
     №36 (6059)  Сенбі, 3 қыркүйек,  2016 жыл                                         Газет 1940 жылғы 1 қарашадан бастап шығады

ҰЛЫТАУ 
ӨҢІРІ

Береке, байлық — бірлікте!

Бала өміріндегі ең бір есте қа-
лар кезең – оқушылық жылдар 
екені даусыз. Әсіресе, 11 жыл бойы 
сыңғырлай соғылатын күміс қоңы-
раудың сиқырлы үні, әр оқушының 
көңіл түкпірінде мәңгі сақталады. 
Жаңа оқу жылының жаршысындай 
болған биылғы Алғашқы қоңырау 
жиындары, ел Тәуелсіздігінің 25 
жылдық торқалы тойы қарсаңын-
да өткізілді. Сондықтан да биылғы 
Білім күні ерекше мән-маңызға ие! 
Мешін жылы мектеп табалды-
рығын аттаған «біріншісынып-
тықтар» үшін бұл мерекенің қуа-
ныш-шаттығы еселене түскендей. 
Өйткені олар – егемен елдің ертеңі, 
Тәуелсіз Қазақстанның болашағы!

1 қыркүйек – Білім күні

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

1995 жылы 30 тамызда бүгін-
гі қолданыстағы Ата Заңымыз ел 
игілігіне айналып, қолданысқа ен-
гізілді. Еліміздің Конституциясын 
қабылдау жөнінде бүкілхалықтық 
референдум өтті. Оған қазақстан-
дықтардың 90,58 пайызы қатысып, 
89,14 пайызы жаңа Конституция-
ның қабылдануын қолдады. Содан 
бері Ата Заң белгілеген қағидаттар 
арқылы Қазақстан Республикасы 
күрделі қоғамдық қатынастарды 
реттейтін азаматтық қоғам, де-
мократиялық мемлекет құруға және 
нарықтық экономиканың іргетасын 
қалауға сенімді жол ашты. Сонымен 
қатар, зайырлы мемлекет қалыпта-
стырудың бағыттарын көрсетті.

Биыл еліміздің тірегі – Ата Заңы-
мызға 21 жыл толды. Осы уақыт 
аралығында Конституциямыз ұлт-
тық заңнама жүйесіне берік іргетас 
болып қаланды. Қазіргі таңда 30 
тамыз ҚР-ның Конституциясы күні 
ретінде мемлекеттік мерекелердің 
тізіміне еніп, жалпыхалықтық ме-
рекеге айналды. Мемлекеттік ме-
рекені жоғары деңгейде атап өту 
мақсатында дүйсенбі күні аудан-
дық Мәдениет үйінде салтанатты 
жиын өтті. 

(Жалғасы 7-бетте).

Мереке мерейі

АЙБЫНЫ АСҚАҚ АТА ЗАҢ
Қайрат ЖҰМАБАЕВ

Еліміздің түкпір-түкпіріндегі 
орта білім ордаларындағыдай, бе-
рекелі күздің алғашқы күні №1 Ұлы-
тау орта мектебінде де Алғашқы 
қоңырау салтанаты болып өтті. 
«Сыңғырла, күміс қоңырау!» атты 
жиынға ұстаздар қауымы, оқушы-
лар мен ата-аналар қатысты. 
Білім күні мерекесіне сай безен-
дірілген мектеп ауласын әсем әуен 
тербейді. Сағынышпен қауышып 
жатқан оқушылар мен ұстаздар-
дың көңілдері шат-шадыман, жүз-
дері жайдары. Алғашқы қоңырау 
салтанатына арнайы шақырылған 
қонақтар: аудан әкімі Х.Омаров, 
«Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалы төрағасының орынбаса-
ры Ж.Бабатаев, т.б. жайғасқан соң 
Білім күніне арналған шара бастал-
ды.

(Жалғасы 6-бетте).

 «СЫҢҒЫРЛА, 
КҮМІС ҚОҢЫРАУ!»
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Ұлытау 
өңірі

Мемлекет басшысы Нұр-
сұлтан Назарбаев Қытай Халық 
Республикасының төрағасы Си 
Цзиньпинмен кездесті. Бұл ту-
ралы akorda.kz хабарлады.

Келіссөз барысында екі-
жақты ынтымақтастықтың, оның 
ішінде сауда-экономика, инве-
стиция, көлік-транзит, отын-э-
нергетика, сондай-ақ мәдени-гу-
манитарлық салалардағы өзара 
іс-қимылды нығайту перспекти-
валарының кең ауқымды мәсе-
лелері қаралды.

Бұдан бөлек, екі мемлекет-
тің басшылары өңірлік және 
халықаралық күн тәртібінде-
гі бірқатар өзекті мәселелер 
жөнінде пікір алмасты.

Қазақстан Президенті Нұр-
сұлтан Назарбаев Си Цзинь-
пинге жұмыс сапарымен келуге, 
сондай-ақ G-20 саммитіне қа-
тысуға шақырғаны үшін алғыс 
айтты.

«Қытай ұйымға күрделі ке-
зеңде төраға болды. Сіздер 
әзірлеген күн тәртібі дамудың 
қазіргі кезеңінде өте өзекті. Бү-
гінде G-20-ның экономикалық 
проблемаларға мән беруі бүкіл 
әлем үшін маңызды міндеттерді 
шешуге септігін тигізетін бола-

ды», – деді Мемлекет басшысы.
Нұрсұлтан Назарбаев ынты-

мақтастық орныққан жылдарда 
Қазақстан мен Қытай арасын-
дағы сенімнің айтарлықтай 
нығая түскенін атап өтті.

«Біздің байланысымыз мем-
лекетаралық қарым-қатынастың 
үлгісі бола алады. Стратегиялық 
серіктестіктің үлгілі моделін 
құрып, экономикалық ынты-
мақтастықты жаңа деңгейге кө-
тердік. Қазақстан мен Қытайдың 
үкіметтері қол жеткен келісімдер 
қорытындысы бойынша алға 
қойылған міндеттерді орындау 
жұмысымен белсене айналысу-
да. Биыл біз Қазақстан тәуел-
сіздігінің 25 жылдығын, ал келе-
сі жылы елдеріміз арасындағы 
дипломатиялық қарым-қатына-
стың 25 жылдығын атап өтетін 
боламыз», – деді Елбасы.

Си Цзиньпин еліміздің 
жаһандық диалогқа елеулі 
үлесін қосып келе жатқанына 
ризашылық білдіріп, Қазақстан-
ның өңірдің және бүкіл әлемнің 
экономикалық дамуында маңы-
зды рөл атқаратынын атап өтті.

«Былтыр осы уақытта Бей-
жіңде біздің кездесуіміз өтіп, 
оның қорытындысы бойынша 

қарым-қатынастың жаңа кезеңі 
туралы бірлескен деклара-
цияға қол қойылған болатын. 
Қазір барлық саладағы екіжақты 
серіктестік қарқын алып келеді, 
оның одан әрі дамуы жолын-
дағы міндеттер айқындалды. 
Біздің қарым-қатынасымыздың 
орнағанына келесі жылы 25 
жыл толатынын ескере оты-
рып, өзара тиімді серіктестікті 
одан әрі нығайта түсу қажет. 
Сондай-ақ, бірлескен күш-жігер 
арқылы адалдық, өзара сенім, 
ауызбіршілік және өзара көмек 
рухындағы қарым-қатынасты 
қалыптастыра отырып, страте-
гиялық үйлесімді, өзара тиімді 
ынтымақтастықты күшейте түсу 
керек», – деді ҚХР төрағасы.

Тараптар алдағы саммит 
әлемдік экономиканың бұ-
дан арғы даму жолдарын ай-
қындауда маңызды рөл атқа-
рып, жаһандық экономикалық 
өсімнің жаңа қозғаушы күшіне 
айналады деп үміттенетіндерін 
білдірді.

Айдар ӨРІСБАЕВ.

(«Егемен Қазақстан» 
газетінен).

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тиімді іс-қимылды ұй-
ымдастыру ел үшін тағдыр 
шешті бағдарламанының ажы-
рамас  бөлігі болып табылады. 
Мемлекет басшысы сыбайлас 
жемқорлықтың ауқымы  мен 
салдарын іс жүзінде бағалай 
отырып бұдан әрі де осы қауіпті 
көрініске қарсы ымырасыз және 
жан-жақты нақтылы күрес жүр-
гізу қажеттігін атап көрсетті.

 Сыбайлас жемқорлықтың 
себептері мен жағдайларын 
анықтау мен жоюға бағытталған 
жүйелі жұмысты жолға қоюдың 
маңызы зор. Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы рейтингтердің көш-
басшылары қатарында тұрған 
елдердің тәжірибесі адал өмір 
салтын, азаматтардың сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мо-
делін, заңға мойынұсынушылық 
мінез-құлық стереотипін қалып-
тастыруға бағытталған профи-
лактикалық шаралар шешуші 
рөл атқаратынын көрсетті. 
Бұқаралық ақпарат құралда-
рында әдептіліктің түрлі аспек-
тілерін, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес, мемлекеттік билік 
институттарын нығайту, сыбай-
лас жемқорларды әшекерлеу 
мен жазалау туралы хабарлау, 
сыбайлас жемқорлық іс – қи-
мылдардың зияндылығы, оны 

қабылдамауға қатысты азамат-
тық пікірлер қалыптастыру қа-
жет. Бұл өте асқақ міндет және 
оны жеке-дара іске асыру қиын. 
Осынау өте маңызды және күр-
делі міндетті шеші үшін мемле-
кеттік органдар мен қоғамның 
барлық күш-жігерін біріктіру 
қажет, себебі, жүйелі көрініс 
ретінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл шараларын 
әзірлеу кешенді және дағды-
дан тыс тәсілдерді қажет етеді. 
Сыбайлас жемқорлықпен құқық 
бұзушылық фактісі туралы ха-
барлаған немесе сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күреске 
өзге де түрде жәрдемдесетін 
адам мемлекеттің қорғауында 
болады және Қазақстан Ре-
спубликасының заңнамасында 
көзделген тәртіппен көтерме-
ленеді.

Адамдардың сыбайлас 
жемқорлыққа көзқарасын түбе-
гейлі өзгерту маңызды, қоғам 
үшін күрделі және қауіпті про-
блеманы шешуден ешкім тыс 
қалмауы тиіс. Өйткені оған ел-
дің болашағы ғана емес, әрқай-
сысымыздың тағдырымыз да 
байланысты.

ҚР АШМ АӨК МИК 
Ұлытау аудандық 

аумақтық инспекциясы 
мемлекеттік мекемесі.

СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН 

КҮРЕС – 
ЖАЛПЫ ҚОҒАМ МӘСЕЛЕСІ

Судьялар съезі сот жүйесінің дамуына септігін тигізеді. Су-
дьялар қауымдастығы съезден съезге дейін атқарылатын жұмы-
старының мақсат-мүддесін айқындап беретін алқалы жиындарда 
судьялар арасындағы парасаттылық пен әділеттілік, моральдық 
тазалық, кәсіби біліктілікті арттыруға ерекше назар аударады. Қа-
зақстан Республикасы Судьяларының әр съезінде қабылданған 
шешімдері кезең- кезеңмен орындалып келеді.

Бұл шаралардың барлығының ортақ мақсаты — еліміздің аза-
маттарының сапалы да әділетті сотпен қорғану құқығын қамтама-
сыз ету. 

Қазақ қоғамындағы билердің рөлі мен билер алқасы туралы. 
Егемен ел болғаны қазақ халқының табиғатынан туындайтын та-
лай тағылымды тұстарды ауызға алып, қайта жаңғыртып, ұлттық 
үрдіске лайықтап кесіп-пішіп жатқанымыз белгілі.   

Қазақ еліндегі билер институтындағы ұлы тұлғалар туралы сөз 
еткенде қазақ жерінің тұтастығына өлшеусіз үлес қосқан халқымы-
здың үш данасы, ұлтжанды үш кемеңгер Төле би, Қазыбек би, Әй-
теке билердің қазақ сахарасының 7 салада, 7 бағыт-бағдарда, 7 
бапты жарғысын саралағанын айтпасқа болмайды Олар қоғамның 
дамуында сөзді құралына айналдыра білген. Сонысымен қоғамды 
дамытушы, жетектеуші құралға, ілгері апарушы құралға айналды-
рған. Халқымыздың ата-дәстүрін, саяси мәдениетін, дала заңын, 
шежіре тарихын жетік білетін, шешендік өнерін игерген еліміздің 
атақты билері халық санасын қалыптастыруға үлес қосқан кемең-
гер замана идеолгтарына айналады. Сондықтан да, халық ішінде 
«тұтас хандыққа Есім хан жеткен, тұтас билікке Төле би жеткен» 
деген сөз бар.  

Қазақстан Республикасының Судьялар Одағы 2016 жылдың 
маусымында Судьялар Одағының кезектен тыс VII съезін шақыру 
туралы қаулы қабылдауының бірден-бір себебі, судьялардың кәсі-
би және моральдық бейнесіне деген қоғам талабының артуымен, 
сондай-ақ Судьялар әдебінің жаңа кодексін қабылдау қажеттігімен 
байланысты. Бұл бес институционалдық реформаны іске асыру 
жөніндегі «100 нақты қадам – баршаға арналған қазіргі заманғы 
мемлекет» Ұлт Жоспарының №19 қадам іс жүзінде орындау бо-
лып табылады.

 
   А.ҚАЛЕКЕНОВА,

Ұлытау ауданды
сотының бас маманы.

КЕЗЕКТЕН ТЫС 
СУДЬЯЛАР СЪЕЗІНІҢ

 СОТ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУЫНА
 ТИГІЗЕР ҮЛЕСІ ЗОР

Ел жаңалықтары

ПРЕЗИДЕНТ ҚЫТАЙ ТӨРАҒАСЫМЕН 
КЕЗДЕСТІ

Мемлекет басшысы Пар-
ламенттің екінші сессиясының 
ашылуына қатысты. Бұл тура-
лы akorda.kz хабарлады.

Парламенттің сессиясын 
ашқан Нұрсұлтан Назарбаев 
сындарлы заң шығару дәстүрін 
жалғастыру қажет екенін атап 
өтті.

«Жаңа заңдарды әзірлеу 
мен қабылдаудың барлық 
мәселелері жөнінде Үкімет-
пен тығыз әрі үйлесімді өзара 
іс-қимыл жүргізу қажет. Осы 
орайда, заңдар тиянақты әрі 
сапалы әзірленген болуы тиіс. 
Әсіресе Сенат пен Мәжіліс де-
путаттарының халыққа жаңа 
заңнаманың мақсаттары мен 
міндеттерін жеткілікті түрде 
түсіндірудегі рөлін арттыру 
маңызды», – деді Президент.

Елбасы әлемдік экономика 
мен саясаттағы күрделі жағдай-
ға назар аударды.

«Әлемдегі көптеген эконо-
микасы дамыған және дамушы 
мемлекеттер қиындықты бастан 
кешуде. Елдер арасындағы ин-
вестиция ағынының көлемі аза-

йды. Біз әлемдік экономиканың 
бөлігі болғандықтан, мұның 
бәрі Қазақстандағы жағдайға 
да кері әсерін тигізуде. Осын-
дай жағдайда Үкімет пен Ұлт-
тық банктің дағдарысқа қарсы 
іс-қимыл жоспарының іске асы-
рылуы жалғаса береді, ол жаңа 
шаралармен уақтылы толықты-
рылып отырады, – деді Нұрсұл-
тан Назарбаев.

Мемлекет басшысы депу-
таттық корпусты алда ауқымды 
жұмыс күтіп тұрғанын айтты.

«Жаңа сессияның аясында 
Сіздерге 50 шақты заң жоба-
сын талқылап, қабылдау қа-
жет. 7 жаңа заңды қабылдауға 
депутаттар бастамашылық етті 
және оны Үкімет қолдады. Бұл 
бастамалар – депутаттық кор-
пустың жоғары кәсібилігінің 
айқын дәлелі. Өткен сессия 
аясындағы 28 жоба бойынша 
талқылау үдерісі басталды», – 
деді Қазақстан Президенті.

Бұдан бөлек, Нұрсұлтан 
Назарбаев Парламент Пала-
талары қызметінің барынша 
жариялы болуы қажеттігіне 

тоқталды.
«Заңдарды қабылдаудың 

қажеттігі мен бүкіл қисыны қа-
зақстандықтарға айқын әрі 
түсінікті болғаны маңызды. Күз-
гі сессиядан бастап Сенат пен 
Мәжіліс жұмысының, сондай-ақ 
Парламент Палаталарының 
бірлескен отырыстарының тіке-
лей онлайн-көрсетілімін енгізу 
бұған септігін тигізетін болады. 
Сонымен қатар, заң шығару 
үдерісінің аясын кеңейту қажет. 
Жобаларды әзірлеу кезеңінде 
оған қоғамдық сарапшылар, 
парламенттік емес партиялар 
мен үкіметтік емес ұйымдар 
және БАҚ өкілдерін тарту керек. 
Халықты алдын-ала ақпарат-
тандыру және тиісті құқықтық 
жаңалық-өзгерістерді қоғам-
дық талқылау жөніндегі ЭЫДҰ 
елдерінің тәжірибесін белсене 
қолдану керек» – деді Елбасы.

Сөзінің соңында Нұрсұлтан 
Назарбаев жиналғандарды ке-
зекті парламенттік сессияның 
басталуымен құттықтап, зор 
денсаулық және жемісті жұмыс 
тіледі.

ЕЛБАСЫ ПАРЛАМЕНТ СЕССИЯСЫНЫҢ 
АШЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ
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Бұл тақырыпты зерттеу 
кезінде көптеген дереккөздер-
ге тап болдық. Әрине, көркем 
әдебиетінің рөлі зор болға-
нымен, басты назар сол за-
манда жазылған шежіре мен 
жылнамаларға аударылды. 
Олардың ішінде ең бедел-
ділері, керек болса, құжат 
деңгейінде тарихшыларымы-
здың пайдаланатын «Моңғол 
құпия шежіресі», тимурид-
тардың жазған «Муизз ал-ан-
саб» шежіресі, Жүзжанидің 
«Табақат-и Нәсірі», Рәшит 
ад-Діннің «Жылнама жинағы» 
және т.б. Жұмыс барысында 
С.Г.Кляшторный мен Т.И.Сул-
тановтың «Казахстан. Лето-
пись трех тысячелетий» атты 
кітабы, В.Янның тақырыпқа 
қатысты көркем туындылары 
қолданылды.

Жезқазған қаласынан 
оңтүстікке қарай 30 шақырым 
жерде, Кеңгір өзенінің Сары-
суға құятын жерінен 8 шақы-
рым жоғары орналасқан,қабы-
рғасы күшейтілмеген, моңғол 
заманына жататын Болған ана 
археологиялық атты кент бар. 
Қалашық Жошы үлесінің ірі са-
лық жинау, сауда-саттық және 
әкімшілік орталығы болған. Са-
рысу жолымен Сыр бойынан 
керуенмен келетін саудагерлер 
өз заттарын  Жезқазғандағы 
Мыйлықұдық, Сорқұдық ме-
таллургтерінің мыс өнімдеріне 
айырбастап, салығын төлеп ке-
тетін. Кенттің ұзындығы Кеңгір 
өзеннің бойымен 4 шақырымға 
созылады. Аумағында Болған 
ана және Құлан ана атты күм-
бездері қираған, күйдірілген 
кірпіштен көтерілген екі алтын 
ордалық мавзолей бар. Мавзо-
лейден оңтүстікке қарай диаме-
трі 10-30 м.  құрайтын 4 дөңес 
сарай қалдығының үйінділері 
орналасқан. Ең үлкен үйіндінің 
биіктігі 1,5 м. Қазба жұмыстары 
кезінде өрнектелінбеген кера-
мика ыдыстарының сынықтары 
табылған.

Осы мәліметтер Болған ана 
мен Құлан ана кімдер? - деген 
сұрақ туындырады. Болған 
анамызды болашақ күндері 
талқылауға қалдырып, біз на-
зарымызды Құлан анаға ау-
даруды жөң көрдік. Сонымен, 
деректерге сүйенсек Құлан 
ана Шыңғыс ханның меркіт-
тен алған екінші әйелі болып 
табылады. Кейбір жазбалар-
да үшінші, тіпті төртінші әйелі 
ретінде авторлар қателесіп 
көрсетеді. Ең басты дереккөз 
«Моңғол құпия шежіресі» бой-
ынша Құлан ұлы хағанның екін-
ші әйелі екені нақты айтылған. 
1204 ж. күзде «Қара даланың 
тұмсығы деген жерде меркіттің 
Тоқта бегімен Шыңғыс хаған 
соғысып, оны жеңіп, Сарыгер 
деген жерде меркіт тайпасын 
телім етеді. Тоқта Құду мен 
Шұлуын деген екі баласын 

ертіп, аздаған кісімен қашып 
кетеді. Шыңғыс хаған Құду мен 
Шұлуынның әйелін Өгедейге 
бергізеді».  Убас меркіттің зәң-
гісі Дайыр-ұсын соғысудан бас 
тартып, қызы Құланды Шыңғыс 
ханға көрсетпек болып алып 
барып, екеуі құда болады. 

Құланның Шыңғыс ханның 
үлкен сарайындағы өмірін 
біз тек көркем әдебиетінен 
көреміз. Сондағысы Құлан 
мен Шағатайдың бір жақ бо-
лып Жошыға қарсы іс-әрекет-
терін байқауға болады. Оның 
себебін айқындап көрейік. Көзі 
тірісінде әкесі Қият бөріжігіннің 
бай нояны Есүкей батыр тоғыз 

жасар Темүжінді өзінен бір 
жас үлкен онжасар қоңырат-
тың сұлуы Бөртемен аттасты-
рған болатын. Сол сәтте, ұлын 
құдасының үйінде тастап, өзі 
ауылға қайтар жолында татар-
ларға кезігіп, олардың дәмінен 
татып, уланып өледі.Темүжін 
есейгенде Бөртені алып, отау 
құрады. Құрсағында Жошыны 
көтерген кезде Бөртені мер-
кіттер тұтқыңға алып кетеді. 
«Олар Бөрте-үжінді алып ба-
рып, Шіледудің бауыры Шілігір 
балуанға береді». Темүжін ке-
рейдің Тұғырыл ханымен бірі-
гіп, меркіттерге шабады. «Мер-
кіттер үркіп, Темүжін қашқан 
елдің ішінен «Бөрте! Бөрте!»-
деп айқайлап іздегенде, Бөр-
те-үжін дауысынан танып, 
кейқуат кемпір екеуі күймеден 
түсе жүгіріп, Темүжіннің шыл-
бырына орала кетеді. Айдың 
жарығымен таныған Темүжін 
оны құшақтап аймалайды». 
Осы жоғарыда болған оқиғадан 
кейін туған Жошы Шағатайдың 

Қазақ тарихының ақтаңдақ парақтарына мәлімет қосу мақсатында соңғы отыз жыл 
шамасында көптеген дереккөздердің, тарихи тұлғалардың, оқиғалардың қайтадан жан-

дануын байқауға болады. Кеңес идеологиясы қаншама тарихи сана сезімімізді өшіруге, 
орыстандыруға, тіпті шоқындыруға тырысқанымен, мыңдаған жылдары қалыптасқан 

қазақтың генеологиялық мұрасы, бай және көркем мәдениетісол саясатқа қарсы жоғары 
иммунитетін көрсете білді. Мәдениетімізде жанданды, тарихымызда қайтадан оқылды. 

Біздің бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз да, болып жатқан үрдіске үлесімізді қосу 
мақсатындакөпшілікке арналып, Құлан ананың тарихымыздағы орнын айқындау әрекеті 

болып табылады. 

көзі алдында меркіттің қоқсығы 
болып қалғанын келесі жер-
ден көреміз. «Шыңғыс хаған: 
«Ал ұлымның үлкені Жошы 
еді. Кәне, не айтасын? Сен 
айт!» - дейді. Жошы сөйлеуден 
бұрын сөзге Шағадай араласа-
ды. «Жошыға сөз сөйле деп, 
оны неге нұсқағалы отырсың? 
Біз меркіттің қоқсығына бағын-
бақпыз ба?» - дегенде, Жошы 
қарғып тұрып, Шағадайды 
алқымынан ала түсіп: «Мені 
хаған әкем бөтен көрмегенде, 
сен неге мені шеттетіп отыр-
сың? Сен тек долышар-қа-
ялығыңмен ғана артық шығар-
сың? Сенімен

Атысып бүгілсем,
Қолымды кесіп берейін.
Алысып сүрінсем,
Жатқан жерде өлейін.
Хаған әкемнің әмірі біл-

сін!» - дейді. («Моңғол құпия 
шежіресі»).

Бұл жерде ханзадалардың 
мұрагерлікке талас басталға-
нын көреміз. Ал Құлан өзінің 
жалғыз ұлы Күлқанның хаған 
назарынан тыс қалуы қатты 
құбалжытады. Сонымен қатар, 
Жошының жауапты міндеттер-
ге ие болуы мен әскердің алғы 
қатарында жүруі де аландату-
лық туғызып отырды.

1219 ж. «қатындарының 
ішінен Шыңғыс хаған Құлан 
деген ханымды ертіп, бауыр-
ларының ішінен Отшы ноянды 
үлкен сарайда қалдырып, Арай 
асуынан асып, сартауыл (Хо-
резм) елімен соғысуға аттана-
ды». 1224 ж. Орта Азияны жау-
лап алғаннан кейін Шыңғыс хан 
империясын төрт ұлына бөліп 
береді. Ең үлкен ұлы Жошы 

Қыпшаққа ие болып, Ұлытауда, 
Кеңгір ө-ң бойында ордасын ті-
геді. Сонымен қоса, көз болып 
жүру мақсатында Шыңғыс хан 
үлкен ұлына Құланды қосып 
жібереді. 

Оғыздырдың заманында 
бой көтерген Орда Базар қа-
лашығы Жошы үлесінің аста-
насы болып, оның қауіпсіздігін 
Кетібұқа мыңқол басқарған 
бағаналы-балталы наймандар 
қамтамасыз етеді. Кеңгірдің 
Сарысуға құйылысында Қара-
жар деген жерде төрелердің 
ірі қаласының іргесі қаланады 
(археологиялық атауы Болған 
ана). Болған ана қаласы ірі 
салық жинау, сауда-саттық 
және әкімшілік орталығына 
айналады. Бұнда Жошының 
балалары, келіндері, сонымен 
бірге Құлан, оның ұлы (Шыңғыс 
ханның бесінші ұлы) Күлқан 
тұрған. 

Жүзжанидің 1260 ж. жа-
зылған «Табақат-и Насири» 
атты жазбасында Жошының 
өз әкесіне бой көрсетіп, сепа-

ратистік саясатын жүргізген-
діктен, Шыңғыс хан арасында 
алауыздық пайда болғанын 
айтады. «Менің әкем есіне 
ауыст, - деді Жошы өз айнала-
сындағыларға. – Ол қаншама 
жерге залал келтіріп, қанша-
ма халыққа қиянат жасады». 
Сондықтан ол Шыңғыс ханды 
өлтіргісі келетінін білдірді.  Бұл 
сұмдық ниетті Құлан Шағатайға 
жеткізіп, хағанның құлағына да 
жетеді. Бұл оқиғаны ХІV ғ-ң ба-
сында жазылған «Жылнамалар 
жинағында» Рашид ад-Динде 
растайды. Оның нұсқасы бой-
ынша «Шыңғыс хаған Жошыға 
келар, башқұрт, орыс, шеркеш, 
т.б. солтүстік халықтарын жау-
лап алуды тапсырады. Бірақ, 
баласы әкесінің бұйрығына 
құлақ аспады. Қатты ызалаңған 
Шыңғыс хаған Жошыны ордаға 
шақырады. Жошы өзнің қатты 
сырқаттап қалғанын хабарлап, 
Қарақорымға баралмайтынын 
айтады. Сол кезде, батыстан 
келген бір маңғыт Жошыны 

«бір таудың» маңында аң ау-
лап жүргенін айтады. Капа 
отына ораңған хаған Жошыны 
өлтіруге Шағатай мен Өгедейді 
жібереді. Сол сәтте Жошының 
өлгені туралы хабар келеді». 

Осы екі нұсқаны сараптай 
отырып, бір қорытындыға келу-
ге болады. Үлкен ұлына мем-
лекетті ыдыратуға жол бермеу 
үшін Шыңғыс хан Жошыны өл-
тіруге құпия бұйрық береді. Ол 
бұйрықты орындауды Шағатай 
арқылы Құлан ханымға жүктей-
ді. 1227 ж. ақпан айында Құлан-
ның сенімді баскесерлері Жо-
шының қолын шауып өлтіреді. 
Кеті бұқа Жошының басынан 
бір тал шаш түспеуіне жауапты 
болғанымен ұлы хағанның бұй-
рығынан асалмады. Бұл оқиға-
ны жасыру үшін жыршы Кеті 
бұқа ноян Шыңғыс хаңға Жошы 
өлімін әлі күнге дейін сақталған 
күй ретінде жеткізеді. Ол күй 
бойынша Жошы құлан аулауға 
шығып, үйірді бастап жүрген 
айғырды аяғынан жаралайды. 
Ызалы құлан аңшыға тап беріп, 
оны аттан құлатып,қолын шай-
нап, өлтіреді. Шыңғыс ханның 
қаралы хабар әкелген адам-
ның көмейіне қорғасын құямын 
деп қатаң айтқан сөзі бар еді. 
Сол кезде хабарды жеткізу-
ге ешкімнің батылы жетпей, 
Ұлық Жыршы Кеті бұқа келіп, 
домбыра алып, бір күйді тарта 
жөнеледі. Хан осы күй арқылы 
бәрін түсініп, сертін бұзбас 
үшін, домбыраның көмейіне 
қорғасын құйғызады.Сол күй-
де бейнеленген ақсақ құлан, 
аяғын сілтіп басатын Құлан ха-
нымның өзі. 

Жошыны өлтірген жануар 
емес екеніне күмән жоқ. Өйт-
кені оппы қарлы ақпан айында 
Ұлытауда құлан аулау мүмкін 
емес. Сондықтан, Жошы Орда 
Базардағы өзінің сарайында 
болғаны әлде қайда жақы-
нырақ. Археолог Ж.Смаилов 
Орда Базарда жүргізген қазба 
жұмыстарының нәтижесінде 
сарайдың қабырғаларында 
камин секілді отын пештерін 
тапқан. Олай болса Жошы қы-
стың кезінде Ұлытауда өткізген. 

Жарты жыл арада Шыңғыс 
ханның өзі де дүниеден озған-
нан кейін, Жошының балала-
лары Құланды да артынан ат-
тандырады. Құлан өзінің соңғы 
жылдары өмір сүрген Болған 
ана қаласында жерленген. 
Жалғыз ұлы Күлқан орысты жа-
улауға барғанда Батудың бұй-
рығымен әкесінің өлімі үшін кек 
алу ретінде өлтірілген. Бірақ, 
тимуридтардың «Муизз ал-ан-
саб шежіресінде» Күлқанның 
төрт ұлы қалғаны жазылады. 
Олар Құлан ханымның басына 
кесене тұрғызады. Құлан ана 
күмбезі солай пайда болған.

Осы тақырыпты зерттеу 
кезінде Құлан ананың қазақ 
тарихында өзгеше орны бар 
екеніне көз жеткізе отырып, бұл 
тұлғаның өмірбаяны туралы 
зерттеу тарихшыларымыздың 
болашақ еңшісінде деп есеп-
тейміз.

М.СЕЙТЖАНОВ, 
Сәтбаев қаласы 

№25 мектептің тарих 
пәнінің мұғалімі.

Мәдени мұра

ҚҰЛАН АНА
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Ұлытау 
өңірі

барған  еңбек  адамы. Сол  жыл-
дары  дүниеге  келген  кенже  
қызы  Кенжекүлі  осы  Жезді  қа-
лашығында  тұрып  жатыр.Мен  
бұл  кісілердің  отбасын  жақсы  
білетінім  Сағынаймен  ауылда 
бірге  өсіп,  мектепте бірге  оқып  
едім.  Ол  нағашысы  Айтмаған-
беттің  үйінде,  біз  интернатта  
жатып  оқитынбыз.Босамаса,  
Сағынай  «Байдың» баласы біз 
«Кедей», аузымыз  құрт ірімшік-
ке  зорға  жетіп  жүрсе, ал  оның  
қалтасы  шоколадқа  толып  
жүретінді. Екеуміз  дос  болып  
қолындағы  тәттісін  бөліп  жеуші  
едік.  Ол  жеті  жылдықты  бітір-
геннен  кейін,  ауылда  қалып,  
әкесіне  көмекші  шопан  болып,  
мен  Ұлытауда  10- жылдықты, 

одан  шопырлық  курсты  бітіріп  
ауылға  келіп,  бір  ұжымшарда  
еңбек  еткен  сол  кезеңнің  бол-
шағынан  үміт күттірген  жаста-
ры  едік.

Ені  мына  бір  жағдайға  
тоқтасам;  1961 жылдың  күзін-
де  қараша  айының  орта  кезін-
де  мені  гараждан  осы  үйді  
күзектен  Аққошқар  қыстауына  
көшіруге  жіберіп  еді. Дүйсекен  
малмен  кетті  де, біз Сағынай  
екеуміз  бүкіл  жүктерді  тиеп,  
үйді  қыстауға  орналастырып  
болғасын,  келесі күні  шарбақ  
құрып  жатқанымызда  ауылға  
бір  жеңіл  автокөлік  келіп  
тоқтады.  Ішінен  түсіп  жатқан  
адамдарын  танимыз. Бірі  ау-
дандық  партия  комитетінен,  
екішісі профсоюздан,  үшіншісі  
өзіміздің  портком  хатшысы. 
Оларды  Дүйсекен  қарсы алып  
үйге  шақырды. Босамаса,  мал  
сойылып  қазан  көтерілді. Осы  
тұсқа  келегенде  Дүйсекеннің  
үлкейген  шағында  лагерьде  
өткізген  күндерінен  бір үзік  әң-
гімесін  өз аузынан  естігенімді  
айта  кетейін:- Сол  мен  барған  
жерде - деп  бастады  Дүйсекен 
ақсақал, -менімен  бірге  қазақ  
болып  еді,  оның  да   жазасы  
ауыр  екен,  айыбы:  ауыл  ішін-
де  молдалық  жасап,  үкіметке  
қарсы  үгіт  насихат  жүргізген.  
Көзқарасы  теріс, дін  уағызда-
ушы  делініпті. Былай  қарасан  
саяси  тұтқын, менен  біраз  жас  
үлкен,  сақалы  беліне  түскен  
көрікті  діни  сауатты  адам  екен. 
Ол  жұма  күнің  қалт  жібермей, 
тығылып  намаз  оқиды.Сол  күні  
қолмызға  түскен тағамға  құран  

оқып,  артымызда  қалған  от-
басы  бала-шағамыздың  аман-
дығын  бір  тәңірден  жалынып 
–жалбарынып  сұраушы  едік.  
Бұл  бізге  үлкен  рух  нәр  беріп,  

ойымыздан  бір  сейіліп  қалушы  
едік. Құран  оқып  отырғанда  көз  
жасына  ерік  беріп, жылағаннан  
сақалын  жуып  кетуші  еді. Күй-
ініп, назаланып- адам  баласы-
на  жазған  жазығам  жоқ  еді,  
құр  жаламен  айдалдым  дейтін  
еді.  Кейінде  бізге  де  құдай-
дын  беретін  жақсылық  күні  
алыс  емес, неге болсада  шы-
дайық-дейді. Ақыры 1947-1948  
жылдары  сол  жерге  соғыста  
тұтқынға  түскендері  үшін «От-
нын  сатқан  сатқындар»  деген  
айыппен  25 жылға  кесілгендер  
қаптап  кетті. Оларға  қарағанда  
енді  біздің  жазамыз  жеңілдеу  
болды ма, бізді  келесі  жыл-
дың  күзінде  босатты.  Әлде  
мен  сияқты  аулға  қой  бағатын  
адам  қажет  болды  ма екен  
деп  қалжындайтын ды.Құдайға  
шүкір  бұл  күнімізге  де  жеттік  
деп  аяқтайтын. 

ҚАРҒЫС  АЛҒАН  
СЫЙЛЫҚ

Иә, енді  ауылға  келген  
кісілердің  келу  себептері:  Аға  
шопан  Жабағин  Дүйсенбекке  
арнайы  сыйлықтары  «Родина» 
деген  радио  қабылдағышын  
тапсыруға  келіпті.  Оның  ор-
натуын  Сағынайға  түсіндіріп  
жатты.  Сонымен  буы  бұрқы-
рап  етте  келіп  қонақтардың  
алдына  тартылды. Ет  желініп  
болғасын  Дүйсекен  үлкендігіне  
салынып,  ас  қайырып,  салты-
мыз  бойынша  ата жолымен 
– мына  іргемізде  жатқан  ару-
ақтарға  құран  бағыштайықшы,  
марқұмдар  бізің  келгенімізді  
біліп  құран  дәметіп  жатыр ғой  

деп  құран  оқып,  өзі  білетін  
аруақтардың  аттарын  атап,  
құран  оқып  аумин  деп  бетін  
сипап  аяқтағанда, ана  отырған-
дар  сол  күйімен  қол  жаймай  

алды  далаға  шығып  кетті. 
Далада  Сағынайды  шақырып,  
ертең Қадыр  екеуін  конторға  
келіндер  депті  де  жүріп  кетті. 
Артынан  олар  кеткесін  Дүйсе-
кен – Ойпырмай!  Мынау  сұм-
дық  екен  бұнын  артында  не  
жақсылық  бар  дерсің  мен  жа-
ратқаннан  елдің  тыныштығын  
отбастарына  амандық  тіледім.  
Ол  менің  үлкендік  міндетім  
борыщым  емес пе? Солда  
қылмыс  болыппа?  Ойпырмай!  
Бұларға  не  деуге  болады?  Ке-
шегі  өзіміздің  балалар  емес  
пе? Мұнымен  бұлар  қайда  
ұзап  барар  дерсің. Мен  сый-
лық  дәметкенім  жоқ  еді  ғой, 
мен  бұлар  үшін  емес,  еңбе-
гімді  еліме  сатпаймын. Ол  
менің  парызым,  ол  ата жұр-
тыма  берешегім.  Кешегі  қиын  
қыстау  уақытта  ең  болмаса  
елдің  шетіне  келіп  өлсек,  бір  
уыс  топырақ  өз  жерімізден  
бұйырса  екен  деп  арманда-
дық.  Ойпырмай!  Сондағымыз  
осы  болғаны  ма? –деп  наза-
ланды. 

Ол  уақытта  комсомол  мү-
шесіміз (ЛКЖО)  ұйымы  бар, 
қалтамызда  қызыл  билет, оған  
жарна  төлейміз.  Сағынайды  
комсомолдан  партияға  өткіз-
бекші. Бәрі  саясат,  үгіт  наси-
хат,  алдау  елде  мал  бағатын  
адам,  жүргізуші  жетіспейді.  
Жақсы  айлық  тауып  жатқан  
ештеңеміз  жоқ, сонда  бәрін  
тегін, істеген  екенбіз  ғой  деп  
ойлаймын. 

Келесі  жылы  Сағынай  Ба-
заркүлмен  бас  қосып, отау  құр-
ды. Одан  кейін  құдайы  беріп,  
ер бала  Аңсағайы  дүниеге  

келіп,  оны  әжесі  бауырына  са-
лып ,  Сағынай  ағасы  сияқты  
да  өскенде  Базаркүдің  атын  
атйтын.

Кейіннен  мен  оқуды  бітіріп, 
армияға  барып  одан  үйленіп,  
бір  балалы  болып, қайыра  
ауылға  келгенімде  Дүйсекен  
жоқ, 1966 жылы  қайтыс  бо-
лыпты.  Марқұмның  арты  жақ-
сы  болып, Сағынайдан  үш  ер,  
төрт қыз  бала  барлығыда  үйлі 
–баранды. Сағынай  1994  жылы  
дүниеден  озып  еді. Әжесінің  
бауырында  оскен, атасының  
көзін  көрген  Аңсағайы  осы 
Жездіде,  үлгілі  отбасы,  келніміз  
Жұмакүл  текті  жердің  Арғын-
байдың қызы,  осында  медбибі,  
қолындағы  Ардағынан  үш  ер-
бала екеуі  егіз  бұлар  Сағынай-
дың  шөберелері,  Дүйсекеннің  
шөпшектері.  Қазақ  бата  бер-
генде – Құдай  жарылқап,  өр-
кенің  өссін- дегендері  осыда. 
Енді  қарғыс  алған  көгермес  
дегендей  кешегі  қызыл  импе-
рия   құлап, оның  қарғыс  алған 
көсемдері  тарих  жолынан  тай-
ған  жоқ па.  Бұлар  ата  дінізмізді   
қудалап,  кешегі  дінсіздер  мәң-
гүрттер  елі  болғанымыз  жоқ  
па  едік.  Құдай  сақтап,  аруақ  
қолдап,  атам  заманнан  нәр  
алып  келе  жатқан  рухани  жан  
азығымыздан  айырылып  қала  
жаздағанымыз  жоқпыз ба?  Ол  
осы  мақаланың  ішінде  көрініс  
тапты  емес пе? Қазір  мен  көр-
ген  солардың  өздері де, ар-
тыда  оңған  ештемелері  жоқ.  
Олар  кезінде  қызметтін  буы-
на  масайрап,  дуалы  ауыздың  
дуаларына  үшырағандар  дер  
едім. 

Ал  ағайын  оқып  шықсан-
дар,  кешегі  есенгіреп  қалған-
нан  есімізді жиып, еселеп  кет-
кен  жан  азығымыздың  орнын  
толтыруды  өзімізден  бастасақ.  
Қазір  дүниенің  төрт  бұрышын-
да  болып  жатқан  қақтығыстар,  
осы  рухани  жан  азағының  
тапшылығынан,  азғындыққа  
ұшырағандықтан  туындауда.  
Дінімізде-  азғырынды  сары  
шайтаннан,  сықылықтаған  
адамның  ақ  сайтанынан  сақта-
найық – делінеді.  Рухы  мықты  
елдің  мемлекеті де  мықты,  
жалғанда  дәм  азығымыз  ор-
тайсада, рухани  жан  азығымыз  
ортаймасын- дейік  жамағат!

Мақаланы  жинақтаған   
Қадыр  ҚҰЛАХМЕТ.

    Жезді  кенті.

Суретте: Жабағин  Дүй-
сенбек бәйбішесі  Мәуежан-
мен  бірге 1960  жылдары. 

ДӘМ  АЗЫҒЫҢ  
ОРТАЙСА ДА, 

Естен шықпас есімдер

РУХЫ БИІК АДАМ  ЕДІ

Кешегі  көзін  көрген  қара-
пайым  еңбек  адамы,  Қорған-
тас  елді  мекенінің  байрығы  
тұрғыны,  Болатшы-Карамен-
діге  жататын,  талай  қиын-
шылықтарды  бір  басынан  
өткеріп,  кейінде  Аманкелді  
атындағы  колхоз, совхоздың  
аға  шопаны  болған Жабағин  
Дүйсенбек әкеміздің  өмір  жо-
лына  тоқталсам. Бұл кісі  кешегі  
ашаршылық  уақытында  сусек 
– астық  қоймасын  ұстап  тұрға-
нында, оны  аш  адамдарға,  қа-
зақтарға  таратып  бергені  үшін  
жалалы  болып,  Қарсақбайдың  
түрмесіне  қамалған  жерінен,  
бір  түнде  пештің  мойнынан 
шығып  кетіп, әйелі  Мәуежанды 
(бұл кісі  Жәлмен  Айтмаған-
беттің  қызы  болатынды) қы-
зың  Інжуді (кәзірде  ортамызда  
жүрген   Үмбетов  Шаяхметтің  
шешесі) елден  қашып  шығып,  
Ақмола  обылысы  Есіл  қала-
сына  барып  паналап  жүрген  
жерінен ГПУ-дың тыңшылары  
ұстап  оған  «халық жауы»-де-
ген  айып  тағылып, 1938  жылы 
Сібірге  Қиыршығыстағы  Влади-
востокқа  айдауға  жібереді.  Ол  
жерде  талай  қиыншылықтарды  
басынан  өткеріп  соған  төзе  
білген  адам.

Бірде  Інжу апай әкесі  ұста-
лып  кеткеннен  кейінгі  өмір-
лерің  былайша  еске  алып  ай-
тып  еді.

— Үйде  ішетін де,  жейтін де  
ештеңе  жоқ,  олар  үйді  тінтіп  
тамаққа  дейін  алып  кеткен.  
Шешем  көрші  үйдің сиырын  са-
уып  беріп,  содан  бір  тостаған  
сүт  әкеліп  беріп,  өзі  жұмысқа  
кетіп,  кешке  бірақ  келеді. Мен  
сол  сүтті  кешке дейін  жеткі-
зу  үшін  өзім  шалаптап  ішіп,  
толығын  Сағынайға  беремін.  
Кешке  қарай  сүт  таусылғанда,  
баланың  қарны  ашып  шырыл-
дап  жылағанда  жанымды  қо-
ярға  жер  таппай  менде  жы-
лап  отығанымды  көріп,  шешем  
шыдай  алмай  өзі де  қосыла  
жылаушы  еді. Несін  айтасын, 
өміріміздің  біраз  уақыттарын  
жылаумен  өткердік- дейтің-ді  
марқұм. 

Бұл  кісілердің  құдайдан  
сұрап  алған  жалғыз  ер  бала-
сы  Сағынай  сол  Есіл  қала-
сында  дүниеге  келіпті.  Ауыр  
статьямен  сотталған  Жабағин  
Дүйсенбек  сол  жерде  де  
өзінің  адал  еңбегінің  арқа-
сында  мерзімінен   бұрын  он  
жыл  өтегесін, 1948 жылы күзде  
елге  ауылға  келіп  қой  баға-
ды. Ауылда  да  сол  еңбегінің  
арқасында 1956 жылы  бұл  кісі-
ге қой  отарына  сінірген  еңбегі, 
қой  басын  өсіріп,  одан  алына-
тын  өнімдерге  жоғары  көрсет-
кіштерге  қол  жеткізгені үшін  
Қазақ ССР-і  бойынша Социа-
листік  жарыстың  жеңімпазы 
«Мал  өсірудің  шебері» деген  
атақ  беріліп,  Москвадағы  ха-
лық  шаруашылық  көрмесінің  
жетістіктеріне  (ВДНХ) жолда-
мамен    осы  өңірден  алғашқы  

Кешегі  қызыл  империяның  қылышының  қылшылдап  
тұрған  заманы, қазақ  даласы, қазақ  баласы  үшін  әдейі  
қолдан  жасаған  ашаршылығы,  одан  қалды  қуғын-сүр-

гін  кезеңі, енді  қалғаны  қазақтың  қысылғанда  сүйенер  
сүйініші,  жүрек  жалғар  нәрі  де жан  азығы  болған  ата  

дінімізді,  жоққа  шығарып, қудалап  рухани  жан  азығымы-
здың  құрдымға  кетуіне  аз-ақ  қалғандығы  және  соның  

куәгері  болғаным  туралы  айтпақ  едім.

 Жан  азығың  ортаймасын
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Ұлытау 
өңірі

Әр ұлттың өзінің ұлттық құн-
дылықтары болады. Бір ұлтты 
екіншілерінен ерекшелендіріп 
тұратыны өзгелерге ұқсамай-
тын қасиеттері. Тілі, ертегілері, 
мақал-мәтелдері, лиро-эпостық 
және батырлар жырлары, әдет- 
ғұрпы, салт-дәстүрі, менталитеті, 
мәдениеті, өнері, тағамдары, 
ұлттық қолөнері, тұрмыстық бұй-
ымдары, ұлттық ойындары, т.б.

Қазақтың ұлттық бұйымы 
бесіктің пайдасын өмірдің өзі 
дәлелдеп, осы уақытқа дейін 
жетіп отыр. Баланың таза болуы, 
ұйқысының тыныш болуы өз ал-
дына, баланың ана құрсағынан 
жарық дүниеге келген соң табиғи 
өсуіне әсер етеді. Сәби өмір есі-
гін ашпас бұрын, ана құрсағында 
жүріп тербеліске түседі. Алайда 
өмір есігін ашқан соң жарық дү-
ниеге бірден үйлесе алмайды. 
Сондықтан оны ана құрсағын-
дағыдай әлдилеп, тербетіп отыру 
керек.  Міне, қазақтың  ұлылығы! 
Өкінішке орай  қазір (әсіресе  қа-
лалы жерде тұратын) жас келін-
шектер баланы бесікке бөлеуге 
ерініп, памперсті күні-түні қолда-
натын болып жүр.

АҚШ пен Еуропа елдерінде 
озық ойлы дәрігерлер пампер-
сті қолдануға қарсы «Келініңізге 
күйеу іздеңіз!» деген акциялар 
ұйымдастырып, жасанды жа-
ялықтан бас тартуға үндеуде. Бұ-
ның мағынасы: «Сіздің памперс 
кигізіп өсірген ұлыңыз белсіз, 
ұрпақ әкелдіре алмайды» деген-
ді білдіреді. Себебі памперстің 
балаға зияны ұшан-теңіз. Пам-
перстің кеселінен нәжісті өзіне 
сіңіріп, химиялық жолмен булан-
дырып жіберетін қоспалар адам-
ды белсіздік пен бедеулік ауруы-
на душар етеді. 

Памперстің нәресте денса-
улығына өте зиян екенін бәрі 
біледі.  Оның құрамындағы «су-
перадсорбент»,  «полиакрилат-
натрий», «трибутилен» деген у 
түрлерін   химияны оқыған әрбір 
бала біледі.  Памперстің  негізгі 
қабаты  жұқа  пластикадан  тұра-
ды.  Сырты  «суперадсорбента-
мен»  қапталған.  Сұйықты  со-
рып  алып,  «жоқ қылатын»  құрал  
осы.  Бұның  құрамында  «поли-
акрилатнатрий»  бар. Бұл  затты  
1985 жылдан  бастап, медицина  
саласында  қолдануға  әлемдік  
Денсаулық  сақтау ұйымы тыйым 
салған. Әсіресе, сәбидің жыныс 
мүшесін болашақта белсіздікке 
ұшырататын зат –  «трибутилен» 
дейтін пәле. Бұл химикат адам-
ның иммундық  қабілетін орасан 
әлсіретеді.

Соңғы жылдары мектеп жа-
сындағы оқушылардың  өз-өзіне  
қол  жұмсау оқиғасын жиі қайта-
лануының дендеп  кетуінің  бір 
ұшы  памперстің  кесапатында 
жатыр. Себебіне  үңілсек:  «пам-
перс»  киіп  ержеткен  бала  қай  
кезде,  қай  жерде,  қандай  күйде  
болғанына қарамастан(ұйықтап  
жатып  та)  дәретінке отырып қо-
яды. Өйткені,  ол  балада  дәретін 
уақыт  пен  орынға  қарай  рет-
теп,  ұстап  жүру қабілеті  жой-
ылған.  Яғни,  рефлекс  әлсіз  
немесе  қалыптаспай  қалған. 
Сәби  кезінде  орнықпай қалған  
рефлекстің  зардабын  есейгенде  
тартпақ. Қысқасы,  «памперстің»  

салдарынан  дәрет сындыру  
рефлексі  жойылып,  «Энурез», 
яғни шыжың  дертіне ұшыраған  
жасөспірім  ақыры  өзін-өзі  мерт  
етіп тынады. Шыжың дерті ба-
лабақшаны  қойып, мектептің 
жоғарғы сынып оқушылары   
арасында да  көптеп  кездеседі. 
Әрі жыл сайын көбейу үстінде. 
Дәретіне ие болмаудың ақыры 

қасіретті жағдайға әкеліп соғады. 
Ондай жағдайға ұшыраған  бала-
ның  ішкі  күйзелісін  әдетте  әркім  
түсіне бермейді.  

Соңғы 25 жылда Еуропа ел-
дерінде бала туудың азаюының 
бір себебі бедеулік пен белсіздік-
тің әсері деп жүр. Себебі, пам-
перс киіп өскен баланың қуаты 
қырыққа жетер-жетпесте тоқырап 
қалады екен. Алла тағаланың 
жаратуы бойынша, ұл баланың 
мүшесінің ұшы мен ен қалтасы-
ның қалыпты температурасы бо-
лады. Жас бала памперске кіші 
дәретті жіберген кезде дене тем-
пературасы бірден жоғарылай-
ды. Аздан кейін памперске сің-
ген зәр қайтадан суиды. Сөйтіп, 
қысқа аралықта бір күйден екінші 
күйге алмасқан температура ата-
лық бездің дамуын тежейді. Де-
мек, табиғи қуатын жойып жібе-
реді. Бұндай жағдай қыз балаға 
да кері әсер етеді. Осыдан барып 
белсіздік пен бедеулік ауруына 
ұшырайды. Бұл – ұлтқа төнген 
үлкен қауіп. Халықты өсіретін де, 
өшіретін де – әйел! Қазіргі жас 
келіншектердің өз жанын аялап, 
жалқауланып, баласын бесікке 
бөлемей, памперс кигізуі қазақ 
халқын «өшіріп» жіберуі мүмкін. 
Сондықтан ері бар, әйелі бар 
«ұрпағым болса екен» деген әр-
бір қазақ қатты ойланулары ке-
рек. 

«Тәрбие тал бесіктен баста-
лады» - деп дана халқымыз 
тегін айтпаған. Ұрпақ тәрбиесі 
отбасынан басталып, мектепте 
жалғасады. Әсіресе, отбасының 
тәрбиесі жүйелі болуы тиіс. Әр 
ата-ана өзінің мінез-құлқымен, 
жүріс-тұрысымен, адами қа-
рым-қатынасымен, бүкіл болмы-
сымен балаға үлгі болуы тиіс. 
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілесің» деген халқымыздың қа-
натты сөзі бар.  Біздің халқымыз 
жас ұрпақты тәрбиелеудің қара-
пайым түрін шебер пайдаланған. 
Әжелеріміз баланы ұйықтатқан-
да батырлар туралы жомарт-
тық, мейірімділік, Отансүйгіштік 
тағы да басқа тәрбиелік  мәні 
зор ертегілер, дастандар айтып 
ұйықтатқан. Мұның өзі баланың 
құлағына жақсы істерді сіңіру 
еді. Бала мұның барлығын есі-
не сақтап қалады да, адамгер-
шіліктен аспайтын, жамандыққа 
баспайтын, елін-жерін сүйетін 
азамат болып шығады. Жастар 
тәрбиесі күрделі іс. Жастарға 
қамқорлық жасау елдің бола-
шағына қамқорлық жасау болып 

табылады. Ұрпақтарымызды па-
расатты да білікті, мәдениетті де 
білімді етіп тәрбиелеп, олардың 
дүниетанымын жалпы адамзат-
тық деңгейде дамытамыз десек, 
бойында ұлттық және азаматтық 
намысы бар, елін-жерін сүйетін 
ұрпақ өсіргіміз келсе, бүкіл қоғам-
дық дамудың негізін келешек 
ұрпақ тәрбиесіне бағыттауымыз 
қажет.

 Жазушы  Мұхтар  Әуезов:  
«Ел  болам  десең,  бесігіңді  
түзе!»  деп айтқан.   Ал, бесіктің 
құрылымы балаға гигиеналық 
тәрбие беруге лайықталған әрі 
алып жүруге жеңіл, ықшам және 
берік. Ол баланың тазалығына 
өте қолайлы, өйткені арнайы қой-
ылатын түбек пен шүмек бала-

ның дәретін жаймай, таза және 
ұзақ ұйықтауына жағдай жасай-
ды. Бұл үй шаруашылығымен 
айналысып жүретін анаға қалай 
қолайлы болса, көшіп-қонып жүр-
генде, баланың өзінің де денінің 
сау болып өсуіне де тиімді.

Бесіктің жабдықтары – тү-
бек, шүмек, төсек, жастық, жөр-
гек, қолбау, тізебау, тізе жастық, 
екі тартпасы. Шүмекті қойдың 
асықты жілігінен жасаған, ол ай-
рықша аппақ болу үшін сүтке қай-
натылған.

Жалпы ата-бабамыз бесікті 
қасиетті, құтты мүлік деп есеп-
теген. Мұны Төле бидің мына 
бір әңгімесінен байқауға болады: 
Жоңғарлар шапқыншылығынан 
соң тоз-тоз болған ел таулы 
жаққа қарай босып, үдере көш-
кенде, екіқабат жас келіншек бос 
бесікті арқалап бара жатқан көрі-
неді. Сонда Төле бимен қатар 
келе жатқан кісі: «Мына бейша-
раның көрпе-жастығын тастап, 
бос бесікті арқалап келе жатқа-
ны-ай»,  дегенде, Төле би: «Ба-
ланың бесігі – кең дүниенің есігі 
ғой» деген екен.

Қазіргі жан-жақты дамыған за-
манда адамның қажеттілігі үшін 
әртүрлі заттар, техника, жиһаз-
дар шығып жатыр. Оның ішінде 
сәбилерге арналған кеуеттер де 
жоқ емес. Бұлар  атам қазақ пай-
даланған бесіктің орнын ауысты-
ра алмайды. Бесік баланың ден-
саулығына, ми қызметінің дұрыс 
дамуына үлкен септігін тигізеді. 
Бала бесікте таза әрі жылы жа-
тады. Жаялығы құрғақ болғасын 

ұйқысы да тыныш болады. Ара-
сында шешіп алып, аяқ-қолын 
созып, жаттығулар жасау керек. 
Бала бесікте жатпаған уақытта 
бесік көрпешелерін далаға күн-
нің көзіне, қыста аязға жайып алу 
қажет.

Баланың тәрбиелі болып 
өсуіне берекелі отбасының әсері 
мол. Отбасының ең маңызды қы-
зметтерінің бірі – тәрбие беру. 
Тәрбие тал бесіктен басталады. 
Баланы бесіктен тәрбиелеу қа-
жет.

Бесікке жатқан бала дені сау, 
ұйқысы тыныш, дүниетанымы 
кең, өмірге құштар болып өседі. 
Тілі де ерте шығып, балабақ-
шаға барғанда қатарластарынан 
оқ бойы озық тұрады. Олай бо-
луы орынды да. Өйткені, бесік-
те жатқан бала ана әлдиімен 
ұйықтап, ана әлдиімен  оянады. 
Бала бесікте жатып әуезді әнді 
тыңдап қана қоймайды, қор-
шаған ортамен қарым-қатынасқа 
түседі. Айналаны бағдарлайды, 
өмір сүру қағидаларымен таны-
сады, әкесі мен анасын, атасы 

мен әжесін, бауырларын таниды. 
Олармен тілдесуді бастайды. 
Алғашқы айлардан бастап-ақ 
бала жекелеген буындарды ай-
тып, сөйлей бастайды. Анасы-
ның еркелеткенін, кейіген сәт-
терін ажырата алады. Әкесінің  
жұмыстан келіп,  құшағына алған 
сәттердің бәрі бала зердесінен 
өтеді. Уақыт келе, бала өскен 
сайын, көп нәрсені үйренуге ай-
наладағы құбылыстарға зер сала 
бастайды. Баланы бесікке салып, 
өсіру аналарға көп көмек. Кейде 
анасы бар шаруаға үлгере ал-
май жататыны бар. Жас баланы 
тамақтандырып, бесікке салып 
қойып, әлдилей отырып, тамақ 
әзірлеуге уақыт табуға болады. 
Дер кезінде қажетті істерді атқа-
рып жүріп, сәбимен ұзақ тілдесу-
ді дағдыға айналдырған жөн.

Бесіктің  ұрпақ үшін пайдасы  
ұшан-теңіз:

Біріншіден  –  қол-аяғын  ер-
беңдетіп  бос  жатқан  сәбидің ұй-
қысы тыныш болмайды. Киіндіріп 
бос жатқан бала тоңады. Ұйқысы 
қанбаған  баланың зердесі толық 
жетілмейді. Бала ауру, әлсіз бо-
лып өседі.

Екіншіден  –  баланың  маза-
сыздығы  ананың  психологиясы-
на  әсер  етедi.  Бұндай  жайсыз-
дық  сүт  арқылы сәбиге беріледі. 
Сондықтан бесікке жатпаған  
бала болашақта сабырсыздау 
болады.

Үшіншіден  –  баланы  бесiк-
тен  шешкен  кезде  сәби 
керiлiп-созылып, рахаттанады. 
Денесінің әртүрлі  күйде болуы 

оған демалыс сыйлайды.
Төртіншіден  –  сәбидің  тұла-

бойы  таза  болып,  тазалыққа 
бойы үйренеді.

Бесіншіден – бесіктегі бала-
ның денесіне дымқыл,  сыз да-
рымайды.  Құрғақ болады. Ол 
мықты денсаулық  кепілі. Әрі 
қол-аяғы сыптай болып өседі.

Алтыншыдан  –  бесік  белгілі  
бір  ритммен  ғана  тербетіледі.    
Баланың  жүйке – жүйкесі  бір  
жүйе,  тәртіпке  түседі.

Жетіншіден  –  бесіктегі  ба-
лаға  ана  әлдиі, бесік жыры  әб-
ден  сіңеді. Қайырымды, иманды, 
инабалы мінез қалыптасады. 
Бесік жырын  тыңдаған баланың 
қанына ұлттық рухани –мәдени 
қасиет дариды.

Сегізіншіден – бесік  сәби-
ді сырттан келетін кері  энергия 
немесе тiл-көзден сақтайды. Кім 
болса сол, балдырған – балауса 
аға – апалары ойнатамын, жұба-
тамын деп көтеріп кете алмайды. 
Құлатып алу қауіпі жоқ.

Тоғызыншыдан – жаман айт-
пай жақсы жоқ, бала ауыра қал-
са, дәрі-дәрмек бергеннен гөрі, 
халық емін, әсіресе мал май-
ымен, балмен сылау пайдалы 
екені белгілі. Ал осы емдік  ша-
раларды қолдану үшін бала ора-
улы, жылы  жабулы болуы шарт. 
Ал жыбырлақ баланы орап қою 
да оңай шаруа емес! Осындай 
кезде бесік бірден бір көмекші 
болып табылады.

Оныншыдан – ұйықтап 
жатқан баланы бір бөлмеден бір 
бөлмеге көшіру, бір жаққа алып 
бару керек бола қалған жағдайда 
керуеттегі немесе жерде жатқан 
баладан гөрі, бесікте бөлеулі  
жатқан сәбиді көшіру оңайырақ.

Он біріншіден – кейбір ана-

лар жас нәрестені қасына алып 
ұйықтайды. Ұйқы өліммен тең 
деседі  халық. Көзі ұйқыға кеткен 
ана жанындағы баланы басып 
кету және оны тіпті байқамай 
қалу қаупі  бар. Ал бесік одан 
сақтайды. 

Он екіншіден –  алаңдаған 
ананың ұйқысы да тыныш бол-
майды. Ал бесікте жатқан бала-
сының қауіпсіздікте екенін сезген 
ана тыныш ұйықтайды.

Жас аналарға, балалы болға-
лы отырған болашақ аналарға 
айтар пайдалы кеңесім – сәби-
леріңіздің бойын бесікке үйрету-
дің қамын ерте жасаңыздар.

Алла Тағалаға шүкір, қазір 
егеменді ел болғанымыздың 25 
жылдығының қарсаңында көп 
шаруа тындырылды. Алдағы 
уақытта Қазақ ұрпағының міндеті 
– экономикамызды дамыта оты-
рып, ұлттық құндылығымызды 
қорғап, дамытып, сақтай отырып 
әлемдік қауымдастыққа кіру. Егер 
ұлттық құндылығымызды сақтай 
алмасақ жаһандануға жұтылып 
кетеміз. Жаһандануға жұтылып 
кетпей, Президентіміздің алға 
қойған мақсаты «Мәңгілік Ел» 
болып қалу үшін ұлттық құн-
дылықтарымызды сақтап, қорғай 
білуіміз керек. Себебі, қазағым-
ның ұлттық құндылықтары –ұлт-
тың тірегі!

Н.ЕСЕНҒАЗЫ,
 Ақтөбе медициналық 

колледжінің оқытушысы, 
дәрігер.

ТӘРБИЕ

Баланы жастан...

ТАЛ БЕСІКТЕН

Қоғамның басты байлығы – адам! Елбасымыз халыққа 
Жолдауында «Адам елдің басты байлығы» - деп атап көр-

сетті. Жан-жақты жетілген, білімді, саналы азаматтар 
қалыптасқан қоғамның болашағы зор. Ал, болашақтың 

иесі – жастар. Сондықтан да жас ұрпақ тәрбиесіне айрық-
ша мән берілуі тиіс. Жастарды Отан сүйгіштікке, патри-

отизмге, адамгершілікке, мәдениетке, өзара сыйластыққа 
тәрбиелеу қажет.
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Білім ордаларында

БІЛІМДІ ЕЛДІҢ 
КЕЛЕШЕГІ ЗОР

Жуырда аудандық Мәдениет үйінде жас ұрпақты оқыту, 
тәрбиелеу мақсатында ұйымдастырылған «Білімді ел –

Мәңгілік ел!» тақырыбында аудандық білім беру 
қызметкерлерінің дәстүрлі Тамыз кеңесі өтті.

Кеңес жұмысына аудан 
әкімі Хамит Нұрланұлы, ау-
дан әкімінің орынбасары Ер-
лан Серікұлы, аудандық  білім 
бөлімінің басшысы Бағдат Қаб-

денұлы, мектеп директорлары, 
ардагер-ұстаздар мен мұғалім-
дер қауымы, мектепке дейінгі 
ұйым, қосымша білім беру ұй-
ымдарының басшылары, жас 
мамандар қатысты. 

Кеңесті аудан әкімі Хамит 
Омаров ашып, ұстаздар қауы-
мын құттықтады.

— Баршаңызды алдағы 
басталғалы отырған 2016 – 
2017 оқу жылымен шын жүрек-
тен құттықтаймын. «Әр істің 
өз іргетасы бар» дегендей, әр 
жаңа оқу жылының өз жоспары 
мен жобасы болу заңдылық. 
Бүгінгі Тамыз кеңесі дәстүрге 
айналған кезекті мәжіліс ғана 
емес, әр мұғалім үшін керекті, 
аса қажетті, деректі бас қосу. 

 Биылғы жылы ел Прези-
денті Н.Назарбаевтың «Қа-
зақстан жаңа жаһандық нақты 
ахуалда: өсім, реформалар, 
даму» атты Жолдауында ең не-
гізгі фактор адам өміріне, оның 
денсаулығына, білім алуына, 
әлеуметтік қолдауға ие болуы-
на баса назар аудару көрсетіл-
ген. Осы орайда 2016 – 2017 
оқу жылдарына арналған білім 
беруді дамытуға байланысты 
білім беру саласының жүй-
есін жан-жақты жаңарту қара-
стырылған. Қазіргі таңда осы 
бағыт бойынша жұмысымызды 
жандандырып алға қарай қа-
дам бастыруымыз қажет. Күн 
тәртібіндегі басты мәселе осы. 
Біз ұрпақ тәрбиесі жолында 
қызмет етуіміз керек. Әсіресе, 
мұғалімдер қауымына жүкте-
лер міндет өте зор. Сіздер өз 
Отанымыздағы білім үрдісімен 
шектеліп қалмай, әлемдік білім 
кеңістігіне қарай шығу жолында 
білімді, білікті шәкірттер тәрби-
елеулеріңіз қажет. Сіздердің әр 
қадамдарыңыз бәсекелестікке, 
жаңа табыстарға жетелейтін 
жол болсын, тек сәттілік тілей-
мін! – деді аудан әкімі. 

Кеңесті аудандық білім 

бөлімінің басшысы Бағдат 
Әбдірайымов «Білімді ел – 
Мәңгілік ел!» тақырыбындағы 
баяндамасымен жалғастыр-
ды. Баяндамасында мектепке 

дейінгі білім беруден бастап, 
балалар құқығын қорғау, педа-
гог кадрлардың білімін жетіл-
діру, білім берудің электронды 
нұсқасын енгізу және 2016 – 

2019 оқу жылдарына арналған 
мемлекеттік бағдарламаның 
негізгі мақсаты туралы айтты. 
Сонымен қатар, үш тілде білім 
беру кезең-кезеңмен жүзеге 
асырылатындығына тоқта-
лып, ең алдымен 2019 жыл-
дан бастап 10-11 сыныптарда 
бастау алатындығын сөз етті.

Білім бөлімінің басшысы 
сондай-ақ, білім берудегі күй-
іп тұрған өзекті мәселелерге 
тоқталып, келешекте атқарыла-
тын жұмыстарын межеледі.

Бұдан кейін Астана, Қа-
рағанды қалаларында педа-
гогикалық қадрлардың кәсіби 
біліктілігін арттыру курсынан 
білім алған №3 Аманкелді орта 
мектебінің директоры Б.Бай-
жантаев пен №15 Жамбыл 
Жабаев атындағы Қарсақбай 
мектебінің бастауыш сыны-
бының мұғалімі Г.Кенжебаева 
білім беру үрдісіне сай озық 
үлгіде білім алғандықтарын  әң-
гімеледі. Осыдан кейін «ұстаз» 

деген киелі мамандықтың кілтін 
ұстаған ауданымыздағы білім 
беру саласының үздік  қызмет-
керлері марапатталды. 

№10 Борсеңгір орта мек-
тебінің директоры Сүйіндік 
Егізековке, аудандық білім 
бөлімінің балалар құқығын 
қорғау ісі бойынша бас маманы 
Гүлнәз Тәліповаға, аудандық 
білім саласының барлық тәрби-
елік іс шараларының жоғарғы 
деңгейде өтуіне себепкер ма-
ман Айгүл Көшеноваға Қа-
рағанды облысы білім басқар-
масының Құрмет грамотасын 
аудан әкімі тапсырды. Мара-
паттау рәсімі одан әрі жалға-
сып, аудандық білім бөлімінің 
әдіскері Күләш Дәуренбекова 
мен Ұлттық бірыңғай тестілеу 
орталығының №115 филиалы-
ның жетекшісі Мадияр Торғаев 
аудан әкімінің Құрмет грамо-
тасымен марапатталды. №3 
Аманкелді орта мектебінің ұжы-
мы мен №5 Пионер мектебінің 
тарих пәнінің мұғалімі Нұргүл 
Омарова аудан әкімінің Алғыс 
хаттарына иеленді. 

Жиын барысында «Білім 
беру ісінің үздігі» ұлағатты  ұс-
таз  Сабира Әбдікерова жас 
мамандарды құттықтап, еңбек 
жолына сәттілік тіледі. 

«Білімді ел – Мәңгілік ел!» 
тақырыбындағы Тамыз кеңесі 
аудан әкімінің қорытынды 
сөзімен түйінделді.  Тамыз 

кеңесі аяқталғаннан кейін ау-
дандық «Балалар музыка мек-
тебі» өнерпаздарының концерт-
тік бағдарламасына ұласты. 
Олардың шалқыған музыка әу-
ені, мың бұралған биі, әсем әні 
мұғалімдер қауымын  шуақты 
әсерге бөледі. 

Түстен кейін №1 Ұлытау 
орта мектебінде әр пән бой-
ынша секциялық отырыстар 
өткізілді. Бұған пән мұғалім-
дері қатысып, білім берудің 
мазмұнын жаңарту аясында 
ой бөлісті. Оқытудың озық әді-
стерін ортаға салып, өзекті про-
блемаларды талқылап, тәжіри-
бе алмасты.

Елбасымыздың «Бұл заман 
– білекке сенетін емес, білімге 
сенетін заман» деп айтуы тегін 
емес. Ең бастысы мұғалімдер 
айналаға шуағын төгіп, шапағат 
– нұрын сіңіріп, әр баланың 
жүрегіне сәуле құяды. «Жанам 
деген жүрекке от береді!» 

Қайрат ЖҰМАБАЕВ

Жиынды жүргізушілер ор-
таға мектеп табалдырығын 
алғаш аттағалы тұрған балды-
рғандарды шақырды. Сынып 
жетекшілері Ә.Шынасылова, 
А.Ибраева, Д.Байболованың 
бастауымен, 11 сынып оқушы-
лары жетектеген 1 «А», 1 «Ә», 1 
«Б» сыныптары ортаға шықты. 
11 сынып оқушылары, оқу озат-
тары Ә.Нығмет, Ж.Көпеш және 
Л.Тен салтанатпен еліміздің 
Көкбайрағын көтеріп, ҚР-ның 
Әнұраны ойналды. Алғашқы 
құттықтау сөз кезегі аудан бас-
шысы Х.Омаровқа беріліп, ол 
ұстаздар мен оқушыларды, 
ата-аналарды Білім күні мере-
кесімен құттықтады. Жиынға 
қатысушыларға ақжарма тілек-
терін арнай келе, «біріншісы-
ныптықтарға»: – Биыл сен-
дер еліміздің білім саласында 
бірқатар жаңа реформалар 
қолданысқа енгізілгелі тұрғанда 

мектеп табалдырығын аттаға-
лы тұрсыңдар. Бұл мұғалім-
деріңмен бірге сендерге де 
үлкен жауапкершілік жүктеледі 
деген сөз. Жаңа заман сендер-
ден жақсы оқуды, тәлім-тәр-
биелі болуды, жаңа қоғамға 
сай болып қалыптасуды талап 
етеді. Сол талап деңгейінен 
көріне біліңдер, жақсы оқып, 
үлкен азамат болып шығыңдар. 
Тәуелсіз Қазақстанның келе-
шегі – сендерсіңдер! – деді Ха-
мит Нұрланұлы сөз соңында. 
Салтанатқа жиналғандарды 
ардагер-ұстаз, селолық Ақ-
сақалдар кеңесінің төрағасы 
Ш.Смайылов құттықтады. Ке-
зек «біріншісыныптықтарға» 
беріліп, балдырғандар жат-
таған тақпақтарын айтып берді. 
Оларға 11 сынып оқушылары 
«Әліппе» оқулықтарын табы-
стады. Міне, осы салтанатты 

жиынның ең әсерлі сәті де келіп 
жетті. 

«Жаңа оқу жылы құт болып,
Ізгілік оты жағылсын.
Бүлдіршін мен түлек жұп бо-

лып,
Алғашқы қоңырау қағыл-

сын! – деген жыр шумағымен 
жиынды жүргізушілер ортаға 
алғашқы қоңырауды соғушы-
ларды шақырды. Бұл салта-
натты рәсімді жүргізу құрметіне 
болашақ мектеп бітірушілер, 11 
сыныптың оқу озаттары Е.Рах-
маниянов пен Т.Тұрсын, мектеп 
табалдырығын алғаш аттап 
отырған «біріншісыныптықтар» 
А.Сырымқызы мен Т.Серік ие 
болды. Көңілдерді сыңғырлаған 
сиқырлы үнге толтыра соғылған 
күміс қоңырауды соққан қос 
жұп, мектеп ауласын айналып 
шықты. Ақжаулықты аналар 
шашу шашты. Жаңа оқу жылы-
ның басталғанына жар сала 

соғылған қоңырау үніне қарт 
Ұлытау да құлақ түріп, тына 
қалғандай болды сол сәтте. 
Жиынды жүргізушілер: 

Жаңа оқу жылы жемісті,
Мерейі үстем жыл болсын! 
Шәкірттеріміз өрісті,
«Елім» дер қыз бен ұл бол-

сын! – деген тілек-батамен 
Білім күніне арналған шараға 
нүкте қойды.

Оқушылар мен ұстаздар қа-
уымы 1 қыркүйек – Білім күнінің 
«Мәңгілік ел» патриоттық акци-
ясы аясында өткізілетін «Мен 
өз Отанымның патриотымын» 
тақырыбындағы сабаққа тарқа-
сты. Жаңа оқу жылы басталды! 
Жаңа жетістіктер жылы бол-
сыншы!

Суреттерде: Алғашқы 
қоңырау салтанатынан 
көріністер.

Суреттерді түсірген 
Ж.АЯШЕВ.

 «СЫҢҒЫРЛА, 
КҮМІС ҚОҢЫРАУ!»

(Соңы. Басы 1-бетте).



3 қыркүйек, 2016 жыл 
№36 (6059) 7Ұлытау 

өңірі

Мерекелік шара айбарлы 
Әнұранымыздың ойналуымен 
басталды. Салтанатты жиын шы-

мылдығын аудан әкімі Х.Омаров 
ашып, аудан жұртшылығын мере-
кесімен құттықтады. – Ата Заң Тәу-

елсіздігіміздің тұғырлы, мемлекет 
дамуының негізі, азаматтарымы-
здың бостандығы мен еркіндігінің 
кепілі. Қазақстанның бүгінге дейін 
қол жеткізген барлық жетістіктері 
және оның даму үрдістері Консти-
туцияда айқындалған қағидалар-

дан бастау алады. Биыл, Консти-
туциямызға 21 жыл. Осы уақыт 
аралығында Ұлт Көшбасшысы, 
ел Президенті Н.Назарбаевтың 
сындарлы саясатының арқасында 
Қазақстан мемлекеті әлемге та-
нылды. Еліміз әлемнің 50 дамыған 
елінің қатарын толықтырып, үздік 
отыздыққа ұмтылуда. Біз, осы-
лайша Тәуелсіздіктің 25 жылында 
Қазақ елін дүниежүзіне паш еттік. 
Жақында ғана ауданымызға Үкімет 
басшысы К.Мәсімов туризмді да-
мыту бойынша іссапармен келген 
болатын. Туризмді дамыту «100 

нақты қадам» Ұлт жоспарындағы 
басты бағыттардың бірі. Ұлытау 
«Туристік саланы дамытудың 2020 
жылға дейінгі тұжырымдамасы» 

аясында анықталған бес 
туристік кластердің біріне 
енгізілгенін кездесу бары-
сында К.Мәсімов атап айт-
ты. Сондықтан, келешек-
ке үміт артып, болашаққа 
сеніммен қарағанымыз жөн. 
Ата Заңымыздың аясында 
мемлекетіміздің тәуелсіздігі 
нығая берсін! Баршаңызға 
мерекелік көңіл-күй, баянды 
бақыт, отбасыларыңызға 
амандық, ырыс пен береке 
тілеймін,–деді аудан әкімі.

Жиын барысында ау-
данымыздағы әр саланың 
«үздік» деп танылған бас-
шылары мен мамандары 
аудан әкімінің Құрмет гра-
мотасымен, Алғыс хатымен 
марапатталды. Атап айтсақ, 
ҚСжАЕА саласындағы заң-

дылықты қадағалау жөніндегі Ұлы-
тау ауданы бойынша прокуроры Б.
Бегаев, №49 Өрт сөндіру бөлімінің 
басшысы Б.Мұханбетов, аудан-

дық соттың бас маманы А.Қале-
кенова, Орман және жануарлар 
әлемін қорғау жөніндегі бөлімінің 
басшысы С.Қазанғаповтар – Ата 
Заңымыздың 21 жылдығына орай 
мерекелік құрметке ие болды. 

Марапаттау рәсімі аяқталғаннан 
кейін Ұлытау аудандық прокурату-
расының прокуроры А.Бірімбетов 
Ата Заңымыздың ұстанымын, ұлт-
тық құндылықтарын тілге тиек етіп, 
аудан халқын Конституция күнімен 
құттықтап, жылы лебізін білдірді.

Салтанатты шара «Ата Заңым 
– алтын қазынам!» атты мерекелік 
концертке ұласты. Мәдениет үй-
інің өнерпаздары көрерменнің 
жүрегіне жылылық ұялатып, әсем 
әннің құшағына бөледі. Қасиетті 
Ұлытау тағы да ән бесігінде тер-
беліп, күй бесігінде шалқыды.

АЙБЫНЫ АСҚАҚ 
АТА ЗАҢ

Мереке мерейі

Сонымен қатар ырымды жеке 
адам бұлжытпай орындау үшін 
сездірілетін рәміздік әрекеттер жүй-
есі деуге де болады. Мысалы: Жұл-
дыз ақса, оны көрген кісі «Менің 
жұлдызым жоғары» деп айту ке-
рек;  Бала сүт тісі түссе, оны май-
ға орап «Жасық тісімді алып, өткір 
тісімді бер» деп итке беруі керек. 
Үйдің іргесіне ит сарыса, құт құйы-
лады. Ерттеулі тұрған ат сілкінсе, 
жын-шайтанды үркітіп жатқаны деп 
ырымдалады.

Ырымдардың барлығы бірдей 
жақсылыққа кенелтетін болжамдар-
мен ғана емес, адамға төнетін қа-
уіп-қатер туралы да жорамал жа-
сауға мүмкіндік береді. Мысалы, 
түнде жолыңда сиыр жатса, сапа-
рың оң болмайды. Оқпақ шақырса, 
бие құлын тастайды. Алдыңнан 
түлкі қашса, сапарың сәтті болады. 
Сол құлағың шыңылдаса, біреу сені 
жамандап жатыр деген ырымдар-
дың шындыққа жанасатынын нақты 
біле алмасақ та, іштей сенетініміз 
хақ.

Ырымға сену керек пе, әлде сен-
беу керек пе деген мәселенің құпи-
ясы әлі күнге дейін ашылған емес. 
Мәселен, «көз тиюден сақтайтын» 
сан түрлі ырымдар бар. Ырым-
мен қатарлас жүретін тұмар тағу, 
аластау, бақсылықпен емдеу, жауы-
рынға қарап болжау, құмалақ салу 
сияқты дәстүрлі ұлттық ерекшелік-
тер көне түркі мәдениетіне ортақ 
құндылықтар деп саналады. Мыса-
лы, қазақтың ырым-тыйымдарының 
астарында сан түрлі тақырыпты 
қамтитын мәдени-этикалық тәрбие-
леу таңбалары жатыр. Осы орайда 
біз «Сөзтаным» бетінің бүгінгі шыға-
рылымында ырым-тыйымдарды 
әңгімемізге арқау ете отырып, оның 
қыр-сыры, мәні мен мағынасы ту-
ралы, қандай мақсатпен айтылып, 
орындалатыны жайында хабардар 
ететін боламыз.

«БАЙҒАЗЫҒА БАЙДЫҢ ҚЫЗЫ»
(балаларға арналған ырым-тыйым)

Халқымыздың дәстүрлі ырымда-
рының арасында жас балаларға 
арналған немесе балаларды тәр-
биелеуге байланысты кездесетін 
ырым-тыйымдар қатары мол. Енді 
соларға тоқталайық.

Үйге кіріп келе жатқан бала 
құлап қалса – үйге береке, ырыс 
келеді. Бала жол қараса – қонақ ке-
леді. Бала тілін шығарса – хабар ке-
леді. Сәби анасынан ұстап отырып 
емсе – сараң болады, еркін отырып 
емсе – мырза, жомарт болады. Ба-
ланың желкесі терең шұқыр болса – 
қырсық болады. Сәби шалқасынан 
жатып ұйықтаса – елге белгілі аза-
мат болып өседі. Бүк түсіп жатса 
– уайымшыл, жігерсіз болады. Ет-
петінен жатып ұйықтаса – ойшыл 
болады. Аяқ-қолын еркін созып ұй-
ықтаса – батыр, кемеңгер болады. 
Кішкентай бала табаққа аяғын сал-
са – тоқшылық белгісі.

Қазақ бала жолдасын тастамай, 
екі асық қосып, киіз үйдің табалды-
рығының астына көмеді. Бұл асық 

ойнайтын бала жалғассын деген 
тілектен туған ырым. Бала тоқта-
маған жағдайда бала жолдасын 
киізге орап, молдаларға оқытып, 
күлдіреуішке (шаңырақ ортасына) 
бала жеті жасқа келгенше іліп қо-
яды. Бала жетіге толған соң «са-
дақасын» беріп, бала жолдасы са-
лынған киізді ұлы жолдың бойына 
апарып көміп ырым жасайды. Ба-
ланы қырқынан шығарып ит көйле-
гін ауыстырғанда оны бойына бала 
бітпей жүрген әйелдер арнайы 
сұрап алатын ырым бар. Оларға 
баланың анасы ит көйлекті бүтін-
дей бере салмай, жыртып береді. 
Баланың тісі түскенде оны кесек ет, 
май немесе бауырсаққа қосып, тісі 
иттің тісіндей өткір, мықты болсын 
деп итке асатады. Сонымен қа-
тар көктей болып өссін деп түскен 
тісті жеміс ағашының түбіне көмеді, 
таудай болсын деп тауға қарата 
лақтырады. Бала тісі періште бұй-
ымы ретінде есіктен кіретін түр-
лі пәле-жала, қаскөй күштерден 
қағып тұрады делініп, есік жақтауы 
арасына да қыстырылады. Бала 
еңбектей бастағанда бауырын жер-
ден тез көтерсін деп бауырынан 
табақ өткізетін ырым бар. Тәй-тәй 
басып апыл-тапыл қадамдар жа-
сай бастағанда жүйрік болсын деп 
бұтының арасынан сирақ асып өткі-
зетін ырым да болған. Бала босаға-
дан кіріп келе жатып, сүрініп кетсе, 
«олжа келді, олжа келді, олжасын 
көтере алмай келе жатыр, төр-
ге аунат, олжа төрге жұқсын» деп 
ырымдап, үлкендер баланы төрге 
апарып аунатады. Бұл ырымның 
маңыздылығы – баланы періштеге 
санайтын дәстүрлі таным бойынша 
үйге баламен бірге құт кірді деген 
наным қалыптасып, құтты төрге, 
яғни үйге орнықтыру мақсаты көз-
делуінде. Қандай да бір істің орын-
далар-орындалмасын білу үшін 
балаға «аяғыңды көтерші» деп 
сұрайды. Бала айтқан бойда өзін-
ше гуілдеп, күліп, оң аяғын көтере 
қалса, өтінуші тілегім орындалатын 
болды деп қуанады, ісім оңынан, 
асығым алшысынан түсетін болды 
деп ырымдайды.

Жас балaға бұғана ұстатпай-
ды, онда бойы өспей қалады деп 
ырымдайды. Батырдың, ақынның, 
шебердің, палуанның сapқытын же-
гізсе немесе олар cәбидің аузынa 
түкірсе, олардың жақсы қасиеті мен 
өнері балағa қонады деген ырым 
баp. Біреу әңгіме айтып отырғанда 
cәби түшкіpіп қaлсa, шын aйтқа-
ны деп ырымдайды. Аты cүріншек 
болaды деп балаға төcтің сүрінше-
гін жегізбейді. Егер бір үйде қыз туа 
берсе, келeсі баланы ұл болсын 
деп ырымдап, оған ұлдың aтын қoя-
ды. Жиенді ұpса, қолы қaлтырaйды 
деген ырым бaр. Үйдің өз сәбиі үйгe 
«ассалаумағалейкүм» деп кірсе, 
ол үйге көп кешікпей қонақ келеді. 
Сәби қолындағы заттaрын «шашу» 
деп шашса, ол үйде той болады.

Беделді тұлғалардың жақсы қа-
сиеттері жас балаға жұғысты бол-
сын деген ырыммен жас баланың 

аузына түкірту ырымын жасайды. 
Оның мәні – жасы үлкен, ел сый-
лаған, атағы шыққан, мінезі жайсаң 
елге танымал, ұлылардың жақ-
сылығы жұқсын, сол адамға ұқсап 
беделді, танымал болсын дегені. 
Баланың аузына түкірту ырымын 
жасаған адам баланың ата-анасы-
на ризалық білдіріп, батасын бе-
реді.

Шешелері мен жеңгелері ұл ба-
лаға «байғазыға байдың қызы», қыз 
балаға «байғазыға байдың ұлы» 
деп ырымдап, қыздардың түймесін 
жігіттердің шапанының ішкі жағы-

на тағып береді. Бұл байғазыны 
таққан жігіттің артына қыз ереді деп 
ырымдағаны.

 МАЛДЫҢ АЛДЫНАН 
БОС ЫДЫСПЕН ШЫҚСА – 

СҮТІ АЗАЯДЫ»
(төрт түлікке қатысты ырым-тыйым)

Төрт түлікке байланысты 
ырым-тыйымдардың мәнісі малдың 
киесі бар екенін сездіруге, соны 
біліп, құрметтеуге шақырып тұрған-
дай әсер қалдырады. Төрт түліктің 
өзге де қасиеттеріне, кейбір әре-
кеттеріне қарай отырып ауа райын, 
табиғат болмысын, өзге де нәрсе-
лерді болжай алған халқымыздың 
рухани қазынасында осынау тақы-
рыпқа арналған ырым-тыйымдар 
молынан ұшырасады. Солардың 
бірқатарына тоқталамыз. Сойылған 
малдың қанын төрт түлік (әсіресе, 
сиырдың) көзінше төгуге болмай-
ды – сүтінен айырылады. Малдың 
алдынан бос ыдыспен шықса – сүті 
азаяды. Сиырдың желіні іссе – 
таңертең ерте кебіспен ұшықтай-
ды. Ит ұлыса – шаңырақта жаман-
шылық болады. Қарғалар тобымен 
шуылдап ұшса – қыста күн суыта-
ды, жазда ауа райы өзгереді. Үкі 
түнде ауылдың сыртынан шақырса 
– ауылда көп кешікпей өрт, қайғылы 
жағдай болады, үкісін жұлып алып, 
бойтұмар етіп сақтаған адам қатер-
ге ұшырамайды. Егер тауық ұясына 
ерте қонақтаса – жауын-шашын 
болады, бір аяғын бауырына алып, 
ұзақ тұрса – күн суытады.

«ЖАНЫП ТҰРҒАН ШЫРАҚТЫ 
ҮРЛЕМЕЙДІ»

(үй тұрмысына қатысты ырым-тыйым)
Қазақ ырымдары ішіндегі кең та-

ралғаны бұл үй тұрмысына қатысты 
ырым-тыйымдар. Олардың өзіндік 
тәрбиелік мәні бар. Мұны білген 
бала ұлтының салтын, болмысын 
терең біліп өседі.

Түнде сандықты ашпайды – 
біреу-міреу өледі ( өте қажет болған 
жағдайда «жылан кіріп кетті» деп 
айтып ашады). Түндікті бақанмен 
тіреп қоюға болмайды – жау шақы-
ру деген ырым. Жанып тұрған шы-
рақты үрлемейді – адам ұмытшақ 
болады. Шәугімнің шүмегін есікке 
қаратып қоймайды – ырыс-несібе 
кемиді. Есіктің босағасын керуге, 
табалдырығында тұруға болмайды 
– жау шапқанда ғана үй иелері бо-
сағаны керіп, табалдырықта тұрған. 
Киіз үйде құмырсқа көбейіп кетсе – 
жылқының екі тезегін уыққа іліп қоя-
ды. «Тәңірден тілеп алған» сәбиінің 
екі аяғына ата-анасы ырымдап, ба-
ланы «тіл-көзден, түрлі пәле-жала-
дан қорғайды» деп қымбат бағалы 
металдан білезік соқтырып тағып 
қояды.

А.ӘМІРБЕКОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының
аға ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының 

кандидаты.
(«Ана тілі» газетінен).

(Соңы. Басы 1-бетте).

Қазақ халқымен ғасырлар бойы жасасып келе жатқан 
ырым-тыйымдар жүйесі хал қы мыз дың өмірінде, салт-са-

насында, әдет-ғұрпында, тұрмыс-тіршілігінде кеңінен 
көрініс тапқаны белгілі. Ырым-тыйым арқылы бала 

тәрбиелеу, жат әдеттерден тыю, туындауы мүмкін 
қауіп-қатерлерді ескерту және т.б. нәрселер ұлтымыздың 

рухани кеңістігінде әлі күнге дейін сақталып келе жатқан 
тарихи, этномәдени, әлеуметтік мәні те рең дүние. Кейбір 
ырым-тыйымдар бағзы замандардағы шамандық, тәңірлік 
наным-се німдердің сипаты, белгісі ретінде де көрініс беріп 

жатады. Қалай дегенмен, ырым-тыйым дарды халқымыз-
дың ұлттық болмысынан бөле-жара қарауға болмайды. 

Тәрбие

Қазақтың 
ырым-тыйымдары
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Ұлытау 
өңірі

Құрбандық шалудың мәнісінің 
кеңдігін ұғыну үшін діннің не 
екенін, құлшылықтың не үшін 
жасалатынын жақсы білген жөн. 
Мына кең байтақ ғаламды жа-
ратқан құдіретті ие жер бетіндегі 
саналы пенделерін бекерге жа-
ратпаған. Олардың қоғам құрып, 
дұрыс өмір сүруі үшін тура жол 
көрсетіп дін жіберген. Құрбандық 
шалу тек мал бауыздаумен ғана 
шектелмейді. Онда адамның ішкі 
ниеті, шын пейілі, дінге бекемдігі, 
тақуалығы, басқаларға жанашыр-
лығы таразыға түседі. Сондай-ақ 
пенденің пендешілігі мен мәрттігі, 

сараңдығы мен жомарттығы да 
сыналады. Мұсылман адам қара 
бастың қамын ғана ойламауы тиіс. 
Өзім ғана ішсем, жесем, өзім тоқ 
болсам болды, басқалар не болса 
о болсын деген түсінік оған жат. 
Өйткені, «көршісі аш кезде, өзі тоқ 
түнеген адам бізден емес», «өзіңе 
тілеген жақсылықты басқаға да 
тілемейінше шынайы мұсылман 
бола алмайсың», «мұсылмандар 
бір дене тәрізді, бір жері ауыр-
са, басқа мүшелерінің де мазасы 
кетіп, ұйқысы қашады» деген Пай-
ғамбарымыздың (с.ғ.с.) хадистері 
күллі мұсылман жұртшылығын 
бір-біріне жанашыр болуға, 
қамқорлық жасауға, қиналғандарға 
көмектесуге, жағдайы нашарларға 
қарасуға, өзара мейірімді болуға 
шақырады.

Құрбан айт – мұсылмандар-
дың ұлық мерекесі. Ол күні Аллаһ 
разылығы үшін мал шалынып, ақ 
түйенің қарны жарылатын күн. 
Қажылық өтеушілер Қағбаға жүзін 
қаратып, Арафатта жалбарынып, 
дұға оқиды. Дүйім мұсылман ба-
ласы пайғамбарлардың ісін қай-
та жаңғыртып, Аллаһ жолында 
құрбандық шалу арқылы бір-бірін 
дінге беріктік танытуға шақыра-
ды. Қадірі асқан құрбан айтта 
құрбандыққа мал шалу – Ханафи 
мәзһабында (шамасы жеткендер-
ге ғана) уәжіп. Аллаһ Тағаланың 
Құран Кәрімде: «Намаз оқы және 
құрбан шал» деп бұйыруы құр-
бан шалудың уәжіптігін білдіреді. 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) «Кімде-кім 
мүмкіншілігі бола тұра құрбан шал-
маса, біздің намаз оқитын жеріміз-
ге жақындамасын!» деп бұйырған. 
Әрине, бұндай қатаң ескерту, кем 
дегенде құрбан шалудың уәжіптігін 
білдірсе керек. Пайғамбарымы-
здың (с.ғ.с.) «Құрбан шалыңдар! 
Өйткені ол Ибраһим бабаларың-
ның сүннеті» деуі құрбан шалудың 
уәжіптігіне қайшы емес. Өйткені 
хадисте айтылған «сүннет» – жол 
деген мағынаны білдіреді. Яғни, 
бізге уәжіп ретінде міндеттел-
ген құрбан шалу – Ибраһимнің 
(ғ.с.) жалғаса келген жолы деген 
мағынаны меңзейді. Құран Кәрім-
де өзара таласқан Абыл мен Қа-
былдың кімнің ақтығын анықтау 
үшін құрбандық мал шалғандары 
соңында Абылдың құрбандығы-
ның қабыл болғандығы айтылады. 
Осы оқиғадан бастау алған құрбан-
дық шалу Аллаһқа ғибадат ретінде 
Жаратқанның емшілері арқылы 
жүздеген жылдар бойы жалғасып, 
Ибраһим (ғ.с.) мен Исмаилдің 
(ғ.с.) дәуіріне дейін келіп жетті. 
Ибраһим (ғ.с.) пайғамбар өзінен 
кейін халықты тура жолға бастай-
тын ізгі ұрпақ сұрап, көп жыл бойы 

Аллаһ Тағалаға жалбарынған-ды. 
Ибраһим (ғ.с.) пайғамбардың 
кезінде құрбан шалу қажылықтың 
бір шарты ретінде сүннетке айна-
лып, соңғы емші хазірет Мұхам-
медке (с.ғ.с.) жетті. Осы кезден 
бастап құрбан шалу қажылықтың 
бір рәсімі ғана емес, бүкіл мұсыл-
ман жұртшылығына ортақ құл-
шылықтың түріне айналды.

Мекке кезеңінде түскен «Кәу-
сар» сүресінде «Расында біз саған 
Кәусарды бердік. Ендеше, сен 
де (осы жақсылыққа шүкіршілік 
ретінде) Раббың үшін намаз оқы 
және құрбан шал» деген бұйрық 

бар. Осы бойынша дұха (сәске) 
намазын оқу және құрбан шалу 
әуелі Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 
жеке өзіне парыз етілген болатын. 
Хазірет Ибраһимнен (ғ.с.) бере 
келе жатқан қажылықта  орында-
латын құрбан (һәди) шалу Аллаһ 
елшісі (с.ғ.с.) Мәдинаға қоныс ау-
дарғаннан кейін, хижраның екінші 
жылы қажылықтан тыс мұсыл-
мандарға да (удхия құрбаны) мін-
деттелді. Осы күндері айт нама-
зын оқу және құрбан шалу уәжіп 
ретінде бекітілді. Ал, адамзаттың 
ардақтысы Мұхаммедке (с.ғ.с.) 
еркек кіндіктінің орнына «Кәусар» 
берілгендігі әрі сол үшін шүкір 
ретінде намаз оқып, құрбандық 
шалу арқылы осы күнді атап өту 
керектігі аят арқылы білдірілген. 

Яғни, Ибраһим (ғ.с.) пайғамбарға 
өзінен тарайтын екі ұрпақ берілсе, 
Аллаһ елшісі (с.ғ.с.) иман жолы 
арқылы шынайы ұрпағы, яғни үм-
беті сый ретінде берілді. Кәусар-
дың мағынасы «үмбеттің көптігі» 
дегенге саятындықтан, бұл жоға-
рыда айтылған сөзге нақты дәлел 
бола алады. Ұрпағын жалғастыра-
тын Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) өз 
ұлдары шетінеп кете бергенімен, 
миллиардтаған үмбетінің өзі 
оған шынайы ұрпақ болды. Алла 
Тағаланың әмірлерін қалтқысыз 
орындау пендені Жаратушының 
ризашылығына бөлеп, ақыретте 
сый-сияпатта кенелтеді. Құрбан 
шалу да – Алла Тағаланың ар-
найы бұйрығы. Сол себепті бұл 
бұйрықты шын ықыласпен атқа-
рушы Раббысының ризашылығын 
алып, ақыретте жүзі жарқын бола-
ды, мол сауап иеленеді. Пайғам-
барымыз хадисінде бұл ақиқатты 
былай деп түсіндіреді: «Адам ба-
ласы құрбан айт күні (құрбан ша-
лып) қан ағызудан да сүйікті басқа 
іспен Аллаһ Тағалаға жақындаған 
емес. Қаны ағызылған мал қиямет 
күні мүйіздері, тұяқтары және жүн-
дерімен келеді. Ағызылған қан 
жерге тамбай жатып, Аллаһ Таға-
ланың құзырында үлкен мақамға 
жетеді. Сондықтан құрбандарың-
ды көңіл ризашылығымен ша-
лыңдар». Шындығында, Аллаһ 
Тағала біздің шалған құрбандары-
мыздың ағызылған қанына немесе 
етіне мұқтаж емес. Бұл шындықты 
Құран Кәрім былай деп баяндай-
ды: «Олардың (құрбан малдары-

ҚҰРБАНДЫҚ ШАЛУДЫҢ ҚЫСҚАША ТАРИХЫ 

Дін мен дәстүр

ның) еттері де, қандары да Аллаһ 
Тағалаға жетпейді. Бірақ оған сен-
дердің тақуалықтарың ғана же-
теді».

Құрбан шалу – Ибраһим пай-
ғамбарымыздан (с.ғ.с.) жалғасып 
келе жатқан сүннет. Айт күндері 
құрбан шалу – ғибадат. Ал құрбан-
дық шалудағы ең маңызды жайт 
оны – Аллаһқа арнап сою. Ниеттің 
адалдығы жай ғана істің өзін ғи-
бадатқа айналдырады. Бұрынғы 
кезге қарағанда біз бүгінгі күні діни 
құндылықтарымызды насихатта-
уға, құрбандық шалу дәстүрімізді 
жандандыруға, қоғамда қайырым-
дылық шараларының көптеп ұй-
ымдастыруына анағұрлым көбірек 
мұқтажбыз. Мүмин амалымен жете 
алмайтын сауапқа ниет арқылы 
жетеді. «Әркімнің ісі ниетіне қарай 
бағаланады. Мүминге ниеттенген 
нәрсесінің сауабы беріледі» және 
«мүминнің ниеті амалынан қайыр-
лы» деген секілді хадистер қай істе 
де мұсылман баласын ниетін таза 

ұстауға шақырады. Сол себепті 
құрбандық шалуға шамасы жоқ 
мұсылмандар: «Раббым, мүмкіндік 
нәсіп еткеніңде мен де құрбандық 
шалар едім»,–деген ниетте болса, 
мейірімді Раббымыз оған да құр-
бандық шалған жанның сауабын-
дай сауап жазады. «Ұмытпаңдар, 
олардың еті де, қаны да ешқашан 
Аллаһқа жетпейді. Оған жететін 
жалғыз нәрсе – жүректеріңізге ұя-
лаған тақуалық, Аллаһқа деген 
құрмет» (Хаж сүресі 37). Құрбан 
шалуға жағдайы жоқ кісілерге жа-
салған және бір жеңілдік, ол – айт 
күні жуынып-шайынып, тазалану. 
Себебі бұл тазалық оларға құрбан-
дық шалғандай сауап әкеледі. Аб-
дуллаһ ибн Амр ибнул-Астың (р.а.) 
айтуынша, бірде Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.): «Құрбан (айт) күнін мере-
ке ретінде атап өтуге маған бұй-
рық келді. Бұл күнді Аллаһ тұтас 
үмбет үшін мереке қылды», деді. 
Осы кезде бір кісі: –Уа, Аллаһтың 
елшісі! Менде елдің аманат ретін-
де табыстаған малынан басқа 
мал жоқ, сол малдан бауыздауы-
ма бола ма?», деп сұрады. Оның 
құрбан шалуға жағдайы жоқтығын 
ұққан Аллаһ Елшісі (с.ғ.с.): «Жоқ, 
шаш-тырнағыңды қысқартып, мұр-
тыңды алып, ұятты жердің түгін 
қырынғаның да жеткілікті. Бұл Ал-
лаһ есебінде сен үшін құрбандық 
шалғанмен тең», деді. Кез-кел-
ген мал құрбандыққа жарамай-
ды. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр, 
түйе секілді малдар жарамды. 
Ал, үйрек, қаз, тауық, түйетауық, 
елік секілді, т.б. аң-құстар құрбан-
дыққа жарамсыз. Бұлар харам 

таяу мәкруһ. Қой, ешкі, сиыр және 
түйенің еркектері де, ұрғашылары 
да құрбандыққа жарамды. Құрбан-
дық малдың дені сау, етті және 
дене мүшелері түгел болуы керек. 
Құрбандыққа шалынған малдың 
желінбейтін ағзаларының жетеуі 
харам. Малдан аққан қан, еркектің 
мүшесі, ұрғашылық мүшесі, ер-
кек малдың жұмыртқалары, еттегі 
бездер, зәр торсығы, өт. Құрбан-
дық шалатын жанның мұсылман 
болғаны абзал.

Төменде келтірілген аяттарды 
мал бауыздалмай тұрып оқығаны 
абзал:  «жүзімді мені керітартпа 
діндерден алыстатып, көктерді 
және жерді жаратқан әлемдердің 
раббысына бағыттадым» (Әнғам 
сүресі, 6/79). «Былай де: «менің 
намазым да түрлі ғибадаттарым 
да, өмірім мен өлімім де үнемі 
әлемдердің раббысы Аллаһқа тән. 
Оның серігі жоқ. Маған айтылған 
бұйрық осы. Оған алғашқы болып 
бас иген де менмін» (Әнғам сүресі, 

айт ретінде бекітілуі

Құрбан – араб тілінде «жақындау» дегенді білдіреді, яғни 
жасаған сауап істер арқылы жүректі тазартып, Аллаһқа 
жақындай түсу. Ал шариғаттағы терминдік мағынасы – 

«шарттарымен санаса отырып құлшылық ниетімен мал 
бауыздау» дегенге саяды. Құрбан айт күндері (алғашқы үш 

күн) шалынатын мал «ұдһия» деп аталады.

6/162-163). Осы аяттар оқылған-
нан кейін немесе бұл аяттар мен 
дұғаларды білмесе «Иә, Аллаһ 
Тағалам, досың Ибраһим, сүйіктің 
Мұхаммедтен (с.ғ.с.) қабыл алға-
ныңдай менен де қабыл ала гөр!» 
деп, яки осыған ұқсас дұға оқуға 
болады. Кейіннен «Аллаһу Әк-
бар!» және «Лә иләһа иллаллаһ» 
деп айтылады. Құрбан шалатын 
адам малды қинамай жұмсақ ба-
уыздауға көңіл бөлу керек. Мал-
дың көзінше жалаңдатып пышақ 
қайрауға болмайды. Пышақ өткір 
болуы тиіс. Құрбан шалудың уақы-
ты құрбан айттың бірінші күні айт 
намазынан кейін басталып, айт-
тың үшінші күні ақшамға аз уақыт 
қалғанға дейін жалғасады. Пай-
ғамбарымыздан (с.ғ.с.) құрбан ша-
лудың уақытына байланысты бір-
неше хадис риуаят етілген. Бәрә 
ибну Азибтің риуаяты бойынша: 
«Аллаһтың елшісі (с.ғ.с.): «Біздің 
бұл күнде алғашқы жасайтын – 
ісіміз намаз оқу, сосын қайтып 
келіп, құрбанымызды шалу. Кім 
осылай істесе біздің сүннетімізге 
ергені. Ал кімде-кім бұдан бұрын 
құрбанын шалатын болса, бұл 
құрбанының отбасына берілген 
еттен айырмашылығы жоқ. Бұның 
құрбан болуы мүмкін емес». Басқа 
бір хадисте: «Кімде-кім намаздан 
бұрын құрбанын шалса, қайтадан 
шалсын», деп намаздан бұрын 
шалынған малдың құрбандыққа 
есептелмейтінін ескертеді. Құр-
бандыққа шалынған малдың етін 
үш бөлікке бөліп тарату – мұста-
хап. Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 
шалған құрбанының етін қалай та-

ратқандығы турасында Ибн Аббас 
былай деп риуаят етті: «Пайғам-
барымыз (с.ғ.с.) шалған құрбан-
дығының үштен бірін – отбасына, 
үштен бірін – кедей көршілеріне, 
қалған үштен бірін садақа ретінде 
тарататын». Уәжіп болсын, нәпіл 
болсын, құрбандыққа шалынған 
малдың етін, терісін, сирақ-басын 
және сүтін сату – мәкруһ. Кез-кел-
ген адамның дүниеден озған туы-
сына немесе қадір тұтқан кісілері-
не сауабын бағыштау ниетімен 
құрбандық мал шалуына болады. 
Бұл жерде мына мәселеге де ба-
сты мән беру керек; егер қайтыс 
болған кісі өз атынан арнайы құр-
бан шалуды өсиет етіп айтып кет-
кен болса, бұл құрбандық осы айт 
күндері шалынуы тиіс. Құрбандық 
шалған адам оның етін жей алмай-
ды. Оның етін толығымен тарату 
керек.

Ақиқа құрбаны. Нәресте дү-
ниеге келгенде шүкіршілік ретінде 
шалынатын құрбан «ақиқа» деп 

аталады. Ақиқа құрбандығын шалу 
– нәпіл ғибадат. Ақиқа құрбанын 
нәресте дүниеге келген жетінші күні 
шалу – мұстахап (ұнамды іс). Дәл 
осы күні нәрестеге ат қою, шашын 
алып, шашының салмағындай 
алтын не күміс садақа таратуға 
кеңес берілген. Айт – араб тілінде 
«мейрам» деген мағынаны біл-
діреді. Жұма намазы парыз болған 
жандарға осы екі айт намаздары 
да – уәжіп. Бірақ айт намаздарын-
да хұтпа намаздан соң оқылады. 
Бұлай оқылуы – сүннет. Айт нама-
зына үлгере алмаған адам жеке 
өзі айт намазын оқи алмайды. Қа-
ласа 4-рәкат намаз оқиды. Құрбан 
намазын кешіктірмей, ал, Рамазан 
айт намазын аздап кешіктіру – сүн-
нет. Рамазан айтта айт намазынан 

бұрын құрма секілді бір нәрсе жеу, 
Құрбан айтында болса, айт нама-
зы оқылмай тұрып ештеңе жемеу – 
мұстахап. Құрбан айт – діни мере-
ке. Хадистерде жылдың ең қадірлі 
күні құрбан айттың алғашқы күні 
екендігі айтылған. Пайғамбары-
мыз (с.ғ.с.) бұл жайында: «Аллаһ 
үшін күндердің ішіндегі ең ұлығы 
– Құрбан айттың бірінші және 
екінші күні», деген. Құрбан айт-
тың бірінші күнінің артықшылығы 
мен ерекшелігі сол күні Аллаһ 
Тағаланың разылығына бөленуге 
сеп болатын ең маңызды амал-
дың істелетіндігінде. Аллаһ елшісі 
(с.ғ.с.): «Аллаһ үшін (құрбандық 
ретінде) қан шығарудан ұнамды 
іс жоқ. Және ол (құрбан) қиямет 
күні алдынан шығады» десе, тағы 
бірде: «Адам баласы Құрбан айт 
күні қан шығарудан (құрбандық 
шалу) абзал амал арқылы Аллаһ 
Тағалаға жақын болған емес. Құр-
бандық ретінде шалған малы қи-
ямет күні мүйіздері, тұяқтары және 
жүндерімен келеді. Ағызылған қан 
жерге тамбай тұрып Аллаһ Таға-
ланы құзырында ерекше жоғары 
дәрежеге жетеді. Сондықтан да 
шын жүректен әрі ризашылықпен 
құрбандарыңды шалыңдар», деп, 
құрбандық шалудың қаншалықты 
сауапты іс екенін шегелеп айтқан.

Құрбан айттарың қабыл бол-
сын, барша мұсылман қауым!

Әнуарбек ДӘУЛЕТКЕЛДІҰЛЫ,
Сарысу ауылы орталық 

мешітінің бас имамы.

және
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1. Жалпы ережелер
1. «Оралман мәртебесін беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан әрі – мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет).

Мемлекеттік қызметті облы-
стың жергілікті атқарушы органы 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрінің 2015 жылғы 28 
сәуірдегі № 279 «Әлеуметтік-ең-
бек саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартта-
рын бекіту туралы» (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11342 болып 
тіркелген) бұйрығымен бекітілген 
«Оралман мәртебесін беру» мем-
лекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартына (бұдан әрі – Стандарт) 
сәйкес көрсетеді.

2. Мемлекеттік қызметті көрсе-
ту нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз 
түрінде.

3. Өтініштерді қабылдау және 
мемлекеттік қызметті көрсетудің 
нәтижелерін беру:

1) «Азаматтарға арналған 
үкімет» Мемлекеттік корпорация-
сы» коммерциялық емес акционер-
лік қоғамы (бұдан әрі – МК); 2) көр-
сетілетін қызметті беруші арқылы 
жүзеге асырылады.

4. Мемлекеттік қызметті көрсе-
ту нәтижесі: көрсетілетін қызметті 
алушыға оралман куәлігін беру.

Мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесін ұсыну нысаны – қағаз 
түрінде.

2. Мемлекеттік қызмет көр-
сету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылым-
дық бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) іс-қимыл тәртібін сипат-
тау

5. Көрсетілетін қызметті бе-
рушіге немесе МК-ға жүгінген кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету бой-
ынша іс-қимылдарды бастау үшін 
негіздеме Стандарттың 9-тармағы-
на сәйкес өтінішті және құжаттарды 
(бұдан әрі – құжаттар) беру болып 
табылады.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету 
процесінің құрамына кіретін әрбір 
рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны 
және оның орындалу ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысы:

өтінішті тіркеуді ресімдегенге 
дейін «Оралман» электрондық де-
ректер қоры арқылы көрсетілетін 
қызметті алушының деректерін 
оның басқа облыста тіркелуі жөні-
нен тексереді;

көрсетілетін қызметті алушы-
ның басқа облыста тіркелгені 
анықталған жағдайда өтінішті тір-
кеу жүргізілмейді;

«Оралман» электрондық дерек-
тер қорына көрсетілетін қызметті 
алушының деректерін енгізеді;

2) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің кеңсе қызметкері 15 (он 
бес) минут ішінде құжаттарды 
тіркеу журналына тіркейді және 
көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына бұрыштама қоюға жол-
дайды.

Нәтижесі – тіркеу журналына 
тіркеу және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына бұрыштама 
қоюға жолдау;

3) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде құжаттармен танысады және 
орындау үшін көрсетілетін қызметті 
берушінің бөлім басшысына жол-
дайды.

Нәтижесі – орындау үшін көр-
сетілетін қызметті берушінің бөлім 
басшысына жолдау;

4) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің бөлім басшысы 1 (бір) 
сағат ішінде мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысын 
анықтайды.

Нәтижесі – мемлекеттік қыз-
метті көрсету үшін құжаттарды көр-
сетілетін қызметті берушінің жауап-
ты орындаушысына жолдау;

5) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысы 2 
(екі) жұмыс күні ішінде құжаттарды 
зерделейді, шешімді дайындай-
ды және көрсетілетін қызметті бе-
рушінің бөлім басшысына келісуге 
жібереді.

Нәтижесі – шешімді көр-
сетілетін қызметті берушінің бөлім 
басшысына келісуге жіберу;

6) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің бөлім басшысы 1 (бір) сағат 
ішінде шешіммен келіседі және қол 
қою үшін көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысына жібереді.

Нәтижесі – шешіммен келісу 
және қол қою үшін көрсетілетін қыз-
метті берушінің басшысына жіберу;

7) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы 2 (екі) сағат 
ішінде шешімге қол қояды және 
көрсетілетін қызметті берушінің жа-
уапты орындаушысына жібереді.

Нәтижесі – шешімге қол қою 
және көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысына 
жіберу;

8) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысы 
2 (екі) сағат ішінде шешімнің не-
гізінде оралман куәлігін толтыра-
ды және көрсетілетін қызметті бе-
рушінің бөлім басшысына келісуге 
жібереді.

Нәтижесі – оралман куәлігін 
көрсетілетін қызметті берушінің 
бөлім басшысына келісуге жіберу;

9) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің бөлім басшысы 1 (бір) сағат 
ішінде оралман куәлігімен келіседі 
және қол қою үшін көрсетілетін қы-
зметті берушінің басшысына жібе-
реді.

Нәтижесі – оралман куәлігімен 
келісу және қол қою үшін көр-
сетілетін қызметті берушінің бас-
шысына жіберу;

10) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде оралман куәлігіне қол қоя-
ды және көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысына 
жібереді.

Нәтижесі – оралман куәлігіне 
қол қою және көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысы-
на жіберу;

11) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысы 
30 (отыз) минут ішінде оралман 
куәлігін куәліктің берілуін есепке 
алу журналына тіркейді және орал-
ман куәлігін көрсетілетін қызметті 
алушыға береді;

Нәтижесі – оралман куәлігін 
көрсетілетін қызметті алушыға 
беру.

3. Мемлекеттік қызмет көр-
сету процесінде көрсетілетін 
қызмет берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) өзара іс-қимыл тәртібін 
сипаттау

7. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қыз-
меткерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің кеңсе қызметкері;  2) көр-
сетілетін қызметті берушінің бас-
шысы;  3) көрсетілетін қызметті 
берушінің бөлім басшысы; 4) көр-
сетілетін қызметті берушінің жауап-
ты орындаушысы.

8. Әрбір рәсімнің (іс-қимыл-
дың) ұзақтығын көрсете отырып, 
құрылымдық бөлімшелер (қызмет-
керлер) арасындағы рәсімдердің 
(іс-қимылдардың) реттілігін сипат-
тауы:

1) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысы:

өтінішті тіркеуді ресімдегенге 
дейін «Оралман» электрондық де-
ректер қоры арқылы көрсетілетін 
қызметті алушының деректерін 
оның басқа облыста тіркелуі жөні-
нен тексереді;

көрсетілетін қызметті алушы-
ның басқа облыста тіркелгені 
анықталған жағдайда өтінішті тір-
кеу жүргізілмейді;

«Оралман» электрондық дерек-
тер қорына көрсетілетін қызметті 
алушының деректерін енгізеді;

2) көрсетілетін қызметті бе-

рушінің кеңсе қызметкері 15 (он 
бес) минут ішінде құжаттарды 
тіркеу журналына тіркейді және 
көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына бұрыштама қоюға жол-
дайды;

3) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде құжаттармен танысады және 
орындау үшін көрсетілетін қызметті 
берушінің бөлім басшысына жол-
дайды;

4) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің бөлім басшысы 1 (бір) 
сағат ішінде мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысын 
анықтайды;

5) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысы 2 
(екі) жұмыс күні ішінде құжаттарды 
зерделейді, шешімді дайындай-
ды және көрсетілетін қызметті бе-
рушінің бөлім басшысына келісуге 
жібереді;

6) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің бөлім басшысы 1 (бір) сағат 
ішінде шешіммен келіседі және қол 
қою үшін көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысына жібереді;

7) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы 2 (екі) сағат 
ішінде шешімге қол қояды және 
көрсетілетін қызметті берушінің жа-
уапты орындаушысына жібереді;

8) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысы 
2 (екі) сағат ішінде шешімнің не-
гізінде оралман куәлігін толтыра-
ды және көрсетілетін қызметті бе-
рушінің бөлім басшысына келісуге 
жібереді;

9) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің бөлім басшысы 1 (бір) сағат 
ішінде оралман куәлігімен келіседі 
және қол қою үшін көрсетілетін қы-
зметті берушінің басшысына жібе-
реді;

10) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде оралман куәлігіне қол қоя-
ды және көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысына 
жібереді;

11) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысы 
30 (отыз) минут ішінде оралман 
куәлігін куәліктің берілуін есепке 
алу журналына тіркейді және орал-
ман куәлігін көрсетілетін қызметті 
алушыға береді.

4. «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпораци-
ясымен және (немесе) өзге де 
көрсетілетін қызметті берушілер-
мен өзара іс-қимыл тәртібін, 
сондай-ақ мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібін си-
паттау

9. МК-на жүгіну тетігінің сипат-
тамасы, өтінішті өндеудің ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы 
қажетті құжаттарын және өтінішті 
МК-ның қызметкеріне береді, ол 
«электрондық кезек» ретімен опе-
рациялық залда жүзеге асыры-
лады; 2) 1-процесс – мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсету үшін 
МК-ның қызметкері МК Ықпалда-
стырылған ақпараттық жүйесінің 
автоматтандырылған жұмыс ор-
нына (бұдан әрі – МК ЫАЖ АЖО) 
логинді және парольді енгізуі (ав-
торизациялау үдерісі); 3) 2-про-
цесс – МК-ның қызметкері мем-
лекеттік көрсетілетін қызметті 
таңдауы, экранға мемлекеттік қыз-
метті көрсету үшін сұраныс нысаны 
шығуы және МК-ның қызметкері 
көрсетілетін қызметті алушының 
мәліметтерін енгізуі;

4) 3-процесс – электрондық 
үкімет шлюзі (бұдан әрі – ЭҮШ) 
арқылы жеке тұлғалардың мем-
лекеттік деректер қорына (бұдан 
әрі – ЖТ МДҚ) көрсетілетін қыз-
метті алушының мәліметтері тура-
лы сұрау жолдауы; 5) 1-шарт - ЖТ 
МДҚ-нда көрсетілетін қызметті 
алушы мәліметтерінің бар болуын 
тексеруі; 6) 4-процесс – ЖТ МДҚ-н-
да көрсетілетін қызметті алушы 
мәліметтерінің болмауына байла-
нысты мәліметтерді алуға мүмкін-
діктің жоқтығы туралы хабарлама-
ны қалыптастыруы; 7) 5-процесс 
– электрондық үкіметтің аймақтық 
шлюзінің автоматтандырылған 
жұмыс орнына (бұдан әрі – ЭҮАШ 
АЖО) ЭҮШ арқылы МК қызмет-
керінің электрондық цифрлық қол-
таңбасымен куәландырылған (қол 
қойылған) электрондық құжаттарын 
(көрсетілетін қызметті алушының 
сұранысын) жолдауы; 8) 6-процесс 
– электрондық құжаттарын ЭҮАШ 
АЖО-да тіркеуі; 9) 2-шарт – көр-
сетілетін қызметті берушінің көр-
сетілетін қызметті алушы ұсынған 
құжаттар топтамасының сәйкесті-
гін тексеруі (өңдеуі); 10) 7-процесс 
– көрсетілетін қызметті алушы-
ның құжаттарында кемшіліктердің 
болуына байланысты сұратылып 
отырған мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтен бас тарту жөніндегі ха-
барламаны қалыптастыруы; 11) 
8-процесс – көрсетілетін қызметті 
алушы МК-ның қызметкері арқылы 
ЭҮАШ АЖО-нда қалыптастырылған 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
нәтижесін (оралман куәлігін) алуы.

МК арқылы мемлекеттік қыз-
метті көрсету кезінде іске қосыла-
тын ақпараттық жүйелердің функ-
ционалдық өзара іс-қимылдары 
диаграммасы осы регламенттің 
2-қосымшасында берілген.

Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 мамырдағы №37/04 қаулысымен бекітілген

«ОРАЛМАН МӘРТЕБЕСІН БЕРУ» 
МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ РЕГЛАМЕНТІ

1. Общие положения
1. Государственная услуга 

«Присвоение статуса оралмана» 
(далее – государственная услуга).

Государственная услуга оказы-
вается местным исполнительным 
органам области (далее – услугода-
тель) в соответствии состандартом 
государственной услуги «Присвое-
ние статуса оралмана», утвержден-
ным приказом Министра здравоох-
ранения и социального развития 
Республики Казахстан от 28 апреля 
2015 года № 279 «Об утверждении 
стандартов государственных услуг 
в социально-трудовой сфере» (за-
регистрирован в Реестре государ-
ственной регистрации норматив-
ных правовых актов за № 11342), 
(далее - Стандарт).

2. Форма оказания государ-

ственной услуги: бумажная. 
3. Прием заявления и выдача 

результата оказания государствен-
ной услуги осуществляются через:

1) Некоммерческое акционер-
ное общество «Государственная 
корпорация «Правительство для 
граждан» (далее – ГК);

2) услугодателя.
4. Результат оказания государ-

ственной услуги: выдача удостове-
рения оралмана. 

Форма предоставления резуль-
тата оказания государственной ус-
луги: бумажная.

2. Описание порядка дей-
ствий структурных подразделе-
ний (работников) услугодателя 
в процессе оказания государ-
ственной услуги

5. Основанием для начала про-

цедуры (действия) по оказанию го-
сударственной услуги является при 
обращении к услугополучателю или 
ГК – заявление и документы в со-
ответствии с пунктом 9 Стандарта 
(далее – документы).

6. Содержание каждой проце-
дуры (действия), входящей в со-
став процесса оказания государ-
ственной услуги, длительность его 
выполнения:

1) ответственный исполнитель 
услугодателя:

до оформления регистрации 
заявления проводит проверку дан-
ных услугополучателя через элек-
тронную базу данных «Оралман» 
на предмет его регистрации в дру-
гой области;

в случае обнаружения реги-
страции услугополучателя в другой 

области регистрация заявления не 
производится;

вносит данные услугополуча-
теля в электронную базу данных 
«Оралман»; 

2) работник канцелярии услуго-
дателя регистрирует документы в 
журнале регистрации и направляет 
на резолюцию руководителю услу-
годателя в течение 15 (пятнадцать) 
минут.

Результат – регистрация в жур-
нале регистрации и направление 
на резолюцию руководителю услу-
годателя;

3) руководитель услугодателя 
ознакамливается с документами и 
направляет руководителю отдела 
услугодателя для исполнения в те-
чение 1 (одного) рабочего дня.

Результат – направление руко-
водителю отдела услугодателя для 
исполнения;

4) руководитель отдела услуго-
дателя определяет ответственно-
го исполнителя услугодателя для 
оказания государственной услуги в 
течение 1 (одного) часа.

Результат – направление доку-
ментов ответственному исполните-
лю услугодателя для оказания госу-
дарственной услуги;

5) ответственный исполнитель 
услугодателя изучает документы, 
готовит решение и передает руко-
водителю отдела услугодателя для 
согласования в течение 2 (двух) ра-
бочих дней.

(Продолжение 
на 10 стр.).

Утвержден постановлением акимата Карагандинской области от 30 мая 2016 года № 37/04
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Ұлытау 
өңірі

лениями (работниками) с ука-
занием длительности каждой 
процедуры (действия):

1) ответственный исполни-
тель услугодателя:

до оформления регистра-
ции заявления проводит про-
верку данных услугополуча-
теля через электронную базу 
данных «Оралман» на предмет 
его регистрации в другой обла-
сти;

в случае обнаружения ре-
гистрации услугополучателя в 
другой области регистрация за-
явления не производится;

вносит данные услугополу-
чателя в электронную базу дан-
ных «Оралман»; 

2) работник канцелярии ус-
лугодателя регистрирует доку-
менты в журнале регистрации 
и направляет на резолюцию 
руководителю услугодателя в 
течение 15 (пятнадцать) минут;

3) руководитель услугодате-
ля ознакамливается с докумен-
тами и направляет руководи-
телю отдела услугодателя для 
исполнения в течение 1 (одно-
го) рабочего дня;

4) руководитель отдела 
услугодателя определяет от-
ветственного исполнителя ус-
лугодателя для оказания госу-
дарственной услуги в течение 1 
(одного) часа;

5) ответственный испол-
нитель услугодателя изучает 
документы, готовит решение и 
передает руководителю отдела 
услугодателя для согласова-
ния в течение 2 (двух) рабочих 
дней;

6) руководитель отдела 
услугодателя согласовывает 
решение и передает для под-
писания руководителю услу-
годателя в течение 1 (одного) 
часа;

7) руководитель услугодате-
ля подписывает решение и пе-
редает ответственному испол-
нителю услугодателя в течение 
2 (двух) часов;

8) ответственный исполни-
тель услугодателя на основа-
нии решения заполняет удосто-
верение оралмана и передает 
руководителю отдела услугода-
теля для согласования в тече-
ние 2 (двух) часов;

9) руководитель отдела 
услугодателя согласовывает 
удостоверение оралмана и пе-
редает для подписания руково-
дителю услугодателя в течение 
1 (одного) часа;

10) руководитель услуго-
дателя подписывает удосто-
верение оралмана и передает 
ответственному исполнителю 
услугодателя в течение 1 (од-
ного) рабочего дня;

      11) ответственный испол-
нитель услугодателя в течение 
30 (тридцати) минут регистри-
рует удостоверение оралмана 
в журнале учета выдачи удо-
стоверений и выдает удостове-
рение оралмана услугополуча-
телю.

4. Описание порядка 
взаимодействия с Государ-
ственной корпорацией «Пра-
вительство для граждан» и 

(или) иными услугодателя-
ми, а также порядка исполь-
зования информационных 
систем в процессе оказания 
государственной услуги

9. Описание порядка обра-
щения в ГК, длительность об-
работки запроса услугополуча-
теля:

1) услугополучатель госу-
дарственной услуги подает 
необходимые документы и за-
явление работнику ГК, которое 
осуществляется в операцион-
ном зале путем «электронной 
очереди»;

2) процесс 1 – ввод работ-
ника ГК в автоматизированное 
рабочее место Интегрирован-
ной информационной системы 
ГК (далее – АРМ ИИС ГК) ло-
гина и пароля (процесс автори-
зации) для оказания государ-
ственной услуги;

3) процесс 2 – выбор ра-
ботником ГК государственной 
услуги, вывод на экран формы 
запроса для оказания государ-
ственной услуги и ввод работ-
ником ГК данных услугополуча-
теля;

4) процесс 3 – направление 
запроса через шлюз электрон-
ного правительства (далее – 
ШЭП) в государственную базу 
данных физических (далее – 
ГБД ФЛ) о данных услугополу-
чателя;

5) условие 1 – проверка на-
личия данных услугополучате-
ля в ГБД ФЛ;

6) процесс 4 – формирова-
ние сообщения о невозможно-
сти получения данных в связи с 
отсутствием данных услугопо-
лучателя в ГБД ФЛ;

7) процесс 5 – направление 
электронных документов (за-
проса услугополучателя) удо-
стоверенного (подписанного) 
электронной цифровой подпи-
сью (далее – ЭЦП) работника 
ГК через ШЭП в автоматизиро-
ванном рабочем месте регио-
нального шлюза электронного 
правительства (далее – АРМ 
РШЭП);

8) процесс 6 – регистра-
ция электронных документов в 
АРМ РШЭП

9) условие 2 – проверка (об-
работка) услугодателем соот-
ветствия приложенных услуго-
получателем документов;

10) процесс 7 – формиро-
вание сообщения о мотивиро-
ванном ответе об отказе в за-
прашиваемой государственной 
услуге в связи с имеющимися 
нарушениями в документах ус-
лугополучателя;

11) процесс 8 – получение 
услугополучателем через ра-
ботника ГК результата государ-
ственной услуги (уведомление 
или мотивированный отказ об 
отказе), сформированной АРМ 
РШЭП.

Функциональные взаимо-
действия информационных 
систем, задействованных при 
оказании государственной ус-
луги через ГК приведены со-
гласно приложению 1 к настоя-
щему регламенту.

Результат – передача реше-
ния на согласование руководи-
телю отдела услугодателя;

6) руководитель отдела 
услугодателя согласовывает 
решение и передает для под-
писания руководителю услу-
годателя в течение 1 (одного) 
часа.

Результат – согласование 
решения и передача для под-
писания руководителю услуго-
дателя;

7) руководитель услугодате-
ля подписывает решение и пе-
редает ответственному испол-
нителю услугодателя в течение 
2 (двух) часов.

Результат – подписание ре-
шения и передача ответствен-
ному исполнителю услугодате-
ля;

8) ответственный исполни-
тель услугодателя на основа-
нии решения заполняет удосто-
верение оралмана и передает 
руководителю отдела услугода-
теля для согласования в тече-
ние 2 (двух) часов.

Результат – передача удо-
стоверения оралмана на согла-
сование руководителю отдела 
услугодателя;

9) руководитель отдела 
услугодателя согласовывает 
удостоверение оралмана и пе-
редает для подписания руково-
дителю услугодателя в течение 
1 (одного) часа.

Результат – согласование 
удостоверения оралмана и пе-
редача для подписания руково-
дителю услугодателя;

10) руководитель услуго-
дателя подписывает удосто-
верение оралмана и передает 
ответственному исполнителю 
услугодателя в течение 1 (од-
ного) рабочего дня.

Результат – подписание 
удостоверения оралмана и пе-
редача ответственному испол-
нителю услугодателя;

11) ответственный исполни-
тель услугодателя в течение 30 
(тридцати) минут регистриру-
ет удостоверение оралмана в 
журнале учета выдачи удосто-
верений и выдает удостовере-
ние оралмана услугополучате-
лю;

Результат – выдача удосто-
верения оралмана услугополу-
чателю.

3. Описание порядка вза-
имодействия структурных 
подразделений (работников) 
услугодателя в процессе ока-
зания государственной услу-
ги

7. Перечень структурных 
подразделений (работников) 
услугодателя, которые участву-
ют в процессе оказания госу-
дарственной услуги:

1) работник канцелярии ус-
лугодателя;

2) руководитель услугодате-
ля;

3) руководитель отдела ус-
лугодателя;

4) ответственный исполни-
тель услугодателя.

8. Описание последова-
тельности процедур (действий) 
между структурными подразде-

Утвержден постановлением акимата Карагандинской области от 30 мая 2016 года № 37/04

РЕГЛАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ОРАЛМАНА»

Билер даналығын үлгі 
тұтпайтын қазақ жоқ. Халқы-
мыздың билері бүгінгі терге-
ушінің де, соттың да қызметін 
атқарып, «тоқсан ауыз сөздің 
тобықтай түйінін» тауып ай-
тып, таласта дауға нүкте қой-
ған. Бүкіл бір ауылдың бірлігін 

сақтап тентегін тезге салып, тең 
құқылықты қағазға басылған құ-
жатсыз-ақ қалыптастыра білген 
дала қазыларының тәжірибесі 
қазір біртіңдеп сот құрылы-
мында қолданып келеді.   Дала 
заңының бастамашысы болған 
билер даналығы назарға алы-
на отырып жасалған құқықтық 
құжаттың негізгі мақсаты та-
раптар арасындағы татулықты 
сақтау, ағайындардың арасына 
сызат түсірмеу, ел бірлігіне,ын-
тымақтастығына қылау салмау 
болатын. Одан кейін жыл сайын 
жүктемесі артып отырған сот 
жұмысын бітімгершілік арқылы 
жеңілдету де негізгі міндеттің 
бірі болды. Әрі медиацияның 
қолданылуы соттың да, тарап-
тардың да уақытын, қаржылық 
шығындарын қысқартатын еді. 

 «Медиация туралы» Заң 
қолданысқа енгенде ауыл, ау-
дан, қалалардағы бірталай бе-
делді ақсақалдар, заңгерлер 
жұмыспен қамтамасыз етіледі 
деген де үміттің болғаны анық. 
Өйткені, заң бойынша бітімгер-
шілік істерін халық арасында 
кәсіби және кәсіби емес меди-
аторлар атқару керек. Алайда, 
заң қабылданып, медиацияны 
дамытуға алғашқы қадамдар 
жасалғанымен кәсіби медиа-
торлардың аздығы, кәсіби емес 
медиаторлардың жоқтығы бұл 
бастаманың алға жылжуына, 
кең қолданылуына кедергісін 
тигізді. Ақпарат құралдарында 
сот тарапынан медиацияның 
артықшылықтары жан-жақты 
түсіндіріліп, насихат жұмыста-
ры тұрақты жүргізілгенмен, 
жаңалықты қолдауға құлшыныс 
білдіргендер көп бола қойған 
жоқ. Ал, Ұлытау ауданы бой-
ынша ондай құлшыныс болма-
ды десек те болады. Өйткені, 
біздің ауданда әлі күнге дейін 
небір кәсіби, небір кәсіби емес 
медиатор жоқ. Бұған бұрын да-
уларын тек сот арқылы шешіп 
үйренген халықтың ішкі сенім-
дері де кедергісін тигізгені 
анық. «Дауды әділ шешудің 
негізі - сот» деп түсінетін халық 
жаңалықты қолданып, өз мәсе-
лелерін бітімгершілікпен шеше 
қоймауы да сондықтан. 

 Міне, осыған орай, ме-
диацияның артықшылығын, 
тиімділігін пайдалану үшін сот 
жүйесі тарапынан пәрменді бір 
шараның қажеттілігі байқалған 
еді. Сол себепті де 2016 жыл-

дың 1 қаңтарынан бастап қол-
данысқа енгізілген Қазақстан 
Республикасының Азаматтық 
процестік кодексіне жаңадан 
«Татуластыру рәсімдері» деген 
тарау енгізіліп, оның 179-ба-
бында дауды (жанжалды) ме-
диация тәртібімен реттеу, яғни 

оның ішінде дауды судьяның 
қатысумен реттеу жолы көз-
делген. Осы жаңа заңға бай-
ланысты тараптар сот кеңесу 
бөлмесіне кеткенге дейін сотқа 
дауды медиация тәртібімен 
реттеу туралы өтініш хат беру 
құқылы. Бұндай жағдайда бірін-
ші және апелляциялық саты-
дағы сот іс жүргізуді он жұмыс 
күнінен аспайтын мерзімге 
тоқтата тұрады. Бірінші саты-
дағы сотта медиацияны өткізу 
үшін іс басқа судьяға беріледі. 
Тараптардың өтініші бойынша 
медиацияны іс жүргізуінде іс 
жатқан судья өткізуі де мүмкін. 
Медиацияны өткізетін судья ме-
диация өткізілетін күнді тағай-
ындайды, тараптарға оның 
өткізілетін орны мен уақытын 
хабарлайды. Медиация «Ме-
диация туралы» Заңға және 
Азаматтық процестік кодексте 
белгіленген ерекшеліктерге 
байланысты өткізіледі. Іс жүр-
гізуіндегі іс жатқан судья дауды 
медиация тәртібімен реттеу 
туралы келісімінің мазмұнын 
тексереді, оны бету және іс 
бойынша жүргізуді тоқтату ту-
ралы ұйғарым шығарады. Егер 
тараптар медиация тәртібімен 
келісімге қол жеткізбесе не-
месе келісімнің шартын сот 
бекітпесе, істі талқылау жалпы 
тәртіппен жүргізіледі. Татула-
су келісімін жасасқан тұлғалар 
осы келісімде көзделген тәртіп-
пен және мерзімдерде ерікті 
түрде орындайды. Ерікті түрде 
орындалмаған келісім татула-
су келісімін жасасқан тұлғаның 
өтініш хаты бойынша сот бер-
ген атқару парағының негізінде 
мәжбүрлеп орындатуға жата-
ды. Сөйтіп, барлық судьялар 
алдына келген азаматтарға 
алдымен дауды медиация 
арқылы шешуге болатынын, 
оның тиімді жақтарын айтып, 
ұсыныс жасауды жолға қойды. 
Судьялар және қылмыстық қу-
далауды жүзеге асыратын ор-
гандар тараптарда қандай да 
болмасын нысанда медиацияға 
мәжбүрлеуге құқығы жоқ. Де-
генмен, жаңалықты өздері сый-
лап, олардан әділеттілік күтетін 
судьялардың аузынан есту аза-
маттарға дауларын медиация 
тәртібімен шешуге қозғау сала-
тыны анық. 

Е.БЕЙСЕМБАЕВ,
Ұлытау аудандық

сотының судьясы.

МЕДИАЦИЯ –
 БІТІМГЕРШІЛІКТІҢ ОЗЫҚ ҮЛГІСІ

Қоғам. Адам. Заң

Елбасымыз 2009 жылдың 18 қарашасында 
Қазақстан Республикасы Судьяларының 5 сьезінде 

сөйлеген сөзінде сот тәртібімен қаралатын дауларды 
азайтып, олардың кейбір түрлерін балама түрде шешу 

керектігін атап айтқан болатын. Осыған сәйкес
 2011 жылдың 28 қаңтарында Қазақстан

 Республикасының «Медиация туралы» Заңы қабылда-
нып, ол 2011 жылдың 15 тамызынан бастап күшіне енді. 

Содан бері біршама уақыт өтті.
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Конкурсқа қатысушы-
ларға қойылатын жалпы 
біліктілік талаптары:

D-1 санаты бойынша: 
жоғары кәсіби немесе орта 
кәсіби білім.

Ұлытау ауданы әкімінің 
қабылдау бөлімінің хатшы-
сы (1 бірлік, санаты D-1)

Функционалдық мін-
деттері: аудан әкімінің 
әкімшілік-басқару қызметі 
жұмысын жүзеге асыру; ау-
дан әкімінің қарауына түскен 
хат-хабарды қабылдау;аудан 
әкімінің қолын қойғызуға құжат-
тар және өтініштер қабылдау; 
аудан әкімінің тапсырмасы бой-
ынша қызметкерлерді шақы-
ру;аудан әкімінің телефондық 
келіссөздерін ұйымдастыру, 
телефонограммаларды қабыл-
дау және беру; қабылданған 
хабарларды жазып алып, 
мазмұнын басшы назарына 
жеткізу; аудан әкімі өткізетін 
отырыстар мен жиналыстарды 
дайындау, отырыс немесе жи-
налыстың өтетін уақыты, орны, 
күн тәртібіндегі мәселелерді 
және тіркеу жөнінде қатысушы-
ларға хабарлау; аудан әкімінің 
жұмыс орнын кеңсе керек-жа-
рағымен, ұйымдастырушылық 
техника құралдарымен қамта-
масыз ету; қабылдау келіссөз 
құрылғылары бойынша (те-
лекс, факс, телефакс және т.б.) 
ақпаратты қабылдайды және 
беру.

Конкурсқа қатысушы-
ларға қойылатын талаптар: 
Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы, Қазақстан Республика-
сындағы жергiлiктi мемлекеттiк 
басқару және өзiн-өзi басқару 
туралы, Жеке және заңды тұлға-
лардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы Қазақстан Республикасы-
ның Заңдарын білу қажет.

Компьютерде жұмыс істей 
білу.

Азаматтық қызметтің 
лауазымдық жалақысы

ҚР Қарағанды облысы Ұлы-
тау ауданы әкімінің аппараты, 
(101500, Ұлытау селосы, Абай 
көшесі 27, Анықтама телефонда-
ры: 2-14-51) бос азаматтық лау-
азымдарға орналасуға конкурс 
жариялайды:

Конкурс: Қазақстан Респу-
бликасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 25 желтоқсандағы №1017 
бұйрығымен бекітілген азаматтық 
қызметке кіру және азаматтық қы-
зметшінің бос лауазымына орна-
ласуға конкурс өткізу қағидалары 
негізінде өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін қа-
жет құжаттар: (қоса берілетін 
құжаттардың тізбесі көрсетіл-
ген конкурсқа қатысу туралы 
өтінішті;жеке басын куәландыра-
тын құжаттың көшірмесін;кадр-
ларды есепке алу жөніндегі тол-

тырылған жеке парақты (нақты 
тұратын мекенжайы мен байла-
ныс телефондары көрсетілген); 
лауазымға қойылатын біліктілік 
талаптарына сәйкес білімі тура-
лы құжаттардың көшірмелерін; 
еңбек қызметін растайтын құ-
жаттың көшірмесін; «Денсаулық 
сақтау ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама ны-
сандарын бекіту туралы» Қа-
зақстан Республикасы Денса-
улық сақтау министрі міндетін 

атқарушысының 2010 жылғы 23 
қарашадағы №907 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№6697 болып тіркелген) бекітіл-
ген нысан бойынша денсаулық 
жағдайы туралы анықтама ұсы-
нады).

Әңгімелесуге жіберілген 
үміткерлер Ұлытау ауданы әкімі 
аппаратында бес жұмыс күнінің 
ішінде өтеді.

Осы хабарландыру бұқара-
лық ақпарат құралына («Ұлытау 
өңірі» газетінде) жарияланған 
сәттен бастап 15 күнтізбелік 
күннің ішінде көрсетілген ме-
кен-жай бойынша тапсырылуы 
тиіс.

«Ұлытау ауданы әкімі 
аппараты» ММ-сі.

 АЗАМАТТЫҚ  ҚЫЗМЕТКЕ 
КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ

Санаты Лауазымдық жалақысы еңбек                 
сіңірген  жылдарына байланысты
1 жылға дейін 25 жылдан жоғары

қабылдау бөлімінің               
хатшысы

31925 теңге 39128 теңге

Күйдіргі – адамның және жану-
арлардың (ірі және ұсақ қара мал-
дың, жылқы және шошқаның, т.б.) 
өлімге әкелетін аса қауіпті жұқпалы 
аурулардың бірі. Күйдіргінің қоз-
дырғышы сыртқы ортаның әсеріне 
өте тұрақты. Топырақта жүздеген 
жылдар бойы сақталады. Аурудың 
ұзақтығы мен нышандары алуан 
түрлі. Ауру ағзаны түгелдей және 
жеке мүшелерді де зақымдайды.

Күйдіргі адамға қалай жұғуы 
мүмкін? Ветеринарлық-санитар-
лық сараптамадан өтпеген және 
белгіленбеген сауда орындарын-
да сатып алынған мал өнімдерін 
пайдаланғанда жұғуы мүмкін. Сон-
дай-ақ ауру малға күтім жасаған-
да, сойғанда, терісін алғанда, етті 
мүшелегенде, өлікті көмгенде, күй-
діргі микробының спораларымен 
тұқымданған мал шаруашылық 
өнімдерімен байланысқанда 
(терімен, қабықпен, тері бұйымда-
рымен, жүнмен, қылмен), күйдір-
гің микроптың тұқымдандырудан 
адамға жұғуы мүмкін. Жиі жағдайда 
тері, тыныс жолдарының шырышты 
қабығы және кейде ішек-қарын 
жолы зақымдалады.

Ауруға шалдыққан адамның 
белгілері қандай? Адамда бұл ау-
рудың 3 түрі бар: тері, ішек, өкпе. 
Күйдіргінің тері түрімен ауырған-
да инкубациялық кезеңде терінің 
алуан түрлі жарасы 2-ден 14 күн-
ге дейін созылады. Алғашқыда 
зақымданған орында қызыл дақ 
пайда болады да, тері деңгейіне 
дейін жетеді. Біраз уақыттан кей-
ін жара пайда болады. Науқастар 
қатты қышынуға және зақымданған 
жерде күйдіргіш сезіміне зарла-
нады. Жара бойында ісіну және 
терінің қызарып кетуі байқалады. 
Жараның аймағында сезгіштік-

тің болмауы мен оның төмендеуі 
байқалады. Ағзаның улануының 
белгілері (температураның 390-
400 С көтерілуі), жалпы әлсіреген-
дік, қалжырағандық, бастың қатты 
ауруы, бастың айналуы, бірінші 
тәулікте немесе екінші күні жүректің 
қатты қағуы байқалады. Дәрігер-
ге уақытында қарану және специ-
фикалық ем жүргізудің арқасында 
әдеттегідей адамның жазылуымен 
аяқталады.

Күйдіргінің өкпе түрінің бел-
гілері тұмауға ұқсайды – темпера-
тураның көтерілуі, адамның қатты 
қалтырауы, кеудеден қақырықтың 
қатты бөлінуі байқалады. Үш-төрт 
күннен кейін есеңгіреуге және 
өлімге әкелетін жіті өкпе жетімсіздігі 
қалыптасады.

Күйдіргінің ішек түрінде іштің 
қатты ауруы, құсу, іштің қан ара-
лас қатты өтуі байқалады. Сібір 
жараның инкубациялық кезеңі екі 
күннен жеті күнге дейін созылады. 
Алдын алу шаралары:  ауру мал-
ды және жұқтырылған өнімдерді, 
мал шикізатын (егер де ауру бел-
гісі тіркелсе) елді мекен жерінен 
тыс шығаруға (келтіру) қатаң түрде 
тыйым салынады; белгіленбеген 
сауда орындарында ветеринарлық 
ілеспе хатынсыз ет өнімдерін сатып 
алуға тыйым салынады; ветеринар 
маман міндетті түрде тексеруді 
жүргізгеннен кейін үй малын сойған 
кезде, жеке қорғаныш құралдарын 
(резеңкелі қолғап, халат) қолдану 
қажет; аурудың бірінші белгілері-
нен бастап-ақ, науқас жедел түрде 
медициналық көмекке жүгінуі тиіс, 
олар өз тарапынан курстық емдеуді 
анықтайды.

   Ұлытау аудандық 
медицина бірлестігі.

Тұрғындар назарына!

 АБАЙЛАҢЫЗ – КҮЙДІРГІ!

Разновидности сибирской язвы 
– существуют три формы этой бо-
лезни: легочная, кишечная и кож-
ная. Первые две встречаются край-
не редко, но именно они – самые 
страшные: обычно заболевание 
этими формами сибирской язвы 
заканчивается смертью. Сибирской 
язвой можно заразиться – при ра-
боте с зараженными животными, 
загрязненными предметами – че-
рез раны и трещины на руках. При 
употреблении в пищу зараженного 
мяса и воды, недостаточно обра-
ботанных термически. Воздуш-
но-капельным путем при вдыхании 
бацилл. Возбудитель инфекции 
может находиться в воде, а также 
сохраняется в почве, иногда более 
ста лет.

Симптомы болезни – при кож-
ной форме сибирской язвы на 
месте, куда попала инфекция, 
сначала появляется зуд кожи, воз-
никает гнойное пятно, которое 
потом начинает пузыриться, че-
рез 2-6 дня превращается в язву, 
покрывающуюся черным струпом. 
При этом у больного повышается 
температура, болит голова, ломит 
тело. Осложнением при отсутствии 
специфического лечения является 
септицемия. При легочной форме 

сибирской язвы первые признаки 
похожи на грипп: повышается тем-
пература, человека сильно знобит, 
начинает обильно выделяться мо-
крота из груди. Через 3-5 дней раз-
вивается острая легочная недоста-
точность, которая приводит к шоку 
и смерти. При кишечной форме си-
бирской язвы начинаются сильные 
боли в животе, рвота, жидкий стул с 
кровью. Инкубационный период си-
бирской язвы – от 2-х до 7-ми дней.

Медицинская помощь – при пер-
вых же признаках болезни надо 
обращаться к врачу, который опре-
делит курс лечения. Для лечения 
сибирской язвы успешно приме-
няется пенициллин, тетрациклин, 
левомицетин и другие антибиотики.

Меры защиты – использование 
индивидуальных средств защиты 
(резиновые перчатки, плащи, про-
тивочумные костюмы, противогазы 
всех типов); изоляция больных лю-
дей, животных и зараженных пред-
метов; сообщение о выявленных 
заболевших в органы управления 
по делам ГО и ЧС и органы санэ-
пиднадзора.

                                  
Улытауское районное 

медицинское объединение.

К сведению населения!

 ОСТОРОЖНО – СИБИРСКАЯ ЯЗВА!

Қарағанды облысы Ұлытау ауданы ІІБ-нің КПБ-ның өндірісінде 
тұрған 19.08.2016 жылы ашылған №16356003430002 санды іздестіру ісі 
бойынша 16.08.2016 жылы сағат 20:30 шамасында Ұлытау селосынан 
шығысқа қарай шамамен 8-10 шақырым жерден белгісіз адамның сүй-
ектері жатқаны жайында хабарлайды.

Белгілері: жынысы ер адам. Киімдері: қызылтүсті дубленка, 
сұртүсті куртка, қаратүсті ақ жолағы бар күрте, қаратүсті шалбар, қы-
зылтүсті жасыл жолағы бар көйлек, көктүсті джинс матасынан тігілген 
шалбар, қызылтүсті футболка, сұртүсті носки. Айрықша белгі: үстіңгі 
тістерінен сол жағынан санағанда 1,2,5 тістері жетіспейді, сынған 3-еу, 
шіріген 4,8, үстіңгі оң жағынан санағанда 1,2,3,4,5,8 тістері жетіспейді. 
Осы оқиға бойынша мәлімет білген адамдарды мына телефон-
дарға хабарлауын сұраймыз: 8(71035) 2-16-17; 2-11-02; 2-14-36; 
факс: 2-13-07.

                        Аудандық ішкі істер бөлімі.

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА!

Жусан жапырақты ойран-
шөп қашқаргүлділер (Asteraceae) 
тұқымдасына жататын бір жылдық 
өсімдік. Сыртқы пішіні қара жусанға 
ұқсайды.    

Ойраншөп ішкі карантиндік ны-
санға жатады. Өсімдіктің сабағы 
тік, ұзындығы 10см-ден-2,5м-ге 
дейін, жоғарғы басы сыпыртқыға 
ұқсас бұтақталып, қысқа қылшық 
тәрізді түкшелермен көмкерілген. 
Жоғарыдағы жапырақтары кезек-
тесіп орналасқан жеке, қауырсын-
ды жапырақшалардан тұрады. 
Жапырақтарының үстіңгі беті көк-
шіл түсті тақыр, ал төменгі жағы 
қысқа түкшелердің әсерінен сәл 
көкшілдеу болып келеді. Гүл қауа-
шақтары жарты шар тәрізді неме-
се жұмыртқаға ұқсас, диаметрі 4-5 
мм. Гүлдері теріс конусты, тақыр, 
ашық-сары түсті, ұзындығы 2мм. 
Тұқымдарының ұзындығы 4-5мм, 
ені 2,0-2,5мм. Пішіні жұмыртқа си-
яқты сопақтау, жоғарғы бөлімдері 
торланған сүйірлеу ұштары қоңыр 
не қара түсті болып келеді. Тамы-
рлары жұмырлау келген, бұтақта-
лып тамыршалар жайып, 4м-ге 
дейін терең бойлап кетеді.

Ойраншөп өсімдігін бір қа-
рағанда оның түріне және иісіне 
қарап, қара жусанға ұқсатуға бо-
лады. Дегенмен арамшөп төзімді 
және жер таңдамайтын ерекшелі-
гімен жусаннан асып түседі. Тұқы-
мы арқылы көбейеді. Тұқым беру 
қабілетінің жетілгендігі сонша, 
бір жусан жапырақты ойраншөп 
өсімдігі 30-40 мың дән бере алады. 
Бұлардың тұқымдары кеш жинала-
тын дақылдарды ластап отырады. 
Топырақта жатқан тұқымдары 5 
жылға дейін өну қабілетін сақтап, 
8см топырақ қабатынан еркін өсіп 
шыға алады. Арамшөп жылу суй-
гіш өсімдік болғандықтан, олардың 

тұқымдары көбіне күн қызған кез-
де, дақылдардан кейін қаптап өсе 
бастайды. Өсімдіктердің жаппай 
шығу мерзімі, ауа температурасы 
8-10С болғанда(сәуір,мамыр ай-
лары).

Жусан жапырақты ойран-
шөп- барлық ауылшаруашылық 
дақылдарының арамшөбі. Оларды 
ластап жарамсыз етеді. Әсіресе, 
игерілмеген тың жерлерде жақсы 
өсіп –өнеді. Сондықтан да оларды 
жол бойларының, өзен, көл жаға-
ларының, ірі ауыл, қалалардың 
көшелерінен кездестіруге болады.

Ойраншөп тек қана өсіп қой-
май, өздерінің күшті тамырымен, 
өркендерімен мәдени өсімдіктерді 
ығыстырып отырады. Өзіне көп 
ылғалдылықты қажет ететіндіктен, 
топырақтың ерте кебуіне әкеліп 
соғады. Мәселен, егістікте өсіп 
тұрған ойраншөп өсімдігінің толық 
өсіп-өнуі үшін жұмсалатын су, би-
дайдан 2 есе, ал құмайдан 3 есе 
артық екен. Егерде бір шаршы 
метр жерде 20 ойраншөп өсімдігі 
өсіп тұрса, онда топырақтың әр гек-
тарынан 135кг азот, 40кг фосфор, 
157кг калий шығынданады. Бұл 
шығын бидай өсімдігінің қажетінен 
2-4 есе жоғары.

Осыған байланысты ойраншөп 
өсімдігі көп өскен егістіктердегі 
дақылдардың түсімі тез төмендеп, 
ал шамадан тыс көбейген кезде то-
лық құртып жібереді. 

Ойраншөп өсімдігінің құрамын-
да 0,07 ден 0,15% дейін ащы зат 
пен эфир майы болғандықтан, ол 
араласқан сүрлемді жемшөп ретін-
де пайдалануға болмайды.

Ойраншөп өсімдігі өскен жер-
лердің адамға тікелей зияны мол. 
Әсіресе, өсімдік гүлдеген кезде, 
олардың тозаңдары желмен жоға-
ры көтеріліп, ондаған шақырымға 

таралып, адамдардың тыныс алу 
жолдарына түсіп, қауіпті аллер-
гиялық ауру түрлерін қоздыра-
ды. Қазіргі кезде халық арасында 
олардың әсерінен қозатын дерма-
тит,коньюктивит және өкпе-тыныс 
жолдарының демікпе аурулары кең 
таралып отыр. Тіптен, осы өсімдік-
тің қала, ауыл маңында бірнеше 
түбінің болуы ғана осы аталған 
аурулардың қозуына себепкер бо-
лады. Себебі бір ғана өсімдік мил-
лиардтаған тозаң бөледі.

Жусан жапырақты ойраншөп 
ауыл шаруашылығы дақылдары-
ның тұқымдарының тасымалдау, 
әсіресе кеш жиналатын күнбағыс,-
беде, көкөністерді жинаған кезде 
таралып отырады. Негізгі таралу 
мерзімі-тамыз,қыркүйек айлары

КАРАНТИНДІК ШАРАЛАР ЖӘНЕ 
КҮРЕСУ ЖОЛДАРЫ 

Агротехникалық шаралар:
Ауыспалы егіс тәртібін 

дұрыс сақтау;  егісті күтіп баптау; 
арамшөп басқан жағдайда сүрі 
жер ретінде өңдеу; егінді жинаудан 
кейін іле-шала топырақты сыдыра 
жырту; терең сүдігер жырту; тыңай-
тқышты оңтайлы мөлшерде беру;

Химиялық шаралар:
Арамшөпті құрту үшін герби-

цидтерді  ‘’Тізімге’’сәйкес қолдану 
керек. Жаздық бидайдағы жусан 
жапырақты ойраншөпті құрту үшін 
2,4 ДА, лонтрел; жүгері мен құмай-
да- эрадикан, майозин; күнбағыста 
– дуал, эптам;  қант қызылшасын-
да- бетанал АМ, вензар; қызанақта 
– трефлан;  жоңышқада- пиот; 
бақтарда- раундап т.б. пайдаланы-
лады.

ҚР АШМ АӨК МИК 
Ұлытау аудандық аумақтық 

инспекциясы.

КАРАНТИНДІК АРАМШӨПТЕР ЖУСАН ЖАПЫРАҚТЫ 
ОЙРАНШӨП-AMBROSIA ARTISIFOLIA  L.

Маман кеңесі
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ГАЗЕТТІҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ: «Ұлытау ауданының әкімдігі» 

Газетте жарияланған мақала 
авторларының пікірі редакци-
яның көзқарасына сәйкес келе 

бермейді.

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет, 
ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде 

тіркелген №2199-Г куәлігі берілген. Астана қаласы. 
07.08.2001ж.

Хабарландыру мен құттық-
таулардың мазмұнына редакция 
жауап бермейді. Мақалалардың 
нақтылығы үшін автор жауапты.

Газет «Ұлытау өңірі» редакциясының компьютер орталығында беттеліп, Қарағанды қаласындағы 
«Қарағанды Полиграфия» ЖШС-нің баспаханасында басылады. Ермеков көшесі, 33 үй.

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 
инд: 101500
Қарағанды облысы,
Ұлытау ауданы,
Бұлқышев көшесі, 11- 
үй. Тел: 2-13-72; 2-11-22
эл.пошта: 
ulytau-oniri@mail.ru

Газет аптасына бір рет шыға-
ды, Таралымы - 1400 дана

Көлемі - 4 баспатабақ
Тапсырыс - 36

Ұлытау 
өңірі

Ұлытау 
өңірі

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ТЖ бөлімінен

Дубайда әлемдегі ең үлкен, 
жабық ойын-сауық орталығы 
іске қосылды. Оның жалпы құны 
1 миллиард долларды құрайды. 
Нысанның аумағы 28 футбол 
алаңына тең.

Жоба авторларының айтуын-
ша, орталық жыл сайын 20 мил-
лионан астам адамды қабылдай 
алады. Олар ойын-сауық орнына 
әлемнің түкпір-түкпірінен мил-
лиондаған турист келеді деп 
жоспарлап отыр.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Қымбатты да, қадірлі әкеміз 
Ершұманов Қаныш ТҮСІПҰЛЫ!

Міне, бүгін 70 жасқа келіп 
отырсыз. Біз Сізді 70 жасқа 
келуіңізбен шын жүректен құт-
тықтаймыз. Өмірдің барлық 
жақсылығын тілейміз. Деніңіз 
сау, өміріңіз ұзақ болып, ұр-
пақтарыңыздың қызық-қуа-
нышын көріп, анамызбен қоса 
ағарып, ортамызда арқасүйер 
асқар тау болып жүре беріңіз.

Құтты болсын келген 70 
жасыңыз,

80 менен 90-нан да асыңыз.
Анамызбен бірге жасап жан әке,
Алла берсе 100-ді де нық басыңыз.

Ақ тілекпен: балаларыңыз Шоқан-Гүлзада, 
немерелеріңіз Жұлдызай, Нұржан, Ержан.

ДУБАЙДА ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ҮЛКЕН, ЖАБЫҚ 
ОЙЫН-САУЫҚ ОРТАЛЫҒЫ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

ТАСС ақпарат агенттігінің хабарлауынша, 
халықаралық жаппай жүгіру марафонына үн-
дістандық 100 жастағы қарт әжей қатысып, 
100 метрді 1,5 минутта бағындырған.

Бір қызығы, осы марафонға оның 78 
жастағы ұлы Гурдев Сингх те қатысқан.

«Анам жүгірумен 7 жылдан бері айналы-
сып келеді. Осы жылдар ішінде ол көптеген 
жарыстардың жеңімпазы атанса, 100 жастан 
асқан спортшылар арасында өткен марафон-
да бірінші келіп, алтын медаль алды», – дейді 
Гурдев Сингх. Ал қарт әжейдің өзі: «Ұзақ өмір 
сүруі мен спорттық жетістіктерінің құпиясын 
жақсы тамақтанып, физикалық жаттығулар 
жасауымның арқасы», – дейді.

ШАРТАРАПТАН

100 ЖАСТАҒЫ ҚАРТ ӘЖЕЙ КАНАДАДА ӨТКЕН МАРАФОНҒА ҚАТЫСТЫ

Қытайда алдағы бес жылда мүгедектер-
ге арналған Оңалту университеті ашылады. 
Бұл жөнінде журналистерге Бүкілқытайлық 
мүгедектер федерациясының төрағасы Чжан 
Хайди мәлім етті. Бұл туралы ақпаратты 
Синьхуа агенттігі хабарлайды. Бұл бағыттағы 
жұмыстар 2016-2020 жылдар аралығында іске 
асатын болады. Жаңадан құрылатын оқу орны 
мүгедектердің саны мен сапасын жақсартуға, 
облыстағы оңалту медицинасына мамандар 
дайындауға мүмкіндік береді, – дейді Чжан 
Хайди.

Қазіргі уақытта  оңалту мамандықтары бой-
ынша Қытайда 70 жоғары оқу орны ашық. Жыл сайын 8000-нан аса маман бітіріп шығады, алайда, 
бұл сұранысты қанағаттандыра алмайды. Бұл мәселені шешу үшін алдағы бес жылда маманданды-
рылған оқу орнын құрамыз, – дейді Чжан Хайди.

 ҚЫТАЙДА ТЕК МҮГЕДЕКТЕРДІ 
ЕМДЕЙТІН ОРТАЛЫҚ АШЫЛАДЫ

Жаңа Зеландияда ұшқышсыз басқарыла-
тын шағын аппарат – дронды пицца жеткізу 
қызметіне пайдалана бастады. Осы сервисті 
қолға алған компания басшыларының ай-
туынша, көліктің бұл түрі өте тиімді. Кеп-
теліске түспейді, жол талғамайды. Мұндай 
қызметке екі тонналық ұшақты пайдалану 
тиімсіз екендігі анық. Компания қызметтің бұл 
түрін Германия, Жапония, Франция, Австрия 
және Голландияда да ашуды жоспарлап отыр. 
Жаңа Зеландияда дрондарды сауда-саттық 
байланыстарда қолдануға өткен жылы рұқсат 
берілген болатын. 

Ғаламтор беттерінен.

ДРОНДАР
 ПИЦЦА ТАСЫП ЖҮР

Ұлытау селосының тұрғыны 
Тұрлығұлова Үмия КӘДІРБАЙ-
ҚЫЗЫН 60 жасқа толған мерейтой-
ымен шын жүректен құттықтаймыз. 
Сізге жарқын да мағыналы өмір, 
көтеріңкі көңіл, деніңізге саулық, 
отбасыңызға амандық тілейміз.

Мерейлі күн нұрға 
                            толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз.

Ізгі ниетпен; жиендері Әмина, Қуаныш-Әсия, 
Асқар-Бибігүл, Әбдіқапар-Шәйза, Сәбит-Гүлжан.

Оқу жылының алғашқы күні №1  Ұлытау орта мектебінде  ТЖ 
бөлімінің қызметкерлері мектеп оқушыларымен кездесті.  4-5 сынып 
оқшылары ТЖ бөлімінің қызметкерлерінен  пеш жаққанда сіріңкемен 
ойнамауға, жалпы үйдегі өрт қауіпсіздігі туралы қағидаларды ести 
отырып,  қызығушылықтарын білдіріп, өрт қауіпсіздігі ережелерімен 
таныстыру мақсатында келген мамандарға барынша қызығушылық 
танытып, түрлі сауалдар қойды. 

Сондай-ақ, ТЖ бөлім қызметкерлері балаларға үйде өрт қаупсізді-
гі ережесін сақтау үшін не істеу керектігін, қандай іс-әрекеттер істеу 
керек екендігін айтып өтті: 

1) Үйде сіріңкемен ойнауға болмайды; 2) Өрт шыққан жағдайда 
«101» нөмеріне қоңырау шалу; 3) Өрт шыққан жағдайда терезе ашуға 
болмайды; 4) Өрт шыққан кезде үй ішінде тығылып отырып қалуға 
болмайды.

Алғашқы білім күнінде түсіндірме сабағына  қатысқан барлық 
оқушыларға Ұлытау ауданы ТЖ бөлім қызметкерлері өрт қауіпсіздік 
туралы 85-тен астам үгіт насихат материалдары, яғни суреттері бар 
жадынамалар, сызғыштар, күнтізбелер, бояғыш дәптерлерін естелік-
ке берді.    

Д.МҰХАНБЕТОВ,
Ұлытау ауданы ТЖБ  аға инженері, 
азаматтық қорғау  aғa лейтенанты.                   

 АЛҒАШҚЫ ОҚУ КҮНІ 
СӘТТІ БАСТАЛДЫ


