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2010  ЖЫЛДЫҢ  1 ҚАҢТАРЫНАН  БАСТАП  ШЫҒАДЫ 

2-бет

Мемлекеттік қызметшілер күні Жазғы демалыс

4-бет

Жастар кеңесінің отырысы

САЛТАНАТТЫ   ҚОС  МЕРЕКЕ

Құрметті журналистер, бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері!

Сіздерді төл мерекелеріңіз – Байланыс және ақпарат қызметкерлерінің күні құттықтаймыз.
Журналистика – қызығы мен қиындығы мол, зор жауапкершілікті қажет ететін 

жауапты кәсіп. Сіздер жекелеген адамдардың тағдыры да, қоғамның рухани ахуалы да 
адал, шынайы журналистік сөзге байланысты екенін жақсы білесіздер. Сондықтан 

газеттеріңіз бен оқырманның алдында адал қызмет етіп келесіздер.
Аудандық билік органдары мен БАҚ арасында қалыптасқан қарым-қатынастың 

сындарлы сипат алғаны баршаға аян. Сіздердің салмақты сөздеріңіз бен салиқалы 
пікірлеріңіздің арқасында халық билікке өз сөзін жеткізіп отыр. Баспасөзбен тығыз 
байланыстың нәтижесінде атқарушы және өкілетті билік органдарының қызметі 

туралы аудан жұртшылығына жедел және дәлелді ақпараттар жеткізіліп келеді.
Сіздерге тынымсыз кәсіптеріңізге деген адалдықтарыңыз, болып жатқан 

жаңалықтарды тұрғындарға жеткізіп, маңызды әлеуметтік міндеттерді ше-
шуге зор үлес қосып келе жатқандарыңыз үшін зор алғысымызды білдіреміз.

Мерекелеріңіз құтты болсын!
Құрметпен: 
Г.АКУЛОВ,

 Бородулиха ауданының әкімі
 У.МАЙЖАНОВ, 

Аудандық мәслихаттың хатшысы

 Маусым айының 23 жұлдызында аудан орталығының 
Мәдениет үйінде қос мереке салтанатты түрде аталып 
өтті. Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 
Жарлығымен 23 маусым Мемлекеттік қызметшілер күні 
болып белгіленді. Мемлекеттік қызметшінің жұмысы терең 
білімділік пен іскерлікті ғана емес, үлкен жауапкершілікті 
талап ететіні сөзсіз. Ал, ҚР "Қазақстан Республикасындағы 
мерекелер туралы" 2001-жылғы 13-желтоқсандағы заңының 
4-бабына сәйкес, 23-маусым Қазақстан Республикасының 
полиция күні болып жарияланды. Салтанатты жиынға 
барлық ауданымыздың, ауылдық округтердің, мекеме, 
ұйымдардың қызметкерлері қатысты. Аудандық мәдениет 
үйінде жиналған барлық мемлекеттік қызметшілер мен по-
лиция қызметкерлерін аудан әкімі Григорий Иосифович 
Акулов құттықтап, мемлекеттік қызметшілердің Елбасымыздың 
саясатын жүзеге асырудағы рөлі туралы айта келіп: «Біздің 
ауданымызда үш жүзден астам мемлекеттік қызметші қызмет 
атқаратынын, әр қызметшінің ауданымыздың дамуына 
қосып отырған өзіндік ерекше үлесі бар екенін атап өтті. 

Содан кейін аудан әкімі Григорий Иосифович өз еңбегімен 
ерекше көзге түскен, осы салада өз еңбектерін сіңірген 
ардагерлерді, ең үздік деген мемлекеттік қызметкерлер мен 
полиция қызметкерлерін мақтау қағаздарымен марапат-
тап сый- сияпаттар тапсырды. Сонымен қатар осы мереке 
күні Жезкент кентінің әкімі Василий Дерябин мен Белағаш 
ауылдық округінің әкімі Дүйсенғали Асаубаевтар салтанатты 
түрде ант беріп, оларға қызметтік куәліктер табысталды. 
Ал, ауданымыздың әлеуметтік саласында еселі еңбек етіп, 
ең жоғарғы көрсеткіштерімен ел құрметіне бөленген, осы 
салада басшылық қызмет атқарған ауданымыздың «Құрметті 
азаматы» ардақты апайымыз Бектембаева Файза Фазылқызы 
«ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрлігінің» 
«Еңбек ардагері» (төс белгісі) медалімен марапатталды. Өз 
кезегінде сөз алған «Еңбек ардагері» атанған апайымыз 
Файза Фазылқызы өзінің артында қызмет етіп келе жатқан 
мемлекеттік қызметшілер мен полиция қызметкерлерін сал-
танатты мерекелерімен құттықтап, өзінің ақ тілегін жолдады.

(жалғасы 2-ші бетте)

ЖАҢАЛЫҚТАР
МИЛАН КӨРМЕСІНДЕГІ 

ҚАЗАҚСТАН КҮНІ
«Expo Milano 2015» көрмесінде осындай атты акция өткелі 

тұр Италияның солтүстігіндегі Милан қаласында үстіміздегі 
жылғы 1 мамырдан бастап ЭКСПО көрмесінің өз жұмысын 
бастап кеткені белгілі. Өлшеулі мерзімі қазан айының 31-
іне дейін созылатын оған күллі әлемнің 144 мемлекеті, 
3 халықаралық ұйым, 16 мемлекеттік емес ұйым және 5 
корпоративті павильон қатысуда. Бас тақырыбы –«Планетаны 
асырау. Өмір сүруге қажетті қуат» деп аталатын бүкіләлемдік 
көрме шеруі сапында біздің еліміздің де өз павильоны бар. 
Маусымның 27-сінде осы жерде Қазақстан күні аталып өтеді. 
Оған Италияға қысқа мерзімдік жұмыс сапарымен келген 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысады деп күтілуде.

Миландағы осы тойдың өту барысын жазып-түсіріп көрсетуге 
белгіленген қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдері мұнда бұрнағы күні Мәскеу арқылы алдын ала 
келіп жетті. Альпі тауының етегіндегі айдын шалқардай кең 
көсілген қаланың дидары бізге соншалықты жылы көрінді. 
Елдің солтүстігінде, таудың қапталында жатқан, айналасын 
жап-жасыл орман қоршаған шырайлы шаһардың жылылық 
мөлшері де біздің Астанадан төмен емес екен. Бірақ қазіргі 

таңда көрмесінің өзі 150-ден астам ел мен ұйымнан жұрт 
жинап отырған құтты қоныста пәлендей абыр-сабыр байқала 
бермейді. Мұның бәрі мұндағы жұмыстардың белгілі бір 
тәртіпке бағындырылып, өзіндік ұтымды жүйемен жүргізіліп 
жатқанының белгісі болса керек...

Бас комиссардың айтуынша, Милан ЭКСПО-сында Қазақстан 
павильонының үздік үштіктің қатарында тұрғаны қазірдің 
өзінде белгілі болып қалған. Ал павильонның дәл осын-
дай биік белестен көрінуі үшін Қазақстан Үкіметі 17 млн. 
еуродан астам қаржы бөліпті. Ал павильонның аумағы 
3 мың 250 шаршы метрді құрайды. Мұнда келушілерді 
Қазақстанның ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, 
балық шаруашылығы, аквадақылдар, экология, егіншілік, 
сондай-ақ, республика өмірінен қызықты деректер деп 
бөлінетін 6 түрлі аймақтың экспонаттары қарсы алады. 
Қонақтардың барлығына мұнда қазақтың құнарлы да ши-
палы сусыны – қымыз ұсынылады...

– Осы павильон құрылысын салып шығуға бір жарым 
жылға жуық уақыт жұмсалды, – деді Миландағы ЭКСПО-2015 
көрмесі Қазақстан құрылыс кешенінің атқарушы дирек-
торы Роберт Мюллер. – Бірақ біткен жұмысқа бәріміздің 
де көңіліміз толады. Мен Қазақстан павильонын осы 
көрмедегі ең мықты жұмыстардың бірі деп санаймын. 
Біз бұл жұмыстарды атқару барысында қазіргі заманғы 
технологияларды кеңінен пайдаланып бақтық. Осының өзі 
Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласындағы өзіндік 
ерекшеліктері арқылы оның бүкіл тарихы туралы әңгімелеп 
беруімізге мүмкіндік берді. Жөн сөз. Бұған біз де келістік. 
Енді бүгінгі әңгімемізді осындай биік нотамен, көтеріңкі 
көңіл-күймен аяқтағымыз келіп отыр. Ал негізгі сөзді бүгін 
Бүкіләлемдік көрмеде Қазақстанның ұлттық күні болып 
өткеннен кейін айтып бермекшіміз. Бұған тек қосатынымыз: 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Италияға жұмыс 
сапары барысында бұдан басқа тағы екі елдің ресми және 
іскер адамдарының қатысуымен Қазақстан-Италия бизнес-
форумы болып өткелі тұр.

БАҚ беттерінен
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Аудан ажары

«ҚАЗАГРОМАРКЕТИНГ» АҚ АУЫЛДЫҚ 
КЕҢЕСШІЛЕРІНІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУҒА 

БАҒЫТТАЛҒАН ОҚЫТУ КУРСТАРЫН 
ӨТКІЗУДЕ

АНА ТІЛІМ БАЙЛЫҒЫМ

«Қазагромаркетинг» АҚ облыстық филиалдары 
негізінде аймақтық өкілдіктердің және ауылдық 
ақпараттық-кеңес беру орталықтары қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыруға бағытталған оқыту курстары 
өткізілді.

«Қазагромаркетинг» АҚ ауылдық ақпараттық-кеңес 
беру орталықтары еліміздің 160 аудан орталығында 
жұмыс істеуде. Сонымен қатар консультациялық 
қызмет 14 облыс орталығы мен Астана, Алматы 
қалаларындағы өкілдіктер негізінде де қолжетімді.

Өткізілген оқыту курстарының басты мақсаты өкілдік 
қызметкерлері мен ауылдық кеңесшілердің агрокешен 
субъектілеріне ұсынатын тегін ақпараттық-кеңестік 
қызметінің сапасын арттыру болып табылады. 

Биылдың өзінде «Қазагромаркетинг» АҚ агроөнеркәсіптік 
кешеннің 11 000 субъектісімен «Дербес қызмет 
көрсету» келісімдерін жасасқан. 

Бұл келісімдер негізінде агрокешен субъектілері 
тегін ақпараттық қызмет ала алады, оның ішінде 
ауылшаруашылық тауар өндірушілері үшін аграрлық 
саланы мемлекеттік қолдау шаралары, республиканың 
барлық өңірлері бойынша ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің, азық-түліктің, төрт түлік малдың, жем-шөп 
пен жанар-жағармайдың ағымдағы бағасы, әрбір 
өңірге сәйкес тұқым сұрыптары, тыңайтқыштар, улы 
химикаттар, сонымен қатар механизация құралдары, 
өндіріске енгізу үшін ұсынылған сынақтан өткен 
соңғы ғылыми әзірлемелер, ұсақ және орта ауыл 
шаруашылығы құрылымдарының қаржылық 
сауаттылығын арттыруға бағытталған мәліметтер; 
агроөнеркәсіптік кешен үшін материалдық-техникалық 
ресурстарды және қызметтерді өндірушілер мен 
жеткізушілер бойынша ақпарат, республикада және 
басқа да елдерде жоспарланып отырған семинарлар, 
тренингтер, ұйымдастырылатын көрме-жәрмеңкелік 
шаралар туралы және т.б. мағлұматтар қолжетімді 
болып табылады.

Жыл басынан бері «Дербес қызмет көрсету» 
келісімдері негізінде «Қазагромаркетинг» АҚ аймақтық 
өкілдіктері аграрлық тауар өндірушілеріне 35 000 
астам консультациялық-ақпараттық қызмет ұсынған. 
Оның ішінде аймақтық желі мәліметіне сәйкес 14 000 
астам консультация ағымдағы нарықтағы бағаларға 
қатысты болса, 7 200 астам кеңес оқыту семинар-
лары мен көрме-жәрмеңкелік шараларға, 5 300 
астам сұрау саланы мемлекеттік қолдау мәселесіне 
байланысты болған.   

Сонымен қатар «Қазагромаркетинг» АҚ «Дер-
бес қызмет көрсету» келісімдерін жасаспаған 
ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне де  тегін 
консультациялық қызмет көрсетеді. 

Мәселен, биылғы қаңтар-маусым айлары аралығында 
компания өкілдіктері мен ауылдық кеңесшілері 
келісім жасаспаған тауар өндірушілеріне 12 000 
астам консультациялық қызмет ұсынған. Оның ішінде 
4 000 астам қызмет  ауылшаруашылық саласын 
мемлекеттік қолдауға, 3 000 астам қызмет ағымдағы 
нарықтағы бағаға қатысты болған.  

Сонымен қатар компания кеңесшілері мен 
өкілдіктерінің қызметкерлері агрокешен субъектілеріне 
арнап «Агробизнес-2020» бағдарламасы аясында 
жүзеге асырылып жатқан жаңа қолдау шаралары 
жөнінде де ақпараттық консультациялар жүргізуде. 
Оның ішінде агрокешен субъектілерін қаржылық 
сауықтыру, инвестициялық субсидиялау, несие мен 
лизингтің пайыздық мөлшерлемесін азайту, қарыздарды 
кепілдендіру мен сақтандыру аясындағы субсидиялау 
шаралары бойынша ақпараттық кеңестер берілуде. 

Сондай-ақ компания көмегіне жүгінген тауар 
өндірушілерге «ҚазАгро» холдингісінің еншілес 
ұйымдары тарапынан берілетін несиелер мен ли-
зинг жөніндегі ақпараттық кеңестер де ұсынылуда.   

Өткізілген оқыту курстары барысында компанияның 
облыстық өкілдіктерінің қызметкерлері мен ауылдық 
кеңесшілері аграрлық саланы мемлекеттік қолдау 
мен несиелеу саласындағы өзгерістермен таныс 
болып, біліктілік деңгейлерін арттырды. Бұл компа-
ния ұсынатын тегін ақпараттық қызметтің сапасын 
көтеруге бірден-бір ықпал етеді.

Еске сала кетсек, «Қазагромаркетинг» акционерлік 
қоғамы агроөнеркәсіптік кешен субъектілері үшін 
ақпараттық-консультациялық, аналитикалық және 
маркетингтік қызметтер көрсету нарығында 2003 
жылдан бастап табысты қызмет етіп келеді. Компания 
агроөнеркәсіптік кешенді ақпараттық-маркетингтік 
қамтамасыз ету саласында арнайы мамандандырылған 
ұйым дәрежесіне ие болып табылады. 

Қоғам Қазақстанның облыс орталықтары мен 
аудандарында орналасқан ірі аймақтық желіге ие. 

Анықтама:
«Қазагромаркетинг» АҚ-ның («ҚазАгро» ұлттық 

басқарушы холдингі» АҚ-ның еншілес компани-
ясы) миссиясы ауылшаруашылық тауарлары мен 
қызметтерін дамытудың нарықтық инфрақұрылымын 
қалыптастыруға бағытталған мемлекеттік саясатты 
жүзеге асыру болып табылады. Ол үшін компания 
өзінің ауылдық кеңес беру орталықтары арқылы 
қазіргі заманғы ең озық ақпараттық технология-
ларды пайдаланып шаруалардың ақпаратқа деген 
қолжетімділігін арттыруда. 

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ АӨК 
саласында қызметін жүзеге асыратын акционерлік 
қоғамдарды тиімді басқару арқылы Қазақстан 
Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін да-
мытуды ынталандыру мақсатында   2006 жылы 
құрылды. Холдингтің құрамына «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ, 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Аграрлық несие корпораци-
ясы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау 
қоры» АҚ, «ҚазАгроКепіл» АҚ, «Қазагромаркетинг» 
АҚ кіреді.

Мәнсия Сәкенова,  +7 701 977 61 00, sakenova.m@
kam.kz. тел: 8(7172) 580-177, ішкі 154, http://
www.kam.kz

Қазагромаркетинг»
 АҚ-ның баспасөз қызметі 

Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, жасап келе жатқан халықтың 
өткені, бүгінгісі, болашағы. Қазақ тілі өзінің даласындай бай. Қазақ 
сөзі қашанда даланың қоңыр желіндей аңқылдап, еркін есіп тұрады.

 Қазақ тілі қасиетті Қазақ домбырасының үнімен үндесіп жа-
тады. Ана тілі – бұл әкенің тілі, туған халықтың тілі. Ана тілін біз 
кішкентай кезімізден әке-шешемізден, әжеміз бен атамыздан біле 
бастаймыз. Ана сүтіндей бойымызға біртіндеп сіңеді. Халықтың 
тәуелсіздігінің ең басты белгісі – оның ана тілі, ұлттық мәдениеті. 
Өзінің ана тілі, ұлттық мәдениеті жоқ ел өз алдына мемлекет болып 
өмір сүре алмайды. Дүниедегі барлық халық тәуелсіздікке ұлттық 
қадыр-қасиетін, мәдениетін, ана тілін сақтап қалу үшін ұмтылады. 
Сондықтан кез-келген мемлекет өзінің аумағында салт-дәстүрін, 
ана тілін айрықша қорғайды. Еліміз Қазақстан Республикасы егемен 
ел атанды. Ана тілімізге мемлекеттік мәртебе берілді. Тіл туралы 
заң қабылданды. Президентіміздің 2003 жылғы 15 қарашадағы 
жарлығымен қыркүйектің үшінші жексенбісі Қазақстан Республи-
касы халықтары тілдерінің күні ретінде атап өтілетін болды. Тіл 
адамдар арасындағы қатынас құралы, өйткені адамдар қоғамдық 
өмірде бір-бірімен тіл арқылы сөйлеседі, пікір алмасады, ойын 
жеткізеді. Тіл арқылы біз оқып, білім аламыз, қалаған мамандықты 
игереміз. Тіл арқылы даналар сөзін оқып білеміз, одан ғибрат 
аламыз. “Өнер алды – қызыл тіл” деген осыдан шыққан болар. 
Тіл халықпен бірге жасайды, дамиды, өркендейді.

Бородулиха ауданының 
«Халыққа қызмет көрсету орталығы»

АУЫЛДАСТАРЫНЫҢ 
ЫҚЫЛАСЫНА БӨЛЕНГЕН 

ЖАНДАР 
 Бар жақсылық балаларға демекші, Белағаш ауылында тұратын Дмитри-

евтар отбасы Михаил Владимирович пен жұбайы Светлана Васильевна 
ауылдастарының ыстық ықыласына бөленіп, алғыс арқалап отырған 
жандар. Осы жерде бұрыннан тұрып келе жатқан отбасының екеуіде 
көп жылдары бұрынғы 
ұн тарту комбинатында 
бірі лаборант болса, 
екіншісі басқа жұмысты 
атқарған. Бүгінгі таңда 
балалары Екатерина, 
Надежда, Евгения, Ва-
силийлерден 6 немере 
сүйіп отырған үлгілі 
отбасы. Бұдан 3жыл 
бұрын алғашында өз 
балалары үшін істеген 
бассейндеріне бірте 
- бірте ауылдың бала-
лары да келе бастады. 
Үйде немерелерімен 
отырған Светлана осы 
кәсіпті қолға алып, енді 
басқа балаларға да 
қуаныш сыйлады. 
Бассейннің кіре 
берісінде жүздері 
бал-бұл жанған 
бүлдіршіндер мен 

балаларды көруге болады. Олар күн ара немесе бос уақыттарында 
осында келіп отырады. Жаз айының алғашқы онкүндігінде 3 баланың 

анасы болсамда балаларымды ертіп менде бардым. Күн ыстық 
болатын. Балаларыма ұнағандықтан 3-4 сағаттай болуға тура келді. 
Мұнда балаларға ұнайды, таза ауа, суға түсіп, балалармен танысып, 
түрлі ойындар ойнаймыз. Бұнда шынымен жазғы демалыстарын 
тиімді өткіземін деген жеткіншектерге қандай жақсы. Табиғат ая-
сында ой-өрістерін кеңейтетін түрлі ойындар ұйымдастырылады. 
Жалпы бұл бассейнде маусым айынан ауылдағы ұсақ балалар ата-
аналарымен, үлкен бауырларымен барып көңілді демалып қайтады. 
Ауылдастары, ата-аналар риза болуда. 

  Г. ӘЛІМБЕКОВА, 
Краснополь орта мектебінің бастауыш мұғалімі

 (Басы 1-ші бетте)
Мерекеде аудан әкімінің алғыс хат-
тарымен өмір бойы осы мемлекеттік 
қызметте қажырлы еңбек еткен 
ауданымыздың әрбір ауылдық 
округінде қызмет атқарған бір топ 
зейнеткерлікке шыққан ардагерлеріміз 
ардақталды. Атап айтқанда: Х.Тулеев 
(Уба Форпост), А.Лейман (Красный яр), 
Л.Шнырева (Белағаш), Т.Кожахметова 
(Новопокровка), А.Есимханова (Под-
борный), А.Шербанева (Андреевка), 
О.Белослюдова (Новодворовка), 
Г.Лесневская мен Р.Сабитова (Бо-
родулиха), Т.Филиппенко (Степной) 
ауылдық округтерінде ұзақ жылдар 
мемлекеттік қызметте қажырлы қызмет 
атқарған азаматтар мен азаматша-
лар. Сонымен қатар бүгінгі таңда 
өз қызметтерін мүлтіксіз орындап, 
қиындыққа мойымай, ел іргесінің 
тыныштығын сақтап жүрген тәртіп 
сақшылары полиция қызметкерлері 
мен мемлекеттік қызметкерлер ма-
рапатталды. 
Мереке Шығармашылық үйінің 
әртістері дайындаған концерттік 
бағдарламаға ұласып, өнерпаздар бір 
сағат бойы көрермендердің көңілін 
көтерді. Қазіргі жаһанданудың өрелі 

САЛТАНАТТЫ ҚОС МЕРЕКЕ

биігіне қол созған кезде тәуелсіз елімізді өркендету жолында еселі еңбек 
етіп жатқан ауданымыздың полиция мен мемлекеттік қызметкерлерін 
шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз өркендеп, аспанымыз ашық елімізде 
әрқашан тыныштық болсын. Дендеріңе саулық, отбастарыңа амандық, 
еңбектеріңе жеміс тілейміз. 

              М АТАЕВА
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Қоғам келбеті
Бородулиха ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 
28 мамырдағы №149 қаулысы Нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
2015 жылғы 22 маусымдағы №3999 тіркелген

Бородулиха ауданының шалғайдағы 
елді мекендерде тұратын 
балаларды жалпы білім беретін 
мектептерге тасымалдаудың схемасы 
мен тәртібін бекіту туралы
«Автомобиль көлігі  туралы»  Қазақстан Республикасының 
2003 жылғы  4 шілдедегі Заңының 14-бабы 3-тармағының 
3-1) тармақшасына сәйкес, Бородулиха ауданының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1.Осы қаулының 1, 2 - қосымшаларына сәйкес Бородулиха 
ауданының шалғайдағы елді мекендерде тұратын бала-
ларды жалпы білім беретін мектептерге тасымалдаудың 
схемасы мен тәртібі бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Г.АКУЛОВ, аудан әкімі

Бородулиха ауданы әкімдігінің 
2015 жылғы «___»__________ 

№___ қаулысына 1 қосымша

Бородулиха ауданының шалғайдағы елді 
мекендерінде тұратын балаларды жалпы білім 
беретін мектептерге тасымалдаудың схемасы

Бородулиха ауданы әкімдігінің
2015 жылғы «___»__________

№ ___________ қаулысына
2 қосымша

Бородулиха ауданының шалғайдағы елді мекен-
дерде 

тұратын балаларды жалпы білім беретін мек-
тептерге 

тасымалдаудың тәртібі
1. Балаларды тасымалдау тәртібі
1. Балаларды тасымалдау жолаушылар мен багажды 

автомобиль көлігімен тасымалдау заңнамасының та-
лаптарына сәйкес жабдықталған автобустармен, шағын 
автобустармен жүзеге асырылады.

2.   Балаларды тасымалдаушы (бұдан әрі – Тасы-
малдаушы) жолаушылар мен багажды тасымалдауға 
заңнаманың талаптарын сақтаумен өзіне тиесілі авто-
бустарды тасымалдау үшін пайдаланатын білім беру 
ұйымы болып табылады.

3. Тасымалдаушы тасымалдауды орындау алдында 
бұйрықпен балалардың тасымалдауын ұйымдастыру 
туралы шешімді ресімдейді, онда жүргізушінің, еріп 
жүрушілердің міндеттерін, жүру маршрутын  және 
балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
іс-шаралар регламенттелінеді.

4. Тасымалдау қауiпсiздiгiне қатер төндiретiн жол 
және метеорологиялық жағдайлардың қолайсыз 
өзгеруi кезiнде, автобустардың қозғалысын уақытша 
тоқтату туралы қолданыстағы нормативтiк құжаттарда 
көзделген жағдайда Тасымалдаушы рейстi алып тастауға 
және бұл туралы тасымалданатын балаларға дереу 
хабарлауға тиiс.

5. Жол жағдайларының қолайсыз өзгеруi кезiнде, 
басқа жағдайлар кезiнде (қозғалысқа шек қою, уақытша 
кедергiлердiң көрiнуi, бұл жағдайда жүргiзушi кестеге 
сәйкес жылдамдықты жоғарылатпай жүре алмайды), 

кесте жылдамдықты төмендету жағына (қозғалыс 
уақыттарының артуына) түзетiлген болуы тиiс.

6. Тасымалдаушы балаларды тасымалдайтын әрбiр 
автобусқа өз қызметкерлерінің санынан алғашқы дәрiгерлiк 
көмек көрсету әдiстерi бойынша дайындықтан және 
балаларды автобуспен тасымалдау кезінде қауiпсiздiгiн 
қамтамасыз ету бойынша арнайы нұсқамадан өткен 
жауапты еріп жүруші адамдарды белгiлейдi. 

7. Нұсқаманы жол қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз 
етуге жауапты адам жүргізеді. 

8. Балаларды тасымалдау үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамалық талаптарына жауап беретін жүргізушілерге 
рұқсат беріледі. 

9. Балаларды тасымалдау кезiнде автобустың жүргiзушiсiне 
мыналарға жол берілмейді:

1) сағатына 60 км артық жылдамдықпен жүруге;
2) жүру маршрутын өзгертуге;
3) балалар бар автобус салонында қол жүгi мен 

балалардың жеке заттарынан басқа кез келген жүктi, 
багажды немесе мүкәммалды тасымалдауға;

4) автобуста балалар болған кезiнде, соның iшiнде 
балаларды отырғызу және түсiру кезiнде автобус са-
лонынан шығуға;

5) автобуспен артқа қарай қозғалысты жүзеге асыруға;
6) егер ол көлiк құралының өздiгiнен қозғалуын немесе 

оны жүргiзушi жоқ болғанда пайдалануын болдырмау 
шараларын қолданбаса, өз орнын тастап кетуге не-
месе көлiк құралын қалдыруға.

10. Ерiп жүрушi отырғызу (түсiру) аяқталғаны ту-
ралы хабар бергеннен және автобус есiктерi толық 
жабылғаннан кейiн жүргiзушiге отырғызу (түсiру) ор-
нынан автобус қозғалысын бастауға рұқсат етiледi.

11. Көлiк құралы жақындаған кезде ерiп жүрушiлер 
балалардың оның алдынан шығуына және жүру бөлiгiнде 
болуына жол бермейдi.

12. Ерiп жүрушiлер балаларды отырғызу орнына 
ұйымдасқан тәртiпте (кiшi балаларды – екi-екiден сапқа 
тұрғызып) жеткiзедi. Отырғызу автобустың алдыңғы 
есiгi арқылы жүргiзiледi.

13. Ерiп жүрушiлер автобусқа отырғызу және одан 
түсiру, автобус қозғалысы кезiнде және аялдау уақытында 
балалар арасында тиiстi тәртiптi қамтамасыз етеді.

14. Балаларды автобусқа отырғызу ерiп жүрушiлердің 
басшылығымен және жүргiзушiнiң бақылауымен ав-
тобус толық тоқтағаннан кейiн отырғызу алаңында 
жүргiзiледi.

15. Сапар кезiнде ерiп жүрушiлер балалардың:
1) салонда тұруына және жүруiне;
2) есiктер мен терезелерге жантаюына;
3) жоғарғы сөрелерге ауыр және орнықсыз заттарды 

қоюына;
4) қол жүгiн өту жолдарына және кiреберiстегi (шыға 

берiстегi) алаңдарда орналастыруына;
5) терезе ойықтарынан бастарын шығаруына;
6) терезеден қоқысты және қандай болса да өзге 

заттарды тастауға;
7) жазатайым жағдайдың алдын алуға бағытталған 

жолаушылардың денсаулығы мен өмiрiне қауiп төндiретiн 
ахуал туралы хабарламалардан басқа жүргiзушiнi көлiк 
құралын басқарудан алаңдатуына;

8) жолаушылардың денсаулығы мен өмiрiне қауiп 
төндiрмейтiн жағдайларда авариялық жабдықтарды 
пайдалануына;

9) есiктердi ашуына;
10) төбелесуiне, итерiсуiне, қимыл ойындарын ойнауға 

жол бермейдi.
16. Тұрақтау (аялдау) кезiнде балаларды автобустан 

шығару алдыңғы есiк арқылы жүзеге асырылады. Ав-
тобустан бiрiншi болып ерiп жүрушi шығады. Тұрақтау 
(аялдау) кезiнде ерiп жүрушi  автобустың алдыңғы 
бөлiгiнде тұруы және балалардың түсуiн және со-
дан кейiн балалардың жолдың жүру бөлiгiне жүгiрiп 
шықпауын бақылау қажет.

17. Автобустан шыққанда әрбiр бала жеке заттарын бiр 
қолымен көтерiп, ал екiншi қолымен баспалдақтардан 
түскенде тұтқадан ұстауы тиiс. Тепетеңдiктi жоғалтпау 
және өзге жолаушыларды жарақаттандырмау үшiн 
иықпен көтерiп жүретiн рюкзактар мен сөмкелердi 
оқушылар иықтан шешiп, қолдарына алулары тиiс.

18. Түсiрген кезде ерiп жүрушiлер балалардың:
1) есiкке қарай қозғалғанда төбелесуiне, итерiсуiне;
2) баспалдақтардан секiруiне;
3) көлiк құралын жолдың жүргiншi бөлiгiнен айналып 

өтуiне, оған шығуына;
4) жүргiншi бөлiктiң маңында қимыл ойындар ой-

науына жол бермейдi.
19. Түсiргеннен кейiн ерiп жүрушiлер:
1) жеткiзу орнына келген балаларды санап шығады;
2) ұйымдасқан түрде оларды түсiру орнынан және 

автобустардың тұрақтау алаңшаларынан ерiп жүреді.
2. Қорытынды ережелер
20. Ауданның шалғайдағы елді мекендерінде тұратын 

балаларды жалпы білім беретін мектептерге тасымал-
дау бойынша осы тәртіппен реттелмеген қатынастар 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 
сәйкес реттеледі.
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Таралымы 3080 оның ішінде «Аудан тынысы»580

“Аудан тынысы - Пульс района”
аудандық газетінің бас редакторы

Екатерина БОЙЧЕНКО 

БАҚ жекеменшік иесі:
“Шығыс ақпарат” ЖШС

Директор НҰРЖАН ҚУАНТАЙҰЛЫ

Газет ҚР Иивенстициялар және даму министрлігі Байла-
ныс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде тіркеліп, 
аудандық «Аудан тынысы» - «Пульс района» газеттерінің 

тіркеу туралы N 15346-Г куәлігі (04.05.2015) берілген

“Аудан тынысы” газетінің редакторы
Мейрамгүл АТАЕВА

Аудан тынысы 4 № 54 (563) 30 маусым 2015 жыл

ҚАЗЫМБЕТ БАТЫР

Бақытөмір Шалғынбай.
ҚР Бас редакторлар клубының  

мүшесі, «ҚР  Үздік бас редакторы» 
медалінің иегері.

(Басы өткен нөмірде)
Түнімен мазасыздана шала тынығып, 

кескілескен ұрысқа кірісіп те кетті. Қазақ 
қолы сай-саланы ұтымды пайдаланды. 
Жекпе-жекке шыққан қазақ батырлары 
түгел жеңіп шықты. Қытай-жоңғардың 
үкілеп келген талай батырларының басы 
қанжығада кетті.

Үш күн ұрыста қытай-жоңғар әскері 
қатты қырылды. Тіпті соғысқысы келмеген 
шаруалар мен еріксіз жүрген жоңғар 
сарбаздары шебі бұзылмай-ақ қашып 
кетіп жүрді. Әйтеуір, сенімді, іріктелген 
жау әскері ғана күш көрсетті. Оның өзі 
аз емес еді.

Туды бір төбеден екінші төбеге епті ау-
ыстырып, дұшпан көзін аулаған тушының 
жеке қорғауындағы он екі батыр да, 
арнайы жүздік те әбден қалжырады. 
Қашқан шеріктерін қайта қуалап келіп 
соғысқа салатын қытай-жоңғарға тың 
күш те келіп қосылып жатыр.

Ал Қабанбайға қосымша келетін күш 
жоқ. Ал Тарбағатай тауының арасындағы 
Абылай ханның шағын тобы мен ұлы 
жүз әскері алмағайып күн туса керек.

Қазымбет батыр қалжырап, әбден 
шаршаса да сыр бермейді. Қабағы 
қатулы. Ұрыс саябырсыған сәтте туды 
жас батырларға беріп, сәл тынығады. Сан 
алуан ойға беріледі. Сонау жас, қабылан 
сынды қуатты күндерін, албырт шақтарын 
есіне түсіреді. «Қайран, дүние-ай! Қас 
пен көздің арасындай да болмай өте 
шыққаның ба? Қашан ұрпағым соғыстан 
дамылдап, бейбіт өмірге көшеді? Құрысын 
бәрі. Осы жолы жеңсек Қытай, Жоңғар 
еріксіз келісімге келеді дейді ғой хан ием. 
Дұрыс айтады. Жеңуіміз керек. Содан 
кейін даңдайсыған жауды Еренқабырғадан 
әрі асырып тастасақ, екінші қайталап 
соғуы екі талай».

Қазымбет батыр шағын өзен жағасында 
сәл саябыр сәтте ауқаттанып отырып, 
жас батырларға тудың қасиеті туралы 
әңгімелейді.

-Сонау бір жылы Қаз дауысты Қазыбек 
би Ертіс төңірегіндегі үлкен соғыстағы 
жеңістен кейін маған келіп батасын беріп 
еді. Онда мен қырықтан жаңа асқам. 
Қуатым қазіргіден анағұрлым көп. Сегіз 
кез туды оп оңай таяқша айналдырып, 
ұршықша иіретінмін. Бір қысылтаяңда 
туды аман алып қалғам. Содан кейін 
біздің әскер жеңіске жетті.

«Жалғанда жаның шықса да, өліп кетсең 
де туың жығылмасын, сағың сынбасын, 
тауың шағылмасын» деп еді жарықтық 
Қазыбек би. Туымызды жығып алмайық. 
Осы туды сонау ежелгі қазақ даласының 
шетіне апарып тігіңдер. Егер мен олай-
былай болып кетсем,-деген күрсініп.

-Қойыңыз, батыр аға! Біз өлеміз деп 
соғыспаймыз. Өлмейміз, жеңеміз. Аман 
боласыз. Жеңісті күнді көресіз әлі,-деп 
жас батырлар жапа тармағай басу ай-
тып жатыр. Бәрі де Қазымбет батырдың 
сөзінен тіксініп қалған сыңайлы.

-Жә, өлеміз бе, өлмейміз бе көре жа-
тармыз. Бірақ ту жығылмайды. Енді сәл 
дем алыңдар,-деп батыр ертоқымын жа-
станып, көз шырымын алуға жатты. Дем 
аламын деуі жай ғана. Соңғы күндері бір 
түрлі мазасыз. Сансыз ой шатастырып, 
көз шырымын алса болды түс көреді. 

Түсінде туды сіресіп ұстаған күйі ақ 
боз атпен аспанға ұшып шығады, не 
бір көз ұшындағы ақ қарлы шыңның 
басында туды ұстап қатып қалады. Ту 
үстіндегі қасиетті қорғаушы бүркіт 
төбесінде шыр айналып қалықтап 
жүріп алады... Сонау етекте балала-
ры мен немерелері бұған айғайлап 
қол бұлғайды, шақырады. Біртіндеп 
алыстап, қалың тұманға еніп жоғала 
береді, жоғала береді. Ал өзі болса 
шың басындағы ақ бұлтқа оранып 
алып аспанға самғап ұшып барады. 
Биіктеген сайын жасаратын сияқты. 
Бойы да жеңілдеп сала бергендей. Ке-
нет көз ұшында қалықтап, баяғыдағы 
жас ару қалпында Таңшебер келеді, 
қоңыр жорғаға мініп алып. Не деген 
сұлулық! Әлемнің әйел затына бер-
ген сұлулық ажары бойына біткендей, 
құлын мүше, бота көз, елік мойын, 
марал кеуде... Көзінен жасы боталап 
тұр ғой. «Батырым-ай, неге ту түбінде 
сіресіп қалғансың!? Кім сені атқан, қай 
оңбаған?!» Енді байқады, өндіршектен 
қос жебе қатар қадалыпты. Кімнің 
атқанын білмейді де. Әйтеуір, бойы 

жеңілдеп, туды қатып ұстаған күйінде 
аспанға ұшып барады. Таңшебердің 
жасы кенет қанға айналғандай.

-Әлемде бір ерге ғашық болсам өзіңе 
ғана ғашық болып едім. Жат жұрттық, 
үшінші әйел демедің, ризамын саған. 
Ризашылықпен, қан төгіс болмасын 
деп қимай шығарып салып едің, күні 
кеше ғана. Адамдар неге ұлтқа, ұлысқа 
бөлінеді екен? Неге соғысып, жоқтан 
өзгеге таласады?

Айтшы тірегім, айтшы батырым! 
Мынау көл болып аққан аналардың 
қанды жасы кімге керек?! -Таңшебердің 
қанды жасы көл дарияға айналды. Сонау 
төменде оған бала-шаға тұншығып, 
шомылып жатыр. Таңшебер алыстай 
берді, алыстай берді. Мұның астындағы 
ақ боз аты бейне жансызданғандай 
қозғала алмай тұрып қалды. Кенет 
жан-жағынан көп құзғын қаптағандай. 
Бүркіті оларды шетінен теуіп, құлатып 
жатыр. Не деген көп өзі? Мына бүркіті 
шаршап, зорығатын болды-ау! Осы 
соңғы түсінен батыр шошып оянды. 
Бұл кезде дабыл да қағылып, сарбаздар 
сап түзеп шұғыл алға ұмтылып барады 
екен. Көмекшісі атын көлденең тартты. 
Бір сұмдықтың боларын  сезгендей 
астындағы аты да қайта-қайта кісіней 
берді. Батыр туды оң қолымен «Бис-
милла» деп алып, көмекшілерімен 
алға ұмтылды.

Ой, Алла-ай. Мына көріністің өзі 
көрген түсіне ұқсайды екен. Өткен 
күндерінің өзі түсі секілді ғой. Өте 
шықты бір таңның алдында ақ боз 
атпен құйғытып. 

Бұл жолғы жаудың беті қатты. Қубаспен 
Қабанбай келді қасына желе жортып.

-Мыналар соңғы, таңдамалы күшін 
салып жатыр. Осы жолы жеңсек, қуалап 
сонау қазақтың ежелгі жерінің шетінен 
бірақ шығарамыз әлі. Бекем бол, батыр,-
деді де алға қарай шаба жөнелді.

Кескілескен ұрыс басталды.
Қас қарайса да толастар емес. Тіпті 

ай жарығымен түні бойы қақтығысты. 
Қытай-жоңғар әскері шегініп, тым- 
тырақай қашып барады. Қазақ қолы 
рухтанып, жауды қуып келеді. Кенет 
қол қытай – жоңғар әскерінің екінші 
легіне  тап болды. Тағы да кескілескен 
ұрыс. Түн қараңғылығына қарай сәл 
саябырсыды да, таң ата қайта жалғасты. 
Абырой болғанда түнді пайдаланып, 
қытай-жоңғардың еріксіз жүрген 
шеріктерінің біразы шегініп, қашып 
кетіпті. Қара халықты соғыс әбден мезі 
қылған. Әсіресе, жаулау жорықтары.

Қазақ әскері Ақшәулі етегінен төмендеп 
Қоңыршәуліге қарай жауды ығыстырып 
келеді. Үлкен бір төбенің тұсына жеткенде 
алдыңғы жазықтан тағы да жаудың бір 
тың күші шабуылға шықты. Кескілескен 
қидаласу. Қазымбет батыр туды ең биік 
төбенің басына алып шығып, қазақ 

жауынгерлердің рухын аспандатып 
жіберді. Кенет «Қабанбайлаған» 
үлкен топ тұтқиылдан жауға лап 
қойды. Бұл Көкжал Барақ батыр 
бастаған ерекше мыңдық еді.

Қытай-жоңғар қолбасшылары 
сасқалақтап қалды. Барақ қолы 
өзгелерге қосылып жау әскерінің 
бір жақ қабырғасын қақыратып 
барады. Қабырғасы емес-ау, оң 
жақ қанаты майырылып, сына 
бастаған алып бір құс дерсің. Ке-
нет сонау төбе басында желбіреп 
тұрған қазақ туына көзі түсті, жау 
қолбасшыларының.

-Ана ту ұстаған батыр мен 
қорғаушыларын құртыңдар! Сонда 
жеңеміз. Туы құласа қазақ әскері 
қаһарынан айырылып, қойдан жуас 
болады. Кәне, мергендер жүздігі 
мен атты найзагерлер мыңдығын 
дереу аттаныңдар!

Жау қолбасшылары жанталаса 
бұйрық берді. Бір лек әскер төбе 
басындағы тушыға қарай ұмтылды. 
Қиян-кескі ұрыс басталды. Ту 

қорғаушы жүздік жанталасып жатыр. 
Оларға оң қанаттан бірнеше жүздік 
көмекке ұмтылды. Соғыстың негізгі 
бөлігі біртіндеп осылай ойысты. 
Арындап келген жау қолы қатты 
күтпеген қарсылыққа тап болды. 
Өлсе де беріспеуді мақсат тұтқан 
қазақ жауынгерлерінің қатары 
сирегеніне де қарамай найза-
ласады. Қан суша ақты. Ер серігі 
болған аттар кісінеп, жараланып, 
құлап жатты. Жануарлардың өліп 
бара жатқанда көздері мөлдіреп, 
үнсіз жылады. Бір топ мергендер 
ортаңғы шепті бұзып тушыға тым 
таяу келді. Сұр мергендер тушы-
ны көздеп, садақтарын тартты. 
Осының бәрін көріп тұрған тушы 
Қазымбет батыр іштей Алладан 
тілек тіледі: «Иә, Алла, жанымды 
алсаң да халқымның туын жыға 
көрме. Өлсем осы туды тік ұстаған 
күйімде абыроймен өлейін. Қуат 
бер, Алла!»-деп туды сығымдай 
ұстап, ұзын сабын үзеңгі астынан 
өткізіп, жақсылап бекітіп алды. 
Астындағы аты да иесін түсінгендей. 
Жануар қасқайып тұр. Осы сәтте 
жан жағынан бірнеше оқ ысқырып 
өтті. Тіпті біреуі он жақ иығының 
үстінен зу ете түсті. Енді бір сәт. 

Енді бір сәт қос жебе келіп сол 
қапталдан өндіршектен қадалды. Тағы 
бір екі жебе қара санға тиді. Талай 
оқ тиіп, тәннің ауырып, жанының 
жарадан азап шеккенін көріп еді, елу 
жыл соғысқанда. Осы жолғы мехна-
ты тіпті ерекше болды. Алғашында 
тамақ тұсы от қарығандай болып 
күйдірді. Қатты ауырсынды. Өзге 
жерден көрі өндіршектен тиген оқ 
ащы болады екен. Батыр ажалының 
келгенін анық сезді. Басы айналып, 
кеудесіне қарай ыстық қан құйыла 
берді. Тәнінің ауырып, жанының 
азапқа түскеніне қарамастан Қазымбет 
соңғы күшін жинап, шайқалып ба-
рып түзелді.

-Иә, Алла, халқымның амандығы 
үшін аттан құлата көрме, туым 
жығылмасын! Жаным арымның 
садағасы. Тек аттан құлатып, туды 
жыға көрме,-деп соңғы тілегін ай-
тып, батыр тақымын барған сайын 
қысып, қос қолымен туды кеудесіне 
қарай қапсыра берді. 

Алла тағаланың періштелері:
-Тілегің орындалады, батыр. Туың 

жығылмайды. Өзің де жығылмайсың. 
Алла жар болды. Енді сенің жаның 
пәниден бақиға өтіп бара жатып, 
жеңісті көреді. Туыстарың мен 
қаруластарыңның қимай өкініп 
жылағанын да, рухтанып, ашуға 
мініп, жауды сонау ту-ту алысқа 
қуалап тастағанын да көреді жаның. 
Атың аңызға айналады. Өйткені, 

ЖАСТАР КЕНЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ
Дмитриевка ауылдық округінің мәжіліс залында жастар ісі жөніндегі  

кеңестің отырысы өткізілді. Кеңеске учаскелік полиция инспекторы 
Қ.Нұрлыбеков, жастар ісі жөніндегі маман Д.Имамбаева, кеңес мүшелері, 
ауыл белсенділері және ауыл жастары қатысты.

Күн тәртібінде 2 сұрақ, округтегі нашақорлықпен күрес туралы мәселе 
және 2015 жылдың 6 айындағы мемлекеттік жастар саясатын жүзеге 
асыру бойынша атқарылған жұмыстар туралы сұрақтар қарастырылды.

Бірінші сұрақ бойынша учаскелік инспектор Қ.Нұрлыбеков ҚР қылмыстық 
кодексінің нашақорлық туралы бабын түсіндіре отырып, қазіргі заманда 

нашақорлықтың 
көбейгені және 
оның алдын алу 
профилактикалық 
іс-шарасының 
маңызы зор 
екендігі жөнінде 
айтып өтті. 
Қ.Нұрлыбеков 
жастар қойған 
сұрақтардың 
барлығына жа-
уап берді.

Екінші сұрақ бой-
ынша жастар ісі 
жөніндегі маман 
Д.Имамбаева жа-
стармен жұмыс, 

мәдениет, білім, ауыл белсенділерінің  рухани – имандылық құндылықтарды 
және жастардың патриоттық сезімдерін қалыптастыруға бағытталған 
іс-шаралар бірлесіп жүргізілетіні жөнінде түсіндіріп өтті. Одан да басқа 
жастардың жұмыспен қамтылуы және ҰБТ нәтижесі жөнінде айтып өтті.

Дөңгелек үстел ойдағыдай аяқталып, осы өткізілген дөңгелек үстелдің 
жастарға тигізер пайдасы мол деп сенеміз.

А.КАДЫРОВ, 
жастар кенесінің мүшесі  

сен өзіңе өмір емес, халқыңа, ұрпағыңа өмір сұрап, өзіңді мерт еттің. Өз 
амандығыңды ғана ойласаң, шегініп, көп сайдың бірін паналай салар едің. 
Өйтпедің. Сен нағыз ерсің. Нағыз ерсің!

Құлағына періштелердің осындай үні анық естіліп, бойы жеңілдеп сала 
бергендей. Жоғарыдан жаналғыш Әзірейіл қара шапанын бұлғап қалып 
еді, шыбын жаны тәннен бөлініп шығып, жеп-жеңіл болып қалықтап ұша 
жөнелді. Бейне түсіндегідей. Иә, осы көріністі түсінде көріп еді ғой. Әлем 
қандай тамаша. Еш иіс те, ауа да сезілмейді. Басқа уақыт өлшемі, басқа 
әлем. Бақилық әлем. Әне, әдеміленіп кеткен Таңшебері мұңайып, бұған 
қарай қалықтап келеді. Өткенде бақи болған бәйбішесін қолынан жетектеп 
алыпты. Қандай жарасымды. Біреуі қазақ, біреуі қалмақ. Апалы-сіңілілердей...

Енді өзінің тәніне көзі түсті бір сәт. Ана астында мініп жүрген тұлпары 
өзінен де ақылды екен ғой. Тек тіл жоқ. Оның тілін енді ғана ұғып тұр. 

-Уа, батыр ием! Алланың бұйрығымен саған серік болып едім. Адалдығыма 
берікпін. Сен Алладан іштей тілек тілегенде мен бәрін естіп-сезіп тұрғам. 
Мені Алла періштелерімен, қорғап бір де бір оқты дарытпады. Жау 
жеңілді. Қарашы, жапа тармағай қашып барады.

  Әй, пенделер-ай, не жетпейді екен сендерге, біріңді- бірің қынадай 
қырып. Қарашы, аналарға! Не ерекшелігі бар. Бәрің де бір адам 
баласысыңдар ғой.

Тұлпарының көзінен алты тарам жас парлап тұр. «Антыма адалмын 
батыр, антыма адалмын. Қош бол» дейді жануар. Бір сәт кісінеп жіберіп 
төмен қарай назар салды. Жауды қуып тастаған Қабанбай бастаған топ 
өзіне қарай шауып келеді екен.

-Қайран боздағым-ау, батырым-ай! Жайшылықта сұсты көрінетін алып, 
батыр Қабанбай ентелей келіп, ат үстіндегі мұны құшақтап жылағанда, 
сақалынан тарам-тарам жас сорғалады. Қормалым-ай, сенің ерлігің 
ғасырлар бойы үлгі болады, батырым. Күллі қазақты құтқардың...

Қабанбайдай батыр еңкілдеп жылағанда, езіле аза тұтқанда, өзгелерініңсай 
сүйегі сырқырап егіліп кетті.

Бір кезде ту ұшында айналып ұшып жүрген алып бүркіт тудың басын 
үш айналды да, адамша «Қош» деп ұшып кетті, көз көрмеске. Пәни 
дүниеде таусылмас тіршілік үшін күресте де, соғыста да өзінің төбесінде 
қалықтап, қорғап жүретін бір алып қыранның барын жүрегімен, жанымен 
сезетін. Кейде түсінде көретін. «Осы бүркіт  екен ғой, қорғаушым»,- деп 
ойлады да, кенет санасына: «Осы жолы неге қорғамады екен бұл кием» 
деген ой келді. Сол ақ екен ақ періштесі: «Пешенеңе жазылғаны осы, 
адам өмірі жарық дүниеде өлшеулі»-деп сыбырлап тұр. Енді бір сәт 
ақ періштелері сонау жақтағы ақ шарбы бұлттардың арасында көрініп 
тұрған Таңшебермен өзгелердің қатарына алып кетті.

-Сен халқың үшін жан берген шаһидсың. Бұл әлемдегі орының ерекше,-
деген дауыс келді.

-Ерлігің ғасырдан-ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа аңыз болып тарайды. 
Ол жарық дүниедегі толассыз тартысқа берілетін, дүниеқоңыз адамдар 
үшін керек. Қайран адамдар-ай, адамша өмір сүруді үйрене алмай-ақ 
Алланың кәріне ұшырап жүре ме екен...

****
Батырдың рухы Қабанбай бастаған қолдың жеңісті жорығының соңын 

да, келесі жылғы Аягөз бойындағы «Мамырсу» (Қандыжап) бітімін де, 
одан кейінгі өмірді де көрді. Оның рухы мәңгі өлмек емес. Аты мен ісі 
халқы үшін үлгі-өнеге. Қасиетті Қазымбет батыр рухы қазірде Тәуелсіз 
Қазақ елінің көк байрағын көріп, төбемізде Алладан тілек тілеп, тілекші 
болып жүр әлі де. Иә, кешегі Қазымбеттей бабамыз  жықпай ұстап 
қалған Туымыз жығылмасын. Сол кездегі айқас, қазақтың ең соңғы ірі 
айқасы болып ғасырдан-ғасырға қалсын.


