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Адамзаттың бəрін сүй, бауырым деп

Елбасы Н.Назарбаевтың жеке 
кітапханасының аса бай екенін әрі жылма 
жыл құнды туындылармен толығып оты-
ратынын былайғы көпшілік біле бермеуі 
мүмкін. Кітап әлеміне байыптылықпен 
һәм жоғары талғаммен қарайтын Ұлт 
Көшбасшысының кітапханасы дана 
Абайдың туған күні қарсаңында тағы бір 
тағылымды тың туындымен толықты.

Бір қызығы, ел Президентінің атал-
мыш кітап авторымен таныстығы, руха-
ни тамырластығы бар. Нақтырақ айтсақ, 
«Елі – ерлерін ұмытпайды» атты бұл 
кітап қарымды қаламгер, Елбасына бата 
берген абайлық абыройлы қария Жағыпар 
Жүнісжанұлының соны туындысы. Май-
дангер қарт жеке қолтаңбасы жазылған 
кітапты Елбасына арнайы сыйға тартып-
ты. Абай хакімнің туған күні қарсаңында 
орын алған бұл тағылымды шараның 
өзіндік мәні бар. Атап айтсақ, аталмыш 
кітапта Нұрсұлтан Назарбаевтың 1998 
жылдың қараша айында Абайдың туған 
жері Жидебайға келген сапары жайында 
жазылған тарау бар. Міне, осынау шақта 
кітап авторы Президентпен кездесіп, 
сұхбат құрып, Абай елінің атынан бата 
берген болатын-ды. Осынау тарихи сәт 
туралы жинақтың алғашқы парақтарында 
тұшымды түрде жазылғанынан 
көзіқарақты оқырман хабардар. 

Президент кітапханасына жолданған 
кітаптың алғашқы парағында 
Жағыпар Жүнісжановтың ізгі лебізі 
жазылған. Онда: «Батам қабыл болып, 
Президенттікке қайта сайландың. Со-
дан бері халыққа қалтқысыз қызмет 
етіп, Қазақстанды өркендеттің, әлемге 
таныттың. Менің 90-нан асып, 100-ге 
қадам басқан жасымды берсін» делінген 
ілтипатты сөздер, баталы ізгі тілек бар. 

Сөз орайында оқырманның ыстық 
ықыласына ие болып үлгерген осынау 
туынды жайында аз-кем тоқтала кетелік. 
Аталмыш кітап Жеңістің 70 жылдығына 
орай Абай ауданының әкімі Тұрсынғазы 

М ү с ә п і р б е к о в т ы ң 
тікелей қолдауымен 
жазылған болатын. 

Жалпы, сұрапыл 
соғысқа қатысқан 
абайлықтар жайлы 336 
беттік естелік кітап 
7 бөлімнен тұрады. 
Атап айтсақ, «Ұлы 
Отан соғысы шежіре-
сінен», «Қан майдан-
нан қайтпағандар», 
«Соғыстан қайтқан 
солдаттар», «Абайлық 
батырлар», «Жеңіс 
күнін жақындатқандар», 
«Абайдың ұрпақтары 
да соғысқа қатысқан», 
«Жеңімпаздар тура-
лы дастандар» атты 

тараулардың өзіндік мән-мағынасы зор. 
Расында, «Көпті білгеннен емес, көпті 

көргеннен сұра!» демекші, талайды 
өткерген, шежірелі қарияның қаламынан 
туғандықтан ба, аталмыш жинақ нақты 
деректерімен құнды. Әсіресе, келешек 
ұрпақ үшін ба-

б а -
лар ерлігін паш ететін ерен 

туынды. Себебі,  майдан даласында 
шейіт болған боздақтар және жеңіспен 
оралған ардагерлер жайлы жылдар бойы 
жинақталған тарихи мағлұматтар аса 
мол. 

Сонымен қатар, Ұлы Отан соғысының 
тарихында немесе Абай ұрпақтарының 
шежіресінде көп айтыла бермейтін 
мәліметтер де бар. Атап айтсақ, Ота-
нын фашист басқыншыларынан қорғауға 
қатысқан Абайдың ұрпақтары жай-
лы толғамды сыр шертеді. Автордың 
дәйегіне сүйенсек, хакімнің 10 немересі 

мен шөберелері майдан төсінде қару асы-
нып, дұшпанға тойтарыс беруге қатысқан. 
Алайда, тағдырдың жазмышы болар, 
олардың тек екеуі ғана Шыңғыстауға 
қайтып оралыпты. Мәселен, атал-
мыш кітапта айшықталғандай, Ишағы 
Жағыпарова Абайдың ақын ұлы 
Мағауияның баласы Жағыпардан тараған 
ұрпақ. Абайдың бұл шөбересі соғыста 
«шебер атқыш» деген атақ алыпты. Со-
нымен қатар, аталмыш кітапта Абай 
ұрпақтарының майдан даласындағы 
ерліктері мен атқарған қызметтері жа-
йында да тұшымды деректер қамтылған.

Сол бір сұрапыл жылдары біздің ауда-
нымыздан 1700-ден аса адам майданға ат-
танып, солардың тек 460-тан астамы ғана 
туған жермен қауышыпты. Шыңғыстау 
төсіне қайта оралып, еліне қызмет ету 
бақыты бұйырған жандардың бірі –  кітап 
авторы Жағыпар Жүнісжанұлының өзі. 
Қарт майдангердің өз жерлестері жайлы 
жазған естеліктері кімді де болмасын 
тебірентпей қоймайды. Небары 18 жасын-
да қару асынып, Отан қорғауға аттанған 
абайлық жігіт Мәскеуді қорғағаны 
үшін де зор марапатқа кенелген абы-
рой иесі. Атап айтсақ, ІІ дәрежелі Отан 
соғысы орденімен, «Германияны жеңгені 
үшін», «Ерлігі үшін» медальдарын 
өңіріне тағынған. Бір бұл емес, жеңіс 
туын желбіретіп, дұшпанды інінде 
тұншықтырған соң Фин-Ресей шекара-
сында қызмет етіп, елеулі жылдарын 
кеңес әскері қатарында өткізеді. 

Десекте, ардагердің бейбіт өмірдегі 
сіңірген еңбектері де ұшан-теңіз. 
Нақтырақ тоқталсақ, аудандық га-
зет редакциясында елеулі жыл-
дар еңбек сіңірді. Сонымен қатар, 
Абай аудандық атқару комитеті 
төрағасының орынбасары болып 
қызмет етті. 

Бойына жиған өмірлік мол 
тәжірибесі, кешегіден қалған 
қазынасы бар қария бүгінде 
көрген-білгенін жинақтап, кітап 
түрінде кейінгі буынға аманатта-
уда. Атап айтсақ, әр жылдарда 
түрлі тақырыптарды арқау еткен 

«Бата бере білесіз бе?», «Отыз әулет, 
мың ұрпақ», «Ту тіккен Тобықтының 
қолбасшысы» атты кітаптары жарық 
көрді. 

Еңбек абыройға жетелейді деген рас. 
Көпті көрген, көкірегі сезімді қария 
бүгінде елінің ыстық ықыласына бөленген 
жан. 

Жағыпар Жүнісжанұлының жаңа 
туындысының Елбасы кітапханасынан 
лайықты орын алып, рухани қазынасын 
толықтыруын абайлық қауымның да 
абыройы деп білеміз.

Нұржан БАЙТӨС,
«Абай елі».

Аптаның айшықты оқиғалары

КЕНЕСАРЫ 
Х А Н Н Ы Ң 
БАСЫН ЕЛГЕ 
ҚАЙТАРМАҚ

ҚР Премьер-Министрі Кәрім Мәсімов өзі уәде ет-
кендей, РФ Үкімет төрағасы Дмитрий Медведевпен 
кездесуі барысында өткен жүз жылдықтағы ұлт-азаттық 
қозғалыстың көшбасшылары Кенесары хан мен Кейкі 
батырдың мүрделерін елге қайтару туралы мәселені 
көтерді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚР 
Үкімет басшысының сайтына сілтеме жасап.

Дмитрий Медведев  бұл мәселені анықтап, шешу үшін 
қажетті тапсырмалар беретінін айтты. "Мен ауызша 
және егер қажет болса, жазбаша тапсырма беріп, бұл 
мәселенің анық-қанығын анықтайтын боламын", - деп 
жауап берді Д.Медведев К.Мәсімовтің ұлт көсемдерінің 
мүрделерін көму үшін Қазақстанға қайтару туралы 
өтінішіне.

Бұдан бұрын Кәрім Мәсімов Дмитрий Медве-
девпен аталмыш жәдігерді қайтару туралы мәселені 
талқылайтыны туралы өзінің Твиттерінде жазған еді.

Қазақстан үшін аса құнды жәдігерді кеңес дәуірінен 
бері қайтаруға бірнеше мәрте ұмтылыс жасалды. Соңғы 
кездері бұл тақырып, әсіресе, әлеуметтік желілерде 
жиі көтеріле бастады. Мәселен, қазақстандық Нұрлан 
Әміреқұлов Facebook әлеуметтік желісінде осы 
тақырыптағы постын жариялады.

Ресейлік әріптесімен кездесу кезінде Кәрім Мәсімов 
Астанада өтетін XIII Аймақаралық ынтымақтастық 
форумына қатысты мәселелерді де талқылады. Атап 
айтқанда, Батыс Еуропа-Батыс Қытай тәрізді ірі көлік 
жобаларын жүзеге асыру барысы сөз болды. Жайық 
трансшекаралық өзеніне қатысты тақырыпқа баса на-
зар аударылды. Премьер-Министр бұл мәселе бойынша 
үкіметаралық келісімге қол қоюды ұсынды.

Сонымен қатар логистика, шекара маңы 
ынтымақтастығы және нақты экономика саласындағы 
басқа да маңызды мәселелер бойынша өзекті тақырыптар 
талқыға салынды.

Дмитрий Медведев көршілес мемлекеттердің 
екіжақты қарым-қатынасы тұрақты әрі жоғары деңгейде 
екенін атап өтті.

Ғаламтордан

Хакімнің туған күні қарсаңында

АБАЙЛЫЌ АВТОРДЫЅ КІТАБЫ ЕЛБАСЫ 
КІТАПХАНАСЫН ТОЛЫЌТЫРДЫ

БАҚ ПЕН СОР ТОЛҒАУЫ

Абай сөзі - қазақтың 
бойтұмары,

Абай мұрасы - қазақтың ең 
қасиетті қазынасы. 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

1998 жылы Жидебай, Ұлы Отан соғысының және 
ардагері Ж.Жүнісжановтың Елбасына бата берген сәті.
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Қазіргі кезде жаздың 
соңғы айында және күз ай-
ларында ауыл тұрғындары 
ауыл шаруашылығындағы 
жануарларға арналған  қысқы  
жем-шөпті дайындайды. 

Мемлекеттік өртке қарсы 
қызмет қызметкерлері 
жеке-меншік тұрғын 
секторындағы  үйлерге ірі 
жем-шөптің сақталуына ерек-
ше назар аударуға шақырады. 
Көптеген өрт қауіпсіздік 
ережелерінің бұзушылықтары 
ауданымыздың барлық             
ауылдарында жиі кездеседі, 
себебі жеке-меншік үйлер бір-
біріне жабыстырылып, тығыз 
салынған. Электр жүйелерінің 
жүргізулері оқшаулағышы 
зақымдалған сымдар арқылы 
жүргізілген. Электр шамда-
ры қорғаныс плафондарсыз 
пайдаланылады. Осы себеп-
тен көптеген өрттер жоғарыда 
көрсетілген себептерден болып 
отыр.       

Ірі жем-шөпті жинайтын 
жерлерде де өрттің алдын алу 
шараларына көптеген көңіл 
бөлінуі қажет

Сондықтан шөпті оратын 
және оны сақтайтын жер-
лерде ашық от жағуға және 
пайдалануға болмайды, 
темекі тартуға және ашық от 
көзімен жүргізілетін жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге тыйым 
салынады. 

Ірі жем-шөп қоймаларын 
арнайы бөлінген алаңда ор-
наластыру қажет, тұрғын 
құрылыстарына 15 метр 
қашықтықта орналастырылуы 
және алаңның маңайындағы 

жерді 4 метрлік жолақпен жыр-
тып қою керек.  

Шөптердің үйінділері мен 
электр желісінің арасындағы 
ара қашықтық 15 метрден 
кем болмауы шарт, жолдарға 
дейінгі ара қашықтық -20 м, 
ғимараттар мен құрылыстарға 
дейін ара қашықтық – 50 м.

 Қатты ылғалды шөптерді 
конус ретінде жинау керек, 
шөптің өз бетінше жануының 
алдын алу үшін.

Шөпті тасуға арналған 
автокөліктер жөнделген 
өрт сөндіргіштермен 
жабдықталулары абзал және 
оларды алдынғы  бамперге 
орналастыру керек, сонымен 
қатар ұшқын өшіргіштермен,  
екі ұнтақты өрт сөндіргішпен 
жабдықталулары қажет.  

Т р а к т о р л а р д ы ң 
қозғалтқыштары жиналып 
қалған қоқыс пен майдан 
уақытымен тазаланылула-
ры қажет, жанармай бергіш 
жүйесіндегі жанармайдың 
ағып кетуіне жол берілмесін 
және электр сымдары жөндеулі 
болуы керек. 

Егер осы аталып өткен ша-
раларды мұқият орындасаңыз, 
шөп жинау науқаны уайым-
қайғысыз өтеді. 

Қазақстан Республикасының 
1996 жылғы 22 қарашадағы № 
48-1 «Өрт қауіпсіздігі туралы» 
Заңының 24 бабына сәйкес 
Қазақстан Республикасының 
азаматтары: 

- өрт қауiпсiздiгi талаптарын 
сақтауға; 

- өрттердi байқаған жағдайда 
өртке қарсы қызметтi дереу ха-

бардар етуге; 
- өртке қарсы қызмет 

бөлiмшелерi келгенге дейiн 
азаматтарды, мүлiктi құтқару 
және өрттердi сөндiру жөнiнде 
қолдан келген шараларды 
қолдануға; 

- өрттi сөндiру кезiнде 
өртке қарсы қызметке көмек 
көрсетуге; 

- мемлекеттік өртке қарсы 
қызмет органдарының 
нұсқамалары мен өзге де заңды 
талаптарын орындауға; 

- Қ а з а қ с т а н 
Республикасының заңдарымен 
белгiленген тәртiппен  
мемлекеттік өртке қарсы 
қызмет органдарына өрт 
қауіпсіздігі саласындағы 
бақылау  мақсатында 
өздерiне тиесiлi өндiрiстiк, 
шаруашылық, тұрғын үйлердi 
және өзге де үй-жайлар мен 
құрылыстарды тексеруге және 
қарап шығуға мүмкiндiк беру-
ге мiндеттi.

Егер өрт болып жатқанын 
көрсеңіздер, дереу өрт сөндіру 
бөлімінің 101 телефонына 
хабарлаңыз. Ұялы телефон 
арқылы 101 нөміріне хабар бе-
руге болады, 101 нөміріне ха-
барласу барлық ұялы телефон 
операторларында тегін.

Дәурен ТҰРҒАЛИ 
ШҚО ТЖД Абай 

ауданының Төтенше 
жағдайлар бөлімінің 

бастығының 
міндетін атқарушы 

азаматтық қорғау майоры 

ШҚО Жарма ауданы, Шуақ ауылында «ҚР 
ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесі 
комитетінің «ОВ-156/18 мекемесі» төмендегідей 
бос жұмыс орындары бар екендігін хабарлайды: 
Олар:

Осы мекеменің жасақ бастығы, мекеме 
бастығының кезекші көмекшісінің орынбаса-
ры, тәртіп бөлімінің бақылаушысы және меди-
цина бөлімінде дәрігер-рентгенолог, дәрігер-
фтизиатор, дәрігер-психиатр, дәрігер-терапевт, 
функционалды диагностика, фельдшер лауазым-
дары бос және аталған лауазымдарға 35 жасқа 
толмаған (бойы 1,65 - тен жоғары); бақылаушы 
лауазымына 25 жасқа толмаған (бойы 1,65 - тен 

жоғары) азаматтар мен азаматшаларды конкурс 
арқылы жұмысқа хабарлайды. Осы аталған 
лауазымдарға жұмысқа орналасса, 2 айлық ар-
найы курстан өтеді, арнайы «лейтенант» атағы 
беріледі және тегін киіммен қамтамасыз етіледі.

Аталған лауазымдарға жұмысқа орналасуға 
ниет білдірген азаматтар толық мәлімет алу 
үшін: ОВ-156/18 мекемесінің кадр бөліміне 
хабарласуға болады: Байланыс телефоны: 
8/72347/42428, Мекен-жайы: Жарма ауданы, 
Шуақ ауылы.

Қосымша мәліметтерді аудандық жұмыспен 
қамту орталығынан білуге болады: Байланыс 
телефоны: 9-19-42,  9-18-76, 9-17-56

Қазақстан Республикасы мем-
лекеттік қызметі жаңа моделінің 
тұжырымдамасын іске асыру мақсатында 
2013 жылы мемлекеттік органдардың 
кадр қызметтеріне персоналды 
басқарудың озық әлемдік практика-
сына (Ұлыбритания, АҚШ, Германия, 
Сингапур, Малайзия және т.б.) сәйкес, 
мемлекеттік органдардың кадр қызметтері 
жұмысының өнімділігін жоғарылатуға 
және ақпаратты алу мен өзекті етуге 
кететін уақыт және еңбек шығындарын 
қысқартуға мүмкіндік беретін «Е-қызмет» 
ықпалдастырылған ақпараттық жүйесін 
енгізу басталған болатын. 

«Е-қызмет» жүйесінің мақсаты – 
мемлекеттік қызмет істері министрлігі 
мен мемлекеттік органдардың кадрлық 
қызметін автоматтандыру, халықаралық 
тәжірибеге сәйкес мемлекеттік қызмет 
персоналын басқару болып отыр. 

Бүгінгі таңда «электрондық үкімет» 
дамыған кезеңде «Е-қызмет» ақпараттық 
жүйесі мемлекеттік органдардың кадрлық 
қызметін жүргізетін мамандар үшін тап-
тырмас құрал. Жобаның маңыздылығы 
– бұл адами капиталды басқару жүйесі, 
тиімді кадрлық саясат және мемлекеттік 
қызметшілер этикасы.

Жүйені енгізгеннен қағаз құжат айналы-
мын азайту көзделген, сондай-ақ кадрлық 
қызметтерге қандай да бір ақпаратты 
алуға жұмсалатын еңбек пен уақыт 
азайтылмақ. 

«Е-қызмет» жүйесінде адами капи-
талмен жұмыс істеуді қолдаудың терең 
функционалы іске асырылған, олар: 
құзыреттілік, тәлімгерлік, бағалау, са-
уалнама жүргізу, конкурстар өткізу, 
аттестаттау, кадр резервін басқару 
және тағы басқа. Жүйені іске асыруға 
ашықтық принципі енгізілген. Кез кел-
ген мемлекеттік қызметші лауазымының 
рөлдік уәкілеттігіне сәйкес жүйенің             
ресурстарына қолжетімдікке ие.

Аталған жүйе мемлекеттік қызмет 
саласындағы кадр саясатын тиімді іске 
асыру, оның ішінде жоғары мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілер корпусына 
қатысты іске асыру мемлекеттік қызмет 
персоналын басқарудың біртұтас жүйесіне 
және оны автоматтандыруға негізделген.

2015 жыл – жүйені әзірлеудің соңғы 
жылы болды, ал 2016 жыл жүйені толық 
іске қосуға арналған.  Елімізде бұл жүйе 
Президент Әкімшілігінен бастап ауыл 
әкімдіктеріне дейін қамтуды көздеген.

Бүгінгі таңда облысымыздың 
барлық мемлекеттік органдары кадр 
мәселесіне қатысты барлық құжаттарды 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
органдарының Бірыңғай көлік ортасы 
арқылы «Е-қызмет» ықпалдастырылған 
ақпараттық жүйесінде жүргізуде. 

Жаныл АХМЕТЖАНОВА,
ШҚО бойынша Мемлекеттік қызмет 

істері 
Департаментінің бас маманы 

1995 жылғы 30-тамыз-
да бүкіл халықтық  рефе-
рендум өткізу  жолымен  
қабылданған Конституция-жас   
мемлекетіміздің  өркендеуіне 
қол жеткізген, зайырлы 
және құқықтық ел екенімізді 
айқындайтын бірден-бір 
төлқұжат. 

Ата Заңымыз азаматтардың 
өз мүмкіндіктерін жүзеге 
асыруларына сапалық және 
құқықтық негіз жасап, қоғамды 
одан әрі демократияландыруға 
кең жол ашты. 

Конституциямыздың ке-
лешекте еліміздің алдыңғы 
қатардағы мемлекет болуы-
на, демократиялық, тиімді 
экономикалық реформалардың 
қалыптасуына жағдай жасай-
тын басты нормативтік құжат 
болатыны анық. Бұған қол 
жеткізу үшін әрбір азамат 
Конституцияда көрсетілген өз 
құқықтары мен міндеттерін 
терең түсініп сақтауы қажет. 

Конституция күні 
қарсаңында жас ұрпақты 
отаншылдыққа тәрбиелейтін 
осындай жетістіктерімізді 
еске алу және жоспарлар-

ды жұртшылыққа жеткізу-
әр азаматтың парызы.  Ата 
Заңымыз қабылданған сәттен 
бастап, тәуелсіздік туын 
желбіретіп, дербес, егеменді 
елдердің қатарына қосылып, 
алға қарай дамуымыздың 
жаңа сатысына көштік. 
Қ ұ н д ы л ы қ т а р ы м ы з д ы ң 
негізін айнытпай орындаудың 
нәтижесінде аз ғана уақыттың 
ішінде тұғыры берік, туы 
биік мемлекетімізді орнатып, 
тәуелсіздігімізді паш еттік. 
Конституция біздің еліміздің 
бірлігінің, тұтастығының 
белгісі іспеттес болды. 

 Елбасымыз айтып өткендей, 
Ата Заң-мемлекеттік биліктің 
қайнар көзі-халықтың өзі 
екенін айқындайды, жаңа Кон-
ституция қабылдау арқылы 
Қазақстан жаңа дәуірге 
қадам басты. Конституцияны 
қабылдау кезінде жүргізілген 
референдум егеменді 
еліміздің дербестігі мен сая-
си тұрақтылығын сипаттаған 
бірден бір тарихи, әлеуметтік 
маңызы зор құжатқа айналды. 

Конституциямыз барлық 
адамдардың теңдігін, 

құқықтарының біркелкілігін 
қамтамасыз етеді. Соның 
ішіндегі ерекше орын бала-
лар құқығына, яғни ювеналды 
конституцияға тиесілі. 

 Атам қазақ ерте кезден «Ел 
болам десең, бесігіңді түзе» де-
ген екен. Сол себепті біз, яғни 
ертеңі мол еліміздің, елім десе 
елжіреп, халқым десе қасық 
қанын беретін азаматтарды, 
ел болашағы жарқын болу 
үшін халықтың құқықтары 
мен тәлімін ең алдымен жас 
өскелең ұрпақ-балалардан 
бастаған жөн. Жастар-кезек 
күттірмейтін мәселе. Өйткені 
оларды салауатты өмір сал-
тына тәрбиелеу мен жағымсыз 
әдеттерге бой алдырмауына 
тыйым салу бүгіннен бастала-
ды.

                                                                                  
Б.МАЛГАЖДАРОВ                                                                                      

ШҚО бойынша ҚАЖД                                                                                      
Абай аудандық 

пробация қызметінің                                                                                         
инспекторы әділет аға 

лейтенанты

Мемлекеттік қызметтерді көрсету 
«Көкбай ауылдық округі әкімінің ап-
параты» мемлекеттік мекемесінде 
2013 жылдың 15 сәуірдегі Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер» туралы Заңына 
сәйкес жүргізілуде. Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті Көкбай ауылдық 
округінің әкімі (мемлекеттік қызмет 
беруші) көрсетеді. Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі 
№3-2/378 бұйрығы негізінде «Жеке және 
қосалқы шаруашылықтың болуы туралы 
анықтама беру» мемлекеттік қызмет түрі 
мемлекеттік қызмет регламентіне сәйкес 
жүргізіледі. Жалпы мемлекеттік қызмет 
көрсету құжаттар топтамасын тапсырған 
сәттен бастап 30 минут. Мемлекеттік 
қызмет қағаз түрінде, тегін көрсетіледі. 
Көрсетілетін қызметті беруші 

2007 жылғы 15 мамырдағы «Қазақстан 
Республикасы Еңбек Кодексі» 96 бабы-
на және «Қазақстан Республикасындағы 
мерекелер туралы» 2011 жылғы 13 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 5 бабына сәйкес демалыс және 
мереке күндерінен басқа дүйсенбі-жұма 
аралығында сағат 09.00-ден сағат 18.30-
ға дейін жүзеге асырылады. Түскі үзіліс 
сағат 13-00-ден  сағат 14-30-ға дейін. 
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылу-
сыз және жеделдетіп, кезек тәртібімен 
көрсетіледі. Көрсетілетін қызметті  алушы 
жеке тұлғалар жеке басын куәландыратын 
құжатымен мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына сәйкес  өтінішін  
ұсынады. Осы өтініші  мен жеке басын 
куәландыратын құжаты арқылы жеке 
қосалқы шаруашылықтың болуы туралы 
анықтама ала алады. Өтініш бланкілерін 
көрсетілетін қызметті  берушінің 
кеңсесінен алуға болады. Мемлекеттік 
қызметті берушінің шешімдеріне, 
әрекеттеріне шағым жергілікті атқарушы 
органның тиісті  әкімнің  атына беріледі. 
Көрсетілетін қызметті берушінің  аты-
на келіп түскен көрсетілген қызметті 
алушының  шағымы тіркелген күннен 
бастап 5 жұмыс күн ішінде қаралуға жа-
тады және жауабы қолма-қол берілуі  
мүмкін немесе почта байланысы арқылы 
беріледі. Ауыл тұрғындары үшін аталған 
мемлекеттік қызмет регламентінің жалпы 
ережелері, негізгі түсініктері, мемлекеттік 
қызмет көрсету үрдісіне әрекет ету  
тәртібі мен сипаттамасы ШҚО, Абай 
ауданы, Көкбай ауылдық округі 
«Көкбай ауылдық округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесі Шәкәрім 
көшесі №1 ғимаратында арнаулы стенд 
орнатылған. Мемлекеттік қызмет көрсету  
мәселелері жөнінде қызмет алушылардан 
шағымдар түскен жоқ. Тұрғындарға сапа-
лы және уақтылы қызмет алдағы уақытта 
да тұрақты түрде  көрсетіле береді.

                         Гүлғайша АҚШОЛАҚ,
Көкбай ауылдық округі әкімі 

аппаратының бас маманы  

 В течение всего исторического пери-
ода развития человечества деятельность 
государственного аппарата сопровожда-
лась негативным явлением как коррупция. 
Коррупционные проявления ослабляли 
эффективность функционирования госу-
дарственного механизма, нарушая нор-
мальное функционирование публичной 
власти, создавая препятствия развитию 
легальных общественных отношений. 
Несмотря на это, коррупцию не удалось 
окончательно искоренить еще ни в одном 
обществе.

Проблема коррупции в современном 
мире превратилась в проблему мирово-
го масштаба, так как она присуща всем 
странам, независимо от их политического 
устройства и уровня экономического раз-
вития.

Сегодня, Республика Казахстан, путем 
ужесточения мер по противодействию с 
коррупционными преступлениями ищет 
свою модель борьбы с этим проявлением. 
В целях нахождения новых путей проти-
водействия коррупции глава государства 
Н.А. Назарбаев поставил перед всеми ка-
захстанцами задачу, заключающуюся в 
создании условий, делающих коррупцию 
максимально неприемлемой на законода-
тельном и исполнительном уровне, с фор-
мированием морально-этической атмос-
феры, делающей коррупцию аномалией в 
нашем обществе. 

Противодействие коррупции в нашей 
стране является одной из самых главных 
задач и приоритетов государства. Кор-
рупционное проявление является одной 
из значимых угроз для национальной 
безопасности и конституционного строя. 

В нашей стране и зарубежом коррупция 
воспринимается как “социальное зло”. В 
современном Казахстане сформирована 
многоуровневая правовая база в сфере 
противодействия коррупции. 

Антикоррупционная политика включа-
ет в себя меры, направленные на решение 
задач по организации борьбы с корруп-
цией на всех ее уровнях, сужение поля 
условий и обстоятельств, благоприятству-
ющих коррупции, увеличение вероятно-
сти выявления коррупционных действий 
и наказания за них, влияние на мотивы 
поведения должностного лица, создание 
атмосферы общественного неприятия кор-
рупции во всех ее проявлениях.

Главным достижением в противодей-
ствии коррупции является изменение со-
знания населения – коррупция стала вос-
приниматься им не просто, как нарушение 
закона, а как опасность, угрожающая 
развитию государства. Борьба с корруп-
цией не станет результативной, если само 
общество, каждый гражданин не проявит 
решимость противостоять коррупции, а 
государственное управление не будет ком-
петентным и эффективным. Победить 
коррупцию невозможно лишь усилиями 
государственных и правоохранительных 
органов, необходимо наладить взаимодей-
ствие с институтами гражданского обще-
ства и средствами массовой информации.

Л.Магзатова 
Главный специалист Управления 

профилактики
коррупции Департамента 

Министерства по делам государ-
ственной службы РК по ВКО
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Бүгінгі таңда еліміздегі сот қызметі ерек-
ше жоғары  беделге ие, құқықтық мәртебесі 
Заңмен бекітілген бірегей мемлекеттік ор-
ган екені белгілі. Десек те, дамыған мемле-
кеттер тәрізді осынау жүйеге жылма-жыл 
жаңашылдықтар енгізудің де маңыздылығы 
жоғары. Бұл ретте ұлтымыздың өткеніне 
тән дәстүрлі құндылықтардың қайта ора-
лып, бүгінгі сот жүйесінде елеулі түрде 
көрініс тауып атқаны қуантады. Мәселен, 
қазақ халқының түрме тұрғызбағанына 
тарих куә. Ата-бабаларымыз адамгершілік 
қағидаларына негізделген, билер институты 
жүргізетін дала заңын қатаң ұстана білген. 
Жалпы, қара қылды қақ жарған әділ бидің бір 
ауыз кесімді сөзіне тоқтайтын күні кешегі 
ата - бабаларымыздың бітімгершілік жолын 
бүгінгі қоғамда жалғастыру қаншалықты 
тиімді? Бұл күн тақырыбындағы мәселе.

Еліміздің конституциясында  «Медиация 
туралы» заң 2011 жылдың 28 қаңтарында 
қабылданған болатын.  Осы заң Отанымызда 
қалыптасқан сот жүйесіне жаңашыл өзгерістер 
енгізіп, дауды шешудің тағы бір тиімді жолын 
айқындап берді. Бұл бағыттағы жұмыстар 
қазіргі таңда жер-жерлерде жүзеге асырылуда. 
Рас, әлі де болса, аталмыш бағыттағы шара-
ларды ширатып, оның құқықтық мәртебесін 
арттыру, медиаторлар біліктілігін шыңдау та-
лабы тұр. 

Міне, осы орайда «Медиация күні» 
қарсаңында Абай аудандық сотының 
төрағасы Әділбеков Ербол Елібекұлының 
төрағалығымен  аудандық кітапханада «Ме-
диация: заңдық және тәжірибелік негізде» 
атты тақырыпта дөңгелек үстел жиынын 
ұйымдастырды. Аталмыш шараға аудан әкімі 
аппаратының басшысы Серік Бимұратұлы, 
«Нұр Отан» партиясының аудандық фи-
лиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Қайырғазы Нұрлыбекұлы, аудан әкімінің заң 
және құқықтық жұмыстар жөніндегі кеңесшісі 
Хусайнов Дулат, сонымен қатар ауылдық 
округтердегі ардагерлер кеңесінің төрағалары, 
Қарауыл ауылының кәсіби емес медиаторлары 
және құқық қорғау органдары қызметкерлері 
мен БАҚ өкілдері қатысты. 

Аталмыш дөңгелек үстел бір есептен дау-
ларды сотқа дейін және соттан тыс реттеу инс-
титутын дамыту мақсатындағы Жоғарғы сот 
пен Қазақстан халқы Ассамблеясы арасындағы 
өзара ынтымақтастық туралы меморандум ая-
сында өткізілген-ді. 

Аталмыш басқосу барысында келелі әңгіме 
қозғалып, тақырып ауаны ашыла түсті. Дау-
ды шешу барысында тараптар өзара қолайлы 
шешімге қол жеткізу мақсатында, олардың 
ерікті келісімімен медиатордың жәрдемдесуі 
арқасында медиация рәсімі негізінде іске асы-
рылады. Дөңгелек үстел басында айтылғандай, 
медиация дауларды шешудің балама әдісі 
ретінде Германия, Ұлыбритания, Франция, 
АҚШ, Испания, Дания, Швеция елдерінің 
тәжірибесінде кеңінен қолданылуда. Ал біздің 
мемлекетімізде 2011 жылдың 5 тамызында 
«Медиация туралы» Заңының күшіне енуімен 
бастау алуда. Яғни, бітімгершілік заңының 
елімізде жүзеге асып жатқанына биыл бес жыл 
болды.

Дөңгелек үстел басында сөз алған сот 
төрағасы Е.Әділбеков «Медиация туралы»  
Заңның қолданылу аясына және атқарылып 
жатқан жұмыстарға тоқтала келе, заңдағы бап-
тар жайлы кеңінен түсінік беріп өтті.  

Мұнымен қатар, шара барысында әр 
қатысушыдан анкеталық сұрақтар алынып, 

пікір алмасылды. «Нұр Отан» партиясының 
Абай аудандық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Қ.Дүрмекбай өз көзқарасын 
ортаға салып, бірқатар түйіткілді мәселелерді 
де алға тартты. Осылайша ортақ талқылау 
өрбіді.

Шара барысында қатысушылар тарапынан 
қойылған сұрақтарға сот төрағасы толыққанды 
жауап беріп, медиация арқылы даулы 
мәселелердің шешілуі алдағы уақыттарда да 
жүргізіле беретіндігін жеткізді. 

Өз кезегінде кәсіби емес медиатор 
Ақыл Нұқылұлы ақсақал да медиацияның 
мақсаты мен міндетіне, оның тәжірибедегі 
көрінісіне тоқталды. Сонымен қатар, сотқа 
дейінгі даулы мәселенің шешілуі үшін әлі де 
қажырлылықпен жұмыс жасай беретіндіктерін 
жеткізді. Дөңгелек үстел басында сондай-ақ 
қазақстандық сот жүйесіндегі бітімгершілік 
жайлы да сөз қозғалды. Қазіргі күні бұл шара 
елімізде кеңінен қолдау табуда.

Жалпы, медиация тәртібі ХХ ғасырдың ба-
сында АҚШ та қолданысқа енгізілді. Міне, бес 
жылдан бері біздің елімізде де жүзеге асыры-
луда. Десе де, еліміздің тарихына үңіле оты-
рып, ықылым заманнан бері ата-бабаларымыз 
бітімгершілік жолмен жүргеніне көз жеткіземіз. 
Яғни, «Тура биде туған жоқ» демекші, халық 
арасындағы би, шешендер, ақсақалдар дау-да-
майды әділдікпен шешкен. Қазақстанда темір 
тор мен сот жүйесі мүлдем болмаған. Бұл жерде 
сауал туады. Қазақ жерінде қылмыс болмаған 
ба? Ол қалай шешім тапқан? Ал қазір ше? Ме-
диатор жұмысы дауды бейбіт жолмен шешу 
екендігін бәріміз де білеміз. Тек, медиатордың 
би-шешендерден айырмашылығы,оның көпті 
көрген көнекөз қария, от ауызды, орақ тілді 
шешен болуы міндет емес, жас болса да білімі 
мен біліктілігінің арқасында тараптарды тату-
ластыра білуінде. 

Жиында сөз алушылар медиация тәртібі си-
паты жағынан аса ауыр емес қылмыс түрлеріне 
және азаматтық істерге қолданылатындығын 
тілге тиек етіп, медиаторлардың қазақ 
халқының менталитетіне сай әрекеттерін 
атап өтті. Тәжірибе барысында кездесетін 
даулардың түріне де тоқталды. 

-Қазіргі таңда азаматтық, отбасылық 
деңгейдегі дау-дамайлар жиі кездеседі. Жанұя 
мүшелері түсінісе алмаған себепті арызданып, 
сот арқылы бір жақты болуға бекінеді. Біз ба-
рынша татуластырып, бітімгершілік жасауға 
тырысамыз. Халықтық менталитетке бұрамыз. 
Қазақ халқының өмірлік ұстанымдарына қарап 
сүйсінесің. Үлкенді сыйлап, кішіге қамқорлық 
көрсеткен текті халық сыйластық сезімін аса 
жоғары бағалаған. Өтірік, өсекті жат көріп, 
өзгенің ала жібін аттамаған. Ру-ру болып, ел 
болып араздасқан жағдайда бір-бірінің бала-
сын бауырына басып аманат еткен. Аманатқа 
қиянат жасамаған. Осылайша дархан даланың 
иесіне айналып бақытты ғұмыр кешкен. Өткен 
тарихымызға ден қойып, тағылымынан үлгі 
алсақ, түсінісу де оңтайлы болмақ, - деп 
халқымыздың игі қасиеттерін атап өтті өз 
сөзінде кәсіби емес медиатор Ақыл Нұқылұлы. 

Мұнымен қатар, аталмыш шара барысында 
медиацияның азаматтық істерде, қылмыстық 
істерде қолданылу барысы да жан-жақты 
талқыланды.

Осылайша, «Медиация күні» қарсаңында 
өткізілген семинардан мол мәлімет, құқықтық 
сауаттылық алған барша қатысушылар зор 
әсермен тарасты.   

Анар СӘРСЕНБИНА,
«Абай елі»

Республикалық акция аясындауб қ ци нд

МЕДИАЦИЯ – 
МӘМІЛЕГЕРЛІК 

ТӘСІЛ
Бүгінгі таңда елімізде 

гендерлік саясатты 
жүзеге асыруға және 
өмірдің барлық саласын-
да гендерлік теңдікке қол 
жеткізуге бағытталған 
кең көлемді жұмыстар 
жүргізілуде. Мемлекеттік 
деңгейдегі осынау 
саясатқа Елбасының 
өзі терең мән беру-
де. Ұлт Көшбасшысы 
Н.Назарбаев Қазақстан 
халқына арнаған Жол-
дауында «Қоғамның 
өркениеттілік деңгейі 
оның әйелдерге деген 
қ а р ы м - қ а т ы н а с ы м ен 
өлшенеді...» деп 
тұжырымдаған бола-
тын. Міне, осы орайда 
гендерлік теңдікке қол 
жеткізу, отбасылық-
т ұ р м ы с т ы қ 
з о р л ы қ -
зомбылық пен 
қ ы з м е т т е г і 
қысым про-
филактикасы 
туралы ар-
найы Заң да 
қабылданған-
ды. Десек-
те, бұл орай-
да бүгінде 
а з а м а т т ы қ 
ұйымдар жан-
ды жұмыс 
ж ү р г і з у д е . 
А т а л м ы ш 
б а ғ ы т т а ғ ы 
іргелі шаралар 
біздің облысы-
мызда да қолға 
алынған.

Тамыз айының 10-ы күні 
облыс орталығы Өскемен 
қаласында ШҚО ішкі 
саясат басқармасының 
ұйытқы болуымен «БАҚ 
арқылы гендерлік білім 
беру» тақырыбында 
көшпелі жазғы мек-
теп ұйымдастырылды. 
Әлеуметтік тұрғыда мәні 
зор аталмыш семинарға 
қалалық, аудандық ба-
сылымдар редакторлары 
мен журналистері арнайы 
шақырылған болатын. 
Қатысушылар шара ба-
рысында шығармашыл 
ұжыммен танысып, түрлі 
ақпараттар еншілеп қайтты. 
Осынау іргелі шараға 
өңір тынысы жайлы 
ақпараттандырып отырған 
аудандық «Абай елі» газеті 
атынан біз де қатысып 
қайттық. 

Семинардың тақырып 
аясы тым ауқымды екен. 
Атап айтсақ, еліміздегі 

гендерлік саясатты жүзеге 
асыру механизмдерін 
дамыту, бұл бағыттағы 
мемлекеттік саясатты 
қолдай отырып, қоғамдағы 
нәзік жандылар рөлі мен 
беделін арттыруға, олардың 
қауіпсіздігін қадағалауға, 
құқығын қорғауға ден қою 
болатын. «Ал осы рет-
те аталмыш тараптағы 
құқықтық білімді бірлесе 
отырып насихаттау үшін 
басылым беттерінде 
проблемалық материалдар 
жариялау арқылы халыққа 
түсінік беру жұмыстары 
жасалса...» дейді әйелдер 
қоғамын қадағалаушы 
ұйым мамандары.

Семинар шымылдығы 
әрбір өңірден келген 
журналистердің өздерін 

таныстыруымен ашы-
лып, соңынан өзекті 
тақырыптарды қамтыған 
ауқымды баяндамалар жа-
салынды.  Басқосуда Ун-
жакова Ирина Сергеевна, 
оның қызы, психолог Га-
лина Викторовна, «Регион 
Пресс» газетінің редак-
торы Кристина Вадимов-
налар кезегімен сөз алып, 
2006-2016 жылдардағы ҚР 
гендерлік теңдік стратеги-
ясы жайында келелі әңгіме 
өрбітті. Баяндамашылар 
сонымен қатар, қоғамдық-
саяси саладағы гендерлік 
теңдік және құқықтық 
әрі гендерлік білім беру, 
қоғамда жыныстық зорлық-
зомбылықты болдырмау, 
БАҚ арқылы гендерлік сая-
сатты насихаттау жайында 
да ойларын ортаға салып, 
тұщымды мәліметтермен 
бөлісті.  

Семинар қасаң әңгіме, 
құрғақ фактілерге құрыл-
мапты. Тақырыптың таным-

дық мәнін арттыру үшін 
қызғылықты шаралар да 
ұйымдастырылды. Мәселен, 
тәжірибелік мақсатта тест 
сұрақтары алынып, ортақ 
тұжырымдар талқыланды. 

Сөз орайында өзінің 
де жалғыз басты ана 
екендігін, тағдырдың қатал 
сынына қарсы тұрып, сан 
қиындықты жеңе отырып, 
екі баласын өсіп-жеткізгенін 
мысал еткен Ирина Сер-
геевна өмірде тағдырлары 
тым ауыр нәзік жанды қыз-
келіншектерге рух сыйлай 
білудің маңыздылығын 
атап көрсетті. Бүгінде қызы 
да анасына қолдау білдіріп, 
осы салада жұмыс жасауда 
екен. 

Осылайша әр аудан-
нан жиылған журналистер 

қауымы семинар 
соңында өз ой-
пікірлерін ортаға 
салып, аталмыш 
шараның алдағы 
уақыттарда да 
жалғасын таба 
беруіне тілектестік 
б і л д і р і п , 
ұйымдастырушы 
ынталы топ 
ө к і л д е р і н е 
а л ғ ы с т а р ы н 
жеткізді. 

Рас, осынау се-
минардан елімізде 
әлі де болса         
саяси салмағы 
арта қоймаған 
гендерлік сая-
сат жайлы 
т ү с і н і г і м і з д і 
т о л ы қ т ы р ы п , 

қажетті мағлұматтарға 
қанығып қайттық. Бір айта 
кетерлігі, облыс орталы-
ғында аталмыш бағытта 
жүйелі жұмыс жүргізіп 
жатқан нәзік жандылар 
қатарын көріп, ризашылық 
білдірдік. 

P.S. Алдағы уақытта 
аудандық басылым бетін-
де арнайы айдар ашы-
лып, гендерлік саясат 
тақырыбын арқау еткен 
материалдар жариялау-
ды меже тұтудамыз. 
Мемлекеттік саясаттың ба-
сымды бағыттарының бірі 
ретінде, халыққа құқықтық 
білім беруге, атал-
мыш тақырыпты жүйелі 
түсіндіруге ден қойылатын 
болады.

Тоғжан 
РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,

Қарауыл-Өскемен-
Қарауыл

«Абай елі»

Облыстық семинарқ р

ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК: 
ƏЙЕЛ МƏРТЕБЕСІ 

БƏРІНЕН МАҢЫЗДЫ



4 8 - 15 тамыз 2016 жыл
Ұлы Абайға - 171 жыл

23 тамыз – Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының туған 
күні!

АБАЙДЫҢ ТУҒАН КҮНІН СЕМЕЙДЕГІ 
АҚЫН ШАҢЫРАҚТАРЫ БІРГЕ АТАП 

ӨТЕДІ
Жаймашуақ жаздың жыл 

керуеніне ілесе жылжып, 
қоңыржай күзге жол беретін, 
балапанын ұшуға баулыған 
әнші құстардың алыс 
сапарға қанаттарын қомдап... 
тіршілік атаулы етек-жеңін 
қымтайтын шақта, осы бір 
арайлы күні – 23-ші тамызда 
жүрегімізді жыр тербейді.

Семейдегі Абай  
шаңырақтары өзара 
ақылдаса келіп, бұдан былай 
Ұлы ақын дүниеге келген 
Күнді – 23-ші тамызды «бір 
жағадан – бас...» шығара 
отырып, ел-жұрттың қалың 
ортасында қуаныштауды 
ұйғарды. Абайдың туған  
күні қаладағы ақын 
ескерткіштеріне гүл 
шоқтарын қоюдан бастала-
ды. 

Мерекелік салта-
нат Ұлы ақынның өмірі 
мен шығармашылығын 
паш ететін, яғни Абай 
алақанының табы қалған жәдігерлер сақтаулы Абай музейінде кешкі 
сағат 17:00 - де болады.

Ал, оған дейін Абай атындағы облыстық кітапханада «Ұлы дала елінің 
ұлы ақыны» экспозициясы,  Абай атындағы облыстық театрда «Хакім 
Абай ұлағаты» кітап көрмесі ұйымдастырылады. Ақын атындағы театр 
ұжымы, сондай-ақ Абай музейінің Күмбезді ғимараты алдындағы сах-
нада арнайы қойылым шымылдығын ашады. Бұл шараға Абай қоры мен 
«Абай» журналы да белсенді атсалысады.

Сонымен қатар 23-ші тамызда Абай музейінде тұсауы кесілетін 
«Шыңғыстау» сурет галереясы келушілерді ұлы ақынның атамекенінде 
саяхатта жүргендей әсерге бөлейді. Бұған қоса «Абай» өнер мектебінде 
тоғызқұмалақ пен дойбыдан облыстық бәсеке өрістеп, «Экспонат та-
рихы» жобасы ауқымында Абайдың түпнұсқа суреттері мен Мағауияға 
хатының таныстырылымы өткізіледі және хакім Абай туралы фильмдер 
көрсетіледі, ал ақындар «Алтыбақан» жанында жыр тиегін ағытып, 
әншілер мен бишілер өнер көрігін қыздырмалатады.

Абай Күні – 23-ші тамызда ақын музейінің есігі  түнгі 23:00-ге дейін 
айқара ашылып, келушілерге тегін қызмет көрсетіледі. 

Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік 
қорық-мұражайының баспасөз қызметі

Тел: 8-7222-52-43-57

Ғаламтордан

Франция елшісі – Абай 
мұражайында

 
Тамыз айының 12 күні 

Францияның Қазақстандағы 
Төтенше және Өкілетті 
елшісі Франсис Етьен Се-
мей қаласына сапары аясында 
Абайдың мемлекеттік қорық-
мұражайына келіп ақын ру-
хына тағзым етті. Құрметті 
қонақтарды директордың ғылыми 
жұмыстар жөніндегі орынбаса-
ры М.Қайрамбаева қарсы алды. 
Келген қонақтарды мұражай экс-
позициясымен жетекші ғылыми 
қызметкер Ү.Ибраева таныстыр-

ды. Мұражай экспозициясын тамашалаған қонақтар ақын сусындаған 
қайнар бұлақ – шығыс поэзиясы мен мәдениетін ашатын әдебиеттерге, 
Абай тапсырған заттарға, «Жаз» бөліміндегі этнографиялық жәдігерлерге 
ерекше қызығушылық танытты. Мәртебелі қонақ Франсис Етьен Абайдың 
білім мен тәрбие жөніндегі шығармаларының орны ерекше екеніне 
тоқталды. Ақынның қарасөздерінің мәні зор екенін атап өтті. Экскурсия 
соңында ұлы ақынның асыл мұраларын көпшілікке насихаттауда мұражай 
ұжымына табыс тілеп, зор алғысын білдірді. 

Ғаламтордан

Ұлы Абайдың өмірі мен әдеби мұрасын 
зерттеуші бір топ америкалық ғалымдар 
Семейге келіп қайтты. Осыған байла-
нысты Абай атындағы әмбебап орталық 
кітапхананың мәжіліс залында "Абай мұрасы 
- ұрпаққа ұлағат" деген тақырыпта АҚШ-тың 
Смитсон институтының профессоры Пол Тэй-
лор бастаған, құрамында Вильям Брэдфорд 
Смит, Джаспер Во-Квейзборт, Тревор Мер-
рион тәрізді зерттеушілері бар ғылыми топ 
мүшелерінің қатысуымен конференция болып 
өтті. 

Смитсон институты Америкалық Вашинг-
тон қаласында орналасқан, мұражай экспо-
наттары мен ғылыми ілімді насихаттаумен ай-
налысатын ғылыми-зерттеу мекемесі. АҚШ 
үкіметінің қолдауымен 1846 жылы ағылшын 
ғалымы  Джеймс Смитсонның өсиет етіп 
қалдырған қаржысына құрылған. Сол себепті 
институт аты Смитсон деп аталады. Оның 
құрамына осы елдегі 19 мұражай кіреді, соның 
ішінде 10 мұражай институт қабырғасында 
қызмет көрсетеді. Бұл мұражайларда негізінен 
Америка мәдениеті мен тарихынан басқа әлем 

халықтары мәдениетінің құнды жәдігерлері 
жинақталған. Сондай-ақ мұнда ең ірі зоология 
бағы, 9 ғылыми-зерттеу орталығы бар. 

Осы Смитсон институтының профессоры 
Пол Майкл Тэйлор басқарған ғылыми топ 
2007 жылдан бастап Қазақстанмен бірлесіп 
жұмыс істейді. 

Бұған дейін қазақтың ғұлама ғалымы 
Шоқан Уалиханов туралы зерттеулер жүргізіп, 
ғылыми еңбектер шығарған. Америкалық 
ғалым Пол Тэйлор Азия халықтарының 
этнографиясы, тілі мен өнері, поэзиясы 
саласындағы бірнеше кітаптардың, ғылыми 
мақалалардың авторы саналады және Азия 
мәдениеті жөніндегі Смитсон институты 
бағдарламасына басшылық жасайды. 

Конференция барысында алғашқы сөз 
кезегін алған профессор Пол Тэйлор алдағы 
уақытта жүзеге асырылатын хакім Абайдың 
әдеби мұрасын зерттеу жоспарымен таныс-
тырып, пікір алмасты. Ол өз сөзінде ұлы 
ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы 
ғылыми жұмыстардың "Орталық Азия елдері 
мәдени мұрасын зерттеуді дамыту мен на-

сихаттау жөніндегі халықаралық әріптестік" 
жобасының маңызды бөлігі болып табыла-
тынына айрықша мән бере айтты. Ал оның 
әріптесі Вильям Брэдфорд Смит болса Абай 
әндерін зерттеу жайында ой бөлісті. 

Абай атындағы әмбебап орталық кітапхана 
директоры міндетін атқарушы Г.М.Аязбаева 
аталмыш конференция жұмысына басшылық 
етіп жүргізіп отырса, семейлік ғалымдар 
- профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Арап Еспенбетов "Қазақ 
даласындағы Абай оқыған кітапхана", абай-
танушы ғалым Асан Омаров "Ұлы Абай - 
қазақ ренессанысының атасы", Семей меди-
цина университетінің ағылшын тілі пәнінің 
оқытушысы, аудармашы Күнгүл Шоқбатарова 
"Духовное наследие великих", ал кітап қорын 
сақтау бөлімінің меңгерушісі З.Т.Мағауина 
"Біздің Абай: электронды кітапханаға шолу" 
деген тақырыптарда баяндамалар жасалды. 

     
 М.МҮФТИҰЛЫ

АБАЙ ТҰРАСЫН ЗЕРТТЕУШІ АМЕРИКАЛЫҚ ҒАЛЫМДАР 

Жамбылдың атасы Ыстыбайдан 
4 бала – Қазыбай, Жапа, Жадыра, 
Майке туған. Екінші ұлы Жапа-
дан Тәйті, Жамбыл, Қоман туады. 
Тәйті Жамбылдың туған ағасы, 
1840 жылы өмірге келген. Тәйті 
атамыз екі рет Меккеге қажылыққа 
барған. Жамбыл атаның айтуы бо-
йынша, алғашқы барғанында Орта 
жүздің тобықты руынан Құнанбай 
Өскенбайұлымен және Кіші жүз 
Әлем руының Төртқара атасынан 
шыққан Мырқы деген қажымен та-
нысады.

Меккеден қайтқан қажылардың 
ішінде Тәйті, Құнанбай, Мырқы 
үшеуі дос болыпты. Құнанбай: 
«Абай деген ұлым бар, өзі ақын» 
дейді. Ол кезде Тәйтінің баласы 
жоқ екен. «Әйелім босанса, атын 
Абай деп қоямын» дейді. Үшеуі 
ұзақ сырласып әңгімелеседі. 
Құнанбай: Бәрекелді, біз дос 
болдық. Үшеуіміз үш жүздің бала-
сы екенбіз. Осы меккеге қазақтар 
көп келеді. Қазақ қажылары ауыз 
бірлік танытып, Меккеде тақиядан 
болса да бір мешіт салдырайық. 
Келген қазағымыз өз мешітінде 
тоқтасын,- дейді. Құнанбайдың 
сол сөзін үшеуі де және басқа 
қажыларда толық қолдап, «осы-
дан елге барғанда ендігі келетін 
қазақтарға да аманат етіп айталық» 
деп уәделеседі. Жәкеңнің айтуына 
қарағанда, Тәйті екінші рет Мек-
кеге барғанда шапырашты руынан 
Құдайберген болыс, Қисыбай бо-
лыс, Асылбек болыс, Қайқы сары, 
Исабек Кеуілбай, Шыбыл Сәуірбай, 
Дәулетбақ деген кісілер қажыға 
бірге барады. Олар Құнанбай, 
Тәйті, Мырқылардың бастауы-
мен Меккеде салдырған мешітіне 
«Тақия ешіт» деп ат қойған. 

Қазақстанның халық жазушы-
сы Мұхтар Мағауиннің кітабында 
«Осы үш қажының салдырған 
мешіті» деген бар, тек қана ол 
кітапта Тәйтінің аты дұрыс жазыл-
май, «Тәти» деп жазылыпты. Тәйті 
қажы алғаш Меккеден келгенде, 
әйелі Тәуірбала ұл туады. Сон-
да Тәйті атамыз тұңғыш ұлының 
атын «Досымның баласының атын 
қоямын» деп Абай қояды. Кейін 
шыбыл руынан Құтқа әулиенің Са-
тиха деген қызын Абайға атасты-
рып, 49 қара беріп, құда болады. 
Сол Абай кеін қайтыс болып кетеді 
де, екінші ұлын «Құдайдан сатып 
алдық» деп, атын Сатыпалды қояды. 
Сол Сатыпалдының еркелеткен 
аты Сатыш еді. Тәйтінің інісі өте 
ерке болып өскен. Әкесі Жапа мен 
шешесі Ұлданға бағынбай, ағасы 
Тәйтіні қатты сыйлайды екен. Әкесі 
Жапа 87 жасында қайтыс болады. 
Анасы Ұлданның атасы Жала-
йыр Қанадан деген қобызшы екен. 
Жамбыл жиі барып, нағашысынан 
қобыз, домбыра үйренген. Атала-
ры Жапа, Жадыры атақты батыр 
болған. Қоқандықтармен болған 
соғыста Жапаның аяғына садақтың 
оғы тиіп, мертігіп қалғанда, Құтқа 
тәуіп емдеп жазыпты.

Тәйті атамыз екінші рет Мек-
кеге барарында Жамбыл інісін 
шақырып алап: «Шырағым, Жам-
бал тентегім, сен еркелікті қой, үйге, 
шаруаға қара. Атаңнан қалған, ме-

нен қалған малдарға көз қырыңды 
сал. Мына сенің інің, менің ұлым 
Сатышты саған құдай алдында 
тапсырамын. Жасы сегізде. Осы-
дан қажылықтан аман келсем, 
қолыңнан алайын. Алла тағала» 
маған аян беріп, "Келмейсің, Меди-
нада өлесің" деді. Міне, оң қолыңа 
тапсырамын, ал келмей қалсам, 
о дүниеде оң қолыңнан алайын" 
деп Жамбылдың бетінен сүйіп, Са-
тыш ұлын табыстаған. Тәйті ата 
сол кеткеннен Меккеден қайтпай 
қалады. Шыбыл руынан Меккеге 
бірге барған Сәуірбай қажы ғана 
келеді. Тәйті Сәуірбайдан "аманат" 
деп жиегіне алатын жіп көмкерген 
жайнамаз, алтын жалатылған ағаш 
тегеш беріп жібереді. Сол сапарға 
шыққанда Құдайберген болыс 
өзінің зерленген шапанын Тәйтінің 
иығына жауыпты. 

Дулат руында бір үлкен тойға 
Сәуірбай қажы да барады. Сол 
тойда Жамбыл атам да болып-
ты. Құдайберген болыстың бір 
тігінші туыс әйелі Сәуірбайдың 
үстіндегі өзі тіккен шапанды танып, 
"Құдайбергеннің шапанын кім киіп 
жүр?" деп сұрайды. Сұрастырса 
Тәйтімен, Құдайбергенмен Мек-
кеге бірге барған Сәуірбай қажы 
екен. Соны көріп Жамбыл Сәуірбай 
қажыға: 

-Қажыға енді барса, шыбыл бар-
сын,

Шыбылдан басқаң барсаң, 
шығындарсың.

Тамам қажының дүниесін жинап 
алып,

Сәуірбай үйіңе барып 
жымыңдарсың. - деп өлең айтқан 
екен. Сонда Сәуірбай кінәсін мой-
нына алып, бір түйе бастаған бір 
тоғыз айып және алтынмен зерлеген 
жайнамаз, алтын жалатылған ағаш 
табақты Жамбылға береді.

Қазақ журналистері "Абай 
мен Жамбыл кездесті ме?" деген 
сұрақты көп қояды. Ал қазақтың 
ұлы ақындары бірін-бірі естісе 
бармай, кездеспей қоймайды. 
Жәкеңнің бір өлеңінде: 

Семейге де барғанмын,
Көп жақсы адамның,
Ортасында болғанмын,
Талай жақсы адаммен,
Бірге отырып сайрадым - дейді. 
Мұхтар Әуезов "Жәке, Абайды 

қандай ақын деп білесіз?" - деп 
сұрақ қойған екен. Сонда Жәкең 
ойланыңқырап отырып: "Абай - 
қазақ ақындарының пайғамбары 
емес пе?!" деп жауап береді. Ака-
демик Мұхтар Әуезовтың жазуын-
ша, Жетісу жеріне Ақбақай деген 
жеңгесін іздеп, Абай келеді, ұлы 
жүздің Қасқарау руынан Ноғайбай 
шешен деген кісінің үйінде бо-
лады. Ноғайбаймен, жеңгесімен 
амандасып, қайтарда Майтөбе 
жайлауында әкем Құнанбайдың 
жолдасы бар еді, - деп қажыға 
барған Жамбылдың ағасы Тәйтіге 
сәлемдесе келеді. Тәйті атамыз тай 
сойып, құрмет көрсетіпті, қатты 
ризашылықпен, жекжат болып 
қайтыпты. 

Абайдың ұлы Әбдірахман Алма-
тыда қайтыс болып, соған Семей-
ден баласы Мағауияны жібереді. 
Жамбыл атаға Жаныс Сәт Ниязбе-

ков және Қисыбай Сарыбайұлы бо-
лыстар келіп: "Алматы қаласында 
Абай ақынның ұлы қайтыс бо-
лыпты. Соған бауыры Мағауия 
келіпті. Олар шалақазақ Әбсемет 
пен Байбұланның үйінде екен, соған 
барып, көңіл айтып қайталық" 
дейді. Үшеуі атпен Алматыға 
келіп, шалақазақ Әбсемет үйінде 
Мағауиямен кездесіп, Жамбыл ата 
бір жағы жекжаты, бір жағы заман-
дасы Абайға сәлем бере, осы өлеңді 
жолдапты. 

Сәлем айт, барсаң Абайға, 
Кеңесі кеткен талайға.
Ауырды жеңгең қара жер,
Сабырлы болсын қалайда.
Бір жұтқан жандай дүниесің,
Ашшысын татып, күймесін.
Жапанға бітке бәйтерек,
Жалғызбын деп жүрмесін.
Кемелге келген осылай, 
Тасқынды тәуір басуы – ай!
Нар көтерген ауырға. 
Арқасын тоссын жасымай...- 

дейді.
1896 жылы көктемде Алматыдағы 

Әбдірахманның сүйегін алып 
қайту үшін Мағауия бастаған 
Ысқақ Сатыбаев, Тәуке Байтуаров 
Әбсеметтің үйіне келді. Әбсемет- 
Құнанбайдың інісі Жақыптың 
қызынан туған жиені, ол Жамбыл-
мен сыйлас, құрметтес адам болған. 
Ал Жамбыл өзі көзі тірісінде 
Қазақстан басшысы Жұмабай Ша-
яхметовке барып, «Қарағы, мен 
ғұмыр бойы үзбей намаз оқыған 
адаммын. Өлгенде мұсылманша 
жаназа шығартып, өзімнің 
бағымның ішіне жерле. Соған 
уәдеңді бер. Әйтпесе, Сталиннің 
өзіне айтамын бұл өтінішімді» 
деп «қорқытқан» көрінеді. Сол 
тілегін басшылар орындады. Елге 
көрсетпей, коммунисттерге жария 
етпей, Алматының бас қазиі Шәріп 
қажы мен Қарғалы мешітінің има-
мы Иминов Әбдіқадырға жаназа 
шығарыпты. Оған  Сәбит Мұқанов, 
Қалмақан Әбдіқадыров, Ғали Ор-
манов қатысты рәсімін үйде жасап, 
табытқа ақыретпен оралған сүйегін 
салды. Жамбылдың мына бір има-
ни ерлігін де көп ел біле бермейді.

- Жамбыл Қазақстан әде-
биеті мен өнерінің он күндігінде 
Мәскеуге барғанда Кремельде бәрі 
Сталинді күтіп тұрады. Қазақстан 
басшылыры Сталин шыққанда 
Жәкең алғаш сәлем беруі керек деп 
шешеді. Сталин уақытынан кешіге 
бастайды. Бір кезде алтын есікті 
айқара ашып, Сталин бастаған По-
литбюро мүшелері түгел көрінеді. 
Қарсы алып, алғаш сәлем беретін 
Жәкең жоқ, бәрі жабылып іздесе, 
Жәкең мрамор еденге белбеуін 
шешіп жайып тастап, намаз оқып 
отыр. Бәрі сасып, үн-түнсіз қалады. 
Сталин ғана қорқорын  саусағына 
тықылдатып: «Әр ұлт өзінің 
дінін құрметтеуі керек» - депті 
күлімсіреп. Жәкең асықпай нама-
зын бітіріп белбеуін буынып, бері 
бұрылып «Ассалаумағалейкум, 
Стеке!» - деген екен. 

НАҒАШЫБАЙ 
ҚАПАЛБЕКОВ 

АБАЙ МЕН ЖАМБЫЛ
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Абай – әлемдік деңгейдегі тұлға, дана 
ақын, композитор, аудармашы, фило-
соф һәм  қоғам қайраткері. Қазақ по-
эзиясын, Абай тұңғыш рет терең 
философиялық қуатты, көркемдік деңгейі 
аса құнарлы оймен суарды. Алаш дала-
сына жаңа поэзия қамалын соғып, ой мен 
суреткерлік тоғысқан кенен бұлақтың 
тұнық көзін алғаш ашты. Абай есімімен 
қазақ топырағына философиялық және 
стилистикалық бағыттағы жаңа по-
эзия келді. Қазақ ортасында идеялық 
жаңа тыныстың қанаттануына Абайдай 
жан салған ойшыл кемде-кем, идеялық 
өрістің отын жағу үшін, шоқтанып қалған 
халықтық сезім мен ұлттық дәстүрді же-
дел дамыту керек болды. Абай жыры ХХ 
ғасырдағы реалистік поэзияның биік 
шыңына айналды. Абай - қашанда халық 
жағында, ақынның ой алаңында халық 
- өнердің алтын діңгегі, әлемдегі руха-
ни байлықтың жалғыз қазынасы болып 
ерекшеленді. 

Қашанда Ұлыларын ұлықтап, тағзым ету-
ден, тағылым мен даналығынан нәр алып  
дара жолдарынан айнымайтын өскелең 
ұрпақ Ұлылар елінің ұрпақтары екендіктерін 
ұмытпай, сол атқа лайықты қызмет етуде. 
Олай дейтініміз, дана Абайдың туған күнін 
аудан жұртшылығы бұл жолы да  ауданның 
мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру 
және спорт бөлімінің ұйым айрықша атап өтті. 
Шежірелі Шыңғыстау өңірінде халқымыз 
үшін ерекше саналған бұл күні аудан әкімі 
Тұрсынғазы Жантұяқұлы және мәслихат 
хатшысы Ерлан Арнаұлы, аудан әкімінің 
орынбасарлары  Марат Сейітжағпарұлы мен 
Бауыржан Болатұлы, Ұлы Абайдың туы-
сы  Қарауыл ауылының әкімі Құсман Бер-
лешов, Ұлылар елінің қазыналы қариялары 
Манатай Толғанбаев пен  Байбота  Орын-
баев және ел ақсақалдары мен ауданның әр 
мекеме қызметкерлері қатысқан елеулі шара  
қазақтың бас ақыны  Абай бабамыздың  
ескерткішіне гүл шоқтарын қоюмен бастау 
алды.  Осынау ерекше күні Абай елінің 
мақтан тұтар тұлғасы, бүгінде сексеннің 
сеңгіріне шыққан  Қазақстан Журналистер 
Одағының, Қазақстан музыка қайраткерлері 
Одағы, Қазақстан Ертіс өңірі композитор-
лар Одағы, Қазақстан авторлары Одағының 
мүшесі, абайтанушы, шәкәрімтанушы, халық 
композиторы Арғынбек Ахметжановтың 
келуі мерекелік шараны тіптен маңыздандыра 
түскен-ді. Олай дейтініміз, Абай әндерін на-
сихаттаушы: Ұлы Абайдың 45-тен астам 
өлеңіне ән-романс, Шәкәрімнің 2 өлеңіне ән 
шығарған, басқа ақындар мен өз өлеңдеріне 
әндер жазып, сол әндері  бірнеше дүркін ән 
байқауларының жүлдегері атанған, ел ішіне 
танымал болған Арғынбек ағамыз болатын. 
Абай ескерткішіне салтанатпен гүл дестелері 
қойылған соң, Ұлы Абайдың ұрпағы Қарауыл 
ауылының әкімі Құсман Берлешов сөз 
алды. Тектінің ұрпағы өз сөзінде: «Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Абай әлемі 
бізді жеті түнде адастырмайтын темірқазық. 
Соған қарап тірлігіміздің, дұрыс-бұрысын 
сараптай аламыз» деп айрықша баға берген. 
Уақыт өткен сайын бүгінгі ұрпақ «Атаңның 
баласы болма, адамның баласы бол» деп 
өткен Абайдың даралығын, даналығын терең 
сезініп келеді. Бүгін ол қалың елі қазағына 
ғана емес, барша әлемге қадірлі әр сөзі ақыл 
мен нақылға толы Адамзаттың Абайына ай-
налды!, - дей келе, Абай мұрасы –келешегі 
кемел ел үшін тағылым аларлық рухани күш, 
қайрат берер асыл қазына екендігін тілге тиек 
етті.   

Ал,  ел ардақтысы, еңбек ардагері, облыстық 
дәрежедегі дербес зейнеткер, Абай атамыздың 
туысы  Манатай Толғанбаев ақсақал «Ұлы 
Абай атамыз туралы қанша айтылса да оның 
тұңғиығына, даналығына  еш адам жетіп 
көрген емес, - дей келе,  - Ұлы,  дана, данышпан 
адамдарды айтып тауыса алмайсың, содан тек 
керегіңді ғана  алып, көкейіңе тоқып соның 
өсиетіне бой ұсынасың, соны орындау керек, 
бүкіл қазақ халқының болашағына жол салып 

кеткен адастырмас 
темірқазығы,  Абай 
ұлы ақын, ойшыл, 
ғұлама тұлға, -  деп 
баға берді.  

О с ы л а й -
ша,  Абайдың 
ақындығы, әншілігі, 
д а н ы ш п а н д ы ғ ы , 
аудармашылығы сөз 
болып, даналығына, 
рухына  бас иілді. 

Иә, бүгінде хакім 
Абайдың әндері де 
еліміздің  дархан 
даласында кеңінен 
қанат жайып, келер ұрпаққа  мирас етіліп 
келеді. Келесі сөз кезегі кеш қонағы, ұстаз, 
ақын, журналист, сазгер, қолөнер шебері, 
Абай мұраларын насихаттаушы, «Рухани 
жол» кітаптарының авторы  Арғынбек Ахмет-
жанов атамызға берілді. 

-  Құрметті туыстар, құрметті жерлестер, 
құрметті ел азаматтары! Ұлы Абайдың 
қанатының астында Абай елі қанаттанып, 
соның рухымен нұрланып келе жатқаны 
шындық. Ерекше жаратылған тұлға ғой. 
Менің азғантай жасаған еңбегімді елеп-
ескеріп, бағалап, Ұлы Абайдың туған күніне 
орай арнайы шақырып, сый-сияпат жа-
сап жатқандарыңызға көптен-көп рахмет, 
- дей келе, «Рухани жол» атты кітаптардың 
мзмұнына тоқталды.  

-Бірінші кітап «Абайдың ән мұрасы» 
ғылыми зерттеу туындысы. Абайдың отыз әні,  
оларды алғаш нотаға түсірген кімдер, алғашқы 
орындаушысы кім, қазір кім, Әбдірахман 
баласына арнаған әні,  осының барлығы ән 
мұрасына жинақталып берілген. Өзімнің ша-
мам келгенше Абайдың ән мұрасын жинаққа 
кіргіздім. Екінші кітап «Абай: ән: мұра» және 
«Шәкәрім ән: дастан мұралары» деп атала-
ды. Бұл кітапта Абай мен Шәкәрім әндерінің 
кәсіби түрде орындалуы, ноталарымен 
берілген. Абайды зерттемес бұрын Шәкәрімді 
зерттеуімнің  себебі Ахат Шәкерімұлы 
ағаның аманаты бар еді. Ол кісі менің нотаға 
сауаттылығымды біліп менен      айырылма-
ды, мен де 25 жыл айырылып көргенім жоқ. 
Аллаға шүкір, тәубә, бүгін сол аманатты 
орындадым. Үшінші кітап орысша, «Абай 
тәлімі», «Уроки Абай» деп аталады. Менің 
өмір мен өнер туралы толғаныстарым «Сазды 
сапар» деген кітабым шыққан болатын. Сонда 
да бәрі айтылған. Ал төртінші кітабым «Абай 
тәлімінің туындылары» деп аталады. Онда 
алпыс  ән-романс жазылған. Абайдың 45 тен 
астам өлеңіне жазылған әндері болса, қалған 
20-сы  өзім жақсы көретін  басқа ақындардың 
сөзіне жазылған әндері келтірілген, - де-
ген жергілікті композитор жерлестерін бір 
қуантып тастады.     

Иә, ақынның ұлылығынан жараты-
лып, сомдалған суреткерлік әлем қазақ 
даласының тылсым қуатын танытады. Оның 
шығармашылығы тірліктің терең тамыры-
нан үздіксіз нәр алған. Ақын жаны, әлем 
әдебиетімен терең суарылғаны сонша, араб, 
парсы, орыс ақындарының мыңдаған жолда-
рын жатқа айтып отыратын болған. 

Абай ұлы ақын ретінде, әлем тынысын 
өз жүрегінен өткізді, сонымен бірге, өз жан 
әлемін өз ішінен қорытып шығара алады. 
Сонан да оның шығармашылығы сыртқы 
әшекей мен жалған бояудан мүлде ада. 
Ақын шығармашылығының басты бағыты 
- адам мен ғарыштың, жан мен тіршіліктің 
тынымсыз бірлікте екенін ұғындыру бол-
ды. Абай өлендерінде рухани һәм тарихи 
құбылыстардың ажары терең бейнелене түскен. 
Шығыстың ақылы мен Батыстың озық ойлы 
идеясын Абайдай зерделеп өз өнеріне мұрат 
еткен, өз ұлтына лайықтап жеткізе білген 
қазақ ақыны болған емес. Сайып келгенде, 
Абай бабамызды ұлықтау,  ұрпаққа қалдырған 
ұлағатын ұмытпау- біз үшін қасиетті парыз 
екендігі хақ.  

Даланың дана ақыны Абайға арналған 
шара М. Әуезов атындағы аудандық 

орталықтандырылған кітапханада Абай 
мұрасын насихаттаушы Арғынбек 
Ахметжановтың «Рухани жол»  топтамасының  
тұсаукесерімен жалғасын тапты.  

Рухани  мұра                   
АБАЙ ӘЛЕМІН ӘНМЕН АЙШЫҚТАҒАН

Арғынбек Ахметжанов 80 жаста
Қазақтың бас ақыны Абайдың атымен 

аталатын аудан болатындықтан Ұлы Абай 
бабамыздың туған күнін биік дәрежеде 
өткізбеуіміз елдігімізге сын. Әсіресе, 
баршамызға ортақ мерекеде абайтанушы, 
шәкәрімтанушы, әнші-сазгер, ақын-қаламгер, 
ұстаз-филолог, қолөнер шебері Арғынбек 
Ахметжановтың  арнайы келуі, сондай-
ақ автордың «Рухани жол» топтамасының  

тұсауының  кесілуі ұлы 
бабамызға деген ұлы құрмет, 
тағылымды тағзым екені 
хақ. Әрі  бүгінде  80-жасқа 
толып отырған  жерлес 
композиторға деген зор  
құрмет екені даусыз. 

Қысқаша тоқтала кет-
сек, Арғынбек аға өз 
шығармаларын шәкірттеріне, 
әншілерге үйретіп, теле-
радио хабарлар мен 
шығармашылық кездесу-
лер ұйымдастырып, ұлы 
Абайдың рухани мұрасын үзбей насихаттап 
келеді. 1999 жылы баспадан «Сазды сапар» 
атты өмірбаяндық кітабы басылып шықты. 
2008 жылы Өскемен қаласында сазгердің «Ру-
хани жол» атты 2-кітабы шықса, 2015 жылы 
Абай бабамыздың туғанына  170 жыл толуы-
на орай 1-ші, 3-ші және 4-ші кітабы жарыққа 
шықты. Кітаптарда Абай мен Шәкәрімнің 
ән, дастан мұрасы, автордың ән-романстары 
қамтылған.    

  Кітапханада ұйымдастырылған әдеби-
сазды кешті ауданның мәдениет, тілдерді 
дамыту, дене шынықтыру және спорт  бөлімі 
басшысының орынбасары, тектінің ұрпағы, 
мәдениет жанашыры  Елдар Кәменұлы  Ора-
залы кіріспе сөзбен ашты. Абай атамыздың 
туған күнімен астасып жатқан осынау кеш-
те Қазақ Ұлттық Өнер университетінің 
түлегі, өнертанушы, «Қаламқас» халық ән-
би ансамблінің көркемдік жетекшісі Нұрбек 
Өмірбеков  А.Ахметжановтың өмірі мен 
шығармашылығы, «Рухани жол» атты кітабы 
жөнінде баяндама жасады. 

Ал жергілікті атқарушы билік атынан лебіз 
білдірген аудан әкімінің орынбасары Бауыр-
жан Тәттібеков мерейтой иесін туған күнімен 
құттықтай келе,  «Рухани жол» топтамасының 
болашақ ұрпаққа мұра, өскелең ұрпаққа баға 
жетпес байлық болып қалатынын, сарқылмас 
қазына екендігін баса айтып, аудан әкімі 
Тұрсынғазы Мүсәпірбековтың сый-сияпатын 
табыстады. 

Иә, Абай әндері біз үшін рухани мұра. Жиы-
ны 60 ән-романсы бар жерлес композитордың  
«Шыңғыстау», «Абай ұрпақтарының үні», 
Абай өлеңіне жазған «Тоты құс түсті көбелек» 
әндерін бүгінде қала, республика сахна-
ларында өнер жұлдыздары орындап жүр.  
Құлаққа жағымды, көңілге түрлі ой салар 
әндері «Әнің болып төгілемін», «Құлақтан 
кіріп, бойды алар», «Сағыныш», «Сазды са-
пар» жинақтарына еніп, баспа беттеріне жа-
рияланып, республикалық Қазақ радиосының 
«Алтын қорына» қабылданған. 

Келесі кезекте Абай бабамыздың туысы, 
Қарауыл ауылының әкімі Құсман Берлешов, 
ауданымыздың қазыналы қариялары, «Абай 
ауданының құрметті азаматтары»  Манатай 
Толғанбаев пен Байбота Орынбаев, Абай 
елінің үні, дауысы, жыры бола білген дарын-
ды ақын, Қазақстан Жазушылар және Жур-
налистер Одағының мүшесі, ҚР Мәдениет 
қайраткері, «Абай ауданының құрметті аза-
маты» Төлеген Жанғалиев  «Рухани жол» атты 
топтама кітаптардың лентасын қию  құрметіне 
ие болды. 

Мұнымен қатар, ұлы Абайдың ұрпағы, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
«Абай ауданының құрметті азаматы», бұлбұл  

әнші  Бақыт Шағатаева қазақы дәстүрмен 
шашу шашып, кеш шырайын аша түсті. 

Әлемдік деңгейдегі дана саясаткер, Елба-
сымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, Ұлы Абай 
ұлттың ұраны болуы керек! Абайдың сөзі - 
қазақтың бойтұмары.   

Осыдан соң әдеби-сазды кеш хакімнің 
әндерімен әрлене түсті. Сахна төрінде «Өзгеге 
көңілім тоярсың» әнін нақышына келтіре 
орындаған Тамара Көзбаева тыңдармандарын  
тамсандырғаны анық. 

Ән шашуға ұласқан кеште ақжарма 
құттықтаулар легі де  толастамады. Мана-
тай мен  Боташ атамыз, Базарбай Бейсен-
баев, округ әкімі Құсман Берлешов, ақын 
Төлеген Жанғалиев, аудандық мұрағат және 

құжаттама мекемесінің директоры, 
байырғы  журналист Совет Махметов-
тер Арғынбек ағамыздың ақындығы, 
сазгерлігі, әншілігі, қолөнер шеберлігі 
жөнінде тамаша естеліктерін төгілтіп, ар-
нау жыр арнап, сый-сияпаттарын жасап, 
кеш иесін ерекше құрметке бөледі. 

Абай әлеміне саяхат жасағандай әсер 
қалдырған осынау тартымды кеште  
А.Ахметжановтың шәкірті, дәстүрлі 
әнші, ҚР «Мәдениет саласының үздігі» 
Амангелді Жікенов те өнерін ортаға салды. 
Абайдың аудармасы «Қанжар» әнін ше-
бер түрде ұлттық аспаппен шырқаған ол  

баянмен кезінде марш болған «Шыңғыстау» 
әнін де құбылтып, құйқылжытып жіберді. 

Ал, Арғынбек Ахметжановтың Абайдың 
сөзіне жазылған «Ем таба алмай» әні жас 
әнші, бүгінде студент атанған Мөлдір 
Байбуринованың орындауында тыңдалды. 
Сондай-ақ,   әнші-ұстаз, сазгердің туы-
сы Шәрбат Бекбатырова да «Ойға түстім 
толғандым», «Махаббат қызық мол жылдар?» 
әндерін орындап құлақ құрышын қандырды. 

Ал «Қаламқас» ән-би ансамблінің дәстүрлі 
әншілері ғажап дауыс иелері Қайрат Қабышев 
«Тотықұс түсті көбелек»,  Қонысбек Байда-
шев «Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек»  әндерін 
тарту етті.  Абайдың «Татьянаның хаты» әнін 
шырқау көкке биіктеткен Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, Ұлы Абайдың ұрпағы  
Бақыт Шағатаеваға разы болған сазгер ата-
мыз ақ батасын, жылы лебізін арнады. 

Кеш соңында А.Ахметжанов атамыз осы-
нау әсерлі басқосуды ұйымдастырушы 
мәдениет бөліміне және өзін құрметтеп, осы-
нау шараға келіп отырған барша жерлестеріне 
алғысын жаудырып, «Рухани жол» кітабының 
мазмұнынына кеңінен шолу жасап өтті.

Алып келген төрт кітабын аудандық 
кітапханаға табыстаған жерлес сазгер атамыз 
оқырмандар үшін таптырмас асыл қазына 
екендігін баса айтып, өз қолтаңбасын да 
қалдырды. Заманымыздың заңғар жазушы-
сы Мұхтар Әуезовтің атындағы аудандық 
кітапхана ұжымына ризашылығын білдірген 
тамаша талант иесі «Алғыс-тілек, арнау-
лар» деп аталған ауданымыздағы сол кездегі 
ҰОС-ның ардагерлері, ұлағатты ұстаздар 
және бірқатар еңбек майталмандарының  
таспаға жазылған дауыстарын ескерткіш 
ретінде сыйға қалдырды. Осы кештің өтуіне 
ұйытқы болған ауданның мәдениет, тілдерді 
дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 
басшысының орынбасары Е.Кәменұлы әдеби-
сазды кешті қорытындылап, ҚР «Мәдениет 
саласының үздігі», «Қаламқас» халық ән-
би ансамблінің әншісі Еркін Жолжігітовтің 
орындауында  қазақ халқының Әнұранына 
айналған Абайдың әні «Айттым сәлем 
Қаламқас»  әнімен асқақтата және кешке 
қатысушы қауымның қосыла шырқауымен 
әсем сипатта өз шымылдығын түсірген-ді. 

Осылайша,  хакімнің туған күні  қарсаңында 
Абай атамыз туып-өскен топырақта Абай 
әндері қалықтады, дана бабамыз қайта тіріліп 
келгендей күй кештік. 

Абай мұрасы осындай өшірмес ұрпағы бар-
да мәңгілік жасай берері хақ. 

Анар ҚАБДУӘЛИҚЫЗЫ,
«Абай елі»

Хакімнің туғанына 171 жыл

АБАЙ РУХЫ АСҚАҚТАҒАН КҮН



8 - 15 тамыз 2016 жыл6

Әлем көзі шарадай! Қуану ма, қорқу ма?
Жаға ұстатар жағдайды жабыла кеп айтуда!
Адам отқа шыдаған, адам суға шыдаған,
Ал атомға шыдаған қандай ел бар, қайсыңда?!

Қаратас пен темір де балқып кетер қуатқа,
Шыдап қалу! Сұмдық қой! Өтірік пе, рас па?
Бар әлемнің ғалымы басын шайқап тұр әне,
Қырық жылғы жарылыс үні келіп құлақ қа!

Бақабасты, дәукөзді адамдарды көргелі,
Көріп, зерттеп, әлемге үлгі-өнеге бергелі.
Келген небір кемеңгер атомшылар аң-таң тұр,
Қорқынышты түс көрген шарадай  боп көздері.

"Айттым сәлем Қаламқасты" біз де тұрмыз    
    шырқатып,

"Атом" деген кеселден көрмегендей мұң татып.
Дегелеңнен сол күні бізге бұлт та аумады,
Жайшылықта келетін жайбарақат у шашып!

"Бөрі арығын білдірмес" бөрі жүрек жандармыз,
Дертті болып жүрсек те "дертсіз" бола қалғанбыз.
Саңырау құрдай серігі оққа ұшып жатқанда,
Сабыр сақтап, самарқау қараған да қойғанбыз.

Білмесек те Құранды, біліп өстік уранды,
Ашық күнді аз көрдік, бұлтты аспаннан тұманды.
"Саңырауқұлақ" салбырап санамызда тұрса да,
Армандадық қолжетпес қияндағы қиялды.

Иә, біздер сондаймыз, су ішпеген, у ішкен,
Май орнына у шыққан малын сойса жіліктен.
Қазаны да қалжыңға айналдырып алғанбыз,
Қанымызды қарайтқан мезі болып күйіктен!

Күл шығарып ауыздан, алғаннан соң оттан дем,
"Күрк-күрк" жөтеліп, күңіреністік аспанмен.
Қылшылбыр да мойынды орап алды оп-оңай,
"Өлуге" де үйрендік қанқысымы, аққанмен!

"Дегелеңде түк те жоқ, дерт қоздырар" демеңіз,
Көріп келдік сұмдықты, әлі талай көреміз.
Кеудеміздің бір жерін тесіп шығар бір күні,
Біз атомнан туғанбыз, сол атомнан өлеміз.

Иә, біздер сондаймыз, тау тозса да тозбаймыз,
Ата-баба тірлігін алға қарай жалғаймыз.
"Қазақ" деген халықтың ұлы Абайы тұрғанда,
Алты алаштың алдында жарқыраған маңдаймыз.

Иә, біздер, сондаймыз, сор мен бағы - итжығыс,
Тілін қыршып тіспенен, шығармайтын түк дыбыс.
Қырық жылғы қырғынның қылтанағы жоқ қазір,
Күлтөбедей Дегелең күрсінеді тып-тыныш!

Тәуба, Құдай, тәуелсіз Ел болғалы еңселі,
Атың өшкір атомның қалмады бір бөлшегі.
Азып-тозған ел мен жер, ширек ғасыр ішінде,
Ақ кемеге айналды алға тартқан желкені.

Өзен, көлге су келді, арнаны ашып су алған,
Ағаштар да бүрленді әлде қашан қуарған.
Ал қаракөк аспанның ажары да ашылды,
Албастыдай басатын айыққан соң тұманнан.

Жырым-жырым тілінген Жер-Ананың бетіне,
Қаулап өсті қалың шөп, қайта оралып несібе.
Ұлыларды тудырған, улы газдан құтылған,
Ұлы Абайдың елі де ерді әлем көшіне.

Жалбарынып жүріп ек, "не жаздық,- деп,- жаратқан",
Жанымызды қайтардық, қазып алып тозақтан.
Мұңның бұлты торлаған, мұңсыз күні болмаған,
Күн көріне бастады күлімдеген қабақтан.

Мұның бәрі, алдымен, азаттықтың арқасы,
Армандады бұл күнді қайғылы елдің қаншасы?!
Курчатовтар отырған темір бетон астынан,
Мамыражай тірліктің көрінеді майсасы.

Азаттықтың ақтаңы арайланып атпаса,
Елбасымыз ең алғаш полигонды жаппаса.
Ұлы Алаш жұртының астанасы - Семейге,
Адамзаттың жанары түсер еді басқаша.

Қарар еді, тірліктің "қас жауы" деп қаланы,
Атой салып тұрған соң "атом" деген ажалы.
Сол қаруды сор шашқан тұңғыш жойған әлемде,
Елбасының ерлігі жер жүзіне бағалы!

Иә, біздер сондаймыз, "қазақ" деген халықпыз,
Бейбіт күнді сүйгенге күн көзіндей жарықпыз.
Адамзатты құртуға қару жасап желіккен,
Арам ойлы елдерге Ай бетіндей алыспыз.

ХХІ ғасырдың қан соғысы белгілі,
Көре алмайсың сен одан жеңілгенді, жеңдіні.
Күллі әлем паналап, ақ бесігі жасаған,
Күлге айналып кетеді қас-қағымда жер жүзі.

Бар халыққа сондықтан бағыштаған Елбасы,
Манифесі - қазақтың адамзаттың мандаты.
"Көгімізде Күн мен Ай амантұр" деп айтпаңыз,
Жерімізде сыналып жатса атом бомбасы!

Шошып қалған жүректің сор мен бағын жыр еттім,
Алпыс бес жыл атоммен жанталасып күрестім.
Жеңілгенім белгілі, жер астына барармын,
Жер бетінде тек қана мәңгі-бақи гүл өссін!

...Қарауылдың түбінде қара ағаш тұр жалаңаш,
Қара ағаштың басына ұшқан құс та жоламас.
Сонау жылы ел болып ереуілге шыққанда,
Тамырларын дұғалап кеткен шығар көп алас.

Алас, алас, әлі де айтарымыз сол алас,
Аласталған жерлерге жын-пері де жоламас.
Тек, Құдайым Жер бетін аман қылсын соғыстан,
Бейбіт күннің қайырын қаламайды қай Алаш?!

Өліп, өшіп қалған соң ел басынан өткен сын,
Өткен күнге өкініп, жылаған мен не істерсің?
"Атом" деген тозақтың іздегендер ақырын,
Қазақ деген халықтың Отанына кеп көрсін!

"Ұшы-қиыры жоқ кең дала. Орыстар бұл жерді не үшін 
таңдап алғандығын енді білдік. Ғажап!!! Жер үстінде, жер 
астында атом бомбалары қанша сыналса да бұл аймақта əлі 
тіршілік бар. Оны айтасыз, бұл жердің адамдары кəдімгідей 
əн салып, би билейді". (1990 жылы Абай ауданында өткен 
халықаралық конгреске қатысушы америкалық академиктің 

Вашингтонға жолдаған жедел хатынан)

Төлеген 

ЖАНҒАЛИЕВ

БАҚ пен 
СОР толғауы

Семей полигонының жабылғанына 25 жыл
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ЕСКЕ АЛУДЫҢ ҚИЫНЫ - АЙ...
Абай ауданы, Көкбай ауылының 

тумасы, осы уақытқа дейін Семей 
қаласының тұрғыны болған асыл 
ана, қамқор жан Оразбекқызы 
Бақтыгүлді сағынышпен еске ала-
мыз. 

Ағызып сағыныштың   
                        бұлақтарын.    
    Қайтейік, бәрімізден   
                                    жырақтадың.      
    Жарқылдап ортамызда жүруші  
                                                    едің,  
    Кеттің де, қара жерге тұрақтадың,

Аяулы да, ақылшым, дара анашым,
Қапияда кеттің ғой саябағым.
Сағынышты айтамыз кімге барып?
Көздерімде көңілдің тамшыларым.

                            Қырық күн құлазыған әр ақ таңым,
                            Сағыныш арқалаған сағаттарым.
                            Жаныңа иман серік болып,
                            Жұмақтың төрін берсін жаратушым

Сағынышпен еске алушы: балалары, немерелері, 
шөберелері

Марқұм анамыздың 40 күндік асы тамыз айының 
25-і күні Семей қаласы «Төлеубай қажы»  мешітінде 
сағат 13:00-де ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. 
Қатымға барлық ағайын-туыс, құда-жекжат, жол-
дастарды, ауылдастарды шақырамыз. 

Қарауыл ауылының тұрғыны ардақты ана, аяулы 
әжеміз Қазиза Төлеубайқызының дүниеден өткеніне 1 
жыл толды. Қажырлы да, қайратты еңбегімен ұрпағын 
жеткізіп, немере, шөбере көрді. Анамыздың жатқан жері 
жайлы, топырағы торқа болсын. 

Сағындық әже мейірім толы сөзіңді,
Егіліп жылап еңсеміз біздің езілді.
Туыстарыңмен ұрпағың барда анажан,
Өлместей болып сүргенің мына өмірді

Жүзіңнен шуақ сезетін едік таңдай нұр,
Ақ батаңменен бой жетті қызын, самғайды ұл.
Жаратқан ием жәннаттан орын бұйыртып,

                                        Періште болып біздерді мәңгі қолдай жүр. 
Еске алушы: қызы-күйеу баласы, немере, шөберелері. 
Анамыздың рухына бағышталар құран-қатым 23 тамыз күні "Атамекен" 

тойханасында сағат 13:00-де ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. 
Қатымға ағайын-туыс, құда-жекжат, жора-жолдас, ауылдастарын 

шақырамыз.     

Қарауыл  ауылының тұрғыны, 
аяулы анамыз Сиязбайқызы 
Төлеуғайшаның дүниеден өткеніне 
1 жыл болды. Аяулы анамызды 
сағынышпен еске аламыз.

Аяулы да, ардақты, асыл ана,
Көздерімде көңілдің жасы ғана.
Сағынышты айтамыз кімге 
                  барып,
Сарсаң  болған армандар 
                       шашыла ма?

Оралмайды өткен күннің көктемі,
Жыл да болды сіз де бізден кеткелі.
Тілегіңіз болушы еді әрқашан,
Ұрпағынның өсіп-өніп, жеткені.

Немереден шөбересі бар мұңда.
Қимасақ та дат айтылмас тағдырға.
Жаңынызға иман серік болсыншы,
Жәннат атты дарбазаның алдында.

Еске алушылар: қызы Дәмеш, Сәбит – Гүлнаш, 
немерелері: Жұбаныш – Мария, Сандуғаш, Әсет – 
Перизат, Болат – Динара, шөберелері.

Марқұм анамыздың 1 жылдық асы 27 тамыз күні 
«Еңлік Кебек» тойханасында сағат 13:00 – де ер-
лер мен әйелдерге бірге беріледі. Қатымға барлық 
ағайын-туыс, құда-жекжат, көрші-қолаң, ауылдас-
тарды шақырамыз.  

Көкбай ауылының тұрғыны бір әулеттің тірегі, қимас 
туысымыз Көкебаев Айбек Қуанұлының бұл фәниден 
бақилыққа озғанына 40 күннің жүзі болды. 

Азамат едің адал жүрек аңқылдаған,
Ешқашан пенде көңілін қалдырмаған.
Ойда жоқта сұм ажал алып кетті, 
Ой арманың көп еді-ау айтылмаған. 
Ағайын-досты жақын тартып жаныңа,
Жүруші едің қуанып ұл-қызыңның барына.
Амал қанша, ерте кеттің өмірден,
Рухыңа тағзым етіп еске аламыз сағына.

Еске алушылар: Көкебаевтар әулеті.
Марқұм болған Көкебаев Айбек Қуанұлының рухына бағышталған 40 

күндік асы 17 тамыз күні сағат 13:00-де  "Болат ата" тойханасында ерлер 
мен әйелдерге бірге беріледі. Қатымға ағайын-туыс, құда-жекжат, жора-жол-
дастарын      ауылдастарын шақырамыз.     

Қарауыл ауылының 
тұрғыны болған  аяу-
лы ана, асыл жар Анар 
К е ң е с х а н қ ы з ы н ы ң 
мезгілсіз өмірден 
өткеніне де 1 жылдың 
жүзі болыпты. Үнемі 
ақылын айтып, 
қамқорлығын көрсетіп 
жүретін қызымыздың 
ақ жарқын бейнесі 
жүрегімізде мәңгі 

сақталады.  
Құрсағы-бесік, құндағы-мамық,
Құшағы ыстық ананың.
Қарайтын едің нұрланып алып,
Қуанышына баланың.

Жарық фәниге өтініш айтып,
Жалынға қақтап жүректі.
Өткен күндерге өкініш айтып,
Өзіңсіз міне, жыл өтті.

Ақ қардай сізді арға баладым,
Шуағын күндей таратқан.
Алдыңнан ашсын дарбазаларын,
Жап-жарық бейіш Жаратқан.

Сағына еске алушы: анасы Орал, жолда-
сы Әнуар, балалары, сіңілдері. 

Марқұм Анар Кеңесханқызының 
жылдық асы 22 тамыз күні сағат 13:00-
де "Қаракөз" тойханасында ерлер мен 
әйелдерге бірге беріледі. Асқа барлық 
ағайын-туыс, құда-жекжат, жол-дастарды, 
ауылдастарды шақырамыз.     

Қарауыл ауылының 
тұрғыны болған бөлеміз 
Қайсабекова Гүлмираның 
өмірден өткеніне 1 жылдың 
жүзі болды. Аяулы туысы-
мызды сағына еске аламыз.

Тұяқты да кие 
        болса-қазанат,
Туыста да биік тұрар 
  азамат.     
Адамдықты негіз еткен 
         сол жандар,

 Ортамызда жүргені де ғажап-ақ.
 
Әттен, бірақ өмір заңы басқаша,
Тірлік басқа, алдымыздан тоспаса.
Бұл фәнидің қызығы да қаншалық?
Бірге өткізген қуаныштан аспаса.

Жұбайыңның қабырғасы сөгіліп,
Құлындарың жылап қалды егіліп.
Жұмақ төрін мекен еткей, Гүлмирам,
 Жаратушы мейірімі төгіліп.
 
Еске алушы: Дулат-Нұргүл, Отай-Бико, 

Қайрат-Айгүл,  Дәмегүл

Көкбай ауылының тұрғыны, аяулы 
анамыз Серікқалиева Гүлжанның 
өмірден өткеніне 20 жыл, жанашыр 
қарындасымыз Ысқақова Асылға 
25 жыл, қамқор ініміз Ысқақов 
Азаматтың дүниеден озғанына 7 
жыл болды. Жатқан жерлері жайлы, 
топырағы торқа болсын.

20 жылда өтіп жатыр қанша күн,
Жүрегіме қимастықпен толса мұң.
Баласына мейіріммен қараған,

                                        Анашымның ақ дидарын аңсадым.
         
   Уақыт жылжып, таң арайлап атса да,
            Ұясына күн ырғалып батса да. 
            Сағынамын қарындасым Асылды,
            Ширек ғасыр өтіп бара жатса да.

7 жылмен өте шықты сағым күн, 
Басқа  салар, ісі болар тағдырдың.
Азаматты еске аламыз үнемі,
Жөні бөлек  бірге туған бауырдың.
       

     Мына бізге өнегесін табыстап,
     Жанымыздан кетсе дағы алыстап.
     Біздер жайған дастарханға келіңіз,
     Еске алып, құран – қатым бағыштап.
Еске алушылар: жолдасы Серікбек, балалары Абзал, Асқар, келіндері, 

немерелері.

да ар ау да ар ақыр

Мүлікті жария ету тетігі
Қазақстанда 2014 жылғы 1 қыркүйектен бастап жария ету рәсімі жүргізіліп келеді, аталмыш рәсім көлеңкелі 

экономика көлемін қысқартуға бағытталған. Елбасы 2015 жылғы 13 қарашада мүлікті жария ету мәселесі 
жөніндегі заңға қол қойған, ол заңда жария етуді жүзеге асыру рәсімдеріндегі жаңа әдістер белгіленген.  

РӘСІМДЕР ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН
Енді ақшаны 2 түрлі әдіспен заңдастыруға болады:
1.  Ақшаны ұлттық және (немесе) шетел валютасында екiншi деңгейдегi банкте ашылған шотқа салу (аудару) 

арқылы. Бұдан кейін бұл ақша қаражаттарын өзінің әр түрлі қажеттіліктеріне қолдана алады, мысалға айтқанда: 
оларды бизнеске сала алады, жылжымайтын мүлік сатып ала алады және тағы басқа немесе жай ғана банк шоты-
нан өзіне алуға болады.  Және бұл жағдайда бюджетке 10-пайыздық алым төленбейді.

2. Екiншi деңгейдегi банктегі ағымдағы шотқа ақшаны салмай – жария етілетін ақшаның сомасынан 10 – 
пайыздық алымды төлеу арқылы.

Жария етудің бірінші және екінші әдісінде де жария ету субъектісі мемлекеттік кірістер органына арнайы де-
кларация тапсырады.

Мүлікті жария ету рәсімі жеңілдетілген
Қазір Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және дұрыс ресімделген мүлікті заңдастыру үшін 

мемлекеттік кірістер органына тиісті декларация және ілеспе құжаттарды тапсыру жеткілікті. Шетелдегі мүліктер 
де  дәл солай жария етіледі. Яғни, мемлекеттік кірістер органдарындағы комиссиялар жойылған (таратылған).

Жария ету субъектісі  жергілікті жерлердегі әкімдіктердің жанындағы комиссияларға Қазақстан Республи-
касында орналасқан және бұрын дұрыс ресімделмеген жылжымайтын мүлікті жария ету туралы өтініш білдіре 
алады.

Елбасы жария ету – бұл заңды экономикалық айналымнан шығарылған мүлікке құқықты заңдастырудың соңғы 
мүмкіндігі екенін атап айтқан. Жария ету – бұл жалпыға бірдей декларациялаудың алдындағы соңғы акт. Атал-
мыш акция аяқталғаннан кейін бүкіл әлем бойынша шетелдегі шоттар бойынша ақпараттар қайта тексерілетін 
болады.

Осылайша, Заң біріншіден, шетелдегі шоттар бойынша ақпаратты жасырғаны үшін әкімшілік жазаны 
қатайтуды, екіншіден, шетелдегі мүлікті міндетті декларациялауды көздейді.  

Жария ету жөніндегі акцияның аяқталуы мен жалпыға бірдей декларациялау рәсімін  бірге бастау үшін 
рақымшылық ету мерзімі 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Мүлікті жария етумен байланысты барлық мәліметтер салықтық және банк құпиясы болып табылады. Жа-
рия ету туралы мәліметтерді үшінші тұлғаға таратуға ешкімнің, оның ішінде жария ету жөніндегі комиссия 
қызметкерлерінің, мемлекеттік кірістер органы қызметкерлерінің, екінші деңгейдегі банк қызметкерлерінің, 
«Қазпошта» бөлімшелері қызметкерлерінің құқысы жоқ. Мұндай ақпараттарды таратқаны үшін қылмыстық 
жауапкершілік тағайындалады. Сонымен қатар, жария ету субъектілері құқық қорғау органдары мен  өзге де 
мемлекеттік органдар тарапынан орын алатын заңсыз іс-әрекеттерден қорғалған. Мәселен, қылмыстық істер 
қозғауға немесе мүлікті және ақшаны жария ету дерегін дәлел ретінде пайдалануға тиым салынған. Сонымен 
қатар, жария етілген мүлік тәркілеуге жатпайды. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының аза-
маттарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті 
жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Заңының 9-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Рес-
публикасы аумағынан тыс жердегі жылжымайтын мүлік жария етіледі.

Жария ету 10 – пайыз мөлшерінде алым төлеу жөніндегі түбіртекті қоса бере отырып, тұрғылықты жері бойын-
ша мемлекеттік кірістер органына арнайы декларация тапсыру арқылы жүзеге асырылады

Қарасан (Gangrenaemphysematosa- эмфизематозный карбункул) - жіті 
өтетін, бұлшықеттерін басып көргенде сықырлайтын қабынуы арқылы 
ерекшеленетін ауру. Ауруға негізінен 3 айдан 4 жас аралығындағы сиыр 
малы, сондай-ақ сирегірек қой, ешкімалдары сезімтал келеді.

Қоздырушысы - Clostridium chauvoei - түзу, аздап иілген таяқша, 
ұзындығы 2-8 мкм. Өлексемен сыртқы ортада микробтың ортасындаспора 
түзеді. Қоздырушысы табиғатта кең тараған.Топырақта, көңде, түбі лай су 
қоймаларында кездеседі. Споралары топырақта 35 жылға дейін сақталады 
және ауруды тарататын негізгі фактор болып табылады.

Қарасанның алдын-алу мақсатында мынандай шаралар жүргізіледі:
1. Ауылшаруашылығы жануарларын қарасан ауруына қарсы егу;
2.Температурасы 41-420С көтеріліп, жемнен бас тартып,күйіс қайтармай, 

ауыз қуысында ойық жаралар (карбункул) пайда болып, иық-жамбас 
бөліктерінде карбункулдар пайда болғанда ақсау белгілері байқалып, ты-
ныс алуы жиілеп,жануардың оң аяғы қабынып, сан еті қарайғанда бірден 
малдәрігеріне хабарлау;

3. Мал кенеттен ауырған немесе өлгенде міндетті түрде малдәрігеріне 
хабарлау;

4. Малды соятын немесе сататын жағдайда алдын ала мал 
дәрігеріне көрсетіп, ветеринариялық тексеру қорытындысы бойынша 
ветеринариялық анықтама алу.

«ШҚО Абай ауданының ветеринария бөлімі» ММ.

ҚАРАСАН
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ЖЕМҚОРЛЫҚ – 
ТЕКСІЗДІКТІҢ БІР БЕЛГІСІ

Ғасырлар бойы тегі асыл ата-бабаларымыздан мирас болып қалған, «сары бала, қара қазан 
қамы үшін...» деп елі мен жері үшін ерлеріміз жандарын пида еткен, атаның қанымен ананың 
жасымен келген осынау қастерлі мемлекетіміз - Тәуелсіз Қазақстанды болашаққа аманаттау 
ең басты мұрамыз.

Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы Заң қабылданса да қазіргі қоғамда парақорлық 
індеті белең алып тұрған жайы бар. Мұндай істер екі адам немесе бірнеше адамның арала-
рында ақшалай сыйақы (заттай да) арқылы, пара беру түрінде құпия жүреді. Оны дәлелдеу 
көрмеген соң, қасында болмаған соң өте қиын. Көп жағдайда жасырын орын алады да айтыл-
майды да, байқалмайды.

Қара қылды қақ жарған қаз дауысты Қазыбек би өз заманында ұлық-шенеуніктерді, ел 
басқарған азаматтарды парақорлық пен жемқорлық сынды лас іс-әрекеттерден бойларын 
аулақ ұстауға шақырған. Жеті жарғы заңында бұл мәселелер терең қарастырылған. Ал қазіргі 
«билеріміз» алған парасын жасырып, жұрттан айласын асырып, адамның шеріне емес шеніне 
қарап, кедейдің арынан гөрі байдың бергенін жоғары қоюда. Халықтың мұң-мұқтажынан гөрі 
өздерінің қара басын ойлайды.

Парақорлар мен жемқорлардың ұлты, ар-ұяты, намысы, отаны жоқ. Олар адамгершілік 
қасиеттерден жұрдай жандар болып келеді. Мемлекетіміздің өркендеуіне,  экономиканың 
қарыштап дамуына зор кедергі келтіреді Һәм олардың тапқан дүние-мүлкінде ешбір береке 
болмайды. Түбінде опа таптырмайды. 

Қазақтың тарихында, салт-дәстүрінде, ұлттық таным-түсінігінде сыбайлас-жемқорлыққа 
жол берілмеген. Тіпті, бұл іс-әрекеттен жиіркеніп, жемқорларды пасық, надан, қомағай, арсыз-
дар қатарына жатқызған. Парақорлар мен жемқорлардың негізі - тексіз адамдар. 

Қазіргі уақытта кейбір жандар «пара емес» деп мәдени түрдегі параларды да алады. 
Сыйластық үшін және т.б жақсы сөздер қолданады. «Түйме ұрлаған да, түйе ұрлаған да 
ұрлықшы» демекші параның аз мөлшері де, көп мөлшері де сыбайлас-жемқорлыққа жата-
тыны хақ. 

Адалдық арлы адамның ісі, шындық болмаған қоғамда сұмдық көп болады. «Әкімі әділ 
болмаса халық бұзылады, сауда әділ болмаса нарық бұзылады» дейді қазақы нақылда. Текті 
аталарымыздың текті ұрпақтары болайық! Ұрпағымыз азғындап, құрып кетпесін десек, 
болашағымыз бұлдыр болмасын десек, ел ішінде ауызбіршілік пен тыныштық орнасын десек, 
парақорлық пен жемқорлықтың етек жаюына жұрт болып жол бермейік. Әркім өзін түзесе - 
қоғам, ел түзеледі. Тексіз болудан сақтанайық!

Біржан КӘКІМОВ, 
облыстық тарихи-өлкетану музейі ҚМҚК-ның Абай ауданы, Қарауыл ауылындағы 

филиалының зал қараушысы.

Биыл ауданымыздағы бірегей басы-
лым «Абай елі» газетінің жарық көре 
бастағанына 10 жыл толады. Осы орайда 
басылым негізін қалаушы, қаламы ұшқыр 
журналист, білікті басшы Сәуле Зәрерқызы 
атындағы «Шыңғыстаудың Сәулесі» атты 
шығармашылық байқауының   екінші 
жыл қатарынан өткізілетінін естеріңізге 
салмақпыз.  Өткен жылы да байқауға 
ынта білдіріп, қызығушылық танытқан 
қаламгерлер де өзіндік үлестерін қосқан 
еді. Биыл бұл жоба жаңашыл тақырыппен 
жалғасын таппақ.  Сондай-ақ, жыл сайынғы 
дәстүрге айналдыруды да мақсат етіп 
отырмыз. Өзекті мәселелерді арқау ететін 
шығармашылық байқау бұл жолы қоғамның 
кеселді індеті сыбайлас жемқорлыққа арна-
лады. 

Байқауға қатысушы өзге үміткерлермен 
қарсылас. Себебі байқауға қатысушылар  жа-
сына шектеу қойылмайды. Тапсырылған ма-
териалдар газет бетінде тұрақты жарық көріп, 
оқырманға ұсынылады. Мақалаларыңыз та-
мыз айының 1- нен қыркүйек айының 15- не 
дейінгі аралықта қабылданады.

1. Байқаудың мақсаты Мемлекеттің сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асыру 
формаларының және әдістерінің тиімділігін 
арттыру, жұртшылық арасында сыбайлас 
жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру, 
азаматтардың құқықтық сауаттылықтарын 
арттыру.

2. Байқау міндеті
1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті 

іске асырудың тиімді формаларын іздеу және 
насихаттау.

2. Байқаушыларды  қоғамда орын алған 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алуды және 
жоюды насихаттау арқылы ынталандыру.

3. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыру.

4. Мемлекеттік қызмет мәртебесін 
жоғарылату, жүргізіліп жатқан мемлекеттік 
саясатқа халықтың сенімін арттыру, қоғам 
тұрақтылығын одан әрі күшейту.

5. Мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатын іске асыру формаларының 

және әдістерінің тиімділігін арттыру.
6. Мемлекеттік қызметтегі меритократия, 

ашықтылық, қолжетімділік принциптерін 
көрсету.

7. Мемлекеттік органдармен көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтердің сапасы мен 
қолжетімділігіне талдау жасау.

3. Байқау шарттары: 
1. Жолданатын мақала көлемі А4 форматы-

мен бір беттен аспауы керек. 
2. Мәтін қарпі 14, интервалы 1,5 (тек элек-

тронды түрде)
3.Өлең  түріндегі туындылар 

қабылданбайды. Автор кез келген 
публицистикалық жанрды қолдануына бола-
ды.

4. Материалдар қыркүйек айының15-не 
дейін қабылданады. Байқау қорытындысы 
газетіміздің он жылдығына орай өтетін 
мерекелік іс-шарада  жария етілмек. 

5. Әділ-қазылар алқасының шешімі қайта 
қаралмайды.

4. Бағалау критерийлері
1. Көтерілген тақырыптың өзектілігі.
2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

мәселелерін ашудағы кәсіби біліктілігі.
3. Тақырыпты ашу тереңдігі.
4. Автормен ұсынылған материалдың 

жанрлық әртүрлілігі.
5.Жарияланымды қоғамның оң қабылдауы.
6.Жарияланым мәтінінің бұқараға 

қолжетімді болуы.
6. Жеңімпаздарды марапаттау
Бас жүлде – біреу
І орын – біреу
ІІ орын – екеу
ІІІ орын – үшеу
және ынталандыру сыйлықтары беріледі.
Ескерту:
Материалдар (қағаз және электрондық 

нұсқалары) «Байқауға» деген белгісімен 
Халыққа қызмет көрсету орталығының 
2- қабатындағы «Абай елі» редакциясына 
әкелінуі шарт. Материалдарды қабылдау 2016 
жылдың 15 қыркүйегіне дейін жүргізіледі.

Анықтама телефоны: 9-23-43;
Ұйымдастыру алқасы

Сәуле Зәрерқызы атындағы жүлде

Íàçàð àóäàðûңûç ÁÀÉҚÀÓ!

Тамыздың 15-і күні 
Бразилияның Рио-де-Жанейро 
қаласында өтіп жатқан 
Олимпиада ойындарының 
тоғызыншы күнінде қазақ 
қоржыны тағы бір медальмен 
толықты. Бұл күні Қазақстан 
қоржынына төртінші қола 
медаль түсті. Оны үш қарғып 
секіру сайысынан сынға түскен жеңіл 
атлетіміз Ольга Рыпакова жеңіп алды. Ол осы-
дан тура төрт жыл бұрын Лондон Олимпиа-
дасында бас жүлдені қанжығасына байлаған 
еді. Бұл жеңіс - осы күннің басты жаңалығы 
болып есте қалды.

Сондай-ақ, бұл күні грек-рим күресінен бір 
емес, екі бірдей балуанымыз жарыс жолына 
шыққан болатын. Өкінішке қарай екеуі де Рио 
Олимпиадасының медалінен құр қалды.

Үржарлық балуан Алмат Кебіспаев 
алғашқы іріктеу сындарында бірінші Грузия 
балуаны Зураб Датунашвилиді 2:0 есебімен 
жеңген болатын. Алайда, екінші кездесуінде 
яғни 1/8 финал бойынша сайыста ол жапон ба-
луаны Шинобу Отадан 6:0 есебімен ұтылды.

Кейін, жапониялық балуан Шинобу 
Ота финалға шығып, нәтижесінде одан 
жеңілгендер жұбаныш белдесуіне мүмкіндік 
алған еді. Кебісбаевқа бұл үлкен мүмкіндік 
еді. Ол жұбаныш белдесуінде бірінші алты 
дүркін әлем чемпионын, бір дүркін Олим-
пиада чемпионын ұтып, мадальға жақындай 
түсті. Өкінішке қарай ол қола медаль үшін 
соңғы шешуші сында норвегиялық балуан-
нан ұтылып, Рио Олимпиадасын жүлдесіз 
аяқтады. Ал екінші балуанымыз 75 келі 
салмақта сынға түскен Досжан Қартықов ши-
рек финалдан өте алмай, ол да жүлдеден тыс 
қалды. Тоғызыншы күннің тағы бір жаңалығы 
- бокстан әйелдер арасындағы жекпе-жектер 
бәсекесінде 75 келідегі  қазақстандық ару-
ымыз Дариға Шәкімова алғашқы айқасын 
өткізіп, келесі айналымға өтті. Ол әлемнің екі 
дүркін жеңімпазы канадалық А.Фортинмені 
2:1 есебімен жеңіп кетті. Осылайша Шәкімова  
алғашқы олимпиадасындағы бірінші жеңісіне 
жетіп, ары қарай жарысты жалғастыруға 
мүмкіндік алды. Одан кейін Қайрат 
Ералиевтың жекпе-жегі өтті. Ол өзбек бок-
сшысы Муроджон Ахмадалиевтен  ұпай саны 
бойынша ұтылып қалды. Жасырары жоқ, 

жекпе-жек өте тартысты 
өтті. Бүкіл жанкүйерлер 
қазақ боксшысы жеңді деп 
ойлаған болатын. Себебі, 
техникалық жағынан 
болсын, физикалық 
жағынан болсын Ерали-
ев қарсыласынан сәл де 
болса басымдығы көрініп 

тұрды. Алайда, айқас аяқтағаннан кейін, 
төреші өзбек боксшысының қолын көтеріп, 
соны жеңімпаз деп тапты. Қайрат Ералиев 
жекпе-жектен кейін журналистерге берген 
сұхбатында «мен бүгін төрешілердің құрбаны 
болдым» деп мәлім етті. Ал боксшылары-
мыздан соңғы болып, шаршы алаңға шыққан 
Әділбек Ниязымбетов қарсыласын айқын 
басымдықпен ұтып, жартылай финалға өтті. 
Ол ширек финалда әзербайжандық Теймур 
Мамедовтан айласын асырып кетті. Есеп: 
3:0. Енді Әділбек Ниязымбетовты жартылай 
финалда ұлыбританиялық Джошуа Буатси-
мен жекпе-жек күтіп тұр. Бұл боксшылар 
арасындағы кездесу 17 тамызда өтеді. Еске 
сала кетейік, жарыстың алғашқы күнінде дзю-
додан ерлер арасында 60 келіге дейінгі салмақ 
дәрежесінде сынға түскен Елдос Сметов ел 
қоржынына күміс жүлде салса, 48 келіге 
дейінгі салмақта әйелдер арасында жарысқа 
қатысқан Отгонцэцэг Галбадрах Олимпиа-
да ойындарының қола жүлдегері атанды. 
Ал үшінші медальді қоржынға ауыр атлет 
Фархад Харки салды. Ол ерлер арасындағы 
62 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер 
көрсеткен болатын. Олимпиаданың төртінші 
күні тағы бір ауыр атлет қызымыз Карина 
Горичева 63 келі салмақта төртінші медальді 
ел қоржынына салса, Олимпиаданың бесінші 
күні екі спортшымыз - ауыр атлет Нижат Ра-
химов және 200 метр қашықтыққа жүзуден 
Дмитрий Баландин екеуі алтын жеңіп алды.

Ал осы күні әйелдер арасында сынға түскен 
ауыр атлет қазақтың қызы Жазира Жаппарқұл 
күміс жүлдегер атанған еді. Міне, әзірге 
Қазақстан қоржынындағы медальдар санын 
Ольга Рыпакова тағы бір медальмен яғни, 
сегізінші жүлдемен толықтырды. Қазақстан 
Рио-де-Жанейро қаласында өтіп жатқан 
Олимпиада ойындарында жалпы есепте 2 
алтын, 2 күміс, 4 қола медальмен 16-орынын 
сақтап қалды.

Олимпиада  күнделігі

Рио - 2016: ТОҒЫЗ КҮНДЕ 
СЕГІЗ МЕДАЛЬ

Тойыңа гүл алып

Кеңгірбай би ауылының тұрғыны, отбасының тірегі, асқар таудай 
әкеміз Сүлеймен Берікбек Тұрсынғалиұлын 60 жасқа аяқ басқан мерей-
тойымен құттықтаймыз!

Жан бітіріп, темірдің тілін тапқан,
Механизм атаулы сырын да ашқан.
Батыр тұлға әкешім, алдымдағы,
Аласармас ақ шыңсыз нұрын шашқан.
 Кез келген көлікті де жүргізетін,
 Тетігін де тірліктің ілдіретін.
 Анамызды аялап келесіз сіз,

Өмір атты өр жолда бір жүретін.
Әкетайым, әділдікті сүйген жан,
Әділдермен әркез бірге жүрген жан.
60 атты құтты болсын бұл мезет,
Асыл сенім алауласын күнде алдан!

Ізгі тілекпен: жұбайы Хадиша, қызы Арман, ұлы Болат 

Құрметті Әлия Аманжолқызы! Сізді 50 жасқа толған туған күніңізбен 
шын жүректен құттықтай отырып, әріптестеріңіздің ізгі көңілінен шыққан 
ақ тілектерін жолдаймыз!   Біліктілігіңіз бен іскерлігіңізді орайлы ұштастыра 
отырып, білім беру ісіне сүбелі үлес қосып, ұжымда адал еңбеккер, ортасы-
на сыйлы әріптес, отбасында мейірманды ана бола білген өзіңіздей абзал 
жанға осындай қуанышты күні ғұмырыңыз ұзағынан, көрер қуанышыңыз 
молынан болсын деп тілейміз. Жүзіңіз күндей күлімдеп, жүрегіңіз жаз-
дай жайнасын, жанарыңыздан әрдайым нұр себелеп, жаныңыз шаттыққа 
кенелсін демекпіз. Шаңырағыңызға шаттық ұялап, босағаңыздан қызық-
қуаныш арылмасын!

Құтты болсын бүгінгі елуіңіз,
Елудей еңселі жасқа келуіңіз.
Ақ жаулығы желбіреген ана болып,
Жүз жастың биігінен көрініңіз!
 Жеміс берсін тер төккен еңбегіңіз, 
 Бақыт болсын әрдайым көргеніңіз! 
 Дәулет пен мерейіңіз таси берсін, 
 Арта берсін абырой-беделіңіз!
Еңбек жолың татиды сан аңызға, 
Үлгі болып әрқашан жас ұрпаққа. 
Отбасында бақытты ғұмыр кешіп, 
Аман-есен жүре бер арамызда. 

Ізгі ниетпен: Абай аудандық көп балалы және тұрмысы төмен отбасыларының бала-
ларына арналған интернат ұжымы


