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Қ а д і р л і  о қ ы р м а н !
Баспасөз-2022 

Құрметті отандастар!
Кеше елімізде айрықша мәні 

бар тарихи оқиға болды. Мем-
лекетіміз  дамудың жаңа ке-
зеңіне қадам басты. Ата заңы-
мызға ұсынылған өзгерістерді  
азаматтардың басым көпшілігі 
қолдады. Референдум жоға-
ры деңгейде өтті. Мұны ха-
лықаралық және отандық бай-
қаушылар да айтып жатыр. 
Конституциялық реформалар 
қоғамда қызу талқыланды. Да-
уыс беру барысы демократия 
талаптарына сай өтті. Ешқан-
дай мәжбүрлік болған жоқ. 
Референдум нәтижесі саяси 
жаңғырудың анық символы-
на айналды. Азаматтарымыз 
зор жауапкершілік танытты 
және отансүйгіштік қасиетін 
паш етті. Біз Жаңа, Әділетті 
Қазақстанды құру жолындағы 
бірлігіміз бекем екенін көрсет-
тік. Конституциялық түзетулер 
мемлекеттігіміздің тұғырна-
масын түбегейлі өзгертеді. 
Бүкіл қоғамның дамуына тың 
серпін береді. Референдумға 
белсене қатысып, қолдау біл-
дірген барша халқымызға зор 
ризашылығымды білдіремін. 
Сондай-ақ, конституциялық 
өзгерістердің мән-маңызын 
түсіндіруге атсалысқан аза-
маттарға, түрлі қоғамдық ұй-
ымдарға алғыс айтамын.

*  *  *
Референдум еліміздің та-

рихындағы маңызды белес 
болды. Ұлтымыздың шынайы 
өзгерістерге деген дайындығы 
мен ұйымшылдығын көрсет-
ті. Дауыс беруге азаматта-
рымыздың белсенді қатысуы 
қоғамымыздың кемелдігі мен 
жауапкершілігін білдіреді. Сай-
лау учаскесіне келіп, елімізді 
жаңғырту бастамасын қол-
дағандардың бәріне алғыс ай-
тамын.

Сіздер нағыз патриотизмнің 
үлгісін көрсетіп, Қазақстанның 
дәйекті дамуына зор үлес қо-
стыңыздар. Еліміз үшін осы 
бетбұрысты сәтте заңды 
құқықтарын пайдаланып,  өз-
дерінің ұстанымдарын айтқан 
бүкіл азаматқа ризашылығым-
ды білдіремін.  

Ата заңға өзгерістер енгізу 
реформаларымыздың соңғы 
сатысын емес, енді басталға-
нын білдіреді. Біз елімізді 
жан-жақты жаңғыртуды жалға-
стырамыз. Жаңартылған Кон-
ституция негізінде биліктің 
барлық институты қызметінің 
мейлінше тиімді моделін қа-

лыптастырамыз. Олардың 
арасындағы үйлесім мен те-
пе-теңдік механизмін нығай-
тамыз. Дәйекті саяси жаңғыру 
ұлттық экономиканы дамытуға, 
ұлттық кәсіпкерлікті нығайтуға 
ықпал етеді.

Енді біздің алдымызда 
ашық әрі әділетті экономика 
құрып, заңнамаға реформа 
жүргізу міндеті тұр. Қолдан 
жасалған монополияларды 
түбегейлі жойып, сыбайлас 
жемқорлыққа тосқауыл қою 
маңызды. Біз кәсіпкерлердің 
бастамаларына қолдау көр-
сетіп, жекеменшікті сақтап, 
бәсекелестікті күшейтуіміз ке-
рек.

Алдымызда экономика-
ны шынайы әртараптандыру 
бойынша ауқымды жұмыстар 
тұр. Жоғары өнімді ауыл шару-
ашылығы мен қуатты көлік-ло-
гистика жүйесін дамыту, бар-
лық салада цифрлық экожүйе 
қалыптастыру үшін шаралар 
қабылдау қажет. Еліміздің ор-
нықты дамуының негізгі қозға-
ушы күші еңбек, білім және 
азаматтық белсенділік болуға 
тиіс. Тек сонда ғана өзін-өзі 
қамтамасыз ететін орта тап 
пен тиімді экономика қалып-
тастыра аламыз. Бұндай эко-
номика кірісті әділетті бөлуге, 
сапалы жұмыс орнын ашуға, 
тұрмыс сапасын тұрақты арт-
тыруға және барлық азамат-
тардың толыққанды жетілуіне 
мүмкіндік береді.

Мемлекеттік аппаратты 

жаңғыртып, бюрократиядан 
барынша арылту үшін жүйелі 
жұмыс жалғасады. Біз қоғам-
ның барлық өкілдерінің та-
лап-тілектеріне жауап беретін 
озық  мемлекет құруымыз ке-
рек. Басқару жүйесінің тиімділі-

гі жұмыстың барысымен емес, 
түпкі нәтижемен өлшенетін 
болады. Мемлекеттік аппарат 
бизнеспен, үкіметтік емес ұй-
ымдармен және азаматтармен 
тығыз жұмыс істеуге баса на-
зар аударуға тиіс. Сол арқылы 
ел мүддесіне сай тиімді 
шешімдер қабылданып, ха-
лыққа көрсетілетін қызмет са-
пасы жақсара түседі. Мемле-
кеттік қызметкерлер барынша 
ашық жұмыс жүргізіп, халыққа 
шынайы есеп беруі керек.

Мемлекеттік қызмет де-
геніміз – жеке бастың бақ-дәу-
летін арттыратын жер емес. 
Бұл –  туған халқыңның ал-
дында айрықша жауапкершілік 
арқалау деген сөз.           

Конституциялық реформа 
бүкіл құқық саласын жаңғыр-
туға жол ашады. Парламент 
пен Үкімет Конституцияға ен-
гізілген өзгерістерге сай Заңна-
маға тиісті өзгертулер енгізуі 
қажет. Қазақстанда тиімді құқық 
қорғау және сот жүйесін құруға 
мүмкіндік беретін реформалар 
әзірленуге тиіс. Мұны әлемдік 
тәжірибені ескере отырып жү-
зеге асырған жөн.

Біз қоғамның және бизнес 
өкілдерінің өз құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғауға 

сұранысы арта түскенін көріп 
отырмыз. Елімізге азаматтар 
мен кәсіпкерлерді барынша 
қорғайтын құқық жүйесі қажет. 
Заңнамада мемлекетіміздің 
тұрақты дамуын тежейтін 
ешбір кедергі қалмауға тиіс. 

Заман талабына сай келмейтін 
және күмән туғызатын норма-
лардың бәрі күшін жоюға тиіс.

Еліміздің экономикалық 
ресурстарын шағын ғана топ-
тың қолына шоғырландырып, 
оларға артықшылық берген 
заңнаманы қайта қарау қажет.

Елден жылыстатылған 
қаржыны және заңсыз жекеше-
лендірілген активтерді мемле-
кеттің иелігіне қайтару жөнін-
де Мекемеаралық комиссия 
құрылды. Бұл үшін мен арнайы 
Жарлыққа қол қойдым.

Біз адам құқығы мен бо-
стандығын қорғау жүйесін 
кешенді түрде күшейтуге 
негізделген бағдарымызды 
жалғастыра береміз. Құқықтық 
реформа аясында Конститу-
циялық сот қайта құрылады. 
Оның қаулыларына жедел 
әрекет ету тетігін енгізу қажет. 
Сонда азаматтарымыз осы аса 
маңызды институт қызметінің 
пайдасын сезіне алады. Жаңа, 
Әділетті Қазақстанда полицей-
лердің озбырлығына, біліксіз 
прокурорлар мен біржақты 
судьяларға жол берілмейді. 
Қоғам құқық қорғау және сот 
жүйесінің шын мәнінде өзгер-
генін қалайды.

Мен елімізді дамытудың 

осы және басқа да мәселелері 
бойынша нақты шешімдерді 
қыркүйек айында өтетін Пар-
ламенттің кезекті сессиясының 
ашылуында айтамын.

Қастерлі Тәуелсіздігімізді, 
ел бірлігін және қоғамдық 
келісімді нығайту – біздің негіз-
гі міндетіміз. Бұл реформалар 
құр атақ-абырой үшін қолға 
алынған жоқ. Мұның бәрін 
Жаңа, Әділетті Қазақстан құру 
үшін жасап жатырмыз. Халқы-
мызда «Кеңесіп пішкен тон 
келте болмайды» деген сөз 
бар. Бабаларымыз маңызды 
мәселені алқалы жиында шеш-
кен. Мен осы дәстүрді жаңғыр-
тып, Ұлттық құрылтай құру ту-
ралы бастама көтердім. Оған 
қоғамның түрлі топ өкілдері, 
беделді әрі белсенді азаматтар 
шақырылады. Құрылтайдың 
алғашқы отырысы ұлт ұясы – 
Ұлытауда өткізіледі. Осылай-
ша, азаматтардың мемлекет 
ісіне атсалысу мүмкіндігі арта 
түседі. Шын мәнінде, еліміздің 
тағдыры – әрқайсымыздың қо-
лымызда.

Біз қоғамдық және жеке 
құндылықтар жүйесін түбірімен 
жаңғырта білуіміз керек.    Сон-
да ғана барлық салада түбе-
гейлі өзгеріс жасай аламыз. 
Жаңа Қазақстанның ең басты 
байлығы – халық. Ал, ең не-
гізгі мақсаты – азаматтардың 
бақытты өмір сүруін қамтама-
сыз ету. Әрбір азаматымыз 
саяси өзгерістер мен эконо-
микалық өсімнің жемісін көруі 
қажет. Құрғақ уәде мен бос 
сөз ешқайда апармайды. Мен 
үшін нақты іс пен шынайы өз-
геріс бәрінен маңызды. Бұл 
мақсатқа қол жеткізу үшін бар 
күш-жігерімді саламын.  

Референдум қорытынды-
сы біздің мемлекеттігіміздің 
тарихында мүлде жаңа дәуір 
басталғанын көрсетеді.   
Халқымыз өз таңдауын білдіру 
арқылы түбегейлі бетбұрыс 
жасауға ұмтылысын көрсет-
ті. Жасампаз ел болуға деген 
ықылас-ынтасын байқатты. 

Елімізді дамыту үшін әлі 
де көп жұмыс атқаруымыз ке-
рек. Бүкіл ел болып жұмылсақ, 
көздеген мақсатымызға мін-
детті түрде жетеміз. Мен бұған 
кәміл сенемін. Бүгін тәуелсіз 
Қазақстанның даму тарихын-
да жаңа дәуірге жол ашылды. 
Осы жолда бірлігіміз әрдайым 
бекем болсын!

Жаңа Қазақстанды бәріміз 
бірге өркендетейік, ағайын!
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Жаңа кодекс – жаңа қадам
Электронды үкімет

Enbek.kz порталы арқылы  
жұмыс іздеуші  ретінде тіркелу

Тасымалдау қызметімен айналысатын (такси жүргізушілер)       
салық режимдерімен бюджетке төленетін міндетті салықтар-

мен, міндетті әлеуметтік аударымдарды аудару тәртібі.

Мемлекетіміздің, мемлекеттік ин-
ституттарымыздың дамуымен қатар, 
мемлекетіміздің қазіргі заңдық базасын 
жетілдіру де маңызды аспектілердің 
бірі болып табылады. Яғни, қоғамымыз 
алға басып, құқықтық жағынан дамыған 
сайын заңдар да заман талабымен 
үндесіп, жетіле түсетіндігі табиғи заң-
дылық. Қоғамдық қатынасты реттейтін 
заңдар ескіріп, орнына жаңадан заңдар 
қабылданып, кейбір заңдарға, норма-
тивтік құқықтық актілерге, кодекстерге 
өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп 
жатады. Соның бір дәлелі қазіргі 
уақытта еліміздің құқықтық кеңістігінде 
кеңінен талқыланып, оны жүзеге асы-
ру бойынша қарқынды жұмыстар жүр-
гізіліп жатқан, сот қызметіне тың серпін 
беретін тағы бір заң - «Қазақстан Рес- 
публикасының әкімшілік рәсімдік-про-
цестік кодексі».

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев Қа-
зақстан халқына арнаған «Сындар-
лы қоғамдық диалог - Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» 
атты алғашқы Жолдауында: «Азамат-
тарымыз жария-құқықтық дауларда 
билік органдарының шешімдері мен 
әрекеттеріне қатысты шағым түсіру 
кезінде көп жағдайда теңсіздік аху-
алында қалып жатады” – дей келе, 
әкімшілік әділет құрылымын енгізу 
мәселесін көтерген болатын.

Осыған орай, жуырда  Қазақ- 
стан Республикасының Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексі қабылдан-
ды. Бірақ бұл заң 2021 жылы 1 шілдеде  
өз күшіне енді. Бұл кодекс мемлекеттік 
органдардың ішкі әкімшілік рәсімдерін, 
олардың қатынастарын реттейді. Қазір-
гі уақытта халыққа түсіндіру жұмы-
стары жүргізілуде. Бұл заң жариялық 
құқықтарды реттейді. Бір жағында мем-
лекеттік орган болса, енді бір жағында 
заңды тұлғалар. Заңның басты ерек-
шелігі - жауапты тек мемлекеттік орган 
болады.

Әкімшілік рәсімдік-процестік ко-
дексінде билік пен халық арасындағы 

дауды қараудың негізгі қағидаттары 
белгіленген. Мемлекеттік органдар мен 
қарапайым азаматтар арасында даулы 
жағдайлар жиі туындайды. Іс сотқа жет-
кен кезде шешім көбіне мемлекеттік ор-
ган немесе лауазымды тұлғаның пай-
дасына шешіліп жатады. Мемлекеттік 
органдардың қолында барлық ресурс 
бар. Ал қарапайым адамда ондай әлеу-
ет жоқ. Осы себептен мұндай дауларда 
қолында билігі бар мемлекеттік мекеме 
жеңіске жетеді. Ал биылғы шілде ай-
ында күшіне енгелі отырған кодекс осы 
теңсіздікті жою мақсатын көздейді. 

Кодекс мемлекеттік органдардың 
ішкі әкімшілік рәсімдерін, әкімшілік 
рәсімдерді жүзеге асыруға байланысты 
қатынастарды, сондай-ақ әкімшілік сот 
ісін жүргізу тәртібін реттейді.

Кодекс құрылымы бойынша екі 
бөлікке бөлінеді: бірі-рәсімдік бөлігі, 
екіншісі-сот ісін жүргізу бөлігі. Рәсімдік 
бөлік мемлекеттік органдардың рәсім-
дерін, соның ішінде мемлекеттік орган-
ның өкілеттіктері мен әкімшілік актінің 
қабылдануы мен шағымдалуы тәртібін 
айқындаса, сот ісін жүргізу бөлігінде 
талап қою түрлері, істерді қарау тәртібі, 
сот шешімі, сот бақылауы секілді іс 
жүргізу тәртібі бекітілген.

Әкімшілік сот ісін жүргізудің міндеті 
жария-құқықтық қатынастарда жеке 
тұлғалардың бұзылған немесе дау ай-
тылатын құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін, заңды тұлға-
лардың құқықтары мен заңды мүдде-
лерін тиімді түрде қорғау және қалпына 
келтіру мақсатында әкімшілік істерді 
әділ, бейтарап және уақытылы шешу 
болып табылады. 

Әкімшілік әділет институтының 
негізгі нысанасы жария-құқықтық қа-
рым-қатынастар бойынша жасала-
тын даулар. Елімізде осы кезге дейін 
«Әкімшілік рәсімдер туралы» кодекс 
қолданылып келеді. Сонымен қатар 
осынша уақыт әкімшілік сот өндірісінің 
жеке тәртібі болмады. Жария-құқықтық 
даулар тараптардың теңқұқылығы 

жағдайында азаматтық процессуалдық 
ережелер бойынша қаралды.

Әкімшілік рәсімдік-процестік ко-
дексінің азаматтық процестен айыр-
машылығы ретінде соттың белсенді 
рөлін айтуға болады. Осы кодекстің 
16-бабына сәйкес, әкімшілік сот ісін 
жүргізу соттың белсенді рөлі негізінде 
жүзеге асырылады.

 Кодекстегі маңызды жаңалықтар-
дың бірі талап түрлерінің нақты айқын-
далуы деуге болады. Сотта әкімшілік 
іс талап қою негізінде қозғалады. Ұсы-
нылып отырған өлшемдерге сәйкес 
олар дау айту, мәжбүрлеу, әрекетті 
жасау, тану туралы талап қою болып 
төрт түрге бөлініп отыр. Бұл ретте аза-
маттық процеске қарағанда, талаптың 
ұйғарымдылығы, тексеру көлемі, оның 
іс бойынша өтуі талаптың нақты түрін 
таңдауға байланысты екенін ескеру 
керек.

Жаңа заңнама мемлекеттік орган-
дарға дәлелдеу міндетін жүктей оты-
рып, соттың процестік құқықтарды теріс 
пайдаланатын немесе процестік мін-
деттерді орындамайтын тұлғаға, оның 
ішінде сот белгілеген мерзімді дәлелсіз 
себептермен бұза отырып дәлелдер 
ұсынылған, тапсырмалар орындалған 
жағдайларда, егер бұл әкімшілік істі 
қараудың созылуына алып келсе, әр-
бір әрекет (әрекетсіздік) үшін ақшалай 
өндіріп алуды қолдану құқығын белгі-
леген.

Кодексте тараптарды ымыраға 
келтіру шараларын белсенді түрде 
қолдану да ұсынылған. Тараптар өзара 
жол беру негізінде әкімшілік процестің 
барлық сатысында сот шешім шыға-
руға кеткенге дейін татуласу, медиация 
немесе дауды партисипативтік рәсім 
тәртібімен реттеу туралы келісім жа-
сасу арқылы әкімшілік істі толығымен 
немесе ішінара аяқтай алады.

Т.АБЕКОВ, 
аудан прокуратурасының 

аға прокуроры.

Егер Cізде жұмыс немесе табыс болма-
са, лайықты жұмыс іздесеңіз, Cіз пилоттық 
аймақта тұрсаңыз, электрондық еңбек бир-
жасы (Enbek.kz) арқылы жұмыс іздеп жүрген 
адам ретінде тіркелуге болады.

Электрондық еңбек биржасы арқылы жұ-
мыс іздеп жүрген адам ретінде тіркелу үшін 
Сізге қажет:

• Жеке куәлікте ЭЦҚ болуы міндетті.
• Электрондық еңбек биржасында 

(Enbek.kz) жеке кабинетіңізді ашасыз.
• «Жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тір-

келу» қызметін таңдайсыз.
• Жеке мәліметтерді, біліміңіз, жұмы-

сыңыз және дағдыларыңыз туралы ақпарат-
ты толтырасыз.

• Жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тір-
келу өтінішіңізді Электронды қолтаңбаңызбен 
қол қоясыз.

Жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тірке-
лу автоматты түрде Электрондық еңбек бир-
жасында жүзеге асырылады.

Тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
үш күн ішінде Электрондық еңбек биржасы 
қолайлы жұмыс орындары бар екендігі ту-
ралы хабарлама жіберіп, қолайлы жұмыс 
орындарын автоматты түрде таңдау арқылы 

жұмысқа орналасуға көмектеседі. Сонымен 
қатар, жұмыспен қамту орталығы да Сізге қо-
лайлы жұмысты таңдайды.

Жұмыс іздеуші ретінде Сізге:
• жұмыс іздеуге қызығушылық таныту;
• Enbek.kz сайтындағы бос жұмыс орын-

дарына жауап беру;
• жұмыс беруші тағайындаған сұхбатқа 

қатысу қажет.
Егер Сіз үш күнтізбелік күн ішінде сәйкес 

жұмыс таба алмасаңыз, Электрондық еңбек 
биржасы Сізге  автоматты түрде жұмыссыз 
мәртебесі беріледі. Мамандыққа сай жұмыс 
шығып жатса, орталық сіздерге  телефон 
арқылы байланысып хабарлайды.

Егер үй жағдайында  жұмыс іздеуші 
ретінде  тіркелу қол жетімсіз болса яғни, (ком-
пьютер, картридер) болмаған жағдайда  ау-
дандық жұмыспен қамту орталығына  келіп, 
өзіне – өзі  қызмет көрсету бұрышында  тір-
келуге болады.

Қосымша ақпаратты 8 727 79 2 20 32, 2 
20 18 телефоны арқылы ала аласыздар. Ин-
стаграмм желісі:  raimbek_zhumyspen_kamtu

 Т.А.СҮЙІНДІКОВА,
жұмыспен қамту орталығының 

маманы.

Салық және халық

Райымбек ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы.

Сақ болайық!

Су – адам үшін қауіпті апат. Тіпті тыныш ағып жатқан тынық судың өзі қауіпсіз сияқты 
көрінгенімен, оның да өзіндік қауіптілігі бар.  Әдетте, жүзе алмайтын балалар  белден жоға-
ры келетін, судың терең жеріне бара бермейді, сондықтан, суда жүзе алмайтын балалар 
емес, өзін жақсы жүзе аламын деп санайтын балалар судағы қайғылы жағдайларға ұшырап 
жатады.

«Балаларға арналған судағы қауіпсіздік» тақырыбы балаларға ереже тәртібін оқытуға 
және жазатайым жағдайлардың санын азайтуға бағытталған. Мектепке дейінгі және мектеп 
жасындағы кішкентай балалар шомылу кезінде үнемі үлкендердің қарауында болуы тиіс. 
Сәл үлкенірек жастағы жеткіншек балалар, өздері су айдынына шомылуға барған кезде де, 
суға түсуге рұқсат етілген, қауіпсіздігі сақталған, су астындағы терең ой-шұқырлары жоқ, 
қатты су ағысы, иірімі немесе толқыны жоқ жерлерде шомылуы қажет. Көптеген жазатайым 
оқиғалар суға шомылуға тыйым салынған жерлерде орын алады.

Едәуір ересек балалар суда жүзе білу және суда өзін дұрыс ұстау ережелерін біліп қана 
қоймай, судағы қиын жағдайларда өзін ұстай білу машығын да меңгеруі қажет. Олар егер 
аяқтың тырысуы болған жағдайда, өзін қалай ұстау керектігін, суға батып бара жатқан адам-
ды шамалауды, оған  алғашқы медициналық көмек көрсетуді және т.б. білуі қажет. 

Балалардың судағы қауіпсіздігі туралы ата-аналар нені білуі керек?
Суға тамақтанғаннан кейін біржарым сағаттан соң шомылуға болады;
Егер судың температурасы +16 °С төмен болса, суға түсуге болмайды, себебі судың 

суықтығынан аяқ-қолдың тырысуы немесе естен айырылу жағдайлары болуы мүмкін;
Су температурасы +17 °С-ден +19 °С-ге дейін және ауаның температурасы  +25 °С 

болған жағдайда, суда 10-15 минуттан артық шомылуға болмайды;
Суға тек қана суға түсуге арналған қауіпсіз, арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. 

Егер сіз жабайы табиғи жерлерде шомылуды шешсеңіз, суы таза, тереңдігі 2 м аспайтын, 
судың түбі қиыршық тасты немесе құмды жерді және ағысы жай 0,5 м/с жоғары емес орынды 
таңдағаныңыз жөн (тексеру үшін суға жаңқа немесе таяқ тастаңыз). Әрқашан су түбін тексеру 
қажет және шомылып жатқан балаларды қадағалаңыз. Балалар су жағасында шомылулары 
қажет. Ешқашан шалшық суға түспеңіз;

Егер сіз мас күйде болсаңыз, балаларды суға жібермеңіз, олар қараусыз қалып қойған 
жағдайда, қайғылы жағдайға ұшырауы мүмкін.

Балалардың судағы қауіпсіздігінің негізгі ережесі:
Белгі қойылған жерден асып жүзуге болмайды, ол болмаған жағдайда жағадан алыс 

жүзбеу керек;
Таяз жерге немесе белгісіз тереңдікке секіруге болмайды;
Қайық, айлақ, көпір үстінен және арналмаған жерлерден секіруге болмайды;
Күнге қыздырынғаннан кейін немесе ұзақ жүгірістен соң суға секіруге болмайды, себебі 

естен айырылып қалу немесе жүрек тоқтап қалуы мүмкін. Алдымен сумен шайынып алу ке-
рек;

Дауыл немесе толқын болған жағдайда шомылуға болмайды;
Қарсыласыңды суда ұстап тұру ойынымен ойнауға болмайды, себебі жолдасың тұн-

шығып және есін жоғалтуы мүмкін.
Б. СӘКЕН, 

Райымбек ауданы әкімі аппаратының 
жалпы бөлімінің бас маманы.  

Балаларға  арналған  судағы  қауіпсіздік  ережесі

  Орманда өрт шығу себептерін сарап-
тағанда көбінесі адамдардың өз кінәсінен 
болатыны анықталады. Сондықтан өрт қа-
уіпсіздігі ережелерін демалуға келген әрбір 
Қазақстан азаматы  немесе шетелден келген 

туристер болсын ормандағы өрт қауіпсіздік 
ережелерін сақтағаны абзал. Орман ша-
руашлығының жұмысында өрт қауіпсіздігі 
– бірінші кезектегі мәселе. Әрбір орман ай-
налымындағы орман күтушісі өз жұмысы-
на жауапкершілікпен қарайтын болса, дер 
кезінде өрттің алдын алуға болады. Орман 
күтушісі өз айналымына демалуға келген 
адамдарды тіркеу журналына тіркеп, өрт қа-
уіпсіздігін сақтауды ескерте отырып, айналым 
орамдарымен таныстырып жіберу керек. 

Орман өрттерінің болуының негізгі се-
бептері мыналар:

- сөндірілмеген шылым не сіріңке;
- аңшылық салдары. Олар атқан оқтан 

бықсып шөп жанып тұтанады;
- орман ішінде болған демалушылар, 

ауыл шаруашылығының жұмысшылары кеп-

кен шөп, кесілген ағаш қалдықтары бар жерге 
от жағады;

- күннің сәулесі мол түсетін жерлерге 
шынының сынығын тастап кетеді. Ал ол жан-
дырғыш линза тәрізді күн сәулесінен қуат 

алып құрғақ шөптерді тұтандырады. Орман 
өртін сөндіру оңай шаруа емес. Сондықтан 
оған жол бермеудің алғы шарттарын қатаң 
сақтау қажет. 

Құрметті аудан тұрғындары! Өрттің тілсіз 
жау екенін және өрт болған жерде көптеген 
шығындар келтіретіні бәрімізге де белгілі. Ор-
ман тоғайларда өрт орын алса оңайлықпен 
сөнбейді, айналасындағы бірнеше метр жер-
ге дейінгі өсімдік ағаштарын, аң құстардың 
ұяларын жояды. Сондықтан орманда өрт қа-
уіпсіздін сақтайық!

   
Қайрат БАЙМЕНДИЕВ, 

Алматы облыстық орман 
шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық 
инспекциясының бас маманы. 

Өрт қауіпсіздігін сақтайық!
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Көгалдандыру, тазалық жұмыстары сараланды

Қалдырған ізің мәңгілік...

Ұстазым, менің ұстазым

Дүниедегі мамандық атаулының 
төресі – ұстаздық дейміз. Мұғалім 
барлық мамандық иесін тәрбиелей-
тін, оқытып үйрететін мейірімді абзал 
жан. Ұстаздың берген тәрбиесі әрбір 
жанның өміріне жол сілтер шамшы-
рақ секілді. Ғылым иесі ғалым да, ел 
қорғаған батыр да, тілінен бал тамған 
ақын да, тегеуріні темір балқытқан 
жұмысшы да, егін салған диқан да, 
мал бағып терін төккен шопан да, 
көк күмбезінен әрі өткен ғарышкер 
де бәрі-бәрі ұстаздан тәлім алады. 
Сондықтан да ұлағатты ұстазға бүкіл 
адам баласы құрметпен бас иеді. 
Олай болса, бізді білім нәрімен су-
сындатқан мақтанышымыз – Мариям 
апай жайлы аз-кем әңгіме қозғайық. 

 Мариям Рамазанқызы 1942 жылы 
маусым айының 14 жұлдызында На-
рынқол ауылында дүниеге келген. 
Жоғары білімді, білікті, ардагер ұстаз. 
Мариям апай 1961-1966 жылдар ара-
сында Абай атындағы «КазПИ» инсти-
тутының «география» мамандығында 
оқи жүріп, еңбек жолын 1961 жылы ау-
дан орталығындағы Қазақстанның 40 
жылдығы атындағы сегіз жылдық мек-

тебінде бастаған. Ұлағатты ұстаз 1961-
1991 жылдар арасында Қазақстанның 
40 жылдығы атындағы сегіз жылдық 
мектебінде және Ораз Жандосов атын-
дағы орта мектептерінде ұстаздық қыз-
мет атқарды. Он тоғыз жасынан бастап 
шәкірт тәрбиелеп, жастардың болашағы 
үшін шүмектеп тер төкті. Жастар – мем-
лекетіміздің болашағы екені белгілі. 
Осы тұрғыда апайымыз шәкірт тәрбие-
леп қана қоймай мемлекетіміздің бола-
шағы үшін ерен еңбек етті десек еш ар-
тықшылығы жоқ. Мариям апай ұстаздық 
еткен жылдары Республикалық, облы-
стық, аудандық марапаттардың бірнеше 
мәрте иегері болды. 1980 жылы адал 
еңбек маңдай терінің арқасында «Оқу 

ісінің үздігі» атанды. Ұлы Абай атамыз 
«Ақырын жүріп, анық бас,
 Еңбегің кетпес далаға. 
Ұстаздық қылған жалықпас, 
Үйретуден балаға.»-деп жырлаған-

дай Мариям апайымыз шәкірттеріне са-
палы білім беруден еш жалыққан емес. 
Кез-келген жерде, кез-келген уақытта 
оқушыларына тәлім беріп жүрді. Ма-
риям апайды өз мамандығына жан-

тәнімен берілген нағыз ұстаз деп ауыз 
толтырып айтуға болады. 

Сонымен қатар, апайымыз жолдасы 
Зайбулдан ағай екеуі Ұлан, Жолан атты 
2 ұл, Гүлнара, Гүлшат, Жазира атты 3 
қыз тәрбиелеп өсірген, үлгілі, ынтымағы 
жарасқан, кейінгі ұрпаққа өнеге болған 
жанұя екенін айтпай кетсек болмас. 
Ұл-қыздары да жоғары білімді. Қыздары 
Гүлнара Қожабасшаева  анасының жо-
лын қуып ұстаз болса, Гүлшат дәрігер, 
ал Жазира қаржы министрлігінің салық 
комитетінде қызметкер. 

Ұлы Ұлан инженер механик. Со-
нымен қатар немерелері Мадина, Айда-
на, Шырын да әжелерінің жолын қуған 
ұстаздар. 

Мариям Рамазанқызының ал-
дынан мыңдаған түлектер білім алды. 
Қазіргі таңда шәкірттері еліміздің 
түкпір-түкпірінде, әр салада жемісті әрі 
абыройлы қызмет атқарып жүр. Ұстаз-
дың жемісі шәкіртінің жеңісі емес пе? 
Апайымыздың еңбегінің ақталғаны осы. 
Мариям апайдың мінезі, әрбір сөзі, әр-
бір ісі тұнып тұрған тәрбие еді біз үшін. 
Сыныптастардан, топтан жеке қалып 

қалсақ мақалдап «Жалғыз жүріп жол 
тапқанша, көппен жүріп адас» дейтін. 
Сыныптастармен жүріп қоғамдық жұ-
мыстарға тағы басқа шараларға қатыса 
алмай қалсаң «Адал деген қазаннан шо-
шқаның басы шығыпты» деп мақал-мә-
телдермен-ақ, салмақты сөйлеп тәрби-
елейтін. 

Біз, яғни Мариям апайдың 1983 
жылғы бітіруші түлектері осы уақытқа 
дейін апайымызбен байланыс үзбей, 
қарым-қатынас орнатып отырамыз. 
Біздің өзіміз мектеп бітіргелі де 40 жылға 
таяп қалды. Апайымыз әлі күнге дейін 
ұялы телефонмен болса да сөйлесіп, 
қал жағдайымызды сұрап, ізгі ілтипат-
тарын арнап отырады. Түлектерінің 
осы уақытқа дейін әрқайсысының ат-
тарын ұмытпай, есінде қалған ерекше 
қылықтарын естелік етіп айтып хабар-
ласып тұрады. Бұл – ұстаз бен шәкірт-
тің арасындағы кіршіксіз махаббаттың 
айқын дәлелі деп ойлаймыз. Бұл – ұс-
таздың шәкірттеріне шын мәнінде екінші 
ана бола білгенін көрсетеді. Бұл – ұстаз-

дың тәжірибесі мен білімділігін дәлел-
дейді.  Осы орайда 

«Маған қымбат ұстаз деген 
                                           ұлы ұғым, 
Құйып берген білім, нәрдің 
                                              тұнығын.
Егіз етіп жаратқандай тәңірім,
Ұстазы мен шәкіртінің ғұмы-

рын»-деген өлең жолдары еріксіз еске 
түседі. Әңгімемізге өзек болып отырған 
Мариям апайымызды биылғы оқу жылы-
ның аяқталуымен тұспа тұс келіп оты-
рған мерейлі 80 жасы мен де құттықтай-
мыз. Нақтырақ айтсақ маусым айының 
14 жұлдызында біздің апай сексеннің 
сеңгіріне шыққалы отыр. Қуаныш иесіне 
зор денсаулық, қажымас қайрат, бақыт 
пен баянды ғұмыр тілейміз. Немере, 
шөберелеріңіздің  ортасында рахатына 
бөленіп қызықтарына тоймай жүре бе-
руіңізге тілектеспіз. 

Ізгі тілекпен: Ораз Жандосов 
атындағы орта мектептің 

1983 жылғы түлектері.

Қоғамдық кеңесте

Райымбек аудандық Қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы 
өткізілді. Қоғамдық кеңес мүшелері, аудандық мәслихат депу-
таттары, аудан әкімінің орынбасарлары мен ауыл әкімдері,құқық 
қорғау, денсаулық сақтау, басқа да құзырлы орын өкілдері қа-
тысқан шарада екі мәселе назарға алынып, жетістік, кемшіліктер 
сарапталды. Жиынды қоғамдық кеңес төрағасы Әділжан Нөкеев 
ашып, бастан-аяқ жүргізіп отырды.

Күн тәртібінде «Аудан елді мекендерін көркейту-көгалдан-
дыру, абаттандыру және санитарлық тазалығын жақсарту жұмы-
старының орындалу барысы туралы» және 2021 жылғы шілде 
айында өткен қоғамдық кеңестің отырысында қабылданған 
қаулының орындалуы туралы «Аудандағы тұрмыстық қатты 
қалдықтар полигонының жағдайы туралы» қаралған екі мәселе 
бойынша Райымбек ауданының «Тұрғын үй-коммуналдық шару-
ашылығы, тұрғын үй инспекциясы, жолаушылар көлігі және ав-
томобиль жолдары» мемлекеттік мекемесінің басшысы Жалғас 
Сүлейменов хабарлама жасады.

Ауданның елді мекендерін көркейту-көгалдандыру, абат-
тандыру, санитарлық тазалығы бойынша әр жылы көктем, күз 
айларында екі мәрте тазалық айлығы өткізіледі. Осы мерзім 
ішінде сенбіліктер ұйымдастырылады. Ағаш отырғызылады. 
Қоқыс тастайтын орындар күретіліп, жинақталады. 

Биыл аудан бойынша елді мекендерді абаттандыруға 
34,258 млн. теңге бөлінген. Одан бөлек ауылдар жанындағы 
ретсіз төгілген тұрмыстық қатты қалдықтарды күретуге 11 млн. 
теңге, аудан орталығындағы көше шамдарының электр қуатын 
тиімді пайдалануға 8 млн. көгалдандыруға 3 млн. теңге қара-
стырылған. Дегенмен, аталған жұмыстардың талап деңгейінде 
жүзеге асырылуында жетістіктермен қатар кемшіліктер де аз 
кездесіп отырған жоқ. Мұның өзі мақсатты істің орындалуы-
на кедергілер тудырып, кері әсерін тигізуде. Мәселен, қоқыс 
шығаруды міндетіне алған кәсіпкерлер материалдық базаның 
жеткіліксіздігінен жұмыстарын өз деңгейінде жүргізе алмай ке-
леді. Нәтижесінде ауыл ішіндегі қоқыстар мен тұрмыстық қал-
дықтардың уақытында сыртқа шықпай қалу жағдайлары жиі 
кездесіп отырған жайы бар. Мұндай жайт аудан орталығын 
былай қойғанда елді мекендердің бәріне де тән. Сондықтан ал-
дағы уақытта әр елді мекенде қоқыс шығарумен айналысатын 
мекеме құрылуы қажет. Бірақ ауылдық округтерде осы бағытта 
жұмыс жүргізілмей келеді. Осынау кемшіліктерді жою мақса-
тында аудан аумағынан орталықтандырылған тұрмыстық қатты 
қалдықтарды жинап, сұрыптайтын орталық ашу жоспарлануда. 

Хабарламашы бұдан кейін көгалдандыру жұмыстарының 
барысын да сөзіне арқау жасады. Аудан орталығынан бастап 
елді мекендерде көктемде отырғызылған жеміс ағаштары 
мен тал-теректер, қайың, шыршалардың өсіп-өну барысына 
көпшіліктің назарын аударды. Отырғызылған ағаштардың өсіп-
өнуі төмен екендігі туралы нақты дәлелдер келтірді. Барлық 
ауылдарда отырғызылған ағаштардың көгеріп-көктеуі 60-80 
пайызды ғана құрайды. Бұдан шығатын қорытынды-мақсатты 

жұмыстардың орындалу деңгейінің төмендігі екенін көрсетеді. 
Кейбір ауылдық округтерде мал өлекселерін тастайтын арнайы 
орын жоқ. Кейбіреулерінде арнайы жасақталған орын толып 
кеткен. Соның салдарынан мал өлекселері сыртқа тасталатын 
жайттар жиі кездеседі. Сондай-ақ, қоқыс тастайтын орындар-
да бақылаудың жоқтығынан жөнсіздіктерге жол беріліп келеді.  
Нәтижесінде қалдықтар мен қоқыстар сыртқа шашылып, ауа-

ның, өзен-көлдердің, орман-тоғайдың ластануына жол берілуде. 
Жеткен жетістіктер мен кеткен кемшіліктерді қатар баян-

даған Ж. Сүлейменов қаралған мәселелер бойынша алдағы 
кезеңге белгіленген міндетті жұмыстарға да тоқталды.

Хабарламадан кейін сөз алған аудандық аурухана директо-
ры Жантас Әкімбаев, қоғамдық кеңес мүшелері Серік Садыба-
ев, Мұрат Малдыбаев, Ұлықпан Әбек, Бекболат Бірбаев, Айып-
жан Қаптағаев, аудандық мәслихат хатшысы Гүлнара Арипова, 
аудан прокуроры Әлібек Мырзабеков, аудан әкімінің орынбасар-
лары Ғалым Жусанбаев, Самат Сатылғанов, басқа да адамдар 
қаралған мәселелер бойынша өз ойларын ортаға салып, ұсы-
ныстарын айтты. Тазалық – денсаулық кепілі. Ауру-сырқау, түр-
лі дерт-дербезенің көпшілігі осы тазалықтың тиісті дәрежеде 
сақталмауынан орын алатыны айтпаса да түсінікті. Ауылдың 
іші-сырты, айналасы таза болса, өкінішті жағдайлардың орын 
алмайтыны да анық. Сондықтан тазалық мәселесі әрдайым ба-
сты назарда болғаны, құзырлы орындардан бастап, қарапайым 
тұрғындардың осынау өзекті мәселені назардан шығармай, мүд-
делілік танытқаны абзал екендігін еске салды. 

Райымбек аудандық Қоғамдық кеңесінің кезекті отырысын-
да қаралған мәселелер бойынша тиісті қарар қабылданды.

Жұмабек  ТӘЛІПҰЛЫ,
арнаулы тілшіміз.

«Мұғалімнің айналысатыны – үнемі қозғалып,өзгеріп,
өсіп - өркендейтін тірі адам болғандықтан, біркелкі
әдістен табан алмай шектеліп қалуға болмайды…

Сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол – үнемі жаңадан жаңа табатын өнер».
 Ж.Аймауытов.

ХХІ ғасыр ғылым мен техниканың дамыған заманы деп айтып жүргенімізге де бір-
неше жылдың жүзі болды. Адамзаттың техника тілін меңгеріп сан алуан құрылғыларды 
пайдалана алуы, үнемі жаңа техникалар мен роботтарды ойлап табуы да бірден келе 
салған дүние емес. Осындай жетістіктер мен жаңалықтарға жету білім ордаларындағы 
жаңашыл ұстаздар мен дарынды жастардың бірлескен  жұмысының нәтижесінің арқасын-
да деп айтсақ қателеспейміз. 

Тарих – мектептегі оқу пәні ретінде жалпы негізгі білім беретін барлық гуманитар-
лық және қоғамтанушылық курстардың негізін құрайды. Білім алушылардың тарихқа де-
ген қызығушылығын арттыру үшін сапалы білім берудің тиімді жолдарын таңдау, тарихи 
және мәдени мұралармен таныстыру, қосымша элементтерді пайдалану мен тарихи де-
ректерді оқып білім алып шығармашылықпен айналысуына жағдай жасау сияқты жаңа 
педагогикалық технологиялармен инновациялық бағыттарды, әдістер мен тәсілдерді 
сабақ барысында үнемі қолданып отырумыз қажет. Заманауи әдіс-тәсілдер сабақ бары-
сында шәкірттердің сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін жетілдіруге, дамытуға арналған 
оқыту технологиясы оларға еркін ойлауға, байқалған, баяндалған мазмұнынан тәуелсіз 
пайымдамалар жасауға мүмкіндік береді, шығармашылық белсенділігі жоғарылайды, 
ұжымдық ойласу, ұжымдық тұжырымдар жасауға белсене атсалысады, ұжымдық қоры-
тындыда  өз үлесі бар екенін сезіп, қуаттана марқаяды, келесі мәселелер түйінін шешуге 
еркін араласады, өз ойын жасқанбай айтуға үйренеді. Тақырыптың негізгі өзегін, бағытын, 
мән-мағынасын түсінеді, тіл байлығын жетілдіреді, өз ойын қысқа, мазмұнды, мағыналы, 
дәлелді баяндауға дағдыланады, пәнге қызығушылығы артады, ғылым негіздерін игеру 
әдістерін меңгереді , сөйтіп өзін келесі мәселені талдауға дайындайды. Оқушының білімін 
қалыптастыру деңгейінде, оны зерттеу, талдау, жауап табу үшін жеткілікті материал болу 
керек, «Ассоциация», «Топтау», «Түртіп алу», «Болжау», «Әлемді шарлау», «Броундық 
қозғалыс», «Стикердегі диалог»  әдістерін пайдалануға болады. «Өзара оқыту әдісі», «Кең 
ауқымды лекция» әдісі, «Инсерт» әдісі, «Білемін, білгім келеді, үйренемін», т.б. әдіс-тәсіл-
дерді қолдану оқушының өздігінен білім алу, шығармашылық іс-әрекеттерінің оянуы, бір 
сөзбен айтқанда , өзіндік еңбек ету кезеңіне айналдырады. 

Қорыта айтқанда, жаңа әдістердің көмегімен білім алушылардың білімін жетілдіру 
мен оқу сапасын арттыруға болады. Қазіргі интербелсенді оқыту әдістері бойынша жүр-
гізілген сабақтар іздеудің мән-жайына қаныға, білімді тереңінен айтуға төселеді, дәлелдер 
келтіру, дәлелдеу тәсілдеріне жаттығады, теория мен практиканың бірлігін игереді, жеке 
және топпен бірлесіп мәселе түйінін шешу жолдарын табуға жаттығады, өз жолдастары-
ның пікірімен санасуға, өткір сындарды тыңдап одан тиісті қорытындылар жасай білуге 
машықтанады. 

Қара өлеңмен қамшы өретін, өз елі мен жерін қастерлей білетін, жүректері мен жан 
дүниесі мықты рухқа толы ұрпақты қалыптастыруда, тарих пәнінің алар орны ерекше 
екендігі анық. Сондықтан да оқушыларымызға тек қана қажетті ақпаратты беріп қана қой-
май, оқулық бетіндегі мәліметпен ғана шектелмей сапалы білім мен патриоттық тәрбие 
беру ұстаздардың ғана қолында екенін естен шығармайық!

         БАЯНБАЙ Тасқын Қалиұлы, 
Тельман Жанұзақов  атындағы орта 

мектептің тарих пәні мұғалімі. 

Білім ордаларында

Оқушыларға  тарих  пәнін  оқытуда 
заманауи  әдіс – тәсілдерді  қолданудың  маңызы
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Мемлекеттік қызмет

«Жер учаскесінің нысаналы мақсатын 
өзгертуге шешім беру» мемлекеттік қызметі

«Құрылыс және реконструкция (қайта жоспар-
лау, қайта жабдықтау) жобаларын әзірлеу кезінде 
бастапқы материалдарды ұсыну» мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет. «Құрылыс және реконструкция 
(қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) жобаларын әзір-
леу кезінде бастапқы материалдарды ұсыну» мем-
лекеттік көрсетілетін қызметін  аудандардың және 
облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы 
органдары көрсетеді. Мемлекеттік көрсетілетін қыз-
мет жеке және заңды тұлғаларға тегін көрсетіледі.

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызмет-
ті көрсету нәтижелерін беру:

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы ;

2) Еlicense.kz - веб-порталы арқылы жүзеге асы-
рылады.

Өтініш беруші барлық қажетті құжаттарды пор-
тал арқылы берген кезде өтініш берушінің «жеке ка-
бинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтиже-
сін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін сұраудың қабылданғаны туралы мәр-
тебе көрсетіледі. Мемлекеттік мекеме келіп түскен  
құжаттар мен  мәліметтерді келіп түскен күні тірке-
уді жүзеге асырады. Өтініш беруші жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сәйкес жүгінген жағдайда өтінішті қабылдау және 
қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні 
жүзеге асырылады. «Құрылыс және реконструкция 
жобаларын әзірлеу кезінде бастапқы материалдар-
ды ұсыну» тіркеуден өткізгеннен кейін көрсетілетін 
мемлекеттік мекеме құжаттарды алған сәттен 
бастап 2 жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың 
толықтығын тексереді. Өтініш беруші құжаттардың 
толық емес топтамасын ұсынған жағдайда, мемле-
кеттік мекеме көрсетілген мерзімде өтінішті одан әрі 
қараудан дәлелді бас тартады. Ұсынылған құжаттар 
толық болған жағдайда, мемлекеттік мекеме  беріл-
ген құжаттарды қарап, қызметтің нәтижесін мемле-
кеттік мекемемен өтініш берушінің «жеке кабинеті-
не» ЭЦҚ-сымен қол қойылған электрондық құжат 
нысанында жолданады.

Қызмет көрсету уақыты
Сәулет-жоспарлау тапсырмасын және техника-

лық шарттарды беруге – 6 жұмыс күні; 
Бастапқы материалдарды алу – 15 жұмыс күні.
Дәлелді бас тарту – 5 жұмыс күні.

Аудандық «Құрылыс, сәулет және 
қалақұрылысы бөлімі» ММ.

Қазіргі уақытта жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту – өте өзекті тақы-
рыптардың бірі. Қандай жағдайларда нысаналы мақсатты өзгерту қажет? Егер сіз 
өз жер учаскеңізді басқа мақсатта пайдалансаңыз, бұл жағдайда оның нысаналы 
мақсатын өзгертуге тура келеді.

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын қалай өзгертуге болады? Алдымен, қол-
даныстағы заңнаманы білу керек. Кейін қиын жағдайға тап болғаннан гөрі, барлық 
құжаттарды талапқа сай заңдастырған дұрыс. Мысалы, егер сізде жер учаскесінің 
нысаналы мақсаты жеке тұрғын үй құрылысын жүргізу үшін болса, бірақ іс жүзінде 
сіз оны жатақхана немесе техникалық қызмет көрсету станциясы үшін және т.с.с. 
мақсатта қолдансаңыз, онда сіз ерте ме, кеш пе кемінде айыппұл төлеуіңіз мүмкін. 
Ал заң шеңберінде мәселе жер учаскесін тартып алуға дейін баруы мүмкін.

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту үшін өтінішті дұрыс жіберуіңіз ке-
рек. Өтініште жер учаскесінің кадастрлық нөмірі, сіз сұраған жер учаскесінің ны-
саналы мақсаты, жер учаскесінің көлемі және жер учаскесіне мемлекеттік акттің 
деректері көрсетіледі.

Назар аударыңыз! Егер сіз маңызды бір нәрсені көрсетуді ұмытып кетсеңіз, сіз 
үшін әкімдікте мұны ешкім жасамайды. Бұл жағдайда өтінім қараусыз қалдырыла-
ды немесе біріншісіне баламалы теріс қорытынды шығарылады. Демек, сіз бекер 
уақыт жоғалтасыз

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту мемлекеттің міндеті емес, құқығы 
екенін білгеніңіз жөн. Әкімдік пен аумақтық органдар сіздің жер учаскеңіздің ныса-
налы мақсатын өзгерту мүмкіндігін бас жоспарда ескерілген немесе ескерілмеген-
дігіне байланысты қарастырады. Егер мұндай мүмкіндік қарастырылмаған болса, 
не істесеңіз де, яки шағым жазсаңыз да, бәрі бекер. Елді мекеннің бас жоспары 
– бұл өте маңызды құжат, бүкіл аймақ соған сәйкес дамиды. Егер бас жоспарға 
егжей-тегжейлі жоспарлау мен әзірлеу жобасына байланысты сіз сұраған жер 
телімінің нысаналы мақсатын өзгертуге тыйым салынса, онда бұған ҚНжЕ, сани-
тарлық нормалар тыйым салған деген сөз. Яғни сіз сұратып отырған нысаналы 
мақсат сәулеттік, экологиялық, өрт қауіпсіздігі және санитарлық талаптарды бұзу 
қаупін тудыруы мүмкін.

Егер, бас жоспарда сіздің учаскеңіздің нысаналы мақсатын өзгерту мүмкіндігі 
ескерілген болса, сондай-ақ еш құқық бұзушылық болмайтын жағдайда, толық әрі 
дұрыс өтініш жолдасаңыз, сұранысыңызға оң шешім шығарылады.

Бұл қызметке заңды және жеке тұлға тапсырыс бере алады. Мемлекеттік қы-
змет көрсету нысаны электронды, ақысыз беріледі. Қызмет көрсету мерзімі – 13 
жұмыс күні.

Өтініш беру үшін келесі құжаттар қажет. Заңды тұлғалар үшін:
1. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, электрондық 

құжат нысанындағы өтiнiш (электронды түрде жасалады).
2. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсе-

ту үшін қажетті ұсынылған материалдардың, деректердің және мәліметтердің Ко-
декстің 9-бабының 5-тармағында және 97-бабының 3-2-тармағында белгіленген 
талаптарға сәйкес келмеуі (міндетті түрде)

Жеке тұлғалар үшін:
1. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, электрондық 

құжат нысанындағы өтiнiш (электронды түрде жасалады) (міндетті түрде)(Мәлімет-
тер нысаны)

2. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсе-
ту үшін қажетті ұсынылған материалдардың, деректердің және мәліметтердің Ко-
декстің 9-бабының 5-тармағында және 97-бабының 3-2-тармағында белгіленген 
талаптарға сәйкес келмеуі (міндетті түрде).

Қызмет алушының қашықтықтан қол жеткізу режимінде электрондық портал-
дағы «жеке кабинет», сондай-ақ бірыңғай байланыс орталығы арқылы мемлекеттік 
қызметтерді көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

Порталда мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша анықтамалық қызметтердің 
байланыс телефондары көрсетілген.

Б.БАУБЕК,
«Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты» 

ММ-нің бас маманы.

«Құрылыс және реконструкция 
(қайта жоспарлау, қайта 
жабдықтау) жобаларына 

бастапқы материалдарды 
ұсыну» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтерді 
көрсету тәртібі

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет Жам-
был ауылдық округі әкімінің аппараты 
арқылы жеке және заңды тұлғаларға тегін 
көрсетіледі.

Елді мекен шегінен тыс  жер учаскесінің 
жеке меншікке ақысын бірден төлеп не 
бөліп төлеу арқылы сатуға шешім алу үшін, 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 
немесе www.egov.kz "электрондық үкімет" 
веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы 
өтініш беруіңіз қажет.

Қажетті құжаттар: көрсетілетін қызметті 
берушіге:

- жер учаскесін жеке меншікке сатуға ар-
налған өтініш;

- жеке басын куәландыратын құжат 
(жеке басын сәйкестендіру үшін);

- жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) 
құны актісі;

Порталға:
-  мемлекеттік көрсетілетін қызметті 

алушының электрондық цифрлық қолтаң-
басымен куәландырылған жер учаскесін 
жеке меншікке сатуға арналған электрон-
дық өтініш;

-  жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) 
құны актісінің электрондық көшірмесі.

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі– 5 
жұмыс күні.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәти-
жесі: көрсетілетін қызметті берушінің жер 
учаскесіне жер пайдалану құқығын беру ту-
ралы шешім не мемлекеттік қызметті көрсе-
туден бас тарту туралы уәжді жауап.

Жұмыс кестесі:
Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппара-

ты – 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан 
әрі-Кодекс)  сәйкес демалыс және мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбі- жұма ара-
лығында, сағат 13:00-ден 14:30-ға дейінгі 
түскі үзіліспен, сағат 9:00-ден 18:30-ға дей-
ін.

Порталда – жөндеу жұмыстарын жүр-
гізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қыз-
метті алушы Кодекске сәйкес жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке 
күндері жүгінген жағдайда, өтініш қабылдау 
және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

 
Г.САДИРМЕКОВА,

 «Жамбыл ауылдық округі әкімінің 
аппараты» ММ-нің бас маман, 

іс басқарушысы.

«Жер учаскесін жеке меншікке ақысын 
бірден төлеп не бөліп төлеу арқылы 

сату» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметін қалай�  алуға болады?

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы "Жер учаскесінің ныса-

налы мақсатын өзгертуге шешім 
беру" мемлекеттік қызметін көрсету 
қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 
"Мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тер туралы" 2013 жылғы 15 сәуір-
дегі Қазақстан Республикасы Заңы-
ның (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 
1) тармақшасына сәйкес әзірленді 
және "Жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгертуге шешім беру" 
мемлекеттік қызметін (бұдан әрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет) 
көрсету тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай 
негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) жеке кабинет – "электрондық 
үкіметтің" веб-порталындағы пай-
даланушының кабинеті;

2) жергілікті атқарушы орган-
дардың шешімдері – облыстардың, 
республикалық маңызы бар қала-
лардың, астананың, аудандардың, 
облыстық маңызы бар қалалардың 
жергілікті атқарушы органдарының, 
сондай-ақ аудандық маңызы бар қа-
лалар, кенттер, ауылдар, ауылдық 
округтер әкімдерінің жер учаскесі-
не құқық беру туралы құқықтық ак-
тілері;

3) жер комиссиясы –жер 
учаскесіне құқық беру туралы (ша-

руа немесе фермер қожалығын, 
ауыл шаруашылығы өндірісін жүр-
гізу үшін уақытша өтеулі жер пай-
далану (жалға алу) құқығын беру 
жөніндегі конкурс жеңімпазын ай-
қындау туралы), жер учаскелерінің 
нысаналы мақсатын өзгерту туралы 
және су қорының жерлерін басқа 
санаттардағы жерлерге ауыстыру 
туралы өтініштерді (өтінімдерді) қа-
рау және қорытындылар дайындау 
үшін 2003 жылғы 20 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Жер 
кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 
43-бабына сәйкес құрылатын, жер-
гілікті атқарушы орган жанындағы 
алқалы орган;

4) жер қатынастары жөніндегі 
уәкілетті орган – облыстың, респу-
бликалық маңызы бар қаланың, 
астананың, ауданның, облыстық 
маңызы бар қаланың жергілікті 
атқарушы органдарының жер қаты-
настары саласындағы функциялар-
ды жүзеге асыратын құрылымдық 
бөлімшесі;

5) жер учаскесі – Кодекске сәй-
кес жер қатынастары субъектілері-
не бекітіліп берілетін, тұйық шекара 
ішінде бөлінген жер бөлігі;

6) мемлекеттік көрсетілетін қы-
змет стандарты – мемлекеттік қыз-
мет көрсетуге қойылатын, мемле-

кеттік қызмет көрсету ерекшеліктері 
ескеріле отырып, қызмет көрсету 
процесінің сипаттамаларын, ныса-
нын, мазмұны мен нәтижесін, сон-
дай-ақ өзге де мәліметтерді қамти-
тын негізгі талаптар тізбесі;

7) "электрондық үкіметтің" 
веб-порталы (бұдан әрі – портал) – 
нормативтік құқықтық базаны қоса 
алғанда, бүкіл шоғырландырылған 
үкіметтік ақпаратқа және электрон-
дық нысанда көрсетілетін мемле-
кеттік қызметтерге, табиғи монопо-
лиялар субъектілерінің желілеріне 
қосуға техникалық шарттарды 
беру жөніндегі қызметтерге және 
квазимемлекеттік сектор субъек-
тілерінің қызметтеріне қол жеткізу-
дің бірыңғай терезесі болып табы-
латын ақпараттық жүйе;

8) электрондық цифрлық қол-
таңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) – электрон-
дық цифрлық қолтаңба құралда-
рымен жасалған және электрондық 
құжаттың дұрыстығын, оның ти-
есілілігін және мазмұнының өзгер-
мейтіндігін растайтын электрондық 
цифрлық нышандар жиыны.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет 
көрсету тәртібі.

3. Мемлекеттік қызметті облы-
стардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың, аудан-

дардың және облыстық маңызы бар 
қалалардың жергілікті атқарушы 
органдары, аудандық маңызы бар 
қаланың, кенттің, ауылдың, ауыл-
дық округтің әкімдері (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көр-
сетеді.

4. Мемлекеттік қызметті алу 
үшін жеке және заңды тұлғалар 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) портал арқылы көрсетілетін 
қызметті берушіге мыналарды ұсы-
нады:

1) көрсетілетін қызметті алушы-
ның ЭЦҚ-мен куәландырылған осы 
Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес 
жер учаскесінің нысаналы мақса-
тын өзгертуге арналған электрон-
дық құжат нысанындағы өтініш;

2) жер учаскесінің нысана-
лы мақсаты өзгерген кезде, жер 
учаскесінің кадастрлық (бағалау) 
құнына тең соманы бюджет кірісі-
не төлеу, Кодекстің қажет болған 
жағдайда, өзгертілген нысаналы 
мақсат үшін 2003 жылғы 20 мау-
сымдағы Қазақстан Республикасы 
Еңбек кодексінің 9-бабы 5-тармағы-
на сәйкес кадастрлық (бағалау) 
құны мен осы учаске бұрын мемле-
кеттен сатып алынған баға арасын-
дағы айырмаға тең соманы бюджет-
ке төлеу қажет болған жағдайда, 

жер учаскесінің кадастрлық (баға-
лау) құны актісінің көшірмесі.

Көрсетілетін қызметті алушы-
лардан ақпараттық жүйелерден 
алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету 
процесінің сипаттамасын, ныса-
нын, мазмұны мен нәтижесін, сон-
дай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету 
ерекшеліктерін ескере отырып, 
өзге де мәліметтерді қамтитын қа-
жетті құжаттар мен мемлекеттік 
қызмет көрсетуге қойылатын негізгі 
талаптардың тізбесі осы Қағида-
ларға 2-қосымшаға сәйкес "Жер 
учаскесінің нысаналы мақсатын 
өзгертуге шешім беру" мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында 
жазылған.

Жеке басты куәландыратын 
құжат туралы, заңды тұлғаны тір-
кеу (қайта тіркеу) туралы, дара 
кәсіпкерді тіркеу туралы не жылжы-
майтын мүлікке меншік құқығын 
растайтын дара кәсіпкер ретінде 
қызметінің басталғаны туралы, жер 
учаскесіне құқық белгілейтін және 
сәйкестендіру құжаттары туралы, 
жер учаскесіне ауыртпалықтың 
жоқтығы туралы мәліметтерді көр-
сетілетін қызметті беруші тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелер-

«Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» 
мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары
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Мемлекеттік қызмет
11 маусым, сенбі, 2022 жыл

ден "электрондық үкіметтің" шлюзі 
арқылы талап етеді.

Көрсетілетін қызметті алушы-
ның "жеке кабинетіне" мемлекеттік 
қызмет көрсетуге арналған сұра-
нымның қабылданғаны туралы 
мәртебе, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет көрсету күні мен уақыты 
көрсетілген хабарлама жіберіледі.

6. Көрсетілетін қызметті беруші 
кеңсесінің қызметкері осы Қағида-
лардың 4-тармағында көрсетілген 
құжаттарды қабылдайды, тіркейді 
және оларды өтінішті қабылдаған 
күні көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына не оны алмастыратын 
адамға береді.

Көрсетілетін қызметті алушы 
2015 жылғы 23 қарашадағы Қа-
зақстан Республикасының Еңбек 
кодексіне сәйкес жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс және 
мереке күндері жүгінген жағдайда, 
өтінішті қабылдау және мемлекет-
тік қызмет көрсету нәтижесін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырыла-
ды.

Өтініш беруші құжаттар топта-
масын толық ұсынбаған және (не-
месе) қолданылу мерзімі өтіп кет-
кен құжаттарды ұсынған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші 1 (бір) 
жұмыс күні ішінде өтінішті қабылда-
удан бас тарту дайындайды және 
көрсетілетін қызметті алушының 
"жеке кабинетіне" көрсетілетін қыз-
метті беруші басшысының ЭЦҚ-сы 
қойылған электрондық құжат ныса-
нында хабарлама жолдайды.

7. Көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы не оны алмасты-

ратын адам құжаттардың мазмұ-
нымен танысады, қарар қояды 
және жер өз құзыреті шегінде 1 
(бір) жұмыс күні ішінде жер қаты-
настары жөніндегі уәкілетті органға 
не сәулет және қала құрылысы са-
ласындағы құрылымдық бөлімшеге 
учаскесінің мақсатын өзгерту тура-
лы өтініш жібереді.

8. Жер қатынастары жөнін-
дегі уәкілетті органның не сәулет 
және қала құрылысы саласындағы 
құрылымдық бөлімшенің жауап-
ты орындаушысы өз құзыреті ше-
гінде өтініш келіп түскен күннен 
бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде 
жер учаскесін мәлімделген ныса-
налы мақсаты бойынша пайдалану 
мүмкіндігін айқындайды және оны 
барлық мүдделі мемлекеттік орган-
дарға, инженерлік және коммунал-
дық қамтамасыз ету жөніндегі тиісті 
қызметтерге бір мезгілде келісуге 
жолдайды. 

9. Келісуші органдар 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде жер учаскесін 
мәлімделген нысаналы мақсаты 
бойынша пайдалану мүмкіндігі ту-
ралы тиісті қорытындылар береді.

10. Жер қатынастары жөніндегі 
уәкілетті органның немесе сәулет 
және қала құрылысы саласындағы 
құрылымдық бөлімшенің жауапты 
орындаушысы өз құзыреті шегінде 
қорытындылар келіп түскен күннен 
бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде жер 
учаскесін мәлімделген нысаналы 
мақсаты бойынша пайдалану мүм-
кіндігін айқындайды.

11. Жер қатынастары жөніндегі 
уәкілетті органның жауапты қыз-

меткері материалдарды жер комис-
сиясының қарауына дайындайды.

12. Жер комиссиясының қоры-
тындысы жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгерту мүмкіндігі туралы 
ұсыныс жер комиссиясына келіп 
түскен сәттен бастап 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде хаттамалық шешім ны-
санында екі данада жасалады. 

13. Жер қатынастары жөнін-
дегі уәкілетті органның не сәулет 
және қала құрылысы саласындағы 
құрылымдық бөлімшенің жауапты 
орындаушысы өз құзыреті шегінде 
жер комиссиясының тиісті қорытын-
дысы келіп түскен сәттен бастап 1 
(бір) жұмыс күні ішінде көрсетілетін 
қызметті берушінің тиісті шешімін 
әзірлейді.

Аудандық маңызы бар қала, 
кент, ауыл, ауылдық округ әкімдері 
шешім (өкім) қабылдаған жағдайда, 
жер комиссиясының қорытынды-
сы көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесіне жіберіледі.

14 Көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгерту туралы не мем-
лекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту туралы шешімі жер комисси-
ясының тиісті қорытындысы келіп 
түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс 
күні ішінде қабылданады.

15. Көрсетілетін қызметті бе-
рушінің кеңсе қызметкері пор-
тал арқылы көрсетілетін қызмет-
ті алушының "жеке кабинетіне" 
көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті адамының ЭЦҚ-сы қой-
ылған электрондық құжат нысанын-
да тиісті шешім жолдайды.

16. Көрсетілетін қызметті бе-
руші мемлекеттік қызметтер көр-
сету мониторингінің ақпараттық 
жүйесіне мемлекеттік қызмет көр-
сету сатысы туралы деректердің 
енгізілуін қамтамасыз етеді.

17. Ақпараттық жүйе істен 
шыққан жағдайда, көрсетілетін қы-
зметті беруші көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімше-
сінің ақпараттық-коммуникациялық 
инфрақұрылымға жауапты қызмет-
керін дереу хабардар етеді.

Бұл жағдайда ақпараттық-ком-
муникациялық инфрақұрылымға 
жауапты қызметкер техникалық 
проблема туралы хаттама жасайды 
және оған көрсетілетін қызметті бе-
руші қол қояды.

18. Мемлекеттік қызметті көр-
сетуден бас тартуға мыналар негіз 
болып табылады:

1) көрсетілетін қызметті алушы-
ның мемлекеттік көрсетілетін қы-
зметті алу үшін ұсынған құжат-
тарының және (немесе) оларда 
қамтылған деректердің (мәлімет-
тердің) дұрыс еместігінің анықта-
луы;

2) көрсетілетін қызметті алушы-
ның және (немесе) мемлекеттік қыз-
мет көрсету үшін қажетті ұсынылған 
материалдардың, деректердің 
және мәліметтердің Кодекстің 9-ба-
бының 5-тармағында және 97-ба-
бының 3-2-тармағында белгіленген 
талаптарға сәйкес келмеуі;

3) мемлекеттік қызмет көрсе-
ту үшін талап етілетін Кодекстің 
49-1-бабының 5-тармағына сәйкес 
келісім туралы сұранымға келісуші 

органдардың теріс қорытындысы.
3-тарау. Мемлекеттік қызмет-

тер көрсету мәселелері бойынша 
көрсетілетін қызметті берушілердің 
және (немесе) олардың лауазым-
ды адамдарының шешімдеріне, 
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 
шағымдану тәртібі

19. Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері бойынша 
көрсетілетін қызметті берушінің 
шешіміне, әрекеттеріне (әрекет-
сіздігіне) шағым көрсетілетін қыз-
метті беруші басшысының атына, 
мемлекеттік қызметтер көрсету са-
пасын бағалау және бақылау жөнін-
дегі уәкілетті органға беріледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің 
атына келіп түскен көрсетілетін қы-
зметті алушының шағымы Заңның 
25-бабының 2-тармағына сәйкес 
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұ-
мыс күні ішінде қаралуы тиіс.

Мемлекеттік қызметтер көрсе-
ту сапасын бағалау және бақылау 
жөніндегі уәкілетті органның атына 
келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күні-
нен бастап 15 (он бес) жұмыс күні 
ішінде қаралуы тиіс.

20. Мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижелерімен келіспеген жағдай-
да, көрсетілетін қызметті алушы 
Заңның 4-бабы 1-тармағының 6) 
тармақшасына сәйкес сотқа жүгі-
неді.

ӘБІЛЖАН Арсен Әбілжанұлы, 
«Ұзақ батыр  ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ-нің  бас 
маман, іс басқарушысы.

Мұқағали шынымен де ғасырдан 
асып туған ақын. Оған дәйек келтіру-
дің өзі ақылға шүбә келтірумен тең 
секілді. Ол мәңгілік ақын болғандықтан 
ғасырдан асып туған дейміз. Мұқаға-
лиды ХХІ ғасырдың құрдасы дегеннің 
өзі дөп айтылған. Ақын да өз тұсында 
жырында айтқанындай, ХХІ ғасырдың 
құрдасы боларын сезген де болар. 
Себебі, поэзия – өшпес мұра. Мұқаға-
ли да өлген жоқ. Бүгінде Мұқағалиды, 
оның өлеңдерін білмейтін қазақ кемде 
кем. Жаңа ғасырдың жас ұрпағы да 
ақынның жырларын сүйіп оқиды. Өт-
кен ғасырда өмір сүріп, жаңа ғасырмен 
бірге жасасып, келер ғасырға да бет 
алу – нағыз таланттардың, нағыз ақын-
дардың қолынан келетін дүние. Поэзи-
ядағы ұлан-ғайыр жетістігі, шынайы 
таланты үшін ақынға деген сый-құр-
метім бұрынғыдан да еселене түседі. 

Мұқағали қандай тақырыпта бол-
сын ақтарыла жырлаған. Мәселен, 
ата-ана, туған жер, туған ауыл, бала-
лық шақ, Отан, өмір, достық, махаб-
бат туралы жан-жүрегімен өлеңдерін 
жазды. Ақынның шығармашылығы 
«Құлақтан кіріп бойды алар» поэзия-
дан тұрады. Тілге оңай тиген, түйсікке 
қиындықсыз жеткен, терең мағыналы 
өлеңдерін оқи бергің келеді. Мұқаға-
лидың өлеңдерін оқығаннан кейін по-
эзия әлемін ұнатпау мүмкін емес. Жай 
ғана жүрекке әдемі жол тапқан алып 
тұлғаның алып шығармашылығы қай 
қазақтың болса да миында, ойында, 
жүрегінде мәңгі сақталып қалады.

Ақынның өз тұсында қандай қиын-
дықтармен арпалысқанын мен бәлкім 
түсіне қоймайтын шығармын. Жырдың 
жүгін арқалау да ақынның бір қиын-
дығы болған сияқты. Бұл қиындық не-
месе ерекше сезім. Ол әр ақынның ба-
сынан өтері анық. Мұқағалидың жүрегі 
Алланың берген таланты мен ақындық 
дертінен ауырған деп ұқтым. Қанша-
лықты аз ғұмыр кешсе де келешектің 
кемел ұрпақтары сүйіп оқитын мәңгілік 
мұрасын тастап кетті. Бұл Мұқағали-
дың елі-жеріне тарту етіп тастап кеткен 
алтын қазынасы. 

Ақын туралы айта берсек, тым көп, 
таңды таңға ұруға болады. Соның ішін-
де ақынның жары Лашын туралы да 
айта кеткім келеді. «Әрбір мықты ердің 
артында ақылды әйел тұрады»,-де-
мекші, Мұқағалиға арналған «Бұл ға-
сырдан емеспін» атты қысқа метраж-

ды фильмде Лашынның бейнесіне 
таңырқай да тамсана да қарадым. 
Себебі, мен күткен образдан, мен күт-
кен бейнеден екі есе әдемі әрі шынайы 
шықты. Лашын мұғалім болған. Жаны 
– нәзік, жүзі-жаз, көңілі-көктем, көзі 
ашық аяулы ана. Оның бейнесін әлі 
де зерттей түсу керек. Фильмде оның 
рөлін Ақбота Рахат сомдады. Театр 
әртісінің кезекті бұл образы мен білік-
тілігі маған ұнады. Мен үшін нәзік да-
уысты, нәзік жүректі Лашын бейнесі 
көз алдымда қалды. Менің таңырқаға-
нымның бір себебі, Лашынның Мұқаға-
лиға деген сый-құрметі мен оның 
үлкен жүрегін түсінгені. Ақынның жы-
рларын, жүрегінің тазалағын, қайғысы 
мен қуанышын тілсіз түсініп, оған қол-
дау білдірген Лашынға алғысым зор. 
Біз Мұқағалидың түскен бейнежазба-
сын көрген емеспіз. Түссе де сақтал-
май қалған болар. Сондықтан оның да, 
Лашын мен отбасының да толықтай 
түр-сипатын, сөйлеу мәнерін, көзқара-
сын, жүріс-тұрысын нақты білмейміз. 
Тек қиялға беріліп елестете аламыз. 
Біз ақынның дауысы мен суреттеріне 
ғана қанықпыз.

Осы фильмдегі Мұқағали бейнесі 
– менің түсінігімдегі сәтті образдардың 
бірі. Иә, алғашында қабылдау оңай 
болған жоқ. Алайда келесі бөлімдер-
де актерға да, ұжым мен режиссерға 
да сене түстім. Алғаш рет Мұқағалиды 
болмаса да соның бейнесіндегі кей-
іпкерді көрдік. Мұның өзі бір ғанибет 
болды. Бұл қысқа метражды фильм 
көптің көңілінен шықты деп ойлай-
мын. Өйткені, ақынның бар болмысын, 
ішкі жан-дүниесі мен айналасындағы 
адамдардың ой-пікірін және мақсатын 
көрсете алды. Әдемі туынды. 

Мұқағали – Абайлардың жалға-
сы. Ол – қазақтың басына бақыт бо-
лып туған өр тұлға. Ақындық мінезі, 
ой-пікірі, ұстанымы бар нағыз ақын. 
Оны ауыртқан да – өлең, емдеген 
де – өлең! Оның өмірі аңыз, тағдыры 
толқын. Мұқағалиды кешегі тұстас за-
мандастары аяққа таптағандай болса, 
бүгінгілер мен болашақ ұрпақ бәрінен 
арашалап алады. Заманының заңғар 
ақыны – Мұқағали!

                                                      
 Алтынай ҚАРАШ,

 Жәмеңке орта 
мектебінің оқушысы,

             Қақпақ ауылы.

Ғасырдан асып туған ақын
Мұқағали – мәңгілік!

Кейінгі жылдары ауданымызда спорт жақсы да-
мып келеді. Мектептің дене тәрбиесі пәндерінен 
спорт жайлы толық мағлұмат алған жастар, спорттың 
қандай түрімен айналысатыны жайлы таңдау жасай 
алады.Бұл салада  ұстаздар шәлкөделік Айдаров 
Асқарбек, сүмбелік Айсаев Зкрия,таластық палуан- 
ұстаз Әкімбаев Нұрлан,көміршілік Жылкелдиев Ке-
мелхан  және текестік  Еңсебаев Сайлаубектің еңбек-
тері орасан. Қазақтың ұлттық Тоғызқұмалақ ойынынан 
облыстың және қаланың бірнеше мәрте чемпионы 
болған  сүмбелік Сейдін Бизақов ағамыздың ұлттық 

ойынға қосқан еңбегі бір төбе. Ағамыз  «Тоғызқұма-
лақ әліппесі» атты ұлттық ойынның ереже кітабын 
жазған.   Осындай ұлағатты ұстаздардың еңбегінің  
нәтижесінде ауданымыздан әр түрлі спорт түрлерінен 
облыс, республика, халықаралық жарыстар мен әлем 
жарыстарынан чемпиондар шыққан. 2004 және 2005 
жылдары ережесіз жекпе-жектен алғаш рет әлем чем-
пионы болған Қақпақтың  спортшысы Назаров Ардақ 
пен Бейбіт ағаларының жолын жалғастырушы тала-
стық Әшімов Қазыбек аралас жекпе-жектен, қызыл-
шекаралық Бектұрсынов Сырым мен көксайлық Усер-
бай Даулет панкратионнан, қарасаздық Ермекбаева 
Гауһар мен нарынқолдық Қызайбай Назым  бокстан, 
сарыбастаулық Қымбат Елеусізқызы джиу-джитсудан, 
сарыжаздық Нұрсұлтан Нұрсейітов белбеу күресінен   
әлем чемпионы атағын жеңіп алған спортшылар. Қай-
нарлық Ақбаян Нұрмамет жеңіл атлетикадан  респу-
блика рекордын жаңартқан. Ал сарыжаздық Спатаев 
Тимур әлемнің екі дүркін чемпионы және әлемнің ре-
кордын жаңартқан спортшы. Сонымен қатар, еліміздің 
отыз жылдығы мерекесі қарсаңында  атан түйені 
30 метр жерге көтеріп барып, жұртшылықтың риза-
шылығын алған. Тимурға риза болған Түрік елі арнайы 
шақырып қонақ жасап, өнерін тамашалаған. Әлемнің 
рекордшысы,ауданымыздың Құрметті Азаматы Тимур 
Спатаев қазір  Астанада өз жұмысын жалғастыруда.                                                                                                        
Соңғы  жылдары ауданымызда спортты дамыту мақ-
сатында  спорт кешендері мен спорт алаңдары салы-
на бастады. Бұл бастаманы Талас ауылының жаста-
ры бастаған. «Ауыл жастары» атты топ өз күштерімен 
ескі істен шыққан жылу беретін құрылысты күрес 
залына ыңғайлап жасап шыққан. Кезінде аудан әкімі 
болған Жолан марқұм мен Теңізбаев Нұрбақыт келіп 
ашып берген .Қазір ауыл жастары жаттығып, аудан-
дық жарыстар өтіп тұрады. 2022 жылы аудан орта-
лығынан заман талабына сай спорт кешені салынып, 
пайдалануға берілді. Қазір сол спорт кешенінде Ау-
дандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі 
оқушыларға түрлі спорт түрлерінен сабақтар өткізуде. 
Ауылдың спортты сүйер қауымы өз күштерімен спорт 
кешені мен спорт залдарын салуды әлі де жалғас- 
тыруда.  Үстіміздегі жылы  қарасаздықтар  «Аманат 
Қарасаз»  қоғамдық қорының директоры Сәрсенба-
ев Ұланның басшылығымен және ауыл жастарының 
ұйымдастыруымен ауылдарынан  спорт кешенін 
салған. Құрылысқа жиналған 37 миллион  теңге,   4 

жарым миллион теңге спорт жабдықтарына жұмса-
лып, көпшіліктің ойынан шыққан. Құрылыстың ашылу 
салтанатына  қоғам қайраткері Т.Естенов, аудан әкімі 
Нұржан Құдайбергенов пен  халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері Т.Көншібаев және әлем чемпиондары 
Жасұлан Қыдырбаев пен Гауһар Ермекбаевалар қа-
тысып лентасын қиған. Қарасаздағы спорт кешенінің 
ашылуын  облыстық қаржы бөлімі қолдап,  ауылдың 
12 адамын жұмыспен қамтамасыз еткен. Қарасаз-
дықтардың жаңа спорт ғимаратын  іске қосуы болашақ 
ұрпаққа спортпен еркін түрде айналысуына жол ашып 

отыр. Ауданымыздағы шағын Көкбел елді мекенінен 
де соңғы жылдары Бердібекұлы Нұриддин, Құсайы-
нов Мұрат Ғабитұлы және Абиыр Ерсін Жылқыбай-
ұлы мен Нұрғали Жантас Қаһарманұлы сынды үздік 
спортшылар шыққан.Алғаш Далабаев Олжастан 
классикалық күрес өнерін үйренген Ерсін 2019 жылы 
Шәміл Серіковты еске алу халықаралық турнирінің  
жеңімпазы болған. Жантас 2018 жылы классикалық 
күрестен еліміздің чемпионы болып, Антальяда өт-
кен халықаралық жарыстың күміс жүлдегері болған.
Спортқа қызығушылық танытқан  ауыл жастары өз 
күштерімен ауылдан күрес залын жасап алған. 1971-
2000 жылдары  орта мектеп бітірушілер ұйымшыл-
дық көрсетіп, демеушілік жасаған. Сонымен қатар, 
кәсіпкер Сағымбаев Бекжан, Насыров Нұрбол және 
"Хантәңірі қырандары" қорының азаматтары үлкен 
көмек жасаған. Залдың ашылуына  «Хантәңірі қыран-
дары» қорының басшылары,көкбелдік спортшылар 
Ерсін мен Жантас және облыстық спорт басқарма-
сының басшысы Теңізбаев Нұрбақыт  пен  аудандық  
бұқаралық спорт бөлімінің басшысы Ақылов Талғат   
келіп  сөз сөйлеп, күрес залының лентасын қиған. 
Күрес залының салынып, іске қосылуына басшылық 
жасаған   Мұқамәди Мұрат,Төлегенов Қайрат пен 
Мағзұмов Азаматқа ауыл ақсақалы Сымақын қария 
батасын берген. Ауылдық ақсақалдар алқасының мү-
шесі  Сайлаухан  Нүсіпжанов  ауыл тұрғындарының 
атынан  алғыстарын айтып, ризашылықтарын білдір-
ген. Спортқа демеушілік көрсетіп жүрген  «Хантәңірі 
қырандарының» қор басшылары осы іске көңіл бөліп, 
ұйымдастыру жұмыстарымен айналысқан жігіттерге  
рахметтерін айтып, ата жолымыздың салтымен ша-
пан жауып, алғыс айтқан. Ауданымызда  атқарылып 
жатқан осындай игі істер аудан спортын дамыта бе-
рері сөзсіз. Келешекте ауданымыздан  спорттың үш 
түрінен спорт шебері сарыжаздың Жантелі Мұқи,  
халықаралық турнирлердің жеңімпаздары  танымал 
спортшылар Телақынов Еркін, Сайдақов Еркін және 
Ержікеновтар сияқты даңқты спортшылар шығаты-
нына сенім мол. Ауданымызда спортқа жете көңіл 
бөлініп, оның дамуы  жалғасуда. 

                        
 Беркін ӘКЕБАЕВ, 

Республикалық «Алтын қалам» әдеби 
байқауының жүлдегері, 

Райымбек ауданының Құрметті Азаматы.

Спорт 

Жете көңіл бөлінуде
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Өткен күннен бір белгі
Маған ес кіре бастаған күн-

дерімнің бірінде, дастархан басын-
да кешкі асымызды ішіп отырған-
быз. Қанапия атам мен Шари апам 
өзара әңгімелерін айтып отыр еді, 
бір мезетте Әйем маған күлімдеп 
қарап:(апамның есімін осылай ай-
татынбыз) «Бөлеке, бүгін ертерек 
жата ғой, ертең таудағы үйге ба-
рамыз!» - деді. Мен қуанып кеттім. 
Мамық төсегімде, көз алдыма биік-
биік тауларды елестетіп жатып, ұй-
ықтап кеттім. Таңертең тұрып асы-
мызды ішіп болған соң, Әйем менің 
жылы киімдерімді кигізіп жол жүру-
ге қамдана бастады. Бір уақытта 
даладан Атам үйге кірді де:

 «Шари, дайынсың ба? Шана 
есіктің алдында тұр» - деді. Далаға 
шығып едік, Атам есіктің алдында 
тұрған жирен ат жегілген шанаға, 
Әйем екеуімізді теріс қаратып оты-
рғызды да, үлкен көк ішікпен 
қымтап жауып қойды. Өзі шананың 
алдына келіп отырды да, шана-
дағы атқа: «Шу жануар» - деп 
божысын сілкіп қалып еді, жирен ат 
та осыны күтіп тұрғандай шананы 
ақырын ғана орнынан қозғап алды 
да, алдыға қарай сүйрей жөнелді. 
Шананың темір табаны көшенің 
бойындағы қатқақ мұзға, тасқа тиіп 
шықырлап келеді. Көшенің басына 
шығып, аттың басын әппақ қарға 
бұрып еді, әлгі шықыр басыла қал-
ды. Шана, соңынан екі ізін қалды-
рып алдыға қарай сырғып келеді. 
Айналамыз әппақ қар жамылған 
жап-жазық дала. Жолдың екі қап-
талында өскен ағаштар көрінбейді. 
Біраз жүргеннен соң байқадым, 
шанамыз өрге қарай жылжып ке-
леді екен. Екі бетімді аяз қарып 
шымырлата бастады. Анда-санда 
қарғалардың қарқ-қарқ етіп, ұшып 
жүргенін байқадым. Тағы біраз 
жүріп едік, ауылымыз Текес 
кішірейіп, көз ұшымда қалды. Бай-
қаймын, аттың жүрісі баяулап қал-
ды. Осыны сезген Атам: «трр-
р»-деп аттың басын тежеді. «Осы 
арада атты біраз тынықтырып 
алайық»-деді де, Атам шанадан 
түсті.Әйем екеуіміз түспедік.Сәл-
ден кейін орнына отырды да шана-
дағы атқа: «Шу, шу»- деп еді, шана 
орнынан қозғалып, өрге қарай сы-
рғи жөнелді. Одан әрі сырғи 
жылжып, таудың екі ортасы Қы-
саңға кірдік.Оң қол жағымнан 
сарқырап аққан өзеннің дауысы 
естілді. Екі қапталымыздағы екі 
биік тау, біздің төбемізден  қарап 
тұрған секілді. Әйем мені: «Мұздап 
қалмасын»-деді ма қымтап жауып 
,тексеріп жатыр. Бұрын мұндай 
биік тауларды дәл қасынан көрме-
гем, маған қорқынышты көрінді. 
Қасынан өтіп бара жатқанда, әлгі 
таудың басына қарасам тастары 
домалап, бізді басып қалатындай 
көрінді. «Таудың басында қарағай-
лар қалай өсіп тұр екен»- деп 
таңырқай қарадым. Екі таудың 
арасынан өттік те әрі қарай жүріп 
отырып, Қаратоған ауылының 
шетіне кірдік. Ауылдың сыртынан 
айналып өтетін жол жоқ сияқты, 
орталық көшесімен жүріп келеміз. 
Жан-жақтан иттер үріп, шанаға қа-
рай жүгіруде. Атам ұзын қамшы-
сымен ұрып, әлгілердің бетін қайы-
рып келеді. Иттерден қорқып, 
Әйемнің құшағына бойымды жасы-
рып алдым. Бірер уақыттан кейін 
иттердің абалаған дауыстары ба-
сылып еді, Әйемнің құшағынан ба-
сымды шығарып жан-жағыма қара-
сам, сарқырап, Байынқол өзені 
ағып жатыр екен. Сол өзеннің бой-
ымен жоғары өрлеп келеміз. Атам, 
Әйем екеуі әңгімелерін айтып келе 
жатыр. Бір мезетте Атамның: «трр-
р»-деген дауысынан кейін шананы 
сүйреп келе жатқан жирен ат, жәй-
лап барып тоқтады. Атам:« Осы 
арада біраз бой жазып, тынығып 
алалық. Ат та терлеп кетті»-деді. 
Шанадан өзі түсті де, біздің үстіміз-
дегі көк ішікті алып, жерге түсуіміз-
ге көмектесті. Біздің ауылдағыдай 
емес, бұл жақтың қысы қатты екен. 
Сықырлаған аяз, етек жеңіңнен 
кіріп өн-бойыңды мұздатып жібе-
реді. Жирен атымыздың буы сыр-
тына шығып, төс кеудесіне мұз жа-

бысып, екі мұрнынан буы шығып 
әрең демалып тұрды. Әйем тер-
мосқа ыстық шай құйып, май 
жағылған нан, пісірілген ет алған 
екен, осыларды шананың үстінде 
отырып жеп-іштік. Бір мезетте 
Атам:« Шари, мыналарды жинап 
қоржыныңа салғын. Кеш батып кет-
пей таудағы Дәулеттің үйіне жетіп 
алайық»-деді де, жирен аттың 
тартпасын тартуға кетті. Әйем жай-
ылған дастарханын жиды да 
қоржынына салып, өз орнымызға 
жайғасып отырдық. Атам әдеттегі-
дей бізді қымтап жауып қойып, ша-
наға отырғаны сол екен, жирен ат 
шананы алға қарай сүйрей жөнел-
ді. Қарағайлары қалың өскен биік 
тауларға жақындап келеміз. Өзен-
нің арғы жағасына бөрене ағаштан 
қиып жасалған көпірден өттік. Өрге 
қарай шананы ышқына сүйреп 
атымыз әрең келе жатыр еді, Атам 
шанадан түсті де, атты жетектеп 
алға қарай жүрді. Қалың қарағай-
лардың арасына кірдік. Әппақ қар-
да, әрі-бері жүрген аңдар мен 
құстардың іздері толып жатыр 
екен. Бір қарағайдан екінші қа-
рағайға ақтиін жүгіріп бара жатты. 
Осыларға қарап қызықтап отыр 
едім, алдымыздан, иттің үрген да-
уысы естіліп еді, Әйем маған қарап 
: «Шырағым менің ,үйге де жетіп 
қалдық, мыздаған жоқсың ба?» 
-деді. «Мыздаған жоқпын Әйе, біз 
қайда келдік» -дедім. «Біз, Дәулет 
ағаңның қыстауы, Талдысай деген 
жерге келдік» -деді. Тағы біраз 
жүріп едік сары ит пен қара ит ар-
салаңдап жүгіріп келді де, құй-
рықтарын бұлғаңдатып еркелей 
бастады. Атам: «Кә күшік, кә күшік» 
-деп еді, екеуі одан әрі еркелеп 
жатты. Шанамыз сырғанап келді 
де тоқтады. Біз, Әйем екеуіміз 
теріс қарап отырғандықтан, ал-
дыңғы жақта ненің барын білмедік. 
Атам келді де көк ішікті алып, бізді 
шанадан түсіріп алды. Шанадан 
түскен соң алдыңғы жаққа қара-
сам, үлкен қой қора, одан берірек-
те шатырлы ақ үй тұр екен. Сол 
үйден Арманхан шешем шықты да 
, күлімдеп, бізге қарай бет алды. 
Атам мен Әйеме сәлемін жасап 
амандасты да , менің қасыма келіп, 
құшағына алып маңдайымнан сүй-
ді.Сағынып та қалыпты.Әлгі екі ит 
еркелеп жанымызға жүгіріп келіп 
еді, мені шошып қалады деді ма, 
кіші шешем: «Кет әрі» -деп зекіп қа-
лып еді, теріс айланып кетіп қалды. 
Амандықты сұрасып білгеннен 
кейін, Арманхан шешем: «Үйге 
кіріңіздер, жаурап қаласыздар» 
-деді. Атам, шанадан жирен атты 
шешіп жатты.  Әйем, Арманхан 
шешем үшеуіміз үйге қарай бет ал-
дық. Үйге кіріп едік, сыртқы бөлме-
де аттардың ертоқымы, сырт киім-
дер, пешке жағатын отын, 
азық-түлік сақталады екен. Одан 
әрі жүріп ас ішетін бөлмеге кірдік. 
Оң қол жақтағы бұрышта пеш жа-
нып тұр екен, үйдің іші қоңыр 
салқын. Кірген есікке қарсы кереге-
дегі шағын терезеден күннің жа-
рығы түсіп тұрды. Ал, сол қол 
жақтағы керегедегі сөреде ыдыс- 
аяқтар жинаулы тұрды. Киім-
дерімізді шештік те, керегедегі 
қағулы тұрған шегелерге іліп қой-
ып, пештің қасына келіп жылынып 
отырдық. Әйем мен Арманхан ше-
шем ойдағы-қырдағылардың аман-
дықтарын сұрастырып жатыр. 
Арғы, төргі бөлмеде көрпе жа-
стықтарды әдемілеп жинап қойып-
ты. «Мынау демалатын бөлме-ғой, 
сонда үй үш бөлмеден тұрады 
екен» - деп ойымды  жинақтадым. 
Бірер уақыттан кейін сыртқы есік 
ашылды да, Атам үйге кірді. Сы-
ртқы бөлмеде үстіне киген қара то-
нын шешіп ілгекке ілді де, біз 
жылынып отырған бөлмеге еніп: 
«Ой, күннің суығын-ай, біраз жылы-
нып алайын да, өрістегі қойлардың 
алдынан шығайын, қайтатын уақы-
ты да болып қалыпты» -деді де, 

Атам менің жаныма келіп, пешке 
жылынуға малдас құрып отыра 
кетті. Бір мезетте Атам :«Арман-
хан, мал-жандарың ит-құстан 
аман-есен ба?, жем-шөптерің бар 
ма?, мал жейтін тұздарың бар ма?, 
қойлардың қорасы жылы ма?» -де-
ген сұрақтарын бір-бірлеп қоя 

бастады. Ал кіші шешем болса осы 
сұрақтарға шетінен жауабын ай-
тып жатты. Біраз отырып бойын 
жылытып алды да: «Қой, мен да-
лаға шығайын» -деді де, Атам ор-
нынан тұрып есікке қарай бет 
алды. Әйем мен Арманхан шешем 
кешкі асты жасаудың қамына 
кірісті. Ал, мен жол жүріп шар-
шағандікі ма, бойым жылынап еді, 
ұйқым келіп қалғи бастадым. Мұны 
сезген Арманхан шешем төрдің бір 
шетіне көрпе салып, жастық қойып, 
мені жатқызды да, үстіме көрпе жа-
уып қойды. Басым жастыққа тиіп 
еді, ұйықтап кетіппін. Біраз уақыт-
тан кейін үйдегілердің әңгіме-дү-
кен құрып қаттырақ сөйлеген дауы-
старынан оянып кеттім. Үйдің 
ішінде аспалы шам жанып тұр 
екен. Басымды жастықтан көтеріп 
едім, Дәулет ағам байқап қалды 
да, қасыма келіп құшақтап аманда-
сты. Мұрныма піскен еттің иісі кел-
ді. Домалақ жозы дастарханды 
жайып, табаққа салынған етті 
жаңадан алдыларына алған екен. 
«Келе-ғой, маған» -деп, Әйем ал-
дына алып отырып, еттен үзіп-үзіп 
беріп отырды. Қатық қосылған сор-
падан да арасында ұрттатып қоя-
ды. Атам жанқалтасынан бәкісін 
алды да, сол қолына сиырдың қара 
кесек етін алып, оң қолындағы 
бәкісімен майдалап турай баста-
ды. Дәулет ағамның турап отырған 
еті торғайдың басындай болып ал-
дындағы тәрелкіге түсіп жатты. 
Кіші шешем туралған еттің астына 
салатын кеспені қазандағы сорпа-
дан сүзіп алып, жәйпақ табаққа 
салды да алдымызға қойып еді, 
Атам мен Дәулет ағам тураған ет-
терін табаққа салды. Оның үстінен 
тұздық құйылды. Осылай дастар-
хан басында Атам, Әйем, Дәулет 
ағам, кіші шешем Арманхан және 
мен кешкі асымызды өзара әңгіме-
лесіп ішіп-жеп отырдық. Бір уақыт-
та сырттағы иттердің үрген дауы-
стары естіліп еді, Атам: «Дәулет, 
киіміңді кигін де сыртқа шығып бай-
қап келсеңші, мына иттердің аба-
лап үргеніне қарағанда, тыныштық 
па өзі?»- деді. Дәулет ағам тонын 
иығына іле салды да сыртқа шығып 
еді, иттердің дауысы өршелене 
түсті. Арғы жағынан біреудің сөй-
леген дауысы естіліп еді, ағам ит-
терге: «Жат әрі» -деп еді иттердің 
дауысы басылып , екеуі өзара сөй-
лесе кетті де, үйге қарай бет алды. 
Содан ауызғы бөлмеге екеуі жүре 
сөйлесе кірді де, біз отырған бөл-
меге бірінші болып Дәулет ағам 
кірді, соңынан ілесе, үстінде әппақ 
киімі бар, қолына мылтығын 
ұстаған біреу кіріп келе жатты. 

Мұны көрген Әйем: «Ойбай-ау, 
мынауың кім?» -деп мені құшақтап, 
көзімді алақанымен жаба қойды. 
«Бұл менің досым Миша ғой, осын-
да шекара күзетеді. Анда-санда 
жаурағанда келіп, ыстық шайын 
ішіп кететін әдеті бар еді» -деп 
күлімсіреп, үйдегілерге таныстыр-
ды. «Ондай болса дастарханға 
отырып тамақ жегін, ыстық сорпа 
ішіп жылынып алғын» -деген Атам-
ның сөзіне, ана солдат орысшалап 
жауап берді. Мылтығын керегеге 
сүйеп қойды да дастарханға отыр-
ды. Сығырайған аспалы май шам-
ның жарығымен түр әлпетін онша 
да көре алмай отыр едік, кіші ше-
шем шамның білтесін көтеріп еді 
жарығы ұлғайып, анығырақ көрінді. 
Көзі көкпеңбек орыс жігіті екен. 
Әйем мені құшақтап ұстаған қолын 
босатып, алдына алып отырды. 
Сөйтсек шекара күзететін солдат-
тар, қатты аязды күндері бойларын 
жылыту үшін біздің үйге келіп, шай 
ішіп тұрады екен. Әлгі солдат 
орысшалап сөйлейді, үйдегілер 
орысша жақсы білмейді,әйтеуір 
ымдасып отырып асын берді де, 
Дәулет ағам өз жолына шығарып 
салды. Асымызды ішіп болдық та 
ас қайырылып, дастархан жинал-
ды. Әйем мен Арманхан шешем 
түпкі бөлмедегі жинаулы тұрған 
көрпелерді төсеп, жататын орын 
дайындады. Мен, Әйемнің қойнын-
да күндізгі көргендерімді көз ал-
дымнан елестетіп жатып, ұйықтап 
кеттім.Таңертең оянсам, үйде 
Әйем екеуіміз ғана қалыптық. Ке-
шегі күнгідей емес, үйдің іші жып-
жылы. Пештің оты шатырлап жа-
нып жатыр. Басқалары малдардың 
жем-шөбін беріп далада жүр екен. 
Әйем менің киімдерімді кигізді де, 
төсек орынды жинап жатыр еді, да-
ладан Арманхан шешем кірді. 
Сырт киімдерін шешіп, қолын са-
бынмен жуды да сүлгіге сүртті. Со-
дан домалақ жозыны ортаға қой-
ып, дастархан жайды да, үстіне 
көмбеге пісірілген нан, қолмен 
шайқалған сары майын, кептіріл-
ген құрт, тәттілерін шетінен қоя 
бастады. Сырттағы жұмыстарын 
бітіріп Атам мен Дәулет ағам да 
үйге кірді. Беті-қолымызды жуып 
дастархан басына жайғасып отыр-
дық та, Атамның батасынан кейін 
таңертеңгілік асымызды жеп-ішіп 
отырдық. Түндегі болған оқиға ту-
ралы айтып , біраз күліп те алдық. 
Бір мезетте Атам: «Дәулет, мен 
отын түсіруге тауға шығайын, 
ауылдағы үйдің отыны қыстан 
шығуға жетпейді. Қарағай сүйрей-
тін атыңды құрал-сайманымен, 
бір- екі күнге мен ала тұрайын» 
-деді шайын ішіп отырып. «Мен 
түсіріп берейін, сіз малға қараңыз» 
-деп еді ағам, Атам ; «Жоқ, күндегі 
бағып жүрген малың-ғой, сен әуре 
болма, тауға мен өзім шығайын» 
-деді. Ағам, одан әрі қарсы сөз айт-
пады. Асымызды ішіп болып едік , 
Атам ас қайырды. Жылы киімдерін 
киді де, үлкендер өз жұмыстарын 
істеуге сыртқа шығып кетті. «Мен 
де далаға шығайын» - деп едім: 
«Әлі күн суық, түске жуық екеуіміз 
шығамыз» -деді Әйем. Үйде ойнап 
отырғам, бір уақытта сырттан сал-
дырлаған дауыс естілді. «Бұл не 
болды екен, мен көріп келейін» 
-деп, Әйем сыртқа шығып кетті де 
көп ұзамай қайтып келді. «Әйе, ол 
не екен?» -деген менің сұрағыма: 
«Атаң таудың басында кепкен қа-
рағайды жығып, төменге ағызып 
жатыр екен, жаңағы салдыр соны-
кі» -деді. Күн жылынып түс мезгілі 
болып қалғанда, жылы киімдерімді 
кигізді де далаға алып шықты. Қар-
сы алдымдағы биік тауға қарап 
тұрған едім, таудың басынан бір 
қарағай салдырлап ағып отырып 
таудың етегіне түсті. «Ааа, Атам 
осы таудың басында жүр екен-ғой» 
- деп ойымды түйіндедім. Ағып 
түскен қарағайлар біршама болып 
қалыпты. Ертесінде, Атам сол қа-

рағайларды балталап, машинаға 
басуға дайындап қойды. Осылай 
қойлы ауылдағы тіршілігімізді істеп 
жүріп, екі күннің қалай өтіп кеткенін 
де байқамай қалдық. Үшінші күні 
кешқұрым, ауылдағы көршіміз Нұр-
садық аға, «ЗИС» машинасымен 
келді. Үлкендер алдын-ала 
жоспарлап қойған болулары керек. 
Атам «отындыққа» деп дайындап 
қойған қарағайларды әкелерім ма-
шинаға басып, жақсылап байлап 
қойды да, тамақтарын ішуге үйге 
кірді.Осы машинамен Әйем еке-
уіміз ауылға қайтатын болдық. 
Асымызды іштік те, жылы киім-
дерімізді киіп, қош айтысып, маши-
наның кабинасына  отырдық та, 
жолға шықтық. Машина таудың ба-
сынан ылдилап, жолмен төменге 
қарай түсіп келеді. «Жол тайғақ, 
ақырын жүрелік» - деп Нұрсадық 
аға, машинаның жарығы түсіп келе 
жатқан жолға мұқият қарап оты-
рып, Талдысай қыстауынан түстік 
те, әлгі бөренеден қиып жасалған 
көпірден өтіп, үлкен жолға қосыл-
дық. Машинаның жылдамдығын 
бірде азайтып, бірде көбейтіп, көлі-
гіміз екі жағына теңселіп келе жа-
тыр. Қаратоған ауылына жете бер-
генімізде , жолдың қақ ортасында 
қолына мылтығын ұстаған атты 
адам тұр екен. Нұрсадық аға ма-
шинаның тежеуішін басып еді, ма-
шина теңселіп келіп атты адамның 
алдына тоқтады. Әлгі адам қолын-
дағы қос ауызды мылтығын бізге 
кезеп: «Машинадан түсіңдер» - 
деп бұйыра сөйледі. Мен қорыққа-
нымнан шыңғырып жылап жі-
бердім. Нұрсадық аға: «Мынау 
бәлисот қой, өзі удай мас екен, мен 
түсіп сөйлесейін» -деп машинадан 
түсіп жаңағының қасына барды. 
Машинаның жарығында екеуі біраз 
сөйлесіп тұрды да, бәлисот қолын-
дағы мылтығын кезеп, атымен біз 
отырған жаққа келіп машинаның 
есігін жұлқылай бастап еді, Әйем 
машинаның есігін ашып: «Ей көр-
генсіз неме, баламды шошытасың, 
тарт әрі мылтығыңды, құдайдан 
қорықсаңшы» -деп айқайлап ұры-
сты. Мен шырылдап жылап отыр-
мын: «Анау, мылтығымен атып та-
стайтын болды» -деп. Нұрсадық 
аға бәлисотты әрірек апарып сөй-
лесті де, Әйеме қайтып келіп: 
«Шеше, анау бір бөтелке арақ бер-
сеңдер, жіберемін дейді, не істей-
міз» -деді. «Өй зәріңді ішкір ит не-
меге, түннің ішінде мен оны қайдан 
тауып беремін, түсіріп тастағын»- 
деді Әйем ашуланып. Нұрсадық 
аға қарағайларды байлаған арқан-
ды шешті де, машинаның қорабын 
көтеріп еді, қарағайлар сырғып 
жерге түсті. Қорабын орнына 
түсірді де, алға қарай жүріп кетті. 
Әйем менің таңдайымды көтеріп 
ырымын жасап қойды. Нұрсадық 
аға да ашуланып келеді. Осылай 
жүріп отырып ауылымыз Текеске 
де жеттік. Машинаны біздің үйдің 
алдына тоқтатып еді, арғы жағынан 
Бекен ағам жүгіріп келді. Біздің жо-
лымызды тосып жүрген екен. 
Болған оқиға жайлы Нұрсадық аға 
мен Әйем айтып беріп еді, ағам 
ашуланып: «Нұрсадық аға, мені 
сол оқиға болған жерге жеткізіңіз-
ші, көрсетейін мен оның көсе-
гесін»-деді. «Қой шырағым, ашуың-
ды баса ғой, жындымен бірге 
жынды боласың ба?» -деп, Әйем 
ақылын айтып тоқтатып қойды. Со-
дан үйге кірдік те жылынып алып, 
Керімжан тәтемнің дайындап қой-
ған тамағын іштік те, салулы тұрған 
төсекке жатып, ұйықтап кеттік.
Таңертең тұрсам Бекен ағам көрін-
беді, Әйемнен сұрап едім: «Нұрса-
дық ағаң екеуі, кешегі отынға кетті» 
-деді. Кешкісін, сол отындық қа-
рағайлар, ауламыздың бір шетінде 
үйіліп жатты...!!!  

                                                                                 
Болатхан НҮСІПБЕКОВ,

 БҰҰ Халықаралық 
«Адам құқығын қорғау» 

комитетінің Қазақстан 
Республикасындағы 

өкілдігінің Бас сәулетшісі                                                                            
Мергенбай батырдың немересі.

Ең алғашқы сапарым
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Ахмет Байтұрсынов-150 жыл

Қазақ тілі төл терминдерінің негізін қалаушы
Тән көмілер, көмілмес еткен ісім,
Ойлайтындар мен емес бір күнгісін
Жұрт ұқпаса, ұқпасын, жабықпаймын
Ел бүгіншіл, менікі – ертеңгі үшін, - деп бар ғұ-

мырын ұлтының мұратына сарп еткен мемлекет 
қайраткері, қазақ ғылымының бірнеше саласының  
негізін қалаған ғалым, ақын, публицист, балалар 
әдебиетіндегі ірі тұлға – Ахмет  Байтұрсынұлының 
ой-тұжырымдары мен пікір-байламдары өз зама-
нынан бастап бүгінгі күнге дейін аса құнды.

Ұлттың ісін ұлы іс деп санаған әдебиеттану 
ғылымының атасы – Ахмет Байтұрсынұлы өз өмірі 
үшін қауіп төніп тұрғанын білсе де, оққа сүйенген 
арқардай бар ғұмырын жазуға сүйеп, «қазақ қалай 
ел болады» деген ойдың жетегінде ұлтқа қалтқысыз 
қызмет қылды. 

Ахмет Байтұрсынов 1873 жылы қаңтардың 28-
інде, Торғай уезі, Торғай облысында дүниеге келген. 
Руы қазақ ішінде Арғын. 

1886 жылы Ахметтің әкесі Байтұрсынды 15 
жылға Сібірге жер аударған, Ахмет ол кезде 13 жаста. 
Байтұрсынның елде Ерғазы дейтін немере інісі қала-
ды. Ерғазы Ахметті Торғайдағы қазақ балаларына 
арналып орыс тілінде ашылған мектепке береді. 
1891 жылы Ахмет ол мектепті аяқтайды да, сол жылы 
Орынбордағы қазақ балаларына арналған учительдік 
курсқа оқиды. Бұл курсты 1895 жылы бітіреді. 

1904 жылы Ахмет Байтұрсынұлы Омбыдағы 
Торғай облысы оқу істері жөніндегі инспекторы 
Алектровты іздеп барғандығы жөнінде мәлімет бар.  
Оған мектептерде қазақ балаларын христиан діні-
не кіргізуді доғаруды, мұсылманша оқытатын қазақ 
кластарын ашу мәселелерін айтқан болатын.  Бірақ 
миссионерлік қызмет атқарып жүрген Алектров Ахмет 
Байтұрсынұлының көтерген мәселелеріне көңіл бөл-
мейді. Ресей отаршыларының қазақ жерінде мектеп 
ашқандағы мақсаттары, оларды христиан дініне көп-
теп тарту екенін Ахмет Байтұрсынұлы содан түсінген  
[1, 11-б].

Сол күннен бастап Алаш ардақтысы ағарту ісін-
де жаңа бағыт әкелу үшін ғылыми бағытта зерттеу 
жұмысына белсене кірісті. Осы жерден-ақ, Ахмет 
Байтұрсыновтың балалардың  болашағы үшін бар 
мүмкіндігін мақсатына жұмсаған қайраткерлік мүд-
десін тануға болады. Балалар әдебиетіндегі алатын  
орны шығармаларымен қатар қамқорлығымен де 
астасып жатыр.    Қарқаралыда алпыс баланы оқыту 
оңайырақ болғанымен, алты миллион қазақтың көзін 
ашу маңызды екенін түсінген ұлт ұстазы талмай та-
лай тер төкті. 

Қазақ  халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жинап 
жарыққа шығаруда Ахмет Байтұрсынов зор еңбек 
сіңірді. Әдебиет саласындағы алғашқы зерттеуі деп  
оның Қазақ газетінің 1913 жылғы үшінші санында 
шыққан «Қазақтың бас ақыны» деген көлемді мақа-
ласын атауға болады. 

1911 жылы Байтұрсынұлының екінші кітабы 
«Маса» деген атпен Орынборда жарық көрді. Байтұр-
сынұлының бұл жинағы үш рет басылды. Орынборда 
1911 жылы бірінші рет, 1922 жылы Қазанда үшінші 
рет басылуы. 

«Маса» өлеңдер жинағының ішінде өзге өлең-
дерден өзгерек бір өлеңі «Ғылым». Бұл өлеңде Ахмет 
молдалардың шариғатын сөгеді де дүние ғылымына 
үндейді. 

Ғылымдар дүниелік сиқыр болмақ.
Оқыған ол ғылымды кәпір болмақ.
Зулатып шариғатты шарт жүгініп,
Молдекең отырғанда мойын толғап.
Сондықтан заман жүрдек,біздер шабан,
Артында ілесе алмай жүрміз әман.
Күн сайын өзгеріліп өнері артып,
Бәрі де бара жатыр алға таман.
«Заманың түлкі болса тазы боп шал»,

Деген сөз аятпенен бірдей маған.
«Оқуға шақыру» деген өлең, ғылымның пайда-

сын халыққа түсіндіргеннен кейін, келешекке адам 
даярлау үшін балаларды оқуға шақырған өлең. 

«Масасында» Ахмет, қазақ халқын орыс отарына 
қарсы ояту үшін екі үлкен әдіс қолданады. Біреуі – қа-
зақ оқыту, білмегенін оқу арқылы білгізу. 

Екіншісі – қазақтың отарға 
бағынбағандағы қал –жайын 
көзіне көрсетумен қатар, өткен 
кездегі қазақ  елінің жеке ел 
боп туғанын көрсету. Ескі, хан-
дық өмірді,бұл екі болған өмірді 
мақтап, қазақтың есіне оңаша ел 
болу жақсы екен ғой! Деген нәр-
сені түсіру. 

Ахмет Байтұрсынұлы «Ма-
садан» кейін өлең жазған  жоқ. 
Егер жазса, онысы ешқайда ба-
сылған жоқ та, көрінген де жоқ 
шығар бәлкім. Біз Ахметтің өмір 
тарихын жазғанда, ол 1912-1913 
жылдан бастап пән қызметіне 
кірісті дегенбіз. Сол сөзімізді бұл 
арада да толықтырып кетуге 
тура келеді. Өйткені біздіңше, 
қазақ әдебиетіне Ахметтің еңбе-
гі өлең жазудан гөрі, тіл жағына 
көп сіңді. Ахметті тарих өлеңінен гөрі тіл жағынан көп 
бағалайды. 

ХVІ ғасырдың аяқ шенінде қазақ арасына ислам 
діні араласа бастады. Ислам діні қазаққа екі жүйеден 
кірді: 

1. Қазақ соғыс жөнінен отарлануға бет алған орыс 
мемлекеті, қазақ даласының солтүстік күнбатысына: 
Орынбор, Қорған, Қызылжар, Омбы, Семей сықылды 
қалаларын салып, іргесін бекіткеннен кейін, қазақты  
жалғыз мылтық күшімен ғана емес, үгіт күшімен 
бағындыруға тырысты. Үгітті қалай жүргізу ретінде 
патша үкіметінің көзіне ең алдымен татар молда-
лары түсті. Өйткені, татар туысқандық жағынан, тіл 
жағынан қазаққа жақын. Орыс побын жібергенмен 
қазақ оған көнбейтінін білді. Осы себепті орыс үкіметі 
қазақ арасына татар молдаларын жіберді. Молда-
лар қазаққа жақын. Молдалар қазаққа бір жағынан 
дін үйретсе, екінші жағынан сол дін арқылы «ұлыққа 
қарсылық – тәңірге қарсылықпен бірдей» деген пікірді 
жайды. Орыс үкіметімен келісіп жағынған жерлерде 
хандардың қолында бір жағы дін үйретуші, бір жағы 
хатшы, бір жағы тыңшы есебінде молдалар тұрды.

2. Қазақ даласының оңтүстігінде тұратын өзбек,  
парсы елдері қазаққа өздерінің тоқыма заттарын өт-
кізіп, қазақ даласының шикізаттарын, малдарын алып 
сауда қылды. Бірақ осы саудада, тұрмысы көшпелі, 
бір жағынан жаугершілік әдеті қалмаған қазақ өзбек 
саудагерлерін көбінесе, талады. Ол кезде қазақты 
күшпен   бағындыруға әлі келмейтін болғасын, өзбек-
тер өздерінің қожалары арқылы қазақ арасына дін 
жайған боп, қазақ пен өзбектің татулығын күшейтуге 
тырысты. 

Міне осы екі себеппен қазақ даласына келген 
ислам діні, ХІХ ғасырдың ішінде қазақ арасында кең 
өріс алды. Ауылда оқылған оқудың тілі: парсыша, өз-
бекше, татарша тілдердің құрандысы болды. Оның 
үстіне «әліп, би, тимен» оқығандықтан он жыл оқып 
хат білмейтін адамдар табылды.

Қазақ тілі осындай күйде тұрғанда, қазақ ауылы-
на татардың жәдит деген ағымы жайылды. Халия, 
Расулия, Уазипа, Мухаммедия сықылды жаңашыл 
жәдитшіл- татар медреселерінен оқыған татар жаста-
ры ХХ ғасырдың басынан бастап қазақ ауылына жай-
ылды. Қадим (ескі әдістің) орнына жәдитпен оқытты. 
«Абжатпен» басы қататын қазақ балалары бұдан көп 
жеңілдік алды. Бірақ, ол уақытта қазақ балалары ана 

тілі дегенді білмей, татарша оқыды. Татар жастарын-
да ол кезде «қазаққа тіл керегі жоқ, татар тілі жетеді» 
деген пікір болды. 

Осы сықылды, әр тілдің айдауында жүрген қа-
зақ балаларына қазақ тілімен қатар жазған, қазақ 
тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің іргесін қалаған 
алғашқы адам – Ахмет. Ахметтің бұл тарихи еңбегі 

бағаланбай қалмақ емес, бүгінгі 
күнге дейін өз бағасын алуда. 

1912 жылдан бастап, Ах-
мет өлеңінен гөрі осы тіл, мек-
теп жағына көп назар салды да, 
өлеңді ара –тұра жазды. Бірақ 
Ахмет бұл сықылды пән еңбек-
терінде өзінің байшылдық бетін 
көрсетіп отырды. 

Ахмет Байтұрсынұлының 
1926 жылы «Әдебиет танытқыш» 
деген атпен Ташкентте басылып 
шыққан туындысы – қазақ әдеби-
еттану ғылымының негізі болып 
табылады. Себебі ұлттық әде-
биеттанудың ғылыми негізі, әде-
биетке тән басты терминдер осы 
кітапта қамтылған. Сондай-ақ, 
кітапта қазақ әдебиетінің өзіне 
тән жанрлық формаларын топ-
тап, жіктеп қана  қоймай, төл тер-

миндерді қалыптастыра білген деп айтуға болады. 
Олай деуге себеп, Ахмет Байтұрсынұлы әрбір 

термин сөзді сол күйі тілімізге енгізуден аулақ болып, 
барынша ұғынықты, ойға оралымды, тілге ықшам етіп 
алып жазып отырған. Мәселен, орыс тіліндегі «пред-
ложение» сөзін тікелей аударса «айтуға негізделген 
ұсыныс немесе алдын-ала құрастырылған ұсыным» 
мәнінде жұмсалуы тиіс. Ал Ахмет Байтұрсынұлы мұн-
дай терминдерді аса даналықпен аударып,  қазақтың 
ұғымымен кірігіп кетуін қадағалап отырған. Қазақтың 
өз қисыны ғой,-дейді ұлт ұстазы «предложение» сөзін 
аударып отырып, суды бір ұрттағаның – ұрттам, тұз-
ды бір шымшып алғаның – шымшым, яғни сөйлесудің 
бір бөлігі – сөйлем  деп аударылады. Ән өлеңіндегі 
бір сөз арқылы  «главные и второстепенные члены» 
терминін «тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер» деп 
қазақтың өз сөзімен аударып қолдануы ұлт жанашы-
рының әркез ізденісте болғандығын дәйектей түседі.  

Ахмет Байтұрсынов – тіл терминдерін жасауда 
қандай кемеңгер, данышпан болса, әдебиеттану, 
өнертану, фольклортану терминдерін жасауда да  
сондай кемеңгер, данышпан. Мәселен, «Әдебиет 
танытқышта» эпос – әуезе, лирика – толғау, драма – 
айтыс-тартыс, публицистика – көсемсөз, афоризм – 
ділмар сөз деп қолданылады. Лириканы өз жанынан 
толғау деп алады да, оны тек табиғат лирикасы, ма-
хаббат лирикасы деп шектелмей, сап толғау, марқай-
ыс толғау, налыс толғау, намыс толғау, сұқтаныс 
толғау, ойламалдау, сөгіс толғау, күліс толғау секілді 
түрлеріне анықтама береді. Драманы қазақша «ай-
тыс-тартыс» деп алып, уақиға көз алдымызда болып, 
адамдардың тіршілік жүзінде айтысып-тартысып өмір 
шеккенін көреміз деген анықтама береді. Және бы-
лай бөліп қарастырады: трагедия – әлектеніс, драма 
– азаптаныс, комедия – әуреленіс [2, 180-б.]. Мұнан 
басқа сан алуан фольклорлық шығармаларды са-
ралауға мүмкіндік беретін сауықтама, зауықтама, 
сарындама, салттама, ғұрыптама, қалыптама деген 
терминдер ғалымның төл терминдердің негізін қала-
ушы екендігін айқындай түседі. 

Романды – ұлы әңгіме, повесті – ұзақ әңгіме деп 
қолдану да қазіргі ұғымымызға өзі сұранып тұр.  Әде-
биеттану ғылымы қазір қолданып жүрген негізгі тер-
миндер қазақша өте дәл, ықшам аударылған. Осы-
дан-ақ, Ахмет Байтұрсыновтың төл терминдердің 
негізін қалаушы, жанрлық түрлерге ат қойып, анықта-

ма берудің тамаша шебері, ұлы ойшыл екендігін та-
нуға болады.   

Ахмет Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» 
атты еңбегінің эстетикалық-философиялық таны-
мын, әдебиетшілік көзқарасын, сыншылық қабілетін 
толық танытатын жүйелі зерттеу екенін ғалымдар 
айтып жүр. Осы туындыда айтылған терең ой дәлді-
гінің арқасында ешқашан маңызын жоймайтын және 
болашақта да қызмет ететін асыл мұра екенін айтып 
өтуіміз керек. Жазылғанына жетпіс жыл уақыт өтсе 
де, бұл еңбекте қолданылған төл терминдер дәл бү-
гінгі күнде актуалды. Осы терминдердің қолданылуы 
бүгінгі күнде аса қажет. 

Ал өнер тарауларында архитектура – сәулет, 
скульптура – сымбат, живопись – кескін, музыка – 
әуез деп дәлме-дәл анықтама бергендігін аңғаруға 
болады. Сол сияқты субъективті әлем – тиіс ғалам, 
объективті әлем – түйіс ғалам ұғымдарымен ауысты-
рылады. 

Ахмет Байтұрсынов тіл тазалығына анықтама 
беріп, тіл таза болу үшін өз тілінде бар сөздің ор-
нына басқа жұрттан сөз алудан қашу керегін алға 
тартады. Өз сөзінде: «Біз сияқты мәдениет жемісі-
не жаңа ауыз тиген жұрт, өз тілінде жоқ деп, мәдени 
жұрттардың тіліндегі әдебиеттерін, ғылым кітаптарын 
қазақ тіліне аударғанда, пән сөздерінің даярлығына 
қызықпай, ана тілімізден қарастырып сөз табуымыз 
керек»,- дейді. Және осы ұлы талабын өзі нақты іске 
асырады. 

Тіл білімінің атасы қазақта бұрын бола қоймаған 
терминдердің баламасын тауып, не өз жанынан 
жаңадан қосып сөз жасай отырып, ғылыми мәселе-
лерді ұғынықты түсіндіріп береді. Мысылы, толғау, 
терме – қазіргі әдебиетте бар терминдер болса, үгіт 
өлең, үміт өлең – Ахмет Байтұрсынов әдебиет ма-
териалы негізінде айқын тұжырымдаған ұғымдар [3, 
3-б.]. 

Қорыта айтқанда, Ахмет Байтұрсынов тіліміздегі 
төл терминдердің негізін салушы. Ұлт жанашыры шет 
сөзді араластырмай, қонымды, ықшамды, бір-бірімен 
сабақтас, ұйқас, ұялас ұғымдардың тұтас ұлттық қа-
зақы жүйесін жасап берді.  Олардың басым көпшілігі 
автор репрессияға ұшырап, кітаптың тиым салынға-
нына қарамастан, әдеби тілге кіріп кетті. Ал қалған 
ұғымдарды қолдану мен насихаттау – біздің жауап-
кершілігімізде тұр. 

Халық қамқоры, қайталанбас ұлы тұлға Ахмет 
Байтұрсынов былай деп жазған: «... Өзіміздің елімізді 
сақтау үшін бізге мәдениетке, оқуға ұмтылу керек. Ол 
үшін ең алдымен әдебиет тілін өркендету керек. Өз 
алдына ел болуға, өзінің тілі, әдебиеті бар ел ғана жа-
рай алатындығын ұмытпауымыз керек. Осы күні орыс 
школы мен татар мектептерінде оқып шыққандар қа-
зақ тілін елеусіз қылып, хат жазса өзге тілде жазып, 
қазақ тілінен алыстап барады. Бұл әрине, жаман 
әдет. Егер тілге осы көзбен қарасақ, табиғат заңына 
бағынбай, біздің ата-бабаларымыз мың жасамаса, ол 
уақытта тілмен де, сол тілге ие болған қазақ ұлтымен 
де мәңгі қоштасқанымыз деп білу керек. Егер оны 
істегіміз келмесе, осы бастан тіл, әдебиет жұмысын 
қолға алып, өркендететін уақытымыз жетті». 

Иә, бойындағы барлық күш-қуатын, мүмкіндігін 
елі үшін сарқа жұмсаған саңлақ ердің еңбегін баға-
лау, дамыту, ұлықтау қара жердің үстінде қазақ барда 
ұмытпау – бізге парыз. Ұлттық құндылықтарымызды 
тіл арқылы сақтап,  ұрпақ жүрер із салып, өзі жазған 
туындылармен қуат беріп, ертеңі үшін еңбек етіп, үлгі 
бола білген ҰЛТ ҰСТАЗЫна басымды иемін!

Алмагүл ЖҰМАҒҰЛОВА,
М.Мақатаевтың әдеби-мемориалды 

музейінің қор сақтаушысы.

Өзі жарық дүниемен қош ай-
тысқанымен, ардақты есімі жақын-
дарының жадында мәңгі сақтала-
тын Сапар Құтелұлы АБДИСАЕВ 
көзі тірі болғанда, маусым айының 
12-ші жұлдызында еңселі 50 жасқа 
толар еді. Сұм ажалдың  мезгілсіз 
таңдауына шара бар ма?  Уақыты 
келгенде жарық дүниеге қош ай-
тып, мәңгілік мекенге аттану адам 
баласының маңдайына жазылған 
заңдылық. Заңдылыққа бас ұрып, 
жақындарына мәңгілік қимастық 
сағынышын сыйлап кете барған 
Сапар Құтелұлын жақындары қи-
мастықпен еске алады. Марқұмның 
жатқан жері жайлы, топырағы торқа 
болсын демекпіз.

Келмейді-ау, сол бір 
күндеріміз,
Жұлдыздар маздап жанатын.
Сағыныш атты шырмауда 
жүрміз,
Таусылып төзім тағатым.

Еске алушылар: Құтел әулеті.

Нұрқасов Мақай 1933 жылы 6 мамыр- 
да Алматы облысы, Нарынқол ауданы, 
Сарыбастау ауылында дүниеге келген. 
1942-1943 оқу жылында мектеп табалды-
рығын аттап, оны 1952-1953 жылы аяқтап 
шығады. Соңғы 7-10 сыныптарды Алматы 
қаласындағы №18 қазақ орта мектебінде 
бітіреді. 1953 жылы Қазақ Мемлекеттік Уни-
верситетінде филология факультетінің жур-
налистика бөліміне оқуға түседі. Денсаулық 
жағдайына байланысты оқуын ары қарай 
жалғастыра алмай, 1954 жылы өнер инсти-

тутының жанындағы 2 жылдық режиссерлік 
мамандықты игеріп шығады. 1956 жылы 
КазМу журналистика факультетіне сырт-
тай оқуға түседі. Алғаш еңбек жолын 1956 
жылы қыркүйек айынан Ленин атындағы 
мектепте ұстаз болудан бастайды. 1957 
жылдан Алматыдағы киностудияның аудар-
ма бөлімінде редактор болып істейді. 1960 
жылдан 1961 жылға дейін аудандық «Со-
веттік шекара» газетінде бөлім меңгерушісі 
1961 жылдан Нарынқол ауданындағы Ок-
тябрьдің 40 жылдығы атындағы Халық теа-
трының режиссер-директоры. 1964 жылдан 
Ленин атындағы орта мектепте оқу ісінің 
меңгерушісі, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі болады. 1970 жылдан Ленин атын-
дағы орта мектеп жанындағы интернат мең-
герушісі, жаз маусымында «Ақбұлақ» пио-
нер лагерінің бастығы болып істейді. 

Мақай Нұрқасов ақын жанды, өз әу-
енімен өлеңдер жазған. Көптеген әндері 
ел ішінде кең таралған. Оның «Сарыбастау 
вальсі», «Сарыбастаудың қыздары-ай» 
деген әндері ауылдың ұранына айналған. 

Мақай Нұрқасовтың басшылығымен қы-
рғыз драматургының «Әке тағдыры» қой-
ылымы қойылып, қадағалауымен 120 
оқушылық хор ұйымдастырады. Ол хордың 
көркемдік жағын және дауыс тональдігін 
қойып берді. «Әке тағдыры» драмасының 
атағы    ауыл-ауылдан  асып, облысқа жет-
ті. Драманы көріп – бағалауға Алматыдан 
келген жоғарғы басшылық өкілдері ауылдық 
жердегі таланттардың шеберлігін кәсіби 
әртістердің шеберлігіне парапар деп баға 
берген екен. 

1966-1967 жылдары В.Катаевтің «Қо-
нақ үйінде» деген қойылымын қойып, басты 
рөлдердің бәрін мұғалімдер мен оқушы-
лар ойнаған. 1974 жылы қарашада қызмет 
бабымен сапар үстінде кенеттен жүрек 
ауруынан 41 жасында қайтыс болады. Өзі 
дүниеден озса да, ауылы үшін жасаған үлгі 
боларлық жақсылығы ел жадында сақтала-
ды.

Әмина КЕМЕЛБАЙ, 
Сүлеймен Демирел атындағы 

университеттің 1-курс студенті.

Өнегелі өмір
Даланы әнге бөлеген Мақай Нұрқасов 
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Материалдар иесіне 
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беруші жауапты.

  Нарынқол ауылы, 
Б.Соқпақбаев көшесі, 20/1, 
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Назар аударыңыздар!

Қ ұ т т ы қ т а й м ы з !

Жемқорлықпен күресу ортақ міндетіміз

Аяулы анамыз, отбасымыздың шуақ 
шашқан алтын күні, Нарынқол ауылында 
30 жылдан астам уақыт ұлағатты ұстаз 
болған Мәрия РАМАЗАНҚЫЗЫН мау-
сым айының 14 күні 80 жасқа толатын 
туған күнімен құттықтаймыз! Сексеннің 
сеңгіріне шыққан қуанышты күніңіз құтты 
болсын! Мерекелі де берекелі күндеріңіз 
таусылмасын! Жылы жүзіңізден күлкі 
кетпей, немере, шөберелеріңіздің қуа-
нышына тоймай, Алла денсаулық беріп, 
ортамызда жүз жасасаңыз екен!  
        Тас қамалымыз болып, қараңғыдағы 
жарығымыз болып, жол сілтейтін сері-
гіміз болып, мекендейтін тұрағымыз бо-
лып, көп жасаңыз ана! 

Еркелетіп немере, шөберсін,
Кәрілікті апамыз елемесін.
Үрім-бұтақ, ұрпағы 
                                құттықтаймыз,

                                                                     Тіршіліктің қызығын көре берсін!

Жирен жаман әдеттен

Шекаралық режимді бұзбаңыздар!

Құттықтаушылар: балалары Гүлнара, Ерлан-Гүлшат, Айдос-Жазира, 
Ұлан-Жанар, немерелері, шөберелері. 

Жайдарлы жаздың  маусым ай-
ының  10-шы жұлдызында жаны жаз-
дай жайдарлы жан, айналасына абы-
ройлы азамат Тасболат Сұлтанұлы 
ӘЛІМҚҰЛОВ 63 жасқа толды. Туған 
күн иесін туылған күнімен қатар, 
зейнетке шығу қуанышымен шын 
жүректен құттықтаймыз! Ең басты 
бақыт- денсаулығыңыз мығым болып, 
отбасыңыздан береке-бірлік кетпесін. 
Адамгершілік қасиетіңізден айнымай, 
өзгелерге үлгі боларлықтай өмір өр-
негін құруыңызға  тілектеспіз. Алла-
ның назарында, бақыттың сарқылмас 
базарында ұзақ ғұмыр кешіңіз. Туған 
күніңіз құтты болсын! 

Ұл-қызының сезінумен арманын,
Ойлайтұғын әке асқар тау 
                                        жан-жағын.
Қуанышпен құттықтаймыз 
                                                 бүгін біз
Әкеміздің 63-ке толғанын.
Құттықтаушылар: жұбайы Бибігүл, ұлдары Айдос, Айдын, 

Айдар, Жақсылық, қыздары Арайлым, Айжан, күйеубалала-
ры-келіндері Жарас, Есболат, Арай, Шолпан, Ақмарал, немере-
лері Әмина, Сұңқар, Мейірім, Нұрым, Сырым, Раяна, Нұрхан, 
Имран, Мәриям, Ерхан, Фатима, Ибрахим, Хамза.

Сүмбе ауылының тұрғыны, ал-
тын құрсақты ана, үш немересінің 
қамқоршы апасы, отбасындағы бе-
рекенің ұйытқысы ОСПАНБЕКОВА 
Гүлмира Қалиқызын маусым айы-
ның 12 күні 50 жасқа толатын туған 
күнімен құттықтаймыз! Қуаныш 
иесіне жарқыраған жаздың күн-
деріндей көтеріңкі көңіл күй тілей-
міз. Шаңырақтарыңыздан қуаныш, 
мереке, той-думан кетпесін. Ден-
саулығыңыз мықты болсын! Мақсат 
екеуіңіздің немерелеріңіз көп бо-
лып, шөбере сүйіңіздер. Солардың 
қуанышына ортақтасып, қызығына 
тоймай жүре беріңіз. 

Құтты болсын қуанышты 
                                            той күні,
Саған шуақ шашсын Күн мен 
                                          Ай нұры,
Әрбір күнің мерекеге айналып,

                                                                    Ұрпақтарың көрмей өссін 
                                                                                                                     қайғыны.
Құттықтаушылар: Анасы Науат, жолдасы Мақсат, бауырлары-сіңілілері 

Бақыткелді-Әлия, Ержан-Эльмира, Жанат-Мәншүк, Нұрбақыт-Бота,                       
Айбек-Үміт.   

Құрметті Райымбек ауданының тұрғындары, 
сонымен қатар ауданға келушілер мен туристер! 
Хантәңірі туристік маршруттары мен тау соқпақта-
рының ашылуына байланысты  жоғарыда аталған 
аумақтар Қазақстан Республикасының Қытай Ха-
лық Республикасымен шекарасына жақын орна-
ласқанын және Қазақстан 
Республикасының шека-
ралық аймағы болып та-
былатынын хабарлаймыз!                                                                                                                                     
         

Жоғарыда аталған 
бөлімде Мемлекеттік ше-
караны күзету мен қорға-
уды Райымбек ауданы 
бойынша Шекара басқар-
масының әскери қызмет-
шілері жүзеге асырады. 
ҚР ҰҚК Алматы облысы 
бойынша ҚБ.

Сондай-ақ, жаяу жүру 
маршруттарына шыққан-
да өзіңізбен бірге жеке басын куәландыратын құ-
жаттардың болуын ұмытпаңыз (ҚР ӘҚБтК-нің 510-
бабы. Шекара аймағындағы шекара режимін және 
онда болу тәртібін бұзу (белгілі бір аймақтар).

1. Кіру (өту) кезінде шекаралық аймақта шека-
ралық режимді бұзу, шекаралық аймақта уақытша 
болу немесе қозғалу

1) жеке басын куәландыратын құжаттары жоқ 
Қазақстан Республикасының азаматы;

2) куәландыратын құжаттары жоқ шетелдік 
немесе азаматтығы жоқ адам жеке басын куәлан-
дыратын құжаттар немесе Ішкі істер органдары 
берген рұқсаттар (бес айлық есептiк көрсеткiш 
мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады), және екі 
ел арасындағы мемлекеттік шекараны кесіп өтуге 

болмайды. Мемлекеттік шекараны бұзу қылмысқа 
әкеп соғады, жауапкершілік (Қазақстан Республи-
касының Қылмыстық кодексi 392-бап. Қасақана 
заңсыз).

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ше-
карасын кесіп өту

1. Республиканың 
Мемлекеттік шекарасын 
қасақана заңсыз кесіп 
өту Қазақстан мемле-
кеттік шекара арқылы 
өткізу пункттерінен тыс, 
сондай-ақ қасақана Қа-
зақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын 
заңсыз кесіп өту. Бір мың 
айлық есеп айырысуға 
дейінгі мөлшерде айып-
пұл салуға жазаланады. 
Көрсеткіштері бойынша 
немесе бір жылға дейін 
бас бостандығынан айы-

ру, сыртқа шығарумен бес жыл мерзімге шетелдік-
тің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Ре-
спубликасы бір мың айлық есеп айырысуға дейінгі 
мөлшерде айыппұл салуға жазаланады.

Көрсеткіштері бойынша немесе бір жылға дей-
ін бас бостандығынан айру, сыртқа шығарумен бес 
жыл мерзімге шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ 
адамның Қазақстан Республикасы Қытай Халық 
Республикасының аумағы реттік нөмірі және Қытай 
Халық Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы 
бейнеленген қызыл шекара белгілерімен белгілен-
ген.

«Нарынқол» шекара бөлімшесінің 
бастығы, капитан Е.Н АХМЕТЖАНОВ.

Сыбайлас жемқорлықпен 
күресу Қазақстанның бүгінгі күн-
гі күрделі мәселесі болып отыр. 
Үлкен әлеуметтік қасірет бо-
лып табылатын ол саяси даму 
тұрғысынан бір-біріне ұқсамай-
тын  әлемдегі  барлық  елдердің  
қай-қайсысын  да  қатты  алаңда-
татыны  анық. Бұрынғы өткен 
ата-бабаларымыз да дөп басып 
«тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» деген. Олардың 
әділдік пен турашылдықты ту 
еткендігін ғасыр қайраткерлері 
Төле би, Қазыбек би, Әйтеке 
би және тағы да басқа біртуар 
билер мен шешендердің өмірі 
дәлел болатындығын біз тарих-
тан жақсы білеміз.

Сыбайлас жемқорлық  - за-
ман ағысымен бірге өсіп-өркен-
деп, мол қаражат және қоғамдық 
бәсекелестік пайда болған жер-
лерге тамырын жайып, бүгінгі 
күнге дейін жойылмай отырған 
кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы 
елдердегідей біздің жас мемле-
кетімізге де орасан зор нұқсан 
келтіріп отыр.

«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Заң тала-
бының аясында жемқорлыққа 
қарсы іс-әрекеттер әр салада 
жүзеге асырылуда. Әсіресе, ха-
лық парақорлық дертімен жиі 
бетпе-бет келеді. Сондықтан, 
кез келген ортада пара беру мен 
пара алудың жолын кесуде қоғам 
болып белсенділік танытуымыз 
қажет. Парақорлық мемлекет-
тік органдардың тиісті қызмет 

атқаруына кері әсерін тигізіп, 
беделіне нұқсан келтіреді, заңды 
қағидаларды теріске шығарып, 
азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен заңды мүдде-
лерінің бұзылуына түрткі бола-
ды. Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңына сәйкес, 
сыбайлас жемқорлықпен күре-
сті барлық мемлекеттік орган-
дар мен онда қызмет атқаратын 
лауазымды тұлғалар жүргізуі 
тиіс. Мемлекеттік органдардың 
ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі  
басқару органдарының басшы-
лары өз өкілеттігі шегінде кадр, 
бақылау, заңгерлік және өзге 
де қызметтерін тарта отырып, 
заң талаптарының орындалуын 
қамтамасыз етуге міндетті.

Мемлекеттік қызметшілердің 
сыбайлас жемқорлық  қылмы-
стар және осы тұрғыдағы құқық 
бұзушылықтарға бой алдыруы-
ның себебі көп. Оған ең алдымен 
қызметшілердің білім деңгейінің, 
әдептілік ұстанымының төмен 
болуы әсер ететін болса керек. 
Кей мемлекеттік қызметшілердің 
құқық бұзушылыққа немқұрай-
лылық танытуы, кәсіби әдептілі-
гінің жетіспеуі де, жеке басының 
қамын ойлауы да парақорлықтың  
дендеуіне септігін тигізуде. Сон-
дай-ақ, кейбір мемлекеттік ор-
ган басшыларының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заң талапта-
рын атқаруда ынта танытпай, жұ-
мыс жүргізбеуі де жемқорлықтың 
тамырын тереңдете түседі.

Әрине, сыбайлас жемқорлық 
дәрі беріп емдейтін сырқат емес. 
Айналасындағы салауатты, 
таза және сау ортаны шарпып, 
тыныс-тіршілігін тарылтатын, 
заңсыз әрекеттермен қоғамдық 
ортаның және мемлекеттік ор-
гандардың, ұйымдардың, дара 
кәсіпкерлердің, азаматтардың 
қызмет етуіне қатер төндіретін 
қауіпті дертті болдырмаудың 
тетігі халықтың өзінде. Бұл дерт-
тің алдын алып, қоғамға таралу 
жолдарын кесіп, оның ұлғаюы-
на жол бермеу керек. Ол үшін 
аталған дертке болып атсалы-
сып, қарсы жұмылуымыз қажет. 
Сонда ғана ел мүддесі үшін зор 
үлес қосатынымыз және халық 
сенімінен шығатынымыз анық.

Сыбайлас жемқорлық әрекет-
тері бойынша тиісті шара қолда-
нудың негізі – ол азаматтардың 
арыз-шағымы. Мемлекетіміздің 
әрбір азаматы Қазақстан Респу-
бликасының Конституциясын 
және заңдарын сақтауға, басқа 
адамдардың құқықтарын, бо-
стандықтарын, абыройы мен 
қадір-қасиетін құрметтеуге мін-
детті.

С о н д ы қ т а н , с ы б а й л а с 
жемқорлықпен күресу барлық 
Қазақстан Республикасы азамат-
тарының азаматтық борышы деп 
білу керек.

Шеризат ТІЛЕУБЕРДІ,
 Панфилов ауданаралық 

сот орындаушылар 
бөлімінің сот орындаушысы.


