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Қазақстан Республикасы президентінің Кубогы үшін ұлттық ат спорты түрлерінен Қазақстан 
Республикасының Конституциясы күніне және “ЭКСпО – 2017”  халықаралық мамандандырылған 

көрмесіне арналған республикалық жарыстардың бағдарламасы
“Көкбастау” ипподромы.

26-27 тамыз, 2017 жыл.

26 ТАМЫЗ
10.00-20.00 – Жарысқа қатысушылардың 
                       орналасуы және оларды
                       тіркеуден өткізу

27 ТАМЫЗ
10.00-11.00 – Концерттік бағдарлама
11.00-11.15 – Жарыстың салтанатты 
                       ашылуы
11.15-11.20 – 5 шақырымға тай жарыс
11.20-11.45 – 11 шақырымға құнан бәйге
11.45-12.00 – Теңге ілу
12.30-13.00 – 16 шақырымға топ бәйге
13.00-13.10 – Қыз қуу

бЕКЕТТЕГІ   ҚУАНЫШ
♦ б ә р е к е л д і!

Сәрсенбі күні Алматы қаласы мен Қазыбек бек бекетіне қатынайтын пойыздың 
алғашқы легі келіп тоқтады. Осы күні пойызды ауылдың жасы мен кәрісі асыға 
күткені байқалды. Себебі, осы уақытқа дейін ауыл тұрғындары мен ауылға жақын 
маңдағы елдімекен азаматтары қалаға қатынау үшін жолдан такси ұстап шаш 
етектен шығынға бататын еді. Оның үстіне, “Алтын Орда” базарындағы кептелістен 
мезі болған жұрт осы күні келген пойызды қуана қарсы алды. 

заманауи пойызбен ауыл мен Алматы 
арасында жүру бізге зор мәртебе дер ем. 
Менің қалада жұмыс істейтін балаларыма 
бұл жеңіл болатын болды. Өйткені, 
таксимен күнде ауылдан қалаға қатынау 
үшін 1000-1500 теңге төлейтін олар енді 
80 теңгемен ғана бара алатын болды. 
Біздің бақытымызға келген бұл жүрдек 
пойыз енді тоқтамаса екен деп тілейміз,– 
деді.

Ерсін Кеңесбекұлы Сабырханов 
«Тұран Экспресс» жолаушылар 

тасымалы компаниясы бас директорының 
орынбасары: Бүгінгі күннен бастап 
аудандарыңызға келген пойыз бұдан 
былай қысы-жазы тоқтамастан екі 
мезгілде де Қазыбек бек пен «Алматы 

Зоя Мүкеева Теміржол ауылдық 
округі аналар алқасының төрайымы:  
КСРО кезінде біздің ауылдан қалаға 
жүретін пойыз бар еді, кейін тоқырау 
заман келгенде ол тоқтап қалды. Сол 
пойыз тоқтағаннан кейін бәріміз 
Ұзынағаш арқылы таксиге түскеніміз  
таксиге, автобусқа түскеніміз автобусқа 
отырып, сонау аудан орталығын айналып 
бірақ Алматыға баратын едік.  Біз сөйтіп 
жол азабын көп тарттық. Енді міне, бүгін 
ауылымызға қалааралық пойыз келгеніне 
бәріміз бір кісідей қуанып жатырмыз. 
Себебі, бұл біріншіден біздің қалада 
оқитын студенттеріміз бен сол жақта 
жұмыс істейтін ауыл жастарына тиімді 
болып тұр. Тіпті балаларын қалада 
пәтерде тұрғызып, оқытуға қаржылай 
шамасы келмейтін ауыл азаматтарына 
үлкен  көмек болатын болды. Таңертең 
ауылдан шыққан пойыз таңғы 8:00-
дер шамасында дәл қаланың ортасына 
баратыны біз үшін бір ғанибет. Елдің 
қамын ойлап, бізге осындай жағдай 
жасап отырған басшыларға ауыл аналары 
атынан ақ батамды беремін, – деді.

Оңайбай Мырзабеков ауыл 
тұрғыны: Міне, бүгін біз көптен күткен 
арманымызға қол жеткіздік. Мынандай 

«Жыңғылды», «Шамалған», «Ақсеңгір» 
сынды қалаға қатынауы қиын болып 
отырған бекеттердегі ауыл адамдары 
қатынайтын болады. Бұл бағытта шыққан 
пойыз Алматы қаласы әкімшілігінің 
қолдауымен «Тұран Экспресс» жолау-
шылар тасымалы компаниясының бас-
шысы Роман Бейдалыұлы Ботабековтың 
ұйымдастыруымен құрылған  әлеуметтік 
жоба. Өздеріңіз көріп тұрғандай 
жолаушыларға барлық жағдай жасалған. 
Ішінде салқындатқыш пен  теледидар, 
тамақ ішуге арналған жиналмалы 
орындықтар мен ұзақ жолға жүруге 
қолайлы орындықтар, экологиялық 
биодәретханалар сияқты құрылғылар 
орнатылған. Бұл аралықта жүретін 
пойыздан біздің компанияға халықтан 
түсетін ақшаның пайдасы кемде-кем. Біз 
пайда үшін емес, халықтың игілігі үшін 
жұмыс жасаудамыз. Сол үшін халық 
алдағы уақытта пойыз тоқтап қалады-
ау деген күдіктен ада болса екен. Пойыз 
енді тоқтамайды деп нық сеніммен айта 
аламын, – деп ауыл мен аудан халқын 
құлағдар етіп, қуанышты хабарымен 
бөлісті.

Бұл қуанышты хабарға Ақсеңгір, 
Жайсаң, Көкдала, Таран ауылының 
тұрғындары да дән риза. Қаражат пен 
уақытты үнемдейтін болдық дейді ауыл 
тұрғындары. Бір бағытқа қарай бір 
жарым сағат пойызбен жүрген кептелісте 
тұрып, шаршағаннан гөрі әлдеқайда 
жақсы дейді олар. 

Елдар  ЖАҚЫпбЕК.

2» теміржол бекеттерінде қатынайтын 
болады. «Қазыбек бек» бекетінен таңғы 
6 да шыққан пойыз 7:58-де Алматы 
қаласының ортасына бірақ барады. 
Осы аралықта жүрген халық небәрі 80 
теңгемен қалаға, қаладан ауылға қатынауға 
мүмкіндік алады. Ал, кешке 18:43-те 
«Алматы 2» теміржол бекетінен шыққан 
пойыз 20:30-дар шамасында «Қазыбек 
бек» бекетінде келеді. Сонымен қатар  
осы пойыз арқылы Алматы мен Қазыбек 
бек бекетінің арасындағы «Боралдай», 

13.10-13.40 – 9 шақырымға жорға аттар 
                        жарысы
13.40-13.50 – Аударыспақ
13.50-14.30 – 25 шақырымға Аламан 
                        бәйге. 
14.30-14.45 – Көкпар
14.45-15.00 – Жеңімпаздар мен 
                        жүлдегерлерді марапаттау.

Сонымен бірге Көкбастау атшабар алаңына 
жарысты көруге баратын тұрғындар үшін 
арнайы автобус тасымалы бар.

Ұйымдастыру алқасы.

Жамбыл ауданы ішкі саясат бөлімінің басшысы  Медеуова 
Айткүл Жұмағалиқызы әр аптаның сәрсенбі күндері сағат 

15:00-ден 17:00-ге дейін жеке және заңды тұлғалардың 
қабылдауын жүргізеді.

Аудан тұрғындарының назарына!
Құрметті Жамбыл ауданының тұрғындары!
2017 жылғы тамыздың 25-де Жамбыл аудандық 

прокуратурасының ғимаратында сағат 9:00-ден 12:00-ге дейін 
Алматы облысы прокурорының бірінші орынбасары Абдыханов 
Қайрат Әлиханұлы азаматтарды жеке сұрақтары бойынша 
қабылдау өткізетінін хабарлаймыз.

Жеке қабылдау бойынша туындайтын сұрақтармен 
және тізімге тіркелу үшін келесі байланыс телефондарына 
хабарласуларыңызды сұраймыз: 2-12-66, 2-23-43.    

Жамбыл ауданының прокуратурасы.

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы қаңтардың                
12-дегі «Жеке және заңды тұлғалардың жүгінулерін қарау 

туралы» № 221 Заңының 13 бабы негізінде Ұзынағаш 
ауылдық округінің әкімі азаматтарды жеке мәселелері 

бойынша әр аптаның сейсенбі күні қабылдайды.
             Е.ҚАСЫМОВ,
    Ұзынағаш селолық округінің әкімі.

немесе  енді  Алматыға  пойызбен  қатынасуға  болады



2 19 тамыз 2017 жыл
      К ө з қ а р а с

ПАРТАҒА  ЖАСТАР  ҒАНА  ЕМЕС, БІЗДІҢ
БАРЛЫҒЫМЫЗ  ДА  ОТЫРУЫМЫЗ  КЕРЕК

– президенттің мақаласы әсіресе 
қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіруді 
қарастыруға қатысты көп әңгіме тудырды. 
Ресейлік ақпарат саласында осыған орай 
кержалқаулардан басқаларының бәрі 
дерлік өз пікірлерін білдірді, әрине құптаған 
немесе бейтараптық қатынас танытқан сөз 
көп ешкімнің аузынан шыға қойған жоқ. 
президент айтқан басты мәселе – бұл сананы 
жаңғырту мәселесі. Мұның өзі жалпы не 
нәрсе? басқа да көптеген одан да өзекті, ең 
алдымен әлеуметтік және экономикалық 
міндеттер тұрған кезде нақ осы мәселенің 
қажеттігі қанша...

– Сізбен бірден келіспеуге рұқсат етіңіз. 
Мен егер біз қоғамның санасын өзгертіп, 
оны жаңа деңгейге шығара алмасақ ешбір 
саяси реформаның немесе экономиканы 
жаңғыртудың «жұмыс істеп кетпейтіндігі» 
жөнінде Президентпен толықтай келісемін. 
Біздің өміріміздегілердің барлығы «Матрица» 
фильміндегідей программалауға болатын 
белгілер мен символдардың жиынтығы емес. 
Экономика математикаға негізделгенімен де 
жалпы бұдан былай дәл ғылым емес, менің 
ойымша, ол бейімделу мен аман қалу өнеріне 
жақындау, қас-қағым сәтте бейімделу мен 
дамуға деген қабілеттілік. Ал латын әліпбиі 
алгоритмдердің бірі, әлемдік тілде, жоғары 
технологиялар мен IT тілінде ойлау мүмкіндігі. 

Қарап көріңіз, бізде ұшқыш басқаратын 
ғарыш кемесінің жолын миллиметріне дейін 
есептеп, Күн жүйесінің шегінен де шығарып 
жіберетін суперкомпьютерлер бар, дегенмен 
дағдарыстық көріністерден арылу үшін 
ресурстарды, тұтынуды, қажеттілікті, қаржылық 
көрсеткіштерді дұрыс есептеп шығаруды біз 
адамзат ретінде жаһандық деңгейде де, ұлттық 
деңгейде де, тіпті елдік масштабта да меңгерген 
жоқпыз. Тіпті мен дүниедегі барлық құбылыстың 
сырын білуі тиіс Нобель сыйлығының 
лауреаттары, ғылым шамшырақтары негізін 
салған бизнес-қордың небары бір жылдың 
ішінде жұтағаны жайында бір жерден оқығаным 
бар (!). Бұл жерде не деуге болады? Экономикаға, 
ең алдымен, батыл да бәсекеге қабілетті 
адамдар, креативті кәсіпкерлер, амбициялары 
мен бастамалары бар өнертапқыштар, сонымен 
қатар «сезу қабілеті жоғары» жаңашылдар 
қажет. Ресурстар, рыноктар мен технологиялар 
да керек, бірақ бұлар ең бірінші кезекте қажет 
дүниелер емес, бұл орайда Сингапур, Оңтүстік 
Корея, Жапония, Германия, Швейцария сияқты 
дамыған елдерді мысалға алуға болады – 
оларда шын мәнінде бір нәрсені оп-оңай алуға 
және өңдеуге болатындай ешқандай табиғи 
ресурстар жоқ. Бірақ оларда басты нәрсе – 
қаражат тартатын, бизнес-шешімдерді, жаңа 
технологияларды, стартаптарды туындататын, 
өндірісті ең жоғары деңгейге дейін көтеретін 
адами капитал мен интеллектуалдық ресурс бар. 
Бұл адами капитал бос орында пайда болған 
жоқ, ол осы заманғы әлемнің қозғаушы күші 
болып табылатын алдыңғы қатарлы қоғамдық 
сананың туындысы ретінде мәпелеп өсірілді.

Ойланып көріңіз, біз оқиғаларға, жаңалықтар 
мен дәуірлік өзгерістерге толы ессіз уақытта 
өмір сүріп жатқан жоқпыз ба? Бұрын тұтас 
дәуірлер кететін дүниелер жылдар ғана емес, 
санаулы айлардың ішінде біздің көз алдымызда 
жасалып жатады! Біздің көз алдымызда сандық 
революция жасалды, ұялы телефондар пайда 
болды, интернет барлық түкпірге тарады, 
смартфондардың көмегімен интернеттің өзі 
оңтайлы дүниеге айналды. Бұл бір мезгілде 
бірнеше техникалық революция жасалды деген 
сөз, мәселен, пейджерлер, факстар, «сабын 
салғыш» фотоаппараттар, VHS-тен бұлттық 
технологияға дейінгі ақпарат жазу мен сақтау 
форматы тәрізді жаңа техникалық шешімдер 
пайда болып, тарих масштабында бір-ақ сәтте 
жоқ болып жатты. Мұның бәрі радио, теледидар, 
телефон деңгейіндегі өнертабыстар ғой! Тарих 
жылдамдығын үдетіп қана қойған жоқ, ол 

құйғыта шауып барады, осынау прогрестердің 
барлығына ілесе алатын жалғыз ғана дерлік жайт 
– бұл біздің санамыз. Біз адам өмірінің барлық 
жақтарын телекоммуникациямен қамту дегеннің 
не екенін әлі де толықтай сезіне қойған жоқпыз. 
Тек біз ғана емес, тіпті Америкадағы саяси элита 
да әлеуметтік желіге сенім артқан Трамптың 
өздерін қалай жеңіп кеткендігін түсінбей қалды. 
Ал ол әлемдік деңгейдегі элита ғой! 

– Дегенмен, бір мезгілде президент 
Н.Назарбаевтың өзі де батыстық қатынастарды 
абсолюттендіруден сақтандырып отырған жоқ 
па...

– Өте дұрыс айтып отырсыз! Ол ХХ ғасырды 
жаңғыртудың батыстық модельдерінің басты 
кемшілігі олар өздерінің бірегей тәжірибелерін 
барлық халықтар мен өркениеттерге олардың 
өзіндік ерекшеліктерін ескерместен таңғаны 
деп дәл атап өтті. Ұлттық топырақтарға 
бейімделмеген «өскіндердің» заманауи шыңы 
деп бүкіл Таяу Шығысты қанға бөктірген қазіргі 
«араб көктемін» санауымызға болады. Мына 
сюрреализмге қараңыз – алаңда қылмыскерлердің 
басын шауып жатқан адамдар өз әскерлерінің іс-
әрекетін нақты уақыт режімінде үйлестіру үшін 
дрондарды ұшырады, олар Facebook, Telegram, 
Youtube әлеуметтік желілері мен мессенждерді өз 
насихаттарының аппараттарына және рекруттар 
жеткізетін тоқтаусыз машинаға айналдырды! 
Прогресс пен адамзаттың данышпандығына деген 
шексіз сенімнің перзенттері болып табылатын 
ғылым мен технология бүгінде мағынасы жағынан 
ең бір қарама-қарсы құбылысқа – фанатизмге, 
шектеулілікке, ашу-ызаға, қатыгездікке, 
жамандыққа қызмет етеді. Бірақ бұл тағдырдың 
сайқымазағы немесе уақыттың нышаны ғана 
емес. Бұл жергілікті қоғамдастық санасының 
жаңа деңгейлерге шыққанына, тіпті ең алдыңғы 
технологияларды меңгергендіктеріне қарамастан 
дамымай уақыт шақыруларынан қалып 
қойғанының тікелей салдары. Біз, ел ретінде, нақ 
осыдан қашуға тиіспіз!

Нақ осы қоғамдық ойды жаңғыртуда 
еліміздің табысты даму құпиясы жатыр. 
Еліміз азаматтарының басым бөлігінің жаңа 
деңгейдегі мақсаттарды, міндеттер мен өздерінің 
жауапкершіліктерін сезінуі – бұл саяси да, 
экономикалық та жаңғыртуда табысқа жетудің 
бірден-бір жолы. Онсыз табысқа қол жеткізу 
мүмкін емес. 

Тарихи реформаторлардың – Ататүріктің, 
Бірінші Петрдің, Ли Куан Юдің трагедияларын 
еске түсіріңіз, олардың идеяларын жүзеге 
асыратын ешкім болмады, оларды қоршаған 
қоғамның санасы олар ұсынған өзгерістерді 
сезініп, жүзеге асыруға қабілетсіз болды. 

Бүгінде Марксті ғайбаттау әдетке айналды, 
ал ол, әсіресе қоғамдық қатынастар жағынан 
алғанда, ХХ ғасырдың ұлы ойшылдарының бірі 
болып келді, болып қала да береді. Ол Рабле 
мен Вольтер эмпириялық түрде сезінгенді нақты 
түйіндеді, содан кейінгі жерде осы негізде, кейін 
белгілі болғанындай, мейлі, ақылға қонымды 
түрде жүзеге асыруға қабілетсіз болғанымен де 
өзінің қайталанбас жаңа идеологиясын жасады. 
Ол рулық, жабық, статикалық Gemeinschaft 
қоғамының Gesellschaft ашық формациясына 
– қандық-туыстық қатынастармен емес, өзара 
тиімді экономикалық, мәдени және саяси 
байланыстармен бекітілген жеке тұлғалардың 
қоғамына қалай айналатындығын түйіндеді. Егер 
қоғам Gemeinschaft кезеңін еңсере алмаған болса, 
оны қандай да бір технологиялық жаңалықтар 
болса да ыдырау, протоұлт ретінде жойылу 
қаупінен сақтай алмайды. Бұдан шамамен қазіргі 
Ауғанстан, Ирак, Сирия тәрізді failed states келіп 
шығады, бұл елдерде барлығы елдік көзқарас 
тұрғысынан емес, діни қоғамдастықтар мен 
рулық қауым тұрғысымен өлшенеді, олардың 
сыртқы күштер пайдаланған бір-бірімен қарсы 
тұрушылықтары барлығын – экономиканы да, 
әлеуметтік саланы да, белгілі бір аумақтағы 
түрлі параметрлердің бірлігі ретінде мемлекетті 

де жойып жіберген орталықтан сыртқа тебу 
тенденциясын туғызды.

– Ондай қатер бізде бар деп ойлайсыз ба?
– Толықтай емес! Дегенмен бізде не болып 

жатқанына қараңыз: қазақтың дәстүрлі рулық 
қоғамдастығы социализмнен аман-есен өтті. Көне 
құрылым мынадай бірнеше фактордың есебінен  
өндірістік импульстің әсерін сезінген жоқ: 

а) большевиктер «жаңғыртудың авангардын» – 
жаңа пайда болып келе жатқан қазақ буржуазиясы 
мен кәсіпкерлігін генетикалық жағынан 
бейімделген күш ретінде өздері жойып жіберді, 
бір мезгілде нақ тауарлық-қаржылық қатынастар 
қоғамдық институттардың ыдырауын тудыратын 
қуатты шеттететін фактор болып табылады;  

ә) социалистік қоғам өзінің идеологиялық 
табиғатынан шығара отырып тұрғындардың 
тауарлық-қаржылық қатынастарға тартылуын 
шектеді, осылайша олардың шеттету күші 
жұмсалынбай қалды;

б) қалалық орталықтардағы индустриялан-
дыруға қазақтардың қатысы аз болды, ал аграрлық 
«революция» – тың игеру  тағы да шеттен келген 
элементтердің қолымен атқарылды; 

в) мұның бәрі қазақтардың қоғамдық 
санасының өзгеше бір жағдайын туындатты 
– орталық биліктен шеткі аймақтарға 
таралған тұрақсыздық тудыратын факторларға 
(ашаршылық, күштеп отырықшылыққа көшіру, 
репрессиялар) жауап ретінде қауымдастық 
құрылымын кристалдандыру тәрізді кеңес 
құрылысына деген көңіл түкпіріндегі бір-біріне 
қарама-қарсы сезімдерді туындатты.

Қазақтар капитализм кезеңін айналып 
өтіп, феодализмнен социализмге өтті деген 
тұжырым шын мәнінде қателік – қоғамдық 
қатынастар деңгейінде біз кеңестік кезеңде 
индустриалдық қоғамдық санаға сәл ғана 
жақындадық. Бұл жерде Қазақстан аумағындағы 
индустриалдық үрдістерге тереңірек бойлаған 
басқа этникалық қоғамдастықтар өздерінің 
ұлттық сәйкестіктерінен де асып түсіп, үлкен 
жолды жүріп өтті, мәселен, Қазақстандағы славян 
ұлттарының айтарлықтай дәрежеде өздерінің 
украиндық, белорустық, поляктық ерекшеліктерін 
жоғалтып, іс жүзінде бірыңғай мәдени монолитке 
біріккендіктеріне назар аударыңыз. Рулық 
қауымдастықтан индустриалдыққа (кәсіподақтар, 
урбанистік орталықтардың тұрғындары, ұжымдық 
ауылшаруашылығы) көшу үрдістерін бастауы тиіс 
шеттететін механизмдер кеңестік кезеңдегі жетпіс 
жылдың ішінде, қазақтарға қатысты алғанда, өз 
мақсатына жеткен жоқ. Есесіне мұның барлығы 
тәуелсіздіктің ширек ғасырында ғана атқарылды, 
дегенмен бұл жерде де «секіріс» жасамасқа 
болмады – дәстүрлі қоғамнан индустриалдық 
қоғамға емес, постиндустриалдық қоғамға, 
тіпті одан да ары – бірден сандық дәуірге бір-ақ 
секірдік.  

– Ненің есебінен?
– Бұл нарықтық экономиканың, ашық 

тауарлық-қаржылық қатынастардың арқасында 
мүмкін болды, бұл кезде ақшаның шеттету 
механизмі толық қуатында жұмыс істеді. Шын 
мәнінде тауарлар мен игіліктердің қағаздық 
абстракциясы, нақты айтқанда ақша, жаңа ғана 
сөз болған маркстік «Капитал» бойынша тауарлық 
айырбасқа конверсиялау арқылы өзіне формалды 
түрде нақты бет-бейнесіз байланыстарды 
жүзеге асыра бастады. Ақшаны иемденудің 
әмбебаптығы мен даралығы оларды басты назарға 
дәстүр, тыйым, табу, бедел, ұжымдық күш-
жігер алынатын индустриалдық қоғамға дейінгі 

дәстүршілдікке қарама-қарсы қояды. Осылайша, 
социализм істей алмағанға (тауарлық-қаржылық 
қатынастарды бассыз қалдырып және олардың 
білгірлерін жойып жіберіп) біздің жабайы 
капитализм жылдам қол жеткізді – ақшаның 
шеттетуші күші дәстүрлі рулық қауымдастықтың 
ыдырауына ықпал етіп, негізгі жүктемені нақты 
адамдармен (тұлғалық) байланыстан жеке 
адам үшін пайдаға негізделген бет-бейнесі 
жоқ байланыстарға аударды. Бұған сандық 
революция қосылып, орасан көп анонимдік 
байланыстар орнатуға мүмкіндік беретін бет-
бейнесіздендіруге күшті ықпал етті. Қарапайым 
мысал: мәселен, күні кеше бейтаныс қаладағы 
А нүктесінен Б нүктесіне қалай жету керектігін 
білу үшін оны басқа адамдардан (мүмкіндігінше 
таныстардан) сұрайтынбыз, ендігі жерде мұны 
ешкімді мазаламай-ақ интернеттен біле салуға 
болады.

Ақша мен сандық революция – бұл 
тарихи тұрғыдан алғанда қазақтың дәстүрлі 
Gemeinschaft-ін аса жылдам жұтып бара жатқан 
Gesellschaft-тің заманауи негізі. Жылдамдығы 
соншалық, біздің санамыз парадигманың тез 
ауысуына жай және қарапайым түрде бейімделіп 
те үлгермейді, соның салдарынан қазақ халқы 
кенттелген, бірақ өндірісінен айырылған 
орталықтарда қауымдастықтың жаңа дәстүрлі 
формаларын стихиялы түрде іздестіруге мәжбүр.

Қолдау мен тізе қосу сезімін 
жоғалтқан көптеген азаматтарымыз оны 
ауыстыратын жайттарды іздестіре бастайды. 
Постиндустриалдық қоғам бұл орайда оларға 
ештеңе ұсына алмайды – тіпті оның ең бастапқы 
шағын ұйымы, отбасы, өзінің құндылықтар 
жүйесіндегі айқындаушы және тұрақтандырушы 
күшін жоғалтып алды (ажырасу көрсеткішіне 
қарасаңыз жеткілікті).

Постиндустриалдық қоғам – дәстүрлі 
қоғамға қарағанда бір-біріне тәуелділіктері 
миллион есе аз жеке тұлғалардың 
жиынтығы. Осыдан келіп бұл дәуірдің басты 
дағдарыстарының бірі – жалғыздық келіп 
шығады. Өткен ғасыр философиясының көрнекті 
тұлғасы Эрих Фромм өзінің «Адам жалғыз» 
атты трактатында осы сезім мен жалаңаштанған 
жүйкені ашып көрсетеді. Ол осы заманғы 
қоғамда жалғыздықтың жаппай көрініске 
айналғандығын тіркейді. Ұлы Аристотельдің 
өзі: «Адам өзінің табиғаты жағынан қоғамдық 
тіршілік иесі» деген емес пе? Ұжымдық адам 
табиғатында туындайтын бақытты сезіну 
жайы тұтыну қоғамының осы заманғы жеке 
тұлғасына бұйыра бермейді. Өзіміз жаңа сөз 
еткен Аристотель: «Тіпті оған басқа барлық 
игіліктерді берген күннің өзінде ешкім де 
доссыз өмір сүруге келіспес еді» деген болатын. 
Телефонның жаңа модельдерін, машиналарды, 
компьютерлерді, тіпті пәтерді сатып алуға 
қатысты қуаныштар бір-ақ сәттік, есесіне 
экзистенциальді жалғыздықтың алдындағы 
қорқыныш тұрақты күйзеліс туындатады, содан 
келіп өзіне қол жұмсау, психиатрия, азғындық 
пайда болады. Мұның бәрін Батыстан бақылап 
жүрміз, дегенмен ол біз үшін де уақыт нышанына 
айналды – олай болмаса ажырасулар, суицид, 
педофилия толқыны бойынша рекордтық 
көрсеткіштер қайдан алынып отыр?

Жан дүниеміздегі әлеуметтік тіршілік 
иесі жоғалған рулық қауымдастықтың орнына 
инстинктивті түрде жаңа үйір іздейді, егер таба 
алмаса, өзіне немесе басқаларға зиянын тигізе 
бастайтын «ішкі жыртқышқа» бақылау жасай 
алмай қалады. Тіпті жеке адам алмастыратын 
ұжымды тапқан күннің өзінде ол тұрақтылыққа 
кепіл бола алмайды, өйткені индустриалды 
қоғам жоқ кезде индустриалдықтан кейінгі 
қоғам оған рулық байланыстың ментальдық 
құрылымдарынан гөрі тұрақты – діни негізде 
біріккен квази-дәстүрлі ұжымдарды ғана ұсына 
алады. Нақ осыдан – постиндустриалдық 
сандық дәуірдің фонында капиталистік 
қатынастардың әсерімен рулық қатынастардың 
ыдырауынан – қазақстандық діни ренессанс өсіп 
шығады. Әңгіме жай «идеологиялық аштық» 
жайында болып отыр деп ойламаймын, өйткені 
адамдардың көпшілігі іс жүзінде атеистік те, 
діни идеологиялық та құрылымдарды ажырата 
алмайды, оларды бірлесу, қамқорлық сезімдері, 
өз тұлғасына постиндустриалдық қысымды 
төмендету жайы, салт гимнастикасы көбірек 
толғандырады. 

Президентіміз Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 
жарияланған сəттен бері Мемлекет басшысының идеяларын əбден саралап, салмақтауға 
болатындай уақыт өтті. Қазіргі уақытта бұл тақырыпта тұтас бір ғылыми еңбектердің жарық көргені 
түсінікті, кітаптардың алғашқы тараулары жазылып біткен де болар, ондаған баяндамалардың 
оқылғаны да айдан анық, демек, ақпараттық сүйемелдеудің осынау «тоғыз балды толқынын» 
салмақтап, саралаудың өзі күрделі мəселеге айналды. Əйтсе де біз даму жолының жаңа бағытын 
терең, философиялық, қажет десеңіз, шығармашылық тұрғыдан сезінудің ауылы əлі де болса алыс 
деп бағамдасақ, ақиқаттан алшақ кете қоймаймыз. Жалпылама сөздер, жалпылама сөздер тізбегі, 
бірауыздан бас шұлғу... Дегенмен, бізге Президенттің жазғандарын қатып қалған гранит тұғыр емес, 
өзінің түсіндірілуі мен жүзеге асырылуын күтетін тірі материя ретінде қабылдайтын сұхбаттасты 
табудың сəті түскен тəрізді. Алматы облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Рустам Алпысбаев 
жергілікті атқарушы органдардағы жаңа тұлға, оның айтарлықтай бай журналистік тəжірибесі бар, 
билік миссиясын да философ-шығыстанушы ретінде қарастырады. Ол өз тəуелсіздігін алғаннан 
кейінгі ширек ғасырдан соң Қазақстанға қоғамдық сананы жаңғыртудың не үшін жəне қандай 
формада қажет болып отырғаны жайында сұхбаттасуға келісімін берді.

(Жалғасы 3-бетте).
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Дегенмен, мәселе мынада, жаңа құрылымдар 

– мейлі, діни, мейлі корпоративті болсын – 
олар белгілі бір аумақта тұрып жатқан, ортақ 
мақсаттары мен тағдырлары біріктірген жеке 
адамдардың бірлігі ретінде ұлт санасының 
қоғамдық моделін құру міндетін өте нашар 
атқарады. Елдің табысты дамуы үшін нақ осы 
талап етілгенімен де нақ осы мәселе бізде 
әлі де пайда болған жоқ. Қатаң жазалау емес, 
жеке адамды ұлттың бөлігі сезіну жемқордың 
жолын бөгеп, студентті оқуға мәжбүрлейді, 
кәсіпкердің бойындағы арман алауын 
маздатады. Өз бақытына, дербес жайлылыққа, 
жеке дара тағам тізбегін тұтыну биігіне деген 
постиндустриалдық құлшыныс бұл жерде 
көмектесе алмайды, ол, шындығына келгенде, 
әкімқараларды өз қалталары мен мемлекеттің 
қалталарын ауыстырып алуға итермелейді. Бұдан 
сыбайлас жемқорлық қана туындап қоймайды 
– лас кіреберістер мен ештеңе істемейтін ПИК, 
тәрбиесіз, бақылаусыз өсіп жатқан балдырғандар 
да соның салдары. Тіпті атышулы Батыстағы 
көшелердің, үй маңындағы аумақтың тазалығы 
– бұл мемлекеттің ғана жауапкершілігі емес, 
тұрғындардың өздерінің де жауапкершіліктері. 
Өйткені онда, барлық постиндустриализмге 
қарамастан, көптеген ұйқы аудандарында 
осы уақытқа дейін индустриалдық көршілік 
қауымдастық – коммьюнити сақталынған, олар 
осы уақытқа дейін реттегіш функцияларды 
жергілікті биліктен кем атқармайды, тіпті асып 
түсіп жатады.

– Демек, бізге де ұлыстарды, әлеуметтік 
страттар мен ел аумағын «желімдеу» үшін 
қоғамдық сананың постиндустриалдық емес 
басқалай бір формалары қажет болды ғой?

– Нақ солай! Президент жаңа сананы 
қарастырғанда дәстүрлі қоғам құндылықтарының 
ең аз дегенде бір бөлігін сақтау қажеттігі туралы 
бөліп айтып кеткені кездейсоқтық емес. Оны мен 
келтіре кетуге тиіспін: «Әжептәуір жаңғырған 
қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен 
бастау алатын рухани коды болады. Жаңа 
тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол 
ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру 
дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-
оңай. Бірақ, ұлттық кодымды сақтаймын деп 
бойыңдағы жақсы мен жаманның бәрін, яғни 
болашаққа сенімді нығайтып, алға бастайтын 
қасиеттерді де, кежегесі кері тартып тұратын, 
аяқтан шалатын әдеттерді де ұлттық сананың 
аясында сүрлеп қоюға болмайтыны айдан анық».

– Яғни бүгінгі күннің мәселесі – дәстүрлі 
тамырды постиндустриалдық өскіндермен, 
сәті түссе – индустриалдық діңмен желімдеу 
болып шыға ма?

– Енді, егер жалпақ тілмен және көрнекі түрде 
айтатын болсақ, солай. Дегенмен, жаңа дәуірдің 
бәсекеге қабілеттілік, икемділік, 30-дан кейін, 40-
тан кейін, 50-ден де кейін өзгеруге қабілеттілік 
тәрізді құндылықтарын алдыңғы қатарға шығару 
да маңызды! Ең аз дегенде үш тілді білудің 
аса маңызды мәселе екендігі күмәнсіз. Бізге 
өз өмірінде бірнеше рет басқа мамандықтарға 
қайта оқуға қабілетті, барлық уақытта оқығысы 
келетін, жинақы, ғылыми көзқарас бейімдері, 
өткір, сыни ойлау қабілеті бар адамдар керек. Бір 
қарағанда формула өте қарапайым секілді, бірақ 
оның ар жағында күрделі жұмыс тұр – өйткені 
оның барлығын ең алдымен қолмен ұстап көріп, 
түйіндеп, түптеп келгенде айналуға мәжбүрлеу 
қажет қой.  

Бұл орайда президенттің бүкіл мақаласының 
ішінен маған «Болашақ – оқу аудиторияларында 
жасалынады» деген сөйлем айрықша ұнайды. 
Әйтсе де партаға жастар ғана емес, біздің 
барлығымыз да отыруымыз керек. Біздің 
барлығымыз өзімізді әлдебір қоғамдастықтың, 
дұрысы кәсіби, жерлестік, мәдени, корпоративтік, 
тіпті спорттық-фанаттық тәрізді бірнеше 
қауымдастықтың мүшесі ретінде қайта сезінуге 
үйренуіміз қажет. Біздің барлығымыздың 
алдымызда қазақстандықтар болуды үйрену 
міндеті тұр...  

– Жақсы, бірақ мұның бәрі теория, ал 
сіздердің облыста азаматтардың санасын 
өзгерту үшін қандай практикалық жұмыстар 
жүргізіліп жатыр? Жобалық менеджмент 
жайында, жалпы Алматы облысында жүзеге 
асырылып жатқан жобалар жайында не 
айтуға болады? 

– Мемлекет басшысының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында айқындалған міндеттерді орындау 
мақсатында облыстық, аудандық және қалалық 
актив жиналыстары өткізіліп, оған 3 мыңнан 
астам адам қатысты. Бағдарламалық мақаланы 
жүзеге асыру бойынша облыстық шаралар 
жоспары бекітіліп, соған сәйкес тақырыптық 
шаралар өткізілуде. Ұлттық комиссия 
аналогымен қоғамдық сананы жаңғырту 
бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі өңірлік 
комиссия құрылған. Комиссияның жанында 
мемлекеттік тілді латын әліпбиіне көшіру, 
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық» жобасы бойынша, «Туған жер» 

жобасы бойынша, «Қазақстанның сакральді 
географиясы» жобасы бойынша, «Жаһандық 
әлемдегі осы заманғы қазақстандық мәдениет» 
жобасы бойынша, «Қазақстандағы 100 жаңа 
тұлға» жобасы бойынша 6 жұмыс тобы жұмыс 
істейді. 

Сонымен 6 мамырда «Туған жер» арнайы 
жобасы аясында алғашқы жоба жүзеге асырылды. 
Сабировтар отбасы – «AmalBio» ЖШС-інің иелері 
өздерінің кіші отанында – Еңбекшіқазақ ауданы, 
Ащыбұлақ ауылындағы саябақты абаттандырды. 
Саябақты абаттандыру жөніндегі идеялар, 
жергілікті балдырғандар үшін футбол алаңының, 
сонымен қатар ауыл жастары ағылшын тілі мен 
компьютерлік сауаттылықты оқып-үйрене алатын 
қосымша білім алу орталығының құрылысы 
жүзеге асырылу кезеңінде. Ал Кербұлақ 
ауданында Алтынемел ауылдық округіндегі 
Тастыбастау ауылының тұрғыны, кәсіпкер Әбуов 
өз қаражатына бастауыш мектеп іргетасын 
қалады. Кербұлақ ауданының Құрметті азаматы, 
«Алтын алқа» иегері Оразымбекова Тастыөзек 
ауылында 120 орындық жаңа орта мектеп салуда. 
Белгілі бір жетістікке қол жеткізген адамдар ата-
мекендерін дамытуға өз қаражаттарын жұмсауда, 
билік ешкімнен ештеңе өтініп отырған жоқ, бұл 
жан қалауымен жүзеге асырылуда, мұның сананы 
жаңғырту үрдісін көрсететіндігіне сенімдімін.

Сонымен қатар облысымызда ашық аспан 
астындағы музейлерді сақтау жөніндегі арнайы 
бағдарлама жасалынған. Өңірдің сакральді 
орындарының географиясы құрастырылған, оған 
100-ден астам атау кіріп отыр. Бұл каталогтан 
жартастағы суреттер мен Бесшатыр қорымы 
айрықша орын алады. Жетісу өңірінің сакральді 
орындарының картасы жасалынған. Каталогқа 100 
атау кіреді. Ендігі жерде мамандар осынау ежелгі 
тарих пен мәдениеттің бірегей ескерткіштерін 
сақтау және насихаттау жөніндегі жұмыстарды 
қолға алып отыр. 22 шілдеде Кербұлақ ауданында 
«Орбұлақ шайқасының ізімен» атты ақпараттық 
квест өткізілді. Кербұлақ ауданының Аралтөбе 
ауылының аумағында Орбұлақ шайқасының 
құрметіне жоңғар басқыншылығына қарсы 
күрескен ерлерге ескерткіш орнатылды. Мұның 
барлығы біздің өңір тұрғындарының бала 
жасынан туған өңірінің тарихын танып-білуіне 
құлшынып, тарихи-мәдени мұра нысандарына 
ұқыпты қарауға үйренуі үшін жасалынуда. 
Көшелер мен үйлердің, жолдардың, тіпті жол 
бойындағы тастардың адамдарға белгілі өзіндік 
тарихы болса, олар адамдардың көз алдарында 
материалдық емес – баға жетпес құндылықтарға 
айналады, мұның өзі мәдени ландшафтың 
бірегейлігін сақтауға, тіпті оны қаражаттандыруға 
мүмкіндік береді. Жергілікті туризм жөнінде 
осыны айтуға болады – ол өзіміз тұрып жатқан 
жерге деген қызығушылықтан туындайды.

Біз адамдардың бойына рухани және 
интеллектуальдық дамуды айқындайтын құрал 
ретінде оқуға деген қызығушылықты қайтаруға 
тырысамыз. Осы жақында Талдықорған қаласында 
«Кітап – білім бұлағы» базалық жобасының 
«Тәрбие және білім» бағдарламасымен «Жетісу – 
кітапқұмарлар өлкесі» атты бук-кроссинг жүзеге 
асырылды. Жергілікті Арбатта да, «Жастар» 
саябағында да, Қаратал өзенінің жағалауында да 
кітап алмастырылады. Облыс тұрғындары блог-
кэмп «Alakol summer school» секілді жарқын 
шараларды да тамашалайтын болады. Біз «Тәрбие 
және білім» бағдарламасы аясында «Жетісудың 
жастарға тартуы» базалық жобасы бойынша 
Брайан Трэйсидің «Goals», Гая Кавасакидің 
«The art of the start 2.0», тіпті Дональд Трамптің 
«How to get rich» кітаптарын қазақшаға аударуды 
ойластырып отырмыз.

Бұдан басқа «Менің Жетісуым» атты 
жерлестер слетін өткізбекшіміз. «Атамекен» 
дегеніміз де осы, үздік шыққан отандастарды 
«Жетісу мақтанышы» шарасында марапаттаймыз, 
сонымен қатар көз тартарлық жерлерді, 
баратын нақты орындарды, жұмыс режімі 
мен прейскурантты көрсете отырып туристік 
карталарды, буклеттерді, жолкөрсеткіштерді 
(мәдени, спорттық, экологиялық, туристік, т.б.) 
шығару мақсатымен «Жетісудың жеті кереметі» 
экспедициясын ұйымдастырамыз. Мұның өзі 
тарихи-мәдени көз тартарлық жерлер мен өңірдегі 
археологиялық қазбалар бойынша оқушылармен 
өткізілетін мәдени және туристік экскурсияларды 
ұйымдастыру үшін аса маңызды. Мұның бәріне 
әкіміміз Амандық Ғаббасұлы Баталов мұқият 
назар аударып, бастамаларымызға қолдау 
көрсетеді, шараларды өткізу сапасын тұрақты 
қадағалап отырады.

– Иә... Сіз айтқандардың барлығы 
кітаптардың шаңын сүрту үшін кітап 
сөрелерін қайта бір айналып шығуға мәжбүр 
етеді! Сонымен бірге отанымыздың ежелгі 
жерлерімен саяхаттап қайту үшін тәнімізді де 
түлетпей болмайды. Сіздің пікіріңізді білгеніме 
шын қуаныштымын! Сұхбат үшін рахмет!

– Мархабат! Сіздердің оқырмандарыңызбен 
ойларыммен бөліскенім маған да ғанибет болды. 
Бізде бәрі жақсы болатынына сенгім келеді. Бірақ 
бұл үшін бірлескен күш-жігер қажет – жаңғырған 
сана жоғарыдан арқанмен түсе қалмайды.  

«Деловая неделя» газеті,
28 шілде, 2017 жыл.

(Жалғасы. Басы 2-бетте). жобасы бойынша, «Қазақстанның сакральді 
географиясы» жобасы бойынша, «Жаһандық 
әлемдегі осы заманғы қазақстандық мәдениет» 
жобасы бойынша, «Қазақстандағы 100 жаңа 
тұлға» жобасы бойынша 6 жұмыс тобы жұмыс 

Сонымен 6 мамырда «Туған жер» арнайы 
жобасы аясында алғашқы жоба жүзеге асырылды. 
Сабировтар отбасы – «AmalBio» ЖШС-інің иелері 
өздерінің кіші отанында – Еңбекшіқазақ ауданы, 
Ащыбұлақ ауылындағы саябақты абаттандырды. 
Саябақты абаттандыру жөніндегі идеялар, 
жергілікті балдырғандар үшін футбол алаңының, 
сонымен қатар ауыл жастары ағылшын тілі мен 
компьютерлік сауаттылықты оқып-үйрене алатын 
қосымша білім алу орталығының құрылысы 
жүзеге асырылу кезеңінде. Ал Кербұлақ 
ауданында Алтынемел ауылдық округіндегі 
Тастыбастау ауылының тұрғыны, кәсіпкер Әбуов 
өз қаражатына бастауыш мектеп іргетасын 
қалады. Кербұлақ ауданының Құрметті азаматы, 
«Алтын алқа» иегері Оразымбекова Тастыөзек 
ауылында 120 орындық жаңа орта мектеп салуда. 
Белгілі бір жетістікке қол жеткізген адамдар ата-
мекендерін дамытуға өз қаражаттарын жұмсауда, 
билік ешкімнен ештеңе өтініп отырған жоқ, бұл 
жан қалауымен жүзеге асырылуда, мұның сананы 

Сонымен қатар облысымызда ашық аспан 
астындағы музейлерді сақтау жөніндегі арнайы 
бағдарлама жасалынған. Өңірдің сакральді 
орындарының географиясы құрастырылған, оған 
100-ден астам атау кіріп отыр. Бұл каталогтан 
жартастағы суреттер мен Бесшатыр қорымы 
айрықша орын алады. Жетісу өңірінің сакральді 

Қайырымдылық  көрсетті
«Нұр Отан» партиясы Жамбыл аудандық филиалының желілік кестесіне сәйкес 

«Бақытты отбасы – бақытты балалық шақ» партиялық жобасы аясында «Жан 
жылуы» атты қайырымдылық акциясына жетім, жартылай жетім және аз қамтылған 
отбасыларынан шыққан балаларға тегін медициналық көмек көрсетілді. Бұл игі 
іске Алматы облысы мәслихатының депутаты, аудандық орталық аурухананың бас 
дәрігері Д.Молдақалықова ата-аналардың өтінішін тыңдап, аудандық ауруханаға, 
МЕД ЛАБ лабараториясына және Қалқаман ауруханасына тегін медициналық 
көмек алуға жолдама берді.

Раушан  АМАНҚҰЛОВА,
«Нұр Отан» партиясы Жамбыл аудандық филиалының кеңесшісі.

«Нұр Отан» партиясы Жамбыл 
аудандық филиалының желілік 
кестесіне сәйкес  «Кедергісіз келешек» 
партиялық жобасы аясында  «Нұрлы 
жол»  бағдарламасымен  салынып  жат-
қан білім мекемелеріндегі әлеуметтік  
нысандардың   мүмкіндігі  шектеулі  
азаматтарға қолжетімділігін тексерді. 
Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев 
өзінің «Қазақстан жолы-2050» Жол-
дауында берілген тапсырмасын орындау 
үшін «Нұр Отан» партиясы мүмкіндігі 

Ертеңгі  күнге  сенімді  қадам

шектеулі тұлғалардың өмір сапасын арттыру жұмысын басқарып, олар үшін 
кедергісіз орта жасауға аса назар аударады.

Мәселен, «Қазақстан – 2021: Бірлік. Тұрақтылық. Жасампаздық» Сайлауалды 
бағдарламасындағы бастаманың бірі халықтың ең мұқтаж топтарына қолдау 
көрсету болып табылады.

Партияның «Кедергісіз келешек»  жобасын іске асыру Елбасы, партия Төрағасы 
Н.Ә.Назарбаевтың  жоғарыда көрсетілген тапсырмаларының тиімділігін  арттырады 
және мүмкіндігі шектеулі жандардың өмір сүру сапасын арттыруда мемлекеттік 
уәкілетті органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың күштерін біріктіруге мүмкіндік 
береді.

 Доғдыргүл МОЛДАХАЛЫҚОВА,
Алматы облыстық мәслихатының депутаты,

аудандық аурухананың бас дәрігері.

Ұлт тарихындағы ұлы белес
Ел Президентінің «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласын зер сала оқып шықтым. Елбасы 
елдің бүгіні мен болашағы туралы ой 
толқындарын – қуатты сезім ағысымен 
жүректен өткізе отырып толғана, тебірене 
сыр шерткенде, таңданыстан бас шайқамау 
қиын. Оның Отанға, елге, ұлттық 
құндылықтарға деген сүйіспеншілігі 
сүйсінтеді. Мемлекет басшысының  
Қазақстанның үшінші жаңғыруына 

диірмен. Сондықтан тәрбие мен білімді 
қатар жүргізуіміз қажет. 

Елбасы көптеген маңызды мәселені 
көтеріп келеді. Көтерген мәселенің 
барлығы дұрыс. Бірақ сол айтылған 
жоба-жоспарларды жүзеге асыра алмай 
жатқанымызға өзіміз кінәліміз.

Бұл мақалада сананың ашықтығы 
мен кәсіпке адалдық, білімге ұмтылыс та 
айтылды. Шындықтың шамы дарияның 
астында да жанады. Шын жүрекке тұсау 
жоқ: қай істе де ашықтық пен адалдық 
керек. Абайдың «Адалдыққа еш нәрсе 
жетпейді», – деп айтқан сөзі бар. Біздің 
елімізге, жерімізге деген адалдығымыз, 
ұлтымызға деген сүйіспеншілігіміз арта 
беруі керек.

Мадина ТОҚТАСЫНОВА.

Жаңа  жобаның  жарқын жолы
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Бо-

лашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты 
мақаласы келешек ұрпақтың мықты, 
әрі жауапкершілігі жоғары біртұтас 
ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам ♦ 
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 байланысты келелі ойларын қолдай келе, 

оны жүзеге асырудың бір жолы бәсекеге 
қабілеттілікте дер едім. Бәсекеге қабілетті 
болу үшін білімді болумен қатар, дұрыс 
тәрбие алу керек. Тәрбиесіз білім – сусыз 

басатындығы және бұқаралық сананы 
қалай өзгертетіндігі туралы көзқарастарды 
ортаға салу мақсатында айқын жолдарды 
ашып көрсетті. Елбасымыздың салиқалы 
саясатын жүзеге асыруға біз жастар әрқашан 
дайынбыз. Жаңа жаһандық үрдістер 
ешкімнен сұрамай, есік қақпастан бірден 
төрге озды. Сондықтан, заманға сәйкес 
жаңғыру міндеті барлық мемлекеттердің 
алдында тұр. Екі дәуір түйіскен өліара шақта 
Қазақстанға түбегейлі жаңғыру және жаңа 
идеялар арқылы болашағын баянды ете 
түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп 
отыр. Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі 
ұмтылыс – біздің дамуымыздың ең басты 
қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере білу керек. 
Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп 
қала береді. Елбасының жоспары айқын. 

Біздің еліміздің дамуы мен өркендеуі үшін 
қажет. Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы 
ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген 
аңның тұяғы тозатын ұлан-ғайыр аумақты 
ғана қорғаған жоқ. Олар ұлттың болашағын, 
келер ұрпағын, бізді қорғады. Сан тараптан 
сұқтанған жат жұртқа Атамекеннің қарыс 
қадамын да бермей, ұрпағына мирас етті. 
Жахандау заманында бұл өзекті мәселе. 
Мен және барша Қазақстандықтар, әсіресе, 
жас ұрпақ жаңғыру жөніндегі осынау 
ұсыныстардың маңызын терең түсінеді 
деп ойлаймын. Болашағымызда елеулі 
өзгерістер күтіп тұрғанына сенімім мол. 
Бәріміз бір күшке жұмылып, Қазақстан-
ның көркеюіне атсалысып, Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевты бір ауыздан  қолдайық.

 Қымбат бАйСАРИЕВА, 
«Жамбыл аудандық жастар 

ресурстық орталығының» жетекшісі, 
«Жас Отан» ЖҚ-ның мүшесі.
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Астаналықтардың  
көңілінен  шықты

Астанада ЭКСПО-2017  
Халықаралық көрмесі салта-
натты жағдайда ашыл-
ған соң облыстық ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкесі 
ұйымдастырылғаны белгілі. 

Жанар-жағармай 
жеткілікті

ЖОбА 

ӨЗ бЕТІНШЕ  ТҰРУҒА  АРНАЛҒАН  ОРТАЛЫҚТАР

Қазақстан Республикасы-
ның «Заңды тұлғаларды мем-
лекеттік тіркеу және филиалдар мен 
өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 
Заңының 6-1-бабында шағын 
кәсіпкерлік субъектісіне жататын 
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеудің 
хабарлама тәртібі қарастырылған. 

Шағын кәсіпкерлік субъек-
тісіне жататын заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу үшін құрылтайшы 
(құрылтайшылар) тіркеуші органға 
Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігі белгілеген нысан 
бойынша кәсіпкерлік қызметтің 
жүзеге асырылуы басталғаны туралы 
хабарлама береді.

Шағын кәсіпкерлік субъек-
тісіне жататын заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу “электрондық 
үкімет” веб-порталында толтыры-
латын электрондық хабарлама 
беру арқылы жүзеге асырылуы 
мүмкін. “Электрондық үкімет” 
веб-порталға жүгінген жағдайда 
хабарламаға көрсетілген құжаттардың 
электрондық көшірмелері қоса 

Кәсіпкерлік  субъектісін тіркеу туралы
беріледі. Веб-порталға жүгінген жағдайда 
өтініш берушінің “жеке кабинетінен” 
заңды тұлғаны хабарлама тәртібінде 
тіркеу фактісі заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеу туралы анықтамамен расталады, ол 
өтініш берушіге  электрондық форматта 
жеке кабинетке (“электрондық үкімет” 
порталында) жіберіледі.

Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 
жататын заңды тұлғалардың, олардың 
филиалдары мен өкілдіктерінің жарғылары 
(ережелері) мемлекеттік тіркеу процесінде 
ұсынылмайды.

Шетелдік қатысатын шағын кәсіп-
керлік субъектілеріне жататын заңды 
тұлғаларды мемлекеттік тіркеу шағын 
кәсіпкерлік субъектілеріне жататын 
Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғаларын тіркеу үшін белгіленген 
тәртіппен жүргізіледі. Егер Қазақстан 
Республикасы ратификациялаған халық-
аралық шарттарда өзгеше белгіленбесе, 
қосымша: құрылтайшы-шетелдік заңды 
тұлғаның шет мемлекеттің заңнамасы 
бойынша заңды тұлға болып табылатынын 
куәландыратын, нотариат куәландыр-
ған қазақ және орыс тілдеріндегі 

Қолда бар техника түрлерінің 
көпшілігі қажетті жанар 
жағармаймен басқарылатыны 
белгілі. Автокөлік, трактор, 
комбайн күнделікті тұрмысы-
мызға ауадай қажет. Барлық 
науқандық жұмыстың бәрі қуатты 
техника күшімен атқарылады. 

Мақсаты: зейнеткер және 
зейнеталды жастағы әйелдердің 
жұмыспен қамтылуын арттыру

Міндеті:
1. Стационар жағдайында оңалту-

дан өткен мүгедек адамдарды социумға 
интеграциялау үшін жағдайлар жасау.

2. Зейнеткер және зейнеталды 
жастағы әйелдер үшін жаңа жұмыс 
орындарын құру

Шарттары:
1.Жобаға қатысушылар:
• жұмыс іздеп жүрген зейнеткер 

және зейнеталды жастағы әйелдер;
• өзіне-өзі қызмет етуі дағдыларын 

меңгерген және МӘМ тұратын мүгедек 
адамдар немесе егде жастағы адамдар.

2. Штат қызметкерлері 5 адамнан 
кем болмауы керек (меңгеруші, 
3 әлеуметтік қызметкер, ас үй 
қызметкерлері).

3. Өз бетінше тұруға арналған 
орталықтардың жобалық қуаты болуы 
тиіс:

• егер мүгедектің психоневрология-
лық сырқаты болса 10 адамнан артық 
емес;

• 10-15 адам – егде жастағы адамдар 
немесе 1 және 2-топтағы мүгедектер.

4. Өз бетінше тұруға арналған 
орталықтар ҮЕҰ базасында, жұмыс 
істеп тұрған МӘМ филиалдарында, 
ауылдағы иесіз қалған мекемелердің 
(жабылып қалған бастауыш мектептер, 
конторлар ғимараттары, тұрғын үйлер 
және т.б.) базасында ашылуы мүмкін.

Жобаны іске асыруды 
ұйымдастыру

1. Өз бетінше тұруға арналған 
орталықтарды ашу үшін аудандардың 
(қалалардың), ауылдардың тізбесін 
қажеттілігіне қарай (оның ішінде 
АОӘ АЖО есепке алғанда) өңірлер 
айқындайды.

2. Өз бетінше тұруға арналған 
орталықтардың және штат қызмет-
керлерінің санын аудандардың, қалалар 
мен ауылдардың әкімдері Жұмыспен 

Көктем бастала салысымен 
науқандық дала жұмыстарына 
шаруашылықтардағы бар тех-
ника күші жұмылдырылды. Ал, 
автокөлік  сонымен бірге МТЗ 80, 
ДТ 75 комбайн, таркторларына 
жанармай керек. Ал, бұл 
сұранысты қанағаттандыратын  
Шилібастаудағы   «Қарамай 
продактс» ЖШС екенін білеміз. 
Соған да сай аудан көлемін-
дегі шаруа қожалықтары мен 
ауылшаруашылығы коопера-
тивтері осы жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің дизель 
отынына тапсырыс беру 
арқылы қазіргі таңда игілігін 
көруде. Бұл ЖШС дизель оты-
нын шаруа қожалықтар мен 
ауылшаруашылық өндірістік  
кооперативтеріне үш айға бөлініп 
берілуде. Сонымен өз кезегінде 
«Қазыбек бек» ЖШС 30 тонна, 
«Табыс» ШҚ 14 тонна,  «Светлана» 
ШҚ 16 тонна,  «Көкқайнар» 
ШҚ  5 тонна, «Империя Фуд» 
ЖШС 23 тонна, «Ақтерек» ШҚ 
3 тонна, «Алтыбай» ШҚ 4 тонна, 
«Айзақ» ШҚ 4 тонна, Қаттаубай 
ӨК 7,5 тонна, «Медеу Комерс» 
ЖШС 4 тонна, «Қарасай» ШҚ 6 
тонна, «Райымбек» ШҚ 4 тонна 
дизель отынын алған. Осылайша, 
ауданымыздың шаруашылықтар 
мен шаруа қожалықтары өздеріне 
қажетті жанар-жағармайдан тап-
шылық көріп отырған жоқ.

Т.МҰҚАҒАЛИ.

қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармаларының өтініміне қарай 
айқындайды.

3. Аудандардың, қалалар мен ауыл-
дық округтердің әкімдері өз бетінше 
тұруға арналған орталықтарды ашу 
орындарын төмендегі:

санитарлық-эпидемиологиялық 
талаптарын; 

• үміткерлерді:
МӘМ-нен өз бетінше тұруға 

арналған орталыққа ауыстыруға;
Ауылда тұратын адамдар ішінен 

оқуға іріктеуді;
• мемлекеттік қолдау тетіктерін 

ескере отырып, жұмыс істеп тұрған 
объектілерге түгендеу жүргізу арқылы 
айқындайды.

4. Филиал желісін ашу құқығын 
беру үшін МӘМ Жарғысына толықтыру 
енгізу бойынша жұмысты Жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы МӘМ-мен 
бірлесіп жүргізеді.

5. Өз бетінше тұруға арналған 
орталықты ашуға белгіленген 
ғимаратты өз балансында ұстаушыны 
аудандардың (қалалардың) ауылдық 
округтердің әкімдері айқындайды.

6. Аудандардың (қалалардың), 
ауылдық округтердің әкімдерімен 
бірлесіп өз бетінше тұруға арналған 
орталықтардың жұмыспен қамтуды 
үйлестірудің және әлеуметтік 
бағдарламалардың жұмысын іске 
қосады.

7. Өз бетінше тұратын адам-
дарды іріктеуді Жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармалары МӘМ директорларымен 
бірлесіп жүзеге асырады.

8. МӘМ-де тұрып жатқан, өз 
бетінше тұру дағдыларын меңгерген 
және өз бетінше тұруға мүмкіндігі 
бар адамдардың тізбесін МӘМ 
қалыптастырады.

9. Өз бетінше тұруға арналған 
орталықтарға ауысқысы келетін 

адамдарды іріктеу үшін МӘМ-де тұрып 
жатқан адамдар арасында түсіндіру 
жұмысын Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 
МӘМ директорларымен бірлесіп 
жүргізеді .

10. МӘМ-де тұрып жатқан 
адамдарды Өз бетінше тұруға 
арналған орталықтарға ауыстыруды 
Жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес МӘМ 
директорларымен бірлесіп жүргізеді.

Оқыту процесін ұйымдастыру
11. Зейнеткер және зейнеталды 

жастағы әйелдерді оқыту Бағдар-
ламаның қысқа мерзімді курстары 
шеңберінде, оның ішінде мобильді 
оқыту орталықтарының мүмкіндіктерін 
пайдалана отырып жүзеге асырылады. 

12. Жұмыспен қамту орталықтары:
• қатысушыларды іріктеу; 
• қысқа мерзімді курстарға оқу 

бағдарламаларын дайындау; 
• оқыту аяқталғаннан кейін 

курс тыңдаушыларының біліміне, 
тәжірибесі мен шеберлігіне тәуелсіз 
бағалау жүргізу үшін медициналық-
әлеуметтік ұйымдардың қызметкерлері 
ішінен  сарапшылар тобын қалып-
тастырады.

13. Ауылдық округтердің әкімдері 
жұмыспен қамту орталықтарымен 
бірлесіп сабақтарды өткізуге арнал-
ған шарттарды жасайды, оларда 
оқыту орындары айқындалады:                      
шағын жинақталған мектеп;                                                                                                  
балабақшалар (мемлекеттік және жеке);                                                                                            
мобильді оқыту орталықтары.                                                                                                               

14. Жұмыспен қамту орталықтары 
білім беру бөлімдерімен бірлесіп 
мастер-тәрбиелеушілерді айқындайды, 
олар Бағдарламаға қатысушыларды 
оқытады, олармен шарт жасасады, 
шартта оқу бағдарламасы, өтетін орны, 
практикалық сабақтар өтетін орын, оқу 
мерзімдері және оқыту қызметіне ақы 
көрсетіледі.                                                                                                                                    

15. Жұмыспен қамту орталықтары 
білім беру бөлімдерімен бірлесіп 
қатысушылардың білімін тәуелсіз 
бағалауды және оқу аяқталғаннан кейін 
сертификат беруді ұйымдастырады.  

16. Жұмыспен қамту орталықтары 
және ауылдық округтердің әкімдері өз 
бетінше тұруға арналған орталықтарға 
тұрақты жұмысқа орналасуға 
жәрдемдеседі. Қатысушылардың 
жұмысқа орналасуына жәрдемдесу                                                              

17. Жұмыспен қамту орталығы 
оқуды аяқтаған адамдарды: 

• Аудандардың (қалалардың), 
ауылдық округтердің әкімдері 
ұйымдастыратын өз бетінше тұруға 
арналған үйлердегі жаңа жұмыс 
орындарына (не әлеуметтік жұмыс 
орындарына);

• Медициналық-әлеуметтік ұйым-
дар, ҮЕҰ мәлімдеген бос жұмыс 
орындарына жібереді.

18. Жұмыспен қамту орталығы 
әлеуметтік жұмыс орындарына 
тұру үшін медициналық-әлеуметтік 
ұйымдардың басшыларымен, ҮЕҰ 
және оқуды аяқтаған адамдармен үш 
жақты шарт жасасады.

Бағдарлама қатысушыларын 
мониторингі жүргізу Жұмыспен қамту 
орталығы «Еңбек нарығы» ААЖ:

• әрбір қатысушыны тіркейді;
• көрсетілген мемлекеттік қолдау 

шараларын есепке алады;
• оқуды аяқтаған адамдардың 

міндетті зейнетақы жарналарының 
аударылуына мониторинг жүргізеді.                                                                                                                                       
   Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімдері Е-собес 
ААЖ-да: Орталықта өз бетінше 
тұру үшін жіберілген адамдарға 
мониторинг жүргізеді.

Ж.ҚАРЫМбАЕВ,
жұмыспен қамту және 

әлеуметтік  бағдарламалар 
бөлімінің басшысы. 

Халқымызда «Мал өсірсең, 
қой өсір табысы оның көл-көсір», 
деген қанатты тәмсіл бар. Төрт-түлік 
мал қашанда қазақтың дәулеті мен 
ырысы қажетті табыс көзі болып 
саналады. Өйткені, төрт-түлігі 
сайдың көңілі жай, өмірі бай. Қорасы 
малға толы шаруа адамының төрт 
құбыласы түгел, дастарханы түрлі 
мал өнімдеріне толы. Ет, сүт пен 
құрт, ірімшік, сары майдан таршылық 
көрмейді. Қашанда бал ұстаған 
адамның бармағын жалайтыны анық.  
«Мал баққанға бітеді» дейтініміз де 
сондықтан болар. Шалғайда жатсада 
шаруасына шыр біткен қожалықтың 
бірі Айдарлы ауылындағы іскер жан 
– Гүлнәр Нақысбекова жетекшілік 
ететін «Қалбұлақ» шаруа қожалығы 
бүгінде шаруасын шалқытып, 
дәулетін тасытып, төрт-түлік малдың 
санын арттыруда. Өзге қожалықтарға 
үлгі-өнеге болуда. «Ілгері басқанның 
ісі ұтымды» демекші, алғашқылардың 
бірі болып 1999 жылы ашылған бұл 

Шаруасы  шалқыған  қожалық
қожалық қазіргі таңда құлашын кеңге 
жайып үлгерген. Айдарлы мен Бозой 
елді мекендері негізінен жартылай 
сортаң шөлейтті жердің негізін 
құрайды. Жалпы  тұрғындардың негізгі 
күнкөрісі төрт-түлік мал мен бақша 
өнімдері болып келеді. Жайылымдық 
жері мен бетеге, боз жусаны құнарлы 
шөп түрлері төрт-түлік малға жұғымды.

Сонымен аталған қожалық ең 
алғашқы қадамын 27 қой сатып 
алып бастаған екен. Жыл өткен 
сайын алынған қой төлінің еркегін 
сатып, орнына жылқы, сиыр алған. 
Қармағындағы қой тұқымы негізін 
қылшық жүнді өсімтал жер жағдайы 
мен мұндағы ауа-райына төзімді болып 
келеді.  Қыстауы Сарытауқұмда болса, 
Қарашоқы, Қарадыр мен Ащысуды 
жазда және күзде жайлайды. Малға 
арналған жылы қора бар. Малшыға 
арналған тұрғын үй, жел мен 
күннен қуат алатын жарық беретін 
қуат көзі бар. Қазіргі уақытта бұл 
шаруашылықтың барлық жұмысын 

үш жылдан бері Мерей Құнанбаев 
басқарып келеді. Жас та болса өз ісіне 
төселген білгір тәжірибелі маман. 
Бүгінде бұл қожалықтағы қой 1200, 
ірі қара жылқы мен сиыр 80, ешкі 
80 басты құрайды. Қолдағы малға 
қажетті жем-шөп қоры жеткілікті. Жем 
ретінде арпа мен еркекшөп (житняк) 
қолдағы малды асырауға жетеді. Өзіне 
барын қожыратпай ұқсата білген өзге 
де қожалықтар жетерлік. Солардың 
қатарында Мұратжан Айғанбековтың 
ісі оңды, малы қоңды. Бұл жерде 
еңбегімен ерекшеленген еңбек 
майталмандары баршылық. Солардың 
бірі еңбек ардагері Саламат Алдашев 
та бар. Ардагер 45 жыл мал дәрігері 
болған. Халқымызда «Бақпасаң мал 
кетеді» деген қанатты сөз бар. Мал 
бағу да оңай шаруа емес. Оны да 
қолынан іс келетін шаруаның сонымен 
бірге малдың жағдайын білетін адам 
ғана игере алады. «Мен мал дәрігері 
болғандықтан төрт-түліктің жайын 

аудармасымен бірге сауда тізілімінің 
заңдастырылған үзінді көшірмесі 
немесе басқа да заңдастырылған 
құжат; нотариат куәландырған 
қазақ және орыс тілдеріндегі 
аудармасымен бірге шетелдік 
құрылтайшының паспортының 
көшірмесі немесе жеке басын 
куәландыратын басқа да құжат 
ұсынылуға тиіс.

Заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеу туралы анықтаманы беру 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге 
асырудың басталғаны жөнінде 
хабарламаны қабылдау туралы 
растау болып табылады.

Заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеу туралы анықтаманы беру 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге 
асырудың басталғаны туралы 
хабарлама берілген күннен кейінгі 
бір жұмыс күнінен кешіктірілмей 
жүзеге асырылады.

С.ҚОШҚАРОВ,
Жамбыл аудандық Әділет 

басқармасының іс жүргізушісі 
Қазақстан заңгерлер

одағының мүшесі.

жақсы білемін. Қазіргі таңда 
Қазақстанда малдың барлық түрін 
өсіруге қажетті мал өнімдерін 
өндіруге кеңінен жол ашылған. Округ 
аумағындағы мал түрлері жыл сайын 
түрлі ауруларға қарсы егіліп тұрады. 
Бұл жұмыстарды өзім атқарып мал 
да  кездесетін түрлі аурулардың 
алдын алуды қолға алып келемін. 
«Қалбұлақ» шаруа қожалығы біздегі 
алдыңғы қатарлы шаруашылық. 
Қожалық иелері шынайы өз ісінің 
білгір мамандары шаруақор жандар 
екенін бәріміз жақсы білеміз. Кейінгі 
жастар осындай еңбек адамдарынан 
үйреніп, үлгі алса ғой дейсің. Себебі,  
мал қашанда қазақтың байлығы, 
дәулеті мен берекесі. Соғанда сай 
қоралары малға, отбасы жанға 
толған қожалық иелеріне толымды 
табыс тілеймін», – деді ағынан 
жарыла. Төрт-түліктің бабын тапқан 
Құнанбаевтардың еңбектері жемісті, 
өмірлері келісті болсын демекпіз.

Тұрсынжан  ТОҚТАСЫН.

Мұндағы басты мақсат 
Астана қаласын қажетті ауыл 
шаруашылығы өнімдерімен 
қамтамасыз етіп, осындағы 
тұрғындардың қажетті мөлшер-
дегі сұранысын орындау 
болатын. Бұл жәрмеңкеге біздің 
Алматы облысы да белсенді 
түрде қатысып өздерінде өнді-
рілген мал өнімдерін сонымен 
бірге қауын, қарбыз, қызанақ, 
қияр, тәтті бұрыш, қырыққабат, 
сарымсақ, картоп, пияз, сәбіз, 
алма, алмұрт, жұмыртқа мен 
балықты жәрмеңке сөресіне 
шығарған болатын. Ортақ 
мақсатқа яғни, бір кісідей 
жұмылған Жамбыл ауданы  
алғашқылардың бірі болып 
бірінші кезеңде маусымның 17 
мен 18 аралығында Астанадағы 
ауыл шаруашылығы жәрмең-
кесіне қатысып, барлық өнім 
түрлерінен қолжетімді баға мен 
жұртшылыққа ұсынды. 

Бұл шарадан ауданымыздағы 
24 ауылдық округтері сырт 
қалмай сапалы бау-бақша, ет, сүт, 
сары май, құрт, ірімшік, сияқты 
өнім түрлерін ұсыну арқылы 
астаналақтардың көңілінен 
шықты деуге болады. Тамыз 
айының 12-13 аралығында Астана 
қаласында ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкесінің екінші кезеңі 
өтті. Бұл жәрмеңкеге біздің 
ауданымыздағы ауылдық округ-
тар қатысып, 15 тонна пияз, 15 
тонна картоп, 15 тонна сәбіз, 5 
тонна тәтті бұрыш, 1,5 тонна  
шомыр, 30 тонна алма, 1,5 тонна  
қызылша, 20 тонна қырыққабат,  
1,5 тонна  баялды, 500 кг. 
сарымсақ, 100 кг. сарымай, 10 кг. 
құрт, 340 литр сүт, 50 кг. қаймақ, 
250 литр қымыз, 250 литр шұбат, 
60 кесе тары, 180 кг. ірімшік, 10 
тонна табан, 10 тонна жайын, 10 
тонна тұқы, 10 тонна көксерке 
сияқты балық түрлері мен қатар 
5000 дана жұмыртқа, 12,5 тонна 
қызанақ, 12,5 тонна қиярды 
саудағы шығарды. Өнімдер-
дің бағасы өзге базарларға 
қарағанда әлдеқайда арзан, 
тұтынушылардың қалтасына  
салмақ түсіре қойған жоқ. 
Нәтижесінде барлығы 176 тонна 
240 кг. ауыл шаруашылығы өнімі 
көпшілік талғамынан шықты. 

Тұрсынжан  АСҚАРҰЛЫ.
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Биылғы жыл Қазақстан үшін тарихи маңыз-
ды іс-шара, оқиғаларымен есте қаларлықтай 
өтуде. Себебі, елімізді дүниежүзіне танытқан 
ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесі жоғары 
дәрежеде аталуда. Сондай-ақ, Елбасы 
Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты биыл баспасөзге 
жарияланған мақаласы қоғамның жан-жақты 
дамуына жасалатын барлық істерді нақты, әрі 
жүйелі түрде қамтыған, түсіндіріп жазылған 
жобаларының бірі де бірегейі болды. Ол 
еліміздің көптеген баспасөз беттерінде 
жарияланып, халықтың талабына тура келді.  
Онда рухани ұлттық құндылықтарымызға, 
елдік мақсат пен мемлекеттің ұлттық 
құрылымы, қазақ елінің тарихи мұралары 
жайлы кеңінен баяндалады. Сондай-ақ, 
ұлттың кодын, генетикалық жадысын сақтап 
қалу мәселесі де талқыланған. Өйткені, 
тамырынан үзілген бәйтерек жапырақ 
жаймайтыны сияқты негізгі дәстүріне 
сүйенбеген халықтың да болашағы бұлыңғыр.

ХХІ ғасырдағы ұлттық сана туралы 
толғамдарында халықтың татулықты ту 
ұстаған ел болып заман ағымына икемделуі 
арқылы жаңа дәуірге қадам басқан мемлекет 
атануына бағыт-бағдар ұсынылады. Бұл ретте, 
тұтас қоғамның және әрбір қазақстандықтың 
санасын жаңғыртудың бірнеше бағытын 
атап өткен: бәсекелік қабілет, прагматизм, 
ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің салтанат 
құруы, Қазақстанның революциялық емес, 
эволюциялық  дамуы, сананың ашықтығы. 

БОЛАШАҚ  БҮГІННЕН  БАСТАЛАДЫ

• «АТАМЕКЕННІҢ» 
ЗЕРДЕ   

ДƏПТЕРІНЕН

¹ 3

«Қуан, бірақ асып-таспа; бұл да 
                                         өтер-кетер!
Қайғыр, бірақ жүнжіме; бұл да 
                                      өтер-кетер!».

(Сүлеймен пайғамбардың 
жүзігіндегі жазудан).

***
«Мен, ғылым – ғылымдардың 

ішінде ең тұңғышы – заттарға атау 
беретін тіл хақындағы ғылым боп 
табылады, – деп дәйектеймін».

Əл-ФАРАБИ.

***
«Саясаттың да серті болады. Оның 

біріншісі – кешікпеу. Ұлттық мүдде 
ұтатын жерде ешуақытта кешікпеу 
керек. Шешімді де тез қабылдаған 
жөн... Екіншісі – асықпау. Ұлттық 
мүддеге нұқсан келетін, я болмаса 
аяқ асты етілетін жағдайда шешім 
қабылдауға ешуақытта асықпау керек. 
Сағыздай созып, оны келесі буынның 
үлесіне қалдырып кету керек».

Уинстон Черчилль.

***
«Егер музыкасы салмақты да 

сабырлы сазымен баураса, ол халық – 
ұжымы жарасқан бақытты халық, егер 
музыкасы сырбаз да сыршыл болса, 
онда ол халық кісілікті сүйеді, бүлік 
шығармайды, егер музыкасы есіңнен 
айыра еліктіріп әкетсе, сонысымен 
қауіпті, себебі ондай музыкаға ден 
қойған халық кісіліктен жұрдай болып, 
жақсылықты жат санап, күйкілікке 
көңіл жұбатқыш болып алады...».

СЮНЬ-ЦЗЫ.
(Конфуцийдің ізбасары).

***
«Адамдықтың негізі – әйел. Демек, 

мемлекеттің негізі де – әйел. Әйел 
гүлденсе, мемлекет те гүлденеді, Әйел 
күйресе, мемлекет те күйрейді». 

Беззаз.

***
«...Құдайым-ай, енді біраз 

ғұмырым болса... Мен күн құрғатпай 
өзім сүйетін жандарға оларды шексіз 
сүйетінімді айтар едім.

Мен адамдардың өздерін шын 
бақыттың беткейде тосып тұрғанын 
сезбей, таудың ұшар биігінде ғана 
ғұмыр кешкісі келетінін сездім...

...Мен құлап жатқан адамды 
сүйемелдеп тұрғызып жіберу керек 
болған уақыттан басқа кезде ешкімнің 
де басқа жанға жоғарыдан төмен 
қарауға қақысы жоқ екенін түсіндім.

Менің сіздерден үйренген 
дүниемде қисап жоқ, шынын айтсам, 
енді бұлардан маған келіп-кетер пайда 
жоқ, сандығымды сықа толтырып 
алған сәтімде, сорыма қарай, мына 
дүниеден қайтып бара жатырмын».

Габриэль Гарсиа Маркес.
«Қоштасу хатынан» үзінді.

***
«Проза – барынша сәтімен 

орналасқан сөздер, поэзия – барынша 
сәтімен орналасқан барынша сәтті 
сөздер».

Сэмюль Кольридж.

***
Егер күнәдан пәк, періштедей таза 

бөпелер үнемі туылып тұрмағанда, бұл 
әлем қандай қорқынышты болар еді».

Джон Рескин,
ағылшын публицисі.

***
«Еркін адам дегеніміз – өтірік 

айтпауға мүмкіндігі бар адам».
Альбер Камю.

***
«Оқи да, жүзе де білмейді».

Ежелгі гректердің мəдениетсіз 
адам туралы сөзі.

***
«Талант – жүректің от алысы 

мен мидың қопарылысының 
қорытындысы».

Бабель.
***

«Аспанда құдай, жерде
                                        архив бар».

Бауыржан Момышұлы.

Ñ Å Ð Ï I Ë I Ñ
АБЫРОЙ   ЖОЛЫНДА

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
Рухани жаңғыру» атты «Егемен 
Қазақстан» газетінде жарияланған 
мақаласы мәні мен мазмұны, маңызы 
мен мағынасы қоса өрілген, өзіндік 
өміршеңдігін көрсеткен көлемді туынды 
болғаны сөзсіз. Тарихтың толқындарын 
таразылаудан басталып, ұлт болмысын 
барынша бағамдаумен байланысып, 
мемлекеттік атқаруы тиіс міндеттерін 
межелеп берген мақала бүгінде  біздің 
де тебіренуімізге түрткі болды. Қоғамға 
қозғау салған Елбасы ұлтты ұйыстыруға, 
кешегімізді саралап, келешегімізді 
кемелдендіруге үндеп, «ұлттық кодты» 
сақтап қалудың сан алуан бағытын атап 
көрсетті. 

Мақаланың «ХХІ ғасырдағы 
ұлттық сана» деп аталған алғашқы 

тарауында Нұрсұлтан Әбішұлы жаңа 
ғасырдың талаптарына төтеп беру үшін 
экономикамыздың әл-ауқатын арттырып 
қана қоймай, сананы жаңғыртудың бірнеше 
ерекшелігін алға тартты.

Мемлекет басшысы мұнымен қоса 
ғасырлар қойнауында қалып, жылдар өте 
саяси себептермен де сергелдеңге түскен 
«қазақ әліпбиінің»  тағдырын да назардан 
тыс қалдырған жоқ.

Сонымен қатар патриотизмнің 
парасаттылығын пайымдайтын «Туған 
жер» бағдарламасының қолға алынатынын 
айтқан Президент адамзат баласы үшін 
қастерлі ұғым саналатын «Туған жердің» 
қадір-қасиетін саралап, бұл бағдарлама 
өз кезегінде еліміздің әрбір аймағында 
өткеннен сыр шертетін көне ғимараттар мен 
тарихи ескерткіштерді, мәдени нысандарды 
қалпына келтіруді, өңірлерде өлкетану, 
экологиялық тазарту жұмыстарын жүргізуді, 
ауыл аймақты абаттандыруды көздейтінін 

мәлімдеді.Кәсіпкерлер де, зиялы қауым 
өкілдері де, шенді-шекпенділер де, жастар 
да туған жерлеріне қамқорлық танытып, 
жанашырлықтың жаңаша үлгісін көрсету 
қажет екенін ұсынған болатын.

 Бұдан бөлек  Елбасы Тәуелсіздік 
жылдарында өз ақылымен, еңбегімен, 
білімімен, дарынымен оза шапқан 
азаматтардың есімі  «Қазақстандағы  100 
жаңа есім» жобасына енетінін жеткізді. Бұл 
әрине жасампаздықтың  жастарға үлгі болар 
жарқын идеясы. Дана халқымыздың «Өз 
ерін өз перзенті ескермесе, ел қайдан тауып 
алсын кемеңерді?», – деген қанатты сөзі  
бар.  Осы орайда «100 жаңа есім» жобасы 
төңірегінде әңгіме өрбітсек, аты абыройға 
лайықты тұлғаларымыз  баршылық.
Солардың бірі  бүгінгі таңда кәсіптің кілтін 
тауып, ер азаматтармен бірдей қызмет етіп 
жүрген жеке кәсіпкер –  Ақшалова Салтанат 
Ержігітқызы адал қызметімен көптің 
алғысын алып, құрметке бөленген жан. 

«Дананың ұлы болмағы да 
қарапайымдылығынан» деген қазақта әдемі 
тәмсіл  бар. Мұндай даналықтың бигінен 
көріну кез келгеннің бағына бұйырмайтын 
енші. Парасаттылықты бойына сіңірген, 
кез келген жанға жылы шырай танытып, 
қол ұшын беруден аянбайтын  Салтанат 
Ержігітқызы  1978 жылы   Алматы облысы, 
Жамбыл ауданы, Ұзынағаш  ауылында 
дүниеге келген.  1998-2002 ж.ж. «Дарын 
әлеуметтік-гуманитарлық институтын 
тамамдаған соң еңбек жолын білім беру 
саласында бастаған. Нарық уақытында 
кәсіпкерлікпен айналысуды жөн көріп,  
Халықаралық кәсіпкерлер академиясының 
«Кәсіпкер» мамандығын игерген.  Қазіргі 
таңда арманы орындалып, «Атамекен» 
ұлттық кәсіпкерлер палатасының мүшесі 

ретінде  тамақтандыру саласы бойынша 
600 адамды жұмыспен қамтамасыз 
етіп отыр.    Сондай-ақ, Салтанат 2016 
жылдан бастап Жамбыл аудандық 
мәслихатының депутаты, «Сангейт» 
ЖШС-нің директоры қызметінде. 
Үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсету 
– Салтанаттың өмірлік ұстанымы. Ол 
осындай дара қасиетімен қайрымдылық 
шараларын ұйымдастыруды да 
ұмытқан емес.  Еліне сыйлы, ауылының 
ардақтысы атанған С.Ақшалова  «Нұр 
Отан» партиясының Жамбыл аудандық 
филиалымен бірлесе отырып, аудан, 
облыс, көлемінде өткізілетін қоғамдық-
саяси шараларға жиі қатысып, мүгедек 
және   ата-анасының қамқорынсыз 
қалған балаларға, әлеуметтік жағдайы 
төмен отбасыларға «Аяла», «Мейірім» 
қайрымдылық қорының атынан  әрдайым 
көмектеседі.

Салтанат  өзіндік көзқарасы бар жан. 
Қазақ елінің тыныштығына шүкіршілік 
етіп, қол жеткен  табыстарын үнемі 
айтып жүреді. Ол еліміз тәуелсіздік 
алған 25 жылда қоғамдық өмірдің 
барлық саласында өзгерістер болғанын, 
халықтың әл-ауқаты жақсарғанын, ел 
экономикасы мен мәдениеті дамып 
өркендегенін, әнұрнымыз асқақтап, көк 
байрағымыз желбіреп тұрған бақытты 
өмірімізді насихаттайды.  Бүгінгі 
егеменді еліміздің мәртебелі жетістігі 
үшін  қатты қуанышты.  Нақты мақсатқа 
жетуге, білім алуға, саламатты өмір 
салтын ұстануға, кәсіби тұрғыдан 
жетілуге құлшынысы зор.  Сөз соңында 
Салтанаттың осындай зиялылығын 
көріп, еңбегіңіз абыройлы болып, әлі де 
қол жеткізер биігіңіз көп болсын дегім 
келеді!

Әйгерім ҚОйГЕЛДІ.

Елбасының «Болашаққа бағдар: 

   
Áîëàøàққà áàғäàð 

æàñàó – ìәңãіëіê åëäің 
æàñàìïàç ìұðàòûíûң  æàðқûí 

êөðіíіñі. Åëáàñûíûң åãåìåíäі åëіìіçäің 
өòêåíіí ñàðàëàï, åðòåңіí áàғäàðëàï, 
õàëûқ êөêåéіíäåãі ñàí ñàóàëäàðäû äөï 

áàñûï, ñûíäàðëû îé òàñòàóû, æîë 
áàñòàóû êіì-êіìäі äå áîëñà òîëғàíòàðû 

àíûқ. Қàçàқñòàííûң ñàÿñè áåäåëіíің 
әëåìäіê қàóûìäàñòûқòàғû áèіêòåðäі 

áàғûíäûðóû, ýêîíîìèêàíûң åñåëåï 
àðòóû, æàһàíäûқ íàðûқòàғû îðíû 
åëіìіçäі øèðåê ғàñûð іøіíäå әëåìäіê 

өðêåíèåò êөøіíің àëäûңғû 
ëåãіíå øûғàðäû.

   Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòіíің 2015 
æûëғû 20 ìàìûðäàғû «100 íàқòû қàäàì» 

áàғäàðëàìàñûíäà ұëò æîñïàðû – áåñ 
èíñòèòóöèîíàëäûқ ðåôîðìàíû æүçåãå àñûðó 

æөíіíäåãі 100 íàқòû қàäàìû êåëòіðіëіï, êåìåë 
êåëåøåêòің êіëòі ұñûíûëàäû. Êәñіáè ìåìëåêåòòіê 

àïïàðàò құðó, Çàңíûң үñòåìäіãіí қàìòàìàñûç åòó, 
Èíäóñòðèÿëàíäûðó æәíå ýêîíîìèêàëûқ өñіì, 

Áіðòåêòіëіê ïåí áіðëіê, Åñåï áåðåòіí ìåìëåêåòòі 
қàëûïòàñòûðó ñèÿқòû áàðëûғû áåñ òàðàóäàí 

òұðàòûí құæàòòûң ìåìëåêåòòіê ìәíі æîғàðû, 
ñàëìàғû àóûð, òàқûðûáû êåң. Êөòåðіëãåí әðáіð 
ìәñåëå åëіìіçäåãі áàðëûқ êәñіáè-ýêîíîìèêàëûқ, 
әëåóìåòòіê ñàëàëàðäàғû ìәñåëåëåðäі қàìòûï, 

Åëáàñûíûң åë áіðëіãіí, ûíòûìàқòû, ұëòàðàëûқ 
òàòóëûқòû íàñèõàòòàéòûí ñàðàáäàë ñàÿòûí 

қîëäàéäû. Áүãіíäå Қàçàқñòàí äүíèåæүçіíің 
àëäûңғû қàòàðëû 50 ìåìëåêåòіíің қàòàðûíà åíіï, 

òåðåçåñіí өçãåëåðìåí òåңåñòіðäі. Қàçàқñòàííûң 
òұðàқòû äàìóû åë åðòåңі үøіí àòқàðûëûï 
æàòқàí әðáіð қûðóàð æұìûñ ïåí æàðқûí 

áîëàøàққà æåòåëåéòіí «100 íàқòû қàäàì» 
ñèÿқòû áàғäàðëàìàëàðäûң åíøіñіíäå.

Ì.ÅÑÅÉ.

Н.Ə.Назарбаевтың жаңғыруы өскелең 
ұрпақтың болашақта дамуына аса зор мүмкіндік 
береді. Жаңғырудың маңыздылығы мемлекет 
пен ұлттың саналы түрде жаһандық үрдістерге 
бейімделуіне септігін тигізетіндігіне сенім 
білдіреді. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында баяндалған тақырыптардың көбісі 
«Қазақстан – 2050» стратегиясы қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа  саяси бағыты» Жолдауында 
да көрсетіліп, талқыланды. Мұның барлығы 
Қазақстанның алға қойған мақсатының біркелкі 
ұтқыр қағидалар аясында екенін аңғартса 
керек. 

Үшінші, «Ұлттық бірегейлікті сақтау» туралы 
тарауда Қазақстанда өмір суретін ұлттардың 
мәселелерін көтеріп, ұлттық құндылықтардың 
мәнін терең түсіндіреді. Онда жазба қазақ 
әдебиетінің негізін қалаған ғұлама Абай 
Құнанбаевтан бастап, «Абай жолын» жазған 
ғалым-жазушы Мұхтар Əуезовтың еңбегіне 
тоқталады. «Ұлттық мәдениет» ұғымының 
астарының мәнін ашып, салт-дәстүр мен 
музыканың да оны құраушы элементтер екенін 
келтіреді. Осы бірегейлікті сақтай отырып 
ұлттық кодты жоғалтып алмаудың негіздерін, 
мемлекеттің негізін қалайтын құндылықтарды 
атайды.

«Қазақстанның революциялық емес, 
эволюциялық дамуы» атты бесінші тарау ХХ 
ғасырдың оқиғаларын талдап, ұлтқа төнген 
қауіп-қатерді батыл атаған. 1917 жылдағы 
Еуразия материгін ұлан-ғайыр өзгерістерге 
ұшыратқан қазан айындағы төңкеріс туралы 
сөз қозғаған. Оның зардаптары, атап айтсақ 

демографиялық тоқырау, мәдениет пен тілдің 
қысым көруі, ұлттық құндылықтардың жалтақтап 
қалуы сияқты өзекжарды ел көкейіндегі 
мәселелерді талдайды. ХХІ ғасырдың 
төңкерісі өткен ғасырдың оқиғасына мүлде 
ұқсамайтындығы, есесіне қоғамға зиянын тигізіп, 
ел тыныштығына кері әсерін тигізетінін тілге тиек 
етеді. Сондықтан араға жүз жыл салып, зардабын 
кетіре алмаған кемшіліктердің орнын толтыру 
үшін адамзат революциялық емес, эволюциялық 
өзгерістерге дайын болуы керек дейді шешім 
шығара отырып. Əрине, ол сананың дамуы, 
интеллегенттілікті биік деңгейде ұстауға алып 
келеді. Мәдени, діни, ұлттық, сепаратистік сипат 
алған  төңкеріс экономикалық тұмшалануды 
тудырады. Сондықтан бұл мәселелерді шешу,  
ой елегінен өткізіп, қорытынды жасау – қоғамның 
да, саяси партиялар мен қозғалыстардың да, 
білім беру жүйесінің де ауқымды дүниетанымдық, 
рухани жұмысының бір бөлігі болып табылады 
деп, нақты тапсырма берумен мақала бөлімі 
қорытындыланған.

«ХХІ ғасырдағы ұлттық сана» туралы бөлім 
алты тараудан құралып, оның қай-қайсысын 
алып қарасақ та, ұлттың ұлт болып қалуына 
қажетті бағдарламаларды қамтиды. Ал, оны 
зерделеп оқып, көңілге тоқу әрбір азаматтың 
міндеті болып табылмақ. «Жақсылықтың ерте-
кеші жоқ» демекші, бір жұдырық болып Елбасы 
Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында көтерілген барлық 
тақырыптарды бойымызға сіңіріп, қоғамдық 
маңызын ұғына білсек, нұр үстіне нұр.

Майра  АлДАбеРгеновА.

“100  қадамның”  
жарқын  белесі



Ер жігіттің қадірін 
айналасында жүрген 

етжақын таныстары әдетте 
жетік біледі. Және тегін 
мақтамайды. Түнеукүні 

рухани туыстасып кеткен 
жақсы ағамыздың бірі Еділ 
Әбдікерімов: «Сені Бақыт 

ағаңмен таныстырайын. Сол 
туралы қатырып бір кітап 

жазшы. Қай жағынан алсаң 
да дәріптеуге лайық тұлғалы 
азаматтың бірі сол» деген еді. 

6 19 тамыз, 2017 жыл

♦ Есімі елге елеулі

ЖАҚСЫДАН  ҚАЛҒАН

Бала кезінен бірге өскен сыныптас 
досы болған соң еркін тербеп тұр. 
Бір жағынан өзі де Бақыт ағамыздың 
парасатына тәнті, құрдасының келбеті 
қымбат дүниеге молынан азық 
болатынын жақсы біледі. Енді сол 
бейне қағаз бетіне сөз сипатында тізіліп 
түссе деген ізгі ниетте. Жалтара күлген 
болдық. «Ойбұ-й-й, Еділ аға-ай, ондай 
кесек пішімді ағаларымыз жайлы кітап 
жазу оңай деймісіз. Біздің қолдан келе 
қоя ма. Кітап болмаса да, газетке бір 
мақала жазайық алдымен» деп сырғақта, 
әңгімені басқа арнаға бұрып жібермек 
едік, «Онда, ағаң биыл жетпіске толады. 
Нағыз жазатын сәттің реті осы. Газетіңе 
екі бет қылып, жазшы бір» дейді Еділ 
ағам да алған бетінен қайтпай. Амал 
қайсы, уәде бермеске ләж қалмады. Жаза 
алмаймын деуге журналистік намысымыз 
жібермеді. Енді қайтсем екен деген сұрақ 
кеп мазалады-ай бізді. 

Қорқасоқтайтын себебіміз, Елбасы-
ның ең сенімді серіктерінің қатарында 
жүріп, бүгінгі Қазақстанның төрт 
құбыласындағы шекарамызды шеген-
деуге өлшеусіз еңбек сіңірген, он 
алты жыл мұғдарында ҚР Жерге 
орналастыру және жер қатынастары 
жөніндегі мемлекеттік комитеттің, 
кейінгі жылдары жер ресурстарын 
басқару агенттігінің төрағасы болған, 
Қазақстан Республикасының Қырғыз 
Республикасындағы Төтенше және 
Өкілетті Елшісі, ҚР СІМ Ерекше 
тапсырмалар жөніндегі Елшісі – 
Алматы қаласындағы Өкілдігінің 
Басшысы қызметтерін абыроймен 
атқарған, дәл бүгінде «Дипломатиялық 
корпусқа қызмет көрсету жөніндегі 
басқарманың» кеңесшісі, «Қазақстан 
Республикасы дипломатиялық қызметі-
нің еңбек сіңірген қызметкері», 
дипломатиялық рангі 1 класс, әскери 
атағы запастағы полковник, ғылыми 
дәрежесіне назар салсақ, экономика 
ғылымдарының докторы, профессор, ҚР 
Ұлттық Инженерлік Академиясының 
академигі, ҚР Ауыл шаруашылық 
академиясының корреспондент-мүшесі, 
105 ғылыми еңбектің авторы, көптеген 
мемлекеттік марапаттардың иегері Бақыт 
Сағындықұлы Оспанов деген ағамыздың 
қайраткерлік тұлғасын ашып, өрнекті 
өмірін кестелей көрсететін мақала жазу 
оңай шаруа ма, оның үстіне мерейлі 
жетпіске келгенде біздің аудандық 
газетке берген бір мақаламыз ол кісінің 
бар болмысын қамти алмайды ғой.      
Осындай оймен біраз уақыт оздырдық та, 
жаналқымға таянғанда ғана қаламды серт 
ұстайтын дағдымызбен осы жолдарды 
бастап кеттік. Нартәуекел! 

  ***
Ақ басты Алатаудың баурайындағы 

Үлкенсаз жайлауын мекендеген арда 
ағайынның арасында ақыл-парасатына 

сай билік құрған кешегі Оспан атасы осы 
өлкедегі сұңғыла шешендердің соңғы 
легінен еді. «Таудан аққан тас бұлақ, тасыса 
құяр теңізге. Жаманнан жақсы туса да, 
жақсыдан жаман туса да, тартпай қоймас 
негізге» деп, қазақы жырдың қайнар бұлағы 
Бұқар жырау босқа айтқан ба? Жақсыдан 
жақсы болып жалғасқан сол Оспанның 
немересі дәуірден дәуір алмасқан кезеңде, 
ата-бабамыз сан ғасырлар бойы армандаған 
дербес мемлекеттің төрт тарапындағы 
шекарасын бекемдеді. Бұл дегеніңіз бір-
екі ауыз сөзбен жадағай айта салатындай 
оңай шаруа емес еді, әрине. Ол үшін 
қаншалықты қайрат-жігер мен терең 
білім, қажет жерінде амал-айла мен батыл 
мінез керек болғанын, мәмілегерлікте 
қаншалықты сабыр мен төзім сыналғанын 
келіссөздерді табандатқан жылдар бойы 
өз басынан өткерген адам ғана айта алады. 
Біздің Бақыт ағамыз міне, соның бәрін өз 
басынан өткерді. 

1995 жылы қыркүйектің 11-13 
аралығында Қазақстан – Қытай шекарасы 
туралы келісімді ратификациялау 
жөніндегі грамоталар алмасу хаттамасына 
қол қойылғаннан кейін 2002 жылы 
мамырдың 10-да Пекинде Қазақстан-Қытай 
мемлекеттік шекараларын демаркациялау 
туралы хаттамаға қол қойылды. Бүгінде 
демаркацияланған Қазақстан-Қытай 
мемлекеттік шекарасының жалпы ұзындығы 
– 1 782,75 шаршы метр, оның құрлықтағы 
шекарасы – 1 215,86 шаршы метр, судағысы 
– 566,89 шаршы метрді құрайды. Ал, 2004 
жылы Ресей мен Қазақстан арасындағы 
7591 шақырымдық әлемдегі ең ұзын шекара 
делимитациясының аттай жеті жылға 
созылып, ақыры табысты аяқталғаны 
да тарих парақтарына жазылып қалды. 
Соның бәрінде, және Қырғызстанмен, 
Өзбекстанмен, Түрікменстанмен арадағы 
шекара бағаны белгіленгенде ағамыздың 
қаншама даулы нүктелер үшін тартысты 
күндер мен түндерді бастан өткергені, сонау 
ХІХ ғасырда Қытай мен Ресей империясы 
арасында жүргізілген келіссөздер негізінде 
сегіз келісімшарттар мен хаттамаларға 
жүгінуге тура келгені, әсіресе посткеңестік 
елдердің аумағында территориялық-
этникалық дауға ұласуы мүмкін 180 нүкте 
үшін қыруар тарихи құжаттардың қайта 
парақталғаны қазір айтуға ғана жеңіл. 
Әлбетте, осының бәрінің басы-қасында 
Мемлекеттік шекараны делимитациялау 
және демаркациялау жөніндегі ҚР Үкіметі 
комиссиясы төрағасының орынбасары 

қызметін атқарып, қастерлі шекарамыздың 
заң талаптарына сай рәсімделуіне өлшеусіз 
үлес қосқан Оспан бидің ұрпағы –  Бақыт 
Сағындықұлы жүрді. 

  ***
Жұртты аузына қаратқан Басанұлы 

Оспан би өз заманында ауқатты адам 
болған деседі білетіндер. Кешеуілдеп 
көрген ұлы Сағындықты Орынборға 
дейін жіберіп оқытқан дейді. Кеңес 
өкіметі орныққанша ел ішінде еркін 
жүретін татардың бір саудагерімен 
достасқан ол баласының орысша біліммен 
сусындағанын қалапты. Сол оқудың 
нәтижесі Бақыт ағамыз архивтен іздестіріп 
тапқан, әкесінің өз қолымен жазылған 
өмірдерегінде былайша сипатталады. 1920 
жылы Алматы қаласындағы мұғалімдер 
даярлайтын курсты аяқтаған соң Сағындық 
Оспанұлы қыркүйек айынан бастап 1922 
жылғы қыркүйек айына дейін Жетісу 
губерниясының Алматы уезіне қарасты              
№ 2 Ұзын Қарғалы болыстығында мұғалім, 
1922-1925 жылдары Ұзынағаш ауылында 
мұғалім болыпты. 1925-1927 жылдары 
Қазақ АССР-ы Алматы округіне қарасты 
Іле ауданының Ақсай ауылында, 1927-1929 
жылдары Қастек ауданының № 3 ауылында, 
1929-1931 жылдары Еңбекшіқазақ 
ауданының Қызыл қазақ ауылында, 1932 
жылы осы ауданның № 6 ауылында бастауыш 
мектептің мұғалімі болғаны көрсетілген. 
Ал, 1932-1933 жылдары Алматы қаласында 
ауыл шаруашылығы институтының 
студенті, 1933-1934 жылдары Қастек 
ауданының Ынтымақ ауылында бастауыш 
мектептің мұғалімі, 1934-1935 жылдары 
Қарақыстақ ауылындағы балалар үйінің 
директоры, 1935-1937 жылдары осы ауылда 
бастауыш мектептің мұғалімі қызметін 
атқарған. 1937 жылы Ынтымақ ауылына 
қайта оралып, 1939 жылға дейін мектепте 
мұғалім, 1939-1941 жылдары Ұзынағаш 
ауылындағы қазақ орта мектебінің мұғалімі 
болған ол 1941 жылы қыркүйек айында 
шұға комбинатының директоры міндетін 
уақытша атқарғаны жазылған тарихи 
құжатта.

Бүгінгі Жамбыл ауданындағы көптеген 
мектептердің алғашқы іргетасын қалаған, 
сауатсыздықты жою ісіне белсене араласқан, 
жұмыстан қол үзбей жүріп КазПИ-дің 
тарих факультетін аяқтаған көрнекті ұстаз 
Сағындық Оспанұлы бала оқытумен ғана 
шектелмей, қоғамдық өмірді өрістетуге де 
барынша атсалысты. Мектептің қарапайым 

мұғалімі бола жүріп ол ауылдан шыққан 
алғашқы депутаттардың бірі саналды, 
Қазақстан (б)КП Алматы облыстық 
комитетінің мүшелігіне кандидат  болып 
сайланды.

Сағындықтай саңлақтың 1938 
жылы «Еңбек Қызыл Ту» орденімен 
марапатталуы, Қазақстан Коммунистік 
партиясының ІІІ-ші съезіне делегат болып 
қатысуы өзі өмір сүрген уақыттың биігіне 
көтерілгенін көрсетеді. Туған жерін 
түлеткен осындай нағыз ұстаздың ізгілікті 
шарапатымен көркейген шәкірттері де 
кейін әр ауылдың гүлденуіне өзіндік 
үлесін қосқаны кәміл. 

Алайда, тектінің асыл тұяғы 
Сағындықтың өмірі тым қысқа болды. 
1948 жылы жасы елуге қараған шағында 
бақи сапарына аттанып жүре берді.  
Артында қалған Қанат пен Бақыт атты қос 
перзентінің ел санатына қосылғанын көру 
Лауһұл-Махфуз тақтасына жазылмаған 
екен. Екінші ұлы Бақыт болса, 1947 жылы 
қыркүйектің 1-де туған еді...

  ***
Тағдырдың тауқыметі енді анасы 

Айнақыздың иығына түскен жылдар да 
жылжып өте шығыпты. Жүрдек өмірдің 

көшімен тек алға ұмтылған Бақытты 
арманы адастырмады. Біз жоғарыда сөзінен 
дәйек алған Бұқар жыраудың: «...Ұяда 
алтау тумас па, ұяда алтау туғанмен, оның 
ішінде біреуі-ақ алғыр болмас па!» дейтіні 
және бар. Сол айтпақшы, өз өмірінде 
кейіннен бес ұлдың анасы атанған Айнақыз 
балаларының бойына ең алдымен кісілікті 
сіңіріп өсірді, еңбекқорлыққа тәрбиеледі. 
Бес ұлдың арасынан Бақыты шынардай 
шыңға өрмелеп, тек қана биіктерден 
көрінді.

1954 жылы мектеп табалдырығын 
аттаған барлығы 34 баланың арасында 
Сағындықтың Бақыты кейін топ 
жаратынын ол кезде кім болжаған дерсіз. 
Алғашқы ұстазы Ұлтай Әлдекенова 
әкесімен қызметтес болыпты, аруағын 
сыйлағаны шығар, Бақытқа тым жақсы 
ілтипат білдіргені ұмытылмайды. Кейіннен 
Оңласын апайдан, Жамал апайдан оқығаны 
күні кеше ғана сияқты көрінеді. Көршілес 
Майбұлақ ауылынан атпен қатынайтын 
Қалибек деген ағайы да, төртінші сыныпта 
жүргенінде қыста, бір кезде өз әкесі 
ашқан Ынтымақтағы мектептің бала саны 
жетпегендіктен жабылып қалып, жеті 
шақырым жердегі Қарғалыға бір жыл бойы 
ертелі-кеш тынымсыз жаяу салпақтап, 
барып келіп оқығаны да есінен еш кетпейді.

Иә, әкесіз өскен жетім баланың жадына 
мәңгі жазылып қалған сүреңсіз суреттерді 
тізбелеп қайтеміз, «таң атпайын десе де күн 
қоймайды» дегендей, Бақыттың әу баста 
азан шақырып қойылған есімі тегін емес 
екен, оның бақытты күндері басталатын 
шақ та жуықтай беріпті. Көп ұзамай анасы 
Қарғалы шұға комбинатына жұмысқа 
тұрды. Отбасы осы жұмысшылар мекеніне 
қоныс аударып, Бақыт енді ауылдың ең 
шығыс жағына орналасқан Восточная деп 
аталатын көшенің бір тұрғынына айналып 
шыға келді.

Іргетасы сонау Қазан төңкерісінен бұрын 
қаланған, шұға комбинаты орналасқан 
поселкедегі мектепте болашақта министр, 
мемлекет қайраткері болатын Бақыт 
Оспанов Наурызбай Ысқақов, Қаншайым 
Ыдырысова, Сағат Естаев, Нәфиса 
Шүкірғалиева, Қойшығұл Боранқұлов, 
Ыдырыс Әбусағитов, Қырмызы Қазыбаева, 
Қажікен апай сынды білікті мұғалімдердің 
алдын көрді. Талабы таудай дарынды шәкірт 
осынау білім бесігіндегі үздік оқушылар 
санатынан лайықты орнын еншіледі.
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Орта мектепті 1965 жылы ойдағыдай 
бітірген ол бір жыл Қарғалы шұға 
комбинатында жұмыс істеді. 1966 жылы 
жазда «Еңбек Қызыл Ту» орденді Қазақ 
Ауыл шаруашылығы институтына оқуға 
түсіп, 1971 жылы «ғалым-агроном» атанды. 
Енді еңбекке білек сыбана араласатын сәті 
келген дипломды жас маман ең әуелгі 
қызметін Қазақтың Егін шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу институты жанындағы 
Қаскелең тәжірибе шаруашылығында 
бригадирдің көмекшісі болып бастады. 
Көп ұзамай-ақ ыждаһаттылығымен көзге 
түскен ол аға агроном болды, бір жылдан 
соң жұмысшылар комитетінің төрағасы, ал 
1975 жылы Қазақ ҒЗИ-на қарасты «1 Май» 
картоп-көкөніс шаруашылығы партия 
ұйымының хатшысы болып сайланды.

Жасынан еңбекпен шыңдалып өсіп, 
тәлімді тәрбиемен ержеткен мақсаткер 
азамат қай жерде жүрсе де өзінің іскер 
ұйымдастырушы екенін танытты, ел 
алғысына бөленді. Оның табиғаты сыйға 
тартқан қабілеті мен білімінің, адамгершілік 
қасиетінің жоғары екенін айналасы да 
дер кезінде көре білді. Содан 1976-1981 
жылдары бұрынғы Қаскелең, қазіргі 
Қарасай ауданындағы «1 Май» тәжірибе 
шаруашылығының директоры, 1981-1984 
жылдары «Жетісу» кеңшарының директоры 
қызметінде әбден ысылған басшы 1984-

1986 жылдары халық депутаттары Талғар 
аудандық Кеңесі атқару комитетінің 
төрағасы қызметіне жоғарылатылды. 

Биіктен көрінген сайын шұғыласы 
молынан шашылатын жарық жұлдыз 
тәріздес еңбек жолында Бақыт 
Сағындықұлының Нарынқол ауданына 
бірінші хатшы болып барған 1986-1990 
жылдардағы қызметі бүгінде ауызға жиі 
алынады. Олай болатын себебі де бар. 
Қазақы қаймағы бұзылмаған тұмадай тұнық 
ағайын арасында айтарлықтай қолтаңба 
қалдырған ердің елеулі еңбегі әрдайым 
есте. Осынау шекаралық ауданның тізгінін 
Оспанов ұстаған кезеңді Хантәңірінің 
баурайындағы ағайын зор ілтипатпен 
атайды. Өйткені, сол жылдары ауданның 
әлеуметтік өмірі мен экономикасының тың 
серпін алуына Бақыт Сағындықұлының 
қосқан үлесі зор. 

Оның ересен ұйымдастырушылық 
қабілеті арқасында таулы өңірде мал 
шаруашылығы мен егін шаруашылығы 
жарыса дамып, аудан үш жыл қатарынан 
Одақтың ауыспалы Туын иеленді. Картоп 
өсіруде жаңа технологиялар іске қосылды. 
Нарынқол ауылында аудандық мәдениет 
үйі мен «Көккемер» атты кинотеатр, 
балабақша, автовокзал, мейрамхана, 
бірнеше тұрғын үйлер салынды. Көшелер 
асфальтталып, су жүргізілді, Байынқол 
өзеніне көпір төселіп, Кеген асуының 
жолы жасалды, Ойқарағай көмір кеніші 
ашылды. Қарасазда ақиық ақын Мұқағали 
Мақатаевтың музей ғимараты салына 
бастады. Мал бордақылау алаңдары мен сүт 
фермаларының ретке келтірілгені  де осы 
жылдардың еншісіндегі жұмыс болатын. 
Ауыл-ауылдағы әлеуметтік нысандарды 
да назардан тыс қалдырмаған Бақыт 
басшының іскерлігі өз жемісін берді. Ол 
туралы нарынқолдық ағайын соншалықты 
сүйіспеншілікпен естелік айтатыны да 
сондықтан болса керек. Мәселен, ақын 
Мінуар Әкімханов:

«Жатсынбай жақын тарттың шалғай жақты,
Шарладың ойлы-қырлы таулы аймақты.
Ақылмен жүзеге асқан игі ісіңді,
Көпшілік көріп-біліп таңдай қақты», 

– десе, Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасының төрағасы, Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты, ақын-драматург Нұрлан 
Оразалин былай деп толғайды: «Біріміз 
әдебиет пен өнер дейтін өрісі бөлек әлемде, 
біріміз шаруашылық басқару дейтін тігісі 
бөлек дүниеде жүргендіктен болар, бір 
облыста туып, бір аймақта өскенімізбен, 
танысудың реті келмеді. Мен Бақыт  туралы 
алғаш Сейдахмет Бердіқұлов дейтін жомарт 
мінезді, жайсаң бітімді ағамыздың аузынан 
естідім. «Шаруашылық айналасында 
жүргендердің көбі тілге шорқақ келетін еді. 
Мына Талғар ауданында атқару комитетінің 
төрағасы болып істейтін Бақыт дейтін 
ініме риза болдым. Ағып тұрған шешен. 
Баяғының билері секілді» деп еді ағамыз 
бір жолы.

Екінші рет... «Бақыт Оспанов дейтін 
ғажап жігіт екен. Нарынқол өңіріне 
жайлы, жақсы басшы келіпті. Танысып 
қайттым. Табысып қайттым. Көп оқып, көп 
білетін азамат. Сөзге шешен. Шашасына 
шаң жұқтырмайды. Шіркін-ай, басшы 
атаулының бәрі қазақ тілін солай білсе, 
еліміздің көсегесі көгерер еді» деп еді 
біреудің жақсылығын көрсе, соны жалпақ 
жұртқа жария етуге асығатын жалын 
жанды, елгезек ойлы, кесек турап, кесек 
пішетін марқұм Сағат Әшімбаев досымыз», 
дейді Нұрекең. 

Ал біздің қатарласымыз, Нарынқол 
топырағынан түлеп ұшқан дарынды 
ақындардың бірі Серікжан Қажи інісі Бақыт 
ағасы туралы мынадай жыр жолдарын 
төгілдіріпті:

Кір жуытпай мансабы, ұяты, асқақ арына,
(Тап болдыңыз бір кезде Нарынқолдың бағына)
Хан Тәңірдің етегі – қайран албан, қайран жұрт,
Мақтан етіп өзіңді, есіне алар сағына.

Азаматсыз тұлғалы, талантының қыры көп,
Табиғаттай тұнықсыз, көңілінің кірі жоқ.
Хан Тәңірге бардыңыз, ат үстінде мансаппен,
Аттандыңыз алысқа ең сүйікті ұлы боп».
«Азамат ердің бағасын, ағайын емес, 

жат білер» деген сөз бар халықта. Әрине, 
Хантәңірінің баурайындағы жұрты жат 
емес, өзінің етжақын ағайыны, олар 
«көңілінде еш кір жоқ, табиғаттай тұнық» 
ағасына шын сүйіспеншілігін жасырмай 
жазса, Бәкеңнің туған ауылында жүрген 
біздер марқаймай, кім марқаяды. 

1990 жылы Қазақстан Компартиясы 
Алматы облыстық комитетінің хатшысы 
қызметіне тағайындалып, одан 1992 
жылы Қазақстан Республикасының Жерге 
орналастыру және жер қатынастары 
жөніндегі мемлекеттік комитеті 
төрағасының орынбасары қызметіне 
ауысқан Бақыт Сағындықұлы 1991-1992 
жылдары Жоғарғы Кеңестің депутаты 
болды. Осынау қоғамдық қызметіне 2004-
2007 жылдар аралығында ТМД аясына 
қатысушылардың геодезия, картография, 
жер кадастры және жерді қашықтықттан 
зондтау жөніндегі Халықаралық 
Мемлекеттік Кеңестің төрағасы болған 
қызметін және Санкт-Петербург қаласында 
ұлы Жамбылдың есекерткішін орнатуға 
үлес қосқан қандастарымыздың игі ісіне 
қолдау көрсетіп, қаржы бөлуге көрсеткен 
айтулы көмегін де қосқан лазым.

Әңгімеміздің әу басында атап 
өткенбіз, бірталай жыл биік мансаптың 
тізгінін ұстаған ағамыз қазақтың қасиетті 
жерінің тағдыры үшін он алты жыл бойы 
министр дәрежесіне пара-пар лауазымда 
халқына өлшеусіз еңбек сіңірді. Оның 
дипломатиялық қызметте өткен кейінгі он 
жылының айшықты бедері де өз алдына 
бір әңгімеге арқау боларлықтай. Әрине, 
соншама еңбегі ескерусіз қалған жоқ, ол 

«Еңбектегі ерендігі үшін», «Монғол Халық 
Хуралымен жауынгерлік ынтымақтастығы 
үшін», «Мемлекеттік шекараны қорғағаны 
үшін», «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етудегі үлесі үшін» медальдарымен қатар  
«Шекара әскерлерінің үздігі», «Құрметті 
жерге орналастырушы» төсбелгісімен, 
«Қазақстан Республикасының Конститу-
циясына – 10 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Парламентіне – 10 жыл», 
«Астана», «Тыңға – 50 жыл», «Астанаға – 10 
жыл» мерекелік медальдарымен, «Құрмет» 
орденімен, Қазақстан Республикасы 
Президентінің Алғыс Хатымен екі мәрте 
марапатталған. 

Алматы облысының Талғар, Қарасай, 
Райымбек және Жамбыл ауданының 
құрметті азаматы.  

                          ***
Биылғы сәуір айында Елбасымыз өзінің 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты ерен міндеттерді алға тартқан 
бағдарламалық мақаласында «Туған 
жерге туыңды тік» деген ұран тастады. 
Бақыт ағамыз болса, өзінің бүкіл саналы 
ғұмырын Жетісу өлкесінің Қарасай, 
Талғар, Райымбек ауданында өткеріп, 
одан соң Астанада, Алматыда мемлекеттік 
дәрежеде биік лауазымды қызмет атқарды. 
Өзара әңгіме барысында, Президенттің  

тағылымды мақаласын есіне салып, «Туған 
жерді түрлендіруге сіз қаншалықты үлес 
қостыңыз?» деп сұраған едік, бұл тұста да 
мүдірмеді.   

Ынтымақ ауылынан мешіт салуға 
жер қарастырып, сауапты шараны қолға 
алмаққа ниеттенген іскер інілеріне сонау 
жылдары әкесі Сағындықтың үйі тұрған 
өз жерін нұсқапты. Нұрғазы деген ауылдас 
қария бір кездескенде ел ішінде торқалы 
той, топырақты қаза бола қалса, көпшілік 
жиналатын лайықты орынның жоқтығын 
айтып алаң білдірсе керек, содан Бәкең 
туған ауылынан «Ынтымақ сарайы» атты 
үлкен ғимарат салдыруға жолбасшы 
болыпты. Ауылдың әр көшесіне таудан 
өзі ағынымен жететін ауыз су желісін, газ 
желісін тартуға ықпал еткенін, газ желісін 
бас иесінен айырылған, тұрмысы төмен 17 
отбасына тегін орнатуға жәрдемдескенін 
үлкен азаматтық санатына жатқызған 
орынды. Кезінде өз әкесі ашқан мектептің 
іргесін кеңейтіп, жаңа мектеп ғимаратын 
салуға ықыластана атсалысқаны да ағайын 
жұртының есінде деп ойлаймыз. Туған елі 
мен жеріне ат үстінде жүрген құзіретті 
әрбір азамат осылай жақсылық жасаса, 
мына заман қалай түрлене түсерін енді 
пайымдай бересіздер.

Жетпіс атты белестің өрінен көрінген 
Бақыт Сағындықұлының өмірде араласқан, 
тәлімін көріп, тәрбиесін үйренген, өзі 
құрмет тұтқан, өзін құрметтеген ағайыны, 
ауылдастары, сыныптастары, курстастары, 
достары, қызметтестері, өзге де жақын 
пікірлестері аз емес. Олардың бәрін айтып 
жеткізуді біз бұл мақаланың шартына 
қоспаймыз, және тіпті мүмкін де емес. 
Десек те, ардағымыздың айналасын әр 
кезде нұрландырған жандардың біразын өзі 
атап айтты. Ынтымақтағы әпкесі Бүбігүл 
Жадырақызы, бір жылы бір күнде туған 
құрдасы Әділбай Қапасов, сыныптасы 
Еділ Әбдікерімов, Шахарман әпкесі, 
курстастары Ақшабай Керімбеков, Қабылаш 
Бұтабаев, Бекалы Асанов, Ғазиз Әміров 
сынды азаматтарды Бәкең қалай естен 
шығарсын. Сол сияқты жақын араласқан 
замандастары Кенжебек Омарбаевтың, 
Еркебек Арғынбаевтың, Серік Баймолдаев 
пен Түймебай Тергеубаевтың, Нұргүл 

Нұрсейітқызы мен Роза Сарыбаеваның, 
Райхан Тойлыбаеваның, Нарынқол 
өңірінде жүргенінде жадына жақсы әсер 
қалдырған марқұм қариялар Нүсіпбек 
Әшімбаевтың, Әлнұр Мейірбековтің, 
Мұқағалидың қанаттас інісі, ақын 
Еркін Ібітановтың, әріптесі Бағжан 
Сабаншиевтің, Баймұхановтың құрметі де 
өзі үшін ерекше екенін білдірді.

Жер комитетінде, дипломатиялық 
қызметте жүргенінде жанына жалау 
болған жандардан шымкенттік Каналбек 
Райымбековті, «Южгеодезия» мекемесінің 
басшысы болған Сәкен Оспановты, 
басқарма басшысы болған Нұрман 
Хатиевті, «Казгеокарта» мекемесінің 
басшысы Батыр Амановты, ауыл 
шаруашылығы жерлері аэрогеодезия 
институтының басшысы Павел Иванович 
Беданы, Солтүстік Қазақстан облысындағы 
ҒЗИ-ның басшысы Қазбек Чиконаевты, 
өзі төраға кезінде орынбасары болған 
Амангелді Жанпейісовті, 7-8 жыл бойы 
көмекшісі қызметінде жүрген оққағары, 
полковник Қайдар Мамлинді, геодезия 
және картография бөлімінің бастығы 
Марал Жанәбілқызы Сағындықты, 
ғылыми зерттеу орталығының басшысы, 
баянауылдық Зайролла Дүйсенбековті, 
орталық аппаратта орынбасары 
болған Александр Павлович Сизовты, 
Астана қаласындағы жер бөлімінің 
бастығы Төлеуғазы Нұркеновті, 
Алматы қаласындағы жер бөлімінің 
бастығы Қуанышбек Қашқынбаевты, 
жер ресурстарын басқару агенттігінде 
жүргенінде сенімді серік ретінде 
танылған Ақтөбедегі Мәлік Жәкеевті, 
Атыраудағы Сәрсен Қуанышевты, 
Шығыс Қазақстандағы Ғалым Жадринді, 
Жамбыл облысындағы Нұржан Артаевты, 
Қарағандыдағы Дәурен Қарасартовты, 
Оңтүстік Қазақстандағы Бақытбек 
Нақыпбековты, Қазақстан топырақ зерттеу 
орталығының басшысы Қадыр Әлімбаев-
ты, Алматы облысындағы Наурызбай 
Таубаевты, Нұрлан Құлболдиновты зор 
ілтипатпен есіне алып, және көптеген 
тілектес, ниеттес азаматтардың бәрін 
түгендеп атай алмағанына өкінетінін 
және олардан кешірім сұрайтынын айтты. 
Кішіпейілділік деген осы шығар.

Сонша жыл жауапты қызметте жүрген 
ағамыз жеке өмірінде де отбасының 
бақытын толайым сезінген адам. Зайыбы 
Тұрсынғайша Мұқанқызы ұстаз, биология 
пәнінің мұғалімі. Екеуі төрт перзентін 
аялап өсірген. Тұңғышы – Шынар 
Астанада, теміржол саласында қызметте. 
Одан өрбіген Жәмила, Әмір, Хантемір 
атты жиендері бар. Ұлы – Қайрат 
Алматыда, кәсіпкер. Үлкен нмемересі 
Бақытова Камила Дубаида, америкалық 
Халықаралық университетте оқиды. Одан 
кейінгі немерелері Алдияр мен Айдана 
да отбасының болашақ үміті. Үшінші 
қыз – Жазирадан Дара, Дінмұхамед атты 
жиендері, кенже ұлы – Дамирден бір қыз 
немересі бар.

  ***
Бақыт ағамыз Сағындық атты 

жақсыдан қалған жарқын із еді, өзінің 
де жарқын ізі Қазақстан мемлекетінің 
шекарасы туралы сөз болғанда тарих 
бетінен жарқырап көрінетін күн алда 
деп білеміз. Мінезге бай, сөзге шешен. 
Сабырлы, салиқалы. Терең білімі тұнып 
тұратын байыпты көзқарасымен адамды 
бірден баурап алады. Жемісі мол күзде 
туған азаматтың жемісті жетпісі  әне, есік 
қағып тұр. Енді не дегендейміз, атына 
заты сай ағамызға тек мықты денсаулық 
тілейміз. Өзі Нева жағалауына ескерткішін 
орнатқан жыр алыбы Жамбыл бабасының 
жасына жетсін. Арғы тегі Оспан биден 
тегін жаралмаған арда азаматымыздың 
арамыздағы абыройлы тұлғасын әрдайым 
мақтан етіп жүрейік.

Рәтбек САҒИД-УАҺАС. 
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Тыраулап  ұшты  тырналар
Күз екен, күркіреп келген, 
Дүрілдеп, дүркіреп келген 
Жаңбыр боп сіркіреп көргем. 
Терезе жылады қайта, 
Күн көзі сүртіп өткенмен. 
Мұң есіп тұрады бақтан, 
Таң бе екен, құлазып атқан,
Күз, сені жақсы көремін,
Сені де ұнатам қатты, 
Ей, өзен, бұралып аққан. 
Аямай жапырақтарын, 
Таптайды, таптайды тағы, 
Шуылдақ көшелер анау,
Қаланың жақпай тұр әні.
Келгенше келесі көктем, 
Күз сырды сақтай тұрады... 

            ТУҒАН ЖЕР

Туған жер, Жүрегімнің тамырысың, 
Бір сәтке Сарқылмайтын бар ырысың. 
Куәсі балалығым, жастығымның, 
Өзіңсіз басылмайды сағынышым. 

Көкшетау, анау жатқан көктөбем ғой, 
Нәр алып мен өзіңнен көктеп ем ғой. 
Сапырған сары қымыз көк жайлауым, 
Сен маған мәңгі бақи Көктем ең ғой. 

Сен маған Қашан-дағы жұмақ ең ғой, 
Мен саған, Сен де маған құмар ең ғой. 
Самалы сипағанда самайымды, 
Сүйсініп жұпарыңа тұрар ем ғой. 

Бұлақтан су тасыған бұла күнім, 
Сылдырап құлағымда тұрады үнің. 
Түсімде көргенімді апама айтқам, 
Жамбылдай атамызды, жыр алыбын. 

Мен бүгін бір отаудың шырағымын, 
Шегі жоқ, шеті де жоқ шыдамының. 
Жаныма жыр сыйлаған туған елім, 
Алдыңда мен сендердің кінәлімін. 

Алдыңда мен сендердің айыптымын, 
Жазаға қандай болсын лайықтымын. 
Биікті аңсағанмен биікте өсіп, 
Ұшпадым қанатымды жайып бүгін. 

Сұлу ғой, біздің ауыл әдемі ғой, 
Күй еді, айтылмаған ән еді ғой.
Алапат, астаң-кестең күй кештірген, 
Ақындар, батырлардың әлемі ғой.

                  ӨЛЕҢ 

Теңіз өлең, толқышы тағы да бір, 
Көктем өлең, ексеңші жаныма гүл.
Жаңбыр өлең, селдетіп жауа берші, 
Өмір өлең, мұңыма, зарыма үңіл. 

Тұнық өлең, ойыма, санама кір, 
Тентек өлең, түссеңші, сабаңа бір. 
Тағдырлы өлең, еңсеңді көтер, енді, 
Мұндай күйге түскенің маған ауыр. 

Өлең, өлең, не дейін саған өлең, 
Хақым бар ма жазуға жаман өлең. 
Тек Алланың алдында кінәм болса, 
Пешенеме жазғанын бара көрем. 

Бақытты өлең, нұрлы өлең, шуақты өлең, 
Кете көрме, тек қана жырақ менен. 
Ешкім қалмай жанымда жабырқасам,
 Басымнан кеп сипады, жұбатты өлең.

Жүректі тербеп қоңыр ән, 
Қоңырқай мұңмен жолығам. 
Қоңыр күз, қоңыр жапырақ, 
Түсімді саған жорығам. 

Меселі қайтып мелшиген, 
Бар болсаң бақыт, келші үйге. 
Қоңырқай көзі мөлдірер, 
Сол жігіт қайда мен сүйген.

 Соны айтшы, маған қоңыр күз,
 Тақпаспын кінә орынсыз. 
 Изейді басын күзгі бақ, 
 Соқпаса самал, ол үнсіз.
 Өзіңнен хабар жоқ бүгін, 
 Жаныма батты жоқтығың. 

Керегі жоқ ештеңе, ештеңенің, 
Бір жарқ етер, ерте ме, кеш пе өлеңім.
Түсіне алмас жанымды жүрген дос та,
Ойық-ойық көңілдің кестелерін. 

Ерте барып мұңыма кеш келемін, 
Самалдың да түсінем еспегенін. 
Жабыққанда құлазып жалғыздықтан,
Жұбатпасаң «жаным» деп не істер едім.

             ТЫРНАЛАР 

Тырулап ұшты тырналар, 
Үнінде мұңның бары анық. 
Жанардан тамшы сырғанар, 
Суретке сұлу қадалып.

Тыру да, тыру тырналар, 
Жабығып ұшып барасың. 
Суыңды сырбаз сыр бағар, 
Сағынып ұшып барасың.

Қонатын сол бір кезеңге, 
Ынтығып ұшып барасың. 
Бұрқырап аққан өзенге, 
Бұлқынып ұшып барасың. 

Бұлдыр да бұлдыр бұлттарға 
Таяулау ұшып барасың, 

Кеудеңді тосып шықтарға, 
Баяулау ұшып барасың. 

Тыру да, тыру тырналар, 
Тізіліп ұшып барасың, 
Жанымды бір мұң тырналар, 
Сызылып ұшып барасың. 

Көгілдір аспан көгіне,
Талпынып ұшып барасың,
Айдынды шалқар көліңе 
Алқынып ұшып барасың. 

Алапат бір күй кештіріп,
Тырулағаның неткенің. 
Қанаттан самал естіріп, 
Бұрылмағаның неткенің?! 
Тыру да, тыру тырналар

                           ***
Ештеңені сезбейді ғой деп пе еңдер, 
Еш нәрсені білмейді ғой деп пе еңдер. 
Менің жаным көлгірсуді сүймеген, 
Оған куә, тау менен тас, көк пен жер. 

Бәрін көрдім, жасаурады жанарым, 
Кеуде қаққан кейпін көрдім ағаның.
Бұл өмірден алары көп білемін, 
Уызында жарымаған баланың. 

Жылап тұрды, қан жылады жүрегім,
Сонда да үміт үзе алмады күдерін. 
«Мен басқамын, ұқсамаймын оларға», – 
деймін де іштей, өзіме-өзім күлемін. 

Жалынуға дәрменім жоқ, жат маған, 
Көтермеңдер, қар боп жерде тапталам.
Менің мұңым өзім үшін тәтті мұң, 
Менің жырым, түтей соққан ақ боран.

ӘН САЛЫП ЖАТЫР ҚАР АППАҚ 

Шыңылтыр аяз, мүлгиді қала, 
Ән салып жатыр қар аппақ. 
Қайыңдар билеп бір биді ғана, 
Бозарып атты таң аппақ. 

Келмесін біліп жылауға шамам, 
Жазғырдым сені жарық күн. 
Ақынның жанын ұға алмас адам, 
Ол үшін неге қамықтым. 

Қойшы, қалтырап жаным, 
Санама салды салмағын, 
Жігер мен күштің сарқып ап бәрін. 
Өзімді күң ғып жалдадым. 

Шарапаты жоқ заманға налып, 
Ай туса тұрам күбірлеп. 
Шындықтың бетін қаламға қарып, 
Қызымды сүйем, гүлім деп. 
Ұлыма жаным-күнім деп. 

Соларға қарап шүкірлік етем, 
Басқа бақ қандай болады. 
Өзгенің бәрі күпірлік екен, 
Өмірдің соны ұқ, қонағы.

Армандарымды қайтемін, 
Адасып жүрген ақ таңда.
Сезімдерімді не істеймін, 
Түсіп бір қалған қақпанға. 
Мінезімді де білемін, 
Шыдаған талай батпанға, 
Адамдар ұқпас жанымды, 
Ақтарсам ба екен, ақ қарға. 

Жалғыз ойыммен өбісіп, 
Жабырқап жүрген шақтарда. 
Ақыл мен мұңды бөлісіп, 
Кетер ем алыс жақтарға. 
Қысы да келер, күз өтіп, 
Жапырақ сынды өмірім. 
Жаратқан соң-ақ қыз етіп, 
Күндердің енді көбі мұң. 

Тыраулап  ұшты  тырналарТыраулап  ұшты  тырналар

Роза Сейілхан – 1972 жылы 25 cәуірде Жамбыл ауылында 
туған. 2000 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік 
университетін тамамдаған. 1996-1998 жж. республикалық «Za-
man – Қазақстан» газетінде, 2001-2002 жж. М.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер институтында, 2002-2003 жж. республикалық 
«Ана тілі» апталық  газетінде, «Алматы ақшамы» қоғамдық-саяси 
газетінде жұмыс істеген. Қазір «Қазақ әдебиеті» газетінде тілші. 
Өлеңдері 1990 жылдан бастап «Қазақ әдебиеті», «Жас Алаш», 
«Алматы ақшамы», облыстық «Жетісу» газеттерінде, «Парасат», 
«Жұлдыз» журналдарында жарияланып тұрады. 2001 жылы 
«Отырар кітапханасы» сериясымен «Мендегі бір әлем» атты тұңғыш 
жыр жинағы жарыққа шықты. Республикалық жыр мүшәйраларының 
жүлдегері және 2003 жылы Астана қаласында өткен Халықаралық 
«Шабыт» жастар фестивалінің лауреаты болды. Жерлесіміз Роза 
Сейілханның Жүректен шыққан өміршең жырларын оқырмандар 
назарына ұсынамыз.  

“Атамекен” редакциясы.

Мастанған емен, мақтанға 
Жаным бір жайын тапқан ба?! 
Өзім де біліп болмаймын,
Басыма қонған бақ бар ма?! 
Не болар, ол бақ қонғанмен, 
Шыр-пыры шыққан тірлікте, 
Үтірі көптеу болғанмен, 
Өмірдің өзі бір нүкте.

       ҚАЗАҚТЫҢ  ҚЫЗЫМЫН

Қазақтың қызымын,
Бойында қызу қаны бар.
Қазақ деп соққан жаны бар.
Жанатын түбі бағы бар.
Ажарын билер ақылы
Бетінде ұяты, ары бар.
Қазақтың қызымын
танып ал.
Қазақтың қызымын,
Сезімін төзімге жаныған.
Ашқарақ пейілден арыған.
Шаршаған заманның
Өзімшіл заңынан.
Қазақтың қызымын,
Ұлдары тілдеген.
Құлдары күндеген.
Шырағын сөндірмей сонда да,
Өшірмей үмітін үрлеген.
Қазақтың қызымын,
Ананың мейірімін,
Ағаның пейілін аңсаған,
Ізгілік күтетін баршадан.
Қазақтың қызымын,
Жігіттің төресін,
Ойының өресін іздеген.
Көңілін марқайтқан
Ізгі өлең
Үлкенге иіліп, Сіз деген.
Қазақтың қызымын,
Көзіне жас тұнған,
Жарасы асқынған.
Нәзіктеу болғанмен,
Қазақтың қызымын,
Темірдей тас тұлғам.

  ӨЗІМДІ ЖЕК КӨРГЕНДЕ...

Өзімді-өзім жек көрген кездерім көп,
Осыншалық апыр-ау, арсыз ба едім.
Селт етпедім, түкті де сезгенім жоқ,
Жоғалтып ап, ұятымды қанша іздедім.
Кешір дедім, оп-оңай айта салғам,
Жылап тұрды жүрегім шын жылады.
Шыға келер шындығым қай тасадан,
Бір өкініш ішімде шыңғырады.
Жастығыма сіңірдім бұлақ жасты,
Менің жайым тек соған, соған мәлім.
Қателескен кездерде шыдам қашты,
Бәрін көріп мұңайды жанарларым.
Сөз естідім, тым ауыр, зілдей екен,
Жеңілденбек мұндайда жазам қалай.
Сонда қалай шаттанбай, күлмей өтем,
Барыңдаршы, бәрің де мазамды алмай.

Роза СЕйІЛХАН.
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Армандарымды қайтемін, 
Адасып жүрген ақ таңда.
Сезімдерімді не істеймін, 
Түсіп бір қалған қақпанға. 
Мінезімді де білемін, 
Шыдаған талай батпанға, 
Адамдар ұқпас жанымды, 
Ақтарсам ба екен, ақ қарға. 

Жалғыз ойыммен өбісіп, 
Жабырқап жүрген шақтарда. 
Ақыл мен мұңды бөлісіп, 
Кетер ем алыс жақтарға. 
Қысы да келер, күз өтіп, 
Жапырақ сынды өмірім. 
Жаратқан соң-ақ қыз етіп, 
Күндердің енді көбі мұң. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
өзінің «Қазақстан – 2050» Стратегиялық 
бағдарламасында халықты салауатты өмір 
салтына ынталандыруды басым бағыттың 
бірі ретінде атап көрсетті. Сондықтан 
спорттың бұқаралық сипатын дамыту 
– мемлекетіміздің стратегилық басым 
бағытының бірі. Елбасы өз Жолдауында 
2020 жылға дейін Қазақстан халқының отыз 
пайызын бұқаралық спортқа тарту туралы 
айтты.

Иә, Елбасының Жолдауына қолдау 
білдіріп соны іске асыра білу сіз бен біздің 
азаматтық борышымыз. Стастикалық 
дерекке көз жүгіртсек, аудан халқының 

жатыр. Мүмкіндігі шектеулі 
бола спорттық ойындарға 
бейім әрі білікті ауданның 
параспортшылары облыста 
өткен спортакиадада жүлделі 
орындардан көрініп, өзара 
кім мықты екенін дәлелдеп 
келеді. Атап айтар болсақ, 
жеңіл атлетикадан Азамат 
Нұралиев бірінші орынға, 100 
метрге суға жүзуден Лапина 
Оксана екінші орынға, 50 
метрге жүзуден Таиржан 
Аджитов екінші орынға ие 
болса, арқамен суда 50 метрге 
жүзуден Ермек Жоламанов 
үшінші орынға, еркін жүзуден 
екінші орынға табан тіреді. 
Ал, тоғызқұмалақ ойынынан 
бақ сынаған Арманбек Хаумен 
екінші орынға ие болса, 
жеңіл атлетикадан 100 метрге 
жүзуден Азамат Мирзаев 
үшінші орынды, Мөлдір 
Құлмахамбетов бірінші орыды 
місе тұтты. Ал, 200 метрге 
жүгіруден Шаукет Хаджаев 
үшінші орынға табан тіресе, 
үстел теннисінен Серғазы 
Мұстахимов  төртінші орынға 
тұрақтады.

  «Øûíûқñàң øûìûð áîëàñûң» äåï êåøåãі өòêåí áàáàëàðûìûç áàëàëàðûí 
ñàëàìàòòû өìіð ñàëòûí áåðіê ұñòàíóғà үíäåï, òәðáèåëåï êåëäі. Àқ íàéçàíûң ұøûìåí àқ 
áіëåêòің êүøіìåí îñûíàó áàéòàқ äàëàìûçäû áіçãå ìұðà åòіï қàëäûðғàí áàáàëàðûìûçäûң 

åðëіãіíің áіð үëãіñі ðåòіíäå îëàðäûң áàòûðëûқòàðûí åðåêøå àòàï өòóãå áîëàäû. Áàòûðëûқòû òó 
åòêåí áàáàëàðûìûç òәíі ñàóäûң – æàíû ñàó äåé æүðіï äåíå øûíûқòûðóäû áàñòû íàçàðғà 

àëûï,äåíñàóëûққà àñà ìәí áåðãåí æàíäàð åäі.  

ТАБЫС   КЕПІЛІ  —  НАМЫС

саны 153 700 адам болса оның 38 422-сі ғана 
спорттың әр түрлі түрлерімен шұғылданады 
екен. Ол дегеніңіз аудан халқының 
24,9 пайызы ғана спортқа ден қойып, 
шұғылданады деген сөз.

Қазіргі таңда ауданымызда дене 
шынықтыруға үлкен көңіл бөлінген. Аудан 
орталығында ғана емес, шалғайда жатқан 
ауылдарда да спорттық нысандар көптеп 
кездеседі. Мысалға, аудан бойынша 204 
спорттық нысан бар десек, оның 57-сі спорт 
зал, 9-ы орнатылған спорттық зал, 2 стадион, 
3 спорт кешені, 23 атқыштар тирі,107 жаздық 
құрылғылар, 1 ипподром аудан халқы үшін 
қызмет етуде. Ал аудандық «Балалар мен 

Ал, жуырда ғана Қаскелең 
қаласында өткен Республикалық 
параолимпиада ойындарына 
іріктеу жарысына қатысқан 
Серғазы Мұстахимов пен Ермек 
Жоламанов жүлделі орындардан 
көрініп, республикалық 
параолимпиада ойындарына 
жолдама алды. Бұл жарысқа 
Жамбыл ауданы мен Қарасай 
ауданынан, Талғар, Шымкент, 
Тараз қалаларынан 20-ға 
жуық спортшы қатысып 
бақ сынады. Осы бәсекеде 
ауданнан барып облыс 
намысын қорғаған Серғазы 
Мұстахимов  паратаэквандодан 
62 кг. салмақта жүлделі екінші 
орынға ие болса, парадзюдодан 
ардагер спортшы Ермек 
Жоламанов 82 кг. салмақта жас 
спортшылармен бәсекеге түсіп, 
бірінші орынды жеңіп алды, ал, 
Жандос Ыстыбаев парадзюдодан 
82 кг. салмақта екінші орынға 
табан тіреді. 

Аудан намысын қорғап 
жүрген параспортшыларға 
сәттілік тілеп, жеңіс тұғырынан 
көрінуіне тілектеспіз!

Ә.ӘбУ.

Ауданымызда «Ұлттық ат  
спорты түрлерінен» кәсіпқой 
клуб ашылып жұмыс бастағанына 
биыл алтыншы  жылдың жүзі 
болды. Осы уақыт аралығында 
атақты атбегі Орынтай Әмірғалиев 
бастаған шабандоздар, облыстық, 
республикалық, халықаралық 
жарыстарға түсіп бақтарын сынап, 
топ жарып келеді. 

Осы клубта шабандоздарды 
дайындаған аға жаттықтырушы 
Берік Деңгелбаев пен Нұрым 
Қырғызбай алты жылда ұлттық 
спорт түрлерінен, оның ішінде 
көкпардан 20-ға жуық спорт 
шеберін, 50 спорт шеберлігіне 
үміткер мен аударыспақтан 5 
спорт шеберін, қыз қуудан 2 спорт 
шеберін дайындады. Ұлттық 
ат спорты түрлерінен құрылған 
осы клубтың жасөспірімдері 
2011 жылы өткен республикалық 
додада чемпион атанса, «Ақ 
бидай» ауылдық спорт түрлерінен 
өткен облыстық чемпионатта 
қолда жүлдегер атанды. Сондай-
ақ, «Асанбай Асқаров» атындағы 
халықаралық додада бақ сынап, 
қола жүлдені иеленді.

Қазіргі таңда бұл клубта 
Жаркент қаласы мен Ақсу, 
Кербұлақ, Жамбыл, Қарасай, 
Ескелді ауданы секілді бірнеше 
аудандарының шабандоздары өнер 
көрсетуде.

Орынтай Әмірғалиев бастаған 
атбегілер мен шабандоздар 
жыл сайын өтетін Президент 
кубогі мен 9 мамырда өтетін 
облыстық чемпионатта төрешілік 
етумен, ұйымдастырушылықпен 
айналысып, шабандоздарға шабыт 
беруде.

Ел намысын қорғап Қазақстан 
Республикасының ұлттық құрама-
сында өнер көрсетіп жүрген 

жасөспірімдер мектебінде» 5 бөлімшеде 
спорттың 13 түрінен 1150 оқушы жаттығуда. 
Олар футбол, волейбол, баскетбол, таэквандо, 
жеңіл атлетика, еркін күрес пен грек-рим 
күресі, қазақ күресі, дзюдо мен самбо, бокс 
пен армрестлинг, тоғызқұмалақ  сияқты спорт 
түрлеріне қатысып, түрлі додаларға түсіп 
ауданымыздың абыройын асқақтатып жүр. 
Бұл мектепте сондай-ақ, қазақ күресі мен 
боксты арнайы жетік меңгеруді үйрететін 
екі топ жұмыс атқаруда. Жоғарыда айтқан 
оқушылардың 23-і спорт шеберлігіне үміткер, 
13-і І спорттық разряд, 422 оқушы ІІ және ІІІ 
жасөспірімдер разрядын орындаған.

Биыл осы мектептің оқушылары 
айтарлықтай жеңістерге жетіп, аудан намысын 
қолдан бермей келеді. Ақпан айында облыс 
орталығы Талдықорған қаласында өткен 
2000-2005 жылғы туылған  жасөспірімдер 
арасында  ұлдар мен қыздар арасында өткен 
облыстық чемпионатта олар жүлделі бірінші 
орынға ие болды. Ал ересектер арасында 
самбо күресінен ерлер мен әйелдер арасында 
өткен іріктеу чемпионатында Қазыбек 
Рамазанов 82 кг. салмақта І орынды жеңіп 
алса, 62 кг. салмақта Еркебұлан Қуанжан 
жүлделі ІІІ орынға ие болды.

Сондай-ақ,  аудандық   денешынықтыру  
және спорт бөлімінің басшысы Ермек 
Қартаңбаев пен «Балалар мен жасөспірім-
дерге арналған спорт мектебінің» 
ұйымдастыруымен жыр алыбы Жамбыл 
Жабаевтың 171 жылдығына орай 
Қарақыстақ ауылында аудан бойынша 
ауылдық округтердің аймақ бойынша шағын 
футболынан жарыс өтті. Бұл жарысқа белсене 
қатысқан командаларға аудандық дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің арнайы І, 
ІІ және ІІІ дәрежелі дипломдары мен бағалы 
сыйлықтары табыс етілді. 

Ал Қарағандыда өткен ерлер мен әйелдер 
арасында әскери самбо күресінен ҚР-
ның федерациясының жүлдесіне арналған 
республикалық турнирде 74 кг. салмақта 

өнер көрсеткен жерлесіміз Бақыт Гумаров 
жүлделі үшінші орынға ие болса, қыздар 
арасында өткен 12 команда қатысқан 
облыстық чемпионатта қыздарымыз 
екінші орынға табан тіреді. Облыстық 
дойбы жарысынан Шәріпбек Уағызов 
пен Сіләмбек Әмірбаев бірінші орынға 
ие болды. Талдықорған қаласында өткен 
«Есірткіге қарсылық» атты үлкен футболдан 
2001 жылғы жасөспірімдер арасында өткен 
облыстық чемпионатта аудан намысын 
қорғаған команда жүлделі бірінші орынға ие 
болды.

Жыл сайын Талдықорған қаласында 
өтетін «Ақ бидай» облыстық ауыл спорт 
ойындар спартакиадасында өнер көрсеткен 
спортшыларымыз да жүлдеден кенже 
қалмады. Волейболдан әйелдер арасында 
16 аудан командасы қатысқан жарыста 
спортшыларымыз екінші орынды иеленсе, 
ерлер командасы төртінші орынды місе 
тұтты. Ал шағын футболдан командалық 
есепте аудан спортшылары үшінші орынды 
қанағат тұтса, қазақ күресінен 16 аудан 
ішінде бесінші орынға ие болды. Бұл додаға 
түскен палуандарымыз Қазыбек Рамазанов 
82 кг. салмақта күресіп, І орын алса, 66 кг. 
салмақта өнер көрсеткен Мирас Теміртеков 
ІІ орынды, 60 кг. дәрежелі салмақта Бақтияр 
Сырлыбай ІІ орынды, 55 кг. дәрежелі 
салмақта Нұрсұлтан Құрманов І орынды 
еншілесе, тоғызқұмалақ ойынанан аудан 
спортшылары командалық есепте ІІ орынға 
табан тіреді.  Шымкент қаласында өткен 
Әлем чемпионатына іріктеуде жерлесіміз 
Адлан Асқаров бірінші орынды жеңіп 
алып, Грецияда өтетін әлем чемпионатына 
жолдама алды.

Жасөсіпірімдерді спортқа баулып, 
тәрбиелеп жүрген аудандық дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы 
Ермек Қартаңбаевты, аудандық «Балалар 
мен жасөспірімдер» мектебінің директоры 
Бақберген Қайрылбаевты, тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары Ләззат Құрамысова 
ма ардагер спортшылар Байжомарт 
Момынқұлов,  Меліс Елгезеров пен 
Ертарғын Қарсақбаевты, ауданда спорттың 
дамуына сүбелі үлес қосып жүрген азаматтар 
мен азаматшаларды айтулы мерекелерімен 
шын жүректен құттықтап, бағындырар 
белестеріңіз көп болсын демекпіз!

Е.ЕРНАР.

20  ТАМЫЗ  –  СПОРТШЫЛАР  КҮНІ

ПАРАСПОРТШЫЛАР   ЖЕТІСТІГІ

ОЛЖАЛЫ   ОРАЛДЫ
Елдар Жиенқұлов, Қазақстанның 
бірнеше қола жүлдегері, жастар 
арасынан мықты көкпаршы 

Биылғы жылдың басында 
ауданымызда «Мүгедек 
спортшылар федерациясы» 
ашылып, өз жұмысын 
бастап кеткен еді. Жыл 
басында ашылған бұл 
мекеме жаңадан ашылса 
да көптеген жетістіктерге 
жетіп, нәтижесін көрсетіп 

Осы уақыт аралығында 
«Мүгедек спортшылар 
федерациясының» құрамындағы 
спортшылар 5 спартакиадалық 
жарыстарға қатысып, 19 
ауданның ішінде 12 орынға ие 
болып, 166 баллдық рейтингтік 
ұпайға ие болды.

атанған Әйбек Болат, Мейіржан 
Мәртжан, Алматы облыстық 
құраманың ересектер арасындағы 
командасының капитаны, «Асанбай 
Асқаров» атындағы халықаралық 
турнирдің чемпионы Қайыржан 
Сүлейменов, спорт шебері Елдос 
Тілепалдиев сынды көкпаршылар 
мен аударыспақтан жарысқа 
түсіп жүрген Қазақстанның қола 
жүлдегері, спорт шебері Ардақ 
Мырзахметов, «Ақ бидай» ауылдық 
спорт түрлерінен облыстық 
чемпионаттың қола жүлдегері 
Мадияр Кебекбаевтардың көрсет-
кен өнері көрген елді тәнті етуде.

Биыл ұлттық құрама сапында 
бірінші нөмірде команда капитаны 
Қайыржан Сүлейменов, екінші 
нөмірде Асқар Оңғарбаев, 
үшінші нөмірде Нұрсұлтан 
Әбесов төртінші нөмірде Елдос 
Тілепалдиев, бесінші нөмірде 
Елдар Жиенқұлов, алтыншы 
нөмірде Әйбек Болат, жетінші 
нөмірде Мейіржан Мәртжан, Дулат 

Ноғайбек, Айдос Қайранов 
сынды шабандоздар өнер 
көрсетті. Ал,  Тараз қаласында 

өткен жастар арасындағы 14 
команда қатысқан Қазақстан 
Республикасы чемпионатында 
биыл осы клуб жүлделі үшінші 
орынды иеленген еді.

Бір өкініштісі ұлттық 
спорттың дамуына үлес  қосып, 
ұлтымызға  рухани азық сыйлап 
жүрген бұл клуб демеушілердің 
болмауына байланысты жақын 
арада  жабылмақ екен. Елім 
дейтін ерлер төл спортымызға  
демеушілік танытса нұр үстіне 
нұр болар еді.

Ат құлағында ойнап, 
тақымына серкені берік ұстап, 
қарсыластарына дес бермей 
жүрген ұлттық спорттың 
дамуына үлес қосып жүрген 
білекті де жүректі шабандоздар 
мен жаттықтырушыларды төл 
мерекелерімен құттықтап, 
жеңісті күнде жолыққанша деп 
тілек білдіреміз.

М.ӘбДІбЕК.
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Елбасымыз биылғы 2017 
жылғы жолдауында білім 
беру мен денсаулық сақтау 
саласында өзгертулер енгізу 
керек екендігін атап көрсетті. 
Нақтырақ айтқанда, 2017 
жылдың 1 шілдесінен бастап 
міндетті әлеуметтік медици-
налық  сақтандыруды деңгеймен 
енгізуді тапсырды, ал 2018 
жылдың қаңтар айынан жүйеге 
толығымен көшеміз.

Міндетті әлеуметтік меди-
циналық сақтандыру жүйесі – 
бұл денсаулық сақтау саласын-
дағы мүдделерді әлеуметтік 
қорғаудың мемлекеттік жүйесі. 
Қазіргі уақытта 16 европалық 
мемлекетте, сонымен бірге 
Туркия мен Жапонияда мін-
детті әлеуметтік сақтандыру 
жүйесі қолданылуда. Дәл осы 
елдердің медицинасы қазіргі 
уақытта жоғарғы деңгейде және 
адамдардың өмір сүру ұзақтығы 
да 80-85 жасқа дейін.
Сақтандырылған  азаматтар

бұл  жүйеден  не  алады?
– Амбуториялық – емханалық 

көмек
– Стационарлық көмек
– Стационар алмастырушы 

көмек
– Жоғары технологиялық 

медициналық қызметтер
– Дәрімен қамтамасыз ету

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«100 нақты қадам», 
«Денсаулық» 2016-
2019 жылдарға арналған 
бағдарламасын, 
«Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: Жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» 

Жаңа  жүйеге  зор 
үміт артамыз

МӘМС – таныстыру 
жұмыстары жүргізілуде

– Мейіргерлік күтім
Паллиативті көмек. 
Жұмыс берушілер биылғы 

жылдан медициналық сақтандыру 
қорына ай сайын  1% мөлшерді 
құрайтын жарна енгізеді. Егер 
сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, ай 
сайынғы табысыңыздан 2% қорға 
аударуыңыз қажет. Ал мемлекет 
қамқорындағы адамдарға ай 
сайын 4% жарна енгізіліп 
отырады.

Мемлекет сіз үшін төлейді,                                                                        
егер сіз:

– Ұлы Отан соғысына қатысу-
шы, мүгедек;

– жұмыс істемейтін мүгедек;
– зейнеткер;
– «Алтын алқа», «Күміс 

алқамен» марапатталған неме-
се бұрын «Ардақты ана» 
атағын алған, сондай-ақ I жә-
не II дәрежелі «Ана даңқы» 
ордендерімен марапатталған көп-
балалы аналар;

– жұмыс істемейтін жүкті 
әйел, сондай-ақ бала (балалар) 
үш жасқа толғанға дейін оны 
(оларды) күтіп-бағы бойынша 
демалыста жүрген тұлға;

– кәмелетке толмаған бала;
– интернат ұйымдарында 

білім алатын және тәрбиеленетін 
адам;

– техникалық және кәсіби, 
орта білімнен кейінгі, жоғары 

орта мектептерде  мұғалімдер 
арасында МӘМС-ні қоғамға 
енгізу жөніндегі жиындар, 
конференциялар өтіп, өз 
нәтижесін беруде.

Биыл аудан көлемінде 
МӘМС ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстары негізінде жалпы 

білім, сондай-ақ резидентура 
нысанындағы жоғары орнына 
кейінгі білім беру ұйымдарында  
күндізгі оқу нысанында оқитын 
адам;

– жұмыссыз ретінде тіркел-
ген адам;

– соттың үкімі бойынша 
жазасын сот атқарушылық жүйе 
мекемелерінде өтеп жүрген 
адам;

– уақытша ұстау изоля-
торында және тергеу изоля-
торында ұсталатын адам.

Әскери қызметшілер, арнайы 
мемлекеттік органдардың және 
құқыққорғау органдарының  
қызметкерлері және басқалар 
жарналардан босатылған, 
бірақ олар медициналық көмек 
алуға құқығы бар. Осы жүйені 
халыққа түсіндіру мақсатында 
ауруханамыздың директоры 
Д.Молдахалықова, директордың 
сапа жөніндегі орынбасары 
Т.Вильданов кесте бойынша 
ауыл ауылдарды аралап 
түсіндіру жұмыстарын жүргізіп 
жатыр. Сол себептен осы жүйе 
енсе, адамдардың өмір сүру 
жасы ұзарып, денсаулық сақтау 
жүйесінің сапасы артады.

А.ЕСІМЖАНОВА,
Жамбыл ауданы СӨСҚ 

кабинетінің дәрігері.

биылғы Жолдауын жүзеге 
асыру бойынша  Міндетті 
медициналық сақтандыру 
қоры – ММСҚ қалыптасуы 
мен қағидаларын түсіндіру 
негізінде штаб құрылып, 
Жамбыл ауданының халқы 
арасында ауылдық округтерде 
құрастырылған кестеге сәйкес 
ақпараттандыру жұмыстары 
қарқынды жүргізілуде. 
МӘМС тақырыбында 
кездесулер күнделікті 
аудандық емхана, аурухана, 
дәрігерлік амбулатория  және 
фельдшерлік қосындарда 
медициналық қызметкерлердің  
ауыл тұрғындарын жаңа 
медициналық жүйеге 
дайындау бағытында өтуде.

Бүгінде аудандық 
аурухана қызметкерлері 
мерзімімен халықпен болған 
кездесулері туралы көрнекі 
ақпараттар, бейнероликтер 
және фотосуреттерді дәлел 
ретінде облыстық денсаулық 
сақтау басқармасына 
жіберіп, уақытында есеп 
беріп отырады. Себебі, 
бұл жеке мүдденің 
көздеген медициналық 
жетістігі ғана емес, барша 
халықтың игілігіне әсер 
ететін сәтті бастама. 
Сонымен қатар кестеге 
сәйкес Жамбыл, Қазыбек-
бек, Абай, Т.Рысқұлов, 
Ынтымақ, А.Қарсақбаев, 
Н.Құтпанбетұлы атындағы 

264 кездесу ұйымдастырылып, 
157 дәрігер МӘМС-ден 
қосымша дәріс алған. Сондай-
ақ, 56 мектеп қызметкерлері 
МӘМС туралы мәліметпен 
құлағдар болған. Жекелеген 
ұйымдар мен кәсіпорындар, 
мемлекеттік мекемелерде 
барлығы 74 кездесу өткен. 
ШЖҚ «Жамбыл аудандық 
орталық ауруханасының» 
МКҚ директорының медицина 
қызметі сапасын қадағалау 
жөніндегі орынбасары Талғат 
Вильдановтың мәліметіне 
қарағанда, жыл соңына 
қарай аудан жұртшылығы 
100%  МӘМС жүйесімен 
таныстырылады деп күтілуде. 

Расында, жаңа жүйеге 
дайындық қызып тұр. Оған 
тағы дәлел ретінде аудандық 
аурухананың жеке қорынан 
300000 теңге қаржы бөлініп, 
10000 МӘМС туралы 
ақпараттық кітапшалар 
тегін таратылғанын алға 
тартуға болады. Сондай-
ақ, Қазыбек бек, Ақсеңгір, 
Қайназар, Дегерес ауылдық 
ауруханаларында МӘМС 
материалдары туралы 
видеожазбалар  тұрақты 
беріледі. Сондықтан келесі 
жылдан кешікпей Жамбыл 
ауданы түгелімен жаңа МӘМС 
жүйесін сәтті бастайтынына 
сенімдіміз. 

Майра  ТҰРСЫНҚЫЗЫ.

Қ А б Ы Л Д А У    К Е С Т Е С І
Аудан  әкімінің,  аудан   әкімі орынбасарларының, аудан әкімі аппараты 

басшысының, селолық  округ әкімдерінің   азаматтарды  сұрақтары  бойынша  жеке  
қабылдау    кестесі

Н.ӘШЕКЕЕВА,
Жамбыл   ауданы   әкімі аппаратының  жалпы  бөлімінің  басшысы.

№
Азаматтарды  жеке   сұрақтары   

бойынша   қабылдаушының
 аты-жөні

Лауазымы  Қабылдау  
күні

Қабылдау  
уақыты

1. Далабаев  Жандарбек  Ермекұлы Жамбыл  ауданының 
әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 15.00-18.00

2. Ертас Нұрлан Ертасұлы Жамбыл ауданы 
әкімінің орынбасары

сәрсенбі
(әр  аптада) 15.00-18.00

3. Айтжанов  Қаныбек  Құлжабайұлы Жамбыл ауданы 
әкімінің орынбасары

сәрсенбі
(әр  аптада) 15.00-18.00

4. Шалтабаев Дастан  Тұрарбекұлы Жамбыл ауданы 
әкімінің орынбасары

бейсенбі
(әр  аптада) 15.00-18.00

5. Нұрпейісов  Абзал  Еркінұлы
Жамбыл ауданы 

әкімі аппаратының  
басшысы   

жұма
(әр  аптада) 15.00-18.00

6. Айвазов  Марат   Сәрсенбайұлы  Айдарлы селолық 
округінің әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 14.30-18.30

7. Ахметалиев Қайрат  Серікбайұлы Аққайнар   селолық  
округінің  әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 14.30-18.30

8. Шортанбаев  Ғани Мұханұлы Ақтерек  селолық 
округінің  әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 15.00-17.00

9. Қасымшалов  Ержан Әбдікерімұлы Ақсенгір   селолық   
округінің әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 09.00-12.00

10. Мадияров  Руслан  Советұлы Беріктас  селолық  
округінің әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 14.30-18.30

11. Сабыров Әнуар  Жеңісбекұлы Бозой   селолық  
округінің   әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 09.00-13.00

12. Ермекұлы  Бауыржан Дегерес   селолық  
округінің   әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 09.00-12.00

13. Сырлыбаев  Қуаныш   Әбдіхамитұлы 
Жамбыл   селолық  
округінің   әкімінің  
міндетін атқарушы

сейсенбі
(әр  аптада) 09.00-12.00

14. Жапаров Бақыт Жораұлы Қаракастек   селолық  
округінің   әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 14.30-18.30

15. Өтепов Асхат   Мүлкібайұлы Қарасу  селолық  
округінің  әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 10.00-13.00

16. Тұрысбеков  Досбол  Ақылбекұлы Қарғалы  селолық  
округінің  әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 09.00-13.00

17. Баяманов  Данияр  Базарбайұлы Мыңбаев селолық  
округінің   әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 14.30-18.30

18. Нәметов  Қуаныш  Мұратбекұлы Мәтібұлақ   селолық  
округінің  әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 09.00-13.00

19. Қосбасаров Әлімхан  Әсімханұлы Самсы селолық  
округінің   әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 09.00-13.00

20. Жарықбасов Талғат  Рахманұлы Сарытауқұм   селолық   
округінің әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 9.30-13.30

21. Әлішев  Берік   Мәженұлы  Талап  селолық  
округінің   әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 14.30-18.30

22. Бейсенбеков Бақыт  Рыскелдіұлы Таран селолық  
округінің  әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 14.30-18.30

23. Баймолдаев  Қайратхан Мәдіғұлұлы Теміржол   селолық  
округінің   әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 14.30-18.30

24. Қасымов Ескелді  Құдайбергенұлы Ұзынағаш  селолық  
округінің  әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 09.00-12.00

25. Айнабеков Бейсенбек   Күмісбекұлы Үнгіртас   селолық  
округінің  әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 09.00-18.30

26. Шыныбеков Дархан   Асылханұлы Үлгілі  селолық  
округінің   әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 14.30-18.30

27. Рахимов  Болаттай  Жахияұлы Үлкен   селолық  
округінің әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 14.30-18.30

28. Иманбаев  Еркін    Жайлаубайұлы Шиен селолық  
округінің   әкімі

сейсенбі
(әр  аптада) 14.30-18.30

29. Керімбаев  Мақсат   Кеңесқұлұлы
Шолаққарғалы 

селолық  округінің  
әкімі  

сейсенбі
(әр  аптада) 09.00-12.00

Кәсіпкерлер   марапатталды
Жуырда аудандық кәсіпкерлерді қолдау палатасының ұйымдастыруымен 

«Бизнес кеңесші» жобасы бойынша кәсіпкерлерге оқу  өткізілген болатын. Бұл 
оқуға ауданның әр жерінен 30-ға жуық адам қатысып, білімдерін шыңдай түсті. 

Бірнеше күнге созылған жобаны тамамдаған кәсіпкерлерге жауапты мекеме 
сертификаттарды табыс етті. Кәсіпкерлерді оқытып, бизнес жоспар жасау сынды 
сабақтар мен семинар-тренингтер өткізіп отырған кәсіпкерлерді қолдау палатасы 

алдағы уақытта да осындай игі істер ауданымызда өз жалғасын табады деді.
Е.ЕСҚОЖА.
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А вирустық гепатитті фекалды-оральді 
механизммен берілетін болғандықтан яғни 
жуылмаған қолдар ауруы деп атайды. Аурудың 
жасырын кезеңі 21-50 (орташа 35 күн).  А 
вирустық гепатит ең көп тараған жұқпалардың 
бірі. А вирустық гепатитімен мектепке дейінгі, 
мектеп жасындығы балалар жиі ауырады. 
Қол жумай жемістерді, нан мен майды жеу, 
ойыншықпен ойнап, саусағын ауызға салу 
салдарынан жұқпаға душар болады. Ресейлік 
ғалым, вирусолог И.В.Шахгильдяннің 
пікірінше А гепатиті, ең «миірімді», өйткені 
оның салдарынан ауру асқынған созылмалы 
түрге айналмайды. Аурудың белгілері: жоғары 
температура, әлсіздік, шаршағыштық, құсу, 
тұмау тәріздес болады.

«А» вирустық гепатитті ең басты алдын 
алу жолы:  

– «А» вирустық гепатитке қарсы екпе 
егу (вакцинация). Вакцинация Қазақстан 
Републикасында 2 жасқа толған балаларға 
жоспар бойнша 2011 жылдан бастап егіледі.   

Қымбатты ата-аналар қай заман болса да, А 
вирустық гепатиттің алдын алудың ең оңтайлы 
түрі- «хош иісті  сабын мен биязы сүлгі» екенін 
ұмытпағайсыздар.

– үйді, дәретхананы таза ұстап, есік 
тұтқаларын, еденді сабынды-содалы 
ерітіндімен жүйелі түрде жуып, хлорамин 
3 пайыздық немесе заманауи кез келген 
зарарсыздандыру ерітінділерін пайдалануға 
болады; 

– тамақ алдында, ас әзірлерде, дәретханаға 
барғаннан кейін қолды сабындап жуу қажет;

– көкөніс пен жемістерді пайдаланар 
алдында мұқият жуып, ыстық сумен шайған 
жөн;

– сәбилерге тек қайнатылған су мен сүт 
беру керек;

– мектептерде таза ауыз су жетіспеген 
жағдайда, балаларыңызға қайнатылған таза 
ауыз суды үйден беріп жібергеніңіз жөн; 

– ата-аналар тарапынан мектепке 
диспенсерлі су алып беретін болса, оның 
уақытылы ауыстырылуын, балалардың 
күнделікті тұтынуына жеткіліктілігін, сапасына 
қадағалау жүргізген дұрыс;

– үй жанындағы колонкаларға шлангтар 
жалғап қойылғанда оның жерде жатпауы, 
су тоқтағанда ластанған сулардың қайта су 
құбырына сорылуына жол бермеу;

– Ауыл аймақтарда кез келген су 
құбырында апаттық жағдайлар байқалғанда 
жедел аудандық мемлекеттік санитариялық-
эпидемиологиялық қадағалау басқармасына 
хабарлаңыз; 

– балаңыз балабақшада біреудің түбегіне 
отырмауы жөнінде  нұсқап, ақыл айтыңыз.

– пластмассадан жасалған немесе жууға, 
тазалауға жеңіл басқа да ойыншықтар алған 
жөн;

– балалардың саусақтарын аузына салып 
сору әдетінен аулақ болуын қадағалап, олардың 
ойын барысында лас заттарды ұстағаннан кейін 
кір қолымен аурулардың қоздырғыштарын 
жұқтырып алмауына мұқият болған жөн;

Е вирустық гепатит сирек кездеседі және 
жұғу жолы жиі су арқылы беріледі, арнайы 
(екпе) профилактикасы жоқ.

В вирустық гепатиті 
В вирустық гепатиттің жасырын кезеңі 60-

90 күн. Аталған індетпен 20-40 аралығындағы 
жастылар жиі ауырады. Әдетте, В вирустық 
гепатит тіс дәрігердің немесе гинекологтің 
сәтсіз емінен, сондай-ақ зарарсызданбаған 
«шприцтік гепатиттен» пайда болады. 
Жұқтырудың өзге  жағдайлар: шаштаразда, сән 
салонында және басқа да тұрмыстық қатынас 
арқылы. Сонымен қатар, В вирустық гепатиті 
нашақорлар мен гомосексуалистер арасында 
кең таралған.

В вирустық гепатитінің алдын алу
В вирустық гепатитті алдын алу үшін 

біреудің тіс щеткасын, косметикалық 
құралдарын, ұстарасын пайдаланбаңыздар! 
Және кездейсоқ жыныстық қатынасында 
мүшеқапты пайдалануды ұмытпаңыздар! Аяулы 
ханымдар, жүктілікті жоспарлаудың алдында, 
өз денсаулығыңызды тексеріп, сауығыңыз! 
Қымбатты жасөспірімдер, татуировкаларды, 
сырға және т.б. жасатқыңыз келсе, онда 
репутациясы мінсіз косметикалық салондарына 
барыңыз. Құрметті халайық, спирт, вирустарды 
жойып, өлтірмейді, сондықтан да тұрмыстық 
құралдарды, медициналық құрал-сайманды 
мұнымен сүртпеңіз. В вирустық гепатитті 
алдын алудың ең сенімді кепілі- вакцинация!!!

D вирустық гепатиті 
D вирустық гепатит «кейде» В вирустық 

гепатитпен «қосарлап  жүреді». Бұл екі вирус 
бір-бірін қостап тұрады. В вирустық гепатитпен 
күресіп, D вирустық гепатитпен мәңгілікке 
қоштасуға болады. Қос вирусты алдын алу әдісі 
ұқсас.

С вирустық гепатиті
С вирустық гепатиттің жасырын кезеңі 180-

210 күн. Клиникалық С вирустық гепатит жеңіл 
өтеді. Бірақ, бауырдың асқынған, созылмалы 
ауруына жиі әкеліп соқтыру қаупі өте жоғары. 
Жұқтыру жолдары және алдын алу жолдары В 
вирустық гепатиттерге ұқсас.

З.КҮШТЕКОВА,
Жамбыл аудандық Қоғамдық денсаулық 
сақтау басқармасының басшысы,  м.ғ.к.                                                                                                   

Л.ЖАЛҒАСбАЕВА,
эпидемиологиялық қадағалау

бөлімінің бас маманы.

Жіті вирустық гепатиттер берілу механизмі 
бойынша энтеральды, вирустық гепатит А және 
Е, Парентеральды В,С,Д вирустық гепатиттер 
болып екі топқа бөлінеді. Олардың әр біреуінде 
симптоматика мен ауру ағымдары, жұғу 
жолдары бір-бірінен өзгеше. Елбасының әр Жолдауында білім 

саласына айрықша көңіл бөлінген. 
Болашағынан ел мол үміт күтетін ұрпақтың 
білім деңгейін, шығармашылық қабілетін 
дамытуға барлық жағдай жасалған. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев өз Жолдауларында 
жастардың дұрыс тәрбие алуына, білім 
деңгейіне ерекше назар аударып келеді. 
Мәселен, «Мен 2017 жылдан бастап 
жаңа жоба «Баршаға арналған тегін 
кәсіптік-техникалық білім» бағдарламасы 
басталатынын жариялаймын», деп 
Үкіметке тапсырма беруі білім саласы 
қызметкерлеріне тың серпіліс, мол міндет 
жүктеді. Президент тегін техникалық 
білімнің қажеттігін ерекше атап өтті және 
жастарды қоғамға қажетті мамандықтарды 
белсенді игеруге шақырды. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Жұмысшы 
мамандықтарын игеру керек. Өз уақытында 
мен де арнайы жұмыс орнынан бастадым, 
домна пешінің оттығында тұрдым. Үлгі 
алыңдар! Жылдар өтеді, бірақ қандай өмір 
жолын таңдасаңыздар да, өмірлік тәжірибе 
сіздерге міндетті түрде іске жарайды», – деп  
атап өтті.

Президент өз Жолдауында: «Білімді, 
еңбекқор, бастамашыл, белсенді болуға 
қазірден бастап дағдыланыңдар. Жұмыс 
пен сұраныс бар өңірге батыл барыңдар. 
Шеберліктің шыңына жете білсеңдер, 
мамандықтың бәрі жақсы. Қазір техникалық 
мамандықтардың, ғылым мен инновацияның 
күні туған заман. Ерінбей еңбек еткен, талмай 
ізденген, жалықпай техника меңгерген адам 
озады», деп үлкен жауапкершілік артты.

Елбасы қойып отырған тапсырмаға 
сай жалпы балаға білім беруден әрбір 
балаға сапалы білім беруге көшу 
міндетін абыроймен орындауымыз 
қажет. Мектептердегі сабақтар жаңаша 
ұйымдастырылып, мұғалім мен оқушының 
ой бөлісу алаңына айналатын болады. 
Сөйтіп, әрбір оқушының өз білгенін өзгеге 
үйрету арқылы алған білімін тиянақты 
етуіне қол жеткізетінімізді айтқым келеді. 
Қазіргі заманда талап етілетін интерактивті 
топтық оқытудың түпкі мәні осы.

Майя АҚШАЛОВА,
А.Қарсақбаев атындағы
орта мектептің мұғалімі.

ТОПТЫҚ  ОҚЫТУДЫҢ 
ТҮПКІ  МӘНІ

Азаматтық  сот  ісін  жүргізудегі  прокурордың  маңыздылығы

Тергеуден  жалтару  жауапкершіліктен  босатпайды

Азаматтық сот ісін жүргізуде 
заңды дәл және біркелкі қол-
дануға жоғары қадағалауды 
мемлекеттің атынан Қазақстан 
Республикасының Бас Прокуроры 
тікелей, сондай-ақ оның бағыны-
сындағы прокурорлар арқылы 
сот талқылауына қатысу және 
қорытынды беру, заңды күшіне 
енбеген және заңды күшіне енген 
сот актілерінің заңдылығын 
тексеру және олар заңсыз болған 
жағдайда оларға наразылық келтіру 
жолымен жүзеге асырады.

Азаматтық сот ісін жүргізуде 
заңдардың қолданылуына қадаға-
лаудың және соттарда мемлекеттің 
мүддесіне өкілдік етудің міндеттері 
азаматтардың, мемлекеттің және 
заңды тұлғалардың конституция-
лық және заңмен қорғалатын өзге 
де құқықтарын, бостандықтары 
мен мүддесін қамтамасыз ету, 
сот төрелігін жүзеге асыру 
қағидаттарын бұлжытпай сақтау, 
заңдылықты және құқықтық 
тәртіпті нығайту, құқық бұзушы-
лықтың алдын алу болып 
табылады.

Қазақстан Республикасының 
«Прокуратура туралы» Заңының 
талаптарына сәйкес, қылмыстық 
істер бойынша сотқа дейінгі 
тергеп-тексерудің және жедел-
іздестіру жұмыстарының заңды-
лығын қадағалау прокуратура 
органдарының қызметінің негізгі 
салаларының бірі болып табылады. 

Тергеу органдарының қызме-
тінде  құқыққа қарсы қылмыстық 
әрекет жасаған кейбір күдіктілердің 
сотқа дейінгі тергеп-тексеруден 
жалтару  оқиғалары да кездеседі.

Қолданыстағы заң талап-
тарына сәйкес тергеу органынан 
бой тасалау күдіктілерді заңмен 
көзделген қылмыстық жауап-
кершіліктен, сонымен қатар 

Азаматтық істер бойынша 
соттарда мемлекеттің мүддесіне 
өкілдік ете отырып, прокурор 
Қазақстан Республикасының 
Конституциясына, Азаматтық-
процестік кодексіне, Заңға және 
өзге де заңнамалық актілерге сәйкес 
өзінің өкілеттігін жүзеге асырады.

Прокурорлар келесі істер 
бойынша міндетті түрде процеске 
қатысады:

мемлекеттің мүдделерін қоз-
ғайтын істер бойынша, қоғам-
дық мүдделерді немесе өздерін 
өз бетінше қорғай алмайтын 
азаматтарды қорғау талап етілгенде, 
прокурордың қатысу қажеттігін сот 
немесе прокурор танығанда.

Сондай-ақ, заңда прокурордың 
келесі істер бойынша қатысуы 
көзделген: 

прокурордың бастамасы бойын-
ша қозғалған;

ата-ана құқығынан айыру, оны 
қалпына келтіру, шектеу туралы, 
бала асырап алу туралы, бала 
асырап алудың күшін жою туралы;

қылмыс салдарынан келтірілген 
зардаптарды және оларды іздеуге 
жұмсалған шығындарды өндіруден 
босатуға негіз болмайды. 

Атап айтқанда, Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық-
процестік Кодексінің 205 бабының 
талаптарына сәйкес күдікті  сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адамның шақыруы 
бойынша белгіленген мерзімде 
келуге міндетті.

Белгіленген  мерзімде келмеген 
жағдайда  оның дәлелді себептері  
бар екендігі туралы  тергеп-
тексеруді  жүзеге асыратын  адамды 
хабардар етуге міндетті.

Аталған міндетті  орындамай, 
тергеу  органынан  қасақана түрде  

сайлау құқықтарын қорғау 
туралы;

мемлекеттік басқару органдары 
мен лауазымды тұлғалардың шешім-
дері мен әрекеттеріне (әрекет-
сіздігіне) дау айту туралы;

нормативтік құқықтық актілердің 
заңдылығына дау келтіру туралы;

азаматтың хабар-ошарсыз кеткен-
дігін тану немесе азаматты қайтыс 
болды деп жариялау туралы;

азаматты әрекет қабілеттілігі 
шектеулі немесе әрекетке қабілетсіз 
деп тану туралы, кәмелетке тол-
мағанның өз табыстарына өз бетінше 
билік ету құқығын шектеу немесе 
одан айыру туралы;

кәмелетке толмағанды толығымен 
әрекетке қабілетті деп жариялау 
туралы;

кәмелетке толмаған баланы 
арнаулы білім беру ұйымына немесе 
ерекше режимде ұстайтын ұйымға 
орналастыру туралы;

азаматты психиатриялық стацио-
нарға мәжбүрлеп жатқызу туралы;

туберкулезбен ауыратын және 

бой тасалап,  жасырыну оқиғасы 
орын алған жағдайда қылмыстық іс 
бойынша   сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
мерзімі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік Кодексінің 
45 бабының 7 бөлімінің 3 тармағына 
сәйкес үзіліп, күдіктіге  аталған 
Кодекстің  292 бабының талаптары 
бойынша  іздестіру жарияланып, оған 
қатысты тиісті  жедел-іздестіру ісі 
ашылады.

Сонымен қатар, оған  жоғарыда 
аталған Кодекстің 147 бабына сәйкес 
табылған жағдайда  күзетпен  ұстау 
бұлтартпау шарасы  таңдалады.

Күдікті ұсталған мезгілде 
қылмыстық іс бойынша тергеп-
тексеру қайта басталып, оның 
қылмыстық жауапкершілігі жөнінде 

Жаз жайнатып, күн күлдіріп...
Жайдарлы жаз қызығы мен қуанышын бүлдіршіндерге молынан беретін мезгілдердің бірі. 

Балалар суға шомылып, күннің  шуағына қыздырынып,бір жылға есейіп сүйікті мектебіне 
оралады. Биылғы жылы ағартушы-ғалым Шоқан Уәлиханов есімін иеленген мектебіміздегі 
«Айналайын» жазғы сауықтыру лагері  балаларға  құшағын айқара ашып, жақсы демалыс 

ұйымдастырды. Лагердің ашылу салтанатына оқушылар ғана емес мектепке дейінгі шағын топ 
балалары да қатысып, өнерлерін ортаға салды. 

Әр күн сайын қызықты саяхаттар, спорттық жарыстар, ақыл-ой қызметін  тынықтыратын 
ойындар өткізген тәрбиешілер ата-аналар алғысына бөленді. Мейірбикелер күнделікті ас 

мәзіріне көңіл бөліп, аспаздар дәмі тіл үйіретін ас әзірледі. Кітапханада ертегілер әлемі бұрышы  
ұйымдастырылып, балалармен  қызықты викториналар өтті. Осылайша, балғындар жазғы 

демалыс лагеріндегі уақытын қызықты, әрі көңілді өткізген болатын. Балалармен бірге жазғы 
демалыстың үлестерін жоғарғы деңгейде өтуіне тәрбиешілер өз қосты.

     Ажар ҚАМЗИНА,
Ш.Уәлиханов атындағы орта мектептің тәрбиешісі.

емделуден жалтарып жүрген 
азаматты мәжбүрлеп емдеу 
туралы;

шетелдікті немесе азаматтығы 
жоқ адамды Қазақстан Республи-
касының шегінен шығарып жіберу 
туралы;

баланы қайтару немесе қол 
жеткізу құқықтарын жүзеге асыру 
туралы.

Оңайлатылған (жазбаша) іс 
жүргізу тәртібімен қаралатын 
істерді сот тараптарды және 
прокурорды шақырмай қарайды 
және олар кассациялық тәртіппен 
қайта қаралуға жатпайды.

Азаматтық сот ісін жүргізуде 
прокурордың қатысуының ма-
ңыздылығы ол азаматтардың, мем-
лекеттің және заңды тұлғалардың 
конституциялық және заңмен 
қорғалатын өзге де құқықтарын, 
бостандықтары мен мүддесін 
қамтамасыз ету болып табылады.

А.АйДАР,
Жамбыл ауданы 

прокурорының орынбасары.

заң талаптарына сәйкес процес-
суалдық шешім қабылданып, 
келтірілген материалдық залал мен 
процестік шығындарды өндіруге 
бағытталған шаралар қолданылады.

Бұдан басқа, Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық 
Кодексінің 71 бабының талаптарына 
сәйкес  егер қылмыс жасаған адам  
тергеуден немесе соттан  жалтарса, 
ескіру мерзімдерінің өтуі тоқтатыла 
тұрады,  яғни  ол адам ескіру 
мерзімдерінің өтуіне байланысты 
қылмыстық жауаптылықтан 
босатылмайды.

 С.ОСпАНОВ,
Жамбыл ауданы 

прокуратурасының аға 
прокуроры.

♦ Дəрігер  кеңесі

Вирустық гепатиттен  
сақтанайық

Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас 
жемқорлық жылдар өткен сайын дамып, 
небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп 
беріп, бүгінге дейін жойылмай отырған 

Елбасымыз айтқандай: «Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес қылмыскерлерді 
жазалау жөніндегі табанды шаралар ғана 
емес, мемлекет пен қоғамның күнделікті 

Жемқорлыққа  жол  бермейік

қауіпті кеселдің 
бірі. Кез келген 
өркениетті қоғам 
үшін сыбайлас 
же м қ о рл ы қ п е н 
күрес ең өзекті 
сұрақтардың бірі 
болып табылады. 
С ы б а й л а с 
ж е м қ о р л ы қ 
м е м л е к е т т і 
ішінен жоюдың 
бастамасы мен 
ж е т і с т і к т е р д і 
жоққа шығара-

тын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетін індет түрі. Сондықтан да Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік саясатының 
негізгі басымдылықтарының бірі болып 
осы зұлымдықпен күресу болып табылады.

Кез келген азамат төтенше жағдайлар 
органдары қызметкерлерінің заңсыз 
әрекеттеріне қарсы Жамбыл ауданы 
төтенше жағдайлар  бөлімінің  сенім 
телефонына (8 (72770) 2-26-67) хабарласа 
алатынын ескертеді.

жұмысының тұтас кешені». Сол себепті 
әрбір Қазақстан Республикасының 
азаматы сыбайлас жемқорлыққа жол 
бермеуге міндетті.

Айбек ЖАНАЕВ,
Жамбыл ауданының Төтенше 

жағдайлар бөлімі бастығының 
міндетін атқарушы, азаматтық 

қорғау майоры.
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Меншік иесі: “Жамбыл Атамекен” 
жауапкершілігі шектеулі

серіктестігі.

• Құрылтайшы:
         – Жамбыл ауданының  әкімдігі

• Газет – 2015 жылғы қарашаның 16-да Қазақстан Республикасы Инвестициялар және Даму министрлігі, байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитетінде тіркеліп, мерзімді баспасөз басылымын және ақпараттық агенттікті есепке қою туралы № 15705-Г Куәлігі берілген.

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 040600, Ұзынағаш ауылы, Мақатаев көшесі, 
164 «А» үй. Телефондар: бас редактор – 2-44-28, бас редактордың 
орынбасары – 2-44-29, жалпы бөлім – 2-44-25, есепші – 2-44-27, 
факс-8 (72770) 2-44-28
Электрондық  поштасы: Atameken1932@mail.ru
 • Таралымы – 4658 дана. Тапсырыс – 33
 • Индексі – 62264. Көлемі – 3 баспа табақ.
 • Газет аптасына бір рет, сенбі күні шығады.
 • Суреттердің сапасына редакция жауапты.

• Жарнама, хабарландыру берушілер оның мазмұны мен мәтіні үшін 
өздері жауапты.
• Автордың пікірі –  редакцияның түпкілікті көзқарасы емес.
• Газет редакцияда компьютермен теріліп, «Алматы – Болашақ» 
акционерлік қоғамының баспаханасында офсеттік тәсілмен 
басылады.
                                                           Тел: 378-42-00, факс:378-36-76.
Алматы қаласы, Сәбит Мұқанов көшесі, 223 «Б».

Директор-бас редактор
Рәтбек ТеРлікбАев

НАСЛЕДСТВО
Открылось наследство после смерти гражданина 

Шелепова Сергея Петровича, 23.03.1971 года 
рождения, уроженца России, умершего 05.05.2017 

года, наследникам для выдачи свидетельства о 
праве на наследство после смерти Шелепова Сергея 
Петровича, обращаться по адресу: село Узынагаш, 

улица Достык, дом № 15. Жамбылского района, 
Алматинской области, к нотариусу  Каримжановой 

Айнур Кенжетаевне.

ІЗДЕУ  САЛАМЫЗ

Е С К Е    А Л У
Қастек ауылының 
тұрғыны, бәрімізге 

құрметті болған
ӘУЕЛОВА 
Сұрапалды 

Ибрайымкеліні 
2007 жылдың 20 

тамызында қайтыс 
болған еді. Келмес 
мәңгілік сапарға 
аттанғанына 20 

тамызда 10 жыл 
толады. Аяулы 

Жамбыл ауылының 
тұрғыны, қадірлі 
сыйлас құдамыз 

ӘЛИЕВ 
Жайлаубек 

Оралханұлы 
1954 жылдың 21 
тамызында туып, 
2015 жылдың 25 
желтоқсанында 
мезгілсіз қайтыс 

болған еді. 

Алматы облысы, Жамбыл аудандық сотына 
Екатерина Тягнирядно есімді азаматшаның 
жұбайы Владимир Александрович 
Тягнирадноның іс-түссіз жоғалуы туралы 
арыз келіп түсті.  Владимир Александрович 
Тягнирядно Алматы облысы, Жамбыл ауданы, 
Қарғалы ауылы, Абай көшесі №10 үйден 2010 
жылдың 17 маусымында Алматы қаласына 
жұмысқа кетіп,  бүгінге дейін оралмаған. 
Кімде-кім В.Тягнирядно туралы естіп,  білген 
болса, Жамбыл аудандық сотына хабарласуын 
сұраймыз. Тел: 8 (727) 402-16-36, 2-05-59.

18 тамызда 50 жасқа толды. Мерейсәтімен 
құттықтап, деніне саулық, қызметіне 
табыс тілейміз. Анамыз бүгінде жасы 
93-ке келген Гамидов Лютви атамыздың 
өнегелі тәрбиесінде өсті.

Отбасында ардақты ана салмақты,
Медбике ол өз ісіне жан-жақты.
Ортамызда сый-құрметке бөленіп,
Қырық жасты елуге әкеп жалғапты.
Анамызға жыр маржанын тілейік,
Гүлімізді алып қуанышына келейік.
Дені сау, ұзақ болсын ғұмыры,
Он жылдан соң алпыс жастан 

көрейік, – деп құттықтаушылар: – 
жұбайы, ұлдары мен қызы.

Жаңақұрылыс ауылының тұрғындары 
қадірлі жиеніміз АйбЫН мен сүйкімді 
келініміз АРДАҚТЫ 18-тамыз күні 
шаңырақ көтеріп, отау құрған заңды неке 
тойларымен құттықтаймыз! Жұптары 
жарасып, махаббат айдынында қос 
аққудай бірге бақытты өмір сүрулеріне 
тілектеспіз.

Орындалсын сендер үшін
                                            таңғы үміт,
Махаббаттың алау отын жандырып.
Өмір жастарың ұзақ болып екі жас,
бақытты боп бір жүріңдер мәңгілік. 
Қуаныш пен жақсылықты тең көріп,
Ұлағатты ұлы істерді меңгеріп,
бір-біріңмен тату-тәтті жарасып,
Ғұмыр кешіңдер бал-бақыттың 
                  бесігінде тербеліп, – деп 

құттықтаушылар: нағашылары – 
Әбуевтер әулеті.

жанды еске алып, нұрлы  бейнесін сағынышпен 
жадымызда сақтаймыз.

Он жыл болды алыстады арамыз,
Сіздей жанды енді қайдан табамыз.
Туған-туыс ұрпақтарың дұға арнап,
Әр жыл сайын сізді еске аламыз.
Жоқтығыңыз бізге жиі байқалды-ай,
Әулетіңіз өсіп-өніп жайқалды-ай.
Өзіңізді еске алуда ұмытпай,
Шаңырағыңыз тұра берсін шайқалмай, 

деп еске алушылар: – Әуеловтер мен 
Ибрайымовтар әулеті.

Азаматтық тұлғасына жібектей жұмсақ 
көңілі сай ер мінезді «Құдаң қайсы десе, міне», 
– деп көрсетуге лайықты ерекше жан болатын.  
Артық сөзі жоқ, өз ісіне мығым, шаруаның 
жайын жақсы білетін еңбекқор, бір адамға еш 
қиянаты жоқ, кісілігі мол, керемет құдамыз 
еді. Атына заты сай, көңілі көктем, жаны жаз 
ардақты Жайлаубек құдамыздан көз жазып 
қалғанымызға екі жыл жуықтапты. Ажалдың 
құрығына кенеттен ілінбегенде, 21 тамызда  
Пайғамбар жасы 63-ке толар  еді-ау. 

Құда едіңіз өнегелі өмір сүрген,
Туыс-бауыр орнында өзің көрген.
Жақсы едіңіз әрдайым ел сыйлаған,
Кетпейсіз сағыныш боп көңілдерден.
Қатыгез ажалдың да дерті күшті,
Ауыр мұңның өзекке өрті түсті.
Ерте оздыңыз өмірден асыл  құда,
Осы жағы болып тұр өкінішті.
Сіз, біздер үшін мәңгілік бір мұрасыз,
Әрқашанда ұмыт болмас құдасыз.
Ойсырап тұр Жайлаубек құда 
                                                    орныңыз,
Амал бар ма, ажалға қарсы тұратын.
Тірі жүргенде, арамызда дәл бүгін,
Жағар едіңіз-ау 63 жастың шырағын,

деп құран бағыштап еске алушылар: құдалары 
мен құдағилары – Нұрсұлтан-Қымбат, 
Гүлназ, Тұрсынжан-баян, құда баласы – 
Ерлан-Айнұр, құдашасы – Гүлжан-Ермек. 

Ұзынағаш ауылы.Үй  
сАТылАДы

Үмбетәлі 
ауылында 
4 бөлмелі, 

моншасы мен 
мал қорасы, 

жаздық ас үйі 
бар, гаражымен 

үй сатылады. 
Жер көлемі: 

0,2092 га. Тел:
8 778-631-08-63,
8 705-196-89-56.

*    *   *
Ұзынағаш 

ауылы, орталық 
көшеде  1 

бөлмелі пәтер 
сатылады. Газ 
бен орталық су 
жүйесіне және 

интернетке 
қосылған. 

Қыста жылы, 
жазда салқын, 

тұруға өте 
ыңғайлы. 

Көңілдеріңізден 
шығады. 
Телефон: 

87477407001.

Құттықтаймыз!..

Динамично развивающейся  
«Микрофинансовой организации «Азиатский Кредитный Фонд»

 требуется: аналитик по развитию бизнеса.
 (Кредитный специалист)
Основные обязанности:

• Выполнение плана продаж;
• Обслуживания клиентов, в соответствии со стандартами компании;
• Продвижение целей компании по развитию бизнеса и сельских 

домохозяйств.
         Требования к кандидату:

• Высшее/средне-специальное образование;
• Опыт работы, желательно;
• Навыки работы с людьми;
• Знание компьютера.

Описание:
• Интересная работа;
• Профессиональное развитие;
• Возможность карьерного роста;
• Достойное вознаграждение;
•Место работы: с.Узынагаш, Жамбылский район.

Резюме принимаются по адресу: с. Узынагаш, ул. Толе-би, д. 52. 
Торговый центр «Сулутор» 2-этаж, 11-офис, тел 8 (727) 702 08 70. г. Алматы, 

ул.Толе би 189 Д,  офис 102.  Телефон/факс: 8 (727) 250 61 90. E-mail: hr@
acfund.kz  www.asiancreditfund.com

ТОО МФО «Азиатский Кредитный Фонд»  
срочно требуется кассир

 Требования: 
• Опыт работы в должности кассира не менее 1-го года (желательно)
• Знание 1С бухгалтерии (желательно)
• Знание кассовой дисциплины
• Отличное знание ПК 
• Умение работать в команде
• Честность, аккуратность, инициативность и трудолюбие

Резюме принимаются по адресу:
с.Узынагаш, ул. Толе-би, д. 52. Торговый центр

«Сулутор» 2-этаж, 11-офис,
тел 8 (727) 702 08 70, г. Алматы, ул.Толе би 189 Д,  офис 102, 

Телефон/факс: 8 (727) 250 61 90
E-mail: hr@acfund.kz  www.asiancreditfund.com

Аукцион  по  продаже  доли  имущественного  
комплекса пРС-98  в  поселке  Каргалы  

Алматинской  области
Дата публикации объявления: 16 августа 2017 

года АО «Казахтелеком» объявляет о проведении 
повторного аукциона по английскому методу по 
продаже доли комплекса ПРС-98 (здание РРС 
общей площадью 199,3 кв.м, здание дизельной 
общей площадью 201,3 кв.м, земельный участок 
площадью 1 622 кв.м), расположенного по адресу: 
Алматинская область, Жамбылский район, 
с.Каргалы (бывш. п.Фабричный).

Стартовая цена объекта составляет 4 475 
000 (четыре миллиона четыреста семьдесят пять 
тысяч) тенге. Для участия в аукционе гарантийный 
взнос в размере 134 250 (сто тридцать четыре 
тысячи двести пятьдесят) тенге вносится 
на расчетный счет Объединения «Дальняя 
связь» – филиала АО «Казахтелеком» (БИН 
940241000314, ИИК KZ389261802101389000  в АО 
«Казкоммерцбанк» г.Алматы, БИК – KZKOKZKX) 
или предоставляется Банковская гарантия.

Аукцион проводится по адресу: г.Алматы, 
ул.Ермака, 17 (ТУСМ-1) в 10.00 часов 29 августа 
2017 года. К настоящему аукциону допускаются 
все юридические и физические лица.

Получить дополнительную информацию и 
приобрести документацию для аукциона можно 
по адресу: г.Алматы, ул.Ермака, 17, ТУСМ-1, 
тел.: +7(727) 384-49-69; +7 701 784 77 86. Заявки 
должны быть представлены до 10 часов 00 мин. 
28 августа 2017 года по вышеуказанному адресу.

 

*** Балғабек Қырдырбекұлы атындағы 
орта мектебін бітірген Қожаева Маржан 
Сәбитқызының атына 2003 жылы  берілген ОБ 
0969428 жалпы орта білім туралы атестатқа 
қосымшасы жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

*** Дильманова Марал Даулеткалиевнаның 
атындағы Ә.Бейсеуов атындағы орта мектептің 
11-сыныбын 2005 жылы бітіргендігі туралы 
берілген №1478777 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

ЖоғАлғАн   ҚұЖАТ  ЖАРАМсыз...

ТІЛ  МӘРТЕБЕСІ  МАҢЫЗДЫ

ЖАҢА  ЗАҢ  ТАЛАБЫ

Ел тәуелсіздігін тіл тәуелсіздігімен қатар  
қарап, туған тілдің тұғырын биіктету қамы 
қолға алынғалы да біраз уақыт болды. Тіл  

тек  қарым-қатынас  құралы  ғана  емес, ол 
ұлттық  діліміздің  көрініс табатын  әлеуметтік  
құбылысы,  мәдениетіміздің  биік  тұғыры. Тіл  

әлемдегі  ұлттық  мәдениеттің  ара  қатынасында  
аса маңызды  рөлге ие. Сондықтан  қоғамда  

қазақ  тілінің  мемлекеттік  дәрежесін  нығайту 
еліміздің  саясаттағы басты стратегиялық 

басымдығы болып қала береді.
Қандай да бір халықтың болмысы, 

өркениеттілігі мен сауаттылығы оның 
тіл мәдениетімен, орамдылығымен және 

ұтымдылығымен өлшенеді. Еліміз егемендік 
алғалы ана тіліміз мемлекеттік мәртебеге 

ие болып, өрісі  кеңейді.   Белгілі бір тілдің 
мемлекеттік мәртебеге ие болуы оңай іс емес. 

Себебі, тіл сол мемлекеттің иесі болып отырған 
халықтың мүддесінен шығып, барлық саладағы 

мұқтаждықты өтей алатын дәрежеде болуы 

Азаматтық іс жүргізу құқығы сот 
төрелігінің қолжетімділігін, азаматтық сот 

ісін жүргізуге қатысушылардың құқықтарын 
барынша іске асыруды қамтамасыз етуге, 

жеке адамның бұзылған құқықтары мен 
бостандығын, қоғам және мемлекет мүддесін 

уақтылы қорғауға және қалпына келтіруге 
негізделген.

Құқықтық саясат тұжырымдамасында 
бекітілгендей, қолданыстағы азаматтық 

іс жүргізу заңнамасының нормалары осы 
мақсатты көздейді. Ал, қазір қабылданған жаңа 

кодексте бұған дейін кездескен кемшіліктер 
жойылып, азаматтар құқығын сот арқылы 

тиіс.  Дамыған 30 мемлекеттің қатарына ену 
үшін қазақ тілі барынша рөл атқарды. Елбасы 

Нұрсұлтан Әбішұлы  Назарбаев: «Қазақ 
тілін білу еліміздің әрбір тұрғынының кәсіби 

қажеттілігі ғана емес, сонымен қатар азаматтық 
парызы болуы қажет... 

Қазақстанның  жастары мынаны білуі тиіс: 
мемлекеттік тілді білмейінше, мемлекеттік және 

құқық органдарында немесе сот саласында 
жұмыс істеуі мүмкін болмайды. Мемлекеттік 

тілде қойылған сұрақтарға сол тілде жауап 
беруге тура келеді. Уақыт бар, мүмкіндік бар, 

мемлекет бар – өз функцияларыңды қажетті 
деңгейге жүзеге асыру үшін  қазақ тілін жетік 

меңгеру керек», деген болатын.  
Тіл  адамның  толыққанды  қарым-қатынас  

жасауына, ақпарат алмасуына, зияткерлік  
мүмкіндіктерін  дамытуға мол мүмкіндік береді. 

Демек, ана тілімізді жетік меңгеріп, құрметтейік.
А.бЕЛГІбАЕВА,

Жамбыл аудандық сотының судьясы.

неғұрлым тез, әрі сапалы қорғаудың тетіктері 
ескерілуде. Қазір заңгерлер мен судьялар 

қауымы жаңа құжаттың заман қажеттілігіне 
сай дайындалуына өз үлестерін қосуда. Соған 
орай, Азаматтық іс жүргізу Кодексі «Татуласу 
келісімі» атты жаңа тараумен толықтырылып 

отыр. Бұл қазақ тарихында болған бітімгершілік 
дәстүрін бүгінгі қоғамға сай дамыту, дауларды 

сотқа жеткізбей, тараптардың татулығын сақтай 
отырып шешуге негізделген. Татуласу келісімдері 

көбейген сайын соттың да жүктемесі төмендеп, ел 
бірлігін,ынтымағын сақтауға да мүмкіндік туады.

Г.бАбАЛЫҚОВ,
     Жамбыл аудандық сотының судьясы.

Аққайнар ауылының 
тумасы, Ұзынағаш 

ауылының тұрғыны, 
аяулы жар, асыл 

ана Абай атындағы 
гимназия орта 
мектебінің ақ 

желеңді құрметті 
медбикесі 

АбДУЛОВА Фаина 
Орачқызы

Жәңке Күреңбеков – 1919 жылдың                                   
1 мамырында Үлгілі ауылында дүниеге келді. 
Еңбек жолын 1939 жылы Алматы педагогигалық 
институтын бітірген соң, Жамбыл облысының 
Жамбыл, Свердлов аудандарында ұстаздықтан 
бастаған. 

Содан 1942 жылы әскер қатарына шақыр-
тылып, Ұлы Отан соғысына қатысып,  туған елге 
1947 жылы оралған. 

Ал, 1947-1952 жылдары Еңбекшіарал 
ұжымшары басқармасының төрағасы болып 
қызмет атқарған.

Сонымен бірге 1952-1962 жылдары 
Куйбышев, Амангелді, Жангелді ауылдарында 
ұстаз, орта мектептің директоры қызметтерін 
атқарды. Қажырлы ұйымдастырушылық 
қабілетімен іскерлігімен танылған ол, 1962 
жылдан партия жұмысына ауыстырылды. Сөйтіп 
Жәңке Күреңбеков «Қастек» асыл тұқымды қой 
зауыты мен «Рославль»,  «Амангелді» атындағы 
кеңшарларда, 1979 жылы құрметті еңбек 

көшеге  АТы  беРілсе...
демалысына шыққанша партия комитетінің 
хатшысы ретінде жемісті еңбек етті.

Ж.Күреңбеков қарапайым, талапшыл және 
өз міндетіне жоғары жауапкершілікпен қарайтын 
азамат еді. Аудан экономикасы мен мәдениетін 
нығайтуға елеулі үлес қосқан байсалды басшы, 
ел игілігі үшін білімі мен бай тәжірибесін аянбай 
жұмсап, парасатты да салихалы қасиеттерімен 
таныла білді. Ж.Күреңбеков ақсақал жұбайы 
Раушан Аронқызы екеуі үш ұл, екі қыз тәрбиелеп 
өсірген ұлағатты жанұя. Жаны жайсаң, жүрегі 
жомарт, қарапайым да кішіпейіл азамат 
Ж.Күреңбеков 2000 жылдың 23 шілдесінде 82 
жасына қараған шағында дүниеден өтті.

Екі мәрте «Құрмет Белгісі», Отан соғысы 
«Қызыл Жұлдыз» ордендері және көптеген 
медальдардың иегері.

Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылының бір 
көшесіне Жәңке Күреңбековтың атын бергеніміз 
дұрыс деп санаймыз.

Е.ҚАСЫМОВ,
Ұзынағаш селолық округінің әкімі.


