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БҮГІНГІ 
НӨМІРДЕ:

Міне, күздің алғашқы айына да 
аяқ бастық. Бұл мезгіл алдағы қысқа 
дайындықты пысықтайтын, қам жа-
сау қарекетін ширататын кезең. Әсіресе 
қысы қаһарлы келетін біздің өңір 
тұрғындарына, шаруа қамындағы жандар 
үшін аса маңызды. 

Бүгінде ауданымыз бойынша қыстамаға 
даярлық жұмыстары өз деңгейінде жүргізіліп 
жатыр. Мал азығын қамдау бағытындағы 
шаралар, шөп шабу науқаны жаз ортасын-
да басталып кеткен-ді. Әйтседе, дәл қазіргі 
жағдайға тоқмейілсуге болмайды. Ал 
іргелес аудандарда сүрлем әзірлеу қарқын 
алып, азықтық дәнді дақылдарға орақ та 
салынды. Бұл бағыттағы жұмыстар қазіргі 
күні тікелей облыстық ауылшаруашылығы 
басқармасының назарына алынған. Рас, теңге 

бағамының еркін айналымға жіберілуіне бай-
ланысты азды-кемді алаңдаушылық та бар. 
Себебі, биылғы күзде мал шаруашылығында 
аса қажетті саналатын арпа мен бидай, сұлы, 
құрамажем өнімдерінің бағасы құбылмалы 
болуы бек мүмкін. Осы ретте аудандағы ша-
руа қожалықтарына және мал ұстайтын жеке 
меншік субъектілеріне мүмкіндігінше ерте 
қамданып, қажетті жем-шөпті қамбаға ерте-
рек әрі молырақ түсіріп алған абзал. 

Қазіргі күні ауданымыздағы шөп 
бағасы тұрақты. Әйтсе де, жанар-жағармай 
тапшылығы сезілер болса, жағдай басқаша 
өрбуі ғажап емес. Сондықтан да, қамданған 
жанның қапы қалмайтынын ескерген жөн.

Тағы бір мәселе, ауданымыз үшін шет-
тен тасымалданатын азық-түлік өнімдерінің, 
атап айтқанда көкөніс түрлерінің мол қорын 

әзірлеп алу артықтық етпейді. Қазіргі күні 
өңірімізде картоп, пияз, орамжапырақ, 
сәбіз сынды алдыңғы қажеттіліктегі азық 
түрлеріне қолжетімділік бар. Демек, осынау 
мезетті құр жібермеген дұрыс. 

Иә, жаз бойғы айтулы шаралар то-
лас тапқан бүгінгі тұста, негізгі күшті «кәрі 
құда» қысты өткізіп салуға даярлық жасауға 
жұмсау ләзім. «Жинақылық түбі - кеніш» 
деп хакім Абай айтқандай, етек-жеңді жиып, 
ерте қамданып, жеткілікті мөлшерде қор 
әзірлеу – қыстың қысқа күнінде қолымызды 
ұзартып, қаһарлы күндерді қамсыз шығарып 
салуға септесетіні анық. Болжам бойынша 
алдағы қыстың бізге әзірлейтін тосын «сый-
лары» мол әрі ұзаққа созылатынын ескерсек, 
күздің бір күні қыстың мың күніне татитынын 
ұмытпайық!  

Нұржан БАЙТӨС,
«Абай елі»  

Қысқа даярлық

ҚАМДАНҒАН ҚАПЫ ҚАЛМАЙДЫ!

Облыс жаңалығы

Шығыс Қазақстан 
облысының әкімі 
Даниал Ахметов 

Жапонияның Қазақстан 
Республикасындағы 

Төтенше және Өкілетті 
Елшісі Масаеси Камохарамен 

кездесті, деп хабарлады 
akimvko.gov.kz. 

Кездесу барысында ынтымақ-
тастық және серіктестік мәселелері 
талқыланды.

Облыс әкімі Даниал Ах-
метов Шығыс Қазақстан об-
лысына екі күндік іс-сапармен 

келген Жапонияның Қазақстан 
Республикасындағы Төтенше 

және Өкілетті Елшісі Масаеси 
Камохарамен кездесті.

-Шығыс Қазақстан облы-
сында еліміздің ірі өндірістік 
кәсіпорындары шоғырланған. 
Бұл аймақта атом өндірісі 
жақсы дамыған. Ядролық энер-
гетика саласында Жапониямен 
байланыс орнатудың болашағы 
зор. Елдеріміздің тағдырлары 
ұқсас - екеуі де ядролық 
тәжірибелерден зардап шекті. 
Сол себепті серіктестіктің 
негізгі бағыты онкологиялық 
аурулармен күрес, - деді Дани-

ал Ахметов. 
Масаеси Камохара жылы 

қабылдау көрсеткендері 
үшін алғысын білдіріп, қазақ 
халқының қонақжай халық 
екеніне тағы бір мәрте көзі 
жеткендігін айтты. Ол іссапары 
барысында 29 тамыз күні Семей 
қаласында өтетін Халықаралық 
ядролық қарудан бас тар-
ту күніне арналған мерекелік 
шараларға қатысуды жоспарлап 
отыр. 

Айта кету керек, 
Жапонияның «Корни Тра-
вы» жобасы аясында Шығыс 
Қазақстан облысында әр 
түрлі әлеуметтік маңызы зор 
жобаларға 1 млн доллардан 
астам қаржыға гранттық көмек 
көрсетілген.

ЯДРОЛЫҚ ЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫНДА 
Жапониямен байланыс орнатылмақ

Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Нұрлы 
жол – жарқын болашаққа 
жол» атты жаңа Жолдауын 
Қазақстанның барша халқы 
мен қоса кәсіпкерлері де 
мұқият тыңдады әрі өмірімізге 
оң өзгерістер әкелетін оң 
шешімдері мол құжат деп 
бағалады. Жаңа экономикалық 
саясатты жүзеге асыру 
аясындағы бұл маңызды 
құжат еліміздегі кәсіпкерлік 
саласының да дамуына тың 
серпін беретіні анық. 

Күннен-күнге ықпалы 
айқын сезіліп келе жатқан 
әлемдік экономикалық дағда-
рыспен қалыптасқан күрделі 
халықаралық ахуал кезінде 
Елбасымыздың «Нұрлы Жол – 
болашаққа бастар жол» Жол-
дауы нағыз уақытында қолға 
алынған бағдарлама деп са-

наймын. 
Бұған қоса Елбасының 

аталмыш Жолдауын жүзе-ге 
асыру барысында, экономи-
калық өсу, жұмыспен қамту 
шараларын жүргізуге жұм-
салатын 1 триллион теңге 
көлеміндегі қаражаттың  500 
миллиард теңгесі екінші тран-
шы бөлінетіні айтылды. Яғни, 
шағын және орта бизнеске 
жеңілдік жасау үшін, сонымен 
бірге ірі кәсіпкерлікке қолдау 
көрсету мақсатында қосымша 
100 миллиард теңге бөлінетіні 
де бұл тарапта қолға алынған 
оң шешім екені анық. Мұның 
барлығы еліміздегі кәсіпкерлік 
саланың жаңа деңгейге 
көтерілуіне септігін тигізеді. 

Мемлекет басшысы 
Қазақстан халқына арналған 
осынау Жолдауында әсіресе 
экономикалық салаға үлкен мән 

берді. Оның аясында қазіргідей 
сын сағатта шағын және орта 
кәсіпкерлікке  Ұлттық қор 
есебінен қолдау көрсету – дер 
уақытында қабылданған және 
өте қажетті шешімдердің бірі 
дер едім. Бұл іс сөз жоқ ауыл-
ды елді мекендердегі бизнеске 
де дем беріп, ел игілігін еселей 
түсетіні анық.

Тағы бір айқын жайт Жол-
дауда қамтылған мәселелер - 
шағын және орта бизнес сала-

сында жұмыс істеймін деушілер 
санын одан әрі арттырады деп 
сенемін. Ал кәсіпкерлік са-
ласы дамыса, халқымыздың 
әл-ауқаты жақсара түсетіні 
белгілі. 

Сайып келгенде, «Нұрлы 
жол» еліміздің болашақтағы 
нұрлы жолын көрсететін жаңа 
саяси-экономикалық құжат бо-
лып табылады. Ендеше нәсібін 
кәсіпкерліктен тауып жүрген 
абайлық іскер жандарға Ел-
басы Жолдауына қолдау 
танытуға, ауданымыздың, 
қалаберді байтақ еліміздің эко-
номикасын нықтауға мейлінше 
үлес қосуға шақырамын.

Еркен ШӘРІПҚАЛИЕВ,
кәсіпкерлікті 

қолдау орталығының 
кеңесшісі.

Жолдау жол нұсқайды

КӘСІПКЕРЛІК САЛАНЫ ӨРКЕНДЕТУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН

Қазақстан 
Республикасының 
Конституциясына - 
20 жыл

Дәстүрлі дін - 
діңгегіміз

Жас 
қалам 
жырлайды
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Абай аудандық мәслихатының  2015 жылғы   13 шілдедегі  

№ 29/6-V шешімі     Шығыс Қазақстан облыстық Әділет департаментінде нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 

2015 жылы   7  тамызда  № 4089   болып енгізілді
Абай  ауданы  бойынша 
жер және бірыңғай жер салықтарының
мөлшерлемелерін жоғарылату  туралы
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы (Салық кодексі) Кодексінің 387-бабының  1, 
1-1 тармақтарына, 444-бабының 1-тармағына және  «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының  2001 жылғы  
23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына сәйкес, Абай аудандық 
мәслихаты ШЕШТІ:

1. Аймақтарға бөлу жобасы (схемасы) негізінде жер салығының мөлшерлемелері  Қазақстан  
Республикасының  2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Кодексінің 379, 381 және 383 баптарында белгіленген 
жер салығының базалық ставкалары 50 пайызға жоғарылатылсын.

2. Пайдаланылмайтын  ауыл  шаруашылығы мақсатындағы жерлерге  жер және бірыңғай 
жер салықтарының  мөлшерлемелері он есеге жоғарылатылсын.

3. «Базалық салық ставкаларын түзету туралы» Абай аудандық мәслихатының 2013 жылғы 
26 сәуірдегі № 12/3-V (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2961 
болып тіркелген, 2013 жылғы 28 мамырдағы № 20 «Абай елі» газетінде жарияланған) шешімнің 
күші жойылды деп танылсын.

4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы А.Белібаев
Абай аудандық  мәслихатының хатшысы Т.Аманғазы

Решение Абайского районного маслихата  от  13 июля  2015 года
№ 29/6-V зарегистрировано в Департаменте юстиции Восточно Казахстанской 
области в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов  

за  №  4089    от  7 августа   2015 года
О повышении ставок земельного
и единого земельного налогов
по Абайскому району
В соответствии с пунктами 1, 1-1 статьи 387, пунктом 1 статьи 444 Кодекса Респу-

блики Казахстан  от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс) и подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и само-
управлении в  Республике Казахстан», Абайский районный маслихат РЕШИЛ:

1. На основании проекта (схема) зонирования земель повысить ставки земельного 
налога на 50 процентов от базовых ставок земельного налога установленных статья-
ми  379, 381 и 383 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет»(Налоговый кодекс).

2. Повысить ставки земельного и единого земельного налогов в десять раз на не 
используемые земли сельскохозяйственного назначения.

3. Признать утратившим силу решение Абайского районного маслихата от 26 апре-
ля 2013 года № 12/3-V«О корректировке базовых налоговых ставок» (зарегистрирова-
но в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2961, 
опубликовано в газете «Абай елі» от 28 мая 2013 года № 20).

4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии А. Белибаев
Секретарь Абайского районного  маслихата Т. Амангазы

Абай ауданындағы 
бюджет қаражатымен 

сатып 
алынған тұрғын үйлерді 

беру туралы 
АҚПАРАТ

Мемлекеттік тұрғын үй 
қорына алынған тұрғын 
пәтерлерді беру туралы ау-
дан әкімдігінің 2015 жылғы 28 
тамыздағы №1003 қаулысына 
сәйкес:

Қызметтік үй ретінде:
Қарауыл ауылындағы 

Сүндетбаев көшесі, 26/2 пәтері 
-  Н.Өмірбековке;

Шәкәрім  көшесі, 31/1 пәтері 
– Қ.Қабышевқа;

Қасқабұлақ ауылы Шәкәрім 
көшесі, 1/2 - пәтері Г.Ержанға

Құндызды ауылы Са-
дырбаев көшесі, 17 пәтері -                                      
Е. Тулендиевқа

Коммуналдық үй ретінде:
Саржал ауылындағы 

Есенғарин Қабден көшесі, 38 
пәтері –   Д. Кенжебаевқа;

Қарауыл ауылындағы 
Баян көшесі, 42 пәтері - 
А.Жұмықаеваға пайдаланула-
рына берілді.

 Ж. Сайлаубеков,
Абай ауданының 

сәулет, құрылыс,  
тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі 

және автомобиль жолдары 
бөлімінің бас маманы 

В АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана»  разрабатывают ме-
ханизм по возмещению потерь 
средств вкладчиков от изменения 
курса национальной валюты, со-
общает пресс-служба банка.

«Сегодня в интересах на-
ших клиентов мы готовим меры, 
которые будут отрабатывать-
ся совместно с правительством.  
Решение должны принять в 
кратчайшие сроки. Это могут 
быть разного рода механизмы. 
Заверяю, что Жилстройсбер-
банк действует исключительно 
в интересах вкладчиков и при-

ложит все усилия, чтобы сохра-
нить их сбережения»,- цитирует 
пресс-служба заместителя пред-
седателя правления АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана» Ер-
болаКарашукеева. 

В Банке заверили, что изме-
нения курса не повлияет на ре-
ализацию программы развития 
регионов до 2020 года. «Финан-
сирование объектов, по которым 
заключены договора с местными 
исполнительными органами, со-
храниться.  Цена за 1 кв.м жилья 
зафиксирована в тенге. В зависи-
мости от региона она составляет 

90 000 – 142 500 тг за 1 кв.м», 
- подчеркивается в сообщении 
ЖССБК. 

Как известно по ВКО в 2015 
году, согласно подписанным со-
глашениям о сотрудничестве, 
планируется ввод в эксплуата-
цию 10 домов на 861 квартиру, 
площадью 51 тыс. кв.м. и стоимо-
стью  5 378 млн. тенге. 

В настоящее время продолжа-
ется прием заявлений на участие 
в пуле покупателей и арендато-
ров жилья сразу по 5-ти жилым 
домам на 276 квартиры. Все объ-
екты расположены в 19-ом жилом 

районе г. Усть-Каменогорск. 
Как сообщалось, накануне 

президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев на совещании в 
Акорде поручил Национальному 
Банку РК разработать механизм 
компенсации средств граждан на 
депозитах в банках второго уров-
ня. Глава государства отдельно 
выделил вкладчиков Жилстройс-
бербанка, отметив важность си-
стемы жилстройсбережений.

«Есть вопрос по вкладчикам 
Жилстройсбербанка. Люди копи-
ли деньги, чтобы получить кредит 
на квартиру. Поэтому правитель-
ству надо отдельно подумать, по-
считать чтобы то, что они копили, 
не пропало»-распорядился Н. На-
зарбаев.  

Теңге еркін айырбас 
бағамына бет алысымен, Елбасы 
елімізде инфляциялық таргет-
теуге негізделген жаңа ақша-
несие саясаты енгізілетінін ха-
барлады. Экономикалық өсім мен 
баға тұрақтылығы арасындағы 
теңгерімді қамтамасыз ету 
үшін жаңа ақша-несие саяса-
тын қабылдауды  талап етіп 
отыр. Осыған орай Ұлттық банк 
пен Үкімет 2015 жылдың 20 та-
мызынан бастап валюталық 
дәлізді алып тастауға және 
айырбас бағамын еркіндікке 
жіберуге шешім қабылдады.  
Бұл орайда «Қазақстанның 

тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 
клиенттердің мүддесін көздеп, 
Үкіметпен бірге бірқатар шара 
жасап жатыр. Шешім қысқа 
мерзім ішінде қабылдануы 
тиіс. Мұның әртүрлі тетіктері 
қарастырылады. Тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі тек қана 
салымшылардың мүддесіне 
қарай әрекет етеді және жинаған 
ақшасының сақталуы үшін ба-
рынша күш-жігер жұмсайтын бо-
лады. 

Ақордада өткен кеңесте 
Елбасы Ұлттық Банкке екінші 
деңгейлі банктердегі халықтың 
депозиттерінде жатқан 

қаражатқа қатысты өтемақы 
тетіктерін әзірлеуді тапсырған 
болатын. Нұрсұлтан Назарба-
ев тұрғын үй құрылыс жинақ 
жүйесінің маңыздылығын баса 
көрсетіп, Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкінің салымшыларын 
ерекше атап өтті. 

Қазіргі кезеңде 543 228 шарт 
бар. Салымдар 276 миллиард 
теңгеге жеткен. Бағамның өзгеруі 
«Өңірлерді дамытудың 2020 
жылға дейінгі бағдарламасын» 
жүзеге асыруға ықпал етпейді. 
Жергілікті атқару органдары-
мен шарт жасалған нысандар 
қаржыландырыла береді. Тұрғын 

үй бағасы теңгеде белгіленген. 
Орналасқан өңірлеріне байла-
нысты, 1 шаршы метрдің бағасы  
90 000–142 500 аралығында.  

2015 жылда Шығыс-
Қазақстан бойынша 861 пәтерлік 
10 үй  жоспарланып отыр. Барлық 
нысандар Өскемен қаласындағы 
19 шағын ауданда орналасқан. 
Қазіргі таңда еліміздің Шығыс 
өңірінде 276  пәтер, яғни 5 үй 
бойынша  пулға қатысуға өтініш 
қабылданып жатыр. 

«Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ 

Шығыс-Казақстан 
облыстық филиалы

Абай аудандық мәслихатының  2015 жылғы   13 шілдедегі  
 № 29/7-V шешімі     Шығыс Қазақстан облыстық Әділет департаментінде нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
2015 жылы   10 тамызда  № 4091   болып енгізілді

«Абай аудандық мәслихатының
регламентін бекіту туралы» 
Абай аудандық мәслихатының
2014 жылғы 17 сәуірдегі № 20/7-V
шешіміне өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы «Нормативтік құқықтық актілер 

туралы» Заңының 43, 43-1 баптарына, Қазақстан Республикасының  2001 жылғы  23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Заңының  10-бабының 2-тармағына сәйкес, Абай аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1.«Абай аудандық мәслихатының регламентін бекіту туралы» Абай аудандық мәслихатының 
2014 жылғы 17 сәуірдегі 20/7-V шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 3350 болып тіркелген, 2014 жылғы  23-31 мамырында  № 18  «Абай елі» газетінде 
жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:

аталған шешіммен бекітілген Абай аудандық мәслихатының регламентінде:
7 тармақ жана редакцияда жазылсын:
«7. Мәслихаттың кезектi сессиясы кемiнде жылына төрт рет шақырылады және оны мәслихат 

сессиясының төрағасы жүргiзедi.».
2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы А. Белібаев

Абай аудандық мәслихатының хатшысы Т. Аманғазы

Решение Абайского районного маслихата  от  13 июля  2015 года
№ 29/7-V зарегистрировано в Департаменте юстиции Восточно Казахстанской 
области в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов  

за  №  4091    от  10 августа   2015 года
О внесении изменения в решение
Абайского районного маслихата
от 17 апреля  2014 года  № 20/7-V
«Об утверждении регламента 
Абайского районного маслихата»
В соответствиии со статьями 43, 43-1 Закона Республики Казахстан от    24 марта 

1998 года «О нормативных правовых актах», пункта 2 статьи 10 Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан» Абайский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Абайского районного маслихата от 17 апреля  2014 года № 20/7-
V «Об утверждении  регламента  Абайского  районного  маслихата» (зарегистрирова-
но в Реестре государственной регистрации нормативных правовых  актов за  № 3350, 
опубликовано в газете «Абай елі» от 23-31 мая 2014 года № 18) следующее изменение:

в регламенте Абайского районного маслихата, утвержденного указанным реше-
нием:

пункт 7 регламента Абайского районного маслихата на государственном языке 
изложен в новой редакции, пункт 7 на русском языке не изменяется.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии А. Белибаев
Секретарь  Абайского  районного маслихата Т. Аманғазы

САЛЫМШЫЛАРДЫҢ ЖИНАҒАН ҚАРЖЫСЫ САҚТАЛАДЫ

Жилстройсбербанк  разрабатывает механизм по возмещению  
потерь  вкладчиков от изменений курса тенге.
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1980-1985 жылдар аралығында                    
Хафиз Мaтаевтың нұсқаумен Төлеген 
Жанғалиев, Марат Ғайсин және мен 
Шәкір Әбеновтың әндерін үйреніп, 
үнтаспаға түсіруіміз керек болды. Хафиз 
аға ол кезде Абай ауданында райкомның 
бірінші хатшысы қызметін атқаратын. 
Барар жолда аудан орталығында бізге, 
байқаңдар, артық сөз болмасын, артық 
мінез көрсетпеңдер, Шәкірдің мінезі 
келіспейді, қуып шығады деп нығыздап-
нығыздап апарған еді. Бардық, Шәкір 
түскі шайын ішіп отыр екен, үстіне кірдік, 
салем бердік, шайға шақырды, ас іштік. 
Байқаймын ақсақалым көңілді, бізді 
әңгімеге тартып, әзілге шақырып, жақсы 
қарсы алу ниетін танытты. Іштеріндегі 
жасы мен едім, маған әйелің бар ма? Бұл 
жақта қанша тұрақтай аларсың?- деген-
дей қалжың сөздерін айтып,екеуміздің 
арамыз жақындай түскенін сездім. Менде 
жеңіл қалжыңымды  қыстырып қойдым. 
Мен бертін келе  айтушы едім, мен сізбен 
өзімсініп анда-санда қалжың жарыстырып 
қоямын, жас мөлшеріне келсек, айырма-
сы жер мен көктей, сіз сексеннің іші, мен 
отыздың ішіндемін, тегінде осыным дұрыс 
емес ау дегенімде, пәлі ақымағым ау, 
екеуіміз заманадас емеспіз бе деп күлуші 
еді. Шәкір ақсақалдың үйінде жиырма 
күндей жатып, он әнін үнтаспаға түсірдік. 
Бұның екі әнін Марат Ғайсин жазып еді. 

Бір күні кезекті әнді үйрену үстінде 
ән маған таныс болды, құлағыма 
жағымды, білетін секілдімін. Ал ол «Әнші 
моласы»деген ән еді. Мен айттым: бұл 
әнді мен бұрыннан білуші едім, бұның 
қайырмасы да бар, бірақ бас жағы тың 
дүние екен дедім. Шәкір ақсақал үнсіз 
қалды. Біраздан соң бұл әннің басы менікі, 
ал соңы Көкбайдікі, мен бұл әнін өшіп 
қалмасын деп үйлесіп тұрған соң әнімнің 

соңына қосып қойдым. Керек кезінде бөліп 
аларсың деді. Бұл ән сол бетінде әнші 
моласымен бірге айтылып жүрген еді. 
Әннің аты «Жастық шақ». Абай ауданында 
Көкбай Жанатайұлына үлкен ас берілді. 
Көкбай әндерінен конкурс өтетінін хабар-
лады. Конкурсқа әудем жер әні де қойылды. 
Мен ол уақытта Семейде, Жаңа Семей 
аудандық мәдениет бөлімінде,Семейтау 
халық ансамблінде әнші болып жұмыс 
істейтін едім, ансамбльдің құрамында 
автоклуб меңгерушісі болып жұмыс 
істейтінмін, сол себепті мені Көкен елді 
мекенін аралауға жіберді. Көкенде бір жа-
рым күн болып қайта қайттым. Келісімен 
Қарауыл қайдасың деп тартып кеттім.

Қарауылда аман-саулықтың өзімен 
түннің жарымы болды. Жаныма балдызым 
Асқарбекті ерітіп Құндыздыға жөнелдім, 
ондағы ойым, санамнан неше күн бойы 
шықпаған «Әудем жер» әні Ақандыкі 
еді ғой бұлары несі? Қой Шәкірден 
шындығын білейін дегенім еді. Келсем 
дәретін алып,үйге кіріп барады екен. 
Сәлем беріп хал ахуал сұрасып, ентігімізді 
басып, Сананың таңғы шайын іштік. Бал-
дызым Асқарбек бұрын Шәкір ақынды 
көрмеген екен, екеуміздің  әңгімемізді, 
қалжыңымызды ден қойып тыңдап отыр. 
Жол жүрер уақыт келді, жолға жиналдық, 
барар жеріміз Қарауыл Көкбайдың асы 
және конкурс. Төсегінде отырған Шәкірдің 
жанына бір жамбастай отырып, ішімдегі 
ойымды айттым, «Әудем жердің» кімнің 
әні екенін, Көкбайға қалайша телінгенін 
сұрадым. Шәкір: тек жөніңе жүр аузыңа ие 

бол, тыныш, мен екі жасымда естігенімде 
«Әудем жер»Ақандыкі болатын деген жа-
уап алдым. Сол жерде аз ғана Көкбайдың 
«Жастық шақ» әніне тоқталып, азғана 
әңгіме қозғап жолға шықтық, Қарауылға 
жетіп асқа қатыстық, бірақ мен конкурсқа 
қатыспадым. 

Енді Көкеңнің «Жастық шақ» әні 
қалай табылды соған келейік. Бізде Абай 
елінде үрдіс болып кеткен ауыл күні өтеді. 
Ауылдың тыныс тіршілігі, концерттік 
бағдарламасы, бәрі-бәрі бірге жүреді. Со-
дан кезекті ауыл күндерінің бағдарламасы 
ішінде Көкбайдың әндерінің орындалуы 
енгізіліпті. Ойды ой қозғайды демекші, 
балдызым Асқарбек бір отырыста: көп 
әншілер менің атамның әнін Шәкірдің әні 
деп айтып жүр дегені бар емес пе?! Бірден 
ой келді, қой бұл сырды енді қозғамасам 
болмас, бұл жөнінде бабалар рухына 
біраз еңбек етейік деп, әннің сөзін іздеуге 
кірістім. Бұрынғы жылдарда Көкбайдың 
әндері жөнінде еш қозғау болмаған соң 
ән ой түбінде жата берген ғой. Сөзін 
іздестірдім, естуімше Мейрамбек Жан-
болатовта болған, ол кісі Қабышева 
Зайраға үйреткен дегенді естідім де, те-
лефон арқылы Зайраға хабарластым. Ол 
бірден мәтінін айтып берді. Ұмытпаған, 
Зайраның бұл ән жөніндегі еңбегі зор. 
Бірақ қайырмасын білмейді екен. Әннің бас 
аяғын жинақтадым. Ән орнында. Жастық 
шақ әнін бөліп алғаннан кейін, Шәкірдің 
«Әнші моласы» әні де еш өзгеріссіз ор-
нында қала берді. Міне, бұл әннің түйіні. 
Бұл әнді мен бала күнімнен білуші едім. 

Әкеден, ұлдан жалғыз болып туыппын, 
зарығып жүріп көрген әкем марқұм мені 
алдына алып, қалқа гекку, геккугай, сәуле 
гекку, геккугай деп әндетіп отырады екен. 

Сол уақыттан бала күнімнен әкемнің 
әлдилеген әні Көкбай бабамыздың әні 
екенін мен қайдан білемін, тек құлағымда 
қалыпты. Бертінге дейін ауданымыздың 
сыйлы ақсақалы Қозыбағар ақсақал мені 
Геккугай деп атаушы еді. Бәрі дүниеден 
өтті, соңдарында міне ой жинақтап біз 
қалдық. 

1.Жастық шақ  бұлдыраған 
сағымдайсың, 

Көзімнің қарасы мен ағындайсың 
Гекку гәй 
Кешегі өтіп кеткен қайран он бес,
Бұл күні іздесем де табылмайсың 
Жастық шақ
Қайырмасы:
Гекку геккку жиырма
Ұқсап соққан құйыңға
шыныңменен кеттің бе?
Қол жетпейтін қиынға

2. Өтті жыл аққан судай, сөнді жалын
Соқпайды енді жүрек салқын қаным 
Жастық шақ
Тоқтауға аз-ақ қалды жүрек енді 
Еске алып мұңаямын өткен күнді 
Жастық шақ
Қайырмасы:
Гекку гекку қырық жас,
Орынсызға ұрынбас
Сыйласыңнан қол үзбе
Қыздар саған бұрылмас

Бұл Көкбайдың әніде бізге дәл осы 
қалпында Хафиз аға мен Шәкірдің 
арқасында жетті.

Амангелді ЖІКЕНОВ

Мұсылмандардың алғашқы 
әміршісі Әбу Бәкір (Алла оған 
разы болсын) ел басқаруды 
қолға алған сәтте Аллаға мадақ, 
пайғамбарға салауат айтып, 
айналасындағы серіктері мен 
халыққа мынадай өсиет айтқан:

«Ей, адамдар! Мен сен-
дерге басшы болдым. Алайда, 
сендерден артық жерім жоқ. 
Егер бір жақсылық істеп жат-
сам, жәрдемшім болыңдар. 
Ал, жамандық істесем, мені 
түзетіңдер. Шындық – аманат, 
ал жалған – қиянат. Сендердің 
әлсіздерің менің құзырымда 
күш-қайратты. Оның ақысын 
өзім алып беремін. Ал, сендердің 
күштілерің, менің құзырымда 
әлсіз. Одан жапа шеккеннің 
ақысын қайтарамын».

Бұл ел басқару, басшылық 
салада жүрген әрбір пенде үшін 
өмірлік сабақ, өзгермес прин-
цип болмақ. Пайғамбарымыз 
Мұхаммедтен (Алланың оған 
салауаты мен сәлемі болсын) 
бастап, мұсылман әміршілері ең 
әуелі халыққа сөзі мен амалы 
арқылы үлгі болған.

Мына бір оқиға осының 
айғағы дер едік. Пайғамбар за-
манында болған бұл жағдайдың 
ғибраты мол. Сол дәуірде бір 
әйел ұрлық жасап қояды. Оны 
жазаға тартпақ болғанда кейбір 
адамдар арашалап алмақшы бо-
лады. Тіпті, оның қолын кеспеу 
туралы өтініштерін білдіреді. 
Осы жағдайдан хабардар болған 
Алла Елшісі (Алланың оған са-
лауаты мен сәлемі болсын): «Ра-
сында, сендердің алдарыңда өмір 
сүрген қауымдарды құрдымға 
кетірген себептер болған. 
Егер араларында ақсүйек, бай, 
беделді біреу ұрлық жасаса, 
оған  тиіспейтін, ал әлсіз біреу 

ұрлық жасаса, қолын кесетін. 
Алланың атымен ант етемін, 
егер Мұхаммедтің қызы Фатима 
ұрлық жасаса, мен оның қолын 
өзім кесемін», – деп бұл мәселеге 
нүкте қойған.

Аллаға шүкір, ел болып, 
егемендігімізді жарияладық. 
Дінімізбен қайта қауышып, ата 
дініміз бен дәстүрімізді еркін на-
сихаттап жатырмыз. Халқымыз 
Ата Заңымыздың 20 жылдық 
мерейтойын атап өтуде. Аллаға 
шүкір, мемлекеттік қызметте, 
түрлі салада жұмыс істеп жүрген 
иманды азаматтар күн санап 
көбейіп келеді. Осы ойлар түрткі 
болар деген ниетпен азды-көпті 
ғибратты оқиғаларды еске салу-
ды жөн көрдік.

Исламда адам құқығы – бас-
ты құндылық. Ислам пенденің 
өмірін, жеке мүлкін, денсаулығын, 
күнделікті тіршіліктегі құнды-
лықтарын басты орынға қояды. 
Бұл Ата Заңымызда да айқын 
көрсетілген. Ата дінімізде 
қазилық дәстүр ғасырдан 

ғасырға жалғасып келеді. Бұл 
біздің дәстүрімізде де, әдет-
ғұрыптарымызда да жақсы 
қалыптасқан. Шариғатымызда 
заң шығарып, ел басқарып, 
билік жасауды қазилық деп 
атайды. Қазақта «әділқазы» де-
ген сөз осыдан шықса керек. 
Мұсылмандардың екінші әміршісі 
болған Омар бин Хаттаб (Алла 
оған разы болсын) қазиларға 
мынадай үндеу тастаған:

«Қазылық айқын міндет, 
әрдайым жүгінетін заңдылық. 
Егер бұл қызмет саған ұсынылса 
ұғып алып, айқындалса жүзеге 
асыр. Адамдар арасында туралық 
таныт. Өйткені ақиқат айқын, оны 
ешнәрсе жоя алмайды».

 Ислам адамдар арасында 
билік еткенде немесе оларға үкім 
шығарғанда әрдайым әділдік, 
адалдық, ақиқат жолын ұстануға 
бұйырады. Өйткені, Ислам – 
ақиқат діні. Алла Тағала Қасиетті 
Құранда «Ниса» сүресінде: «...
адамдар арасына билік етсеңдер, 
әділдікпен билік етулеріңді әмір 
етеді...» деген. Ардақты Елші 
(Алланың оған салауаты мен 
сәлемі болсын) бір хадисінде: «Уа, 
адамдар! Сендердің жандарыңа, 
мал-мүліктеріңе қол сұғуға ты-
йым салынды», – деп әмір еткен.

Ислам – кіршіксіз пәк дін, 

біртұтас жүйе, әділ үкімдер 
діні. Ол жеке адамнан бастап, 
бүкіл қоғамның мүддесі мен 
құқықтарын қорғайды.        

  Халифа Омар бір күні түнде 
келе жатып, бір үйдің тұсынан 
өтіп бара жатып, жылаған 
балалардың дауысын естиді. 
Жылаған дауыс шыққан әлгі үйге 
қараса, жылаған 3 бала мен жасы 
келген әйелді көзі шалады. Орта-
да қазан, астында от жанып тұр. 

Алайда, қазанның ішінде қара 
судан басқа ештеңе жоқ екен. 
Омар әлгі әйелге жақындап:

– Мына балалар не үшін жы-
лап жатыр? – деп сұрайды. Сон-
да ол:

– Балалардың қарны аш, – 
дегенде Омар:

– Ошақтағы қазанда не бар? 
– деп сұрайды.

– Сылдыр судан басқа 
ештеңе жоқ. Балаларымды ал-
дап, қазанға осылай от жағып 
қойдым. Күтіп жатып, шаршап 
ұйықтап кете ме дегенім ғой, – 
дейді.

Балалардың бұл ахуалын 
көрген мұсылман әміршісінің 
көзіне еріксіз жас келеді. Сол за-
мат тез арада азық қоймасына 
барып, май, ұн, құрма, киімді 
қапқа салып, үстіне қаржы қосып, 
қызметшісі Әсламға:

– Әй, Әслам, қапты көтеруге 
маған көмектесіп жібер, – деген-
де ол:

– Әй, мүминдердің әміршісі, 
қапты өзім көтеремін, – деп 
өтініш айтады. Сонда Омар:

– Жоқ, болмайды. Мен өзім 
көтеремін. Өйткені, ақыретте 
олар үшін мен жауап беремін, 
– деп қапты арқалап, әлгі 
үйге әкеліп береді. Мұндай 
қайырымды амалымен қатар 
өз қолымен қазанның астына 
от жағады. Ас дайын болғанда 
балаларды өз қолымен 
тамақтандырады. Олардың 
тамақ ішкендеріне мейірлене 
қарап, қарындары тойғанша 
қастарынан кетпеді. Содан 
кейін қызметшісіне: «Олардың 

аштықтан жылап жатқанын 
көрдім. Қашан қарындары той-
ып, қуанғанға дейін көңілім 
көншімеді. Енді ғана көңілім жай-
ланды, – дейді.

Мұсылман әміршілері әрбір 
адамға осындай қадам жасаған. 
Олардың кім, кедей немесе бай 
екендеріне қарамаған. Барлық 
адамның құқығына бірдей 
қараған.

Шапса – тұлпардың тұяғы, 
ұшса – құстың қанаты талатын 
ұлан-ғайыр жері бар, дархан 
көңілді халқымызға Алла Тағала 
амандық, жеріміге тыныштық 
бергей! Ата Заңымыздың 20 
жылдық мерейтойы құтты 
болғай!

Мақсат қажы АЛТЫБАЙ,
ҚМДБ Семей аймағы

 бойынша өкіл имамы.

Дәстүрлі дін - діңгегіміз

Тарих толқындары
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Ағымдағы жылы ел 
көлемінде аталып өтіліп 
жатқан айтулы шараны Абай 
ауданының жұртшылығы 
да айрықша деңгейде сән-
салтанатпен өткізді. Тамыздың 
28 күні аудандық Мәдениет 
үйіне жиылған көпшілік Ата 
заңымыздың 20 жылдығына 
арналған мерекелік шара-
ны тамашалады. Салтанатты 
кештің шарықтау шегі әр сала 
қызметкерлерінің мерейге 
бөленген сәті болғаны анық. 

Мерекелік шара шымылдығы 
«Шыңғыстау» ұлт аспаптар 
оркестрінің орындауындағы 
Н.Тілендиевтің «Махамбет» 
күйімен түріліп,  мемлекеттік 
Әнұранымыз қалықтап, жүргі-
зушілердің жалынды сөздерімен 
өрбіді.

Осыдан соң сөз алып, ау-
дан халқын айтулы мей-
рам, Қазақстан Республи-
касы Конституциясының 20 
жылдығымен құттықтаған 
аудан әкімі Тұрсынғазы 
Мүсәпірбеков тарихи құжаттың  
мән-маңыздылығына тоқталып, 
аталмыш Заңнама аясын-
да еліміздің бағындырған 
белестері мен ауданымыздың 
жеткен жетістіктеріне тоқталып 
өтті. 

- Ұлтымыздың ғасырлар 
қойнауынан тамыр тартатын 
ұлан-ғайыр тарихында Қасым 
ханның «Қасқа жолынан» бас-
тау алған Ата заңымыз – Ел-
басы ұсынып, халық қолдаған, 
елімізді биік белеске шығарған 
тарихи маңызы аса зор құжат. 
Ата Заңымызда қамтылған 
ұстанымдар – татулығы 
жарасқан барлық этностардың 
Қазақстан Республикасы атты 
бір шаңырақ астында алаңсыз 
өмір сүруін қамтамасыз 
етіп отыр. Қазақ елі өзінің 
өркендеуінде осы Ата Заңның 
аясында әлемдік өркениетке 
танылды. Әлемдік қауымдастық 
бүгінгі Қазақстанның қол жет-
кен табыстарын мойындап 
отыр. Жер шарының кез кел-

ген мемлекеті бүгінгі таңдағы 
қалыптасқан Қазақстанмен тең 
дәрежеде санасады. Соның ая-
сында Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 20 жылдық 
мерекесіне ұлылар мекені Абай 
елі де елеулі табыстармен келіп 
отыр, - дей келе ауданымыздағы 
еңсерілген бірқатар істерді де 
атап өтті. 

Сондай-ақ, ұлылар елінде 
алдағы уақытта да атқарылар 
істер аз емес екендігін тілге 
тиек еткен аудан басшысы 
Абай бабамыздың Қарамола 
съезінде төрелік айтып, қазақ 
даласындағы заң қағидаларын 
қалыптастыруға үлес қосқаны 
биылғы жылы Республикалық 
сот төрағаларының алқа отыры-
сында айтылып, заңтанушылар 
тарапынан дәлелденгенін, 
хакім Абайды тек ойшыл, фи-
лософ, композитор, қазақтың 
бас ақыны ғана емес, енді жаңа 
қыры - заңгерлік тұлғасымен де 
танылғанын жеткізді. 

Ресми құттықтаудан соң 
мерейлі мерекеге орай әр 
сала қызметкерлерін мара-
паттау рәсіміне кезек берілді. 
Көңілдерге шуақ сеуіп, абы-
ройымен танылған жандардың 
мерейін еселеген бұл сәт аудан 
өмірі бойынша айрықша мезет 
болғаны анық.

Ең алдымен ерекше құрметке 
ие болған еңбек ардагері Бай-

бота Орынбаев пен аудандық 
орталық емхананың кадр 
жөніндегі инспекторы Айман 
Дүйсетаева «Қазақстан Консти-
туциясына 20 жыл» мерекелік 
медалімен марапатталды. Осы-
дан соң атаулы күнге орай, әр 
сала өкілдерін аудан әкімінің 
Құрмет грамотасымен және 
Алғыс хатымен марапаттау 
сәті орын алды. Аудан өмірінде 
елеулі ісімен танылып, еңбектегі 
белсенділігімен әйгіленген 
абырой иелері арамызда мол 
екен. Атап айтсақ, білім саласы       
бойынша Ж.Кәрменов атындағы 
саз мектебінің домбыра мұғалімі 
Қайралапов Асқарбек, Абай 

мектеп - лицейінің бастауыш              
сынып мұғалімі Смағұлова 
Майгүл, Ш.Тоқжігітов атындағы 
орта мектебінің бастауыш сынып 
мұғалімі Мәрденова Арайлым 
аудан басшысының қолынан 
марапатқа ие болды. 

Ал денсаулық сақтау са-
ласынан аудандық орталық 
емхананың дәрігер-педиатры 
Жанпейсова Нұрпану, Қасқа-                                                                   
бұлақ дәрігерлік амбулатория-
сының дәрігері Гүлнар 
Бажықызы, аудандық орталық 
емхананың медбикесі Шолпан 

Ерсұлтанқызы марапатталса, 
Ішкі істер саласы бойынша по-
лиция аға лейтенанты Мыңбаев 
Ұлан, полиция капитаны Бо-
лат Байбуринов пен Бақытжан 
Рымғалиұлы мерейге бөленді. 

Сондай-ақ, мемлекеттік 
қызмет саласы бойынша 
Құндызды ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маманы Асқар 
Омарханов, Қарауыл ауылдық 
округі әкімінің орынбасары 
Нұрбек Бекбатыров Алғыс хатқа 
ие болса, мәдениет саласынан 
аудандық мәдениет үйінің му-
зыканты Дамир Бекмұханбетов, 
аудандық мәдениет үйінің 
әдіскер-музыканты Дана 
Сәрсенбаева марапатталды. 
Кәсіпкерлік саланың үздіктері 
де марапаттан кенде қалған жоқ. 
Олардың қатарынан Архат ауы-
лынан Мейрамгүл Қожақанова, 
Құндызды ауылынан Қайрат 
Асылханов, Тоқтамыс ауылынан 
Қаламқас Слямжан марапаттал-
са, ауылшаруашылығы саласы 
бойынша Құндызды ауылындағы 
«Слямбек» шаруа қожалығының 
жетекшісі Бағдат Құсайнов, Ар-
хат ауылындағы «Мамыт» шаруа 
қожалығының жетекшісі Айбек 
Мамытұлы, Саржал ауылындағы 
«Дәурен» шаруа қожалығының 
жетекшісі Оспан Бимадиев 
және Абай аудандық Қорғаныс 

істері жөніндегі бөлімнің 
әскерге шақыру бөлімшесінің 
аға көмекшісі Рысбикеш 
Уразгалиқызы аудан әкімінің 
Алғыс хатын иеленді. 

Осылайша мерейге бөленген 
сала мамандарының құрметіне 
орай «Қаламқас» халық ән-би 
ансамбілінің мерекелік ән ша-
шуы ұсынылды. Сахна төрінде 
Отаншылдық тақырыптағы 
патриоттық әуендер шырқалды. 
Абай елі қандай мейрам бол-
масын ән-жырмен көмкеріп, 
бимен әрлейтіні белгілі. 
Қазақстанға еңбегі сіңген 
мәдениет қызметкері Тама-
ра Көзбаева, Қазақстанға 
еңбегі сіңген қайраткер, Абай 
ауданының «Құрметті азама-
ты» Бақыт Шағатаева, дәстүрлі 
әннің дүлдүлдері Қайрат 
Қабышев пен Қонысбек Бай-
дашев, халықаралық орыс-та-
тар фестивалінің дипломанты, 
ансамбль әншісі Жанат Хай-
сина және ансамбльдің жас 
әншілерінің орындауында әуезді 
әндер шырқалып, көрерменге 
мерекелік көңіл күй сыйлай 
білді. Әсіресе, Ж.Кәрменов 
атындағы Саз мектебінің дирек-
торы Әзімбай Зағипа бастаған 
ұлт аспаптар ұжымының соны 
сипаттағы өнері көпті тәнті 
еткені анық. 

Осылайша айтулы мереке 
соңы концерттік бағдарламамен 
өріліп, ансамбль мүшелерінің 
«Мәңгілік ел» әнімен 
қорытындыланды.

Алғысқа кенелген бар-
ша жерлестерімізді біз де 
құттықтай отырып, еңбекте 
жеміс, шығармашылық табыс, 
аудан өмірін өркендетуде тың 
жетістіктер тілейміз. 

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,
«Абай елі». 

30 тамыз – Қазақстан Республикасының Конституциясы күні

Елдігіміздің нышаны, Тәуел-
сіздігіміздің тірегі, мемлекеттілігіміздің 

маңызды құжаты, айбыны асқақ Ата заңымыздың 
қабылданғанына биыл 20 жыл толып отыр. Егемендігімізді 

енді тіктеп, ел болып етек-жеңімізді жинаған уақытта 
болашағымызға түзу бағдар жасайтын Заңды құжаттың бо-
луы шарт еді. Ел тарихындағы ел билеу саясатында да «Қасым 
ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», «Тәуке ханның 

Жеті жарғысы» сынды дала заңдары 
да тұрақтылық пен өзара келісімнің, халық 
құқығының берік қорғаны болған еді. Осыған орай, 
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 1995 жылы 30 та-
мызда бүкілхалықтық референдумда қабылданған тарихи құжат 
- ҚР Конституциясы осынау жылдар көшінде өз өміршеңдігін таны-
тып, сын-қатерлерден сүріндірмей өткізіп, тұрақтылығымыз бен 
азаттығымыздың айғағына айнала білді. 
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Соның бірі  бүгінде Қарауыл 
ауылында өз қызметін жүйелі 
түрде атқарып жатыр. КМF 
тұтынушыларына кепілді және 
кепілсіз кредиттерді бизнес, егін 
және мал шаруашылығы, түрлі 
тауарлардың өндірісі, қызмет 
көрсету, сондай-ақ тұтынушылық 
мақсатында беріледі. Семей 
қаласы «Қараул» бөлімшесіндегі 
КМF микроқаржылық ұйымның 
құрылғанына 5 жыл толуына 
орай тамыз айының 26-сы күні 
«Ашық есік күні» өткізілді. 

«Ашық есік күні» дегеніміз 
– компанияның, филиалдың 
соңғы жетістіктері тура-
лы ақпараттандыру және 
қызмет көрсету сапасын 
жақсарту мақсатында компа-
ния тұтынушыларына арнал-
ған жыл сайын өткізілетін 
шара. Бұл шарада аталмыш 
бөлімшенің тұтынушылары 
өз тәжірибелерімен бөлісіп, 
компанияның әрі қарайғы жұмыс 
барысын жақсарту мақсатында 
жетістіктері жайлы баяндалды. 
Бүгінгі күнде КМF-те 136 715-тен 
астам белсенді тұтынушылар 
бар. Ал, «Қараул» бөлімшесі 
өз қызметін 2012 жылдың 
ақпан айынан бастап табыс-
ты қызмет етуінің арқасында 
тұтынушыларының жалпы саны 

750 
болса, оның 

ішінде 650 бейілді тұты-
нушы болып табылады. Шараға 
30-ға жуық тұтынушылар 
қатысып, компанияның тыңғы-
лықты атқарылып жатқан жұ-
мыстарына алғыстарын білдіріп, 
қызметкерлерінің  жұмыс атқару 
салтын жоғары деңгейде деп 
бағалады. Бұған дәлел, қазақы 
салт-дәстүрді әр жерде қалыс 
қалдырмай келген компанияның 
тұрақты тұтынушысы 
Нұрғалиева Қанша апаның ком-
пания ұжымын мерейлі күнімен 
құттықтап, шашу шашып, 
толағай табыстар тілеп, филиал 
жұмысының өркендеуіне ақ ба-
тасын беруі де ұйым мүшелерінің 
мерейін тасытқаны анық.  

Шара шеңберінде Семей фи-
лиалынан арнайы келген Аль-
мира Сайпитенова «Пікірлер 

жәрмеңкесін» өткізу барысын-
да  өмірден келтірген шынайы 
мысалдарымен әрбір отбасы өз 
қаржыларын бір жүйеде ысырап-
сыз жұмсамауына бағыт-бағдар 
берді. Әрбір тұтынушылардың 
пікірі қарастырылып, сәйкес 
келген жағдайда қолданысқа 
енгізілетін болатындығын да 
сөзге тиек ете кетті. Сондай-ақ 
өз сөзінде КМF-тің Басқарма 
Төрағасы Шалқар Жүсіповтың 
сөзін де мысалға ала өтті. Атап 
айтсақ, биылғы жылы 
«Ашық есік күні» 

компанияның 18 
филиалында жүргізіледі 

деп жоспарланған екен. «Біз 
өз қызметімізді клиенттер-
мен ұзақ мерзімді серіктестік 
қарым-қатынас құру үшін 
айтарлықтай күш жұмсаймыз. 

Компания өз қызметінде Smart 
Campaign бастамасымен жүр-
гізілетін клиенттерді қорғаудың 
7 қағидатын басшылыққа ала-
ды, сондай-ақ «КМF-Демеу» 
Ко р п а р ат и вт і к 

Қорымен бірлесіп, 
тұрғындар арасындағы 

қаржылық сауаттылықты арт-
тыру жөніндегі бағдарламаны 
жүзеге асырады», - дейді 
басқарма төрағасы. 

Осы шара шеңберінде 
тұтынушыларымыз «Тұрғын- 
дардың қаржылық  сауатты-
лығын арттыру жөніндегі» 

бағдарлама туралы көбірек 
ақпарат алып, жақын күндері 
қаржылық сауаттылықты 
арттыру шеңберінде тегін 
сабақтарға қатыса алады. Ау-
данымызда бөлімше ретінде 
ашылғандарына 5 жыл болған 
аталған несиелік орталықтың 
жергілікті тұрғындарды 
несиелендіруде маңызы зор 
екендігін де айта кеткен орынды. 
Алдағы уақытта бұл ұйымның 
қызметін тұтынатын тұрғындар 
қатары түгесілмей, керісінше 
арта түседі деген сенімдеміз.
Егер аталмыш орталық жайын-
да толығырақ ақпарат білгіңіз 
келсе, Компанияның филиа-
лынан немесе бөлімшесінен 
алуыңызға болады. 

Компания филиалдары неме-
се бөлімшелері жайлы ақпаратты 
http//kmf.kz/contacts/ сілтемесі 
арқылы біле аласыздар.  

Самал Серікқазиева
«Абай елі»

«Ашық есік күні»

Жарты ғасыр қазағымның хандығына,
Ел басының бастамасын қолға алуда.
Ұлы аталар ерлігі мәңгі есте,
Ел үшін ерлік жасар шапқан жауға.

Баһадүрлер еліне ұран болған,
Абылай, ер Жәнібек қыран болған.
Қазақтың болшағын  алға қойып
Тарихта есімдері есте қалған.

Түріктің шежіресі көпке үлгі,
Қазағымның қалған іргетасы.
Керей мен Ер Жәнібек аталарым,
Сол кездегі елімнің болған басы.

Жұматаева Талшын,
9 сынып

Қасқабұлақ ауылы
М.Әуезов атындағы орта мектеп

«Талапкер» ақындар 
үйірмесінің 

мүшесі

Ұлы мекен, ұлы далам жайнаған,
Құстары ұшып бұлбұлдары сайраған.
Естігенде есіміңді туған жер,
Қанымдайсың жүректегі қайнаған.
Қасқабұлағым мақтан етер жыр әнім.
Маған айқын көп қой сенің 

сырларың.
Түсінер ме, түсінбес пе өзге ел,
Мәлім маған туған жерім  қырларым.

Бұл өлкеде ұлыларым туылған,
Том-том болған ақтарайын 

сырымнан.
Туған елдің ұлыларын әндетіп,
Тамшы іздеймін бүгін менде

 жырымнан.

Абай туған, Мұхтар туған бұл елде,
Бабаларым қаны тамған бұл жерде.
Шәкерімнің жазып кеткен жырлары,
Өнеге боп қалыптасты біздерге.

Ұлы тұлға бар әлемге танылған,
Үлес қосты  Мұхтар «Абай жолынан».
170-ке толған мына тойына,
Сыйға тартуым өлең жазам ойымнан.

Тарихтың қазбаласаң айналасын,
Өткенге көз жүгіртіп ойланасың.
Түс көріп Ибрахим деп бабамыздың,
Әулие Ешен атам қойған атын.

Бәйтеректей аспан менен таласқан,
Ұлы Абаймен алашымның

 таңы атқан.

Қазағымның бере салған бағына,
Шүкіршілік етем саған Жаратқан.

Ұлы Абай құранды да   дәріптеген,
Арапша төте жазу әріппенен.
«Алланың өзі де рас сөзі де рас,
Рас сөз әрқашанда анық деген».

Қасқабұлағым бетке 
ұстар нарымсың,

Лебі жылы, өте ыстық жалынсың.
Мақтан тұтар туған жерім сен менің,
Жарқыраған кеудемдегі арымсың.

Қасқабұлағым ұлы мекен, кең далам,
Оттан да ыстық көрінесің сен маған.
Болашақта беделіңді көтерер.
Жас ақының, нар ақының мен болам.

Айтмұханбетов 
Әділет, 

7 сынып «Талапкер» ақындар 
сыныбының мүшесі
Қасқабұлақ ауылы

Қазақстандағы ірі микроқаржылық ұйым болып табылатын КМF-тің құрылу 
тарихына келсек, бұл несиелік орталық 1997 жылдан басталып Орталық 
Азиядағы, Кавказ, ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасында микроқаржы 
саласының көшбасшысы болып табылады. Компанияның Бас кеңсесі Алматы 
қаласында болса, Қазақстан бойынша 98 кеңсесі бар, олардың 18-і филиал, 98-і 
бөлімше, оның ішінде 70 бөлімше ауылдық жерлерде орналасқан.     
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Кешегі Кеңес заманын-
да туып, тәрбиеленген ұрпақ 
жеті атаны білу- тектілікке 
үйрететін Шежіре деген 
қасиетті ұғымды санамызға 
құйып өскен жоқпыз. Өйткені, 
ұлттың түп қазығы тегімізді 
айтсақ «ұлтшыл», Алла 
тағаланы ауызға алсақ 
«діншіл» атандық қой. Ата-
тегіңді жете білмегендіктен 
өскелең ұрпақ та ағаттықтарға 
да жол беріп жатты. 

Өткен ғасырдың 80-ші 
жылдарының соңында өзім 
қатарластардың қыздарының 
алды бойжетіп, ұлдары үйлене 
бастаған. Етене араласатын 
бір досымыздың басына осын-
дай бір қуанышты күн туған-
ды. Жолдас-жора ақылдаса 
келіп, қыз ұзату тойын 
жасауға ұйғарым жасағанбыз. 
Ауылды жерде бұл дәстүр 
әлі пісіп жетіле қоймаған-ды. 
Білгенімізді айтып, көмегімізді 
берген сәттердің бірінде до-
сымыздан:

- Баламыз кім? Қай жер-
ден? – деп сұрағанбыз.

- Тәубә, алысқа ат бол-
дыртпаймыз. Елдің іші. 
Құдаларды да сырттай 
білемін, - деп қуанышын жа-
сыра алмаған. Той қарсаңында 
аудан орталығына жер мой-
ны шалғайда тұратын ау-
ылдан ата-анасы келгенін 
естіп, «Құтты болсын!» 
айта барғанбыз. Денесі 
шығыршықтай шегір көз сары 
шал:

- Мына күшіктердің 
бүлдіргенін қарашы! Ел-
жұртқа енді қай бетімізбен 
қараймыз? – деп жерді 
тоқпақтап отыр. Тосы-
лып қалдық. Қатпар-қатпар 
алақанындағы бес саусағына 
жүгініп:

- Пәленшеден түгенше 
туады, - деп алтыншы саусаққа 
тірегенде сөзін кілт доғарған.

- Жаңылдым ба де-
сем алты атаға енді келіппіз 
ғой. Жеті атаға жеткенде ғана 
бір рулы ел боламыз. Одан 
бері де атам қазақ өз ішінде 
қыз беріп, қыз алысқан емес. 
Әтеңе нәлеттер ата тегіміздің 
қанына ақау түсіріп, бетімізге 
шіркеу болғанын қарашы! 
Ертесіне ұрысып, кешінде 
бірігіп шай ішіп тарасатын 
ағайындықтан да кеттік-ау 
– деп баласы мен келінін би-
дайдай қуырып жатты. Мән-
жайды енді түсіндік. Бір ата-
дан тарайтын үш шалдың екі 
тармағында өскен ұл мен қыз 
үлкен шаһарда оқып жүріп 

үйлесіпті. Білмеген у ішеді 
деген осы ғой. Айтарын ай-
тып сары шал сол күні аялда-       
мастан ауылына аттанып кет-
кен. Той өтті. Бірақ екі жақтың 
да, той иелерінің де көңілінде 
кірбің қалды. Пыш-пыш сөз 
де көбік атқан. Жыл өтпей 
жатып-ақ тегін білмеген екі 
жас ақыры ажырасып тынған 
еді. Өкінішті-ақ...

Әлгі сары шалдың 
ағайындықтан кеттік-ау деп 
қынжыла айтқаны өз басым-
нан да өткен. Алматы жоғары 
партия мектебінің зәулім 
жатақханасының бір бло-
гында бір орыс бір қазақтан 
жұптасып екі жыл тұрып 
бірге білім алдық. Ол кезде 
ру сұрасып, тек қуатын за-
ман емес қой. Амандықтан 
соң жөн сұрасудың атасы 
«Қай жерденсің?» деп баста-
латын. Көршім Семей облы-
сы, Абай ауданынан болып 
шықты. Аңқылдаған ақын 
жігіттің аты-жөні Төлеген 
Жанғалиев екен. Өзімді арқа 
белі Ақтоғайданмын деп 
таныстырғанымда:

- Е, көп қазақтың бірі 
екенсің ғой, - деп иек қаға 
салғаны есімде. 

Арада жылжып жылдар 
өтті. Тағдыр жолы сан тарау. 
Бұдан екі жарым ғасыр бұрын 
Шыңғыстаудан екі болыс 
Дадан тобықтыны бастаған 
Қараменде би бабамыз Балқаш 
көлін жағалай қоныс теуіпті. 
Тәуелсіздікке қолымыз жеткен 
алғашқы жылда бабамыздың 
рухын көтеріп, ас беруге аудан 
халқы дүр көтеріліп жатқан-
ды. Осындай сәтте елдің абыз 
ақсақалдарының бірі:

- Толғағы бір тобықтының 
баласымыз. Шыңғыстаудағы 
көп ағайынға сауын 
айтқандарың оң, - деп сөз 
салған. Сол жолы Би Ата 
ұрпақтары көш керуені мен сән 
салтанатын түзеп, Қараменде 
биге бірлесіп ас беріп, қатым-
құран түсірген еді. Келесі 
жылы шыңғыстаулықтардың 
ту ұстаған қос батыры Мамай 
мен Тоқтамыстың ас тойы-
на біздер де бет түзегенбіз. 
Жол айрығында бір қауым 
абайлықтар қарсы алған-
ды. Әлдекім ту сыртымнан 
«Сен қайдан жүрсің?» деп тік 
көтеріп әкеткен. «Кім десем?» 
Партия мектебіндегі бірге 
оқыған курстас досым Төлеген 
Жанғалиев рахаттана күліп 
тұр. 

- Түбіміз бір Тобықтының 
ұрпағы емеспіз бе? -деймін. 

- Екі жылда дұрыстап 
жөн сұрасу да қаперімізге 
кірмепті-ау. О, ғажап! Бәрімізді 
коммунистік партияның ба-
ласы дегізген заман-ай, - деп 
ол мені құшағына қайта алған. 
Атқаратын қызметі Абай ауда-
ны әкімінің орынбасары екен. 
Сол күні отбасымды бастап 
үйіне түсірген-ді. 

Бір ұядан ұшқан екі 
жұрттың ағайындарының 
арасын жалғаған алтын 
көпірдің арқасында жиі-жиі 
хабарласып тұратынбыз. 
Шыңғыстаудан бірде Абай 
романындағы батыл жүректі 
Базарәлінің ұрпағы Ақтоғай 
десе бүйрегі үнемі бүлкілдеп 
тұратын ағамыз Меделбек Са-
рымырза ұлы телефон шалды. 

- Тобықтылардың шежіре-
сін түгендеп жүрген жақсы 
ағаларыңның бірі Молда-
бек Жанболатұлы еліне ат-
танып кетті. «Жол көрсет, 
ел-жұртты таныстыр» де-
ген соң «Балқаш-Ақтоғай» 
аралығында қатынайтын ав-
тобусты жол бойынан тосып, 
қонағымды қарсы алғам. Сол 
күні қаңтардың сарышұнақ 
аязы мен үскірік желі атына 
мініп тұрған-ды. Қонағым орта 
бойлы, қоңырқай өңді, текше-
леп өсірген мұрты мен самай 
шашы әлі қауыздана қоймаған, 
жүріс-тұрысы да ширақ жан 
екен. 

- Қараменде бабамыздың 
аяғы тиген қасиетті жерді 
басқаныма мың да бір тәуба 
деп тізесін бүгіп, қолын 
кеудесіне қойып, басын 
иген соң барып менімен қол                  
алысты. 

Молдабек аға көп сөзді 
кісі емес. Дадан тобықтының 
шежіресін қағазға түсіруге ар-
найы келіпті. 

- Әуелі ел ішіндегі абыз 
ақсақалдарыңның алдынан 
өтіп, одан соң көпті көрген 
көнекөздермен жолықтырсаң 
нұр үстіне нұр болар деген-
ді. Жасыратыны жоқ, шежіре 
жайлы естуім болмаса, бұған 
дейін ондай еңбекті қолыма 
ұстаған емеспін. Көңілінде 
түйгені бар-ау деген ау-
дан орталығындағы онсыз 
да қатары сиреп қалған 
көнекөздерді әп сәтте қағазға 
түсіріп алдын ала екі-
үшеуіне ескертіп те үлгергем. 
Қонағымның көңілі жадырап 
сала берді. Жатар орында:

- Қарағым келін, маған 
мұқым елдің еркесі Шәкір 
атаңнын аунап-қунаған ор-
нына төсегіңді төсе! - дегенді. 
Сол жолы Қараменде бидің 
асына шыңғыстаулықтардың 
көшін Абай мен Шәкәрімнен 
кейінгі асыл тұяғы, 92 
жастағы қазақтың халық 
ақыны, бұдан бір жыл бұрын 
ғана Н.Назарбаев тұңғыш 
хан тағына отырғанда алты 
алаштың атынан төгілтіп уыз 
батасын берген Шәкір Әбенов 
ақсақалға біздің қараша үйдің 
дәмі бұйырып, төрімізде екі-үш 
күндей аунап-қунап жатқанын 
Молда аға да естіген, білем.

Алғашқы күні жол 
көрсетіп шежіреші ағаның 
қасына ергенмін. Одан кейінгі 
күндерде таңғы асымыз бірге, 
кешкі асымыз ортақ. Арасында 
ауыл-ауылды да аралап құс 
қона келетін-ді. Содан түннің 
бір уағына дейін күн ұзақ естіп 
білгенін жинақтап инемен 
құдық қазғандай шұқшиып, 
көз майын тауысатын-ды. 
Жалаң шежіре емес, әр атадан 
шыққан шешен, би, ақын, әнші, 
ғалым, қоғам қайраткерлерін 
жіпке тізіп түгендейді. Әйтеуір 
тыным жоқ. 

- Бір тұтас Тобықтының 
шежіресін түгендеу оңай 
жұмыс емес. Үнемі өзіңді 
ұстараның жүзінде жүргендей 
сезінесің. Ағат кетсең не 
саусағың, не тілің кетеді. 
Сондықтан да бір шоқып, жүз 
қараған дұрыс деп Молда аға 
бір басқан босағасын екі ат-
тайтын күндері де жиі кездесіп 
жүрді. Балқаш өңірінде де 
табжылмай 10-15 күндей еңбек 
жасады. Одан кейін де бұл 
өңірге 2-3 дүркін келіп, қолда 
бар дүниесін қайта пысықтап, 
кем-кетігін түгендеп олқы 
тұстарын толықтырып қайтқан 
еді.

2004 жылы Молдабек 
Жанболатұлының «Тобықты 
Шыңғыстау шежіре» кітабі-
нің алғашқы 3 томдығы 
қолымызға тиді. Алдыңғы 2 
томы шыңғыстаулықтарға 
арналса, қалыңдығы екі елі, 
көлемі атан түйенің табанын-
дай үшінші томы толығымен 
Дадан тобықты ұрпақтарына 
арналған екен. Көпшілік лез-
де таратып әкеткен. Іші толған 
қазына. Парақтаған сайын ал-
тын қазған кеңшідей құлшына 
түсесің. Бақсам басқалары 
да сөйтіпті. Ұрпаққа керек 
шыққан тек, ата-баба, жеті 
атаны жіктеп бүгінгі ұрпаққа 
әкеп тірепті. Өлгеніміз тіріліп, 
өшкеніміз жанды. Пілтеленген 
санаға сәуле жүгіріп, көкірегі 
оянған жұрт авторға қалыс 
қалған тұстарымыз бен кем 
кетігімізді толтырып, шежірені 
қайта шығаруға өздері қолқа 
салған еді. Осылай Да-
дан ұрпақтарына арналған 
шежіре кітаптың жаңа нұсқасы 
оқырмандардың қолына тигені 
ерекше айтуға тұрарлық. 

М.Жанболатұлы жалғыз 
Шыңғыстау мен Ақтоғай 
өңіріндегі екі дүйім ел-жұртты 
шежіре арқылы табысты-
рып, туысқандық қарым-
қатынасты нығайтып қана 
қойған жоқ. «Балапан басына, 
тұрымтай тұсына» дейтін не 
қилы заманда Қазақстанның 
төрт бұрышына бөлшектеніп 
қоныс аударған Шыңғыстау 
тобықтыларының бүгінгі 
ұрпақтарының да ата-тегін 
түгендеп, шежіреге енгізуі өз 
алдына бір төбе еңбек. 

1909 жылы сарша та-
мызда Қарауылда ойда 
қалатындай үлкен бір іс-
шараға жиналғанымыз бар еді. 
Игілікті шаруаның иесі, Абай 
елінің ай маңдайлы ұлы, әрі 

қазақтың Атымтай жомарты 
атанған – меценаты Медіғат 
Құтжанов болатын. Ата-баба 
рухын көтеріп, әкесі мен ана-
сын еске алып, хатым-құран 
түсірген асқа Ақтоғайдан 
мен де арнайы шақырылған 
едім. Ақылдаса ауданда 
бизнестің көш бастауында 
жүрген Болат Жұмадилов, 
Сайлау Тойғанбаев, 
Қайырқұл Сүйіндіков, Март-
бек Сәрсенбеков, Батырбек 
Оспановтар қасиетті жердің 
топырағын басып, дәмін татуға 
құлшына тілектерін білдірген 
еді. Қатарласа тігілген киіз 
үйлердің қатарына біз де 
шаңырақ көтеріп, мал шалып, 
дастархан жайып, мұндағы 
ағайын-туысқандармен тағы 
бір қауышқанбыз. Үлкен 
ісшараның арасында Медіғат 
дос қарауылда жалпы құны 
120 миллион тұратын спорт 
кешенін өз қаражатымен са-
лынып жатқанын айтып, 
құрылысты ақтоғайлық 
жігіттерге көзайым еткенді. 
Мекеңнің ел мен жерге де-
ген сүйіспеншіл, ерлік ісін 
көзімен көргендер Ақтоғай 
жұртына жыр қылып ай-
тып жүрді. Сол жолы асқа 
Түркістан мен Шымкенттің 
Қызылқұмынан, Алматының 
Жетісайы мен Көкшетау об-
лысын мекендеген бір төбе 
тобықтылардың ұрпақтары да  
арнайы келіп, ата-бабаларының 
қара жұртына аунап-қунап 
жатқанды. Сол ортада Медіғат 
ағаның бауырлас досы 
Чехияның Прага қаласында 
тұратын қазақтың аты әйгілі 
жазушысы Мұхтар Мағауин де 
отбасымен солардың арасын-
да жүрді.

- Апырай, том-том 
кітаптар жазған менен қазір 
Молдабектің аты озып тұр. 
Ой-қырдағы Тобықты атаның 
ұрпақтарын бір қауызға 
сиғызған шежіре арқылы 
олар табысып жатыр емес 
пе! - деп марқайған көңілмен 
айтқаны бар. Жазушы Мұхтар 
аға айтқандай бұл Молдабек 
Жанболатұлының 20 жылдан 
астам уақыт көз майын сарап-
тап, саусағын мүйіздеп, түн 
ұйқысын бөлген Шежіре атты 
еңбегінің мәуелі жемісі бола-
тын. Бүгін де Молдабек аға 
80-ді алқымдаған шағында 
Тобықты-Шыңғыстау шежіре 
кітабін тағы бір толықтырып, 
7-ші томын баспаға ұсыныпты. 

Молдабек Жанболатұлына 
Алла тағала қайтпас қайрат, 
мұқалмас жігер беріпті. 
Өміріңіз ұзақ болғай, шежіреші 
аға!

Махмұт Жарылғап
Қазақстан журналист-

тер одағының мүшесі
Қарағанды облысы

Мұқабасы көгілдір түспен көмкерілген 
салмақты да, салиқалы «Тобықты-
Шыңғыстау» деп аталатын алты томдық 
шежіре кітап сериясын Ақтоғай-Балқаш 
өңіріндегі көпшілік кітапханалар мен 
жеке тұрғындардың сөрелерінен жиі 
кездестіресіз. Молдабек Жанболатұлының 
бұл еңбегі  түп-тұқияннан сыр шертетін, тегін 
білгенді тектілікпен ұштастырған құнды 
еңбек. Бір сөзбен айтқанда шежіре деуден 
гөрі «тобықтының энциклопедиясы» деу 
әлдеқайда орынды. Ақиқатында ел-жұрттың 
бағалауы осындай.

Қазына
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«Өмір» дегенің бір жалт 
еткен сәуле ғана екен ғой. 
Жарқ етіп жанып қайта 
сөнеді. Өмірде асылыңнан 
айырылу қандай қиын... 
Анамыздың адал жары, 
біздің асқар тауымыз, 
қамқоршымыз, біреулерге 
ардақты аға, ақылын 
тыңдар іні, шынайы дос, 
жаны мейірімге толы асыл 
азаматымыздан айырылып, 
көкіректі өкініш оты өртеп, 
іштей тұнған өксік жүректі 

жаншып, көзден қимастық пен сағыныштың жасы 
аққалы міне, 40 күн. Бейнесі көз алдынан бір сәтке 
кетер емес. Сөздері, дауысы құлақ түбінде әлі 
жаңғырады. 

Ол күлгенде әлем нұрланғандай, бұлт артынан 
шырайланып шыққан күндей жарқырай түсетін, 
мына әлем. Айналасында адам жандардың үйіріле 
жиналғаны, өзінің адалдығы, мейірімділігі. 

Әуелеп аспанға ұшар қарлығаштың қос 
қанатының біреуі жараланса, көзінен үміт оты 
сөнері де анық. Сол сияқты бір қанатым – әкем, 
ал екіншісі – анам дейтін едім. Бірақ, қанатым 
қайырылса да, үмітінен айырылса да ешқашан 
құлата көрмес – әке рухы. Әке – сенің үмітіңнің 
ақталарына сенемін...

Естимісің, ей, Аспан мына мені,
Өр биіктен арқарым құлап еді.
Жүрегімді әкетіп бара жатып,
Әке – үні, қызына «шыда» деді.

Шыдап келем, сен үшін әке бүгін,
Әйтеуір бір санадан кетеді мұң.
Тұңғышыңның тұмары өзің едің,
Кешірерсің болса егер қателігім. 

Қаталдығы тағдырдың қан жылатып,
Тұрмайды екен орнаған мәңгі бақыт.
«Сүйген құлын сынайды» - дейді Алла,
Сынап жатыр биіктен сан құлатып.

Терең құзға тұншығып батса да әлі,
Қарсы тұрып, қаймықпай бақ табады. 
Мен сенемін түбінде әйтеуір бір, 
Әке сенің үмітің ақталады! 

Еске алушылар: 
Анасы, жұбайы, балалары.

Әкеміз Төлеубеков Ерболат Сайлаубек-
ұлының 40 күндік асы 6-қыркүйек күні «Атаме-
кен» тойханасында ерлерге 11-00-де, әйелдерге 
14-00-де беріледі. Қатымға барлық туған-
туыс, құда-жекжат, достары, ауылдастарын 
шақырамыз. 

- оны қоршалған, қорғалатын орынға 
орналастыру;

- адамдар өтетін орыннан және көлік 
жүретін жерден алшақ орналастыру;

- электрлік берілістен қауіпсіз қашық-
тықты қамтамасыз ету;

- тұрғын құрылысына жақын орна-
ласқан сарай төбесіне жемді сақтауға 
жол бермеу;

- жемді мүмкіндігінше жанбайтын ма-
териалдармен жабу;

-  маялар мен шөмелелердің құрылыс 
пен имаратқа дейінгі өртке қарсы 
қашықтығын қамтамасыз ету; 

- әр маяны, 30-50 шелек суы бар 
сыйымдылықтағы екі өрт сөндіргішпен, 
екі шелекпен және айырмен, күрекпен 
қамтамасыз ету керек. Барлық өрт 
сөндіру құралдарды шөп маясы 
аймағында 2-3 жерде орналастыру ке-
рек.

- шөп алғаш жанған кезден бастап, 
оны өшіруді ұйымдастыру қажет. 

- маялар мен шөмелелердің 
құрылысқа дейінгі ара қышықтығы – 50 

метрден кем  емес; 
- жолға дейінгі ара қашықтығы – 20 

м.;
- электро берілістен ара қашықтығы 

15 метрден кем емес;
- бөлек тұрған маялар арасы                               

20 метрден кем емес;
- түтін шығаратын құбырға дейінгі 

ара қашықтығы 15 метрден кем емес. 
Құрметті шаруашылық қожалығының 

басшылары және жеке меншік тұрғын үй 
секторыны азаматтары!

Көрсетілген ұсыныстарды сақтау 
арқылы өз еңбектеріңіз бен материалдық 
құндылықтарыңызды қорғаңыздар, 
шөп өртке қауіпті материал, сондықтан 
кездейсоқ немесе қасақана жасайтын 
адамдарға өз еңбектеріңіздің жемісін 
жоюға жол бермеңіздер. 

Өрт шыққан жағдайда осы телефон 
нөмірі бойынша хабарласыңыз: 101; 9-12-
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Абай ауданының ТЖ бөлімі

От жағу маусымы жақындауына байланы-
сты, Сіздерге айтарымыз жылыту пештеріңізді 
жылыту маусымына дайындамасаңыздар 
жылыту пештері жылулық пен тыныштық  
әкелмейді. Абай ауданының Төтенше жағдай-
лар бөлімі осыны ескертеді.

Тұрғын үйлерде өрттердің көбінесе шығу 
себептері – от жағатын пештің дұрыс ор-
наластырылмауы, яғни пештің жанатын 
ағаш конструкциялардан шегінісі болмауы-
нан, тәртіппен көзделген пештің алдындағы 
қаңылтыр беттің болмауынан, пештің үстіндегі 
жарық, сынған плиталарды пайдалану, 
пештердің құдықтарының салынуы дұрыс 
болмауынан және пештердің жанатын заттар-
дан  немесе шатырдың ағаш құрылымдарынан 
шегіністері болмағанынан болады. 

Егер Сіздер, қарапайым өрт қауіпсіздік 
ережелерін қатаң түрде сақтап отыратын 
болсаңыздар, қайғылы нәтижелерге әкеліп 
соғатын отты зілзалалардың алдын алуға бо-
лады. 

Барлық аудан тұрғындарына үйлеріңіздегі 
барлық пештерді от жағу маусымы кезінде 
мұқият тексеріп отыруды, саңылауларын сы-

лауды, түтін шығартын құдықтарын тексеруді 
ұсынады.  

От жағатын пештерді қолдану кезінде 
пештің қатты қызып кетуіне жол бермеу ке-
рек, себебі пеш қатты қызған кезде пештің 
қабырғалары жарылып кетеді, ал мұндай 
жағдайда өрт көзі болуы мүмкін. Пештің 
есіктерін ашық немесе жартылай ашық таста-
мауды және жанып жатқан пештерді қараусыз 
қалдырмауды естеріңізге саламыз. От жағуды 
балаларға тапсырмаңыздар. Пештің үстіне 
ағаштарды, киімдерді және жанатын басқадай 
заттарды жинамаңыздар және кептірмеңіздер. 
Үйлеріңізді жылытуға қолдан жасалған при-
борларды қолданбаңыздар. 

Құрметті аудан тұрғындары!!!Егер осы ере-
желерге немқұрайлы қарайтын болсаңыздар 
сіздер өздеріңізге де, өзгелерге де қауіп-қатер 
төндіресіздер. Қарапайым өрт қауіпсіздік 
ережелерін сақтау адамдарды мерт болудан 
және мүліктің жойылуынан сақтап қалады.  

Дәурен Тұрғали
Абай ауданының ТЖБ бастығының м.а  

өртке қарсы қызметтің капитаны 

Адам баласы үшін отбасын құру 
өмірдегі ең қуанышты сәттерінің бірі 
болса керек. Себебі отбасылық өмір екі 
дүниелік бақыт. 

Құранда: «Уа, адамдар! Шүбәсіз, 
сендерді бір ер мен бір әйелден 
жараттық. Сондай-ақ, сендерді бір-
біріңмен танысып, табысуларың (һәм 
біріңе-бірің қамқоршы дос болып, өзара 
жәрдемдесіп, тату-тәтті өмір сүрулерің 
әрі жер бетін көркейтулерің) үшін сан 
алуан ұлыстар мен руларға бөлдік. 
Біле білсеңдер, Алланың алдындағы ең 
ардақтыларың – ең тақуаларың (яғни, 
Аллаға тағзым етуде, иман келтіруде әрі 
мойынсұнуда ең алда болғандарың)!» 
[«Хужурат» сүресі, 13-аят] деу арқылы 
адамзат шежіресінің сонау Адам атадан 
бері жалғасып келе жатқанын көрсетеді.

Аятта айтылғанындай ер мен 
әйел затынан адамзат ұрпағы өзара 
неке қидырып, отбасын құру арқылы 
тіршіліктерін жасап келеді.

Сондай ақ, ер мен әйел ақ некелерін 
қидырған сәттен бастап өздеріне үлкен 
жауапкершілік жүктеледі. Ардақты 
Елші (с.ғ.с) некені өзінің сүннеті ретінде 
орнатып: «Некелескендеріңде оны жан-
жаққа жариялаңдар» деген хадисі жай 
ғана келісімді меңземейді, қайта одан да 
жоғары жауапкершілікті нұсқайды.

Ақ некесін қидырған жастар 
бір-біріне сүйеу һәм қамқор болған 
жағдайда босағалары берік, іргетасы 
мығым болмақ. Өзара түсіністікпен, шы-
найы сеніммен, төзімділік қағидаларын 
бекем ұстанған берекелі шаңырақтың 
өзгелерге нағыз үлгі болары сөзсіз.

Ақ неке арқылы шаңырағы нық 
құрылған отбасы – Алланың адамзатқа 
берген сыйы, мейірімі. Оны сақтап қалу 
мүмкіндігі адамзатқа берілген. Себебі, 
бұл мүмкіндік адам баласын екі дүниеде 
де бақытқа жеткізеді. 

Алайда, кейбір жастарымыз осы 
мүмкіндікке жеңіл-желпі қарап, өзінің 
және қоғам алдындағы жауапкершілігін 
сезбей жатады. Аталмыш ақ некеге 
жеңіл қараған екі жас, жақындарының 
рұқсатынсыз өзара некелесе сала-
ды. Мұндай жастардың арасында көп 
ұзамай өзара түсінбеушілік, әлеуметтік 
жетіспеушілік, жарының көзіне шөп 
салу, ішімдік, нашақорлық секілді жаман 
әдеттер орын алса, діни қағидаларды 
өз еркінше түсінген яки ниеті бұзық 
ерлердің жауапкершіліктен жалта-
ру мақсатында «талақ» сөзін емін 
еркін үш рет айтып, қаншама қаракөз 
қарындастарымыздың көз жасына 
қарамай тастап кету оқиғалары орын 
алуда.

Қандай себеп болмасын шаңырақты 
сақтап қалу үлкен батырлық. Ал 
талақ (ажырасу) – Жаратқан Жап-
пар Иенің адал еткен істерінің ішіндегі 
ең жағымсызы. Ардақты Елші (с.ғ.с.): 
«Алла тағалаға адал еткен істің ішіндегі 
ең жағымсызы – ажырасу» [Әбу 
Дәуіт, Талақ, 3] – деп жөн-жосықсыз 
ажырасудың дұрыс емес екенін тілге 
тиек еткен.

Сондай-ақ, некеге немқұрайлықпен 
қарап, онымен қалжыңдасуға да бол-
майды. Себебі «үш нәрседе ойнауға 
болмайды: неке, талақ және құлдықтан 
азат ету» [Мұхаммед ибн Исмаил ас-
Санғани. Субулус сәләм шарх Булуғ әл-
марам. Бейрут. 1088 б.],- делінген. 

Асыл дініміз ақ некенің жанұя 
бақыты үшін қашан да баянды болғанын 
қалайды.

Отбасы – бір Отан һәм қоғамның 
іргетасы. Отбасында ынтымақ, түсіністік 
мықты болса, соншалықты қоғам да 
мықты болары сөзсіз. 

Сондықтан да, асыл дініміз отбасы-
на аса көңіл бөлген. Некені – екі жұптың 
қасиетті одағына теңеген. Беріктік һәм 
сенімділік бастауы ретінде қараған. 
Әрбір отбасында сезім мен сенім, 
сыйластық пен шынайылық орын алса 
елдің қуанышы мен бақыты берік болмақ.

Қалмахан ЕРЖАН, 
теология ғылымдарының 

докторы, «Нұр-Мүбарак» 
Египет ислам мәдениеті 

университеті Дінтану 
кафедрасының меңгерушісі 

101 хабарлайды

Жөндеусіз пештер жылулық пен тыныштық әкелмейдіІрі азықтың сақталуын қамтамасыз ету үшін қажет:

ЕСКЕ АЛУДЫҢ 
ҚИЫНЫ-АЙ!..

Ақ неке –Алланың адамзатқа 
берген сыйы

Дәстүрлі дін - діңгегіміз
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Адамзат бала-
сы қауымдасып 

өмір сүруге бейім 
жаратылған. 

Қоғамдық 
тәртіп орнаған 

қауым қашан да 
өркениет көшінен 
қалмаған. Бауыр-

жан Момышұлы 
бабамыздың: 

«Тәртіпсіз ел бол-
майды, тәртіпке 

бағынған құл бол-
майды», – деген 

ұлағатты сөзі көп 
жайтты ұғындырса 

керек.

30 та-
мыз – мемлекетіміз 

бен еліміздің әрбір азаматы 
үшін елеулі күн. Бұл – баршаға 
ортақ айтулы мереке – Консти-
туция күні. Әр азамат үшін өз 
елінің заңы, мемлекетінің ныша-
ны мен рәміздері аса қасиетті де 
ардақты. Ата Заңымыз адамға 
жауапкершілік жүктеумен қатар, 
оның құқықтарын да қорғайды.

Исламда заң шығару, ел 
арасында билік етуді қазилық 
дейді. Бұл жауапты міндетті 
атқарушыны қази (би) деп 
аталған. «Әділқазы» деген сөз 
осыдан шыққан. Қазылықтың 
міндеті – ел арасындағы дау-да-
майды шешу, төрелік ету. Қазы 
өз төрелігін Құран немесе хадис-
ке сүйене отырып жасайды. Бұл 
қызметті ең бірінші болып басқаға 
табыстаған мұсылмандар әміршісі 
Омар бин Хаттаб (р.а.) еді. Ол Ма-
дина қазиы етіп Әбу Дарданы, 
Басраға Шурайхты, Әбу Мұсаны 
Куфа қазилығына тағайындады. 
Сондай-ақ, халифа Әбу Мұсаға 
нұсқау хат жазды. Бұл кейіннен 
барлық қазиларға бағыт-бағдар 
беруші өсиетке айналды.

Хаттың мәтіні мынадай: 
«Қазылық айқын міндет, әрдайым 
жүгінетін заңдылық. Егер саған 
ұсынылса ұғып алып, айқындалса 
жүзеге асыр. Орындалмаған 
хақтың пайдасы жоқ.

Әділетсіздігіңнен бай-шонжар 
пайдаланып, әділдігіңнен жарлы-
жақыбай үмітін үзбес үшін 
отырысыңда және жүзіңде адам-
дар арасында туралық таныт....

Кеше шығарған үкімің 
оны қайта ойланып дұрысы 
анықталған жағдайда (яғни кешегі 
үкімін қате екендігі белгілі болған 
кезде) ақиқатты айтуға кедергі 
болмауы керек.

Өйткені ақиқат айқын, оны 
ешнәрсе жоя алмайды. Ақиқатқа 
қайту бұрыс нәрседе қалудан 
қайырлы...».

Қазилық лауазымға 
пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) жанын-
да көп болған сахабалар сайлан-
ды. Бұл қазилар Алла Елшісінен 
(с.ғ.с.) тәлім тәрбие алған. Олар 
Алла мен Оның елшісі ұнатпайтын 
әрбір істен аулақ еді. Тіпті, олар 
сый-сияпат қабылдаудан да 
қашатын.

Қазилар өз міндетін атқаруда 
зұлымдық пен парақорлықты 
атымен білмейтін. Алла Тағала 
қасиетті Құранда: «...және 
адамдар арасы-
на билік 

қ ы л с а ң д а р , 
әділдікпен билік 

қылуларыңды әмір етеді...» 
(«Ниса» сүресі, 58-аят) деген.  

Қазақстан Республикасы 
Ата Заңының I-бөлімі, Жалпы 
Ережелердің 1-бабында:

«Қазақстан Республикасы 
өзiн демократиялық, зайырлы, 
құқықтық және әлеуметтiк мем-
лекет ретiнде орнықтырады, 
оның ең қымбат қазынасы – адам 
және адамның өмiрi, құқықтары 
мен бостандықтары», – деп 
көрсетілген. Ата Заңда жазылған 
осы ұғымдардың ата дінімізде 
алар орны қандай? Соны салысты-
рып, таразылап көрейік.

Мұхаммед Ғазали (р.а.) 
«Фиқһу сира» кітабында ардақты 
Мұхаммед пайғамбарымыздың 
(с.ғ.с.) қоштасу қажылығында 
айтқан мына сөздері бар:

«Уа, адамдар! Сендердің 
қандарың (жандарың), мал-
мүліктерің Раббыларыңның 
құзырына барғанша (қияметке 
дейін) бір-біріңе (қол сұғуға), осы 
күннің құрметіндей, осы айдың 
құрметіндей, харам (тыйым) 
етілді. Сендер Раббыларыңмен 
кездесесіңдер, Ол амалдарыңның 
есеп-қисабын сұрайды».

Бұл – Алла Елшісінің (с.ғ.с.) 
мұсылман баласына, өз үмбетіне 
айтқан соңғы насихаты. Ата 
Заңда да адам және оның өмірі 
(ар-намысы т.б.) жайлы бірінші 
кезекте айтылып тұр. Дініміз де 
адам өмірін жоғары бағалайды. 
Бұған адамның өміріне немесе 
денсаулығына қауіп төнсе парыз 
амалдардан босатылатындығы, 
шарасыз жағдайда харам болған 
доңыз етін жеуге де рұқсат 
екендігі айғақ. Тіпті, жанын сақтау 
үшін тілімен «діннен бас тарт-
тым» деген сияқты сөздерді ай-
туы күнә боп есептелінбейді. 
Мұның барлығы Исламның адам 
өмірін қаншалықты деңгейде 
қорғайтындығын білдіреді.

Ата Заңның 1-бабының 
алғашқы жолдарына назар 
аударсақ, онда: «Қазақстан Респу-
бликасы өзiн демократиялық, за-
йырлы, құқықтық және әлеуметтiк 
мемлекет ретiнде орнықтырады», 
– делінген.

Мұсылмандардың алғашқы ха-
лифасы Әбу Бәкір (р.а.) ел тізгінін 
қолына алған күні мінберге шығып 
Алла Тағалаға мадақ, пайғамбарға 
салауат айтқан соң:

«Ей, адамдар! Мен сен-
дерге басшы бол-
д ы м . 

А л а й -
да, сендер-

ден артық жерім жоқ. 
Егер бір жақсылық істеп жат-
сам, жәрдемшім болыңдар. 
Ал, жамандық істесем, мені 
түзетіңдер. Шындық – аманат, ал 
жалған – қиянат.

Сендердің әлсіздерің менің 
құзырымда күш-қайратты. Оның 
ақысын өзім алып беремін. Ал, 
сендердің күштілерің, менің 
құзырымда әлсіз. Одан жапа 
шеккеннің ақысын қайтарамын.  

Сендердің ешбірің Алла 
жолындағы күресті тастамаңдар. 
Әйтпесе, ондай елді Алла Тағала 
қор етеді. Бір ел ішінде бұзықтық 
жайласа, оларға Алла Тағаланың 
пәлекеті жалпыға жаппай келеді.

Мен Алла Тағала мен Оның 
елшісіне итағат еткен амалда 
сендер де маған бойұсыныңдар. 
Ал, егер мен Алла Тағалаға 
бойұсынбасам, сендер де маған 
бағынбаңдар. Алла баршаңды 
рақым етсін, ал енді намазға 
тұрыңдар», – деген.

Міне, асыл дініміздегі нағыз 
демократиялық құқықтық 
ұстаным осы. Мұсылмандық 
шариғатымыз үшін адам құқығы, 
басшының халыққа, ал халықтың 
басшыға адалдығы деген ұғымдар 
қаншалықты қадірлі болса, 
мемлекетіміздің заңы да бұл 
ұғымды соншалықты қорғауда.

Ата Заң мәтінін оқыған және 
Ислам тарихынан хабардар адам, 
мұсылманның өз мемлекетінің 
заңына бағынуы және қастерлеуі 
міндет екенін ұғынары хақ.

Алла Елшісі (с.ғ.с.) Әбу 
Һурайраға (р.а.):

«Саған қиын және жеңіл 
күндерде, жақсы және ауыр 
шақтарда және сенен басқа біреуді 
жоғары қойған жағдайда басшыға 
құлақ асып, оған бойұсынуың 
міндет», – деп өсиет айтқан екен.

Алла Елшісі (с.ғ.с.) зама-
нында махзум руының бір әйелі 
ұрлық жасап, жазаға тартылмақ 
болғанда жұрт араша түсіп, қолын 
кеспеуге өтініш жасайды. Сонда 
Алла Елшісі (с.ғ.с.):

«Расында сендерден алдыңғы 

жұрттың құрдымға кетуіне се-
беп болған жайт: олар араларын-
да ақсүйек біреу ұрлық жасаса 
тиіспейтін, ал әлсіз біреу ұрласа 
қолын кесетін. Уаллаһи, егер 
Мұхаммедтің қызы Фатима ұрлық 
жасаса, мен оның қолын кесемін», 
– деп қадап айтқан.

Омар (р.а.) халифаның 
з а м а н ы . 

Ға сса н н ы ң 
соңғы патшасы Жаба-

ла бин Айһам шектен шығып, 
бір бәдауиді соққыға жығады. 
Жәбір шегуші халифаға арызданып 
барады. Ғассан әулетінің ұлығы 
құн төлемек еді. Алайда, халифа 
айыптыдан арызданушы есе алу-
ымен жазалады. Сондықтан аймақ 
пен өлкеге тағайындалған әкімдер 
мен билеушілер мұсылман тұрмақ 
өзге дін өкіліне жәбір көрсетуден 
қорқатын. Өйткені, мұндай жағдай 
болған күнде, оның жазасын хали-
фа дүйім жұрт алдында беретінін 
бек білетін. Себебі, заң адамдарды 
нәсіліне немесе дініне қарай бөліп 
қарамайды.

Бұған, мысал Омар (р.а.) 
арақ ішкені үшін өз ұлына дүре 
соқтырған. Тіпті, сол дүре ұру 
үстінде жан тәсілім еткен. Оның 
әкелік жұмсақтығы Алла заңын 
орындауға ешбір кедергі болма-
ды. Жалпы айтқанда, олардың 
жүріс-тұрысы түгелдей Құран 
мен сүннетке сай болды. Олар 
бұл жолдан бір сүйем шамасын-
дай да ауытқымады. Олар әрбір 
әрекетінде пайғамбарымыздың 
(с.ғ.с.) ізімен жүруге бар күш-
қайратын салды.

Заң жалпыға бірдей. Заң 
ешкімді алаламайды және бөліп 
жармайды. Барлық адам: бас-
шы да, қарапайым азамат та заң 
алдында тең құқылы және бір 
дәрежеде жауапты.

Мұсылмандар өз әмірлеріне 
бойұсынбауды діннен, шектен шығу 
деп білді. Бұл басшылар жағынан 
туындаған тәкаппарлық немесе 
өздерін жоғары санаудың салда-
ры емес еді. Алла одан сақтасын. 
Керісінше, қоғамдағы ең елеусіз 
адамның мұң-мұқтажын тыңдап, 
шешімін тауып беруде халифалар 
пайғамбарымызды (с.ғ.с.) жоғары 
дәрежеде үлгі тұтқан тұлға болды.

Міне, бұл мұсылман 
баласының өз басшысына де-
ген көзқарасы. Ал, басшылар 
өздерін қарапайым мұсылманнан 
жоғары санамаған. Мұсылман 
әміршілері халықтан оқшау өмір 
сүрмеді. Кез келген адам бас-
шымен тілдесуге мүмкіндігі бол-
ды. Олар ел басқаруда ардақты 
пайғамбарымызға (с.ғ.с.) қатты 
ұқсайтын. Әбу Бәкір мен Омар 
түнделетіп халық арасындағы 

мұқтаж жандардың хал-жағдайын 
өз көздерімен көріп, оны шешетін. 
Ертеңгі күні Алла құзырында 
мойнында қарыз болмауын ой-
лайтын. Омар (р.а.): «Мұхаммедті 
ақиқатпен жіберген Алла атымен 
ант! Егер бір түйе фурат өзені 
жағасында жоғалып кетсе, оны 
Хаттаб әулетінен (өзін меңзеп) 
сұрайды ма деп қорқамын», 
– дейді екен.

Х а -

лифа-
лар халыққа 

қаншалықты мейірімді 
болса, жазаға лайықты 

болғандарына да сол дәрежеде 
қатал болды. Жазаға лайықты 
адамның қоғамдағы беделі мен 
абыройына еш мән бермеді.

Әли бин Әбу Тәліп (р.а.) 
сауытының қиссасын еске 
алайықшы. Ардақты сахаба ол 
шақта ел билеуші халифа еді. Әли 
(р.а.) жоғалған сауытын бір яһудидің 
қолынан көріп, оны қайтарып алмақ 
болады. Яһуди «өзімдікі» деп мой-
ындамайды. Екеуі қази Шурайхтың 
құзырына келеді. Мәселенің мән-
жайын сұрап болған соң, қази: «Уа, 
мұсылмандар әміршісі! Сөзіңізді 
растайтын дәлеліңіз бар ма?» – 
деді. Халифа Әли (р.а.): «Иә, бұл 
сауыттың менікі екенін ұлым Ха-
сан растайды», – дейді. Қази Шу-
райх: «Уа, әмірші! Баланың куәлігі 
әкеге жүрмейді», – деп айғағын 
қабылдамады.

– Уа, субхана Алла! Жәннаттық 
деп айтылған адамның куәсі қабыл 
етілмей ме?

– Уа, әмірші, ол ақыретте 
куәлігі жүреді, ал бұл дүнииеде 
баланың куәлігі әкеге жүрмейді.

– Дұрыс айтасың. Бұл сауыт – 
яһудидікі.

Осы оқиғаны өз көзімен 
көріп тұрған яһуди: «Бұл қалай? 
Мұсылман әміршісі мені қазиға 
алып келіп тұр, ал қази төрелігі 
әміршінің пайдасына емес, мен 
бұл діннің ақиқат екендігіне 
куәлік етемін. Мен Алладан 
басқа Құдайдың жоқтығына 
және Мұхаммед Оның елшісі 
екендігіне куәлік етемін», – деп 
иман келтіріпті. Содан кейін: «Уа, 
әмірші! Мынау сауыт сіздікі. Түнде 
көлігіңізден түсіп қалған», – депті.

Халифа ешбір күш қолданбай, 
қазыға шағымданды. Өз билігін 
пайдаланып, яһудидің сазайын 
берсе болар еді. Бірақ ол олай 
етпеді. Өйткені, ақиқат жолынан 
тайып, Алланың алдында күнә 
арқалаудан қорықты.

Алла Тағала жұртымызға 
тыныштық, елімізге амандық 
берсін! Ата Заңымызды ардақтаған 
бейбіт сүйер халқымыздың 
берекесі тасып, ырысы молай-
сын. Ынтымаққа ұйысқан бірлігі 
бекем елімізге татулық мәңгілік 
тұрақтасын деп тілейміз.    

Серікбай қажы Ораз,
наиб мүфти, 

«Әзірет сұлтан» 
мешітінің бас имамы

Дәстүрлі дін - діңгегіміз


