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АУДАН ӘКІМІ ҮМІТКЕРЛЕРМЕН КЕЗДЕСТІ

Абай Құнанбайұлы тұлғасы да сондай 
аралық кезеңнің жемісі. Ескінің соңы мен 
жаңаның басын жалғаған алтын көпір. Ол 
өмір сүрген тұста қазақ қоғамы бұрынғы 
хандық басқару жүйесінен біржолата 
қол үзіп, «өз қолынан өз ырқы кеткен» 
алды бұлыңғыр уақытқа тап болды; 
көшпенділік салттары дағдарысқа ұшырап, 
отырықшылық өркениет белгілері ентелеп 
ене бастады; баһадүр аламандықтың беті 
қайтып, заманауи білімге бет бұратын кез 
туып келе жатты.

Ұлы ақын, дана ойшыл Абай ХІХ жəне 
ХХ ғасырлар тоғысындағы Ағартушылық 
немесе Ояну дəуірінің көшбасшысына, елдің 
болашақ бағдарын айқындап берген рухани 
темірқазығына айналды. Үлкен білімпаз 
Құдайберген Жұбанов Еуропа руханиятымен 

салыстыра айтқандай, Абай – «өз ортасының 
Данте сияқты адамы», яғни халықтың 
дəстүрлі сөз өнерін, таным жүйесін, 
мінез бітімін түбірімен жаңаша түлеткен 
санаткер. Орыстар үшін Александр Пушкин, 
ағылшындар үшін Уильям Шекспир, немістер 
үшін Иоганн Гете, америкалықтар үшін Уолт 
Уитмен қандай болса, қазақстандықтар үшін 
Абай да – сондай рухани ұлы тұлға.

Мызғымастай көрінген Кеңес империясы 
құлап, тəуелсіз жас мемлекеттің негізін 
қалау миссиясы маған бұйырғанда, тарихтың 
«соқтықпалы, соқпақсыз» күрт айнымалы 
сəтінде хакім Абайдың өсиетіне 
жүгініп, елімнің болашағына 
жаңаша көзқараспен қарағаным 
хақ.

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар»

Праймериз – еліміздегі саяси өзге-
рістің бастамасы іспетті болып отыр. 
Праймериздің негізгі мақсаты – алдағы 
Мəжіліс пен барлық деңгейдегі мəслихат 
сайлауларына партиялық тізімдерді 
қалыптастыру үшін бəсекелес күрес 
негізінде жаңа көшбасшыларды айқындау 
еді. Ауданымызда бұл игі шара қарқынды 
жүзеге асуда. Праймеризге 69 үміткер 
қатысып, бақтарын сынады. Халықпен 
кездесіп, бағдарламаларымен таныстырды. 
Пікірталасқа түсіп, сұрақ-сауалдарға жауап 
берді. Қазан айының 1-нен 4-не дейінгі 
аралықта партия мүшелері өз таңдауларын 

Адамзат �ркениетінің тарихы сан мәрте 
дәлелдегендей, ұлы тұлғалар к�біне 
к�ненің күйреп, жаңаның бой к�теріп, 
қоғамның бір сападан екінші сапаға ауысар 
дәуірінде дүниеге келеді. Жаратушы �з 
мейірі түскен ерекше жанның бойына 
нұрлы сипат дарытып, замананың сан 
алуан факторлары оның қайталанбас дара 
болмысын сомдайды.

Биылғы жылы Партия 
к�шбасшысы Н.Назарбаевтың 

тапсырмасымен еліміздің саяси-даму 
тарихында алғаш рет «Nur Otan» 

партиясы Праймериз ұйымдастырып, 
�ткізген болатын. Бұл Елбасының 

бастамасымен қолға алынған «Сенім. 
Диалог. Болашаққа нық қадам» атты 

партиялық бағдарламасын жүзеге 
асырудағы «қайта жандандыру» 

бағытының қорытынды кезеңдерінің 
бірі екені белгілі. 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы

жасап, праймериз нəтижелері бойынша 
жүзден жүйріктер анықталды. 

Күні кеше аудандық «Nur Otan» 
партиясының ғимаратында «Nur 
Otan» партиясының Талғар аудандық 
филиалының төрағасы, аудан əкімі 
Серікжан Ерекешев праймеризге қатысқан 
үміткерлермен кездесті. Бұл күнгі басқосуда 
праймериз нəтижелері бойынша алдағы 
жоспарлар талқыланып, басқа да мəселелер 
төңірегінде əңгіме өрбіді. Өз кезегінде 
сөз алған партия төрағасы Серікжан 
Қазиұлы елімізде праймериз өткізудің 
негізгі мақсаты билікке өз ісінің білікті 
мамандарын, беделді көшбасшыларды, 
ел тағдырына алаңдап, дұрыс шешім 

қабылдай алатын, өзіндік пікірі бар, нақты 
ұсыныстар жасай алатын азаматтарды 
тарту екенін айта келе, праймеризге 
қатысып бағын сынаған барлық 
үміткерлерге Елбасының бастамасымен 
жүзеге асып жатқан партияішілік іріктеуге 
қатысып, белсенділік танытқандары 
үшін алғысын айтты. Праймеризге аға 
буынмен қатар жастардың да қатысып, 
саяси сайыстың не екенін сезінгендеріне, 
аудан өмірінен тыс қалмай қоғамдық-саяси 
шараға атсалысқандарына ризашылығын 
білдірді. Праймериздің бірінші кезеңінде 
көпшілік дауыс жинап, жоғары деңгейде 
болған үміткерлерді келесі жауапты кезең 
күтіп тұрғанын жеткізді. Сөз соңында 

праймериздің басталған күнінен бастап 
барлық кезеңдерінде партия беделін 
арттырып жүрген үміткерлерді «Nur 
Otan» партиясының Алматы облыстық 
филиалының төрағасы, облыс əкімі 
Амандық Баталовтың «Алғыс хаттарымен» 
марапаттап, алдағы еңбектеріне табыс 
тіледі. Жиылған қауым арасынан сөз алған 
облыстық мəслихат депутаты, партия 
белсендісі Асқар Сүлейменов өтіп жатқан 
праймериздің еліміздің болашағы үшін 
қаншалықты маңызды екендігін алға 
тартып, саяси науқанға қатысып, еліміздің, 
ауданымыздың баянды болашағы жолында 
еңбек етуге ниетті азаматтарға сəттілік 
тіледі. 
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Байқауымша, ұлылықты ұғыну бір бөлек 

те, онымен табысу жəне тоғысу, яғни түпсіз 
тереңіне бойлап, жеке болмысыңа жарату – 
өз алдына қырық қатпар құбылыс.

Осыған орай «Менің Абайды тануым 
əуелде неден басталды?» деген сауалға ден 
қойғанда, əлбетте ұлы ақынның сөздері 
бесік тербеген əлдимен бірге құлаққа сіңді 
десем, асыра айтқандық бола қоймас. 
Рас, өлең сөзге жүйрік, ел əдебиетіне 
қанық əжем Мырзабала мен анам Əлжан 
кішкентай күнімде тіні үзілмеген дəстүрлі 
тəрбие аясында халқымыздың ертегі, аңыз, 
қиссаларын жадыма барынша сіңірді. Бұл 
Абай əлеміне апаратын жолдың бастауы 
болатын.

Ал келешегіме бəйек боп жүрген қайран 
шешем мені тоғызыншы сынып бітірген соң 
Қаскелеңге өз қолымен жетектеп апарып, 
Абай атындағы қазақ орта мектебінің та бал-
дырығынан аттатқанда, алдымнан мүлде 
бас қа əлемнің есігі ашылды. Ұлы ақынның 
есімін иеленген оқу ордасының шəкірті 
бо лудың өзі бір жағынан мақтаныш, екін-
ші жағынан жауапкершілік екенін ұқтым. 
Əрине, біз Абайдың мектеп жасына 
лайықталған оқу, ғылым, адамгершілік, 
та биғат тақырыбындағы хрестоматиялық 
өлең дерін жұрт қатарлы жатқа айтатынбыз. 
Əсіресе өзім ақынның философиялық 
астар ға толы «Ескендір» поэмасын қайта-
қайта құмарта оқығаным есімде. Қазақ 
тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі Ғаббас 
Бейсенбетовке түсінбеген жерлеріме қатыс-
ты тосын сұрақтар қойып, соңынан қалмай-
тынмын. Бұл ынтызарлық менің көне грек 
əлеміне, оның билік пен даналық жүйесіне 
балалық қиялмен сапар шегіп, ойымның 
өрісі кеңеюіне едəуір септігін тигізді.

Дана Абайдың «талапты ерге нұр жауар» 
деген қағидасын басшылыққа алып, 1958 
жылы мектепті бітірген бойда тəуекелге 
бел байлап, Арқа төсіне аттандым. Ар жағы 
Украинаның Днепродзержинск қаласы... 
Бұл менің тағдырымдағы бетбұрысты 
сəттердің бірі болғаны анық. «Жалға жүр, 
жат жерге кет, мал тауып кел» демеп пе 
еді жарықтық Абай даладағы қой соңында 
жүрген қазақ баласына. Ондағысы «алыс-
жақын демей, баратын жеріңе барып, 
маңдай тер, табан ақың арқылы кəсіп 
үйрен, нəпақаңды жи» дегені ғой. Біз 
қаршадайымыздан еңбекқор болып өстік. 
Қатарластар бəріміз əке-шешелерімізге 
қолғабыс етіп, бірге еңбекке араласып, 
шөп шауып, мал жайлап, отын жарып, 
жеміс өсіріп, бақша салып, жылдың төрт 
мезгілінде үзілмей кезектесе келіп отыратын 
шаруаны атқарысып, қара жұмысқа əбден 
төселдік. Кейін туған жерден шалғайдағы 
Теміртауда, «Қарметкомбинаттағы» от-
жалында балқыған болаттың ортасында 
құрыштай шыңдалдық.

Кейде біздің буын өмір бойына ұлы 
Абай мектебінен, яғни ғұламаның мұхиттай 
шалқар ой қазынасынан толассыз білім 
алып келе жатқандай көрінеді.

...Тарих талқысы қызық. Абайға дейінгі 
заманға зер салсақ, ат жалын тартып мінген 
қилы замандарда өмір сүрген жыраулардың 
арқа сүйеген, сөз арнаған елтұтқасы 
болыпты. Əріде Тоныкөктің кемеңгер 
Білге қағаны, беріде құтты қоныс іздеген 
Асан қайғының Жəнібек ханы, мұнан соң 
көмекей əулие Бұқардың Абылай ханы, тіпті 
одан да кейініректе Нысанбай жыраудың 
Кенесарысы үлгісінде ел басшысы мен 
данагөй сөз иесі арасындағы қарым-
қатынас ұлт тарихында Ұлы даланың əсем 
жарастығының айғағындай із қалдырыпты.

Ал Абайдың маңдай тіреп, ой бөлісетін, 
назын айтатын алдияр ханы болған жоқ. 
Өйткені өктемдігін орнатқан империя 
реформаларының нəтижесінде Шыңғыс 
тұқымы екі тізгін, бір шылбырдан 
толығымен айырылды. Ал тіпті ақыр 
соңында қазақ үшін биліктің ең зоры, 
əрі кетсе, болыстық, ауылнайлық немесе 
ресми кеңседегі тілмаштық қана болып 
қалды. Cондықтан жаны күйзелген дана 

Абай салмақты сөзінің бір бөлігін «қалың 
ел, қайран жұрты – қаза ғы на» бағыштаса, 
қалған уақытта «моласындай бақсының, 
жалғыз қалдым тап шыным» деген 
сарында өзімен өзі мұңдасты. Ата-тегінде 
ел басқару үрдісі бар, əкесі Құнан байдың 
аға сұлтандығын былай қойғанда, өзі де 
бірнеше рет болыстық қызмет атқарған 
Абай билік жүйесінің мəн-мазмұнын «Көп 
шуылдақ не табар, Билемесе бір кемел», 
«Единица болмаса, Не болады өңкей нөл» 
деген концептуалдық пайымға сыйғызды.

Дауылпаз жыраулардың соңғы тұяғы, 
«Халық – менің шын атым» деп тұтас 
ғасырдың жүгін арқалаған Жамбыл Жабаев 
«Абайдың суретіне» атты өлеңінде өзінен 
бір жас үлкен рухтас ағасының ішкі 
дүниесіне бойлай отырып:

Терең ойдың түбінде теңізі бар,
Тесіле көп қарасаң, көңіл ұғар.
Сол тереңге сүйсініп жан үңілмей,
Есіл сабаз ызамен өткен шығар!.. – деп 

Абай трагедиясының шет-пұшпағынан 
хабардар етеді.

Мəселе сол əр қазақтың Абайдың «те-
реңіне сүйсініп, үңіле білуінде» жатқан жоқ 
па?!

Абай заманында толық бодандыққа 
душар болған қазақ жері бұтарланған, 
бөлшектелген. Қармайтын тал қалмай, ел 
тұңғиыққа сүңгіген. Кезінде төрткүл дүние 
тарабын тоғыстырып, Алаш жұртының 
айбынын асырған, мəңгілік ұйытқысына 
айналған кіндік шаһар – Түркістан өз 
мəртебесін жоғалтқанына біраз уақыт өткен. 
Шын мəнінде, Абайдың иек артып, тəу 
етіп баратын астанасы да жоқ еді. Елдікті 
аңсаған, бірлікті көксеген данышпан үшін 
мұнан артық қасірет табылмас. Бүгінгі 
күні əлемді аузына қаратқан салтанатты 
елордасы бар егемен мемлекетте өмір сүріп 
жатқан оның жасампаз ұрпағы мұндай 
ұлттық шексіз құндылықтың қадірін 
біліп, маңызын түсінуге тиіс. Абайдың 
осы арманының орындалғанына, Есілдің 
жағасында еңселі байтақ қаланың ірге 
теуіп, бой көтеруіне мұрындық болғаныма 
мың да бір шүкіршілік етемін.

Тəуелсіздікті жарияламас бұрын елімізде 

жаһандық деңгейдегі аса маңызды шешім 
қабылданды. Ол – Семей ядролық сынақ 
полигонын жабу туралы Жарлық.

Қараңғы түнде тау қалғып,
Ұйқыға кетер балбырап.
Даланы жым-жырт дел-сал ғып,
Түн басады салбырап.
Шаң шығармас жол дағы,
Сілкіне алмас жапырақ.
Тыншығарсың сен дағы,
Сабыр қылсаң азырақ, – деген жолдар 

арқылы Абайдың Гетемен жəне Лермон-
товпен сөз жарыстыра отырып бейнелеген 
туған топырағын 40 жыл бойы сұрапыл 
жарылыстар арқылы астан-кестен етіп, 
жаппай зобалаңға ұшыратқан тажалдың 
үні солай өшті. Сонда халқының бейбіт 
тұрмысын, жеке елдік қалпын ұлықтаған 
дананың рухы қайта байыздаған шығар 
деймін.

Жаңа мемлекеттіліктің негізін қалау 
барысында көкейімде «Өз елімді ұшпаққа 
қалай шығарамын? Əлемнің ең алдыңғы 
қатарлы жұрттарының қатарына қалай 
қосамын?» деген сауалдар менің ойымды 
онға бөліп, санамды сан саққа жүгіртіп 
келеді.

«Адамзаттың бəрін сүй бауырым 
деп...». Бұл – Абайдың мəңгі жасайтын 
қағидасы. Мұның ғажайып үлгісін мен 
қаршадайымнан көзбен көріп өстім. 
Шамалған ауылында зұлмат заманның 
тауқыметін тартып, сонау жер түбінен 
еріксіз қоныс аударып келген түрлі ұлт 
өкілдері жапсарласа күн кешіп, қоян-қолтық 
араласа өмір сүрді. Олардың арасында 
месхет түріктері, чешендер, ингуштар, 
украиндар, немістер, қарашайлар бар еді. 
Біз өзіміз құралпы басқа жұрт балаларын 
еш жатсынбай, бір үйдің баласындай, бір 
қолдың саласындай сезініп, құлын-тайдай 
тебісе жүріп жетілдік. Ал əкем Əбіш болса, 
түріне қарасаң таулық, тіліне қарасаң 
қазақшадан айырмасы шамалы бір малқар 
(ол кезде балқар деуші еді) отбасын үйімізге 
əкеп паналатып, жұмысқа орналастырды. 
Ішкен асымыз, жасаған тірлігіміз, көрген 
қызығымыз, шеккен қиындығымыз ортақ 
болғандықтан, тез арада туысып кеттік. 

Осындай ортада өскендіктен, адамзат 
баласын алаламайтын мінез бойыма ерте 
дарыды-ау деймін.

Əлем тарихына үңілсең, ру мен ру, тайпа 
мен тайпа, одан əрі ұлт пен ұлт, содан соң 
мемлекет пен мемлекет арасындағы ірілі-
ұсақты кикілжіңнің көбінің ар жағында 
Адам Ата мен Хауа Анадан тараған 
жұмыр басты, екі аяқты пенделердің 
бірін-бірі тегіне, түріне, тіліне, яғни 
нəсіліне қарап жатырқауы жасырынып 
жататын кездер жиі ұшырасады. Дініне 
қарай бөліну індеті де сұмдық зардаптарға 
ұрындырған. Абай айтқан осындай «алты 
бақан алауыздықтың» салдарынан талай 
жұрт өзара қырқыса жүріп, жер бетінен 
біржола жойылып кеткені мə лім. Кеңес 
Одағы ыдырауының барысында жəне 
тəуелсіздігіміздің елең-алаңында өз іші-
мізде неше түрлі іріткі салғыш, ірге 
бөлгіш пиғылдар оянып, сын сағаты туған 
кезде ел тізгінін ұстай отырып, тарихи 
тұрғыдан қалыптасқан көпэтностылық 
пен көпконфессиялық жағдайын бірінші 
кезекте ескеру қажеттігін аңғардым. Бір 
жағынан сепаратистік əрекеттер бой 
көтергені бай қалса, екінші жағынан 
ұлтшылдық дабыл қаққан аласапыран 
кезеңдерді бас тан өткеруге тура келді. 
Сондай күрделі ахуалда түсіністіктен 
татулыққа, ымырадан ынтымаққа қол 
жеткізу арқылы ғана тұтастығымызды 
сақтадық. «Алтау ала болса ауыздағы кетеді, 
төртеу түгел болса төбедегі келеді» дейді 
екен дана бабаларымыз. Қазір айтуға оңай, 
сол уақытта біз «қайтсек, бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығарамыз» деп арпалыса 
жүріп, елдігіміздің шаңырағын шайқалтпай 
ұстап қалдық. Тұрмыс тапшылығын да бір 
тайқазаннан ас ішкендей бірге еңсердік. 
Ол қазақтың кең қолтық, ақ жүрек 
мейірбандығының жəне Алтай мен Атырау 
арасын сол қазақпен араласа жайлаған 
өзге ұлттардың Абай өнеге етіп қалдырған 
бауырластығының арқасында жүзеге асты.

Кезінде жер жүзінде теңдесі жоқ институт 
атанған Қазақстан халқы Ассамблеясының 
менің бастамаммен дүниеге келіп, елдегі 
татулық пен тұрақтылықтың ұйтқысына 
айналуының өзі ел бірлігінсіз еш ұлы мақ-
саттың орындалмайтынын жете түсінген-
дік тен жүзеге асты деп пайымдаймын.

Ел бірлігі ұранын бағзы замандардан 
бері талай сұңғыла бабаларымыз қайта-
қайта көтеріп отырған. Сонау ХVІІІ 
ғасырдың өзінде Бұқар жырау:

...Егер Абылай алдында бітпесең,
Атасын білмес алыспын.
Көшің кетер бір жаққа,
Малың кетер бір жаққа.
Көш соңынан жете алмай,
Есің шығар сол шақта, – деп бірлікке 

шақырса, Абай «Біріңді, қазақ, бірің дос, 
көрмесең істің бəрі бос» деп, ХІХ ғасырда-
ақ бірлік арқылы күллі адамзаттың көшіне 
ілесе білуге шақырды. Бұл кемеңгер 
тұлғаның көрегендігінің белгісі еді.

Тəуелсіздігіміздің тұғырлы болуы 
жолында мен əрбір сөйлеген сөзімде ел 
бірлігі, ұлт татулығы мəселесін ұдайы еске 
салып отыратыным сондықтан. Абайдың 
150 жылдық мерейтойына арналған 
салтанатты жиында: «Біз де бүгін ұлтішілік 
татуластыққа да, ұлтаралық татуластыққа 
да, əлемдегі барлық ел, барлық халықтармен 
ынтымаққа да, мəдениеттер арасындағы 
сабақтастыққа да Абайша қарап, Абайша 
қастерлеуге ерекше мəн береміз», – 
деген едім. Осы қағида – менің ешқашан 

АБАЙ

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы

(Жалғасы 3-бетте)

(Жалғасы. Басы 1-бетте)
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ҰЛТЫМНЫҢ 
ТЕМІР ҚАЗЫҒЫ

айнымайтын өмірлік ұстанымымның бірі.
Қазақстан Республикасының Прези денті 

ретіндегі өкілеттігімді өз еркіммен тоқтату 
туралы шешім қабылдамас бұрын болашақ 
ел басқарар азаматқа қажет қайраткерлік 
тəжірибе мен тағылым жайын ой тезіне, 
көңіл безбеніне тартып, асықпай, зер сала 
қарадым. Абайдың:

Бас басына би болған өңкей қиқым
Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқын?
...Бірлік жоқ, береке жок, шын пейіл жоқ,
Сапырылды байлығың, баққан жылқың.
Баста ми, қолда малға талас қылған,
Күш сынасқан күндестік
бұзды-ау шырқың,
– деген өкінішін қайталамау қажеттігі 

тағы алдымнан шықты.
Қазақстан тəуелсіздігінің алғашқы 

күндерінен бастап менімен бірге жұмыс 
істеген Қасым-Жомарт Тоқаевтың адал 
əрі жауапкершілігі жоғары азамат екенін 
есепке алмағанда, оның елдегі ішкі 
жағдайды саралап қана қоймай, Шығыстың 
да, Батыстың да тілдерін меңгергендігін, 
Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас хатшысының 
орынбасары қызметін атқарғанын, əлемдік 
саясаттағы Қазақстанның орнын байыптай 
алатын дипломаттық қырын да ескердім. 
Сондай-ақ өзім айрықша мəн беріп келе 
жатқан ел бірлігі мəселесі мен адамзаттық 
құндылықтарды үйлестіру қабілетіне сенім 
арттым.

Өткен жылы Мемлекет басшысы 
Қ.К.Тоқаев ұлы ақынның 175 жылдық 
мерей тойын ХХІ ғасырға қарышты қадам 
басқан тəуелсіз Қазақстанның бүгінгі саяси, 
экономикалық жəне мəдени жетістіктері 
аясында атап өту туралы шешім қабылдады. 
Бұл менің «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
бағдарламалық мақалаларымда қойыл-
ған мақсаттарды жүзеге асырудың заңды 
жалғасы жəне Абай мұрасын заман сұ-
раныстарына сай қайта зерделеудің ма-
ңыздылығын білдіреді.

Уақыт бір орында тұрмайды. Ұрпақ 
жаңарады, қоғам жетіледі, талап өзгереді. 
Есіме осыдан ширек ғасыр бұрынғы, 
тіпті одан сəл əріректегі кезең түсіп отыр. 
Себебі Абайдың ойы мен сөзін күллі 
əлемдік ауқымда мойындату мəселесін 
Кеңестер Одағы əлі тарамай тұрып, 1990 
жылы халықаралық деңгейде көтерген 
едік. Бірақ ол кезде бізге құлақ аспады. 
Əрине, алдымыздан шыққан басты 
кедергі Қазақстанның дербес мемлекет 
еместігі еді. Сондықтан асқақ тілегіміз 
егемендік алғаннан соң ғана қабыл болды. 
Абайды дүниенің даңқты тұлғаларының 
тізіміне енгізіп, 150 жылдық мерейтойын 
халықаралық дəрежеде атап өту жөніндегі 
ұсынысымды қолдаған ЮНЕСКО 
ұйымының сол уақыттағы бас директоры 
Федерико Майор мырза кейіннен мерекелік 
салтанатты шараларға да өзі арнайы келіп 
қатысты. Жəне бір айта кететін нəрсе, осы 
арада биік мəртебелі халықаралық ұйым 
тарапынан тұрақты тəртіпке айналған 
бір шарттылық бұзылды. Өйткені бұрын 
тек 200, 300, 500 секілді соңы бірнеше 
нөлмен аяқталатын сандарға сəйкес 
келетін мерейтойлар ғана тізімге ілінетін. 
Жас мемлекет үшін халықаралық ұйым 
тарапынан мұндай қолдау көрсетілуі 
ұмытылмасы анық.

Абай мерейтойына əзірлік өте қи-
ын-қыстау кезеңде қолға алынды. Эконо-
ми калық-əлеуметтік проблемалар шаш-
етектен болып тұрғанына қарамастан, 
нар  тəуекелге бардық. Арнаулы қаулы 
қа былдап, атқарылатын іс-шараларды 

тиесілі мемлекеттік құрылымдар мойнына 
жүйе-жүйесімен жүктедік. Мерейтойға 
əзірлік жөніндегі республикалық 
комиссия жəне штаб құрылып, оны қар-
жылық, материалдық-техникалық, ин-
фра құрылымдық, идеоло гия лық, дип-
ломатиялық, ғылыми, мəдени тұрғыдан 
қамтамасыз етудің нақты шаралары 
бекітілді. Барлық жұмыстың барысын 
өз бақылауымда ұстадым. Жауапты тұл-
ғалардың қатысуымен арнаулы мəжі-
лістер ұйымдастырып, жағдайды жан-
жақты пысықтап отырдым. Шабандық, 
салғырттық, немқұрайдылық, атүстілік бе-
лең алған тұстарда талапты күшейтіп, тіпті 
мерейтойдың маңызын тереңірек түсіндіру 
үшін дайындық барысындағы басқосудың 
бірін Семей қаласына барып өткіздім. 
Сон дағы жиын үстінде: «Абай тойы – 
тек Алматы мен Семейге, Жазушылар 
одағына, басқа да шығармашылық 
ұйымдарға ғана керек шаруа емес. Бұл 
бүкіл республиканың, күллі Қазақстан 
халқының мерекесі. Бұл, шын мəнінде, 
біздің тарихи жəне рухани жадымызға, 
керек десеңіз, осындай іс-шараны 
мемлекеттік деңгейде өткізе алатынымызға, 
ұйымшылдығымызға сын. Оның үстіне, 
Абай мерекесі даңғойлықты көтермейді, 
ұлы адамды еске алу құрметіне, турасын 
айтқанда, атаулы күндерді атап өтуде бізде 
үйреншікті əдетке айналып кеткен шектен 
тыс ас та төк той жасаудың қажеті жоқ. 
Парасаттылық, ақылға қонымдылық, ең 
бастысы, зиялылық пен ұстамдылық қажет. 
Мерейтой даңғазалықтан аулақ, жоғары 
мəдениеттілік аясында өтуге тиіс. Абайдың 
өзі бізді осыған үндеп кеткен жəне оның 
өсиетіне кереғарлық етуімізге болмайды» – 
деген екенмін.

Бұл сөздерді жайдан-жай айтпаған 
едім. Жасыратыны жоқ, тəуелсіздіктің 
бастапқы кезеңінде ұлт тарихындағы көп 
ақтаңдақтардың беті ашылып, «Өлі разы 
болмай, тірі байымайды» деген ұранмен 
көпшілік жұрт өзінің қағаберісте қалған 
бабаларын түгендеп жатты. Олардың ішінде 
ұлттық деңгейдегі батыр, билермен қоса, 
дəреже-дəрпі жергілікті жерлерге ғана 
танымал тұлғаларға да ас беріліп, құрмет 
көрсетілді. Тоталитарлық жүйе құрсауында 
құндылықтарына тыйым салынып, іштей 
булығып келген халықтың ақ түйенің қарны 
жарылғандай сезімі мен сеніміне тосқауыл қою 
əбестік саналар еді. Бірақ той тойлаудың да, ой 
ойлаудың да жөні бар. Алты алаштың абызы 
болып қана қоймай, адамзаттың асқарынан 
көрінген халқымыздың ең аяулы перзенті, 
дана ұстазы Абай мерекесін бүкілхалықтық 
деңгейде лайықты өткізу мемлекет мерейі 
екенін ұғындыру керек болды.

Сөйтіп, Абай тойының алдында оның 
аруағын одан əрі ұлықтау, өмірбаяндық 
деректерінің көмескі парақтарын қайта 
жаңғырту, əдеби, философиялық жəне 
музыкалық мұрасын тəуелсіздік тұрғысынан 
тыңнан пайымдау, əлемдік деңгейде 
кеңінен таныту бағытында іргелі жұмыстар 
атқарылды. Ұлы ақын шығармаларының 
алғаш рет жан-жақты текстологиялық 
сараптамадан өткен екі томдық академиялық 
жинағы, «Абай» энциклопедиясы жарық 
көрді. Абайдың өмірі мен шығармашылығын 
тұтас қамтитын «Жидебай-Бөрілі» 
мемлекеттік тарихи-мəдени жəне əдеби-
мемориалдық қорық-музейі құрылды.

Жидебайда үш жүз алпыс əулиелі мекен 
Маңғыстаудан əкелінген ұлутастардан 
ақшаңқан күмбезді Абай-Шəкəрім кесенесі 
тұрғызылып, оның ашылу рəсімінде бұл 
орынның енді əр қазақ үшін рухани Меккеге 

айналғанын атап өттім.
Алатаудың жан-жағы тіп-тік құлама 

құздармен қаусырылып, заңғар басына 
бұлт қонақтаған Абай шыңына көтеріліп, 
ақын рухына тағзым еттім. Ұлы ақынның 
өз халқымен бірге адамзаттың биігінен 
көрінгенін тіледім.

Сол жылы Абайға арналған салтанатты 
іс-шаралар Түркияда, Ресейде, Қытайда, 
Францияда, Венгрияда, Үндістанда, Мы-
сырда, Украинада, Қырғызстанда болып 
өтті. Лондонда Абай үйі ашылды. Ұлы 
ақынның əлем елдері руханиятының 
табалдырығынан аттап, бұрын көз көрмеген 
көкжиектерге енді ешкім тосқауыл қоя 
алмайтын мəңгілік сапары басталып кетті.

Абайдың 150 жылдығы аталып 
өткеннен бергі уақыт ішінде дүние 
жүзінің бірқатар елінде оның құрметіне 
көше аттары беріліп, Ренн (Франция), 
Будапешт (Венгрия), Каир (Мысыр), 
Мəскеу (Ресей), Ыстанбұл (Түркия), 
Бейжің (Қытай), Ташкент (Өзбекстан), 
Тегеран (Иран), Баку (Əзербайжан), 
Витебск (Беларусь) қалаларының көрнекті 
орындарында ескерткіштер мен мүсіндер 
қойылды. Ретінше 2006, 2013 жылдары 
Мəскеу мен Ташкентте орнатылған 
Абай ескерткіштерінің лентасын Ресей 
Федерациясының президенті В.Путинмен 
жəне Өзбекстан Республикасының тұңғыш 
президенті И.Кəрімовпен бірге қидым.

ХХ ғасырдың екінші онжылдығында, 
дəлірек айтқанда, 1913 жылы ұлт зиялысы 
Ахмет Байтұрсынұлы өзінің «Қазақтың 
бас ақыны» атты мақаласында «онан 
асқан бұрынғы-соңғы заманда қазақ 
баласында біз білетін ақын болған жоқ» 
дей келе, соған қарамастан Абайдың есімін 
тек Семей мен Ақмола облыстарының 
қазақтары ғана білетінін, ал дүниеден 
қайтқан соң жарық көрген жалғыз кітабы 
ел ішіне кеңінен таралмай жатқаны туралы 
қынжыла жазған еді. Қарап отырсақ, 
содан бергі бір ғасырдың көлемінде бірте-
бірте ұлы ақынның даңқы жер жүзіне 
əйгілі болатындай деңгейге жетіппіз. Ол 
алдымен, əлбетте, Абайдың теңдессіз 
кемеңгерлігінің, содан соң тəуелсіз 
мемлекеттігіміздің арқасы.

Абай қаншама тас қапас заманда өмір 
сүрсе де, болашаққа үмітпен көз тікті. Ол 
өлеңдерінде «жаңа өспірім, көк өрім», 
«тілеуі, өмірі алдындағы», «көкірегі 
сезімді, тілі орамды» жастарға үлгі бермек 
үшін ғибрат айтты. «Білімдіден шыққан 
сөз, талаптыға болсын кез» дей отырып, 
«дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл 
бөлсеңіз» деген тағылымын үйретті. Батыс 
пен Шығыстың ілімін толық игерген 
Абайдың өнегесін ескере отырып, тəуелсіз 
мемлекетіміздің жастары арасынан 
халықаралық стандарттарға сай, білімі мен 
білігі жоғары мамандар даярлау мақсатымен 
«Болашақ» президенттік стипендиясын 
тағайындадық. Соның арқасында ұлы 
ақын өмір сүрген заманда «интернатта 
оқып жүрген» қазақ баласының ұрпақтары 
ХХ жəне ХХІ ғасырлар тоғысында əлемнің 
ең таңдаулы университтерінде білім алу 
мүмкіндігіне ие болды.

Ұлы Абайдың 175 жылдығы биыл 
адамзатқа қатер төндіріп, коронавирус 
індеті жайлаған уақытпен тұспа-тұс келіп 
қалды. Аталған дерттің зардабы жер 
жүзіндегі мемлекеттердің ешбірін айналып 
өткен жоқ. Бірақ жарқын келешекке деген 
сенім мен сындарлы əрекеттің арқасында 
бұл уақытша қиындықты да еңсеретін 
боламыз. Абайдың сөзіне жүгінсек: 
«Жамандықты кім көрмейді? Үмітін үзбек 
– қайратсыздық. Дүниеде еш нəрседе баян 
жоқ екені рас, жамандық та қайдан баяндап 
қалады дейсің? Қары қалың қатты қыстың 
артынан көгі қалың, көлі мол жақсы жаз 
келмеуші ме еді?».

Лайым солай болсын!
Абайдың сөзі мен ойы біздің күнбе-

күнгі тірлігімізге, өркенді өмірімізге 
кірпіш болып қаланып, бүгінгі өркениет 
пен алдағы болашақ талабына лайық 
ұмтылыстарымыздан жəне игі істерімізден 

Тұңғиық ойдың тереңі,
Еңбекпен білім керегі.
Дананың жазған �леңі,
Жаныма қуат береді.

Тіледің к�пке салауат,
Талап пен рақым қанағат.
Ұрпаққа бүгін ой сап жүр,
�зіңіз айтқан аманат.

 Шырынын ойдың сығымдап,
Бозторғай болдың шырылдап.
С�зіңді ашық айтқызбай,
Азулы тұрды ырылдап.

 Құбылып түлкі заманың,
Қолыңнан түспей қаламың.
�рнектеп сазды жырыңмен,
Суретін салдың даланың.

Жат қылық жиған сананың,
Бұзсам-ау дедің қамалын.
 Ғылымға бұрып жастарды,
Тапсам-ау дедің амалын.

Зердеңе тоқып әр істі,
К�здедің бабам әр істен.
 Мыңменен жалғыз күрестің,
Қолыңнан бермей намысты.

Халқыңның қиын тағдырын,
 Ойлаумен �тті-ау әр күнің.
С�зіңді естір адам аз,
Жүрекке жидың жан мұңын.

�мірдің к�рмей азабын,
Оқыса дедің қазағым.
Жарық күн іздеп соларға, 
Ұлтыңа ауды назарың.

Маңдайдан терің тамшылап,
Жаныңды жеді сан сұрақ.
 Инемен құдық қаздың ғой,
�зіңді �зің қамшылап.
Тұманды болған қоғамда,
Ұлтыңа болдың шамшырақ.

�лсізбен әлді күрескен,
Заманды к�рдің тірескен.
Алаштың әрбір баласы,
 Қалмасын дедің үлестен.

Жойылса дедің надандық, 
Жоқ болса дедің жамандық.
Ойлаған ісің іске аспай,
 Кедергі болды бодандық.

 Мейірі кеткен адамнан, 
Зұлымдарға таланған.
Құтқарсам дедің халқыңды,
Білімсіз мынау қамалдан.
 Еңбек етіп ерінбей, 
Мал тапса дедің адалдан.

К�піріп кеуіп ісінді, 
Түсінбей адал ісіңді.
Мұқырдың тобыр тентегі,
Жаныңа қаяу түсірді.

Заманның қатал ызғары,
Ызғарға жаның мұздады.
Қосылса дедің теңіне,
Қазақтың қара қыздары.

Ұлтыңның ойлап теңдігін,
Жырыңмен айттың кемдігін.
Бір ғасыр салып араға,
Сіз аңсаған келді күн.

Ашылды бүгін аспаным,
Ғасырды жаңа бастадым.
Бодандық деген қамытты,
Мойнымнан алып тастадым.

�зіңіз бұрын аңсаған.
Тәуелсіз таңды қарсы алам.
Абайдың салған жолы деп,
�лемге мен де жар салам.

Бексұлтан К�лбаев,
ақын.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы

АМАНАТЫ
тиесілі мемлекеттік құрылымдар мойнына 
жүйе-жүйесімен жүктедік. Мерейтойға 
əзірлік жөніндегі республикалық 
комиссия жəне штаб құрылып, оны қар-
жылық, материалдық-техникалық, ин-

АМАНАТЫАМАНАТЫ
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ДӘСТҮРЛІ МҮШӘЙРА ТІЛ 
ЖАНАШЫРЫНА АРНАЛДЫ

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар» 

 
�лемде �зге ұлттың қас-қабағына жәутеңдеп, еркін 

жүріп-тұра алмайтын, азаттықты аңсаған жұрт қаншама 
екенін білеміз. Олармен салыстырғанда, біз – ата-баба 
аманатына қиянат жасамай, қазақ тіліміздің қаймағын 
бұзбай сақтаған бейбіт те тәуелсіз, бақытты халықпыз. 
Бақытымыз баянды болу жолында аянбай тер т�гіп, 
әр күн сайын жойылып кетіп жатқан тілдер қатарына 
қосылмаудың амалын жасауымыз қажет. Тіл – қандай 
ұлтта, елде болмасын әрқашан қастерлі де құдіретті. 
Тіл - әрбір елдің жаны. Біз қазіргі таңда тәуелсіз, еңсесі 
биік мемлекетпіз. Осы мемлекетіміздің әрбір азаматы 
�з тілінде с�йлеп, оны құрметтеуі, жетік меңгеруі тиіс. 
Десе де, арамызда ана тілімізде с�йлей алмай, шұрайлы 
тіліміздің шырайын кетіріп жүргендер баршылық. 
Сондықтан да ұлттың және қазақ тілінің тағдырына 
бей-жай қарауға болмайды. Ұлты үшін жаны ашитын 
жандар ғана ана тілінің жанашыры бола алады. 

Нұрсұлу �скенбаева сондай тіл жанашырларының 
бірі еді. �зінің қысқа ғұмырында аудандық «Қазақ 
тілі» қоғамында қызмет етіп, мемлекеттік тіліміздің 
тұғырынан түспеуі үшін күресіп �тті. Туған тіліміздің 
мәртебесін асқақтатып, қолданыс аясын кеңейту үшін 
түрлі игі шараларды ұйымдастырып отыратын. Ақын, 
жазушылармен кездесулер, мекеме қызметкерлерімен 
түрлі сайыстар, рухани кештерді жиі �ткізетін. Тіліміздің 
мемлекеттік құжаттарда қатесіз қолданылуына ерекше 
назар салып, ұдайы тіл жанашырлары тобын құрып, 
әкімшіліктердің, мекемелердің іс қағаздарының заңға 
сай жүргізілуін қадағалап, к�ше бойындағы жарнамалар 
мен маңдайшалардағы тақталардың ана тілімізде 
қатесіз жазылуына назар салып жүретін-ді. Анықталған 
кемшіліктердің тиісті уақытта түзелуін қадағалайтын. 
�сіресе, ауданымызды мекен еткен �зге ұлт �кілдерінің 
мемлекеттік тілде с�йлеуіне ықпал етіп, тіл үйренуге 
ниетті азаматтарға арнайы уақыт б�ліп сабақ �туші 
еді. Осындай толағай істерді тындырып жүрген тіл 
жанашырының ғұмырының қысқа болғаны �кінішті-
ақ. Артында жақсы ісі мен адами қасиеті қалған Нұрсұлу 
Сатыбалдықызының тілге деген сүйіспеншілігі, 
еліміздің болашағына деген алаңдаушылығы жұрт 
алдындағы беделін асырды. �зі �мірден �тсе де оның 
ізін жалғаушы азаматтар табылды. Бүгінде «Қазақ тілі» 
қоғамына жетекшілік етіп отырған Рая Байшықова да 
Нұрсұлу Сатыбалдықызының жұмысын жалғастырып, 
тіл мәртебесін арттыру жолында еңбек етіп жүрген ана 
тілінің жанашыры. 

Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту б�лімінің 
басшысы Фарида Бегенбаева ерен ісімен ел есінде қалған 
Нұрсұлу �скенбаеваның �мірін кейінгі ұрпаққа үлгі 
етіп, рухын асқақтату мақсатында ауданымызда Нұрсұлу 
Сатыбалдықызы атындағы к�ркемс�з оқу шеберлерінің 
мүшәйрасын �ткізуді дәстүрге айналдырған. Игі шара 
биыл да �з жалғасын тапты. Жуырда аудандық «Қазақ 
тілі» қоғамының ұйымдастыруымен �мірде ерте 
�ткен, халқының қалаулы азаматы, ауданымыздың 
тумасы Нұрсұлу �скенбаеваны еске алуға арналған 
игі шара �ткен болатын. Еліміздегі карантиннің әлі 
де жалғасуына байланысты бұл жолы к�ркемс�з 
мүшәйрасы қашықтан, онлайн түрде �тті. Игі шараға 
№10, №35, №34, №2, №18, №16, №24, №20, №11, 
№36 орта мектеп оқушылары қатысып, белсенділік 
танытты. Жыр жолдарын бейнежазба арқылы жолдаған 
оқушылардың арасынан жүзден жүйрік к�ркемс�з 
шеберлерін анықтау да қиынға соқты. Бірі-бірінен асып 
түсіп, бар �нерін салып, шеберлікпен түрлі тақырыптағы 
�леңдерін оқыған балалардың �леңге құштарлығы 
к�ңіл қуантты. Байқау болған соң жеңімпаз болуы да 
заңдылық. Топтың ішінен оза шауып жүлделі бірінші 
орынды жас ерекшеліктеріне қарай №2 орта мектептің 
оқушысы Аяулым Тәжіман, №18 мектеп оқушысы 
Аружан Қоқыш, №34 орта мектеп оқушысы �нел 
Қыдырова, №35 мектеп-гимназиясының оқушылары 
Елдос Құдайберген мен Жарқынай Сағатбектер жеңіп 
алды. Ал екінші орын №34 орта мектептен Алуа 
Жымбыл, №16 мектептен Ақниет Кентай мен Жансая 
Қырғызбай, №24 орта мектептен Диана Нұржұма, 
№11 орта мектептен Ақерке Билялға бұйырды. Үшінші 
орынды №20 орта мектептің оқушысы Мадина Фазыл, 
№11 мектептен Жазира Пердебай, №24 мектептен 
Аяулым Алиасқар, №36 мектептен �сем Тоқтасынқызы, 
№2 орта мектептен Назерке Есімбек есімді оқушылар 
иеленді. №2 орта мектептің ұстазы Гүлнұр Қарабаева 
жетекшілік еткен топтың І.Жансүгіровтің «Тілім менің» 
атты �леңі аясында дайындаған әдеби-музыкалық 
монтажы мазмұнымен �те ерекшеленді. Сондай-
ақ №20 мектеп ұстазы Ғалия Қалжанова, №10 орта 
мектеп ұстазы Бейбіткүл Сәкенова, №16 орта мектеп 
ұстазы Дария Ерболатовалар байқаудың �з деңгейінде 
�туіне атсалысып, белсенділік танытты. Мүшәйра 
жеңімпаздарымен қатар, қатысқан барлық оқушыларға 
ұйымдастырушылар тарапынан дипломдар мен 
сыйлықтар табыс етілді.

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».

 
Участниками его явились пред ста вители Отдела 

внутренней политики, Охраны общественного здоровья, 
МПС, Налогового Комитета, Земельных отношений, 
городского акимата, архитектуры, НПП, районного 
отдела предпринимательства, СМИ. Встреча была 
организована районным отделом предпринимательства, 
по инициативе активистки нашего города К.Хасановой. 
Вел встречу заместитель акима района Д.Нуржанов, 
который обозначил тему мероприятия. Это борьба со 
стихийной торговлей, об упрощении ряда процедур в 
отношении целевых назначений НПП. В самом начале 
встречи представители местной полицейской службы 
пожаловались на то, что органы прокуратуры дают 
представления на несанкционированное пресечение 
мер в отношении незаконной стихийной торговли на 
центральном рынке. Другими словами, блюстители 
порядка, стараясь навести порядок на базаре и торговых 
местах, налагают штраф на проведение «стихийщиками» 
несанкционированно организованной ими торговли. И 
это правильно, ведь они действуют, ссылаясь на статью 
204 КР КобАП «О регулировании торговой деятельности», 
а также о повышении ответственности за торговлю в 
неустановленных местах путем внесения изменений 
в КоАП об увеличении размера административного 
штрафа по статье 165 с конфискацией товара, а 
также о наделении местных исполнительных органов 

Все мы знаем, что пока существуют проблемы 
дикого рынка и рыночных отношений, человека 

будут преследовать проблемы стихийной торговли, 
которые создают массу неудобств, как покупателю, 

так и продавцу. Причем незаконность торговли 
также стоит во главу угла данной проблемы. Как 

избежать всего этого, как сделать так, чтобы 
стихийная торговля имела под собой законную почву, 

а торговцы, торгующие товаром, как говорят, «из 
пол полы», спокойно делали свое дело. Об этом и 

многом другом обсуждали участники круглого стола, 
состоявшегося в холле большого зала районного 

акимата.

ПРОБЛЕМЫ 
СТИХИЙНОЙ ТОРГОВЛИ

полномочиями по привлечению к административной 
ответственности за нарушения, связанные с торговлей 
в неустановленных местах. Но здесь надзорный 
орган вносит свои «коррективы», стараясь обуздать 
аппетит полицейских в части наложения штрафа 
и составления административных протоколов. По 
словам, активистки К.Хасановой весь прошлый год 
общественники занимались контролем стихийной 
торговли на центральном рынке, совместно с 
представителями МПС, внеся свои предложения по ее 
упорядочению. Но, невзирая на это, стихийщики нагло 
продолжают заниматься торговлей в неустановленных 
местах. У контролирующих и инспектирующих этот 
беспредел, возникает резонный вопрос: «Можно ли у 
стихийщиков изымать товар и после соответствующей 
проверки отдавать на эскпертизу?» На данный вопрос 
участник встречи сошлись во мнении, что могут 
ответить квалифицированно только представители 
надзорного органа, то бишь, прокуратура, которая 
не явилась на круглый стол в силу своей занятости. 
В процессе бурного обсуждения прозвучали разные 
предложения из уст присутствующих служб для 
узаконения стихийной торговли: создать коммунальные 
рынки, изъять и выкупить альтернативные торговые 
места, сделать ярмарки и другие. Но это все лишь на 
уровне «говорильни». Поэтому серьезное обсуждение 
данной щекотливой темы участник встречи отложили 
на следующий раз, где важным участием посчитали 
обязательное присутствие прокурора. Думается, что 
следующая встреча будет продуктивной и полезной. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Nur Otan» объявил, что «лучшие» члены партии 
будут включены в список кандидатов в депутаты 
нижней палаты парламента (мажилиса) и местных 
представительных органов — маслихаты. К участию в 
кампании были привлечены спортсмены, врачи, учителя 
и даже многодетные матери. Внутрипартийный отбор на 
праймериз «Nur Otanа» состоял из трех этапов, он начался 
17 августа и продлился до 3 октября. Первый этап – это 
регистрация кандидатов, на втором этапе — агитация, 
а на третьем — голосование. Второй этап предполагал 
проведение публичных дебатов в Сети. Праймериз - это 
новый этап в системе выборности, так как пробовали силы 
многие кандидаты, совсем зрелые (депутаты нескольких 
созывов), молодые, определяющие свои способности. По 
моему мнению, участие в праймериз – это не просто отбор 
кандидатов в депутаты, это оценка личности человека, 

 Я рад, что правящая партия 
Казахстана «Nur Otan» развернула 

масштабную республиканскую 
кампанию, назвав ее «праймериз». Я 

горд, что принял участие в столь важной 
с точки зрения политики, политической 

кампании, которая приобрела 
республиканский характер, куда 

вовлечены государственные структуры.

ПРАЙМЕРИЗ – 
БОЛЬШОЙ ШАГ В СТОРОНУ ДЕМОКРАТИИ

который был выставлен от партии, его возможности 
оценить свои силы в намеченной партией «Nur Otan» 
депутатской гонке. В районе немало достойных людей, 
которые приняли участие в борьбе быть депутатом, и, 
соревнуясь с ними, я пробовал свои силы в очередной раз. 
Я благодарен людям, моим избирателям, отдавшим за меня 
свои голоса, надеюсь, что не подведу их и буду стараться 
прилагать все свои силы и возможности для улучшения 
качества их жизни и благосостояния. Благодарю партию, 
в которой состою ее членом, партию, которую считаю 
ведущей и способной творить позитивные дела во благо 
казахстанцев. Поздравляю всех победивших в праймеризе 
будущих депутатов с победой и окончанием праймериза! 
Желаю всем только удачи!

А.Сембаев, 
участник праймериза

ОТКЛИКИ ДЕПУТАТОВ

МҮШӘЙРА
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Значимость нашей профессии -
Фатима ЕРЖАНОВА,

«Талғар»

– Жандос Касенканович, главного 
архитектора района традиционно (и не без 
оснований) принято считать фигурой, 
безусловно, важной, но зависимой 
от властей. В советские времена, 
по крайней мере, было так, что 
главный архитектор лишь 
доводил до профессионалов 
властные решения, но не мог 
им сопротивляться. Как 
теперь?

– Нынче архитектор 
- фигура зависимая, но 
в тоже время это лицо с 
независимым видением и 
мышлением. Архитектор - это 
мыслитель, он же созидатель, 
он же воплотитель всех своих 
замыслов по преобразованию 
и развитию региона. На 
сегодняшний день главный 
архитектор является вторым лицом 
после акима района. Я возглавляю ГУ 
«Отдел архитектуры и градостроительства 
Талгарского района», которое является 
структурным подразделением акимата 
района, осуществляющим функции в 
сфере архитектуры и градостроительства. 
Развитие и застройка территорий 
населенных пунктов осуществляется 
на основании утвержденных в 
установленном порядке Генеральных 
планов, являющихся основным 
градостроительным документом, опре-
деляющим комплексное планирование 
развития города, поселка, села либо 
другого поселения. На сегодняшний 
день все населенные пункты района 
обеспечены генеральными планами. 

– Вам известно, что много нареканий 
из уст простых обывателей можно 
услышать в части архитектурного облика 
Талгара. Нравится ли вам, как главному 
архитектору и градостроителю нынешний 
облик нашего города, являющегося, по 
сути, визитной карточкой района? Что 
нужно привнести нового, свежего в его 
архитектурный облик или видоизменить, 
что оставить? Ваше сугубо личное мнение, 
как профессионала с профессиональным 
взглядом на эти вещи? 

– Согласен, архитектурный облик 
города оставляет желать лучшего. 
Для его улучшения необходимо 
использовать единый архитектурный 
стиль - совокупность единых признаков, 
используемых в строительстве, 
характерный для определенного района 
застройки территории, в том числе 
индивидуальной застройки. Для района 

индивидуальной застройки основными 
параметрами являются внешний вид 
облик, архитектурный стиль, цветовое 
решение, этажность. Отделочные 
материалы ограждения, тип кровли и 
расположение хозяйственно-бытовых 
построек на территории участка. Ведутся 
работы по устранению незаконно 
установленных конструкций и сносу 
незаконно возведенных строений и целью 
приведения в надлежащее состояние 
архитектурного облика и линий 
застройки в соответствии с Генеральным 
планом города. Таким образом, 
открыта сквозная улица Абылайхана в 
районе Департамента полиции района, 
устранены незаконно установленные 
киоски вокруг центрального рынка. 
В ближайшие 10-20 лет город Талгар, 
учитывая свое географическое 
расположение будет одним из основных 
городов, задействованных в сфере 
туризма Казахстана. 

– Какие услуги оказывает сейчас 
архитектура населению? 

– ГУ «Отдел архитектуры и 
градостроительства района» оказывает 4 
вида госуслуг: предоставление исходных 
материалов при разработке проектов 
строительства и реконструкции; 
согласование эскизного проекта; 
выдача справки по определению 
адреса объектов недвижимости; выдача 
решения на проведение комплекса 

работ по постутилизации объектов. 
На сегодняшний день за 3 квартала 
текущего года отделом рассмотрено 3 760 
заявлений по предоставлению АПЗ, 2 864 
заявлений по согласованию эскизных 
проектов, свыше 6 тысяч заявлений по 
определению адреса. Большую работу 
мы проделываем, принимая на учет 
акты ввода в эксплуатацию объектов, 
рассматривая обращения физических 
и юридических лиц, материалов общей 
корреспонденции. 

– Жандос Касенканович, какое событие 
2020 года вы считаете самым значимым в 
работе главного архитектора? 

– Самые важные события, на мой 
взгляд, - это утверждение «Комплексного 
плана компактной застройки территории 
города Талгар на период 2020-2024 
годы». Также в текущем году утверждены 
Генеральные планы с.Бескайнар и с.Жана-
Куат. Ведутся работы по разработке 
градостроительной документации в 
Талгарском, Карайском и Илийском 
районах области, расположенных 
в зо не осо бого градостроительного 
регулирования (ЗОГР) г.Алматы. ЗОГР 

инфраструктуру города в целом? У нас ведь 
«хромает» транспортная составляющая, 
поэтому необходим анализ транспортной 
ситуации в целом. 

– Анализируя транспортную ситуацию 
в целом необходимо осуществление 
деятельности в градостроительном 
планировании организации и 
развития населенных пунктов, их 
территориального транспортного 
планирования и организации дорожного 
движения. В часы пик образуются 
длительные заторы, вызванные большим 
количеством населения трудоустроенного 
в близлежащем мегаполисе - Алматы. 
Кроме того, в 2019 году решением 
маслихата были изменены границы города 
Талгар. К городу присоединены части 
территорий Алатауского и Кендалинского 
сельских округов. В этой связи 
необходимо увеличение внутригородских 
маршрутов и пополнение автопарка.

– Жандос Касенканович, сегодня во главу 
угла в городских планировочных решениях 
ставится человек, его потребности и 
интересы. Наконец пришло осознание 
того, что главный ресурс государства – 

это не территория, не природные ресурсы, 
даже не производственные мощности, 
а человеческий капитал. Борьба за его 
качество, связанное с уровнем развития 
образования, медицины, предоставляемого 
сервисом, возможностями досуга – это 
предмет главной заботы современного 
государства. Именно эту задачу 
переосмысления городского пространства 
хотелось бы поставить и перед нашим 
маленьким городом. Как вы считаете? 

- Все верно. Основные направления 
деятельности в области архитектуры, 
градостроительства должны обеспечивать 
государственные, общественные и 
частные интересы в этой сфере. В основу 
всего этого ставится, прежде всего, 
человек, человеческий фактор. 

– Расскажите, как вы пришли к этой 
замечательной профессии архитектора? 
Нравится ли она вам, что значит быть 
архитектором? 

– Профессия архитектора требует 
от человека большого объёма знаний 
строительных норм проектирования, 
инновационных технологий, а также 
огромного количества строительных 
материалов, которые постоянно 
совершенствуются в наш стремительно 
развивающийся век. Это профессия, 
для успешной реализации в которой 
специалист должен обладать большим 
творческим потенциалом и, в тоже время 
знать, большое количество нормативной 
литературы, создавая уникальные 
сооружения, отвечающие пожеланиям 
заказчика. 

Архитектор призван создать для 
человека комфортную среду обитания. За 
всю историю человечества у всех народов 
архитектура имела свой уникальный 
стиль. Профессия архитектора во 
все времена была востребованной 
и почитаемой, а её представители 
относились к своим обязанностям 
с большой ответственностью.…Моя 
деятельность в сфере архитектуры 
началась в 2006 году. К этой профессии 
я пришел осознанно, думаю, что она 
для меня - главное в жизни. Потому и 
дорос до столь значимой должности 
- главного архитектора всего района. 
Быть архитектором - значит это быть 
ответственным за судьбу и комфортное 
проживание людей. А это главное для 
меня! 

– Благодарю за беседу, желаю удачи 
в нелегкой, значимой, но востребованной 
профессии!

Ауелбаев Жандос Касенканович,
главный архитектор 

Талгарского района

расположена между границей города 
Алматы и БАКАД в соответствии с 
утвержденной схемой. В зоне ЗОГР 
расположены территории Талгарского 
района, Алматинской области, которые 
разделены на 4 проектных сектора: 
сектор № 7 - Альмерек, сектор № 8 - 
Гульдала, сектор № 9 - Бесагаш, сектор 
№ 10 - Котырбулак. В текущем году 
начато строительство новой школы 
на 1200 мест в южной части города 
с учетом расширения границ города 
в этом районе. Построены и сданы 
в эксплуатацию в 2020 году 5 60-ти 
квартирных и один 50-ти квартирных 

домов в мкр-нах Жана города Талгар, 
ведутся СМР по благоустройству улиц и 

дворов города. 

– Как осуществляется реализация 
Генерального плана города, какие этапы 
прошли в этом году? Какие новшества, 
которые ранее не применялись, привнесет 
новый генплан нашего города? Когда он 
будет принят? 

– Генеральный план - основной 
государственный документ, который 
определяет застройку города и района. 
Проект детальной планировки города 
утвержден решением маслихата района от 
09.02.2015 года за № 40-242 и Генеральный 
план города Талгар утвержден решением 
маслихата от 23.01.2019 года за № 40-
187. Генеральным планом определяются 
основные направления развития 
территорий населенных пунктов, 
включая социальную, рекреационную, 
производственную, транспортную 
и инженерную инфраструктуры, 
функциональное зонирование и 
ограничение на использование 
территорий этих зон, соблюдение 
целевого назначения, красных линий 
и линий регулирования застройки 
при использовании земельных 
участков собственниками либо 
землепользователями в соответствии 
с Генеральным планом. В нашем 
городе впервые планируется построить 
многоэтажные дома высотой в 9 этажей. 
Также предусмотрено строительство 
сервисного акимата, Центра молодежи. 
Ведется строительство нового моста 
через реку Талгар в верхней части города 
и строительство школы на 1200 мест, 
расположенной в живописном месте у 
подножия гор. 

– Проводится ли системный анализ 
влияния разрастающейся застройки 
на окраинах на транспортную 

В том, 
что г-н Ауелбаев 

справляется на «пять с 
плюсом» с новыми должностными 

обязанностями сказывается его 
бесценный опыт практической работы в 

роли градоначальника, где он проявил себя 
с положительной стороны. Амбициозны 
его планы и мечты по преобразованию 

нашего города, который является визитной 
карточкой всего района. О том, каковы планы 

на перспективу, каким видится будущее 
города и района через призму видения 

настоящего профессионала своего дела, 
в нашем подробном интервью, 

которое мы представляем 
нашим читателям. 

Представлять 
человека, у кого 

беру интервью на 
этот раз, думается, не 

представляется нужным, 
ибо его талгарцы знают не 

понаслышке, даже наверняка. 
Ауелбаев Жандос Касенканович - 
главный архитектор Талгарского 

района, который на этой должности 
почти уже год, а зарекомендовал 
себя как умелый руководитель, 

управленец новой формации, 
мыслящий глубоко и на 

перспективу, компетентный, 
грамотный и 

ответственный 
специалист.

В ЕЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
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Жанбота СҰЛТАНМҰРАТҚЫЗЫ, 
тілші

Жұмыс техникаларының жоқтығын айт-
пағанда, қара жұмысты немқұрайлы істеп 
жүрген санаулы адамның өзі тиянақты 
ештеңе тындырып жатқан жоқ. Аулалардың 
арасындағы қуыс-қуыс пен арықтарға 
тасталған қоқыстардың қолаңса исі қолқаны 
қабады. Тұрғын үйлерінің айналасындағы 
ретсіздіктен, уақытында бітпейтін жөндеу 
жұмыстарынан шаршаған тұрғындар 
тарапынан да шағымдар айтылды. Мəселенің 
мəн-жайымен қаныққан əкім жағдайды дереу 
ретке келтіру мақсатында аудан əкімінің 
орынбасары Хайдар Əлиханұлына, қала 
əкімі Талғат Нұрмолдаевқа жəне жауапты 
бөлім басшыларына, сондай-ақ мердігер 
компания өкілдеріне шұғыл тапсырмалар 
беріп, жұмысшылар санын көбейтіп, жұмыс 
қарқынын күшейтіп, тазалыққа қатысты 
мəселеде халықпен бірге жұмыс жүргізу 
керектігін ескертті. 

Аулаларды аралаған соң Панфилов 
ауылдық округіне қарасты Төңкеріс аулына 
табан тіредік. Ондағы мəселенің ауаны басқа, 
ауқымы кең... Жаңадан тұрғын үйлер салынған 
аумақтың инфрақұрылымдық жағдайы сын 
көтермейді. Он жылдан бері ауыз су мен 
жол азабын тартып, Алматының іргесінде 
тұрып көгілдір отынға қол жеткізе алмай, 
интернетсіз отырған халықтың шыдамы 
шегіне жетсе керек, республикалық «Астана» 
телеарнасына шағымданған жұрттың «Astana 
Times»-тан айтылған мұң-мұқтажына облыс 
басшылығы дереу құлақ асып, шаруаны қолға 
алуға кірісті. Осы күнге дейін қолдарынан 
келген қамды өздері жасап, өз күндерін 
өздері көріп келген қалың бұқараның азын-
аулақ қаражаты түкке жетпей, сабыры 
сарқылғанға ұқсайды. «Алып мегополистің 
қасында отырып ауыра қалсақ түйір дəрі 
алатын дəріханамыз, тамағымыз таусыла 
қалса бара қоятын базарымыз да жоқ, құдды 
бір тас дəуірінде тұрып жатқандаймыз», – деп 
күйінген халық керек кезде жедел жəрдемнің 
де келе алмайтынын ашына айтып отыр. 
Ауылға қарасты медпункттің медбикесінен 
əлі күнге дейін отырған орындарын 
өздері от жағып жылытатынын естігенде 
Алаш ардақтыларының шығармаларында 
айтылатын 18 ғасыр оқиғалары елестеді. 
Басқасын қойып ауыз судың өзін қолында бар 
қуыс ыдыстармен бірнеше километр жерден 
тасып ішіп, жаңбырлы күндері белшесінен 
батпаққа батып, шалшық кешіп, ойпыл-
тойпыл жолдарда керемет болмаса да, керекке 
жарайтын көліктерімен өлместің күнін көріп 
жүрген елдің жанайқайы орынды екеніне 
шүбə жоқ. 

Аудан əкімі келетінінен құлағдар бол-
ған халық əп-сəтте жиналып, көрген 
қиындықтары мен тартқан мехнаттарын 
айтып, əлі күнге дейін шешімін таппай 
отырған ортақ мəселелерін ортаға салды. 
Олардың бастылары мыналар: ауыз су, жол, 
автобус жəне газ тартқызу мен интернет 
мəселесі. Қарап отырсақ, қарапайым халық 
ешкімге аспандағы айды əпер деп отырған 
жоқ, күнделікті қажеттіліктерін өтей алмай зар 
қағуда. Тəжтажал иектеп есті алып отырған 
шақта қыстың көзі қырауда тағы да қараңғы 
үйде май шаммен, қара сусыз қаламыз ба деген 
елдің ең қажет деген тіршілік ресурстарының 
болмауы ертеңгі жағдайды ушықтырып 
жібермейтініне кепілдік жоқ?... Мұндай 
жағдайда ауыл тұрғындарына аурудың алдын 
алу, сақтық шараларын қатаң сақтау деген 
сияқты маңызды жағдайлар туралы бірдеңе 
деудің өзі артық көрінеді... 

Өткен жылы үкімет басшысының 
тапсырмасымен елдімекендерді 100% ауыз 
сумен қамтамасыз ету жəне жабдықтау 

бойынша жол картасы əзірленетіні айтылған. 
Премьер министр Асқар Мамин аталмыш 
мақсаттағы жұмыстарды барынша жеделдетіп, 
2023 жылдың аяғына қарай халықты ауыз 
сумен толық қамтамасыз ету мəселесі жедел 
түрде қолға алынатынын, осы бағыттағы 
жұмыстарды жүзеге асыру үшін əкімдерге 
де мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе 
отырып, қажет болса бекітілген жоспарларды 
қайта қарап, барлық нысанды белгіленген 
мерзімде салып, уақтылы пайдалануға беруді 
тапсырған. Ауыз сумен қамту деңгейі жоғары 
аумақтар, əсіресе, Алматы облысы – 89,5% 
Қызылорда облысында - 83,2%, сондай-ақ 
Жамбыл, Қостанай, Павлодар облыстарында 
да мəлесенің шешілу қарқыны мешеулеп 
жатқанын да ескерткен. «Бұл өңірлердің 
əкімдері халықты сумен қамтамасыз ету 
мəселесіне баса назар аударып, осы бағытта 
белсенді жұмыс жүргізуі керек», – деп қадап 
айтқан. 

Ауданға басшы болғанына енді ғана 
айдан асқан Серікжан Қазиұлы алғы сөзін 
өзін таныстырудан бастап, алдағы уақытта 
барлық мəселенің біртіндеп оң шешілуіне 
барынша атсалысатынын жеткізді. 400-ге 
тарта түтіні бар елдімекен жұртшылығымен 
ұзақ тілдесіп, мəн-жайға қанықты. Осы 
күнге дейін жекенің қолына өтіп кеткен 
жарықпен қамту мекемесінің жақын арада 
үкіметке қайтарылатынын, сөйтіп кВт-н 28 
теңгемен төлеп отырған жұрт үкіметтік тариф 
бойынша «АлматыЭнергоСбыт» мекемесінің 
«ТалғарЭнергоСбыт» бөлімшесі арқылы 
электр жарығының кВт-ына 18 тг-ден төлем 
жасайтын мүмкіндіктің болатынын атап өтті. 
Халықтың алдында Панфилов ауылдық окру-
гі əкімінің міндетін 
ат қа рушы Дулат 
Дəулеталиевке: «Ауыз 
сумен қамтамасыз 
ету үшін қолда бар 
м ү м  к і н д і к т е р д і 
толық пайдаланып, 
қажетті жобаны 
жасап, құжаттарымен 
маған өткіз. Жоба 
тек Төңкеріс аулына 
ғана емес, жақын 
маңайдағы ескі ауылды 
да қамтитындай 
ауқымды болуы 
керек. Оған қажетті 
22 миллион теңге 
қаражатты облыстан 
арнайы сұраныс арқылы аламыз. Ауылға су 
құбырын толық жүргізіп, 1 га жерге су тазарту 
жəне тарту қондырғысын орнатамыз. Ол 
үшін облысқа өзім барып жағдайды айтып, 
керек қаражатты əкелетін боламын. Көпке 
созбай, қалай болғанда да халықты ауыз 
сумен қамтамасыз етуіміз керек» – деп кесіп 
айтты. «Ал ауылдағы айналдырған бес көшеге 
қатысты жол мəселесі биыл, одан қалса келесі 
жылы міндетті түрде шешілетін болады», – 
деп қысқа қайырды. Ауыл тұрғындарының 
түйткілді мəселесі бойынша облыстық 
басқарманың басшыларын да арнайы 
шақыртқанын айтып, ауыл азаматы Батырбек 
Иманбековпен бірге жалпы жағдайды көзбен 
көру үшін көшелерді аралап кетті. 

Араға сағат салып Алматы облысының 
əкімі А. Баталовтың арнайы тапсырмасымен 
облыстық энергетика жəне тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылық басқармасының 
басшысы Бағлан Қанекенов жəне облыстық 
жолаушы көлігі жəне автомобиль жолдары 
басқармасы басшысының міндетін атқарушы 
Ғалымжан Дəрібаев келді. Көпшілік ішінен 
сөз алған ауылдық ақсақалдар алқасының 
төрағасы əрі аудандық мəслихаттың депутаты 
Сұлтан Нұрдəулетов басшыларды елдің басты 
мəселесімен таныстыра келіп: «Осыдан бір 
жыл бұрын, атын да ұмытып қалдық, бір 

компания келді де, екі көшеге газ құбырын 
тартып, сонымен жоқ болды. Келісімшарты 
облыспен болғандықтан олар ешкімді елеп-
ескермейді, тыңдамайды. Жекеменшік мекеме 
болғандықтан ешкімнің сөзі жүрмейді оларға. 
Кейін тағы бір компания келіп, 320-380 мың 
теңге аралығында газ жүргізіп береміз деді. 
Халық мұқтаж болғандықтан оған да келіскен. 
Тастап кеткен құбырлары ұрланып, жоғалып 
жатыр. Əкімнің есеп беру жиналысында да 
мəселе көтеріліп, тəптіштеп айтылғанда əне 
жасаймыз, міне жасаймыз деп уəдені үйіп-
төккен. Ай сайын хабарласамыз, қырық 
сылтау айтып, ақыры хабарсыз кетті. Бұларға 
қандай шара бар? Осы жағдайды назарға 
алып, ауылға газ тарту мəселесін шешуге 
қолдау көрсетіп, мемлекеттік бағдарламаға 
енгізсеңіздер», – деген өтініш білдірді. Оған 
облыс бойынша осы салаға жауапты басшы 
Бағлан Қанекеновтің берген жауабы мынадай:

«Құрметті ауыл тұрғындары, қазір сіздерде 
республикалық деңгейде қарастыратын мəселе 
жоқ, жалпы қай кезде де аудандық көлемде 
мəселені көтеріп, облысқа сұраныс беру 
арқылы қандай жағдайды да реттеуге болады. 

Талғар ауданына 
қарасты елдімекендерге 
газ құбырын жүргізу 
мəселесі «КазТрансгаз» 
к о м п а н и я с ы н ы ң 
есебінен 2012-2015 
жылдар қолға алынған. 
Ал ауыл ішінде газ 
жүргізу жұмыстары 
бюджеттің қаражаты 
жетіспеу себебінен 
жеке инвесторлардың 
көмегімен жүргізілуі 
керек болатын. Бұл 
мемлекет пен инвестор 
арасында меморандум 
деген құжатқа қол қою 
арқылы шешілетін 

болып бекітілген. Алайда осы шешімді 
өз пайдасына жаратқан мердігерлер 
халықтан қаражат жинап алып, ақыры 
шаруаны бас-аяғы жоқ шала тастап, тайып 
тұрған жайлар көп. Мұндай келеңсіздіктер 
бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. 
Жеке инвесторлар жұмысты толыққанды 
міндетіне алғанымен сөзінде тұрмай, аяқсыз 
қалдырып кететін жауапсыздардың көп 
болып тұрғанын жасырмаймыз. Соның 
бірі - осы Төңкеріс аулына қатысты мəселе. 
Аталмыш жағдайдан облыс əкімі де хабардар. 
Осыған байланысты былтырғы жылы облыс 
бойынша 60 ауылға газ жүргізу мақсатында 
жобалық шығын есебі жасалып, құжатқа қол 
қойып, шешім шығарылды. «Мемлекеттік 
жекеменшік əдістемелері» деген заң бар, 
осы бойынша алдағы аптада ауылдарыңызға 
«ЖетісуОблГаз» мекемесінің басшысына 
тапсырма беріп, арнайы ревизия жіберемін. 
Барлық қаражаты бөлінгендіктен ешкімнің 
ешқандай мердігерге ақша төлеуінің керегі 
жоқ. Бұдан халық хабардар болуы тиіс. 
Мəселен, жеке инвестор 500 миллион теңгеге 
газ құбырын жүргізу жұмыстарын іске 
асыратын болса, оны жылма-жыл мемлекет 
100 миллионнан айналасы 5 жылда сатып 
алып отырады. Сондықтан жұмыс толығымен 
мемлекет қарамағына өтеді деген сөз. Қазір 

осы əдістеме қолға алынып жатыр. Бұл 
алдағы уақытта тұрғындардың көгілдір отын 
құбырына қосылу жəне пайдалану үшін 
төлейтін ақысы айтарлықтай арзандайды 
деген сөз».

Өз  кезегінде   облыстық автомобиль 
жол  дары басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы Ғалымжан Дəрібаев 
та жол мəселесіне қатысты ауыл 
тұрғындарының өтініші ескеріліп, орташа 
жөндеу жұмыстарының жуық арада қолға 
алынатынын, келер жылдың бюджетінде 
мəселені толық шешу қарастырылатын 
жеткізді. «Уəде – Құдай сөзі» деген бар, 
бұйыртса, Төңкеріс аулына қатысты барлық 
мəселе «төңкеріссіз» шешімін табады деп 
сенеміз.

Аудан əкіміне мұң-мұқтажын айтқан 
тұрғындардың мəселесі бір бұл емес, жаңа 
мектептің жоқтығы мен қашықтан оқуда көріп 
отырған машақаттары да жетерлік. Кезекші 
сыныпта оқитын балаларды жеке көліктерімен 
ескі мектепке тасып амалдағанымен, 
үйде оқып жатқандарының жағдайы 
мүшкіл. Кейбір жерде күштеп қойылып 
жатқан 5G жиіліктегі интернет антеннасы 
түстеріне де кірмейтін елдің бір арманы 
– қашықтан оқып жатқан қиын уақытта 
интернетке қол жеткізу. Қаптаған байланыс 
операторларының біреуінің де арнайы 
антеннасы болмағандықтан, Е жиілігіндегі, 
тіпті G жиіліктегі интернет байланысының 
өзі əрең ұстап, балалар WhatsAppпен ғана 
амалдап сабақ оқуға мəжбүр. Оның өзінде 
байланыстың нашарлығынан мұғалімнің 
берген тапсырмалары кешігіп келіп жатады 
да, сабақты дер кезінде оқуға мүмкіндік жоқ. 
Білім министрілігің биылғы оқу жылында 
білім алуға байланысты бекіткен сайттарын 
мүлде қарай алмайды. Тіпті, мұғаліммен 
кері байланыс жасаудың мүмкін болмауына 
байланысты үй тапсырмасын алғызып 
тастадық деген тұрғындар балаларының 
бала шағына да, болашағына да алаңдаулы. 
Бəлен миллион ақша бөлініп, түген мың 
компьютер мен планшет, смартфон тараттық 
деген білім министрлігінің шарапаты бұл 
ауылға жетпепті. «6 балам бар, төртеуі бір 
телефонмен сабақ оқиды. Қайсысының нені, 
қашан оқып жатқандарын қадағалаудың 
өзі мүмкін емес. Ертеңі не болады екен деп 
алаңдаймын» деген ананың мұңы жүректі 
қарып кетті. Бұл сол ауылды мекен етіп 
отырған барлық тұрғынның бас ауруына 
айланған басты мəселенің бірі болып отыр. 

Негізінен халықтың əл-ауқаты орташа 
бөлігі мекендеген ауылдың жайы мен 
жұртының жанайқайы, шынымен, көңілге 
қаяу салады. Не ішер суға, не көгілдір 
отынға, не интернетке, не ауыл аралық 
автобусқа жарымай отыр. Елімізде мұндай 
ауылдар ондап емес, жүздеп саналатынын 
ескерсек, көгінде күні күлгенмен көңіл 
кірбіңі кетпеген ауыл тұрғындарының 
ашынғаннан шыққан ащы дауыстары естір 
құлаққа жетті деген ойдамыз. Қашанда 
сенімді серік еткен халықпыз ғой, ертеңін 
ойлап бас көтеріп, бар мəселесін ашып 
айтқан халыққа «Кеңесіп пішкен тонның 
келте болмайтынын» айтып, əзірге 
басшылар уəдесіне сеніп, тағы да аз-кем 
уақыт сабырмен күте тұруға шақырдық.

ТӨҢКЕРІСТІКТЕРДІҢ ТАЛАБЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ
Апта соңында азандағы жұмысы Талғар қаласындағы Абай, Бокин, 
Қонаев көшелерінде орналасқан көпқабатты үйлердің ауласындағы 
абаттандыру жұмыстарын тексеруден басталған аудан әкімі Серікжан 
Қазиұлы Талғар ауданы әкімшілігінің аппаратымен бірге бірнеше 
ауланы жаяу аралап шықты. Осы айдың аяғында пайдалануға берілуі 
тиіс аулаларды уақытында тапсырамыз деп міндет алған мердігер 
компания өкілдері жұмысты бастағанымен, бүгін-ертең тастай қылып 
аяқтайтын мүмкіндіктері жоқ екенін көзбен көрдік. Өйткені қорыс-
қопасы шығып жатқан аулаларда қарқынды жұмыс байқалмайды.

Негізінен халықтың әл-ауқаты 
орташа бөлігі мекендеген ауылдың жайы 
мен жұртының жанайқайы, шынымен, 
көңілге қаяу салады. Не ішер суға, не 
көгілдір отынға, не интернетке, не 
ауыл аралық автобусқа жарымай отыр. 
Елімізде мұндай ауылдар ондап емес, 
жүздеп саналатынын ескерсек, көгінде 
күні күлгенмен көңіл кірбіңі кетпеген ауыл 
тұрғындарының ашынғаннан шыққан 
ащы дауыстары естір құлаққа жетті 
деген ойдамыз. Қашанда сенімді серік 
еткен халықпыз ғой, ертеңін ойлап бас 
көтеріп, бар мәселесін ашып айтқан 
халыққа «Кеңесіп пішкен тонның келте 
болмайтынын» айтып, әзірге басшылар 
уәдесіне сеніп, тағы да аз-кем уақыт 
сабырмен күте тұруға шақырдық.
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕГІ АЛАЯҚТЫҚ

АЛДАСПАНЫ

ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар»

 Для того, чтобы удовлетворить 
спрос данного населения в 
ведении здорового образа жизни, 
и занятиях спортом, естественно, 
необходимы спортивные 
сооружения и отличная 
материально-техническая база. 
В рамках Послания развитию 
спорта в Алматинской области 
уделяют особое внимание. 
Свидетельством этому стали 
недавние события, где акимом 
области были выделены в подарок 
5 новых автомобилей спортивным 
школам Талгарского района 
Алматинской области. 

На этой неделе при поддержке 

акима Алматинской области Амандыка Баталова 
три спортивных школы Талгарского района 
получили 5 новых автомобилей. Аким района 

Серикжан Ерекешев в торжественной 
обстановке вручил ключи от автомашин 

и поблагодарил руководителей области 
за большую поддержку детско-

юношеского спорта. «КГУ детско-
юношеской спортивной школе 
Алмалы» Талгарского района был 
передан микроавтобус Hyindai 
H350 (на 17 мест) на сумму 20 
млн. 500 тыс. тенге. «Областной 
специализированной детско-
юношеской спортивной 
школе для подготовки 
олимпийского резерва по 
велоспорту им.А.Кивилева» - 3 
автомашины - два Lada Largus 
(на 7 мест) и один Lada Vesta. 
«Областной специализированной 
детско-юношеской спортивной 

школе по зимним видам 
спорта» - микроавтобус Газель 

(на 16 мест). В Талгарском 
районе для эффективного досуга 

молодежи в районе функционирует 
242 спортивных объекта. Из них: 3 

стадиона, 2 спортивно-оздоровительных 
комплекса, 9 плавательных бассейнов, 63 
спортзала, 56 спортивных площадок, 57 
футбольных полей, 12 мини-футбольных 
площадок последнего типа, 6 теннисных 
кортов, 4 горнолыжных трасс, 1 крытая 
хоккейная площадка, 5 спортивных школ 
и т. д. 24 спортивных объекта.

Айнаш �ЛДИБЕК,
«Талғар»

Алаяқтық дегеніміз – 
бағзы заманнан бері адамзат 
баласымен бірге жасап келе 
жатқан қылмыстардың түрі. 
Ол қоғамның жағдайына 
байланысты түрленіп, 
дамып, жаңа сипатта к�рініс 
беріп жатады. Соған орай, 
алаяқтықтың бүгінгі таңдағы 
жаңа бір сипаты – ақпараттық 
технологиялардың дамуына 
байланысты �мірге келген 
интернет алаяқтық болып отыр 
және оның түрлері де күн �ткен 
сайын кең таралып, к�бейіп 
келеді.

Интернет алаяқтық – 
ақпараттық жүйені пайдалану 
арқылы б�теннің мүлкін 
жымқыру, алдау немесе сенімін 
теріс пайдалану жолымен б�тен 
мүлікке құқықты иемдену. 
Яғни, бұл жерде қылмыскер 
компьютер, смартфон, планшет 
секілді заманауи құралдардың 
к�мегімен интернет арқылы 
адамдарды алдап-арбап, олардан 
ақша бопсалау, мүлкін жымқыру 
секілді жымысқы әрекеттерге 
барады.

Қазіргі таңда жас�пірім 
жеткіншек те, егде жастағыларда 
бар мәселелерін әлеуметтік желі 
арқылы шешіп, ғаламтордан 
түспейтіні белгілі. �сіресе 
елімізде орын алған пандемия 
кезінде барлығы дерлік онлайн 
форматқа к�шіп, алаяқтар 
қалталарын қампита бастады. 
Алақандай құрылғының ішінен 
іздегенін тауып алатын халыққа 
пайдасы зор болғанмен, тиімді 
қолдана алмаған адамға зияны 
да шаш етектен екенін ескерген 
ж�н. Алаяқтардың арбауына жас 
та кәрі де түсіп қалып жатыр. 

Алысқа бармай ақ, �з 
басымнан �ткен жайтпен 
б�лісейін. Менде алаяқтың 
құрбаны болғанмын. Қалай 
дейсіз бе? Айтайын...

Смартфон телефондар енді 
шығып, сол телефонның бетін 
сипалап қызығына тоймай 
жүрген шағым. �леуметтік 
желіде күндіз түні отырамын, 
�те белсенді едім. Бір күні 
кешқұрым фейсбук желісінен 
әдемі суреті бар белгісіз бір 
қыздан хат келді. Жалма жан 
аштым. Қал сұрасып,жаңалық 
сұрап іші бауырыма кіріп барады. 
Танымасам да ұялғанымнан 
танитын адам сияқты кейіпке 
ендім. «Танымаған сияқтысың 
ғой» дегенде шынымды айттым. 
«Суреттерді к�рсең есіңе 
түседі» деп белгісіз бір ссылка 
жібереді. Жалма жан кіріп к�ре 
бастағаным сол еді, әлгі кіріп 
отырған парақшам к�з алдымда 
жабылып қалды. Қайта кірем кілт 
с�з дұрыс емес, бұғатталған. Мен 
парақшама кіре алмай алысып 
отырған сәтте небәрі бір сағаттың 
ішінде менің таныстарымнан 
28 мың қаржы жинап үлгерген. 
«Мен ауруханаға түсіп қалдым», 
«жол апатына ұшырадым», 
«полиция участігіндемін» деген 
түрлі сылтауларды желеу етіп 
ақша сұраған. Оған сенгендер 

жіберген н�мірге дереу аудара 
бастаған. Тек бір танысым 
хабарласып «қай ауруханадасың, 
не болды?» дегенде барып 
алаяқтың ісі екенін түсіндім. 

Мінекей бұл оқиғаға 7-8 жыл 
болған болса, сол кездегі алаяқтар 
қәзір әккі алаяққа айналып, 
қаншама жанды сан соқтыруда. 

Сонымен қатар, алаяқтық 
оқиғалары адамдардың 
әлеуметтік желілердегі жеке 
парақшаларын к�шіру арқылы 
жасалуда. Атап айтқанда, 
негізінен қылмыскерлер 
желі пайдаланушыларымен 
таныстары ретінде �здерінің 
жақын туыстары ауырып 
жатқандығы туралы жазып, 
к�мек сұрайды. Мысалы, бір 
жәбірленуші алаяқты танысы 
деп ойлап, жәрдем сұраған оған 
�з т�лқұжатының суретін шағын 
несиелеу ұйымында несие ашу 
үшін жіберген екен. Кейінірек 
шын танысы ешқандай к�мек 
сұрамағанын айтқан. Алаяқтың 
арбауына түскенін білген азамат 
бірден полицияға жүгінген. 
Сондықтан интернетке жеке 
басқа қатысты деректерді 
жарияламаған ж�н. �кініштісі 
ғаламтор арқылы пайда тапқысы 
келетін алаяқтарды анықтау 
қиын. Ашылған парақшаларды 
жоя салу оларға түк емес. Тіпті 
әлеуметтік желі арқылы түрлі 
ұтыс ойындарына қатысып, сан 
соғып қалып жатқандары бар. 
Мұндай байқауларға қатыспас 
бұрын парақша иесін бірнеше 
жыл бақылаған абзал. Былтыр 
интернет- алаяқтық деректері 
бойынша жоқ тауарларды сату 
«www.kolesa.kz», «www.olx.
kz» желілерінде к�п тіркелген. 
Алаяқтар тауар құнының жарты 
бағасын киви-әмияндар арқылы 
аудартып, үйге тегін жеткізіп 
беруге уәде етіп отырған. 
Кейіннен бүкіл байланыстарды 
�шіріп тастаған. Сондай-ақ, 

пәтер алуға к�мек к�рсетуші 
тұрғын үй кооперативтерінің 
шоттарына бүкіл жиған-
тергенін салып қойып тілдескен 
менеджерін таппай қалғандар 
да к�бейген. Ғаламтор арқылы 
киімге, тамаққа тапсырыс беріп, 

сан соғып қалушылар қатары да 
артуда.

Айта кететін тағы бір 
жайт, алаяқтар ауру, мүгедек 
адамдардың мәліметтерін 
қолға түсіріп, солардың атын 
жамылып қайырымдылық 
үшін ақша жинау осы кезде 
алаяқтықтың кең тараған түрі. 
Сондықтан, қорларға қаражат 
аударамын деген адам алдымен 
оның иелерімен с�йлесіп, 
анық-қанығына к�з жеткізіп, 
аударылатын есепшот н�мірін 
тексеріп алып қана к�мек қолын 
созуы тиіс. 

Егер алаяқтың арбауына 
түсіп қалғаныңызды байқаған 
болсаңыз, алаяқпен ұрысып-
керіспей, онымен байланысты 
мейлінше созуға тырысу керек. 
Мысалы, ол сізден тағы ақша 
сұрап жатса: «Қазір менде ақша 
жоқ еді, бір жерден алып келейін, 
жарты сағаттан кейін немесе ертең 
хабарласа аласыз ба?», – деген 
секілді онымен қарым-қатынасты 
созудың амалын жасау қажет. Яғни, 
ол телефондарын �шіріп, мүлдем 
жасырынып кетуіне жол бермеуге 
тырысқан ж�н. Сол секілді 

В своем нынешнем Послании 
Глава государства акцентировал 

внимание на развитии массового 
спорта и улучшении здоровья 

населения. Эту проблему 
Президент РК считает 

основополагающей. 

Қазақта «Қауіп жоқ деме, аяқ 
астында» деген даналы с�з бар. 
Сондықтан «сақтықта қорлық 

жоқ» деп халқымыз қай кез, қай 
заман болса да қауіптің алдын 

алып, қатердің жолын кесіп 
отырған. Бүгінде адамзаттың 

игілігі үшін қаншама жаңа 
технологиялар ойлап табылып 

жатса, соған қоса ғаламтордың 
пайда болуымен неше түрлі 

алаяқтық әрекеттер де к�бейіп 
келеді. �сіресе оң-солын танып 

үлгермеген жастар интернетке 
жіпсіз байланғанын ескерсек, 

алаяқтардың да сол ауылды 
торуылдайтыны түсінікті жайт.

P.S. Қорыта айтар болсақ, 
әлеуметтік желіде жарияланған 
жарнама, ұтыс ойындары, 
қайырымдылыққа шақыру 
секілді шараларға қатыспас 
бұрын әбден зерттеп, зерделеп 
алғаныңыз жөн. Қазіргі заман 
талабына сай смартфон 
арқылы сабақ оқып жүрген 
жасөспірімдердің де бос 
уақытында телефоннан не 
көреді, не ойнайды, кімдермен 
сөйлесетінін бақылауда 
ұстаған дұрыс. Өскелең 
ұрпақтың өмірі мен тәрбиесін 
«роботқа» тапсырып қоймай 
қолға алмасақ, болашағымыз 
бұлыңғыр болмақ. Кішіні алдап 
үйренген,үлкенге де ауыз салмас 
бұрын алдын алудың амалын 
қарастырайық. «Өтірік айтып 
пайда тапсаң, ақырында залал 
табарсың» деген даналық сөз 
бекер айтылмаса керекті. 
Бір жерден құтылғанмен 
екінші жерден тұтылатын 
күн де туар. Дей тұрғанмен 
сақтықта қорлық жоқ екенін 
қамкөңіл оқырмандар ескере 
жүрсін деген ниеттеміз.

терминалмен т�леген чектерді, 
әлеуметтік желіде, мессенджерлер 
арқылы с�йлескен диалогтарыңыз 
болса, оларды да сақтап, дереу 
арада құқық қорғау органдарына 
жүгіну қажет. Бұл мәліметтердің 
бәрі алаяқты табуға к�мектеседі.



Жұма, 02 қазан, 2020 жыл8 КЕЛБЕТ

Оқуға түскенімізде біздердің бір тобы-
мызда 13-15 баладан-соның ішінде қазақ 
балалары кейбір топты 3-4 баладан 
аспайтын. Сол кездегі тəртіп бойынша оқуға 
түскен соң 1 айға ауыл шаруашылығына 
біздерді егін жинауға жіберетін. Біз 
Қарағанды облысындағы Осокаровка 
ауданына егін жинайтын элеваторға тап 
болдық. Бəріміз бидай кептіреміз, ал 
Туғанбай ұстаханада есік-терезе жасап, 
əйнек кесіп, ұстаның көмекшісі болып, 
кейін «Беларусь» тракторын жүргізіп, 
элеваторда бидай жинайтын болды. Əйтеуір, 
сол совхоздың басшыларымен тіл табысып, 
бас агрономның баласы үйленіп, тойында 
асаба болып, елдің құрметіне бөленді. 
Туғанбайдың арқасында бізге көтеріңкі 
еңбекақы жазып, 5 күн ерте қайттық. 
Совхозда барлық жағдай жасалған, жол, 
ауыз су, мектеп, аурухана, дүкен, кітапхана, 
монша, тапқан ақшамызға жаңадан киім-
кешек алып, Қарағандыға қайтып келіп, 
жатақханаға орналастық. 

 Институтта қабылдау емтиханын қазақ 
балалары қазақша тапсырғанымен оқудың 
бəрі орысша, сонымен қазақшамызға нүкте 
қойылды. Біліп тұрған сұрақтың жауабына 
тілдері жетпей ауылдық жерден келген 
қазақ балаларына өте қиын болды. Мектепті 
жақсы бітірген балалар қиындыққа шыдай 
алмай 2 айдан кейін оқуды тастамақшы 
болды. Мұғалімдер үйретудің орнына 
кекетіп күлетін, əсіресе орысша сөйлегенде 
балалар да мазақтайтын. Əрине, намысқа 
тиген бұдан артық азап болған жоқ. Кейбір 
кафедрада қазақ мұғалімі тіпті болған жоқ. 
Ешкім тыңдап, көмек жасамайды. 

 Туғанбай ауылдан келген қазақ жігіттерін 
жинап алып: «Жігіттер, намыс барма 
сендерде? Қазақтар оқуды үлгере алмай, 
тастап кетіп жатыр деген сөз ұлтқа ұят емес 
пе?» Қазақта «Бір жылға қоянның терісі де 
шыдайды” деген сөз бар. Демек, сендер де 
бір жылға шыдайсыңдар, бұдан да өтесіңдер. 
Сендерді намыстарың алып шығады. 
Жалқаулық-жауларың, осыны ұмытпаңдар! 
Күндіз-түні оқып, бір-біріңмен үйренгенше 
орысша сөйлесіңдер. «Құл қожайынның 
тілінде сөлейді» деген бар. Алаштың көсемі 
Əлихан Бөкейханов Семейдегі құрылтайда 
«Құм жиналып тас болмас, құл жиналып бас 
болмас» деген. Біз ғасырлар бойы орыстың 
құлдығындамыз. Алаш идеясын қолдап, 
тəуелсіздік алғанша көретін күніміз осы. 
Бұл орыстың үлкен саясаты-бірінші тілді 
жою.  Сондықтан шыдам керек, көнеміз, 
басқа амал жоқ! Қалайда оқудан шығып 
қалмаудың қамын ойлау керек. Ауылдарыңа 
оқуды тастадым деп барғанда елдің бетіне 
қалай қарайсыңдар, соны ойладыңдар 
ма?». Ол тағы да даусын көтеріп «Еңбек 
– бар қиындықты жеңбек, жан қиналмай 
жақсылық жоқ» деген бабаларымыз, 
сондықтан ертеңнен бастап жатар алдында 
жиналып маған келесіңдер, сабақтың 
түсініксіз жерін бірге талқылаймыз, əрі тіл 
жаттықтырасыңдар» деді. Бұл жаттығуымыз 
өзінің жемісін берді, үлгерім біртіндеп 
жақсара бастады. Шыдамай оқуды тастап 
кеткен жігіттер де бар. Туғанбайдың ұлт 
тағдырына деген сезімі сол кезде оянған 
екен. Бірде оның айтқаны: «Мəскеуде 
«Қазақтар білімді болмау керек, ал 
білімсіз ұлтты басқару оңай» деген, еске 
түсіріңдерші қазақтың көзі ашық, көкірегі 
ояу сүттің бетіндегі қаймақтар репрессияға 
ұшыраған кезінде» деген сөзі менің əлі 
есімнен кетпейді. Сол қазақ жігіттері 
жылдың аяғында 4-5 ке емтихан тапсырып, 
степендияға ілікті, кейін «үздік» болғандары 
да бар. Ол бізге сабақты түсініп оқыңдар, 
керек жерін өз сөздеріңмен конспектілеп 
жазып қойыңдар деген сөздерінің өмірде де 
пайдасын көрдік. Əсіресе, ғылым, жаңалық 
сағаттай жылжып, өзгеріп отырады, 

сондықтан дəрігер мамандығы ізденісті 
талап етеді, істеген жұмыстарыңнан өздерің 
ұялып жүрмеңдер, қазірден бастап осыған 
төселіп, қалыптасқан жөн дегендері өз 
жемісін бергеніне күмəнім жоқ. Туғанбай 
əр стипендиядан кемінде 2-3 кітап сатып 
алатын, бізден де соны талап етіп үйретті. 
Əдетімізше кешке жиналып, ертеңгі сабақты 
пысықтаймыз. Сол бастапқы қиындық 
бізді біріктірді, бос уақытта жұбымызбен 
Туғанбайға жиналамыз. Шаштаразға 
бармай кезекпен шашымызды алдырамыз. 
Сонда қолында тарақ, өткір қайшы, ұстара 
ғана болатын, бірақ бізге оның алғаны өте 
ұнайтын. Базардан ескі іс тігетін машина 
əкеліп, шалбарымыздың балағын жіңішкер-
тіп тігіп, ол қиықты тастамай кейін 
клин салып, кеңейтіп берген, ұзын жең 
көйлектің тозған жеңін қиып алып, шолақ 
жеңге айналдырып, қажалған жағасын 
аударып тігіп, су жаңа көйлек киетінбіз, 
күзгі пальтоның жағасына жасанды көк 
қақакөл елтірісінен жаға салып, қыста киіп, 
көктемде алып тастаймыз. Қазір қызық, 
айтса нанғысыз, жоқшылықтың əсері ғой. 
Үлкен мейрам күндері 1, 9 мамыр, 7 қараша 
күндерінің қарсаңында шахталарға, басқа 
өндіріс орындарына сабақтан кейін түнде 
қона жатып, парадқа жүретін машиналарды 
безендіріп, сурет салып, лозунг жазып, көп 
ақша тауып келіп, бізді асханаға апарып, 
тойдыратын. Темір жол бекетіне барып, 
көмір де түсірдік, нан зауытына түнде 
барып, нан да тиедік, бəрі үйге салмақ 
салмау, стипендияға күн көру қиын. Қазір 
ойлап қарасам талаптанып еңбектенсең 
қарның тоқ, көйлегің көк екен. «Өнерді 
талаптанып үйрен, үйрен де жирен» кем 
болмайсың деген үлкендердің сөзі өмірден 
алынғанын есейгенде түсіндік. Жігіттердің 
туған күнінде өзіңе қарап отырып суретіңді 
салып, астына 3-4 ауыз əзілдеп өлең жазып 
беретін. Менің туған күніме салған суреті 
өлеңімен əлі альбомымда сақтаулы тұр. 

Өлеңі мынандай:
Əйелің адал болсын,
Бала-шағаң аман болсын.
Ұятың жоғалмасын,
Намысың тапталмасын.
Тойың таусылмасын,
Ұрпағың үзілмесін.
Барға тасыма,
Жоққа жасыма.
Досың Туғанбай 1967 жыл.
...Үшінші курстан бастап ол асаба 

болып, той басқаратын болды. Біздің 
курстың 4 жігітінің үйлену тойын үлкен 
жауапкершілікпен өткізді. Қарағанды 
қаласында қазақтың салт-дəстүрімен 
өткізген алғашқы тойлардың бірі болатын. 
Шақыру билетінің нұсқасын жасап, сөзін 
жазып, суреттерін жапсырып фотоателеге 
апарып, шығарып əкелетін. Əр тойға 1 ай 
бұрын дайындалып, келетін адамдардың 
мамандығын, туыстық қарым-қатынасын, 
өнерін бəрін мұқият зерттейтін. Тойда 
қара сөздің қаймағын ағызып, мақалдап, 
арасында ойдан өлең шығарып, орынды 
əзілдеп, ешкімді жалықтырмай əн-биді де 
орынды пайдаланатын. Той жүргізгенде 
өзінің қолтаңбасы да ерекше, ешкімге 
ұқсамайтын, жаттанды сөздерді қоспайтын. 
Орыстанған заманда үйлену тойды қазақтың 
салт-дəстүрімен мəдениетті заманға 
үйлесімді кезеңдерін орынды енгізіп, 
халықтың құрметіне бөленіп, асабалық 
кəсібіне сұраныс арта түсті. Жастардың 
санасына шаңырағын шайқалтпауды, 
босағасын берік ұстап, ата-ананың, болашақ 
баланың алдындағы жауапкершілікті қазақи 
отбасылық құндылықтармен үйлестіріп, 
даналардың сөзімен əрлендіріп, мақалдап сөз 
арасында айтып қоятын. Құдалардың өзара 
қарым-қатынасын, міндеттерін бұлтартпай 
көпшіліктің алдында мойындарына жүктеп 

жіберетін. Мен осы жасымда 
ондай асабаны кездестірген 
емеспін. Сылдыраған жаттанды 
мағынасыз сөздер, жалаңаш 
билер, дабырлаған музыка, 
жазып алған əндер. Содан ба, 
білмеймін Қазақстанда 3 некенің 
бірі ажырасып жатыр..!  Туғанбай 
үйлендірген жас тар дың біреуі 
де ажырасқан жоқ, немерелі, 
шөберелі, алды 50 жылдан асты 
тəуба! Қаншама қиындықтан 
өтті, үйсіз, күйсіз жүрсе де 
адамгершіліктерін жоғалтпады. 
Студент кезінде нағыз сері, сегіз 
қырлы, бір сырлы бесаспап 
болатын. Мектепте радио-
электротехник деген куə лік 
алған екен, сонысы кəдеге жарап, 
жатақханада түнгі кезекші 
электрик болып қосымша ақша 
тауып, таңғы 4-5 те асхананың 
тоқ пештері жанып кетіп, түн 
ортасында барып жүретін. 
Туғанбайдан осынша өнерді 
қайдан үйрендің дегенімде: 
«Талпынып мақсат қойсаң сен де 
үйренесің, қас шебер болмасаң 
да қара жаяу болмайсың, бірақ 
мен қанша талпынсам да, 
ырымдап басыма жастап та 
ұйқтадым, бірақ домдыра тарту 
(кəсіби) қонбады. Апам бала 
кезімде домбырашыларға аузыма 
ырымдап көп түкіртіпті, сірə шын 
ниетімен түкірмесе керек, соған қарағанда 
тегінде бірдеңе болу керек шығар» деп 
күледі. 

Ол 4-курстан бастап күрт өз герді, барып 
жүрген ғылыми үйірмесіне зертханасына, 
эпиде миология кафедрасына, асабалығына, 
салатын суретіне т.б бармайтын болды. 
Қолы сəл босаса орталық кітапханаға, 
мұрағатқа кететінді шығарды. Онда тарихи 
шығармаларды, саяхатшы зерттеушілердің 
көне мақала-деректерін, атақты ұлы 
адамдардың өмір жолдарын, қысқа-нұсқа 
өсиет сөздерін қойын дəптеріне конспектілеп 
қағазға түсіріп, бізге де айтып қызықтыра 
бастады. Саяхатшылар мен ғалымдардың 
дерегіне қарағанда ғасыр адамы атанған 
Шыңғысханның тегі түркілер –біздің 
атамыз екенін, Бейбарыс пен Кербұғаның 
өмір жолын, ерліктерін де, Алтын Орданың 
тарихын, жүргізген саясатын бірінші 
сонда естідік. Əл-Фараби мен Авиценаның 
айналыспаған ғылымы болмағанын, 
медицина саласына қосқан сүбелі еңбегін 
т.б. ғалымдардың жəне Алаш арыстарының 
еңбектерінен де мағлұмат алдық. Оның 
айтуынша, “кітапхана мен архивке барсаң 
уақыттың қалай өтіп кеткенін білмейсің, 
басқа əлемде жүргендей сезінесің, ертең 
жұмысқа шыққанда қолдарың тимейді, қазір 
бос уақытты пайдаланып, сендер де менімен 
бірге жүріңдер» деп бізді де үгіттейтін. 
Оның ізденімпаздығын, білген-тергендерін 
қағазға түсіріп сізбен бөлісіп отыратыны 
мені таңғалдырды. Арасында қазақтың 
салт-дəстүрін, əдет-ғұрпын, билердің 
шешендік тапқыр сөздерін, бір ауыз сөзбен 
ердің құнын, жер дауын, жесір, жетім 
дауын шешкендерін айтып, қызықтырғанда 
тыңдай бергін келетін. Жасында үйге 
келген үлкен кісілерден естігенін кеше 
ғана естігендей ұмытпай, мəнерлеп ретімен 
айтқанда жалықтырмайтын. Ол бала кезінде 
үйге келген молдалардан шариғатты да 
көп тыңдағанын айтып, шариғатты да 
уағыздайтын. Қазіргі «Коммунизмнің 
моральдық кодексі» дегеніміз содан алған ба 
деп күдіктенетін. Бірінші сəлем берген адам 
өзінің ізеттілігін, кішіпейілдігін көрсетеді, 
көп сауапқа қалады. 

Сəлемдескенде «Ассалаумағалейкум» 

деп сəлем беру керек, сəлем алушы 
«Уағалейкумассалам» дегені дұрыс. 
Дастархан басында қол беріп амандаспайды. 
Қол жумай дастарханға отырмайды. Маңдай 
термен адал тапқан табыстың сауабы көп. 
Мұсылмандар адал табыспен күн көру 
керек. Өз үйінің жұмысын істеген еркек құл 
болмайды. Ата-ананың батасын алмасаң 
жұмақтың есігі жабық т.б. айтқандары 
есімде.

Бесінші курстан бастап ол əлем 
философтарының еңбектерін кітапханадан 
əкеліп, басын көтермей оқи бастады. 
Кітапханадағы жоқ кітаптарды философия 
кафедрасынан алатын жəне Мəскеудің 
жоғарғы партия мектебінде оқыған бір кісінің 
лекциясын сұрап əкеліп, керек жерлерін 
көшіріп жүрді. Əлем философтарының 
өмірбаянын, өсиет сөздерін, нақты ережелерін, 
теңеулерін, теорияларын салыстырып оты-
ратын. Туғанбайдың айтуынша философтар 
– нағыз дарынды, талантты, ең озық ойлы 
адамдар, олар қоғамның өткенін, қазіргісін, 
болашағын салыстырып болжап, ой түйін-
дейді. Философ болу əркімнің қолынан 
келмейді, үйренетін өнер емес. Қазақ 
халқының тектілігі, өмір тəжірбиесі, би-
шешендердің сөзі, бұрынғы көшпелі 
қазақтардың ұрпақ тəрбиесі философтардың 
ой өлшемі мен заңдылықтармен ұштасып 
жатыр деген. Дегенмен, ол біздің арамызда 
сол баяғы қалпы, кішіпейіл, қарапайым, 
ақжарқын, əзілқой, аузын ашса жүрегі көрініп 
тұрады. Туғанбай досқа адал, əділдікті, 
əділдікті қалайтын. Кейде бізге «шын дос 
болғыларың келсе бір-біріңе құл боласыңдар, 
мінсіз адам болмайды, кешірімді болыңдар, 
бірақ беті күлкі, іші түлкі болғаннан сақтасын, 
сатқындықты, өтірікті ешкім кешірмейді, 
естеріңде болсын, сенімсіздік басталғанда, 
достық пен сыйластық аяқталады. Əділ 
сөз ащы, сатқындық қызғаншақтықтан 
басталады. Өмірдің сəні сыйластық екенін 
ұмытпаңдар», – дегені құлағымда жатталып 
қалды. Өткен өмірімізді сараласақ əрқайсысы 
осы сөздерді сақтауға тырысамыз ба?! Достың 
қадірін бағалаймыз ба? Ойланайық!

ҰЛЫТАУДА
ЖЕТІСУДА

.... Ке�ес Ода�ыны� медицина саласында 
жо�ар�ы о�у орындарыны� ішіндегі алды��ы 
	штіктегі �ара�анды мемлекеттік медицина 

институтына 1964 жылы о�у�а �абылданды�. 
Конкурс �те �иын болды, бір орын�а 4-5 

талапкерден болды, себебі сол жылдары 10-
11 сыныпты мектептерді� т	лектері бірдей 
орта білім аттестаттарын алып шы��ан еді.

(Жалғасы 9-бетте)
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Бүкіл студенттердің есінде қалған бір-
екі оқиғаны айтпай кетуге болмас: Орталық 
перзентханаға 10 күндік тəжірибе сабағына 
келгенбіз. Бізбен бірге тағы 3 факультеттің 
студенттері бар. Конференция залында 
200-дей адам – дəрігерлер, ұстаздар т.б. 
Перзентхананың бас дəрігері Одақтық 
Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығын 
таныстырды. Онда көрсетілгендей 
əйелдердің, əсіресе, ауылдық жердегі 
санаққа алып, тексеріп, ана мен бала өлімін 
азайту мақсатында 2 баласы бар əйелдердің 
жатырына спираль салынсын. Бұл науқан 2 
жылда аяқталып, əрі қарай жалғастырылсын 
деген. Туғанбай залда отырған жерінен 
атып тұрып, дауыстап «Мұндай бұйрық 
орындалмайды. Бұл адамның құқығын 
таптау, қазақтың санын шектеуге ар налған» 
дегенде зал тып-тыныш болып еш кім үн 
қатпады, жауап та бермеді, келесі мəселені 
дереу талқылап кетті. Келесі күні Туғанбайды 
комсомол комитетінің бюросына салып, 
оқудан шығару ұсынысы қаралып, содан «оқу 
озаты» деген деканаттың анықтамасымен сөгіс 
алып, зорға қалды. Тағамтану, тағам тазалығы 
мен сапасы кафедрасының ұйымдастыруымен 
конференция болды. Туғанбай баяндама 
жасады, орысша, қазақша бірдей жазып, 
сөйлейтін. Залда бүкіл курстың студенттері, 
көбісі басқа ұлттың өкілдері, ұстаздар т.б 
болды. Баяндаманың негізгі бөлігі көшпелі 
қазақ тамақтарының түрлері, оларды дайын-
дау, сақтау əдістері жəне ондай тамақтың адам 
ағзасына пайдалы заттарының табиғи сіңуінің 
процестерін шеберлікпен дəлелдеп жеткізді. 
Тоңазытқышсыз сақтау əдістері, тазалығы, 
құнарлығы түгел баяндалды. Аяқтағанда 
қазақ ұлтының əлем өркениетіне қосқан 
бағасыз үлесін мойындауымыз керек екенін 
бұлтартпай дəлелдеп айтты. Ұстаздар мен сөз 
сөйлегендер баяндаманың құндылығын баса 
айтты. Мен де қазақ болып туғаныма кеудемді 
керіп, қуанғанымды жасырмаймын. Бұл екі 
жағдай арамызда көп айтылып жүрді. 

Ақырғы мемлекеттік емтихан тапсыратын 
болдық. Қарағандыда оқитын Жезқазған-
Ұлытау өңірінен келген студенттер Туғанбайға 
жанкүйер болып, емтиханнан шыққанда 
шашу шашты. Оның «5» алатынына күмəніміз 
жоқ, тіпті жерлестерінің мұндай құрмет 
көрсететінін ол күтеді. Біз жерлестерінің 
келіп, жанына топтасып жиналып жүргенін 
білетінбіз. Көбі ақыл сұрап ауылға 
баратынын, қашан келетінін айтып отыратын. 
Жатақханаға келген соң оның айтқаны: 
“бедел, абырой деген əділеттіліктен келеді, 
басқаға прокурор, өзіңе адвокат болма. Адам 
баласына жақсылық жасауға тырыс, егер 
қолыңнан келсе аянба, жақсылық бірдеңе беру 
емес, дұрыс жол сілте, тыңдаса ақылыңды 
аяма. Жақсылық жаса, сауаптың сауабы мол 
деген құранда» деді. 

Бір күні Қостанайдан телеграмма келіп, 
Кəріпжанның анасы қайтыс болыпты. 
Туғанбай бəрімізді жинап, ақылдасып 
арамыздан Қайратты бірге жіберіп, жол- 
жорасын жасадық. Тағы бірде Ақтоғай ауданы, 
Қызыларай совхозына Тиышжан Доскеевтің 
үйіне келін түсіретін болып автобус жалдауға 
ақшамыз жетпей, 2 жігітті темір жол бекетіне, 
2 жігітті нан зауытына жіберіп, жүк түсіріп, 
нан тиеп, ақша алып келді. Сонда Туғанбайдың 
ашуланғанын алғаш көрдім. Даусын көтеріп: 
«Айттым ғой сендерге, стипендия алған 
сайын 5 сомнан жинап, ортақ қор құрғанда 
қиналмайтын едік, «өзің білме, білгеннің 
тілін алма» деген осы дегенде біз төмен 
қарап, ауыз ашпадық. Дегенмен, кемшіліксіз 
адам жоқ. «Жаңылмас жақ, сүрінбес тұяқ 
болмас» дегенді бабаларымыз өмірден 
алғаны белгілі. Оның шындықты бетке айтып, 
əсіресе ұлттық мəселеге келгенде күйіп-
пісіп бас-көз демей айтып салатын мінезін 
өзі де мойындайды. Неге сабыр сақтамадың 
дегенімізде: «Қайтем, күйіп барамын, талай 

рет басыма да тиді, əсіресе басшыларға қарсы 
шығып талай таяқ та жедім, кейде жұмыста, 
үйде шыдамай айтып қалам-деген еді. Ол 
осы мінезімен өлгенше кететін шығар деп 
ойлаймын. Дейтұрғанмен, сол мінезімен де 
сыйлы, достыққа айнымас берік, сатқындық 
пен қызғаныштықтан, жағымпаздықтан аулақ. 
Достығымызға 50 жылдан асса да сыйлы, 
сөзі өтімді, қарапайым, кісілік пен кішіліктің 
тізгінін бірдей ұстап келеді. Біздің курстың 
анықтама бюросы дейтін болдық. Бəрімізге 
хабарласып амандық білуден əлі жалыққан 
емес. 

....Дəрігерлік диплом алдық, қиын да 
қызыққа толы 6 жыл қалай тез өткенін білмей 
қалдық. Диплом алған кештің дастарханын 
Туғанбай жүгізіп, ең ұзақ, ең қиын кезең 
басталғанын айта келіп: «Бір-бірімізге 
қиналғанда сүйеу болдық, аштықта жеген қара 
нанның дəмін ұмытпаңдар! Ертең басымызда 
торқалы той, қайғылы қасірет болмай тұрмас, 
сол кезде алыстан досы келіпті деген атқа 
сай болайық. Жердің үстімен келіп, астымен 
кетіп жүрмеңдер. Енді стипендия емес, 
айлық аламыз. Шынайы достың айнымас 
белгісін көрсетіп, уəдеде тұратындарың 
қолдарыңды көтеріңдер». «Сертін сақтамаған 
ер болмас, салтын сақтамаған ел болмас 
деген, қазақтың баласымыз», – деп шегелеп 
айтты. Өзі алған мамандығына да, сертіне 
де адалдық танытты. Алматыда онкология 
ауруына шалдыққан Юсупке Жаңарқаға, 
белінен жараланып, төсекте жатқан Асқарға 
Петропавловскіге, Серік пен Еркінге ота 
жасағанда Қарағандыға, жүрегіне ота жасаған 
Əбілхакімге Астанаға барып, инсульт алып, 
үйде жатқан маған – Қапалға келіп, демеу 
болып жанашырлық танытты. Жақсылығын 
аяған емес. Сыртыңнан сауығуыңды күтіп 
жүретін жанашырыңның болғанына не 
жетсін!? Оның айтуынша, «сыйлық қымбат, 
ал сыйластық одан қымбат. Біреудің үйіне 
барсаң от ананың тамағы қымбат, ал оның 
қабағы одан да қымбат», –деген сөздерін аса 
құрметтеймін. 

Өмір өткелдеріне зер салсаң, еңбегін 
қарапайым дəрігерден бастаған ол Жезқазған, 
Алматы облыстарында, Алматы қаласында, 
Денсаулық сақтау министрлігінде басшы 
қызметін абыроймен атқарды. Қай ортада 
болсын адамды қызмет көрмейтіннің, 
қызметті адам көретінін көрсете білді. 
Жезқазған облысында бас дəрігер болып 
тұрғанда республика бойынша көрсеткіштері 
өте жақсы болып, білікті маман, іскер 
басшы ретінде Қазақстан бойынша жұқпалы 
аурулардың індет ошағын жоюға көп 
араласты. Қостанай облысында-туляремия, 
Қызылорда облысында- қырым безгегі, 
Жезғазған облысында – іш сүзегі, холераға 
қарсы күресте Алматыдан келген ғалымдар 
мен басшылар алдында өз көзқарасын ашық 
айтып, тығырықтан шығар жолын көрсетіп, 
жауапкершілікті өз қолына алып, өмір бойы 
ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүрді, 
білімін, іскерлігін көрсетіп, көзге түсті. 
Кейін оны Алматыға Денсаулық сақтау 
министрлігіне жауапты қызметке ауыстырды. 
Министрліктегі басшы қызметінде бірнеше 
облыстарға бригаданы бастап барып, 
мəжілісіне материал дайындады. Біздің 
курстан министрлікте қызмет атқарған 
бірінші Туғанбай болды. Өзінің тасы 
өрге домалап тұрғанда төменгі достарын, 
шəкірттерін ұмытқан жоқ, қолдан келгенше 
көмектесті, қорғады. Қолы қалт еткенде, 
ғылыммен айналысты, эпидемиология 
саласында қазақтың салт-дəстүрін əдет-
ғұрпын, өмір салтының ерекшелігін ескеретін 
бірнеше ғылыми-методикалық материалдар 
жариялады. Өз еңбегінің арқасында жоғары 
санатты дəрігер, медицина ғылымдарының 
кандидаты дəрежесін алды. Денсаулық 
сақтау саласындағы еңбегі елеусіз қалған 
жоқ. ҚСРО, ҚазССР, ҚР-Денсаулық сақтау 

саласының үздігі, «Құрмет белгісі» орденінің, 
бірнеше медальдардың иегері, Ұлытау, 
Талғар аудандарының құрметті азаматы, 
Халықаралық Жазушылар одағының мүшесі, 
«Ел ардақтысы» алтын медалінің иегері. 
Ұлттық рухы биік, парасат пайымы жоғары, 
ізгілікке іңкəр, ел үшін абыроймен еңбек еткен 
азаматтың қол жеткен табыстары орасан көп. 

Алматыдағы досымыз Əбілхакім 
Ақмурзин Тұран-Əлем банкке қарасты 
Алматы мен талғардың арасындағы 
тау шатқалына орналасқан «Ақ-Бұлақ» 
шипажайынан Алматы шипажайына 
ауысқанда Туғанбайды орнынан шақырып, 
орналастырды. Мұнда Туғанбай өзін басқа 
қырынан көрсете білді. «Ақ-Бұлақ» күн санап 
өзгере бастады. Банк басшылары шипажайды 
Қытай Халық Республикасына сатпақшы 
болып, келісім-шарт жасасып ақшасының 
50 пайызын төлеп те үлгерді. Туғанбай сол 
кезде Алматы облысының əкімі, ұлтжанды 
азамат З.Қ.Нұрқаділовке барып, келісімді 
бұздырып, кейін «Қазақмысқа» жалға 
өткізді. Ол – Талғар ауданында шетелден 
бірінші инвестиция тартқан басшы. Содан 3 
қабатты емдеу корпусы іске қосылып, жатар 
орындары, асхана, бəрі күрделі жөндеуден 
өтіп, жоғары дəрежелі сервис көрсетілетін 
болды. Заманның талабына сай құрал-жабдық 
бəрі жаңарды. Алатаудың саф ауасы, жер асты 
минералды суы, Тұзкөлдің саз балшығын 
пайдаланып, адам денсаулығын дəрісіз-
ауамен, инемен емдеумен қатар, адамның 
ішкі құрылысында минералды сумен жуып, 
қандағы зиянды заттарды тазартып, қайта 
құю Қазақстан шипажайларында бірінші 
болып енгізілді. «Ақ-Бұлақ» шипажайы 
небəрі 2-3 жылда еліміздегі алдыңғы үштікке 
енді. БАҚ-та, телеарналарда мақтау мақала 
мен репортаждар жиі жарияланды. Жылына 3 
мың адам демалып, денсаулығын жақсартып, 
риза болып оралып жатты. Оның қолтаңбасы 
шипажайда кіре берістен менмұндалар 
тұр. Білікті, іскер мамандардан тұрақты 
бесаспап ұжым қалыптастырды. Оның таза, 
абыроймен, жауапкершілікпен істеген ісіне 
«Қазақмыстың» басшылары риза болып, 
зауыттан жаңа шыққан «Джип» автомобилін 
жекеменшігіне сыйлады. Зейнетке шықса 
да жұмыс жасай беруіне, ауырып қалғанда 
ҚХР барып емделуінің шығынын көтерді. 
«Қазақмыс» корпорациясының көлемінде 
үлкен құрметке бөленді. Бұл жұмысында 17 
жыл абыройлы қызмет жасап, артына өшпес 
із қалдырды. 

2016 жылы маған Қапалға келіп көңілімді 
сұрады, екеуміз бір күн, бір түн əңгімелестік. 
Алматыда зиялы қауыммен араласып, көпті 
көріп 70-ке келгенде нағыз ел ағасы – абыз 
болғанын байқадым. Бұрынғыдан ой өірісі 
биіктеп, білімі тереңдеп, Қазақ елінің даму 
үрдісіне əлемдік деңгейден қарап, нақты 
цифрлармен дəлелді сөйлейтін болыпты. 
Оның бойында толып тұрған ұлттық рух 
бар, жақынырақ біле түссең оған көзің əбден 
жетеді. Ел мен жер, жастардың болашағын көп 
ойлайтын болыпты. Саясатта, экономикада, 
демографияда, мəдениетте отбасылық құн-
дылықтарында, БАҚ-та өзінің көзқарасы бар. 

Айтуынша, білім мен медицина ең жоғарғы 
деңгейге көтерілуі тиіс, Əр ұлттың жерінің 
бөлінбейтін шекарасы, мемлекеттік ана тілі 
болмаса тəуелсіз ел болмайды. Қазір салт-
дəстүрсіз, ұлттық құндылықтардан жұрдай 
жастар шетелге еліктеп, біреудің қаңсығын 
таңсық қылатын болып бара жатыр, бұл өте 
қауіпті! Жасы 60-70 асқандардың көбі əлі 
бодандықтан толық құтылған жоқпыз, ұлт 
тағдырын ашық айта алмаймыз, ал 50-ге 
дейінгілер қазақша түсінгенімен, орысша 
ойлап, орысша сөйлейді. Жалпы қоғамдық 
сана да ойдағыдай өзгеретін емес, себебі тілді 
еркін сөйлеп, қазақша ойламай қазақи код, 
сана түзелмей, яғни қоғам түзелмейді. Енді 
тездетіп білімді, текті элитаны жастардың 
арасында көбейту керек, басқа жол жоқ. Əр 
қазақтың ойында тəуелсіздікте менің ұрпағым 
еркін өмір сүре ме деген сұрақ тууы керек. 
Мəселе сонда. Жерге, жүзге, руға бөліну 
бұрынғыдан өршіп барады. Жалпы қазақтар 
рулық деңгейден ұлттық деңгейге тездетіп 
көтерілмей, тастай түйіліп, бірікпей мəңгілік 
ел болу үлкен сұрақ. Бабаларымыз «бөлінгенді 
бөрі жейді, «төртеу түгел болса» төбедегі 
келеді, алтау ала болса ауыздағы кетеді» деген 
жоқ па?! Ол ол ма, балабақшада екі тілдік 
бағдарлама, қазақ мектептерінде үзілісте бəрі 
орысша сөйлеседі, бұл өте қауіпті! «Қылмыс 
құрықталмай, тұрмыс дұрысталмайды» 
дегенді бабалар ертеден сүйегіне сіңірген. Біз 
айтамыз да қоямыз, кемінде 20 жыл күресіп 
келеміз, қайта күшейіп барады. Онымен 
күресетін құқық қорғау органдарында да 
жемқорлықтың кездесіу өте қауіпті емес 
пе?! Қазақта «Ет сасыса тұз себеміз, тұз 
сасыса не себеміз» деген даналық ұғым бар. 
Туғанбай досым даналық сөздерді студент 
кезінен жинап, тарихи материалдарға сол 
кезден қызығушылығы ерекше болатын. 
Болашақ немерелеріне керек болар деп қазақ 
ертегілері, би-шешендердің сөзін жинап 
жүретін. Солардың бəрі менің де ойыма түсіп, 
сұрағымды қойдым:

– Немерең қазақша ертегі оқи ма?
– Жоқ, – деді.
– Қабілетің, білімің жетеді, ғылымды неге 

жалғастырмадың?
– Мемлекетте ғылымға сұраныс жоқ. 

Ғалымдардың айлығы шайлығына жетпейді. 
Ғалым болмаған елде алға жылжу, дамыған 
елдің қатарына кіру жай сөз ғана. Əйтпесе, 
менде жинақталған дайын материал жеткілікті. 

– Басқа мамандықты таңдағанда ғой деген 
өкініш жоқ па?

– Иə, Бəке, менің саналы өмірім сенің 
көз алдыңда емес пе?  Бала кезімде 
сəулетші, суретші,  журналист,  заңгер 
болсам деген қиялдар болған. Қазақта 
«Жазымыштан озымыш жоқ» деген сөз бар. 
Осы мамандықпен де қатарымның алдыңғы 
тобында болдым ғой деймін. Бір адамдай 
отбасымды асырадым. Айжан екеуміз студент 
кезімізде отау тігіп, көп қиындық көрдік. 
Біздің шынайы сезіміміз – сенімге, сеніміміз – 
төзімге айналып, балаларымызды тəрбиеледік, 
жеткіздік. Олардың алдында ата-ана парызын 
өтедік. Осы күнге дейін ешкімге салмақ 
салмадық, сұрамадық. Ешкімге жалтақтамай, 
жағымпазданбай өзіме ғана сеніп келемін, 
көтеретін көке болған жоқ. Ешкімге 
жамандық, қиянат жасамадым. Ешкімге қарыз 
емеспін. Мен кеткенде ұрпағым, жақындарым 
мен үшін ұялмайды. Артың жақсы болсын 
дегенді өмірі естен шығарған жоқпын. 
Осылай тəуелді болмай тұрғанда, қадіріміз 
барда, ұрпағымыздың жамандығын көрмей, 
елдің іргесі сөгілмей, болашақ жарқын болса 
бəріне қанағат, тəуба-шүкір, – дегенде мен де 
ойланып қалдым.

Баймырза Бармақов,
курстас досы, қоғам қайраткері,

Талдықорған қаласы.

ҚАНАТТАНЫП, 
ЖЕТІЛГЕН ТҰЛҒА

... Бір шағын мақалаға бәрін сыйғызу мүмкін емес. Ол әлі еңбектенуде, ізденіс 
үстінде, қаламы қолында. Студент кезімізде «Қарап отырма, бір кәдеге жарап 
отыр» дегенді бізге айта беретін, енді соны �зі іспен дәлелдеп отыр. Тағылымы 
мол, тәрбиелік мәні зор, оқығанда жалықпайтын 6 кітаптың, бірнеше �зекті 
мақалалардың авторы. �мірдің мәнін жақсы түсінген жан, алдымыздағы 
жанып тұрған шамшырақ. �негелі �мірін ұлт тағдырына арнап, адал қызмет 
еткен біртуар досым биыл 75 жасқа толады. Мен Туғанбайдың бүгінгі ұрпаққа 
үлгі болар �мірінен аз ғана сыр шерттім. Осындай арлы, абыройлы, айнымас 
досымның барына мақтанамын. Ұлытауда қанаттанып, Жетісуда жетілген 
тұлға – Туғанбай Жанысбаев досыма Алладан амандық, �релі �мір тілеймін!
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Орыс жылнамалары мен 
мұсылман елдерінің жазба деректерін 
салыстырғанда, «Көк Орда», жəне «Ақ 
Орда» атаулары оларда бір-біріне сай 
келе бермейтіні байқалады. Сол себепті, 
кейін тағы шатастырмау үшін, мұның 
дұрыстап басын ашып алған жөн. Жошы 
Ұлысының əскері орталықтан жəне екі 
қанаттан тұрады. Мұнда хан ордасы, 
яғни Алтын Орда орталықты, Көк Орда 
əскерінің оң қанатын (барунқар немесе оң 
қол), ал Ақ Орда сол қанатын (джаунқар 
немесе сол қол) құрады.

Өз иеліктерін Шайбани ұрпақтары Көк 
Орда деп атады. Бір ескеретін жайт, Хиуа 
əміршісі Əбілғазы Баһадүр хан соның 
бір ұрпағы. Ол «Түркілер шежіресі» 
деген еңбегінде Алтын Орданың негізін 
қалаған Бату ханның өзі кезінде інісі 
Шайбани иелігіне Корел аймағын, 
ал қарамағына куш, найман, қарлұқ, 

бұйрақ халықтарын бергенін жазады. 
Ортағасырлық авторы белгісіз: «Ескендір 
анонимі» қолжазбасында Шайбаниге 
нақты қай жерлер берілгені көрсетіледі. 
Олар; Ібір-Сібір,Русь, Укек, Маджар, 
Бұлғар жəне Сарай.

1301 жыл Ақ Орда тағын Орда 
Еженнен тарайтын Баян хан иеленіп, 
ол үшін билік жылдары басталды. Баян 
хан билікке келісімен, немере бауыры 
Қулық оған қарсы бас көтерді. Мұны 
Шағатай Ұлысының əміршісі Дува хан 
қолдап шықты. Жазба деректерде Баян 
мен Қулық арасында 18 рет ұрыс жүргені 
баяндалады. Баян хан көмек сұрап 
Алтын Орда ханы Тоқта мен Құлағу 
мемлекетінің билеушісі илхан Ғазанға 
елшілер жіберді. 

Тоқта шығыстағы болып жатқан 
жағдайларға алаңдай бастады. Егер 
Ақ Ордада билік басына Қулық келсе, 

Мəмлүк сұлтаны сыпайы ғана бұдан 
бас тартады. Мұны естіген христиан 
дініндегі илхан Олжайт тез арада ислам 
дінін қабылдайды. Сөйтіп, ол өзіне де, 
өзінің еліне де мұсылмандардың көз 
алартпауын қамтамасыз етеді.

Алтын Орда ханы Тоқта Құлағу 
мемлекетін жайына қалдыруға мəжбүр 
болды. Бірақ ол енді назарын Қырым 
жарты аралына сала бастады. Кафадағы 
генуялық колониялар мен бастары бір 
піспей-ақ қойған. Генуялықтар Алтын 
Орда халқына оқтан-оқтан шабуылдап, 
тұтқындап, құлдыққа əкетіп, сататын. 
Мұның қарымын қайтаруды ойлаған 
Тоқта хан Кафада генуялықтардың 
үстерінен баспақ болды, алайда олар 
ханның қалаға келгенін естіп, кемелеріне 
мініп, ашық теңізге шығып кетеді. 
Ерегіскен Тоқта қаланы тонап, генуялық 
саудагерлердің Сарай қаласы мен тағы 
басқа жерлердегі тауарларын тəркілеп 
əкетеді.

Бұл оқиғалар жайлы ортағасырлық 
автор ан-Нувейри былай дейді: «707 
жылы (1307-08) Тоқтаның Қырымдағы, 
Кафа мен Солтүстік аймақтардағы 
негуялық франктерден құлағына жеткен 
əр түрлі істері үшін, оның ішінде , 
татарлардың балаларын ұрлап, мұсылман 
елдерге құлдыққа сатқандары үшін өш 
алыпты деген хабар Мысыр жақтағы 
елдерге де жетті».

Қырымдағы соғыспен алаң болып 
жүрген Тоқта хан батысындағы 
оқиғаларды назардан тыс қалдырды. Ол 
жақта Мажарстан королі кеше түменбасы 
Ноғайға қараған жерлерд-Северин Банат 
аталған аймақты (Карпат пен Дунайдың 
сол жағалауы) басып алады. Мұнымен 
қоса, «волохтар» Мунтян князьдігін 
құруға кірісті. Шамасы, бұл оқиғалар 
Алтын Орда ханын онша мазалай 
қоймаған тəрізді. Оның бар ықыласы бұл 
кезде шығыс жақта болатын. 

1309 жылы Ақ Орда ханы Баян 
қайтыс болып, оның тағына Сасы-Бұға 
есімді екінші ұлы отырады. Ол уақытта 
Ақ Орда хандарының ордасы Ертістің 
бойында, Алакөлге жақын маңда 
болатын. 1310 жылы Сасы-Бұға хан өз 
ордасын Сығанақ қаласына ауыстырды. 
Бұғана Шағатай ұрпақтарының қысымы 
себеп болған-ды. Бірақ көштің себебі 
басқаша түсіндірілді. 

1311 жылы Тоқта хан жаз жайлауда 
тынығып жатқан жерінде аяқ астынан 
белгісіз жағдайда көз жұмады. Бату 
Сарайда жер қойнына беріледі. Ол билік 
еткен соңғы жылдары Алтын Орданың 
гүлдену дəуіріне дайындық кезеңі десе 
болады. Тоқта хан өз мемлекетінің 
өндіріс күштерін оң жолға қойып, 
қолөнер мен қала мəдениетін көтерді.

жайту) сайланды. Билік басына Олжайт 
келген соң, Құлағу мемлекеті мен Алтын 
Орда арасындағы қатынас бұрынғыдан 
шиеленісе түсті. 

Тоқта хан бұл кезде Құлағу мем-
лекетімен бейбіт келісімде болған Мəмлүк 
сұлтандығымен де байланысын үзбеді. 
Осыған орай, 1306 жылы қызық оқиға бой 
көрсетті. Тоқта ханнан сұлтан ан-Насирге 
елшілер келіп, бірігіп құлағулықтарға 
қарсы шығу жайында ұсыныс жасайды. 

Ертістен Аралға дейінгі ұшан-теңіз жер, 
Орда Ежен əулетінің иелігінде болды 
дегеннің өзінде, Шағатай ұрпақтарының 
ықпалында кететінін түсінді. Алтын Орда 
ханы бұған қол қусырып қарап отыра 
алмас еді, сондықтан да ол бірден кешегі 
түменбасы Ноғайға қараған бірнеше 
түмен əскерді Баян ханға аттандырды. 
Олар Ақ Орданың əскери күшін арттыру 
үшін шығысқа қарай отбасыларымен 
қоныс аударды. Қоныс аударғандар, 
негізінен, арғын, найман, қыпшақ 
тайпалары еді. Мұнымен қатар, олардың 
көші Алтын Орданың батысындағы 
шиеленіскен жағдайды да орнықтырды. 

Шығыстағы билігін нығайтқан Тоқта 
хан 1303 жылы илхан Ғазанға Кавказға 
қатысты шарт қойды. Бұған себеп болған 
құлағулықтардың мəмлүктер жеріне ба-
сып кіруі еді. Олар Алеппо мен Дамаск 
қалаларын басып алады жəне Хамса 
маңында мəмлүктер əскерін жеңеді.

Шамасы, илхан Газанға осы жеңісі 
дем берсе керек, ол Алтын Орда ханының 
шартымен келіспейді. Тоқта хан қарсы 
жорық ұйымдастырмақ болады. Алайда 
бұл ойынан қайтуға тура келді. Өйткені 
бұл кездер крестшілер шабуылын 
тоқтатумен əуре болып жүрген мəмлүктер 
сұлтаны ан-Насирдің қолдау бере қоюы 
неғайбыл еді. Ан-Насир крестшілер 
шабуылын тойтарып, илхан Ғазанға оның 
өзі қарсы аттанды. Ол Дамаскіге жақын 
Мардж ас-Суффар ойпатында илхан 
əскерін жеңеді. Бұдан кейін ол екеуінің 
арасында бейбіт келісім жасалды. 

1304 жылы илхан Ғазан күтпеген 
жерден қайтыс болды. Жаңа əмірші 
болып оның бауыры илхан Олжайт (Улч-

Ноғай дүниеден өткесін, Тоқта толық 
тəуелсіз əміршіге айналды, дегенмен, жағдайы 

анау айтқандай мəз емес еді. Орасан зор 
аймақты алып жатқан елде тыныштық 
сақтау оңайға соқпады. Ол кезде Алтын 

Орданың жері кеңейіп, ғасырлар тоғысында өз 
тарихындағы ең үлкен жерді қамтыды. 

ТТУРАШЫЛ
О�ТА ХАН
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРА
Основная причина возникновения пожара от электричества – это короткое 

замыкание, перегрузка в сети. Чтобы этого не произошло, электропроводку следует 
содержать в исправном состоянии, а для предотвращения загорании при коротком 
замыкании и при перегрузке в сети (включении сразу нескольких электроприборов) на 
распределительном щитке должны обязательно стоять калиброванные предохранители 
заводского изготовления.

Если в электросеть включить самодельный  предохранитель из толстой  проволоки 
– «Жучок», то он при коротком замыкании не расплавится. Следовательно, «защита» 
не сработает, и сеть будет оставлена под током. В этом случае провода нагреваются 
до плавления, изоляция воспламеняется, искры и огонь перей дут на окружающие 
сгораемые предметы и произой дет пожар. Вот почему нужно всегда применять 
предохранители только заводского изготовления. Короткое замыкание может 
произой ти и в электропроводке. Поэтому она должна быть в исправном состоянии. 
Пожар может возникнуть и от электрической  лампочки, вольфрамовая нить которой  
при накаливании выделяет много тепла. Чтобы этого не произошло, электролампы не 
должны прикасаться к бумажным и матерчатым абажурам.

Часто пожар возникает и от бытовых электрических приборов, хотя они заводского 
изготовления и вполне исправны. Если в электросеть включить одновременно большое 
количество таких приборов, то это вызовет перегрузку и перегрев электропроводов. 
Изоляция воспламенится, и огонь по проводам распространится на различные 
предметы. Пожар может произой ти и от одного электронагревательного прибора (утюг, 
чай ник, обогреватель, зарядное устройство и др.), если им пользуются неправильно. 
Поэтому категорически запрещается приборы, включенные в сеть, оставлять без 
присмотра или поручать присмотр за ними малолетним детям. Прибор нельзя ставить 
на сгораемые предметы, а также включать их вблизи занавесок, штор, деревянных 
перегородок и других легкосгораемых предметов. Также особое внимание хочется 
уделить использованию смартфонов детьми, ложась спать запрещается держать 
смартфон под подушкой, близко к голове, к телу, при этом оставив его подключённым 
к розетке. Зарядные устройства необходимо использовать заводского изготовления 
и в оригинальном исполнении. Будьте осторожны с детьми, дети могут целый день 
использовать смартфон для игр и дистанционного обучения, не замечая перегрева и 
пользоваться им, одновременно заряжая, объясняйте детям опасность долговременного 
использования смартфоном, контролируйте время использования смартфонов детьми. 
Берегите себя и близких от пожаров! 

ОЧС Талгарского района

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ 
Отдел по чрезвычайным ситуациям Талгарского района напоминает о правилах 

пожарной безопасности к отопительным печам. 
С приближением холодов жители начинают топить печи, зачастую не проведя 

очистку дымоходов, дымовых труб от сажи, а также не проверив надежность утепления 
расширительного бачка водяного отопления (если он размещается в не отапливаемом 
помещении).

Характерны случаи пожаров в жилых домах от неисправности и неправильной 
эксплуатации печи.

 Не проверив дымовые каналы и особенно дымовую трубу на чердаке. Дымовая 
труба на чердаке должна быть побелена известковым раствором, без трещин.

Эксплуатация отопительной печи, разрешается только при исправном ее состоянии:
- отсутствие трещин и прогаров,
- топочная дверка должна быть плотно закрывающейся,
Перед топочной дверкой закрепляется металлический лист размером 50х70 см.
Запрещается применять для розжига печи на твердом топливе легко 

воспламеняющие жидкости, а также сушить дрова, одежду и др. горючие материалы, 
оставлять без присмотра топящую печь.

Инспекторский состав управления по чрезвычайным ситуациям города Талгарского 
района убедительно просит соблюдать правила пожарной безопасности. Огонь, 
халатности и пренебрежение правилами пожарной безопасности не прощает.

Если у вас случился пожар, вызывайте противопожарную службу по телефону 
«101» или «112».

 ОЧС Талгарского района

АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДА МАҢЫЗДЫ РӨЛ АТҚАРАДЫ

1979 жылы БҰҰ-ға мүше жер бетіндегі 187-ден аса 
мемлекет əйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық түрін 
жою жөніндегі конвенцияны қабылдағанын дерек көздерінен 
білеміз. Сол саясатты басты назарға ұстаған мемлекеттердің 
ішінде Қазақстан да бар. Содан бері елімізде осы бағытта 
бірқатар стратегия мен заңдар қабылданды. Атап айтсақ, 
2006-2016 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының 
гендерлік теңдігі стратегиясы əзірленіп, 2009 жылы «Ерлер 
мен əйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерінің 
мемлекеттік кепілдіктері туралы» заң қабылданды. Бұған қоса 
2016 жылы Қазақстан Республикасындағы 2030 жылға дейінгі 
отбасылық жəне гендерлік саясат тұжырымдамасы жарияланды. 

Гендерлік тепе-теңдік пен адам капиталын дамытуға, отбасы 

құндылығын нығайтуға бағытталған осындай бастамалар жиі 
жүзеге асырылып жатқанымен, əлі де болса қоғамда аталған 
мəселе шешімін таппай отырғаны рас. Əрине, қу шөппен ауыз 
сүртуге болмас. Жоғарыда аталған заңдар мен бағдарламалар 
аясында атқарылып жатқан істер ауқымды екенін жоққа шығара 
алмаймыз. Дегенмен де, адам капиталын дамытуға ерекше мəн 
беріп отырған елімізде əйел теңдігі өз дəрежесінде ме, соған да 
бір сəт назар аударған жөн. Қазақтан бағзы заманнан келе жатқан 
идеологияны, яғни, ағайынды, көрші-қолаңды тату ету арқылы 
қоғамның ынтымағын сақтап, ұлағатты ұрпақ тəрбиелеудегі 
орны ерекше нəзік жандылардың құқы ер азаматтармен тең 
қорғалуы керек. 

Г.Айтбаева,
Аудандық соттың судьясы.

ТІЛДІ ӨРКЕНДЕТУ – БАРШАНЫҢ ІСІ
Еліміздегі көптеген ауқымды жобалардың ішінде тіл 

саясатына қатыстысы кез келген Қазақстан азаматын айналып 
өтпейді деп білемін. Жыл сайын Мемлекет басшысының 
тарапынан мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтуге 
бағытталған ауқымды шаралар белгіленіп, сол бойынша жүйелі 
жұмыстар жүргізіліп келеді. Тəуелсіздікпен келген талай 
жетістіктің бірі осы дер едім. 

Негізі біздің қай салада болмасын терминология орысшаға 
бейім. Сондықтан бизнес элитада да орыс тілі басым екендігі 
айтпаса да түсінікті. Бірақ та бұл қазақ тілі осылай тасада қала 
береді деген сөз емес. Бəрі əркімнің өзіне байланысты болса 
керек.

Соңғы жылдары жиі қозғалып, көп талқысында жүрген 
латын əліпбиіне көшу - қазақ тілінің дамуы үшін де бір 

мүмкіндік, жаңашылдық, серпін деп білемін. Бұл мəселе негізі 
бос жиынмен емес, нағыз іспен шешілетін болашақтың қамы 
үшін жасалатын күрделі мəселе. Сондықтан Талғар аудандық 
сот ұжымы да бұл мəселеге бей-жай қарамай, тіл үйретудің 
соны əдістерін пайдаланып, қазақша сөйлеуге талпынып келеді. 
Қазақша тіл үйрету курстарына қатысып, оң нəтиже көрсетіп 
жүрген əріптестеріміз де баршылық. 

«Айырсаң да, қымбаттымнан талай бір, О, тəңірім, 
тек тілімнен айырма!», - деген талантты ақын Тұманбай 
Молдағалиевтің өлең жолдары бар емес пе? Сондықтан да 
туған тіліңді білмеу, оны қадірлеп, қастерлемеу – болашағыңды 
балтамен шапқанмен бірдей. Тілің өшсе, тарихың да өшеді, 
тарихың өшсе ұлт болып жетіле алмайтынымызды естен 
шығармауымыз керек. 

К.Есалинова,
Аудандық соттың судьясы.

ЖОБА
Талғар ауданының əкімдігінің 

«Талғар ауданында жұмыссыздықтан 
əлеуметтік қорғау жөнінде қосымша

шаралар белгілеу туралы» 
2010 жылғы 02 сəуірдегі № 04-329

қаулысының күші жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 06 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 27- бабына сəйкес аудан 
əкiмдiгi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1.Талғар ауданының əкімдігінің «Талғар ауданында 

жұмыссыздықтан əлеуметтік қорғау жөнінде қосымша шаралар 
белгілеу туралы» 2010 жылғы 02 сəуірдегі №04-329 (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2-18-101 
тіркелген жəне 2010 жылы 10 сəуірде «Талғар» газетінің № 18) 
санында жарияланған) қаулысының күші жойылды деп танылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің 
орынбасары Ашимахун Ахмет Ашимахұнұлына жүктелсін. 

3. Осы қаулы əділет органдарында мемлекеттік тіркелген 
күннен бастап күшіне енеді жəне алғашқы ресми жарияланған 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

С.Ерекешев,
аудан əкiмi

ПРОЕКТ
О признании утратившим силу

постановление акимата Талгарского
 района от 02 апреля 2010 года № 04-329

 «О дополнительных мерах по 
социальной защите от безработицы в

 Талгарском районе»

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан 
от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» акимат района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление акимата 
Талгарского района «О дополнительных мерах по социальной 

защите от безработицы в Талгарском районе» от 02 апреля 2010 
года № 04-329 (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов от 07 апреля 2010 
года № 2-18-101 и опубликован в районной газете «Талгар» от 
10 апреля 2010 года № 18).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя акима района Ашимахун Ахмет 
Ашимахунулы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
государственной регистрации в органах юстиции и вводится в 
действие со дня его первого официального опубликования.

С.Ерекешев,
аким района

№ 1 қосымша

2020 жылы Талғар ауданы əкімінің өткізген есепті кездесулерінде айтылған ескертпелер мен ұсыныстарды 
іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы мəлімет

№ Іс-шаралардың атауы Жоспарланғаны 2020 жылдың 
1 қазанға 

орындалғаны
2020 

жылға
2020 жылдың 

1 қазанға
1 Таза су мəселелері - - -
2 Тұрғын үй мəселелері (соның ішінде үлескерлердің қатысуымен жасалған) - - -
3 Жер мəселелері - - -
4 Құрылыс жұмыстары жəне жолдарды жөндеу 3 1 1
5 Білім беру, денсаулық сақтау, мəдениет нысандарын жөндеу жəне салу 4 2 2
6 Елді мекендерді электрмен, газбен жəне телефонмен қамтамасыз ету 5 1 1
7 Абаттандыру, санитарлық жəне экологиялық жағдай 1 - -
8 Басқа мəселелер - - -

БАРЛЫҒЫ 13 4 4

1. Талғар қаласындағы Суртібаев, Жиенқұлов, Ахметов, Жандосов көшелеріне ағымдағы жөндеу жүргізу 
үшін 34,8 млн.теңге бөлінді. Жұмыстарды «Жанай Құрылыс – 7» ЖШС мердігерлік ұйымы жүргізді.

2. Талдыбұлақ ауылындағы трансформатор орналасқан жер теліміне мемлекеттік акті жасалынды. Жеке дербес 
шоттар ашу жұмыстары жүргізілуде.

3. Мəдениет үйін салу үшін жер телімі қарастырылғаннан кейін ЖСҚ əзірлеуге бюджеттік өтінім берілетін болады.
4. Мəдениет үйін салу үшін жер телімі қарастырылғаннан кейін ЖСҚ əзірлеуге бюджеттік өтінім берілетін болады.

Ж. Нұрғалымов,
аппарат басшысы

№ 2 қосымша

2020 жылы Талғар қаласы жəне ауылдық округтері əкімдерінің өткізген есептік кездесулерінде айтылған 
ескертпелер мен ұсыныстарды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы мəлімет

№ Іс-шаралардың атауы Жоспарланғаны 2020 
жылдың 
1 қазанға 

2020 
жылға

2020 жылдың 
1 қазанға

1 Таза су мəселелері 1 - -
2 Тұрғын үй мəселелері (соның ішінде үлескерлердің қатысуымен жасалған) - - -
3 Жер мəселелері - -
4 Құрылыс жұмыстары жəне жолдарды жөндеу 2 2 2
5 Білім беру, денсаулық сақтау, мəдениет нысандарын жөндеу жəне салу - - -
6 Елді мекендерді электрмен, газбен жəне телефонмен қамтамасыз ету 1 1 1
7 Абаттандыру, санитарлық жəне экологиялық жағдай 1 - -
8 Басқа мəселелер - - -

БАРЛЫҒЫ 5 3 3

1. 2016 жылы «Талғар ауданының көшелеріне көшежарықтандыру» жобасы əзірленген. Жобаның құны 782,0 
млн. теңге. Жобаны жүзеге асыруға 211,0 млн. теңге бөлініп, жұмыстар жүргізілуде. 

2. Дəулет ауылының Тəуелсіздік көшесін ағымдағы жөндеуге (баласт) 5,7 млн.теңге бөлініп, жөндеу 
жұмыстарын «Алматинская строительная компания» ЖШС жүргізді.

3. Талғар қаласы Суртібаев көшесінде ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге 19,7 млн. теңге бөлінді. 
Жұмысты мердігерлік ұйым «Жанай Құрылыс – 7» ЖШС жүргізді.

Ж. Нұрғалымов,
аппарат басшысы   

Приложение № 1 

Информация 
о ходе исполнения плана мероприятий по предложениям и замечаниям, поступившим от населения в ходе 

отчетных втреч акима Талгарского района в 2020 году

№ Наименование мероприятий Запланировано Исполнено на 
на 1 октября 

2020 года 
на 2020 

год
на 1 октября 

2020 года
1 по обеспечению питьевой водой - - -
2 по жилищным вопросам (в т.ч. за счет спонсорских средств) - - -
3 по земельным вопросам - - -
4 строительство и ремонт дорог 3 1 1
5 обеспечение в сфере образования, здравоохранения, культуры 4 2 2
6 Обеспечение в сфере электроснабжения, газификации и телефонизации 5 1 1
7 санитарное состояние, экология и озеленение 1 - -
8 другие - - -

ИТОГО 13 4 4

1. Для проведения текущего ремонта ул. Суртибаева, Жиенкулова, Ахметова, Жандосова г. Талгар выделено 34,8 млн. 
тенге. Работы проведены подрядной организацией ТОО «Жанай Курылыс – 7». 
2. Изготовлен государственный акт на земельные участки под трансформаторные подстанции, расположенных в с. 
Талдыбулак. Ведется работа по открытию индивидуальных лицевых счетов. 
3. После рассмотрения земельного участка для строительства дома культуры будет представлена бюджетная заявка на 
разработку ПСД.
4. После рассмотрения земельного участка для строительства дома культуры будет представлена бюджетная заявка на 
разработку ПСД.

Ж. Нургалымов,
руководитель аппарата акима района

Приложение № 2 

Информация 
о ходе исполнения плана мероприятий по предложениям и замечаниям, поступившим от населения в ходе 

отчетных втреч акимов города Талгар и сельских округов в 2020 году

№ Наименование мероприятий Запланировано Исполнено 
на на 1 

октября 
2020 года 

на 2020 
год

на 1 
октября 
2020 года

1 по обеспечению питьевой водой 1 - -
2 по жилищным вопросам (в т.ч. за счет спонсорских средств) - - -
3 по земельным вопросам - - -
4 строительство и ремонт дорог 2 2 2
5 обеспечение в сфере образования, здравоохранения, культуры - - -
6 Обеспечение в сфере электроснабжения, газификации и телефонизации 1 1 1
7 санитарное состояние, экология и озеленение 1 - -
8 другие - - -

ИТОГО 5 3 3

1. В 2016 году разработан проект «Освещение улиц Талгарского района». Стоимость проекта 782,0 млн. тенге. На 
реализацию проекта выделено 211,0 млн. тенге. Работы ведутся.
2. На текущий ремонт ул. Тауелсиздик с.Даулет покрытием ПГС балласта выделено 5,7 млн. тенге, подрячик ТОО 
«Алматинская строительная компания».
3. На проведение текущего ремонта по ул. Суртибаева г. Талгар выделено 19,7 млн.тг. Работу произвела подрядная 
организаци ТОО «Жанай Курылыс – 7».

Ж. Нургалымов,
руководитель аппарата акима района
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міндетті.

Құрылтайшы – Талғар ауданының әкімдігі 
Меншік иесі – ЖШС «Talǵar» газеті

Газет ҚР-ның инвести циялар және даму министрлігі 
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Талғар ауданының əкімдігі жəне аудандық мəслихат 
Ұлы Отан Соғысының ардагері, зейнеткер 

Джола Абдрахмановтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Талғар ауданының əкімдігі жəне аудандық мəслихат 
Талғар ауданының Құрметті азаматы, зейнеткер 

Иса Өскенбайұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына  қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

1- ҚАЗАН «ҚАРТТАР КҮНІ» ТОО «»Мөлдір» сообщает, что 16.10.2020 г.в 11.00 
часов по уч. Карабулак; 13.00 по уч.Панфилова; 
в 15.00 по уч.Тонкерис, Департамент Комитета 
по регулированию естественных монополий 
Министерства национальной экономики РК по 
Алматинской области, состоится публичное слушание 
утверждения тарифов и тарифных смет ТОО 
«Мөлдір» на услуги водоснобжения и водоотведения.

Публичное слушание состоится по адресу: 
Алматинсая область, Талгарский район, п.Карабулак 
ул. Тургенева ( Здание школы), с.Панфилова 
ул. Томаровского (здание школы), п.Тонкерис 
ул.Центральная (здание кафе «Бул-Бул»)

Директор ТОО «Мөлдір»

2017 жылғы 12 сəуірдегі Мемлекет басшысының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты іс-шаралардың жоспарын жəне 
Алматы қаласы бойынша ҚАЖ Департаментінің 2020 жылға 
арналған Ақпараттық-имидждік бағдарламасын жүзеге асыру 
жоспарының орындалу мақсатында жəне жастарды үлкендерді 
сыйлау мен құрмет көрсетуге тəрбиелеу мақсатында 2020 жылдың 1- 
қазанында Қарттар күніне орай  Күзет бөлімінің қызметкерлері ҰОС 
ардагерлерін жəне олардың жолдастарын, сонымен қатар ІІО қызмет 
атқарып зейнеткерлікке шыққан қарттарымызды құттықтап, бағалы 
сыйлықтар тарту етті. «Қарттары бар үйдің қазынасы бар» дегендей 
еліміздің қарттарымыз аман болсын!

Р.Рыспеков,
əділет майоры

Ағымдағы жылда Белбұлақ ауылдық округі аумағында 
Үлкен Алматы айналма жолының құрылысы жоспарлануда. 
Белбұлақ ауылдық округі, Талдыбұлақ ауылы, «Қызыл-
Қайрат» жанар-жағар май құю бекетінің солтүстік жағында 
жол құрылысы жүргізілетін учаскесінде белгісіз адамның 
жерленген орны анықталды. Қазіргі уақытта мəйітті қайта 
жерлеу рəсімін өткізу қажеттілігі туындап отыр. Осыған 
орай, белгісіз мəйіттің туған-туыстарын немесе осыған 
қатысты мəлімет білген азаматтарды «Белбұлақ ауылдық 
округі əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне 
жолығуыңызды сұрайды, мекен-жайы Белбұлақ ауылы, 
Тороманов көшесі, №65, байланыс телефондары: 
8/72774/4-31-64, 4-33-10

ГУ «Аппарат акима Белбулакского сельского округа» 
в поисках родственников неизвестного захороненного 
человека на территории Белбулакского сельского округа, 
село Талдыбулак, в северной части автозаправочной 
станции «Кызыл-Кайрат». Так как на данном участке в 
текущем году запланировано строительство Большой 
Алматинской кольцевой автомобильной дороги. В этой 
связи необходимо провести перезахоронение усопшего в 
соответствующее место. В этой связи просим родных и 
близких или граждан владеющих какой-либо информацией 
обратиться в «Аппарат акима Белбулакского сельского 
округа». Адрес: село Белбулак, улица Тороманова, №65, 
контактный телефон: 8/72774/4-31-64, 4-33-10.

Утерянное служебное 
удостоверение за № 
А – 171357 на имя 
Муханова Ахмета 
Сабитовича, лейтенанта 
полиции по делам 
несовершеннолетним 
просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 
8-708 -520-79-02

НАСЛЕДСТВО НАСЛЕДСТВО НАСЛЕДСТВОНАСЛЕДСТВО
Открылось наследственное 

дело после смерти Толмачёвой 
Нины Васильевны, 28 апреля 
1925 года рождения, умершего 
18 апреля 2016 года, возможных 
наследников и заинтересованных 
лиц просим обратиться к 
частному нотариусу: Абдирова 
Г.А.. по адресу: Алматинская 
область, Талгарский район, 
с.Гульдала, Кульджинский тракт.

Открылось наследственное дело 
после смерти Кайырова Бакыта 
Ажиевича, 01 января 1960 года 
рождения, умершего 22 августа 
2020 года, возможных наследников 
и заинтересованных лиц просим 
обратиться к частному нотариусу: 
Нурмолдаеву М.К. по адресу: 
Алматинская область, Талгарский 
район, с.Бельбулак, ул.Тороманова дом 
65 (г). кон.телефон 8(727)304 95 26

Открылось наследственное 
дело после смерти Потешкина 
Виктора Александровича, 20 марта 
1953 года рождения, умершего 
10 апреля 2020 года, возможных 
наследников и заинтересованных 
лиц просим обратиться к частному 
нотариусу: Юнусовой Н.А. по 
адресу: Алматинская область, 
Талгарский район, с.Бесагаш, 
улица Чехова, дом 3,квартира 1.

Открылось наследственное 
дело после смерти, Чупринова 
Петра Дмитриевича, 
умершего 07 мая 2019 года, 
возможных наследников 
и заинтересованных лиц 
просим обратиться к частному 
нотариусу: Уразалиеву А.Т, 
по адресу: Алматинская 
область, Талгарский район, 
г.Талгар, улица Л.Хамиди,9/2

УТЕРЯ

«Талгарским районным судом Алматинской 
области возбуждено гражданское дело о признании 
Керимбаевой Айсулу, 20.01.1991 года рождения безвестно 
отсутствующей, проживавшей по последнему известному 
месту нахождения: Алматинская область, Талгарский 
район, г.Талгар, ул.Л.Хамиди дом №38»

Лицам, имеющим сведения о месте пребывания 
указанной гражданки просим сообщить об этом в 
Талгарский районный суд Алматинской области по адресу: 
г.Талгар, улица Гагарина, 90. В трехмесячный срок со дня 
опубликования настоящего обьявления.

«Талгарским районным судом Алматинской области 
возбуждено гражданское дело о признании Жиенбаевой 
Алтынай Жубанышевны, безвестно отсутствующей, 
проживавшей по последнему известному месту 
нахождения: Алматинская область, Талгарский район, 
г.Талгар, ул.Байсеитовой дом №1»

Лицам, имеющим сведения о месте пребывания 
указанной гражданки просим сообщить об этом в 
Талгарский районный суд Алматинской области по адресу: 
г.Талгар, улица Гагарина, 90. В трехмесячный срок со дня 
опубликования настоящего обьявления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КӨҢІЛ АЙТУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ХАБАРЛАНДЫРУ
2020 год, год когда исполняется 25 лет органам гражданской 

защиты. День Спасателя – гордый праздник для каждого 
сотрудника МЧС Республики Казахстан. Основная задача 
кадровых специалистов гражданской защиты – это спасение 
людей пострадавших при ЧС различного характера, будь 
то пожар, наводнение, сель, оползень, землетрясение и тд. 
Пожарные и спасатели по полному праву считаются Героями 
нашего времени! И сегодня я хотела бы рассказать о своих 
коллегах, простых и достойных парнях. Каждый из них 
совершил дейсвительно мужской и благородный поступок. 
Когда я расспрашивала у них о том или ином факте тушения 
пожара и спасения людей, я хотела узнать что ими движет 
в такие моменты. Желание прославиться, отличиться или 
показаться «крутым»? Но я поняла, они просто живут и 
работают согласно устава, совести и нравственных принципов. 
Они – Герои нашей повседневности. 

Тушение пожара в автосалоне «Nissan Centre». 12 января 
2019 года поступило сообщение о загорании котельной 
автосалона «Nissan Centre» (ТОО «AsterAuto») в селе Бесагаш 
Талгарского района. В этот день на боевое дежурство заступил 
дежурный караул СПЧ-2 г.Талгар во главе с РТП капитаном ГЗ 
Рустамжаном Мамырбаевым. По прибытию на место пожара 
было обнаружено горение котельной и здания автоцентра, весь 
караул самоотверженно тушили пожар, который представлял 
угрозу автомашинам, огнеборцы не дали распространиться 
огню на автомашины. 5 часов борьбы с пожаром показали 
свой результат, огонь был ликвидирован. Руководство «Nissan 
Centre» написали благодарственное письмо, отметив тот 
факт, что было спасено 400 рабочих мест и все автомашины 
остались целыми. 

Спасение пенсионерки и тушение пожара в 5 этажном 
доме в г. Талгар. 06 февраля 2019 года поступило сообщение 
о загорании квартиры 5-ти этажного дома в г. Талгар. В этот 
день на боевое дежурство заступил дежурный караул СПЧ-2 
г.Талгар во главе с РТП старшим лейтенантом ГЗ Мирасом 
Мандыбаевым. По прибытию на место было установлено, 
огонь охватил балконы на всех 4 этажах данного жилого дома. 
Была осуществлена срочная эвакуация жителей данного дома в 
количестве – 24 взрослых и 12 детей, с 4-го этажа была спасена 
гр. Ташлыкова Н.К. 08.12.1950 г.р. Баба Надя пенсионерка 
по инвалидности и передвигаться самостоятельно не могла, 
ребята вместе вытащили ее из горящего дома, со слезами 
на глазах она благодарила пожарных. Жители данного дома 
проявили глубокую благодарность сотрудникам. Благодарность 
спасенных людей высшая награда. 

Спасение беременной сироты от суицида. 19 февраля 2019 
года поступило сообщение о том что, девочка хочет прыгнуть 
с обрыва поселка Аркабай Талгарского района. По прибытию 
на место вызова дежурной смены СПЧ-2 г. Талгар было 
установлено, что взобравшись на трубу старой не действующей 
котельни ТОО «Байсерке Агро» на высоту примерно около 
сорока пяти метров, гражданка Доскальчук Л.С. 08.10.1999 
года рождения, она выросла в детском доме и была беременна, 
пыталась покончить жизнь самоубийством сбросившись с 
высоты. Действовать нужно было незамедлительно, на кону 
жизнь совсем молодой девушки и ее нерожденного ребенка. 
Командир отделения СПЧ-2 г.Талгар сержант ГЗ Рахимов 
Ришат вел переговоры с Любой, психологическая поддержка 
и направление в жизненных приоритетах для девушки стали 
решающим моментов в ее жизни. Были спасены две жизни. 
После ее согласия, с помощью спасательной веревки девушка 
была спущена на землю. 

Спасение пенсионера от микроинсульта. 9 июня 2019 
года во время выборов Президента Республики Казахстан, 
на избирательный участок в средней школе заступил на 
дежурство по обеспечению пожарной безопасности командир 
отделения СПЧ-2 г.Талгар сержант ГЗ Рахимов Ришат. Во 
время выборов, пришедший проголосовать пенсионер Имашев 
К.К. 1942 года рождения внезапно получил микроинсульт. 
Долго не думая, наш огнеборец оказал дедушке доврачебную 
помощь и спас его от заглатывания языка. Умение быстро 
принимать решения и умение оказать первую медицинскую 
помощь спасли жизнь человека. 

Каждый пожар, каждый случай ЧС – это всегда 
неизвестность, некая опасность. Воспитать боевой 
дух, самоотверженоость и патриотизм у сотрудников, 
первостепенная задача руководителей подразделений. 
Спасателем и Огнеборцом может называться только тот, 
кто постоянно совершенствует свои профессиональные 
и внутренние качества, принося службу людям, для кого 
слова честь и совесть – не пустые слова, кто живет согласно 
жизненной морали. Отдельная благодарность начальнику 
ОЧС Талгарского района полковнику гражданской защиты 
Р.Г.Абдыкапарову и начальнику СПЧ-2 г. Талгар, майору 
гражданской защиты Д. Т. Бердибаеву за воспитание и 
создание сплоченного и отважного коллектива ОЧС и СПЧ-2 
Талгарского района ДЧС Алматинской области. 

 Касымжанова А.К.,
инженер ОЧС Талгарского района, капитан ГЗ

К 25-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ


