
Бағдар мен белес 
Биыл қастерлі Тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. 

Бұл –қайта жаңғырған қазақ мемлекеттігінің, ата-
бабаларымыз аңсаған азаттықтың тұғыры нығая 
түскенін әйгілейтін маңызды белес. Тарих тұрғысынан 
алғанда, отыз жыл – көзді ашып жұмғандай қас-қағым 
сәт. Дегенмен, бұл көптеген халықтар үшін қиындығы 
мен қуанышы, дағдарысы мен дамуы алмасқан тұтас 
дәуір деуге болады. Біз де осындай жолдан өтіп 
келеміз. 

Азаттығымыздың айшықты белесіне шыққанда 
әрбір саналы азаматты «Отыз жылда біз қандай 
жетістіктерге жеттік?», «Келер ұрпаққа қандай елді 
аманаттаймыз?», «Мемлекеттігімізді нығайта түсу үшін 
тағы не істейміз?» деген сауалдар толғандырары анық. 
Осы тұрғыдан алғанда, бұл – арман-мақсаттарымызды 
тоғыстырып, болашаққа тың серпінмен қадам басу 
үшін өткенге тағы бір мәрте оралатын, жетістіктеріміз 
бен кемшіліктерімізді ой елегінен өткізетін маңызды 
мезет.

Тәуелсіздіктің отыз жылын шартты түрде үш 
онжылдық белеске бөліп қарастыруға болады. Оның 
әрқайсысы атқарған миссиясы тұрғысынан ғасырдың 
жүгін арқалап тұр.  

Мен азаттықтың алғашқы онжылдығын жаңа 
Қазақстанның іргетасын қалау кезеңі деп атар едім. Осы 
уақытта Елбасының басшылығымен мемлекетіміздің 
нышандары белгіленіп, билік жүйесі қалыптасты. 
Ұлттық валютамыз айналымға енді. Қарулы Күштеріміз 
құрылды. Ата заңымыз қабылданды. Шетелдермен 
дипломатиялық қатынас орнатылды. Еліміз беделді 
халықаралық ұйымдарға мүше болды.

«Қазақстан – 2030» стратегиясын қабылдадық. 
Шығыстағы көршімізбен шекарамызды бекіттік. 
Басқа да іргелес мемлекеттермен шекара жөніндегі 
келіссөздер қарқынды жүргізіле бастады. Ел аумағын 
ядролық қарудан толық тазарттық. Елордамыз-
ды Арқа төсіне көшірдік. Нарықтық экономикаға 
өтіп, жекеменшік институтын берік орнықтырдық. 
Отандық бизнестің негізін қаладық. Жастар әлемнің 
маңдайалды оқу орындарында білім ала бастады. 
Түрлі дағдарыстардан аман өтуге мүмкіндік бер-
ген Ұлттық қорымыз құрылды. Дүние жүзіне тары-
дай шашылған қазақ баласын атажұртқа шақырып, 
Ұлы көшке жол аштық. Соның нәтижесінде ел еңсесі 
тіктеліп, ұлттық рухымыз көтерілді.

Екінші онжылдық – Қазақ елінің керегесін кеңейту 
кезеңі. Осы жылдарда мемлекетіміздің тұғыры нығайып, 
экономикалық әлеуетіміз арта түсті. Құрлықтағы барлық 
шекарамызды айқындап, заң жүзінде бекіттік. «Мәдени 
мұра» бағдарламасын жүзеге асырып, тарихымыз-
ды түгендедік. Солтүстік Аралды құтқарып, қашқан 
теңізді қайтардық. Әлемдік және дәстүрлі діндер 
көшбасшыларының съездерін, Еуропадағы қауіпсіздік 
және ынтымақтастық ұйымының, Азиядағы өзара іс-
қимыл және сенім шаралары кеңесінің саммиттерін 
өткізуге және басқа да бірқатар маңызды халықаралық 
жобаларға бастамашы болдық. Елімізге шетелден 
қомақты инвестиция тарттық. Есілдің жағасында бой 
көтерген еңселі елордамыз ұлттық идеямызға айнал-
ды. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық дәлізі 
сияқты ірі инфрақұрылымдық жобалар қолға алын-
ды. Тұрғын-үй құрылысы да бұрын-соңды болмаған 

қарқынмен дамыды. 
Үшінші онжылдықта шаңырағымыз биіктеп, өсіп-

өркендеп, мерейлі мемлекетке айналдық. Шекара 
мәселесін біржола шештік. «Қазақстан – 2050» страте-
гиясын қабылдап, озық дамыған отыз елдің қатарына 
қосылуды межеледік.

Әр бағыт бойынша «Үдемелі индустриялық-
инновациялық даму», «Нұрлы жол», «100 нақты қадам» 
сияқты ауқымды бағдарламалар жүзеге асырылды. Сая-
си және экономикалық реформалармен қатар рухани 
жаңғыруға баса мән бердік.

Осынау толағай табыстардың бәріне Елбасының 
дара көшбасшылығының һәм халқымыздың даналығы 
мен парасатының, бірлігі мен ынтымағының, 
отандастарымыздың қажырлы еңбегінің арқасында қол 
жеткіздік. Сондықтан, Елбасы Тәуелсіздігіміздің мәңгі 
символына айналды десек, ақиқатты айтқан болар едік.   

Алдағы төртінші онжылдықтың бізге жүктейтін 
міндеті – қуатты елдің иесі және кемел халық болу. Бұл 
жолда саяси-экономикалық реформаларды және са-
наны жаңғырту үдерісін жалғастырып, заман талабына 
бейімделген ұлттың жаңа болмысын қалыптастыруымыз 
қажет.

Біз әділетті қоғам мен тиімді мемлекет құруды көздеп 
отырмыз. Кез-келген істе әділдік қағидатын басшылыққа 
алсақ, бұған анық қол жеткіземіз. Мысалы, тұрғындардың 
тұрмысын жақсарта түспесек, еліміздің жетістіктері мен 
халықаралық табыстарын мақтан ету артық. Азаматта-
рымыз экономикалық өсімнің игілігін сезіне алмаса, одан 
еш қайыр жоқ. Мен әрбір шешімді қабылдар сәтте осы 
ұстанымды басшылыққа аламын. Біз халықтың әлеуметтік 
жағдайын жақсартумен қатар, барлық азаматтардың 
мүддесін бірдей қорғаймыз. Менің ұғымымдағы әділетті 
мемлекет дегеніміз – осы.

Тарихқа көз жүгіртсек, әр буын белгілі бір сынақты 
басынан өткереді. Біздің бабаларымыз «Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұламаны», аталарымыз алапат 
ашаршылықты, қуғын-сүргінді, дүниежүзілік соғысты 
көрді.

Тоталитарлық кезеңде ұлттық құндылықтарымыздан, 
тілімізден, діліміз бен дінімізден айырылып қала жаздадық. 
Оның бәрі Тәуелсіздіктің арқасында халқымызға қайта 
оралды. Бірақ, ұлт пен ел ретінде сақталып қалу үшін 
бүгінгі және болашақ ұрпақ жаңа сын-қатерлерге дайын 
болуы керек.

Қазіргі пандемия және соның салдарынан туындаған 
дағдарыс бүкіл әлемнің бұрын болмаған жаңа 
сынақтармен бетпе-бет келіп отырғанын анық көрсетті. 
Экономикалық, әлеуметтік, экологиялық, биологиялық 
және басқа да қатерлерге қоса, жер жүзіне жағымсыз 
идеологиялық вирустар да жайылып келеді. Жаһандану 
кезінде ел жат жұрттың ықпалына бейсаналы түрде ілесіп 
кеткенін аңғармайды. Басқаша айтқанда, мәжбүрліктен 
емес, санасының улануы арқылы өз еркімен торға түседі. 
Сондықтан, жаңа заманның жақсы-жаманын екшеп, 
артықшылықтарын бойға сіңірумен қатар, тамырымыз-
ды берік сақтауымыз қажет. Ұлттық болмысымыздан, 
төл мәдениетіміз бен салт-дәстүрімізден ажырап қалмау 
– барлық өркениеттер мидай араласқан аласапыранда 
жұтылып кетпеудің бірден бір кепілі.

(Жалғасы 2-3 беттерде).

Өткенге құрметпен қарау, 
тарихи тұлғаларымызды 

есте сақтау, бабаларымыздың 
ерлік істерін қастерлеу және 
олардан  үлгі алу жастар-
ды ерлікке, отансүйгіштікке 
тәрбиелеу жолында игі ықпалын 
тигізеді. Осыған орай аудан 
әкімдігінің ұсынысына сәйкес 
Алматы облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттама 
басқармасының  келісімімен 
1970-1982 жылдар аралығында аудандық партия комитетінің бірінші хатшы-
сы болған Бабенко Иван Сергеевичтің есімін мәңгі есте қалдыру мақсатында 
ескерткіш тақта орнатуға шешім қабылданған еді. Жуырда Сарқан ауданының 
құрметті азаматы Иван Сергеевич Бабенконың Сарқанға қатысты деректері 
айшықталған ескерткіш тақта кезінде аудандық партия комитеті болған 
ғимарат маңдайшасынан орын тепті.

Иван Сергеевич Бабенко аудандық партия комитетін басқарған жылда-
ры ауданымыздың ауыл шаруашылығы, соның ішінде мал шаруашылығы 
дамып, құрылыс саласы өркендегені көнекөздердің есінде. Ұзақ жылғы 
жемісті қызметінің нәтижесінде  «Құрмет белгісі» орденімен, «Еңбектегі 
ерлігі үшін», «Ұлы Отан соғысындағы (1941-1945 ж.ж) ерен еңбегі үшін», 
«Тың және тыңайған жерлерді игергені үшін» төсбелгісімен, «Қазақстандағы 
тың жерлерді игерудің 25 жылдығы» медалімен және Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің Құрмет грамотасымен марапатталған ол Алматы облысының және 
Сарқан ауданының Құрметті азаматы атағын иеленген-ді.

- Иван Сергеевичпен ұзақ жылдар қызметтес болдым. Ол кісінің жол, 
құрылыс, ауыл шаруашылығы саласына қосқан үлесі зор. Қазақ, орыс 
деп ұлтқа бөлмей, жақсы жұмыс істеген азаматтарды лайықты қызметке 
көтермелеп, бауырына тартып, білгенін үйрете білді. Оның отбасы да үлгі 
тұтарлықтай, қазаны қайнаған, бірлігі жарасқан тату еді. Өмірінің соңғы жыл-
дарына дейін ауданның келешегіне алаңдайтын. Мұндай жақсы адамның 
есімі жадымызда қалатыны сөзсіз, – дейді Сарқан ауданының Құрметті аза-
маты, «Құрмет» орденінің иегері, еңбек ардагері Мейрамғали Қалиасқаров.

Сол күні ардагердің бірге қызметтес болған әріптестері, шәкірттері және 
туған-туыстары осы тарихи сәттің куәгері болды.

Өз тілшіміз.
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Таным мен тағылым
Бүгінде Тәуелсіздік құрдастары ойы 

толысқан отыз жасқа толды. Егемен елде 
дүниеге келіп, өсіп-жетілген олардың санасы 
сергек, көзқарастары да, өмір салттары да 
өзгеше. Тіпті, Тәуелсіздікті ешбір дәлелді қажет 
етпейтін аксиома деп біледі. Бұл – егемендік 
ұғымы жастардың санасына берік орныққанын 
көрсететін қалыпты құбылыс. Бірақ Тәуелсіздік 
құндылығы жадына біржола шегеленіп, мәңгі 
сақталуы үшін өскелең ұрпақ оның қадірін білуі 
керек.

Бостандық бізге оңайлықпен келген жоқ. 
Ата-бабаларымыз азаттық жолында арпалы-
сты. Талай зұлмат замандар мен нәубеттерді 
бастан өткерді. Осының бәрі халықтың есінде 
сақталып, ұрпақтан ұрпаққа берілуге тиіс. 

Кезінде «Мәдени мұра» бағдарламасы ұлт 
шежіресін түгендеуге жол ашты. Отандық тарих 
ғылымы тың серпінмен дамып, түрлі бағыттар 
бойынша көптеген зерттеу жүргізілді. Бұрын 
бәймәлім болған қаншама тарихи деректер, 
археологиялық қазыналар табылды. Тари-
хымыз сан мың жылдан тамыр тартатынын 
айғақтайтын жаңалықтар ашылды. Елбасының 
осындай іргелі бастамалары халқымыздың 
тарихи санасын жаңғыртуға зор үлес қосты. 
Бағдарлама аясындағы еңбектер том-том бо-
лып жарыққа шықты. Дегенмен, сол қажырлы 
еңбектің жемісін көпшілік көріп отыр ма? Зерт-
теу жобаларының біразы ғылыми институт-
тар мен орталықтардың аясында ғана қалып 
қойған жоқ па?

Мұндай іргелі ізденістердің нәтижесі тек 
осы сала мамандарының игілігіне ғана ай-
налуы орынсыз. Оны қалың жұртшылыққа 
түсінікті және қолжетімді ету қажет. Өйткені 
тарихшылардың ғана емес, барша жұрттың, 
әсіресе, жас ұрпақтың тарихи санасы айқын 
әрі берік болуға тиіс. Бұл ретте, ауқымды 
көрмелермен немесе басқа да үлкен жобалар-
мен әуестенбей, балаларға, жастарға арналған 
қарапайым әрі қабылдауға жеңіл туындыларға 
баса мән берген жөн. Мысалы, деректі және 
көркем фильмдерді алайық. Осы бағытта «Ал-
мас қылыш», «Жау жүрек мың бала», «Томи-
рис», «Кейкі батыр», «Тар заман» сияқты тари-
хи фильмдер түсірілді. Бірақ бұл әлі жеткіліксіз.

Мен құзырлы органдар мен отандық 
телеарналарға мемлекеттік тапсырыстың 
белгілі бір бөлігін міндетті түрде тарихи 
тақырыптарға бағыттауды тапсырамын. Әрине, 
қаржы мәселесі шешілуі керек. Дегенмен, көп 
қаражат жұмсамай да жоғары деңгейдегі өнер 
туындысын түсіруге болатынын қырғыз бауыр-
ларымыз «Құрманжан датқа» фильмі арқылы 
анық көрсетті. 

Бүгінде әлемдік киноиндустрияда та-
рих тақырыбындағы сценарийлерге сұраныс 
жоғары. Американың да, Еуропаның да ай-
тулы оқиғалары туралы фильмдер өте көп. 
Қазір Netfliх, HBO және басқа да алпауыт 
кинокомпаниялар Азияға бет бұруда. Осы 
орайда біздің де шежіремізде ауқымды филь-
мдерге арқау болатын маңызды белестер мен 
оқиғалар баршылық. Мысалы, әлемдегі ең 
қуатты империялардың бірі болған Алтын орда 
тарихы дайын тұрған жоқ па?! Бұл мәселеге 
болашақта кино саласының мамандары баса 
назар аударғаны жөн. 

Көркем және деректі тарихи туындыларда 
мемлекеттілік және мемлекетшілдік идеясы 
әрдайым көрініс табуы қажет. Біз кезінде елге 
қызмет етудің озық үлгісін көрсеткен Алаш 
қайраткерлерінен тағылым аламыз. Олар 
өткен ғасырдың басында тәуелсіздік идея-
ларын халық арасында дәріптеуге зор еңбек 
сіңіріп, азаттық жолында құрбан болды.

Тәуелсіздігіміздің мерейтойы аясын-
да осындай біртуар тұлғаларды еске алып, 
олардың мұрасын жастарымызға және бүкіл 
әлемге паш етуіміз керек. Сонымен бірге, 
осы тақырыпты зерттеп жүрген ғалымдар мен 
жазушылардың да еңбегі қолдауға ие болуы 
және бағалануы қажет. Алаш арыстарының 
асыл мұрасын игеру жалғаса беруге тиіс.

Миллиондаған адамды қазаға ұшыратып, 
тірі қалғанын жан сауғалап босып кетуге 
мәжбүр еткен алапат ашаршылықтың алғашқы 
кезеңі – 1921-1922 жылдардағы нәубеттен 
бері 100 жыл өтті. Сол зұлматтың кесірінен 
қырылып қалмағанда, халқымыздың саны 
қазіргіден әлденеше есе көп болар еді.

Тарихымыздың осы ақтаңдақ беттері әлі 
күнге дейін жан-жақты зерттелмей келеді. 
Тіпті, ғалымдардың арасында ашаршылық 
құрбандарының нақты саны туралы ортақ пай-
ым жоқ. Ала-құла деректер және оның себеп-
салдары жайлы әртүрлі көзқарастар қоғамды 
адастырады. Тиісті тарихи құжаттарды, 
жиналған мәліметтерді аса мұқият зерделеу 
керек.

Білікті мамандар жүйелі зерттеумен айна-
лысып, соған сәйкес ашаршылық мәселесіне 
мемлекет тарапынан баға берілгені жөн. 
Біз бұл күрделі мәселеге ұстамдылықпен 
және жауапкершілікпен қарауымыз қажет. 
Жалпы, тарихи зерттеулерді ұраншылдық 
пен даңғазасыз, таза ғылыми ұстаныммен 
жүргізген дұрыс.

Биыл әйгілі Желтоқсан оқиғасына 35 жыл 

толады. 1986 жылы өрімдей ұл-қыздарымыз 
Кеңес Одағының қаһарынан қаймықпай, ұлт 
намысы үшін алаңға шықты. Осы күннен 
соң тура бес жыл өткенде Тәуелсіздігімізді 
жариялауымыздың символдық мәні зор. Бұл 
орайда, азаттықтың алғашқы қарлығаштары – 
Желтоқсан қаһармандарының азаматтық ерлігі 
лайықты бағасын алып, жоспарлы түрде наси-
хатталуы керек.

Біз жыл соңына дейін жаңа тарихымыздағы 
бірнеше айтулы оқиғаның мерейлі белесін 
атап өтеміз. 1991 жылы Семей полигоны 
жабылды. Оның еліміз ғана емес, барша 
адамзаттың болашағы үшін айрықша маңызды 
шешім екенін ескеріп, арнайы іс-шара өткізу 
қажет деп санаймын. Елбасы қол қойған 
Жарлықтың арқасында Қазақстан бүкіл дүние 
жүзіне ядролық қару-жараққа қарсы әлемдік 
қозғалыстың көшбасшысы болып танылды, 
алып мемлекеттердің сеніміне ие болды, 
халықаралық қоғамдастықта жауапкершілігі 
жоғары ел ретінде мойындалды.   

«Өткен күннен алыс жоқ, келер күннен 
жақын жоқ» дейді халқымыз. Кешегі өткен 
хандар мен қағандардың дәуірі ғана емес, 
соңғы отыз жылдағы жасампаздық жолы-
мыз да бүгінде тарихқа айналып, күн сайын 
алыстап барады. Азаттық таңын өз көзімен 
көрген алдыңғы буын болмаса, кейінгі жастар 
өткен ғасырдың 90-жылдарындағы тарихи 
оқиғалардың тереңіне бойлап, мәнін жете 
түсіне бермейді. Тәуелсіздікке тағдырдың бере 
салған сыйы ретінде қарайды. Шын мәніндегі 
ахуал олай емес.

Елбасы сол кездегі саяси, экономикалық, 
әлеуметтік, демографиялық және басқа да 
жағдайларға байланысты жеті рет емес, 
жетпіс рет өлшеп, бір рет кесуге мәжбүр бол-
ды. Біз тығырықтан шығар жолдың саңылауы 
да көрінбейтін қиын күндерден қақтығыс пен 
қантөгіске ұрынбай аман шығып, ешкімге 
есемізді жібермей, жаңа сипаттағы Қазақ 
мемлекетін құрдық. Бүгінгі және болашақ ұрпақ 
мұны әрдайым біліп отыруы керек. Сол үшін 
Қазақстанның жаңа тарихын да жүйелі зертте-
ген жөн.   

Шынына келсек, Тәуелсіздік жылдарында 
бірнеше рет қолға алынғанына қарамастан, 
ұлттық мүддемізге сай келетін көп томдық 
жаңа тарихымыз әлі толық жазылған жоқ. Оның 
тұжырымдамасын бұған дейінгі олқылықтарды 
ескере отырып қайта қарап, жаңа ғылыми 
ұстанымдар мен жаңалықтардың негізінде 
тыңнан жазатын уақыт әлдеқашан келді. 
Барлық оқулықтар осындай іргелі еңбекке 
негізделіп әзірленеді. Бұл – ұлт шежіресін 
дәріптеу тұрғысынан алғанда стратегиялық 
маңызы бар мәселе. Сондықтан, Қазақстанның 
академиялық үлгідегі жаңа тарихын жазуды 
дереу бастау керек. Түптеп келгенде, тарихи 
сананы жаңғырту мәселесінің түйіні – осы. Бұл 
іске беделді тарихшыларымызды тарту қажет.

Сонымен қатар, шетел аудиториясына 
арналған Қазақстанның қысқаша тарихын 
жазып, әлемнің негізгі тілдеріне аударуды 
ұсынамын. Бұл – қазақтың сан ғасырлық шы-
найы тарихын әлемге танытудың бірден-бір 
жолы. 

Әрбір халық өзінің арғы-бергі тарихын өзі 
жазуға тиіс. Бөтен идеологияның жетегімен 
жүруге болмайды. Ұлттық мүдде тұрғысынан 
жазылған шежіре ұрпақтың санасын оятып, 
ұлттың жадын жаңғыртуға мүмкіндік береді. 

Қоғам мен құндылық
Егемендігіміздің мәңгілік үштағаны – Ал-

тайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға дейін 
кең көсілген байтақ жеріміз, ананың ақ 
сүтімен бойымызға дарыған қастерлі тіліміз 
және барлық қиындықтардан халқымызды 
сүріндірмей алып келе жатқан береке-бірлігіміз. 
Біз осы үш құндылықты көздің қарашығындай 
сақтаймыз.

Бабалардан мұра болған қасиетті жеріміз 
– ең басты байлығымыз. Қазаққа осынау ұлан-
ғайыр аумақты сырттан ешкім сыйға тартқан 
жоқ. Бүгінгі тарихымыз 1991 жылмен немесе 
1936 жылмен өлшенбейді. Халқымыз Қазақ 
хандығы кезінде де, одан арғы Алтын Орда, 
Түрік қағанаты, Ғұн, Сақ дәуірінде де осы жер-
де өмір сүрген, өсіп-өнген. Қысқаша айтқанда, 
ұлттық тарихымыздың терең тамырлары көне 
заманның өзегінде жатыр. Жалпы, тарихпен 
саясаткерлер емес, тарихшылар айналысуы 
керек.

Шекара сызығын ресми түрде халықаралық 
шартпен бекітіп, оны әлем жұртының мойын-
дауы соңғы бірнеше ғасырда үрдіске айналды. 
Оған дейін қазіргідей делимитация, демарка-
ция деген ұғымдар болмаған.  

Біз шекара мәселесін шешумен нақты ай-
налысып жатқан кезде кейбір саясаткерлер мен 
қоғам қайраткерлері «біз бұған асықпайық», 
«кейін де келісуге болады» деп арқаны кеңге 
салғысы келгені есімізде. Келіссөздерді 
табандылықпен жүргізіп, іргемізді дереу қымтап 
алғанымыз өте дұрыс болғанын уақыттың өзі 
дәлелдеп берді. Қазір кім не айтса да, біздің 
екіжақты келісімдермен бекітіліп, халықаралық 
деңгейде танылған шекарамыз бар. Енді оған 

ешкім дауласа алмайды.
Аумақтық тұтастығымызға күмән келтіріп, 

тату көршілік қатынастарға сына қаққысы 
келетін кейбір шетел азаматтарының 
арандатушылық іс-әрекеттеріне ресми және 
қоғамдық деңгейде тойтарыс бере отырып, 
ағартушылық жұмыстарын ұстамдылықпен 
жүргізген жөн. Біз ұлттық мүддені аспен де, 
таспен де қорғауға дайын болуымыз қажеттігін 
тағы да баса айтқым келеді.   

Жоғарыда айтқанымдай, шекарамыз 
толығымен шегенделді. 2018 жылы Ка-
спий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы 
конвенцияға қол қойылғаннан кейін құрлықтағы 
ғана емес, теңіздегі шекарамыз да біржола 
айқындалып, түпкілікті шешілді.

Қазақстан – біртұтас мемлекет. Еліміз 
оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс деп 
бөлінбейді. Бұл – тек бағытты білдіретін шартты 
атаулар. 2018 жылы Елбасының Жарлығымен 
Оңтүстік Қазақстан облысына Түркістан атауы 
берілді. Тарихи әділдікті қалпына келтірген 
орынды шешімді халық бірауыздан қолдап, өте 
жылы қабылдады. Өйткені, мұндағы шежірелі 
шаһар ғана емес, тұтас өңір көне замандар-
дан бері Түркістан деп аталған. Осы игі үрдісті 
еліміз бойынша жалғастыруға болады. Біз 
мұндай қадамдарды байыппен жасаймыз. 

Жерге байланысты бәріміз айқын білетін 
және бұлжымайтын ақиқат – қазақтың жері 
ешбір шетелдіктің меншігіне берілмейді, 
ешқашан сатылмайды. Осыны әр азаматымыз 
санасына берік сіңіруі қажет. Келесі жылы Жер 
кодексінің жекелеген нормаларына қатысты 
енгізілген мораторийдің мерзімі аяқталады. 
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді 
айналымға енгізіп, халықтың игілігіне жарату 
– өте маңызды мәселе. Сондықтан, биыл Жер 
мәселесі жөніндегі комиссияны құрып, соның 
аясында бір байламға келген жөн.

Қазақ үшін тоқымдай жердің өзі қымбат, 
бір уыс топырақтың өзі алтын. Бірақ біз соны 
бағалай білеміз бе?! Жер қадірін білу жалаң 
ұранмен өлшенбейді. Өкінішке қарай, асқар та-
уларымыз бен айдын көлдерімізді, ұлан-ғайыр 
даламызды ластап жатқан да өз азаматтары-
мыз. Көкжайлауға от жағып, қоқыс шашып кет-
кен де, Көбейтұздың батпағын шелектеп тасып, 
көлдің ортасында көлікпен ойқастаған да солар. 
Бір тұтам мүйізі үшін көзін мөлдіретіп киіктерді 
қырған да өзгелер емес. Қасиетті жеріміздің 
киесінен қорықпай, жат жұрттың да қолы бар-
мас әрекеттерді жасап отырып, қалайша осы 
мекеннің иесіміз деп кеуде соға аламыз? Бұл 
– ащы да болса, шындық. Біз жеріміздің шын 
жанашыр иесі екенімізді нақты іспен көрсетуге 
тиіспіз. Ол көшеге қоқыс тастамау, көрінген жер-
ге от жақпау сияқты қарапайым нәрселерден 
бастап, жалпыхалықтық сипаттағы ауқымды 
экологиялық шаралар арқылы көрініс табуы 
қажет.    

Мұның бәрі тәлім-тәрбиеден бастала-
ды. Ата-анасымен бірге ауласына ағаш ек-
пеген, үлкендердің жан-жануарға мейірімін 
көрмеген, кішкентайынан табиғатты аялауға 
дағдыланбаған бала өскенде туған жеріне 
жаны ашымайды. Мәселе экологияда емес – 
отаншылдықта, заңда емес – санада.   

Елі мен жерін сүю үшін жас ұрпақ байтақ 
Қазақстанның ғажайып жауһарларын білуге 
тиіс. Батыста Бозжыра мен Шерқала, күнгейде 
Ақсу-Жабағылы мен Сайрам-Өгем, Жетісуда 
Хан Тәңірі мен Шарын, Көлсай мен Қайыңды, 
Қапал- Арасан, Алтынемел мен Бұрхан бұлақ, 
шығыста Мұзтау мен Шыңғыстау, Марқакөл 
мен Рахман қайнары, Арқада Бурабай мен 
Баянауыл, Ұлытау мен Қарқаралы, теріскейде 
Имантау мен Айыртау және басқа да көрікті 
жерлеріміз жетіп артылады. Жер жәннатын 
алыстан іздеудің қажеті жоқ. Бәрі өзімізде бар. 
Жастарға осындай керемет табиғатымызды та-
нытып, оны қадірлеуге баулуымыз керек.

Уақыт ұттырмай қолға алып, дәйекті түрде 
іске асыратын тағы бір шаруа бар. Халықтың 
қалалық жерлерге жаппай көшуі салдары-
нан көптеген ауылдарда, әсіресе, шека-
ра маңындағы елді-мекендерде тұрғындар 
саны күрт азайды. Біз еңбек күші көп оңтүстік 
өңір тұрғындарының солтүстік және шығыс 
аймақтарға қоныстануына қолайлы жағдай 
жасап,   осы жұмысты назарда ұстаймыз. 
Бұл – өте өзекті әрі  еліміздің қауіпсіздігіне 
қатысты мәселе. Бұған қоса соңғы жылдарда 
түрлі себептерге байланысты бәсеңдеп қалған 
қандастар көшін барынша қолдап, оларды 
жоғарыда айтылған өңірлерге орналастыруды 
жандандырамыз.

Бұл екі мәселенің де стратегиялық маңызы 
бар. Оған кезекті науқан ретінде қарауға бол-
майды. Жергілікті билік мұндай жұмыстарды 
жоғарыға көпірген ақпар беру үшін емес, 
мемлекеттік мүдде және ағайынға шынайы 
жанашырлық тұрғысынан жасауға тиіс.             

Еліміздің басты нышандарының бірі – 
мемлекеттік тіл. Қазақстанның мемлекеттік тілі 
қазақ тілі екені Ата заңымызда 90-жылдардағы 
күрделі кезеңнің өзінде нақты жазылған. Біз 
тәуелсіздік дәуірінде ана тілімізді дамыту үшін 
барлық жағдайды жасадық. Осы аралықта 

қазақ тілінде білім беретін мектептер мен оқу 
орындарының, балабақшалардың саны еселеп 
көбейді.

Бүгінде мемлекеттік тілді білетін қазақтың 
да, өзге этнос өкілдерінің де үлесі едәуір артты. 
Қазақ тілін, шын мәнінде, бүкіл халқымызды 
біріктіруші факторға айналдырудың барлық 
құқықтық тәсілдері және кепілдіктері 
қалыптасты. Мәселе – ниетте. Ниеттің дұрыс 
болуы қазақ тілін меңгергісі келетін адамдарға 
да, осы мақсатқа жетуге жағдай жасайтын 
Үкіметке де байланысты. 

 Тіл игеру үшін балалар әдебиетінің 
атқаратын рөлі зор. Сондықтан, қазақ 
қаламгерлерінің үздік шығармаларына қоса, 
балаларға арналған шетел жазушыларының 
да таңдаулы туындыларын аударып, көптеп 
басып шығаруды және таратуды қолға алған 
жөн. Оған сұраныс жоғары. 

Мемлекеттік тілді білу – Қазақстанның 
әрбір азаматының парызы. Міндеті деп те 
айтуға болады. Осы орайда мен барша 
қазақстандықтарға, оның ішінде қазақ тілін 
әлі жете меңгермеген отандастарыма үндеу 
тастағым келеді. Жастар ағылшын тілін неме-
се басқа да тілдерді аз ғана уақытта меңгере 
алатынын көріп отырмыз. Тұтас буын алмасқан 
осы жылдарда қазақ тілін үйренгісі келген адам 
оны әлдеқашан біліп шығар еді. Халқымызда 
«Ештен кеш жақсы» деген сөз бар. Ең басты-
сы, ынта болуы керек.

Ана тілімізді кеңінен қолдану – басқа 
тілдерге, әсіресе орыс тіліне шектеу қойылады 
деген сөз емес. Барша этнос өкілдерінің ана 
тілін, салт-дәстүрін дамытуға мүмкіндік жасала 
береді. Жастарымыз бірнеше тіл білу өздерінің 
көкжиегін кеңейтіп, көкірек көзін оятатынын 
жете түсінгені абзал.  

Бізді қай заманда да қиындықтардан аман 
алып келе жатқан басты құдірет – ел бірлігі. 
Ынтымағы жарасқан жұрттың қашанда ұпайы 
түгел. Түрлі жағдайларға байланысты қазақ 
жеріне әр кезеңде әртүрлі ұлт өкілдері көптеп 
қоныстанды. Қазақ халқы ешкімді жат көрмей, 
бауырына басты. Бүгінде олардың туған жері 
де, Отаны да – Қазақстан. Біз көпэтностық 
сипатымызды артықшылығымызға ай-
налдыра алғанымыз анық. Көптеген 
шетелдік сарапшылардың елімізге қатысты 
«Еуразиядағы шырпы тисе лап еткелі тұрған 
қурай», «failed state» сияқты болжамдарын 
жоққа шығардық. Бұл жолда тыныштық пен 
тұрақтылықтың бастауы болған Қазақстан 
халқы ассамблеясы тиімді жұмыс атқарды. 
Ешкімді ұлтына қарап, бөле-жарған жоқпыз. 
Бәрінің өсіп-өнуіне толық жағдай жасадық, 
бірдей мүмкіндік бердік. Біздің ұлтаралық 
келісім саясатымыз әлемді мойындатты. 
Халқымыздың осындай ырыс-ынтымаққа 
негізделген жарасымын бағалай білуіміз 
керек. Бұл – кемел келешекке бастайтын 
бірден-бір дұрыс жол. Сондықтан, ұлтаралық 
татулық пен келісімді сақтау – мемлекеттік 
органдардың ғана емес, бүкіл қоғамның және 
әрбір азаматтың міндеті. Түптеп келгенде, 
еліміздегі тұрақтылық пен береке-бірлік үшін 
барлығымыз бірдей жауаптымыз.  

Осы орайда, халқымызды біріктіретін ортақ 
құндылықтарды барынша дәріптеп, ой-санаға 
берік орнықтыруымыз керек. Мысалы, Наурыз 
мейрамын атап өту тұжырымдамасын жасап, 
көктем мерекесінің мазмұнын байыта түскен 
жөн. Бүкіл қоғамды ұйыстыратын құндылықтар 
неғұрлым көп болса, бірлігіміз де соғұрлым бе-
кем болады.  

Ұлағат пен ұстаным
Соңғы кезде қазақстандықтардың ел 

өміріне белсенді араласуға, шешім қабылдау 
үдерісіне қатысуға ынтасы артып келеді. 
Менің «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамам және Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесі – осы сұранысқа тікелей жауап. Оны 
Ордабасыдағы, Күлтөбедегі, Ұлытаудағы ұлы 
жиындардың заманауи үлгісі деуге болады. 
Біз қазақтың қанына сіңген қасиет – келелі істі 
ақылдасып бірге шешу дәстүрін жалғастыра 
береміз. 

Бұл бастамалар азаматтық қоғамды 
дамытуға негіз болады. Қазіргі шаралар аяқ 
астынан мәжбүрліктен қолға алынған жоқ. Ол 
– елімізді демократияландыруға, саяси жүйені 
жаңғыртуға бағытталған саясаттың жемісі.

Саяси реформа бір күннің немесе бір 
жылдың шаруасы емес. Мұны ел іргесін 
шайқалтпай, береке-бірлігін бұзбай, байып-
пен және біртіндеп іске асыруымыз керек. 
Бірақ, реформаны соза беруге де болмайды. 
Билік халықтың алдындағы өз жауапкершілігін 
сезінгені жөн. Сол себепті біз ауыл және кент 
әкімдерін сайлауға көшеміз. Осы арқылы 
ең төменгі деңгейден бастап жергілікті өзін-
өзі басқару жүйесін нығайтамыз. Бұл қадам 
өзекті мәселелерді тұрғындар мен жергілікті 
биліктің бірлесіп шешуі үшін қажет. Содан 
кейін аудан әкімдерін сайлаймыз. Жаңа жүйе 
өзінің тиімділігін көрсетсе, бұдан да жоғары 
деңгейдегі әкімдерді сайлайтын боламыз.    

Тәуелсіздік бәрінен қымбат(Басы 1-бетте).

(Соңы 3-бетте).
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Бірақ, саяси жаңғыру барысында 

асығыстыққа бой алдыруға және жалаң 
ұранға еріп, мемлекеттік жүйені дағдарысқа 
ұшыратуға болмайды. Бір сәтте барлығын 
түбірімен өзгерту неге әкеп соқтыратынын 
кейбір елдердің бүгінгі ахуалынан көріп отыр-
мыз. Елімізде, ең алдымен, адамның құқығын 
толығымен сақтауға негізделген заң мен 
тәртіп болуы керек. Анархия мен жүгенсіздік 
жақсылыққа апармайтыны анық.

Қазақстанның саяси жүйесі заман талабы-
на сай дамып келеді. Мәжіліс депутаттарының 
биылғы сайлауы – көппартиялы Парламентті 
орнықтыру жолындағы маңызды қадам. Бізде 
саяси көзқарастары әртүрлі партиялар бар. 
Олардың ұстанымдары консервативті, либе-
ралды, ұлтшыл, социалист және тағы басқа 
болуы мүмкін. Бұл – табиғи үдеріс. Саяси 
плюрализм мемлекетті эволюциялық жолмен 
дамытуға және нығайтуға мүмкіндік береді. 
Саяси күштер осындай әралуан болса да, бар-
шасын біріктіретін және бәріне ортақ құндылық 
бар. Ол – қастерлі Тәуелсіздік.

Біздің мақсатымыз – келер ұрпаққа 
Қазақстанды тұғыры мығым, экономикасы 
қуатты, рухы асқақ мемлекет ретінде табыстау 
және елдік істерді шашау шығармай лайықты 
жалғастыратын жасампаз ұрпақ тәрбиелеу.

ХХІ ғасыр – білім мен біліктің дәуірі. Әр 
адам өзін үздіксіз жетілдіріп, жаңа кәсіптерді 
игеріп, үнемі заман ағымына бейімделу арқылы 
ғана бәсекелік қабілетін арттыра алады. Білім 
мен технология, жоғары еңбек өнімділігі ел 
дамуының басты қозғаушы күші болуға тиіс. 
Бұл туралы ұлы Абай: «Адам баласы адам 
баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген 
нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен 
оздым ғой демектің бәрі де – ақымақтық» де-

ген.
Тәуелсіздік жылдарында таланты-

мен таңдай қақтырған жас өрендердің 
тұтас легі өсіп-жетілді. Бүкіл әлемді аузы-
на қаратқан ғажайып дарын иелері де бар. 
Олар – Қазақстанның мәдени келбеті, елімізді 
халықаралық аренада танытып, Тәуелсіздік 
құндылықтарын жер жүзіне паш ететін руха-
ни елшілерміз, біздің айрықша күшіміз («soft 
power»). Осындай азаматтарға қамқор болу – 
мемлекеттің міндеті.

Жаһандану заманында айдай әлем 
алақандағыдай болып қалды. Талапты ұл-
қыздарымыздың жер жүзіндегі кез-келген елге 
барып, білім алуы қалыпты үрдіске айналды. 
Сонда қалып, қызмет істеп жүргендер де аз 
емес. Осы орайда, ел ішінде жастар шетелге 
кетіп жатыр деген алаңдаушылық бар. Мен жас-
тарымыз білімін жетілдіріп, бәрібір елге ора-
лады немесе шетелде жүріп-ақ Қазақстанның 
мүддесін қорғайды деп сенемін.

Халқымыз «Атың барда жер таны, желіп 
жүріп» дейді. Кезінде Елбасы бозбала шағында 
Украинаға аттанып, еңбек, білім және әкімшілік 
дағдыларына ие болды. Мен де білім қуып 
Мәскеуге сапар шектім, өзге мемлекеттерде 
жұмыс істедім. Біздің талай замандастарымыз 
бүгінгі жастар сияқты алыс шетелдерге бара 
алмаса да, Кеңес Одағының түрлі қалаларында 
білім алды. Бірақ, басым көпшілігі тамырынан 
ажырап, ол жақта біржола қалып қойған жоқ. 
Елге келіп, еңбек етті. Сондықтан жырақта 
жүрген жастарымыздан айырылып қаламыз 
деп уайымдаудың жөні жоқ. Біздің міндетіміз 
– олардың бойына мемлекетшілдік рухын 
сіңіріп, қай жерде жүрсе де туған елдің игілігіне 
қызмет етуге жұмылдыру. Мысалы, әлемнің ең 

дамыған елдерінде өз кәсіптерін бастаған және 
алпауыт компанияларда жұмыс істеп жүрген 
азаматтарымыздың осындағы замандастары-
мен байланысын нығайтып, тәлімгерлік етуіне 
жағдай жасауымыз керек.       

Дарынды жастардың бәрі шетелде жүрген 
жоқ. Ел ішінде де білікті әрі білімді өрендер 
жетіп артылады. Біз оларды басшылардың 
жаңа буынын дайындауға барынша тартып 
жатырмыз. Менің бастамаммен құрылған 
Президенттік кадр резерві – осының айқын 
дәлелі. Жобаның келесі кезеңінде қоғам 
мүддесіне адал көшбасшыларды іріктеуге ерек-
ше назар аударамыз. Билік органдарындағы 
азаматтар, ең алдымен, ұлттық мүддеге берік 
болуға тиіс.

«Жас келсе – іске» дейді халқымыз. Жас-
тар – қашанда тың идеялардың қайнар көзі, 
оң өзгерістердің қозғаушы күші. Сондықтан 
өскелең ұрпақтың осындай әлеуетін дұрыс 
арнаға бағыттап, тиімді пайдалануымыз керек. 
Осы орайда Президент жанындағы Жастар 
кеңесінің қызметін жандандырған жөн. Оны 
білікті әрі білімді жастарды жұмылдыратын 
жүйелі жұмыс алаңына айналдырамыз. Бұдан 
бөлек, мен азаттық жылдарында дүниеге кел-
ген, әлі танылып үлгермеген талантты жастар-
ды қолдау мақсатында «Тәуелсіздік ұрпақтары» 
атты грант тағайындауды ұсынамын.

Біз не істесек те, бәрін келер ұрпақ 
үшін жасаймыз. Мемлекеттік саясаттың 
болашақ алдындағы жауапкершілігін терең 
сезінеміз. Бұл ұстанымнан ешқашан айны-
маймыз. Ең ғажайып ерліктер Отанға шексіз 
сүйіспеншіліктен туындайтыны сөзсіз. Шын 
отансүйгіштік дегеніміз – жалаң ұран тастау 
емес, еліңе, халқыңа қызмет ету.

Адам баласы дүниеге патриот бо-
лып келмейді. Ол білім мен тәрбие алып, 
әлеуметтік ортамен араласып, азаматтық бол-
мысын қалыптастыру кезінде патриотқа ай-
налады. Өзінің жеке мақсат-мүдделері қоғам 
игілігімен үндесіп, елінің дамуына елеулі үлес 
қосып жатқанын жан-жүрегімен сезінген адам 
нағыз бақытқа кенеледі.

Халқымыздың біртуар перзенті Әлихан 
Бөкейханов «Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, 
мінезден» деген. Біз шынайы патриоттық 
сезіммен рухтанып, қасиетті Тәуелсіздігімізді 
одан әрі нығайта түсу үшін бірлесе жұмыс 
істеуіміз керек. 

Барша отандастарыма, әсіресе, жастарға 
айтарым: кең байтақ Қазақстанды асқақ 
армандарың мен батыл жоспарларыңды 
емін-еркін жүзеге асыра алатын, табысыңа 
марқайып, әрдайым тілеуіңді тілейтін 
қасиетті Отаның ретінде бағалаңдар! Мен 
жаңа Қазақстан патриотизмінің жасампаздық 
құдіретіне сенемін.

Тәуелсіз ел болу оны жариялаумен не-
месе мемлекеттің іргетасын қалаумен 
шектелмейді. Тәуелсіздік үшін нағыз күрес 
күнделікті еңбекпен, үздіксіз әрі дәйекті 
елдік саясатпен мәңгі жалғасады. Біз қуатты 
тәуелсіз мемлекетімізбен ғана ұлт ретінде жер 
бетінде сақталамыз. Осы айнымас ақиқатты 
берік ұстануымыз қажет. «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат!» деген бір ауыз сөз мәңгі ұранымыз 
болуға тиіс.  

Ұлтымыздың ұлы ұстыны – қастерлі 
Тәуелсіздігіміз барша жұртымыздың 
патриоттық рухымен асқақтай берсін! 

 

Заң депозиттерге кепілдік беру жүйесінің 
мәселелері бойынша жаңа маңызды 
енгізілімдерді қарастырады. Олар азаматтарға 
кепілдік берілген өтемді төлеу тәртібін 
оңайлатады.   

Алғашқы қадам. 2021 жылдың 1 мамы-
рынан бастап кепілдік берілген өтем төлеудің 
жаңа тәртібі іске қосылады. Соған сәйкес, ли-
цензиясынан айырылған банктің салымшы-
лары кепілдік берілген өтемді төлеу жөніндегі 
өтінішті агент банктің бөлімшесіне бармай-ақ, 
тікелей Қазақстанның депозиттерге кепілдік 
беру қорына (ҚДКБҚ, Қор) электрондық 
тәсілмен бере алады. 

«Tengri Bank» АҚ салымшылары-
на, сондай-ақ қазіргі уақытта таратылып 
жатқан банктердің («Валют-Транзит Банк» 
АҚ, «Қазинвестбанк» АҚ, «Delta Bank» АҚ, 
«Qazaq Banki» АҚ, «Эксимбанк Қазақстан» 
АҚ және «Астана Банкі» АҚ) салымшылары-
на да осындай мүмкіндік беріледі. Осылайша 
төлем алу үшін агент банкке әлі күнге дейін 
бармай жүрген 450 мыңнан астам салымшы 
2021 жылдың 1 мамырынан бастап кепілдік 
берілген өтемді алу жөніндегі өтінішті онлайн 
түрінде бере алады.   

Бұл ретте дәстүрлі банктік қызмет көрсету 
тәсілін қалайтын, сондай-ақ өтем алуға үшінші 
тұлғалары (мұрагерлер, сенімхат бойынша 
өкілдер және басқа да құқық иеленушілер) 
өтініш бере алатын салымшылар үшін агент 
банк арқылы кепілдік берілген өтем төлеу 
тәртібі сақталады.   

Кепілдік берілген өтемді төлеу жөніндегі 
өтінішті Қор электронды және жазбаша түрде 
(агент банк арқылы) төлем басталған күннен 
бастап 1 жыл ішінде, ал тарату үдерісіндегі 
банктердің салымшыларынан 2022 жылдың 1 
мамырына дейін қабылдайды. 

Кепілдік берілген өтемді төлеу 
жөніндегі өтінішті онлайн беру – қазіргі 
қолданыстағы төлем тәртібін оңайлатады 
және салымшыларға ыңғайлы жағдай жа-
сай отырып, төлем алудың анағұрлым тар-
тымды тәсіліне айналатын болады. Бұл 
салымшылардың уақытын үнемдейді, агент 
банкке баруға кететін жол шығынын азайтады 
және алғашқы төлем күндері адамдардың тым 
көп шоғырлануын бәсеңдетеді. Бұл әсіресе 
COVID-19 коронавирустық инфекция панде-
миясы кезеңінде өте маңызды. 

Екінші қадам. Салымшылардың төлем 
басталғаннан бері 1 жыл бойы талап етпе-
ген кепілдік берілген өтем сомаларын ҚДКБҚ 
олардың «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры» акционерлік қоғамындағы (БЖЗҚ) 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 
ҚДКБҚ кепілдік берілген өтемді төлеу 

тәртібін оңайлатады
2021 жылдың 2 қаңтарында Қазақстан Республикасының Президенті 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына қол қойды (Заң). Аталмыш Заң елдің әлеуметтік-экономикалық 
тұрақтылығын сақтауға бағытталған.   

зейнетақы шоттарына ерікті зейнетақы жарна-
лары ретінде аударады.  

Кепілдік берілген өтемді төлеу мерзімі 
аяқталуға 30 жұмыс күні қалғанда Қор 
салымшыларға өтем төлеу аяқталатын күн 
және салымшылардың 1 жыл бойы талап етпе-
ген өтем сомалары БЖЗҚ-ға аударылатындығы 
туралы БАҚ және өз сайты арқылы хабарлай-
ды. 

БЖЗҚ-ға аударылған кепілдік берілген 
өтем сомасы салымшының ерікті зейнетақы 
жарнасы болып танылады және (есептелген 
инвестициялық табысты қоспағанда) салық са-
лудан босатылады. Ерікті зейнетақы жарнала-
рын есепке алу бойынша зейнетақы шоттары 
автоматты түрде ашылады. Ол үшін БЖЗҚ-ға 
барудың қажеті жоқ.  

Бұл тәртіп жаңа сақтандыру уақиғалары 
үшін 2021 жылдың 1 мамырынан бастап іске 
қосылады және «Tengri Bank» АҚ салымшы-
ларына, сондай-ақ қазіргі уақытта таратылып 
жатқан банктерге де («Валют-Транзит Банк» 
АҚ, «Қазинвестбанк» АҚ, «Delta Bank» АҚ, 
«Qazaq Banki» АҚ, «Эксимбанк Қазахстан» 
АҚ және «Астана Банкі» АҚ) қолданылады. 
Төлем басталған күннен бастап 1 жыл бойы 
немесе 2022 жылдың 1 мамырына дейін 
қандай да бір дәлелді себептермен өтем 
алуға келе алмаған салымшылар үшін Қорға 
кепілдік берілген өтемді алуға (растайтын 
құжаттармен бірге) жазбаша өтініш беру 
құқығы сақталады. Дәлелді себептер тізімі 
«Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегі 
банктерiнде орналастырылған депозиттерге 
мiндеттi кепiлдiк беру туралы» Заңда тікелей 
қарастырылған. 

Өтініш банктi мәжбүрлеп тарату туралы 
мәліметтер Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің 
ұлттық тiзiлiмiне енгiзiлген күнге дейін неме-
се кепілдік берілген өтем сомасы БЖЗҚ-ға 
аударылған жағдайда, салымшының ерікті 
зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы 
төлемдерін алу құқығы туындағанға дейін 
берілуі мүмкін.  

Үшінші жаңа енгізілім – шетелдік банктердің 
филиалдарындағы депозиттерді қорғау. 
Шетелдік банктердің Қазақстан аумағында 
ашылатын филиалдары уәкiлеттi органның 
жеке тұлғалардың депозиттерiн қабылдауға, 
банк шоттарын ашу мен жүргiзуге берген ли-
цензиясын алған сәттен бастап депозиттерге 
міндетті кепілдік беру жүйесінің қатысушылары 
атанады.

Осылайша азаматтардың шетелдік 
банктердің филиалдарында ашылған 
депозиттеріне де Қор кепілдігі қолданылады.

Тәуелсіздік бәрінен қымбат(Басы 1-2 беттерде).

QOGAM

Кому и сколько платить
 за ОСМС в 2021 году?

Проверьте свой статус застрахованности удобным способом:
 Сайт Фонда социального медицинского страхования fms.kz (всплывающее окошко в 

правом нижнем углу)
 Сайт электронного правительства egov.kz (в Личном кабинете и в разделе «Здравоох-

ранение»)
 Saqtandyru-bot в Telegram (в главном меню «Определить статус застрахованности»)
 Мобильное приложение Qoldau 24/7 (в главном меню «Определить статус застрахован-

ности»)
Сколько платить за ОСМС?
Если вы не застрахованы, определите размер ежемесячного платежа на ОСМС, исходя из 

категории плательщика:
• 15 льготных категорий граждан – взносы оплачивает государство
• Наемный работник – оплату производит бухгалтерия работодателя в размере 2% от 

объекта исчислений взносов (для сравнения, в 2020 году – 1%) и 2% от фонда оплаты труда.
• ИП, владельцы КХ, лица, занимающиеся частной практикой – 5% от 1,4 МЗП (МЗП в 

2021 году составляет 42 500 тенге, как и в 2020 году, поэтому размер платежа остается прежним 
– 2975 тенге в 2021 году).

• Самозанятый (лица, оказывающие услуги без наемных работников и регистрации ИП)/ 
плательщики ЕСП – 1 МРП (2917 тенге на 01.01.2021 г.) для городов республиканского и област-
ного значения, для других населенных пунктов – 0,5 МРП (1458,5 тенге на 01.01.2021 г.).

• Самостоятельный плательщик – 5% от 1 МЗП (2125 тенге в 2021 году, так как размер 
МЗП не изменился).

• Физические лица, работающие по договору ГПХ – 2% от дохода (в 2020 году удержи-
вался 1%), при этом максимально возможный платеж 8500 тенге (то есть 2% от 10 МЗП, 425 000 
х 2% = 8 500).

Где платить за ОСМС?
Оплатить взносы и стать застрахованным можно через:
- банки второго уровня и их интернет-сервисы;
- мобильное приложение Kaspi.kz;
- отделения АО «Казпочта»;
- терминалы оплаты (Qiwi, Kassa24 и др.)
- терминалы моментальной оплаты в медорганизациях.

Филиал по Алматинской области  
НАО «Фонд обязательного социального медицинского страхования» 

Биотехнические мероприятия
Одна из основных задач национального парка сохранение оптимальной численности ди-

ких животных и, если необходимо, увеличение численности до соответствующего объема. 
Основные биотехнические мероприятия, проводимые в парке, включают такие работы, как 
минеральная подкормка копытных, зимняя подкормка копытных и птиц зернофуражом, сеном, 
веточными кормами и другими кормовыми концентратами, регулирование численности хищ-
ников – волка, шакала. Эти работы проводятся на обходах инспекторами под руководством и 
контролем охотоведов. 

Учетные работы и мониторинг:
Численность диких животных является индикатором того, в каком состоянии находятся 

их популяции. Увеличение численности говорит о благополучном существовании животных, 
уменьшение – об обратном. В результате учетных работ парк получает не только данные о 
численности диких животных, но и их территориальном размещении, половозрастной структу-
ре, местах концентрации и миграционных путях. Проводится сравнительный анализ получен-
ных данных фактической численности по отношению к оптимальной ее величине и выявля-
ются тенденции изменения числа животных, размер прироста популяций. На основе учетных 
данных парк имеет возможность прогнозировать ежегодный прирост численности, судить о 
ее динамике по годам, об изменении половозрастной структуры, а также проводить комплекс 
биотехнических работ. 

Ербол МУСАБАЕВ,
гос. инспектор.
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КӨПШІЛІК ПІКІРІН ТЫҢДАДЫ

Сарқан ауданына ат басын бұрған Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің депуттатығына үміткер Ержан Бәкірбайұлы Жасыбаев Сарқан орталық 
базарының сатушыларымен және сауда жасап жүрген тұтынушылармен жүздесіп, 
экспромт кездесу өткізді. Аталған шараға  аудандық  мәслихат депутаттығына 
үміткерлердің сенімді өкілдері және «Jas Otan» жастар қанатының тарапынан 
жасақталған белсенділер қатысты.

КАНВАССИНГ КЕЗДЕСУЛЕР
Аудандық мәслихат 

депутаттығына үміткерлер 
аудан тұрғындарымен  
канвассинг кездесу-
лер өткізуде. Мұндай 
жүздесулер үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізуге, сай-
лауалды бағдарламаларын 
түсіндіруге мүмкіндік беруде. 

Аудандық мәслихат 
депутаттығына үміткер Ас-
хат Искаковтың осы жолғы 
кездесуі Көкжиде ауылын-
да жалғасын тапты. Ауыл 
тұрғындарын молынан қамтуды жоспарлаған ол жерлестерінің 
үйлеріне барып, алдағы сайлаудың маңыздылығын, 
ерекшелігін түсіндірді. Партияның алдағы бес жылға 
жоспарлаған сайлауалды бағдарламасында айқындалған 
негізгі жеті басымдықпен таныстырып, алға қойылған 
міндеттерді атап өтті. Сонымен қатар үміткер «Nur Otan» пар-
тиясы тарапынан атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып, 
ауыл-аймақ игілігі үшін жасалатын алдағы жоспарланған іс-
шаралар турасында айтып өтті. 

Дәл осындай жүздесулер Сарқан қаласында жүзеге асуда. 
Аудандық мәслихат депутаттығына үміткер Жомарт Игіман 
жерлестерімен әңгімеде сайлауалды бағдарламасын ортаға 
салды.

-Біздің партия аудан халқының үмітін ақтау үшін барлық 
қажетті шараларды қабылдайды. Халықтың барлық 
топтарының мүддделерін қорғап, халық пен билікті бай-
ланыстыратын буын болып келеді. Біздің мақсатымыз-
қазақстандықтардың өмір сапасын үнемі жақсарту. Біз 
сіздерді сайлауда дұрыс таңдау жасап, нақты істер партия-
сын қолдауға шақырамыз- деді ол. 

Бақалы ауылындағы үгіт-насихат жұмыстарын қолға алған 

аудандық мәслихат депутаттығына үміткер Байжан Сейт-
кулов Қазақ ССР  Жоғарғы Кеңесінің 12 шақырылымының 
депутаты, «Құрмет» орденінің иегері, Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы, ауыл шаруашылығының ардагері 
Мейрамғали Қалиасқаров пен «Ы.Алтынсарин» төсбелгісінің 
иегері, Сарқан ауданының Құрметті азаматы, ардагер ұстаз 
Ұлжан Күмісбекқызының шаңырағында болып, партияның 
сайлауалды бағдарламасындағы жеті басымдық бойынша 
түсіндірме жұмыстарын жүргізді.

Аудандық маслихат депуаттығына  үміткер Айман Ка-
рамулдинова Черкасск ауылының тұрғындарымен кан-
вассинг кездесу өткізді.Кездесу барысында  «Nur Otan» 
партиясының сайлауалды бағдарламасымен және ондағы 
басымдықтармен таныстырды.

Алмалы ауылында аудандық маслихат депутаттығына 
үміткер Жамал Доланбаева ауыл тұрғындарымен кездесу 
өткізіп, алдағы саяси науқанғас қатысудың маңыздылығын 
атап көрсетті. Депутаттыққа үміткерлер шара соңында от-
басы мүшелеріне «Nur Otan» партиясының сайлауалды үгіт 
парақщаларын таратып, 10 қаңтар күні өтетін сайлауға бел-
сене қатысуға шақырды.

«Істің бағасын беру үшін оның қалай аяқталарына 
емес, қалай басталғанына назар аудару керек» демекші, 
Мәжіліс депутаттығына үміткер сауда үйіне келушілер 
мен сонда нәпақасын тауып жүрген кісілерге партияның 
осы уақытқа дейін жүріп өткен жолын баяндады. Әрине, 
кешегі күн тарих болғанымен тарихтың маңызын ондағы 
нақ шешімдер мен сүбелі қарекеттер айшықтайды. 
Мәселен, «Нұр Отан» партиясы ел айқындағандай 
халықтық партия. Одан бөлек «Нақты істердің партия-
сы» деген атауы да бар. Бұл атаулар тегін берілген жоқ. 

Әр істің басы-қасында жүріп, бастамашы болғандықтан 
халық көкейінде қалыптасқан ұғым. Атап айтқанда партия 
қай кезде де халыққа болысып келеді.Себебі партияның 
мақсаты-елдің тәуелсіздігі мен ертеңі әрі мемлекеттің да-
муы. Бұл жолда «нұротандықтар» аянып жатқан жоқ.

Кездесу барысында үміткер партияның сайлауалды 
бағдарламасымен таныстырып, көпшілік пікірін тыңдап, 
қойылған сауалдарға толыққанды жауап берді. 

Құрметті сайлаушылар!
Өздеріңізге белгілі "Nur Otan" 

партиясының ықпалымен 20 жыл-
да 435.3 мың жаңа жұмыс орыны 
ашылды,кәсіпкерлердің саны 2 есеге 
өсіп 123 мыңды құрады, 10.7 миллион 
шаршы метр тұрғын үй салынып, 65 мың 
отбасыға берілді.1.2 миллион тұрғын газ-
бен қамтылды.  Автомобиль жолдары 81 
пайызға өсті. 2011 жылы Қазақстан мен 
Қытайды байланыстыратын "Қорғас" 
сауда бекеті салынды. 3 жас пен 6 
жас аралығындағы балаларды оқумен 
қамту 5 пайыздан 98.4 пайызға дейін 
өсті. 105 медициналық орталықтар, 195 
мектеп,815 балабақша ашылды. Со-
нымен қатар 16 спорттық сауықтыру 
орталықтары, 1.3 мың спорттық ке-
шендер мен алаңдар, Талдықорған 
қаласында "Жастар" спорт кешені 
жұмыс жасауда. Сондай-ақ жабық жүзу 
бассейні салынуда.

"Nur Otan" партиясының алға қойған 
мақсаты айқын, атқаратын жұмыстары 
көп. Сондықтан осы партияға дауыс 
берсеңіздер дұрыс таңдау жасайсыздар.

Біз біргеміз! Алға Қазақстан!

Сайлауға 2 күн қалды. 
Жетістіктерін жарнамалап 
жатқан партиялар аз емес. 

Солардың арасында "Nur Otan" 
партиясының шоқтығы биік. 20 

жыл аралығындағы еліміздегі 
өскелең өзгерістердің бәрінде 
осы партияның қолтаңбасы 

бар. Сайлаушылармен кездесу-
де атқарылған жұмыстарды 

сараладық. Барлық салада 
алға ілгерілеушілік болса, 

ол "Nur Otan" партиясының 
белсенділігінің айғағы.

Сондықтан мен өмірде бірінші, 
бюллетенде екінші тұрған "Nur 

Otan"-ға дауыс беремін!

Жомарт ИГІМАН

Ермек АЛИНОВ



8 қаңтар   2021 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 5ARQANS

Облыстық мәслихат депутаттығына 
үміткер Руслан Қожасбаев төтенше 
жағдайлар бөлімінде, «Жоңғар Алатауы» 
республикалық мемлекеттік мекемесінде, 
Халыққа қызмет көрсету орталығында  
болып партияның сайлауалды 
бағдарламасы туралы әңгімелеп, кездесу 
өткізді. «Nur Otan» партиясының сайлау-
алды бағдарламасын түсіндіру бойынша 
сенімді өкілдер Алмалы, Бірлік ауылда-
рында тұрғындармен, «Сарқан жылу» 
кәсіпорны ұжымының қызметкерлерімен  
кездесті. 

Сарқанға арнайы атбасын бұрған 
облыстық мәслихат депутаттығына 
үміткер Досан Кәрімов сайлаушылар-
мен жүздесуде партия бағдарламасын 
түсіндіріп, насихат жұмыстарын жүргізді.  
Алдағы бес жылда Сарқан ауданында 
8 инвестициялық жоба жүзеге асыры-
лады. Ауыл шаруашылығындағы еңбек 
өнімділігін 1,5 есеге арттыру мүмкіндігі 
бар. Жұмыспен қамтылғандар саны 6 
мыңға дейін ұлғайып,  2025 жылға дейін 
ауданның 470 отбасы баспаналы бо-
лады.  2021 жылы Қарабөгет,Черкасск 
ауылдық емханаларға, Сарқан аудандық 

Есіктен- есікке

Шыны керек, «Nur Otan» парти-
ясы қашанда қазақстандықтардың 
қолайлы өмір сүруіне жағдай 
жасап келеді. Әлемді жайлаған 
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пандемия кезінде әсіресе, аз 
қамтылған және көп балалы от-
басылар партияның қамқорлығын 
айқын сезінді. Нақты істер парти-

ся сайлауалды бағдарламасында 
елді қиын-қыстау сәтте өрге 
сүйреуді мақсат тұтады. Міне, 
партияның халықпен етене осын-

дай игілігі «Есіктен-есікке» акция-
сы аясында жұртшылыққа жете 
түсіндірілді. 

Сарқан аудандық мәслихат 
депутаттығына үміткерлер Жа-
дыра Көпбаева, Қайрат Мұқашев 
Қарауылтөбе және Қойлық ауыл-
дары тұрғындарымен кездесіп, 
үгіт-насихат жұмыстарын 
жүргізді. Акция барысында ауыл 
тұрғындарына партияның алдағы 
бес жылдыққа жоспарланған 
бағдарламасымен бөлісіп, атқа-
рылатын іс-шараларды таныстыр-
ды. 

АЛДАҒЫ ЖОСПАР АУҚЫМДЫ

орталық ауруханасының жұқпалы ауру-
лар бөліміне күрделі жөндеу жүргізіледі. 
Теректі және Бірлік ауылдарында 2 жал-
пы білім беретін мектеп салу жоспары 
бар. 

Шатырбай және Бақалы ауылдық 
округтері тұрғындарымен кездесу-
де аудандық мәслихат депутаттығына 
үміткер Аслан Кубентаев партияның сай-
лауалды бағдарламасымен жете таныс-
тырып, өзіндік ерекшеліктері мол алдағы 
сайлауға бір адамдай қатысуға шақырды. 

Әрине кездесу барысында үміткерге 
тұрғындар тарапынан қойылған сауалдар 
аз болған жоқ. Дегенмен ауылдың ертеңі, 
келешегі партияның бес жылдық жұмыс 
жоспарында жан-жақты қамтылған. 
Сондықтан да ауылдықтар көкейлерінде 
жүрген көптеген сауалдарға партияның 
сайлауалды бағдарламасында 
айқындалған негізгі жеті басымдықтармен 
таныса отырып  толыққанды жауап алды.

-Қоғам «Nur Otan» партиясынан нақты 
мәселелерді шешуді және бастамаларды 
ілгерілетуді күтеді. Нақты істер партия-
сы жаңашылдығымен, елді өрісті дамуға 
жетелейтін қадамымен танымал. Біз және 

партияластарымыз жарқын болашақтың 
негізін қалаймыз. Ауылдағы ағайынның 
сапалы ауызсумен қамтамасыз етілуін, 
балабақша мен мектептердің жаңалануын 
біздің партия алдағы жоспарына негіз етіп 
алды- дейді Аслан Нұрахметұлы. 

Аудандық мәдениет үйі 
қызметкерлерімен, аудан жастары 
өкілдерімен, аудандық жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарлама бөлімінің 
қызметкерлерімен өткен кездесулер-
де аудандық мәслихат депутаттығына 
үміткер Қадыр Абдрахманов партияның 
сайлауалды бағдарламасымен 
жұртшылықты кеңінен таныстырып, 
алдағы маңызды саяси науқаннан тыс 
қалмауға шақырды. Жүздесу үстінде 
Қадыр Сәкенұлы жастардың патриоттық 
тәрбиесіне, бос уақытын ұйымдастыруға, 
рухани-адамгершілік, азаматтық-құқықтық 
деңгейін арттыруға назар аударып, жаңа 
жылдан бастап қолға алынған ауқымды 
міндеттерді ортаға салды.

Аудандағы білім бөлімі 
қызметкерлерімен кездлесу үстінде 
аудандық мәслихат депутаттығына 
үміткер Ермек Алинов алдағы партия 

бағдарламасындағы нақты міндеттерді 
саралап берді. Болашағымыз-
балаларымыздың, яғни жастардың сапа-
лы білім алып, баянды өмір сүруі үшін, 
студент жастарды жүйелі біліммен қамту 
үшін атқарылатын шаралар назардан тыс 
қалмады. 

Үміткер өз тарапынан еліміздің жарқын 
болашағы, тұрғындардың қолайлы әрі 
қауіпсіз ортада өмір сүруі үшін «Nur Otan» 
партиясын қолдауға шақырды.

Аудандық мәслихат депутаттарының 
сенімді өкілдері шалғайдағы ауыл 
тұрғындарымен жүздесіп, алдағы саяси 
науқанға ат салысуға шақыруда. Осын-
дай кездесулер жуырда Аманбөктер, 
Екіаша, Тополевка ауылдық округтері 
тұрғындарымен өтті. Осындай жүздесу 
Тополовка ауылында жүзеге асты. 
Кездесу барысында  ауыл мен қала 
мектептерінде білім дәрежесін бірыңғай 
ету, студенттердің стипендиясын көбейту, 
жолдарды күрделі жөндеуден өткізу, 

қаладан шалғай орналасқан ауылдар-
ды таза ауыз сумен қамтамасыз ету, 
ауылдарда интернет байланысн дамы-
ту сынды сайлауалды бағдарламада 

қарастырылған бағыттарға кеңінен 
тоқталып, талқыланды.

Көпшілікпен жүздесулерде 
партияның жастарды, кәсіпкерлерді 
қолдауға арналған бағдарламалары 
жан-жақты сараланды. Алдағы 
бесжылдағы аймақта «Бизнестің жол 
картасы» бағдарламасы шеңберінде 
несие беру тетіктерін жыл сайын пай-
даланып, жаңа жобаларды субсидия-
лау, кепілдік беру, грант ұсыну жол-
дары айқындалды. Сонымен қатар 
еліміздегі, ауданымыздағы карантин 
жағдайындағы эпидемиологиялық 
ахуал атап көрсетіліп, партияның та-
рапынан аудан бойынша атқарылып 
жатқан жұмыстар көпшілік тарапына 
ұсынылды.

Ж.ЖОМАРТҰЛЫ.
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Ол кісі мөлшермен 1865 жылда-

ры Семей облысы, Сергиополь уезі,  
Қысқаш-Садыр  болыстығына қарайтын  
«Қанжыға» немесе «Мәриям» маңайында 
өмірге келген сияқты. Олай дейтініміз, дәл 
осы төңірек  Найман руының ішіндегі Са-
дырдан тараған Айдар ата  ұрпақтарының 
ежелден бергі тұрғылықты жерлері. Бұл  
өңірде бұрыннан қалыптасқан түсінік бой-
ынша  мұндай мекендерді баз бір рудың,  
не елдің  «ұрығы» деп те жатады. Олай 
деп топшылауға негіз болатын  дәлелді 
дерек - Мұхамади қажының  сүйегі осы 
«Мәриямда»  арулап жерленген, яғни, ол 
кісінің кіндік қаны тамған, саналы ғұмыры 
өткен  жер осы маңай.

Бүгінде арамызда жүрген 
ұрпақтарының айтуына қарағанда, 
Мұхамади бабамыз өз заманының көзі 
ашық, көкірегі ояу, молда не медреседен  
оқығаны мен өзінің көкірегіне  тоқығаны 
көп,  кемеліне келген  тақуасы, қажыры 
таймаған қажысы болған сыңайлы. 

 Қажы демекші, тарихқа үңілсек, 
қазақ ауқаттыларының  Мекке мен 
Мәдинеге қажылық сапарға барғаны 
жайлы жазбалар мен деректер  XVIII 
ғасырдың  екінші жартысынан бері қарай 
сақталған. Қасиетті кітап Құран Кәрімде 
мұсылманның қажылық жасауы - парыз 
болып белгіленсе, шариғатта қасиетті 
рамазан айынан кейін Меккеге барып, 
Қағбаны жеті айналып тәу етуі ләзім 
екендігі айтылады.

Қазақтың hәкімі, ұлы ақыны Абайдың 
әкесі Құнанбайдың  1874 жылы қасиетті 
Меккеге құлшылыққа барып, сол жердегі 
екі жылға созылған қажылығы барысын-
да өз қаржысына «тәкие», яғни  біздің 
елден баратын мұсылмандар түсетін 
қонақ үй салдырғаны 1883 жылы Қазан 
қаласында шыққан «Маңызды мәселелер 
кітабында» жазылады.

Мұхамади атамыздың   Көктеректен 
шығып Сауд Арабиясындағы  Меккеге 
ұзақ та қатерлі сапар шегіп, мұсылманның 
бес парызының соңғысы қажылық пары-
зын өтеген уақыты 1898-1899 жылдарға 
сәйкес келеді.

Ал, содан көп уақыт өтпей, 1905-
1906 жылдары Алаштың белгілі  фило-
софы, ақыны hәм шежірешісі Шәкәрім 
Құдайбердіұлының да  қажылық сапа-
рымен Меккеге барғаны белгілі. Қастерлі 
Мекке қаласында Шәкәрім туысқан атасы 
Құнанбайдың басшылығымен салынған  
тәкиені іздеп, тауып барады. Бiрақ «ме-
нен бұрын барған қажылар кiрiп қалған 
екен. Оларды ренжiтпей, пәтер алып, 
түстiм» дейді Шәкәрім  өзі кейін қажылық 
жайлы жазған естелігінде.

Қайтар жолында тобындағы  адамдар 
арасынан ауру шығуына байланысты, 
Шәкәрім қажы Ыстамбұлда бір ай амал-
сыздан аялдап, кітапханаларын аралап, 
ғұлама адамдармен танысып, жақын 
араласқан. Бұл жөнінде  «Qazaqstan 
tarihy» интернет порталында абайтану-
шы Асан Омаров «Шәкәрімнің Меккеге 
сапары» мақаласында егжей-тегжейлі  
жазып өткен.

Бұрындары Меккеге жол шеккендер 
топталып баратын, қастарына тәржімеші, 
жол сілтеуші, отын-суын қамдаушы, 
қолды-аяққа тұрмайтын көмекшілерін 
де қоса ала жүретін.  Мұқамади қажы да  
осы сапарында  өзінің көмекші әрі жол 
серігі есебінде  аталас бауыры Әбжан со-
пыны  ерте барған екен.

Архив құжаттары дәлелдеп 
отырғандай, Шәкәрім Құдайбердіұлы 
қажылыққа Семейден аттанған.  
Мұқамади бабамыздың барар жолы да 
сол кісі жүрген  бағыт арқылы өрбіген бо-
луы керек. 

Қанжығадан  қажылыққа шыққан 
Мұхамади ақсақалдың сапары Пошта-
сайды басып Аягөз арқылы Семейге 
түсіп, одан  Ертіс өзенімен  пароходпен  
Омбыға дейін жалғасып, ары қарай пой-
ызбен Қазан қаласының үстімен өтіп, 
Мәскеуге жетіп, бұл жерден жүрдек 
пойызбен Одессаға аттанып, одан 
кеме арқылы Қара теңізді көктей өтіп, 
Ыстамбұлға барып тұрақтаған болса ке-
рек.  

Атамыз Түркияда біраз тыныққан 
соң, су бетімен Мысырдың  Суэц кана-

Мұхамади қажы жайлы не білеміз? 

лы басындағы Александрия-Саид пор-
тына жетіп, Жерорта теңізі мен Қызыл 
теңізді жалғаған канал арқылы Қызыл 
теңіздің айдынына  шыққан соң, Сауд 
Арабиясындағы  Жидда портына жетуі 
кәдік. Дәл осы айлақтан  Меккеге дейінгі 
қашықтық бар-жоғы  жүз шақырым екен. 

Міне, бұрынғылардың Құдайға 
құлшылық қылатын Мекке сапарын 
айшылық алыс жол дейтіні осыдан  
шыққан. Мұхамади  өзінің Меккеге 
қажылығы кезінде Құнанбай қажы неме-
се Кіші жүздің белгілі бай мен мырзала-
ры салдырған қонақ үй «тәкиеге» түсуі 
бек ықтимал.  Әрине, мұның бәрі де тек  
біздің дәлелді дерексіз  жасаған жорама-
лымыз ғана.

Ол уақытта қажылыққа баратын 
адамның қыруар қаржысы  болуымен 
қатар, қазақтың  билік ұстаған, білімі 
асқан, дәулеті мен сәулеті тең түскен 
атпал азаматтарымен үзеңгілес болып, 
бірге жүруі көкейге қонымды дүние. 

Мұхамади атамыздың да осындай 
Жетісу, Семей өлкелеріндегі жақсы- 
жайсаңдармен  иық тірестіре тұрғаны, да-
стархандас, пікірлес болғаны  айтпаса да  
белгілі.  Сол замандарда қажылыққа бару 
үлкен қаражатты талап ететін. Ең кем де-
генде алты ай немесе бір жылға созылып 
кететін бұл ауыр  да қатерлі сапар үшін 
арнайы қажылық паспорт, маркалары, 
консулдық визалармен қоса, жол және 
қонақ үй ақысы, құрбандық шалар ма-
лымен бірге есептегенде 100-300 рубль 
қажет болған. 

Егер, Ресейде 1917 жылғы 
революцияға дейін 3 рубльге бір сиыр 
сатып алуға болатынын ескерсек, 
бұл соманың аз ақша емес екендігін 
байқаймыз.

Олай болса, қажының  шөбересі Рай-
ысов Жекеннің «арғы бабамыз  Мұқамади  
кезінде дәулеті  шалқыған ауқаттылар 
қатарына қосылып, бай атанған» деген 
тұжырымы шындыққа жанасып тұр.

Мұхамади қажы - өз ортасында 
орны бөлек, сауатты, мәдениеті жоғары, 
өмірден түйгені мол, ағайындары мен өзі 
туған ел-жұртын ардақтай білген  азамат. 
Ол кісінің  кіндігінен төрт бала тараған: 
үлкен қызы Ұятты, одан кейін Райыс,  
қызы Самаурын, кішісі Молдахмет. Кен-
же баласы Молдахмет 1941-1945 жылғы 
Ұлы Отан соғысында  қатысып, қанды 
қырғынның құрбаны болған. 

Мұхамади қажының сауатты 
болғанына бір дәлел, ол кісінің өзі жеке 
қолданған  сия сауытын күні бүгінге дейін 
ұрпақтары қастерлеп,  үйлерінде  сары 
майдай сақтауда. Былғарымен қапталған 
аталмыш сия сауытты атамыз Мекке са-
парынан да  әкелуі бек мүмкін, себебі 
сол жәдігермен бірге ақ бәтеске оралған 
бір уыс топырақ та 120 жылдан бері 
ұрпақтан ұрпаққа беріліп, бүгін Қалиолда 
ақсақалдың ұлы Мұқаметжанов 
Қайраттың шаңырағында  сақтаулы тұр. 

Ертеректе мұндай алыс та, қауіпті 
сапарға шыққан адамдар немесе  соғысқа  
аттанғандар өздерімен бірге туған 
жерінің бір уыс топырағын ала жүретін 

болған.  Бұл егер, алда-жалда шет жерде 
ажалы келсе, өзімен бірге көміліп, туған 
жерінің  топырағы бұйырсын деген  ырым 
болатын. Бәлкім, бұл топырақ қасиетті 
Меккенің жерінен әкелінген  болар...

Аңызға сенер болсақ, Мұхамади 
қажының бір кереметі - дұға оқып кішігірім 
судың ағысын кері қайтаратын   қауқары 
болған көрінеді. Бұл шындығында солай 
ма, жоқ әлде қажы кереметін айғақтайтын 
«теңдессіз» теңеулердің бірі ме?  Ол 
жағы бізге беймәлім. 

Мекке сапарынан аман-есен ора-
лып, туған топырағына аяқ тіреген 
абыз ата «Мәриямда» өз қаржысына 
кішігірім мешіт салдырып, сол маңайдағы 
ағайындар бұл жерде азан шақырып, 
мұсылмандық парыздарын өтеген.

...XX ғасырдың 20-шы жылдарының 
соңына  қарай  Кеңес үкіметі Сталинның 
тікелей басшылығымен қылышынан қан 
тамған  коммунистік идеологияға кереғар 
келетін дін және дін жолын ұстанушы 
әрі уағыздаушы  адамдармен ұзаққа 
созылған күресін бастап кетті.  

Сол науқанның алғашқы 
құрбандарының бірі болып,  ауылындағы 
арызқой адамдардың көрсетуімен 1928 
жылдардың басында Мұхамади қажы 
да ұсталады. НКВД-ның жендеттері ол 
кісінің қасиетті кітабы  Құранын тартып 
алып, өзін соққыға жығып, “халық жауы” 
деген жазықсыз жала жауып,  соттатып 
жібереді.

Сенімсіз элемент ретіндегі 
“халық жауларын”  Ішкі істер халық 
коммисариатының  сақшылары қатты 
тергеп, аямай жазалайтын. Мұндай мем-
лекет үшін  қауіпті тұтқындарды тым 
қатал ұстап, қатыгездік танытатын.

Күшейтілген  режимдегі  түрмеде  
НКВД қызметкерлері  ішкі тәртіпті  
бұзғандарды,  зар  заманның   заңына   
қайшы   әрекет   жасағандарды қалт 
жібермей қадағалап, қанды  шеңгелдерін 
қадауға даяр тұратын. 

Имандылықтың тұтқасы,  мұсылман-
шылықтың   сауатты   сарбазы  болған  
Мұхамади   қажы   түрмеге түскен    
күннен бастап  сақшылардың санасын 
сан-саққа жүгіртіп, абдыратып әуреге са-
лып,  тығырыққа    тірейді. 

Жастайынан имани жолда 
тәрбиеленіп, қазақи әдет-ғұрыптарды 
бойына жинаған, оғаштыққа   жол  беруді   
суқаны сүймеген, басқан   қадамын   
байыппен, әр ісін ойлана  жасайтын 
Мұхамади қажының тегін   адам еместігін   
қарауылдар бірінші күннен-ақ   байқайды.  

Бес  уақыт   намазын   қаза етіп 
көрмеген   қажы, қапас  түрмеде де 
мұсылмандық парызын  уақытылы   өтеп   
тұруға барынша күш салады.   

Осыны көріп жүрген қарауылдар на-
маз  сағаты  соғылар сәт таянғанда не-
месе  дәрет алатын  кездің алдында  
қажының қолына  қасақана   кісен салып 
қоятын болған. 

Бірақ, қайта айналып соққан 
қарауылдарға таңырқап таң қалудан 
басқа ештеңе қалмайтын еді.  Құдайдың 
құдіреті ме, жоқ әлде қажының әулиелігі 

ме, намаз  кезінде Мұхамади атамыздың 
қолындағы кісені  ашылып, жанында бос 
жатады екен. Мұны немен түсіндіруге бо-
лады? Қысқасы, ғажайып!

Тұтқынның жай қарапайым адам 
еместігін өз көзімен көрген түрме 
басшылығы ол кісіден сескенді ме әлде 
таңғажайып  керемет қасиетіне бас иіп 
мойындады ма, әйтеуір құлшылық етіп, 
парызын өтеуіне бұдан былай рұқсат 
беріп, қарсы келмеген.   Яғни, ол кісі 
қараңғы түнек түрмеде де намазын қаза 
қылмай, Құдайға  деген  құлшылығын үзіп 
көрмеген  жан.  

Уақыт өте келе, атамыздың  
молдалығы мен имандылығынан   басқа  
Кеңес   өкіметінің  саясатына келетін еш 
зияндығы  жоқ екендігі дәлелденіп, түрме 
әкімшілігі оны  абақтыдан   босатып, еліне   
қайтару туралы  шешім қабылдайды.  
Осылайша,  асыл атамыз туған елімен, 
киелі Көктерегімен сағыныса қайта 
қауышқан екен... 

Аллаhтың пешенесіне жазған жасын 
жасап, бабамыз өмірден өткен соң, ол 
кісінің зиратының басында  шырақшысы 
отырыпты. Соған қарағанда, кезінде 
қажының мазарына тәу етіп келушілер 
қарасы да аз болмаған.

Бертінде осы Мұхамади қажының 
немересі  Кәмәш апамыз  қатты   ауы-
рып, қаралмаған   дәрігері   қалмайды.  
Ағайын-туыстың, үлкендердің  кеңесімен  
ол кісі  әулие Көтен  тәуіп атамыздың  ба-
сына түнеп, мінәжат қылып, тілек  тілеуге  
жолға шығады.  Түнде Тәуіп атамыз  
науқастың  түсіне  кіріп:  «қызым,  маған  
әуре болып, неге  келдің?  Сенің   туған 
атаң   Мұхамади қажыға  әулиелік  қонып, 
бақ дарыған. Сол бабаңның  басына ба-
рып түне,  дертіңнен  айығасың»,- деп 
аян береді.  

Содан Кәмаш апайымыз  Лепсі-Сарат  
тас   жолының бойында орналасқан  
«Мәриямдағы»   атасы  Мұхамади  қажы  
зиратына түнеп, құлан таза сауығып 
қайтқан көрінеді.  Міне, бұл жағдай да  
қажының   ерекше дарын иесі болғанын 
айғақтап, тумысын зорайтып,  тұлғалық 
бейнесін аша түседі.

Өкінішке орай, бүгінде қажы атаның 
мазарынан белгі қалмай,  жермен жек-
сен болып, орны  атаусыз  бір төбешік 
топыраққа  айналған. Мүмкін, мұсылман 
баласының бағзы замандардағы нанымы 
мен  сенімі бойынша, солай да болуы ке-
рек шығар?! 

Дегенмен де, болашақта Мұхамади 
қажы  басына тәу етіп немесе оған Құран 
бағыштап баратындар  үшін балбал тас 
не ескерткіш қойылуы қажет секілді.  

Бұл біздің өлкемізге имандылық 
ұрығын сеуіп, жұртын бірлік пен 
тірлікке шақырған абыз атаға, туған 
топырағымыздан шыққан алғашқы 
қажыға  деген үлкен құрметіміз  болар 
еді...

Есенай ІҢКӘРБАЕВ,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің«Саясаттану және сая-
си технологиялар»  кафедрасының 

доценті, саясат ғылымдарының 
кандидаты.

 Қысқаш тауының баурайында орналасқан Көктерек ауылы 
есімдері  тарихқа айшықты әріптермен жазылар, аты аңызға 
айналған, қайталанбас ғажайып жандар мекені. Соңғы кездері 
еңселі ел болғанына екі ғасырдан аса уақыт өткен осы бір 
өлкенің  тарихына жаңаша бір көзқарас қалыптасып,            өткен 
- кеткені  мен жоғалып табылғаны, арыстай азаматтары мен 
тұғырлы тұлғаларының  түгенделіп жатқаны құптарлық бас-
тама. 

Белгісіз  себептермен тарих қойнауы мен қалтарысында 
ұмыт қалып, атырапқа белгілі болар  аты мен ұрпағы ұлықтауға 
тұрарлық істері естен шыға бастаған сондай жандардың бірі 
де бірегейі, осы ауылдың тумасы - Мұхамади қажы.
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Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің.Отбасы әр бала үшін ең қауіпсіз мекен. Отбасы-адам 
баласының өсіп-өнер алтын ұясы. Сәби болып шыр етіп дүние есігін ашқаннан күннен бастап, ең 
қуанышты қызық дәурені осы отбасында өтеді.  Ата-ана баласы дүниеге келгеннен бастап, яғни 
өздерінің негізгі борыштарын тәрбие жұмысын атқаруға кіріседі.

Ата-аналардың балалары алдында олардың денсаулығының дұрыс жетіліп өсуін қамтамасыз 
ету, тәрбие беру, білім беру, үй болып аяққа тұрып ел қатарына қосылып кетуін қамтамасыз ету 
сияқты міндеттерін орындауы, ал балалары алдында ата-анасын қамқорлыққа алып, сүйеніш бо-
луы секілді міндеттері ұштасып жатады. Бүгінгі таңдағы отбасы тәрбиесінде қоғам ата-аналар ал-
дына үлкен жауапкершілікті жүктеп отыр. Бүгінгі тәрбие берудің негізгі міндеттерінің өзі «ең алды-
мен дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, ар-ожданы мол, мәдениетті, 
парасатты, еңбекқор, іскер, бойында басқа да ізгі қасиеттер қалыптасқан адамды тәрбиелеу» деп 
көрсетілген Қазақстан Республикасының тәлім-тәрбие тұжырымдамасында. Отбасы тәрбиесінің 
негізгі мәні отбасындағы өзара ынтымақтастық пен түсіністік болып табылады. Балалар ата-
анасының еңбектегі ісіне көңіл бөліп, оны түсінуге тырысады. Ата-аналар да балаларының күн 
сайынғы әрекеттерін қадағалап жағдайларын біліп отырады. Отбасының берік негізі міне, осы 
рухани мүдденің бірлігінде. Оның біртұтас ынтымақта болуы, береке бірлігі ең алдымен ата-ана 
мүддесінің мәні мен мағынасында, әке мен шешенің бір-біріне, балаларына, олардың достары 
мен жолдастарына деген қарым-қатынасына байланысты болады. Босағасы берік отбасын-
да әрбір адам өзара қамқорлық пен татулыққа, үй іші жұмыстарын жұмыла кірісіп орындауға, 
жақсы мен жаман туралы пікірлерін ортаға салып ұштастыруға, қаражатты дұрыс бөліп тұтынуға, 
еңбекпен табылған ақша құнын бағалап, қадірлеуге үйренеді. Отбасындағы тіршіліктің дұрыс 
ұйымдастырылуы балалардың еңбекқор болуы, әр нәрсеге жоғары жауапкершілік сезіммен қарау, 
адамды құрметтеу сияқты адамгершілік қасиеттердің қалыптасуына мүмкіндік туғызады.

Айта келгенде өз сөзімді қорытындылай келе тәрбиенің бастауы отбасы-алтын ордасы 
болғандықтан әр бала сүйіспеншілікке малынып өссе адам деген ардақты атқа лайықты өмір сүре 
алады.

А.АЛЬДЖУМАНОВА,
Н. Островский атындағы мектеп – лицейі.

Отбасы тәрбиесінің маңыздылығы

Біз де бала болдық. Бала болған соң 
қиялдың қанатына мініп алып, көңіліңді биікке 
самғататын да,   артыңа қарамай шаңдататын 
да кездерің аз болмайды, әрине. Себебі, не 
телевизор, не ұялы телефон, не интернет жоқ 
заманда  күшіміз бойымызға сыймай жүреміз. 
Бар ермегіміз кітап пен газет-журналдарды 
оқу. Одан қалса футбол ойнау. Футбол 
демекші, ауылдағы жалғыз доп жарылса, ол 
да жоқ.

Сол жылдары Алматы облысына қарасты 
Сарқан ауданындағы Абай селосының 
Тасарық сегізжылдық орта мектебінің дирек-
торы Досжанов Рәшат ағамыз болды. Ұлы 
Отан соғысының ардагері. Өте қағидатшыл 
және ала жіпті аттамайтын адал адам еді. 
Және де шағын ауыл болғандықтан мектептегі 
бүкіл баланы үрім-бұтағымен жақсы танитын. 
Сонымен қатар жолдасы Бәтима апайымыз 
да мектепте мұғалім, география пәнінен 
сабақ беретін. Мен сол мектепте алтыншы 
сыныпқа дейін ғана оқыдым. Жетінші кластан 
бастап Алматыдағы Абай атындағы дарынды 
балаларға арналған мектеп-интернатқа ауыс-
тым.

Өз басым мектепте сабақты жақсы 
оқығаныммен, қияңқылау болдым. Және де 
сол жылдардың өлшемімен айтар болсақ, 
класымның атаманы деген «титулым» бар 
болатын. Сондықтан да кластағы балалар-
ды соңымнан ертіп алып, біраз қиқарлық та 
жасадық. Рәшат аға болса ондайды қалт 
жібермейтін. Бұзықтық жасаған әр балаға бір-
бір блокнот арнап қояды. Сосын кабинетіне 
шақырып алады да, көзіңше қолындағы блок-
нотына сенің жасаған бұзықтықтарыңды жа-
зады. Келесі жолы алдына тағы да келетін 
болсаң, сол блокнотты ашады да, қай күні 
не жасағаныңды, не  бүлдіргеніңді жіпке 
тізгендей  етіп алдыңа жайып салады. Сосын 
мәнерлі түрде «сыбағаңды» жақсылап береді 
де, сабаңа түсіреді. Сол кезде ұяттан басың 
салбырап,  директордың алдына енді бармау 
керектігі жөнінде қатты ойланасың.

ШӘКІРТТЕРІН ҚАДАМЫНАН 
ТАНИТЫН

Неге екенін білмедім, қанша бұзықтық 
жасасам да, Рәшат ағай маған тісін қатты 
батырмайтын. Керісінше, марқұм нағашым, 
белгілі жазушы-журналист, мемлекет және 
қоғам қайраткері Кәкімжан Қазыбаев ағамды 
мысалға келтіретін. Сонымен қатар мектепте 
үздік оқыған Қанағат ағам мен Сәулеш әпкемді 
де тілге тиек ететін. Солардан үлгі алуым 
керектігін есіме салатын. Ол кезде ағам ауыл 
шаруашылығы институтын бітіріп, ауылға кел-
ген болатын. Әпкем болса Технология инсти-
тутында оқитын. Ол заманда оқудың қадірі бар 
керемет кезең еді ғой.  Жоғары оқу орында-
рына түсу тым қиын болғандықтан, универси-
тет пен институттарда  оқитын студенттердің 
беделі шарықтап тұратын. Себебі, қазіргідей 
саңырауқұлақтай қаптаған жоғары оқу орын-
дары жоқ. Оқуға түсе алмасаң,  ақылы бөлімге 
ақшасын төлеп те түсе беретін заман емес.

Сондай күндердің бірінде ойламаған жер-
ден төбелес шығып, кластас  баланы сабап 
тастағаным бар емес пе.  Сол сәтте әріп таны-
тып, қолыма қалам ұстауды үйреткен ұстазым 
Қазиза апайдың қатты ренжігені есімде. 
Қазиза апайымыз аналық мейірімі кең ұстаз 
еді. Сабақ бергенде құлағымыз қалқайып, 
ұйып тыңдайтынбыз. Дәл осы жолы шектен 
шыққан еркелігіме шыдамы әбден таусыл-
са керек, шешемді мектепке шақыртты. Бір 
жақсысы, тәртіп жағы нашар болмаса, сабақ 
үлгерімінен кінарат жоқ болатын. Шешем 
марқұм класқа келді. Мен басым салбырап, 
төмен қарап тұрдым. Ана баладан кешірім 
сұрадым да, енді бұдан былай бұзық болмай-
тыным жөнінде уәдемді бердім.

Содан мектептен үйімізге көңілсіз қайтып 
бара жатқан кезде шешемнің алдынан Рәшат 

аға шығып қалса керек.
-Оу, қайынбике, біз жақта неғып жүрсің?- 

дейді көрген бетте.
Қайынбике дейтін себебі, Рәшат ағаның 

жолдасы Бәтима апай  шешеммен рулас, бір 
елдің қыздары болатын. Сол кезде шешем де 
ештеңені жасырмай:

-Баяғы Бекеннің қылығы ғой, Рақа. Мұғалімі 
шақыртқан соң амал жоқ келдім,- депті көңілсіз 
күйде. Сол кезде Рәшат аға:

- Мен адам танитын болсам, Бекендікі 
бұзықтық емес. Оның бойында бұлқынып, 
сыртқа шыға алмай жүрген бір бұла күш бар. 
Оған қобалжыма. Түбінде содан бірдеңе 
шығады,- деген екен көңілін көтеріп.

Содан бері арада елу жылдай уақыт та зыр-
лап өте шығыпты. Балалық та, баяғы еркелік 
те жайына қалды. Баласының болашағынан 
үлкен үміт күту әр ананың арманы емес пе. 
Құдайға шүкір, өмірде көш соңында шаңға 
көміліп қалған жоқпыз. Қызмет барысында да, 
шығармашылықта болсын елге біраз танылып 
қалған жайымыз  бар. Осы орайда, шешеміз 
марқұм көзі тірісінде қолым бір биікке жетсе 
болды, Рәшат ағаның аталмыш сөзін есіме жиі 
салып отыратын. «Жақсы сөз мерейіңді өсіреді, 
жаман сөз өшіреді» дегендей,  ұстазымның осы 
айтқаны бойыма жігер құйып, көңіліме қанат 
бітіретін.  Әсіресе, баспасөз бетінде алғашқы 
мақалаларым жарық көріп, кітабым шыққан 
кезде шешемнің: «Сенің бойыңда баяғыдан 
бері шыдатпай жүрген  күш осы шығар» деп 
айтқаны әлі есімде.

Ұмытпасам, 1997 жылдың жазы. Ол кез-
де «Достық» кеденінде контрабандаға қарсы 
күрес бөлімінің бастығы қызметінде болатын-
мын. Бірде жұмысқа келе жатсам, қарсы ал-

дымда маған тесіле қарап бір қыз бала тұр. 
Түрі таныс сияқты. Көрген бетте:

-Бекен аға, сәлеметсіз бе? – деді.
-Саламатсың ба айналайын, танымадым 

ғой,- дедім.
Сөйтсем, Рәшат ағамыздың Бақытгүл 

есімді жалғыз қызы екен. Заман тоқыраған 
кезде күйеуі екеуі де жұмыссыз қалыпты. Со-
дан жұмыс тауып бере ме деген үмітпен мені 
іздеп келсе керек. Еш ойланбастан жап-жақсы 
жұмысқа орналастырып, тұратын үйлеріне 
дейін тауып бердім. Сол кезде Рәшат аға 
есіме түсіп, ұстаз алдындағы бір қарызымды 
өтегеніме қуанған едім. Ал енді қазіргі уақытта 
кенже баласы Манаспен де  Алматыда ағалы-
інілі болып сыйласып тұрамыз.

Иә,  Рәшат ағайымыз шынымен де  данагөй 
ұстаз болатын. Сол үшін де бүкіл ауыл ол кісіні 
қадірменді ұстаз  әрі абзал азамат ретінде 
кереметтей құрмет тұтты. Ешкім де алдын 
қиып өтпейтін. Рәшат аға қайтыс болғаннан 
кейін ауыл азаматтарының белсенділігімен 
бір көшенің атына Рәшат ағамыздың есімі 
берілді. Яғни, ауылымыздағы бар-жоғы үш 
көшенің біреуі ұстазымыздың атына бұйырды. 
Ол әрине, елге сіңірген адал еңбегінің арқасы. 
Осы орайда ұлы қолбасшы Александр 
Македонскийдің: «Я своему отцу обязан тем, 
что живу, Аристотелю обязан тем, что живу до-
стойно» деген ұлағатты сөзі еске түседі.

Иә,  зиялы ұстаздар баланы әр қырынан 
таниды. Біреуі шабысынан, біреуі талабынан, 
біреуі қадамынан дегендей. Ол кездері біздер 
талабымызбен де, шабысымызбен де ерек-
шелене қоймадық. Керісінше, қисық басқан 
қадамымызбен көзге жиі түсіп қала берген 
жайымыз бар. Соған қарамастан, «Менің атым 
Қожа» фильмінің кейіпкері сияқты, балалықпен 
шалыс басқан қадамымыздың өзінен бір 
сәулені байқаған Рәшат ағамызға мың да бір 
рахмет.

Бекен НҰРАХМЕТОВ,
кеден қызметінің полковнигі, Қазақстан 

Журналистер одағының мүшесі.

Қаңтардың 13-і аса қадірлі досымыз Тле-
убаев Баймаман Мырзақұлұлының туған 
күні. 

Сіз, Бәке, ерекше жаратылған азамат-
сыз. Туысқанға, ағайынға, достарға деген 
ықыласыңызға, көркем мінезіңізге барлық 
сізді білетін ел таң қалады. Таза жүріп, адал 
еңбек еткен адамды абырой мен бақ өзі іздеп 
табады. Балаларыңыздың бақытты сәтіне 
куә боп, спорт саласындағы шәкірттеріңіз 
шыңға шығып, Сарқан ауданының Құрметті 
азаматы деген атаққа ие болуыңыз осының 
айғағы. 

Орныңды еңбегіңмен тауып жүрсің,
Денсаулық арқасында шауып жүрсің.
Спортын бір ауданның өркендетіп,
Алғысын ел-жұртыңның алып жүрсің!

Ізгі тілекпен: Төрехан, Күлшарбан Мырзабайқызы, Күләнда Мұқатайқызы, 
Қалима Абылқасқызы. 

Күз мезгілінің қазан қараша айлары 
саятшылыққа өте қолайлы уақыт. Күн райы 
суытып, қар жамылғысы жауған кез. Аңның 
төлдері өсіп, үйрек қаз балапандарының 
қанаттары қатаятын шақ. Ал  еліміздің 
аң-құсын, балығын заңсыз жолмен аулау-
ды кәсіп қылған браконьерлер тыйылар 
емес. Демек браконьерлермен күресу – 
баршамыздың басты міндетіміз.

«Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ 
аумағында табиғат байлығын, өсімдіктер 
мен жануарлар дүниесін қорғау мақсатында 
3 филиал (Сарқан, Лепсі, Алакөл), со-
нымен қатар (Аманбөктер, Басқан, Топо-
левка, Лепсі, Жаланаш, Чернов, Көкжар, 
Үйгентас)   орманшылықтармен, (Тохты 
және Лепсі) табиғатты қорғау қаумалдары 
жұмыс істейді. 

Қазіргі таңда парк бас директорының 
2020 жылғы 11 қарашасындағы №146 
бұйрығына сәйкес «Ұлттық парк аумағында 
қасақылыққа қарсы іс – шараларды күшейту 
туралы» бұйрығы шығарылып, мемлекеттік 

ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ АДАМЗАТТЫҢ ПАРЫЗЫ
инспекторлардан, және аудандық құқық қорғау 
органдарынан, шекара қызметкерлерімен өз 
– ара іс – әрекеттестік жоспарлары құрылып 
бекітілді. Осыған орай жедел топ құрылып 
қасақылықтың алдын алу іс – шаралары 
күнделікті жорықтар ұйымдастырылуда. Соны-
мен қатар жануарлар дүниесін қасақылықтан 
қорғау мақсатында парк аумағынадағы кез 
келген жерлерге фототұзақтарды орнату 
жұмыстары қарқынды түрде жүргізілуде. Айта 
кететін болсақ парк  қызметкерлері және 
учаскелік полиция, шекарашылармен осы 
уақыт аралыгында 105 жорықтар өкізілді. 
Нәтижесінде, табиғатты қорғау заңнамаларын 
бұзғаны үшін 38-ден астам деректер хаттма-
лар толтырылып тіркелінді. Атап айтқанда, 
33 дана әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексінің 380 бабына сәйкес ЕҚТА рұқсатсыз 
кіргені үшін, 1дана әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексінің 381 – 1 бабы заңсыз ағаш 

кесу фактісі бойынша, 2 дана әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 370 бабы МОҚ 
бақташысыз малды жайғаны үшін, 1дана дана 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 
138 бабымен Арнаулы белгілерді жойғаны 
үшін  жеке тұлғаларға хаттама толтырылды. 
Құралы және  басқа да  айғақ заттар алынды.
Толтырылған хаттамалар бойынша салынған 
айыппұл соммасы 234 584 теңге, келтірілген 
залал соммасы 204 372 теңгені құрады. 

Жауапқа тартылып айыппұл салынып 
жатса да заңсыз, құжатсыз  өсімдіктер мен 
жануарлар дүниесіне  қол сұғу тыйылар 
емес. Ағымдағы жылдың соңына дейін де 
қасақылыққа қарсы іс-шаралар ұлттық табиғи 
паркте  кең көлемде жалғасын таба бер-
мек.   Ескерте кетсек ЕҚТА – та заңсыз 
аң аулауға, балық аулауға, басқа да табиғат 
заңнамаларының сақталмауына өрескел 

бұзушылықтары орын алған жағдайда 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі 
337 бабы (заңсыз аңшылық), 338 бабы (Жа-
нуарлар дүниесін қорғау қағидаларын бұзу), 
339 бабы (Өсімдіктер және жануарлардың си-
рек кездесетін және құрып кету қаупі төнген, 
сондай – ақ пайдалануға тыйым салынған 
түрлерімен, олардың бөліктерімен немесе 
дериваттарымен заңсыз айналысу), 340 бабы 
(заңсыз ағаш кесу) баптары бойынша қатаң 
түрде жауапкершіліке тартылатындарыңызды 
ескертеміз.

Ата Заңымыздың 38-бабында Қазақстан 
Республикасының азаматтары табиғатты 
сақтауға және табиғат байлықтарына ұқыпты 
қарауға міндетті деп жазылған.   Осыған орай 
табиғат байлығы, өсімдіктер мен жануарлар 
дүниесін сақтауға, санын молайтуға үлес қосу 
– баршаның міндеті.

С. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ
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