
төмендегі селолық округтерде 
анықталғаны:

1. Қаракеңгір селолық окру-
гі бойынша ветеринариялық 
пункті селолық округтің әкімшілік 
ғимаратының 1 бөлмесінде орна-
ласқан. Штат бойынша 3 маман 
(меңгеруші, ветфельдшер, ветса-
нитар) жұмыс істейді. Барлығын-
да ветеринария  мамандығы жоқ.  
Ветеринариялық препараттарды 
сақтайтын мұздатқыш жұмыс істеп 
тұр. Арнайы жертөле жоқ.   Мал  
қорымы, мал соятын орын жоқ. Қа-
жетті құрал-жабдықтармен қамта-
масыз етілген. Биопрепараттарды 
қолдану бойынша 10 жеке мал 
иелерінің 3-уінде, 10 шаруа қожа-
лығының 7-уінде жануарлардың 
ветеринариялық паспорттарына 
2016 жылғы жоспарлы егіп-емдеу, 
диагностикалық іс-шаралар тура-
лы мәлімет енгізілмеген.

2. Егінді  селолық округі 
бойынша ветеринариялық пун-
кті селолық округтің әкімшілік 
ғимаратының 1 бөлмесінде ор-
наласқан. Штат бойынша 3 ма-
ман (меңгеруші, ветфельдшер, 
ветсанитар) жұмыс істейді. Ма-
мандықтары кәсіби орта білім. 
Ветеринариялық препараттарды  
арнайы  мұздатқышта сақталады. 
Арнайы жертөле жоқ.   Мал  қоры-

мы, мал соятын орын жоқ. Қажетті 
құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етілген. Биопрепараттарды қолда-
ну бойынша 8 жеке мал иелерінің  
4-уінде, 3 шаруа қожалығының 
2-уінде жануарлардың ветери-
нариялық паспорттарына 2016 
жылғы жоспарлы егіп-емдеу, ди-
агностикалық іс-шаралар туралы 
мәліметтер жазылмаған.

3. Терсаққан селолық округі 
бойынша ветеринариялық пункті 
селолық округтің әкімшілік ғимара-
тының 1 бөлмесінде орналасқан. 
Штат бойынша 3 маман (меңге-
руші, ветфельдшер, ветсанитар) 
жұмыс істейді. Мамандықтары 
кәсіби орта білім.  Ветеринари-
ялық препараттарды сақтайтын 
мұздатқыш жұмыс істеп тұр. Ар-
найы жертөле жоқ.   Мал  қоры-
мы, мал соятын орын жоқ. Қажетті 
құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етілген. Биопрепараттарды қолда-
ну бойынша 7 жеке мал иелерінің 
2-уінде, 3 шаруа қожалығының 
2-уінде жануарлардың ветери-
нариялық паспорттарына 2016 
жылғы жоспарлы егіп-емдеу, ди-
агностикалық іс-шаралар туралы 
мәлімет енгізілмеген.

4. Аманкелді селолық округі 
бойынша ветеринариялық пун-
ктінде берілген ғимаратта, беріл-
ген бөлмеде жоқ. Бөлінген вете-

ринариялық құрал жабдықтар, 
офистік мебельдер (стол, шкаф, 
орындық) жеке үйдің гаражында 
сақталуда. Арнайы  ветеринари-
ялық препараттарды сақтауға ар-
налған мұздатқыш (холодильник) 
ветеринариялық дәрігердің үйінде 
жұмыс істеп тұр.  Жертөле жоқ. 
Мал қорымы мен мал сою алаңы 
салынбаған. Биопрепараттарды 
қолдану бойынша тексерілген 8 
шаруа қожалығында, 10 жеке мал 
иелерінде барлығында ветери-
нариялық паспорт бар, егіп-ем-
деу диагностикалық іс-шаралар 
толтырылмаған.  Мал дәрігерінің 
айтуы бойынша  барлық жануар-
лар түрі сібір жарасына толықтай  
жоспар бойынша егілген. Пункт 
меңгерушісінің  мамандығы мал 
дәрігері, кәсіби орта білім. Қажет-
ті ветеринариялық  құралдармен 
жабдықталған. Село орталығында 
жиналмалы ірі қараға арналған 
қоршау (расколь) қондырғысы 
бар.

5. Шеңбер  селолық окру-
гі бойынша ветеринариялық 
пунктке арнайы орын берілме-
ген. Арнайы ветпрепараттарды 
сақтайтын мұздатқыш бар.  Вете-
ринариялық  құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз етілген.  Мал соятын 
алаң мен мал қорымы жоқ. Штат 
бойынша 3 маман (меңгеруші, 

ветфельдшер, ветсанитар) жұ-
мыс істейді.  Пункт меңгерушісінің 
мамандығы-зоотехник.  Ветери-
нариялық препараттар  арнайы  
мұздатқышта сақталады.  Ар-
найы жертөле жоқ. Мал  қорымы, 
мал соятын орын жоқ. Қажетті 
құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етілген. Биопрепараттарды қолда-
ну бойынша 5 жеке мал иелерінің  
4-уінде, 5 шаруа қожалығының 
4-уінде жануарлардың ветери-
нариялық паспорт  толтырылып 
берілген. Биылғы  туған төлдерге 
паспорт  берілмеген.

Жоғарыдағы  аталған  се-
лолық округтердегі (Қаракеңгір, 
Егінді, Терсаққан) жылқы малы 
сібір жарасына толық егілмеген. 
Мал дәрігерлерінің айтуы бойын-
ша негізінен қолдағы сауылатын 
жылқылар толық егіліп, сырттағы 
ұсталмаған жылқылар арасын-
да егілмегендері бар. Сонымен 
қатар, биылғы төлдерге паспорт  
енді  таратылып берілуде.

Жоғарыдағы кемшіліктерді 
(ветпаспорт толтыру) тез арада  
түзетіп  жолға қою   аталған село-
лық округтердің ветеринариялық 
пункт меңгерушілеріне  қатаң 
ескертілді.

Ветеринариялық анықтама-
ларды  толтыруда селолық округтің 
ветеринариялық дәрігерлері тара-

пынан өрескел  заң бұзушылқтар 
орын алған (Қарсақпай, Қоскөл, 
Мибұлақ, Аманкелді, Жанкелді).   
Сонымен  қатар, аудан бойынша 
селолық округтерде ветеринари-
ялық анықтама әлі күнге толық 
алынып, КМК«Ветстанция» ММ-
не берілмеген. Мысалы: Егінді се-
лолық округінде №1 ветеринари-
ялық анықтама әкімшілікте қалып, 
жергілікті ветеринариялық ұйымға 
өткізілмеген. 

Барлық 15 селолық округ-
тердің ветеринариялық пункт-
терінде арнайы ветеринариялық 
дәрігерлердің мөрі жоқ. Яғни, 
осы уақытқа дейін селолық округ 
әкімшілігінің   мөрін пайдалануда. 
Осы кемшіліктер  туралы  аудан-
дық ветеринариялық бөлімі мен 
ветстанция басшыларына тиісті 
шаралар қолдану үшін ұсыныс хат 
жолданды.

Осы уақыт аралығында мал 
тасымалдаушы бір жеке тұлғаға 
ветеринариялық анықтама-
сыз мал тасымалдағаны үшін 
әкімшілік шара 20АЕК көлемінде 
айыппұл салынды.

У.АЙТПАЕВ,
«ҚР АШМ ВБҚК Ұлытау 

аудандық аумақтық 
 инспекциясы» ММ-сінің 

басшысы.
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Ұлытау 
өңірі

ЕСКЕ АЛУ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ
«Ұлытау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдар-

ламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі аудан тұрғындарына аталған 
мекеме     қызметкерлері тарапынан Қазақстан Республикасы мемле-
кеттік қызметшілерінің Әдеп Кодексінің (мемлекеттік қызметшілердің 
қызметтік әдеп қағидалары), Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама-
сының нормаларын бұзудың фактілері орын алған жағдайда хабарлау 
үшін, мекемеде 8 (71035) 2-12-07 сенім телефоны жұмыс істейтінін 
хабарлайды. 

Арамшөп деп мәдени  
өсімдіктердің  егістіктерінде  
өсетін,  олардың өнімінің мөл-
шерін  төмендететін,  сапасын  
нашарлататын  өсімдіктерді 
айтамыз.  Арамшөптер  ауыл 
шаруашылық  дақылдарының  
зиянкестері  мен  ауруларының  
тіршілік  ететін  және  олардың  
тарайтын  орны болып  табы-
лады. Кейбір арамшөптердің 
жемістері мен тұқымдары 
өнімнің сапасын төмендетеді.
Көптеген арамшөптердің гүл 
тозаңдары адамдардың ал-
лергия ауруларын қоздырады. 
Ауа райының қолайсыз жағдай-
ына қарамастан арамшөптер 
төзімдірек келеді.

Арамшөптерге қарсы алдын 
ала күресу шаралары, агро-

техникалық, химиялық және 
биологиялық күрес шарала-
ры жатады. Топырақты өңдеу 
арамшөптермен күресу дің 
тиімді жолы болып табылады. 

Химиялық күрес арамшөп-
тердің өсуіне әкеліп соғатын 
химиялық заттарды қолдануға 
негізделген.

Қауіпті арамшөптердің бірі 
қара сұлы әлемнің барлық ел-
дерінде жиі кездесетін, астық 
дақылдарының өнімділігіне кері 
әсерін тигізетін түрі мәдени 
өсімдікке ұқсас ауыр топырақты 
жерде 8-100 С жылылықта өсіп 
өне алатын жаздық арамшөп-
тер типіне жатады. Оның 
тұқымы топырақта 3-4 жылға 
дейін сақталып келіп, әрі қа-

рай ешқандай кедергісіз астық 
тұқымдас дәнді дақылдармен 
бірге өмір сүре береді. Қа-
расұлының астық дақылдары-
на келтіретін зиянының негізгі 
себептері мыналар:

-агротехникалық шаралар-
дың сақталмауы себу мерзімінің 
бұзылған жағдайында пардың 
қалдырылмауынан, егістің са-
пасыз жүргізілуі егісті себер ал-
дында және күздегі сүдігердің 
жыртылмауы.

Күресу шаралары: мәдени 
өсімдіктер араласпаған, қара 
сұлы өсіп тұрған алқапты дән-
дері толық жетілмей тұрып отап 
тастау және гербицидтерді қол-
дану арқылы химиялық өңдеу 
шаралары жүргізіледі. 

ЕГІСТІК  АЛҚАПТАРЫНДА  КЕЗДЕСЕТІН  
АРАМШӨПТЕРДІҢ  ТҮРЛЕРІ  және  ОЛАРМЕН  

КҮРЕСУ  ШАРАЛАРЫ

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің Жарлығына сәйкес 
2016 жылғы сәуірдің 10-ы мен 
31-інші қараша аралығы өрт 
қауіпсіздігін болдырмау мерзімі 
болып бекітілген. Осыған орай 
Қарағанды облысы әкімінің 
2015 жылғы 8 қыркүйекте-
гі  №51/04 бұйрығы негізінде  
өрттен сақтану, өрт қауіпсізді-
гін болдырмау жөнінде село 
тұрғындарына және демалушы 
қонақтарға автокөліктермен ор-
ман – тоғайлардың ішіне кіруге 
тиым салынған. Жалпы Қа-
зақстан Республикасы бойын-
ша орман алқабы 0,03% құрай-
ды, сондықтан барлығымыз 
орман-тойғайларды көзіміздің 
қарашығындай қорғаумыз ке-
рек. Демалған кезде жерді ла-

стамай өздеріңіз пайдаланған 
заттарды шашып кетпей, бос 
ыдыстарды қоқыс жәшігіне са-
лып, жаққан отыңыздың шоғын 
сөндіріп кеткендеріңіз абзал. 
Тағы бір ескертетін жәйт заңсыз 
ағаш кесуге оны бүлдіруге жол 
берілмейді. Өрт қауіптілігін бол-
дырмау үшін «Ұлытау орман 
және жануарлар әлемін қорғау 
шаруашылығы» өз жұмыста-
рына аса қырағылықпен қарап, 
тәулік бойы арнайы кесте бой-
ынша жұмыс атқарады.Өрт бол-
дырмау мақсатында төрт село-
лық округтің әкімшілігімен және 
жеке шаруа қожалықтарымен 
жазғы шөп шабу мерзімінде өрт 
қауіптілігін сақтау ережелері 
бойынша келісім-шарт жасасып 
отырмыз. Мекеменің атқарып 

отырған жұмысы орман алқап-
тарын дамытып, айналаны 
жасыл желекке бөлеп көркей-
ту, осы бағытта жұмыс жасап 
келеді. Біздің бүгінгі ұстаны-
мыз орман-тоғайды ластама-
уға бүлдірмеуге тосқауыл қою, 
заңсыз әрекеттерге жол бер-
меу. Сондықтан барлық аудан 
жұршылығына айтарымыз,та-
биғатты қорғап, аялап, өскелең 
ұрпаққа мұра етіп қалдыру. Ол 
үшін табиғатты аялайық!.

М.МҰҚАНОВ.
«Ұлытау орман және 

жануарлар әлемін қорғау 
шаруашылығы» 

мекемесінің 
инженері.

ОРМАНЫ БАРДЫҢ — ҚОРҒАНЫ БАР
Маман кеңесі

Жедел ішек инфекциясы (ЖІИ) — ас қорыту жолдарын зақымдайтын аурулар тобы. ЖІИ 
қоздырғыштар өте төзімді және ұзақ уақыт топырақта, суда, сондай-ақ, қасық, тәрелке, есіктің 
тұтқасы, ойыншық және т.б. заттарда сақталуы мүмкін. Микробтар суда, сүтте, сүтті өнімдерде, 
етте, тәтті өнімдерде, салаттарда және басқа да тез бұзылатын азық-түліктерде көбейеді. 

Негізгі белгілері: іштің ауруы, құсу, іш өту, дене қызуының көтерілуі, әлсіздік, тәбеттің 
төмендеуі.

Құсқанда және іш өткенде адам сұйықтықты жоғалтады, соның нәтижесінде ағзадағы су ал-
масу процесі бұзылып, жүректің, тамырлардың, бүйректің және басқа ағзалардың қызметінің бұ-
зылуына әкеп соғады. Жедел ішек инфекциясының белгілері байқалса, өздігіңізден емделмей, 
жедел медициналық көмекке жүгініңіз! 

Табиғатта белсенді, салауатты демалысты өткізу үшін ұсынылады:
– Азық-түлікті арнайы дүкендер мен базарлардан сатып алыңыз.
– Тез бұзылатын азық-түліктер: сүт пен сүт өнімдерін, кремді кондитерлік өнімдерді, дайын 

және араластырылған салатты өзіңізбен бірге алып шықпаңыз.
– Ірі еттерді, құстың етін, жұмыртқаны әбден қайнатыңыз және қуырыңыз.
– Қолданар алдында көкөністерді, жеміс-жидектерді жақсылап тазалап жуыңыз. 
– Ауыз суын немесе  қайнатылған суды тұтыныңыз. Су қоймаларындағы суды пайдалан-

баңыз.
– Қолыңызды жуыңыз немесе бактерияға қарсы әсері бар, зарарсыздандыратын дымқыл 

майлықты қолданыңыз. Денсаулығыңызды күтіңіз!

Р.ТӨЛЕГЕНОВА, 
педиатр дәрігер.

Дәрігер кеңесі

ЖЕДЕЛ ІШЕК ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ 
АЛДЫН АЛУ ЖӨНІНДЕ КЕҢЕСТЕР

АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ
Ұлытау ауданы бойынша 2016 жылғы аса қауіпті зиянды организм шегірткеге қарсы (итальяндық 

прус) өңдеу жұмыстары кезінде көп көмегін білдірген Мибұлақ селолық округ әкімі Ж.Коңырбаевқа, 
Сарысу селолық округ әкімі Х.Аппазовқа және шаруа қожалық иегерлері Ж.Есетов, Ғ.Борашев, А.
Сағындықов, Ж.Дүйсеков, Б.Сейдалин, М.Есетов (Тәукебай), Ж.Бақтыбаев, И.Майбачиндерге алғы-
сымызды білдіреміз.

ҚР АШМ АӨК МИК Ұлытау аудандық аумақтық инспекциясы ММ-сі 
өсімдіктерді қорғау жөніндегі бөлімі.

Ұлытау селосының тұрғыны, отбасы-
мыздың тірегі, анамыздың асыл жары, 
асқар таудай әкеміз Байторин Сайлау 
ЖӘКІШҰЛЫНЫҢ дүниеден озғанына 40 
күн толды. Тағдырдың жазуына шара бар 
ма? Жазмыштан озмыш жоқ деген осы. 
Тек қана қолымыздан келері әкеміздің 
рухына арнап құран бағыштау ғана.  

Біз бүгін әкемізді сағына еске алып, 
оның рухына тағзым етеміз. Жатқан жері 
жайлы, топырағы торқа болсын!

Арқа сүйер асқар тау тірегіміз,
Қайғыдан қан жылайды жүрегіміз.
Алып кетті сұм ажал ортамыздан,
Ажалға күш жетпейді білеміз біз.
Сенің жарқын бейнеңді, ақылыңды,
Мәңгілік есте сақтап жүреміз біз.
Жаныңды Аллаһ жәннатта етсін,
Енді осы Тәңірден тілеріміз.

* * *
Әкеміздің 40 күндік асы шілде айының 29 жұлдызын-

да, сағат 12:00-де «Тассай» дәмханасында беріледі. Асқа 
туған-туыс, құда-жекжат, марқұмның көзі тіріснде дәмдес 
болған жандарды шақырамыз. 

Еске алып қырқын берушілер: зайыбы – Сағыныш, 
балалары, немерелері, бауырлары.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Ең алдымен тойыңыз құтты болсын! Той-
ға асаба іздеген кезде осы  хабарландыруға жүгініп  

назар аударуға болады. Той басқарып жүргендіктен 
тойдың жүру тәртібіне ерекше мән береміз. Әр тойды 

тойшыл қауымның көңілінен шығатындай дәрежеде өткізу-
ге тырысамыз. Тойды той иесінің қалауымен басқарамыз.
Беташар, үйлену тойы, қыз ұзату, мерейтой, сүндеттой, 
тілашар басқа да тойларды сапалы өткізуге әзірміз. Әнші 
мен фотографымыз бар, сонымен қатар, музыкалық аппа-
ратурамыз тойға сай жабдықталған. 

Егер сіздің тойыңызға асаба қажет болса,мына 
телефондарға хабарласуға болады: 

8(705)-589-26-50 немесе (2-13-54) Аяшев 
Жасұлан Бақбергенұлы. Сіздің

 тойыңызда жолыққан-
ша.

«Алкоголь өнімін өндіру ау-
мағында оны сақтау және бөлшек 
саудада өткізу жөніндегі қызметті 
қоспағанда, алкоголь өнімдерін 
сақтауға және бөлшек саудада өт-
кізуге лицензия беру» мемлекет-
тiк көрсетілетін қызмет стандарты 
бойынша, лицензия беру– 15 (он 
бес) жұмыс күнінен кешіктірмей; 
лицензияны қайта ресімдеу - 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде; лицензияның 
телнұсқасын беру – 2 (екі) жұмыс 
күні ішінде.

Осы мемлекеттік қызмет ақылы 
негізде жеке тұлғаларға көрсетіледі, 
оның ішінде - ауылдық елді мекен-
дерде – 30 АЕК (63630 теңге);

Көрсетілетін қызметті алушы 
жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін қажетті құжаттар тіз-
бесі, олар:

Өтініш стандарт бойынша 
1,2 қосымшаға сәйкес; жеке ба-
сын куәландыратын құжат; ЭҮТШ 
арқылы төленген жағдайларды 
қоспағанда, лицензиялық алымның 
бюджетке төленгенiн растайтын 
құжаттың көшiрмесi; жалға алу не-
месе өтеусіз пайдалану шартының 
көшірмесі - осы шарттарды кемінде 
бір жылдан кем мерзімге жасасқан 
жағдайда; техникалық сипаттама-
сын көрсете отырып, қойма ста-
ционарлық үй-жайға техникалық 
паспорттың көшірмесі;  стандарт 
бойынша 3-қосымшаға сәйкес ал-
коголь өнімін өндіру аумағында оны 

сақтау және бөлшек саудада өткі-
зу жөніндегі қызметті қоспағанда, 
алкоголь өнімдерін сақтауға және 
бөлшек саудада өткізуге лицензия 
беру жөніндегі қызметке қойылатын 
біліктілік талаптарына мәліметтер 
нысандары;

Салық кодексінің 472 бабы-
ның 3 тармағына өзгерістеріне 
сәйкес, лицензия алған  төле-
ушілер, тиісті саладағы қызметті 
жүзеге асырудың бірінші жылын 
қоспағанда, алым сомасын жыл 
сайын ағымдағы жылдың 20 қаңта-
рына дейін болатын, казір 20 шіл-
деге дейін төлем уақытын созды.  
Уақытылы төлемеген жағдайда 
Әкімшілік кодексінің 282 бабының 
8 тармағынай сәйкес шаралар қол-
данып, 150 АЕК  (318150 теңге)мөл-
шерінде айыппұл салынады.

Алкоголь өнімінің бағасы және 
сату уақыты: 1 литр үшін 1380 тен-
ге. 0,5 литр -690 тенге кем болмау 
керек.

Сату уақыты мейрамханаларда, 
барларда және дәмханаларда өт-
кiзудi қоспағанда, алкоголь өнiмiн: 
сағат 23-тен келесі күнгі сағат 8-ге 
дейiн; этил спиртінің көлемді үлесі 
отыз пайыздан асатындарын сағат 
21-ден келесі күнгі сағат 12-ге дейін 
бөлшек сауда арқылы сатылады.

Ұлытау ауданы бойынша 
Кірістер басқармасы

АЛКОГОЛЬ ӨНІМДЕРІН САҚТАУҒА және 
БӨЛШЕК САУДАДА ӨТКІЗУГЕ ЛИЦЕНЗИЯ БЕРУ»
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Торсықбай шым-шытырық түс 
көреді. Түсінде кәдімгідей өліпті. 
Оны ел жиналып арулап көмеді. Қа-
бірдің беті жабылғаннан кейін  үсті-
не қара киім киген, беттерін қара 
пердемен жауып алған еңгезер-
дей екі адам екі қолтығынан алып 
әй-шайға қаратпай сүйретіп ала 
жөнеледі. Сол сүйреткен қалпымен 
маңдайшасына «әкір-мәңкір» деп 
жазылған бір бөлмеге алып кіреді. 
Бөлменің іші көгілдір түске боялған, 
төрдегі столда түстерінен адам шо-
шырлықтай екі кісі отыр. Солардың 
алдына әкеліп тізерлетіп отырғы-
зды да екеуі екі жағында тұрды. 
Қолдарында он екі өрім қамшыға 
ұқсаған ұзын бір қару ұстап тұрады. 
Жаңағы «қамшыны» сілкіп қалған-
да, одан от жарқ-жұрқ ете қалады. 
Торсықбай оны адамды жазалай-
тын қаруы «күрзі осы болар» деп 
ойлайды. 

— Ей, пенде, сен қайда кел-
геніңді білесің бе? – деді отырған-
дардың біреуі. Торсықбай «жоқ» - 
деп жауап берді.

— Онда тыңда, сен тіршілігің-
де істеген істеріңе жауап беретін 
жерге келіп отырсың, мына екі 
басты өлшеуім. Бір басына сенің 
тіршілікте істеген сауапты істерің, 
екінші басына жасаған күнәларын 
салынады. Жақсылық жағы басса 
жұмаққа, жамандығың басса то-
заққа барасын-дейді де, күнәсін 
жазып отырған періштені шақыра-
ды. Ол мұның жасаған күнәларын 
бүге-шүгесіне дейін қалдырмай ай-
тып береді. Енді сауапты істерін жа-
зып, отырған періштені шақырмақ 
болғанда Торсықбай «шақырмай-ақ  
қойыңыздар. Мен тіршілігімде сау-
апты іс жасағаным жоқ. Бірақ оған 
мен кінәлі емеспін» – дейді. 

— Сонда кім кінәлі? -дейді 
сұрақ қойып отырған кісі.

— Не істесем де мен Аллаһ 
тағаланың бұйрығын орындадым. 
Алланың бұйрығынсыз ешкім еш-
нәрсе істей алмайды. Аллаһ бас-
шыларыңның айтқанын істе деп 

бұйырды. Мен басшылар не істе 
десе соны бұлжытпай орында-
дым. Солардың айтқанымен ауыр 
күнәлар жасадым, оны мойындай-
мын. Бірақ сол күнәларды жасат-
пауға тәңірдің құдыреті жететін  еді 
ғой. Мені түзу жолға неге салмады. 
Басшылардың құлқына құлып са-
лып, олардың зұлымдыққа жұмса-
уына, ал менің олардың айтқанын 
істеуіме құдыреті неге жол берді? 
Бәрі Аллаһтың қалауымен болады. 
Олай болса,  мен Алланың қала-
уын істедім. Бұл дәлелдеуді қажет 
етпейтін шындық. Мен жұмаққа ба-
рудан бас тартамын. Өйткені онда 
қалтасы қалың байлар мен лауа-
зымы жоғары шенеуніктер барады. 
Олар мені тағы да қолбалаға ай-
налдырып, тіріде жасаған күнәла-
рымды өлгенде де жасатады. Ал 
тозақта өзім сияқтылар, олар маған 
зорлық-зомбылық жасамайды. 
Үстемдік көрсетпейді, өздерімен 
бірдей көреді. Сондықтан мені то-
заққа жібере беріңіздер-дейді. 

— Бұл кінәсін мойындап, қан-
дай жазаға болсын дайын екенін, 
тіпті, тозаққа баруға өзі тіленіп отыр 
ғой. Мұны фәни дүниеге қайтарып, 
тағы бір сынап көрейік-дейді біреуі. 

— Ал сені қайтадан тірілтіп, 
фәни дүниеге жібертсек, бұрынғы 
жасаған күнәларыңды Аллаһ таға-
ла кешіретіндей жақсы істер жасай-
сың ба? –деп, сұрайды отырғандар-
дың біреуі. 

— Мен Аллаһ не бұйырса соны 
істеймін. Тәңірдің бұйрығынсыз еш 
нәрсе болмайды ғой –дейді. Осы 
кезде, әйелі: 

— Торсық мырза тұрыңыз. 
Таңғы ас дайын,- деген дауысынан 
оянып кетсе, маңағының бәрі түсі 
екен.

Иә, ол түс көрді ме, әлде, шын 
өліп тірілді ме, оны бір Аллаһ қана 
біледі. 

Құрметті жамағат, тіршілігімізде 
тек қана сауапты іс, жақсылық жа-
сайық, бірақ тұтам қысқа өмірімізде 
жамандық жасаудан аулақ болайық.

Әдебиет

Мағзұмбек МАШАЙЫҚҰЛЫ 
Қазақстанның құрметті журналисі

«ӨЛІП  ТІРІЛГЕН»
(Новелла)

Атаның баласы болғанша, 
адамның баласы бол.
                                       Абай.

Ағайын тату болса – бас көп.
Абысын тату болса – ас көп.

Ақыл – алтын сандық,
Адамына қарай ашылар.

Асқанға аспан да аласа.

Ақылды адам ақымақтан да 
бірдеңе үйренеді.

Біліп істеп бүлдіргеннен, 
Білмей істеген теңтек артық.

Білмесең үндеме,
білгенді күндеме.

Балық басынан шіриді. (орыс)
Құйрығынан бастап аршиды.

Жасында байқамы жоқ.
Үлкейгенде айтары жоқ.

Алты аға бірігіп әке болмас.
Жеті женге бірігіп шеше болмас.

Жалқау – жарты кісі.
Жалқаудың жауы – жұмыс.

Арыстанның ойынынан түлкінің 
мойыны үзіледі.

Оқымаған – бір бала.
Оқыған екі бала.

Жалқауға балық берме.
Қолына қармақ бер. (қытай)

Адасқанды артындағысы біледі.
Жаңылғанды жанындағысы 
біледі.

Атқан құсты жатқан алады.

Ескі жаңаны сақтайды.
Көрік – үйленгенше,
Ақыл – өлгенше.

Еріншек егіншіден елгезек 
                           масақшы артық.

Жаманға айтқан ақыл
Жаманға атқан оқпен тең.

Көмбенің иесі екеу:
Бірі – көрген, бірі – көмген.

Бір кемпір, бір кемпірді
                            келіншек депті.

Көрмегенге көсеу таңсық.

Түйесі жоқ ауылға тайлақ атан 
болып көрінер.

Қызыл кебіс қисық аяқты 
                                    әйгілейді.

Жебір түйе жабуын жер.
Жебір әкім ауылын жер.

Қалған көңілдің мұзы кетсе де, 
сызы кетпейді.

Ақылды – ісіне сенеді,
Ақылсыз – түсіне сенеді.

Күмісбике – күнде ауру.

Көзі үлкен болғанмен,
Тебен сабақтай алмайды. (парсы)

Құтырған әкім құдыққа түкіреді.

Әуелгі сөзің рас болса,
Соңғы сөзін өтуге жақсы.

Ескі сөз – жаңа сөздің қазығы,
Жақсы әке – жаман баланың 
азығы.

Кемсіне берме  көмірді,
Көмір ерітер темірді.

Теңгелі жерде – теңдік жоқ.

Сақалын  сатқан кәріден,
Еңбегін сатқан бала артық.

Базар – бай, алушы – кедей.

Базары жақын байымас.

Орындалмасын десең,
Бір істі бес кісіге тапсыр.

Сыланайын десем байдан 
қорқам,
Сыланбайын десем тоқалдан 
қорқам.

Хан жарлығынан,
Қатын жарлығы күшті.

Қызыл-жасыл киінді,
Той таба алмай күйінді.

Күндестің күлі де күндес.
Ойда, қырда той мен ас
Бөрісі ерке, иті мас.

Қызым кетеді деп емес,
Келеді деп жылаймын.

Үйірі басқаны ноқта қосады,
Руы басқаны неке қосады.

Жарыместен жөн  сұрама,
Адассаң да боранда.

Ақкөңіл адамға біреудің сырқаты 
батады.

Ақылды қария – 
                     ағып жатқан дария.

Алпысқа дейін асыр,
Жетпістен кейін жасыр.

Сараң бай союға қозы таппай,
Жарлының жалғыз 
                     тоқтасын сұрайды.

Бала – балым,
Баланың баласы – жаным.

Пайдасыз бұлт теңізге жауады.

Балам көп деп мақтанба,
Топқа кірмей жатқанда.

Айға бойымыз жетсе,
Күнге қолымыз жетеді.

Басына бақ қонғанда, елден 
асқан данасың,
Басынан бақ тайғанда, 
                      қалыбына барасың.

Асыл әйел – әрі еркек, әрі қатын.
  
Би болмасаң да, 
                          би түсетін үй бол.

 «Сіз» деген – әдеп,
«Біз» деген – көмек.

Дүмше молда ел бұзар,
Қисық арба жол бұзар.

Бір үйде екі әйел болса – ойран.
Бір үйде екі сиыр болса – айран.

Туыс – жоқ болса бере алмайды,
Бар болса – көре алмайды.

Картоп арбузды көре алмайды.                    
                                    (дұнған)

Жаман туыстан көршің артық.

Ғалыммен жақын болсаң, 
                               қолың жетер.
Залыммен жақын болсаң, 
                                басың кетер.

Анаңның емген сүті үшін  
                     нағашыңды сыйла.
Балаңның емген сүті 
                   үшін әйеліңді сыйла.

Дау мұраты – біту.
Сауда мұраты – ұту.
Қыз мұраты – кету.
Жол мұраты – жету.

Байлық – мұрат емес.
Кедейлік – ұят емес.

Бал тамған өтіріктен
Қан тамған шындық артық.

Тура биде туған жоқ.
Туған биде иман жоқ. (Төлеби)

Негізгі мақсат ғаламданған заманда бірнеше ғасыр-
лар бойы халықтың жадында сақталып, ауыздан-ауы-

зға айтылып келе жатқан сөз маржандары, адамның 
философиялық ой-өрісі, туындысы, ортайып және 

ана тіліміздің қолданыс шеңберінің азайуына 
байланысты, келер ұрпақтың естеріне сала 

отырып, өзімізде ұмытқанымызды еске түсіріп, 
бір қарап шықсақ деген ой еді. Мұның ішінде біреуіміз 

білсек, біреуіміз біле бермейтін тұстары да бар. Оқып 
көрелік, тынысың кеңейіп, бір демалып қалғандай 

болуға тиістіміз.

Жинақтаушыдан.

ӘЛІМСАҚТАН – ӘЛМАНАХТЫҢ 
ӘЛІППЕСІ

Жинақтаған 
Қадыр ҚҰЛАХМЕТ, 

Еңбек ардагері. 
Жезді кенті.

Бұған меніңде бір қосарым —
Ас пен сөз көптігінде емес,  
                             дәмділігінде,
Мұрат көп жасауда емес, 
                           мәнділігінде.


