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-Құрметті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы, «Qazaqstan»  ұлттық 
телеарнасына сұхбат беру-
ге келісім бергеніңіз үшін Сізге 
көп рахмет. Сіздің алдыңғы 
сұхбатыңыз орыс тілінде бол-
ды. Баспасөз хатшыңыздың ай-
туынша, ол сұхбат халықаралық 
аудиторияға арналған. Бұл жолы 
қай аудиторияға арналады? 
Осындай бөле-жару қазақ тілін 
кемсіту болып есептелмей ме?

– Бұл ешқандай да кемсітушілік 
немесе менсінбеушілік емес. 
Осыған дейін көптеген телеарна 
менен бірнеше рет сұхбат беруді 
сұраған болатын. Мен олардың 
ешқайсысына келіскен жоқпын. Кейін 
тек «Хабар» арнасына ғана сұхбат 
беремін деп шештім. Себебі ел 
ішінде көптеген жалған ақпарат та-
рап жатты, соларға тоқтау салу керек 
болды. Сол сұхбат орыс тілінде жа-
салды. Өйткені Қазақстандағы аху-
ал жөнінде шынайы ақпаратты, ең 
алдымен, әлем жұртшылығына та-
рату керек еді. Содан кейін шетелдік 
ақпарат құралдары сұхбатты кеңінен 
таратып, барынша пайдаланды. Оны 
өзіңіз білесіз. Қалай десек те, орыс 
тілі – Біріккен Ұлттар Ұйымының 
алты ресми тілінің бірі. Оны мойын-
дауымыз керек. Ал қазақ тіліндегі 
сұхбаттың өз аудиториясы бар. 
Жалпы, мемлекеттің мәселесін 
мемлекеттік тілде айтуымыз керек. 
Тіліміз бізден басқа ешкімге керегі 
жоқ. Сондықтан ең алдымен, өзіміз 
ана тілімізге құрмет көрсетуіміз керек 
деп ойлаймын.

– «Қаңтар қасіретіне» келейік. 
Жыл басындағы қанды оқиға, 
өкінішке қарай, көп адамның 
өмірін жалмады. Митингке 
шыққандардың бәрі лаңкес пе? 
Негізі, адамдар басында бейбіт 

шеруге шықты емес пе?
– Әрине, бастапқыда бейбіт ше-

рулер болды. Мұны бәріміз көрдік. 
Еліміздің әр аймағында азаматтар 
алаңға жиналып, өз талаптарын айт-
ты, тіпті, наразылықтарын білдірді. 
Шынын айтсақ, әуелде ешқандай 
қирату, қылмыстық әрекеттер болған 
жоқ. Бірақ жағдай кейін мүлдем 
басқа арнаға бұрылып кетті. Аран-
датушылар мен қарақшылар пайда 
болды. Олардың шынайы мақсаты 
бейбіт митингке қатысу емес, билікке 
шабуыл жасау болды. 

Бір сөзбен айтқанда, соңына 
қарай алаңға нағыз лаңкестер 
шықты. Бүлікшілер мыңдаған қару-

жарақты ұрлап кетті. Қазіргі уақытта 
полиция оларды іздеп жатыр. Әзірге 
түгелдей табылған жоқ. Бұзақылар 
сол қарудан тағы да адам атуы әбден 
мүмкін. Сонда мұны кім істеді деген 
сұрақ туады? Кім жасады? Бейбіт 
шеруге шыққандар ма? Шын мәнінде, 
бұл – кәсіби қарақшылардың ісі.

– Сонда олар қайдан пайда 
болды?

– Мен осы сұраққа бірнеше 
рет жауап бердім. Мұның алдын 
ала жоспарланған әрекет екені 
анықталды. Арнайы дайындықтан 
өткен қылмыстық топтар, лаңкестер 
оқиғаның бел ортасында жүріп, 
қарақшыларды, құқық бұзушыларды 

басқарды. Әрине, бұзақы топтардың 
арасында бейбіт азаматтар да бол-
ды. Енді оларды, лаңкестерден, 
қарақшылардан бөліп алуымыз 
керек. Бұл – өте күрделі мәселе. 
Мұның бәрін тергеу жұмыстары 
анықтайды. Жалпы, мына нәрсені 
дұрыс түсінуіміз керек. Алаңға 
шыққандардың бәрін түгел бейбіт 
шеруші деп айтуға болмайды. Бұл 
– ешқандай ақылға сыймайтын 
нәрсе. Көзі ашық, ары таза адам 
мұндай жалған тұжырымға ешқашан 
сенбейді. Ең алдымен, лаңкестер 
жағдайды ушықтырды. Олардың 
мақсаты – елдің тұтастығын 
бұзу, халықты қорқыту. Ал бейбіт 

шерушілер солардың қармағына 
түсті. Қазір сол кінәсіз азаматтардың 
құқығын қорғауымыз керек. Мен 
әрбір іс бойынша мұқият тергеу 
жүргізу керек деп айттым.

Адамдардың құқығын бұзған 
тұлғалар жазаға тартылады. Біз 
бұған қажетті шараның бәрін 
қабылдаймыз. Еш күмән болмасын.

– Сонда бұл оқиғаларды біз 
қалай сипаттауымыз керек? Бұл 
өзі төңкеріс пе, жоқ әлде билікке 
қарсы бейбіт шеру ме немесе 
басқаша ма? Қалай атаймыз?

− Бұл оқиғаны ел ішінде әртүрлі 
атап жүргенін білемін. Қалай 
болғанда да біз қаралы, қасіретті 
күндерді бастан өткердік. Оны мой-
ындауымыз керек. Тәуелсіздіктің 
30 жылы ішінде көптеген сынаққа 
тап болдық, оның бәрін ел бо-
лып еңсердік. Бірақ дәл осындай 
қарақшылардың қатыгез әрекетін 
көрген жоқпыз. Еліне, жеріне адал 
қызмет ететін, нағыз отаншыл аза-
маттар мұндай опасыздыққа бармай-
ды. Бұл – анық нәрсе.

Ашығын айту керек, жағдайды 
өздерінің жеке мүддесіне пай-
даланғысы келген адамдар төң-
керіс жасауға талпынды. Фран-
цуз тілінде осындай әрекетті coup 
d’etat деп айтады. Бұл – төңкеріс 
деген сөз. Елдігімізге, мемлекеттік 
тұтастығымызға, халқымыздың қауіп-
сіздігіне қарсы жасалған әрекет бол-
ды. Әрине, халыққа әлі де көп нәрсе 
түсініксіз. Қарапайым азаматтар 
өздерінің сүйікті қаласын өз қолымен 
қиратпайтыны белгілі. Қарақшылар, 
лаңкестер Алматыға сырттан келді. 
Мақсат белгілі: кісі өлтіру, қорқыту, 
дүкендерді тонау, әйелдерді зорлау, 
ақыр соңында билікті құлату. 

(Жалғасы 2-3 беттерде).

Ел Президенті Қасым-Жомарт ТОҚАЕВТЫҢ «Qazaqstan» ұлттық арнасына 
берген сұхбаты көкейдегі көп сауалға нақты жауаптар беруімен ерекшеленді. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының ұлттық 
арнаға берген  сұхбатының ел ертеңіне алаңдаған жұртшылық 

үшін маңызы зор. Ең басты мәселе - қанды қаңтар оқиғасы. Ақ қарасы 
анықталмаған мәселеге ел азаматтарының ілесіп кетуінің салдары-
нан адам өмірі мен қыруар қаражатты талап ететін нысандардың 
қирауы- ел экономикасына орасан зор зиянын тигізді. Елде биліктің 
ауысуы- қалыпты үрдіс.

Алайда, қазақтың қасиетті сөзімен айтар болсақ, "Кеткен келінмен 
қадірі қоса кетеді" деген бар емес пе?! Осы орайда, Елбасының 30 
жылдық еңбегін жоққа шығаруға болмайтынын ерекше атап өтті. Бұл ретте 
саясаттың атқарар қызметін елмен жұмыс жасаған жандар біледі және өз 
бағасын бере жатар деп қысқа қайырды.

Ел аузында таралып жатқан күдікті деп ұсталған азаматтарды қинап, 
қызметін асыра пайдаланған қызметкердің ішінде: "Шаш ал десе, бас 
алатындардың" жоқ емес екенін де жасырмады. Бұл жұмыстардың 
барлығын қатаң бақылауға және қадағалауға алғанын айтты. Осы 
жұмыстарды жүргізуде алып қашпа әңгімелердің бар екенін еске салып, 
блогерлердің саяси сауатсыздарының көп екеніне ерекше тоқталды. 
Сөйлей беру өнер емес, сөйлеу білу -өнер екенін ұмытпауға шақырды. 
Сондай-ақ, жалған ақпарат таратқандарды жауапқа тартар заң бар екенін 
ұмытпауға шақырды. Адамдар мемлекетке емес, мемлекет адамдар үшін 
қызмет ететінін еске салып өтті. Осы орайда әр тұрғын өзіне «Мемлекет 
мен үшін не істеді емес, мен мемлекет үшін не істедім» деген сауалды қояр 
болса, дамымау мүмкін еместігін сеніммен айтып өтті.

Биліктегі ескі сарында жұмыс жасайтын тұлғалардың заман көшіне 
ілесе алмайтындарын босату қажет деп, "Жаңа Қазақстанды" құруға 
білімді, еңбекқор жастарды тарту мәселесі қарастырылып жатқанын да 
жеткізді.

Сонымен қатар, осындай қатігездік пен тонаушылық кедейліктен 
бұрын білімсіздіктен басталатын айтқан, президент сөзі "Тамағы тоқтық, 
жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын " деген ойға сыйып кеткен тәрізді. 
Еңбекқорлықтың болмауы-арандатушылардың ең басты қаруы екенін де 
ашық айтты.

Журналист қойған сұрақтарға пайымды пікірін, нақты жауабын берген 
Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің әкесі жайлы жазылған кітаптың сюжеті 
негізінде кино түсірмек болып жатқандардың бар екенін білетінін, сондай-
ақ, ол кино түсіруге тапсырыс бермегенін де, бермейтінін де еске салды. 
Сөз соңын ел президенті "Біздің Отанымыз-біреу.Ол -Тәуелсіз Қазақстан. 
Оның дамуына жұмыс жасауға бар адам міндетті"-деп, және еліміздің 
тұғыры мәңгілік екеніне сенім білдірді.

Сандуғаш ТӨРЕБЕК,
Абай атындағы мектеп – гимназияның 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

ТЫНЫШТЫҚТЫҢ ҚАДІРІН БІЛЕЙІК!
- Сарқанда қонақ үй бар 

ма? – деп сұрайтындарға 
енді ауыз толтырып жауап 
бере аламыз. Бұған дейінгі 
«Сарқан», «Қазақстан», «Ала-
тау» қонақ үйлерінің сапына  
SARKAND PALACE қосылды. 
Өткен жылы пайдалануға 
берілген SARKAND GRAND 
мейрамхана жанынан жаңа екі 
қабатты заманауи мейманхана 
есігін қала қонақтарына айқара 
ашты. Осынау жаңа тұрпатты 
қызмет көрсету орындарын 
ел иігілігіне ұсынған белгілі 
кәсіпкер, Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы, «Құрмет» 
орденінің иегері Ғалым 
Рахметқалиев. 

- Ауылшаруашылығы сала-
сында ұзақ жыл ілкімділігімізді 
танытып, біршама жетістіктерге 
қол жеткізгеннен кейін мейрам-
хана, мейманхана бизнесімен 
шұғылданып, осы бағытта өзімізді 

сынап көруге бел байладық. 
Өкінішке орай, біздің талпынысы-
мыз пандемияға байланысты ка-
рантин кезеңіне тұспа тұс келді. 
Бағыттан таймадық, қолға алған 
ісімізді тиянақтадық. Міне, зайы-
бым Айжан екеуіміздің жоба-
жоспарларымыздың нәтижесінде 
қызмет көрсету кешені ел игілігіне 

ұсынылды, - дейді 
Ғалым Болатұлы.  

Қонақ үй 32 
бөлмеден тұрады, 
оның 4-еуі люкс 
бөлмелер сана-
тында. Екінші 
қабаттағы конфе-
ренц залы түр-
лі салалардың 
басқосуын, семи-
н а р - к е ң е с т е р і н 

●Жағымды жаңалық

SARKAND PALACE – 
ЕЛ ИГІЛІГІНЕ

өткізуге қолайлы. Мейман-
дарды сергіту мақсатында 
мұнда спорттық жаттығу залы 
жұмыс істейді. Сонымен қатар 
келушілерге қолайлы жағдай жа-
сау мақсатында асхана, кафе 
жүйелі жұмыс атқаратын болады.  

Жуырда жаңа қонақ үй 
кәсіпкердің әкесі, ауданымыздың 
абыз ақсақалы Болат 
Рахметқалиевтың ақ бата-
сымен салтанатты түрде 
ашылды. Жұртшылықтың игі-
лігіне ұсынылған жаңа нысан 
ауданымызға жұмыс сапарымен, 
іскерлік мақсатпен, туристік сапар-
мен келетін меймандарымыздың 
талап-тілегінен шығары сөзсіз.

Жомарт ИГІМАН.

БІЗДІҢ БІР ҒАНА ОТАНЫМЫЗ БАР, ОЛ - ҚАЗАҚСТАН
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(Жалғасы 3 бетте).

KÖKEIKESTI

(Жалғасы. Басы 1-бетте).

– Олар билікке неге қарсы шықты?
– Мәселе мынада: төңкерісшілер елімізде 

қолға алынған реформаларға кедергі келтіруге 
тырысты. Тіпті Президентке де қарсы бол-
ды. Өзгерістер олардың мүдделеріне тиімді 
емес еді. Өйткені реформалардың басты 
мақсаты – әділетті қоғам орнату, монопо-
лияларды жою, саяси трансформация жасау, 
еліміздің экономикалық дамуын жеделдету. 
Халық та осыны талап етіп отыр. Сондықтан, 
бағытымызды өзгертпейміз, реформалар 
міндетті түрде өз жалғасын табады.  

– Сіз тергеу жұмыстарының жүріп 
жатқанына жаңа тоқталдыңыз. Деген-
мен алдын ала тергеу нәтижелері жөнінде 
айта аласыз ба?

– Қазір өте ауқымды тергеу жұмыстары 
жүргізілуде. Бас прокуратура нақты ақпаратты 
жүйелі түрде жариялап жатыр. Қандай да 
бір нәтиже туралы айтуға әлі ерте. Бұл – өте 
күрделі мәселе. Қазір тергеу құпия түрде 
жүргізіліп жатыр. Өйткені бұл өте ерекше іс 
болғандықтан біраз уақыт керек. Көп ұзамай 
халқымызды мазалап отырған сұрақтарға 
міндетті түрде жауап беріледі. Бәрі де айтыла-
ды. Халықтан ештеңені жасырып қалмаймыз. 
Қазір тек мына нәрсені ғана айта аламын. Бұл 
біздің халқымыздың қауіпсіздігіне, еліміздің 
тұтастығына төнген қауіп болды.  

– Адамдардың құқықтарының 
қорғалуына байланысты жаңа ғана өзіңіз 
айтып өттіңіз. Енді осыған тоқталайық. 
Күлбілтелемей бірден айтсақ, бұл – азап-
тау фактілері туралы. Өзіміз де көрдік. 
Әлеуметтік желілердегі видеолар-
ды, жазбаларды сай-сүйегің сырқырап 
қарайсың. Әсіресе арқасына үтік басылған 
талдықорғандық Азамат Батырбаев де-
ген жігітке қатысты. Осыдан хабардар-
сыз ба?

– Иә, бұл мәселе жөнінде жақсы 
білемін. Кейбір азаматтарымыз менің атыма 
бейнеүндеу жазып, әлеуметтік желілерде та-
ратып жатыр. Мұны да біліп отырмын. Осыған 
байланысты мен Ішкі істер министрлігі мен 
Бас прокуратураға арнайы тапсырма бердім. 
«Шаш ал десе, бас алатын» әрекеттерге жол 
беруге болмайды. Қоғамдық комиссиялар 
өз жұмысына кірісіп кетті. Адам құқықтары 
жөніндегі уәкіл Эльвира Әзімова, белгілі 
құқық қорғаушылар: Айман Омарова, Жеміс 
Тұрмағамбетова, Абзал Құспан және басқа 
да заңгерлер жиналып, арнайы комиссиялар 
құрды. Олар әр істің заңдылығын қарап жатыр. 
Қоғамдық комиссияларға сенімсіздік көрсетуге 
ешқандай себеп те, хақымыз да жоқ. Билік те, 
құқық қорғау органдары да жұмыстарына ара-
ласпайды. Мен де араласпаймын.

Әрбір құқық бұзушылық дерегі бойынша 
шаралар қабылданады. Кінәлі адамдар жазаға 
тартылады. Мен үшін азаматтарымыздың 
құқығы аса маңызды. Әсіресе қазіргі таңда 
мұны ең маңызды мәселе деп айтуға болады. 
Әрбір іс бойынша әділ шешім шығару мен үшін 
негізгі принцип болып табылады.

– Ал бұзақыларға қатысты қандай іс-
шаралар қабылданады?

– Бұзақылар туралы мәселеге келсек, 
кейбір адамдар жазықсыз азаматтарды еш 
себепсіз қамауға алды деп ойлайды да, осын-
дай жалған ұрандарды ел ішінде таратады. 
Бірақ мынаны ұмытпауымыз керек: олардың 
ішінде лаңкестер де, қылмыскерлер де бар. 
Қараңызшы, мыңдаған адам қаланы қиратып, 
нағыз террористік әрекеттерге барды. Бірақ 
қазір бәрі жай ғана бейбіт азаматтар болып 
шықты. Бұған кім сенеді? Жалпы, лаңкестерді, 
қарақшыларды халық қаһармандары, батыр-
лары деп айтуға болмайды. Бұл – ешқандай 
шындыққа келмейтін жалған уәж. Егер біз 
ақиқатына көз жеткізбей, олардың айтқанына 
сенетін болсақ, елімізге тағы бір үлкен қауіп 
төндіреміз. Бұл – қарақшыларды Қазақстанға 
шақыру деген сөз. Сондықтан аталған 
мәселеде біз өте сақ болуымыз керек. Әрбір іс 
бойынша мұқият тергеу жүргізуіміз қажет.

– Ресейдегі бірқатар сарапшы 
елімізде болған оқиғаға қатысты 
«Төңкерісшілердің мақсаты Президент 
Қ.Тоқаевты Қазақстаннан қуып шығу не-
месе тұтқынға алу» деген болжам жасады. 
Сол рас па? Бірақ Сіз олардың жоспарын 
жоққа шығардыңыз. Осыған байланысты 
Өзіңіз қандай нақты түсініктеме берер 
едіңіз?

 – Бәлкім, бұл Ресейдің барлау қызметінің 
көзқарасы шығар. Бұл рас та болуы мүмкін. 
Олар біздің еліміздегі оқиғаларды мұқият 
бақылап отырады ғой. Қалай десек те, арнайы 
жасақталған қарулы бандалар билікті басып 
алғысы келді. Сондықтан шетелдік сарап-
шылар айтқан пікірдің жаны бар деп ойлай-
мын. Дегенмен барлығына байыппен қарап, 
салмақты баға беру қажет. «Сабыр түбі – сары 
алтын» деп халқымыз бекер айтпаған. Бізге 
керегі – асығыс шешім шығарып, істі жауып та-
стау емес, міндетті түрде ақиқатқа көз жеткізу. 
Бұл – менің алдыма қойған мақсатым. 

– Сіз Владимир Путинге қоңырау 

шалып, Ұжымдық қауіпсіздік туралы 
шарт ұйымының әскерін Қазақстанға 
шақырдыңыз. Бұл еліміздің дербестігін, 
егемендігін Ресейге телу деген сөз емес 
пе? Соларды шақырмаса болмайтын ба 
еді өзі? Қазір осы шешіміңізге өкінбейсіз 
бе?

– Өкінбеймін. Бұл – ешқандай да өкіндіретін 
шешім емес. Керісінше дұрыс шешім болды 
деп ойлаймын. Өйткені қарулы қарақшылар 
Алматыны қиратып, өзге қалаларға қауіп 
төндірді. Осы қарулы контингент болмаса, 
лаңкестер басқа да қалаларды басып алар 
еді. Қарулы шайқастар Талдықорғанда, Та-
разда, Шымкентте, Қызылордада орын алды. 
Елордада лаңкестердің дайындық жұмыстары 
байқалды, олар тіпті Ақордаға шабуыл жасауға 
дайын болды.  

мен, Қазақстанның стратегиялық мүддесіне 
сай келеді.  

Екінші мәселе. Иә, расында да, 
кейбір ресейлік саясаткерлер тарапынан 
«Қазақстанның солтүстік облыстарындағы 
жерлер біздікі» деген сөздер айтылды. Бірден 
кесіп айтайын. Бұл – ақылға сыймайтын, орын-
сыз пікір. Ресми билік, яғни Кремль, әрине, бұл 
уәжді қолдамайды.

Екі елдің басшылығы арасында жер 
мәселесіне қатысты ешқашан дау туындаған 
емес. Маған В.Путиннің өзі «жерге қатысты 
ешқашан мәселе көтермейміз» деп айтқан. 
Сондықтан алаңдайтын ешнәрсе жоқ. Ше-
карамыз толық айқындалған, бекітілген. Бұл 
ақиқатты бүкіл әлем мойындайды. Екі елдің 
арасындағы байланыстарға сызат түспеген. 
Ресей Президенті осындай қағидаттарға 

уақытта облыс әкімдері сайлана ма?
– Жалпы айтқанда, кадрлық ауыс-түйіс 

– үздіксіз жалғаса беретін үдеріс. Лауазым 
мәңгілік дүние емес. Жұмыстың жаңа тала-
бына икемделе алмаған адамдар қызметтен 
кетуге мәжбүр болады. Олардың орнын жаңа 
кадрлар басады. Әкімнің бәрін ауыстыру менің 
негізгі мақсатым емес. Әкімдердің жұмысына 
жан-жақты талдау жасалады. Негізгі талап – 
азаматтардың әл-ауқатын арттыру. Сондықтан 
қажеттілік болса, тиісті кадрлық шешімдерді 
қабылдаймын. Міндетті түрде өзгерістер бола-
ды. 

Мен 2020 жылы халыққа Жолдауымда 
алғаш рет ауыл әкімдерін сайлау туралы айт-
тым. Көп ұзамай ауыл әкімдерін сайладық. 
Былтырғы Жолдауымда «Келесі қадам – аудан 
әкімдерінің сайлауы» деп айттым. Оны 2024 
жылы өткіземіз. Бәлкім, пилоттық жоба ретінде 
келесі жылдан бастасақ, орынды болар. 

– «Жаңа Қазақстанды» құрамыз 
деп отырмыз. Бірақ бұрынғы жүйеде 
жұмыс істеген адамдар қызметке қайта 
тағайындалып жатыр. Жұрт ескі маман-
дармен жаңа Қазақстанды қалай құрамыз 
дейді. Бұл туралы не айтар едіңіз?

– Негізі, кадр мәселесі өте күрделі әрі 
аса маңызды. Расында, көп нәрсе білікті 
кадрларға байланысты. Менің бастамам бой-
ынша Президенттік жастар кадрлық резерві 
құрылды. Кадрлық резервке өткен азаматтар 
біртіндеп жауапты қызметке тағайындалып 
жатыр. Әрине, мұнымен шектелуге болмайды. 
Басқа да адамдарға жол ашуымыз керек.

Жалпы, мемлекеттік қызметшілерге 
қойылатын талап өте жоғары болуға тиіс. 
Кез келген адам бірден министр немесе 
әкім бола салмайды. Ол анық нәрсе. Біраз 
уақыт, мол тәжірибе керек. Ондай лауазымға 
білімді, білікті, қызметіне адал азаматтарды 
тағайындаған жөн. Бұрынғы мамандардың 
бәрін жұмыстан шығару дұрыс болмас еді. 
Орысша «политическая чистка», яғни «саяси 
тазалауға» барудың қажеті жоқ. Мемлекеттік 
басқару саласына бірте-бірте жаңа мамандар 
келеді. Келіп те жатыр. Бұл – қалыпты үдеріс. 
Бірақ бір нәрсені есте ұстаған жөн. Мемлекеттік 
қызмет – эксперимент  алаңы емес! Сондықтан 
бұл жұмысты бірте-бірте жүргіземіз.

– Алдыңғы сұхбатыңызда сіз елімізде 
кадр тапшылығы бар екенін айттыңыз. 
Шын мәнінде, көптеген білікті маманда-
рымыз шетелде жүр. Білім қуып, кәсіп 
іздеп кеткендер де бар. Шетелдегі от-
андастарымызды Қазақстанға шақыру 
ойыңызда бар ма? Жалпы, бұл іске асуы 
мүмкін дүние ме?

– Расында шетелде жүрген білікті маман-
дарымыз аз емес. Бұл үшін ешкімді айыптауға 
болмайды. Қазір – жаһандану заманы. Адам 
қай жерде сұранысқа ие болса, сол жерге ба-
рып жұмыс істеуге қақы бар. Оған ешкім кедергі 
жасамайды. Біз өз саласында табысқа жеткен 
азаматтарды бұған дейін де шақырғанбыз. 
Елге қайтып келген отандастарымыз да бар. 
Бірақ шындығын айтуымыз керек, елімізге 
білімі жоғары, парасатты адамдар керек. 
Жалпы, адами капитал жоғары болуы қажет. 
Жалпақ тілмен айтсақ, Отанымызға келген 
адамдардың сапасы неғұрлым жоғары болса, 
елімізге соғұрлым тиімді болады.

Жалпы, бәріміз еңбекқорлықтың, 
біліктіліктің идеологиясын көтеруіміз ке-
рек. Ұлтымыз дүние жүзінде, ең алдымен, 
еңбекқор, жұмысқа адал ұлт ретінде мойын-
далатын болса, бұл экономикамызға оң әсер 
етеді. Масылдықтан, жалқаулықтан алшақ 
болуымыз қажет. Сонда ғана Жаңа Қазақстан 
тұжырымдамасы іске асады. Меніңше, біз 
бұрын үлкен идеологиялық қателік жібердік. 
Шетелге, яғни, Орталық Азиядан Ресейге кет-
кен жұмысшыларға күліп, «Қараңыздар, олар 
қара жұмыспен айналысуға мәжбүр болды, ал 
бізге келгенде, бірде-бір қазақ шетелде жұмыс 
істемейді, жайбарақат жүрміз» деп қатты 
мақтандық. Кез келген еңбекті жоғары бағалау 
қажет, солай емес пе? Бүгінгі күні Орталық 
Азиядағы жұмысшылар Ресейде еңбек етіп, 
күн көріп жатыр. Ал біздікілер еңбек бәсекесіне 
шыдай алмайтын болды. Өкінішке қарай, 
бұл – «сырьевое проклятье», яғни «шикізатқа 
тәуелді болудың» салдары.

– Тағы бір маңызды дүниеге на-
зар аударсам деймін. Сіз «мемлекет 
ақпараттық соғыста жеңілді» дедіңіз. 
Елдегі журналистика деңгейіне көңілі тол-
майтындар көп. Мұның бір себебі, ақпарат 
құралдарына мемлекет қатаң бақылау 
жасайды дейді олар. Біз демократиялық 
қоғам құрамыз десек, БАҚ саласын шын 
мәнінде «төртінші билік» деңгейіне 
көтеруіміз керек емес пе? Осы туралы 
ойыңызды ортаға салсаңыз.

Кейбір беделді сарапшылардың айтуынша, 
лаңкестер Қазақстанның басты екі қаласын 
басып алуды жоспарлаған. Бұл – Сириядағы 
сценарийге ұқсас жоспар. Сол елде лаңкестер 
Дамаск пен Ракканы  басып алуға әрекеттенген 
еді. 

Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт 
ұйымының әскерлері біздің елде бір де бір 
оқ атқан жоқ. Оны ашық айту керек. Олар тек 
негізгі стратегиялық нысандарды күзетіп тұрды. 
Осы кезде біздің күштік құрылымдар іске кірісіп, 
қарулы лаңкестерге тосқауыл қойды. Арамыз-
да тек тығыз байланыс пен үйлесім болды.     

Ал енді «Путинге қарыз боп қалдық» де-
генге келсек, бұл – бос әңгіме. Оны доғару 
керек. Біріншіден, Ұжымдық қауіпсіздік туралы 
шарт ұйымының контингенті В.Путиннің неме-
се Ресейдің жеке әскері емес. Бұл ұйымның 
әскери құрамы оған мүше елдердің бәріне 
ортақ. Онда Ресейден бөлек, Беларусь, Ар-
мения, Тәжікстан және Қырғызстанның әскери 
бөлімдері бар. Қазақстан да – осы ұйымның 
толыққанды мүшесі әрі негізін қалаушысы. 
Сондықтан бәрі – заңды, қисынды. 

Ресейге келсек, бұл алпауыт ел өзінің 
геосаяси мүддесін де қорғады. Қазақстанның 
тұрақтылығы Ресейге өте қажет. Мұны дұрыс 
түсінуіміз керек. Қазақстан мен Ресей – 
стратегиялық серіктестер. Арамызда шынайы 
достық пен өзара сенім болуы керек. Басқа сая-
сат ұстансақ, екі елдің стратегиялық мүддесіне 
нұқсан келтіреміз. Жалпы, біз ешкімге ештеңе 
де қарыз емеспіз. Қазақстан – егемен мемле-
кет. Сондықтан саясатымыз да дербес.

– Сонда да көрші елдің кейбір 
журналистері «Ресей Қазақстанды 
құтқарды» деп жазып жүр...

– Жаңа ғана айтып өттім, Ресей – 
Қазақстанға жақын орналасқан серіктес мемле-
кет. Осындай жағдайда оның бізге көмекке келуі 
айтпаса да түсінікті. Мұны құтқару емес, ортақ 
мүддемізді қорғау үшін жасалған іс-әрекет деп 
түсінуге болады. Бұл – бір. Екіншіден, аталған 
мәселеге геосаяси ахуал тұрғысынан да қарау 
керек. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы 
– бәрімізге ортақ құрылым. Ресей және Ұйымға 
мүше мемлекеттер Қазақстанның ғана емес, 
өздерінің де қауіпсіздігін ойлады. Сол үшін 
көмек қолын созды.

– Жалпы, Қазақстанның Ресеймен 
қарым-қатынасы қандай болуы керек? 
«Мәскеу біздің жерімізге көз алартып жүр, 
солтүстік облыстарды тартып алады» 
деген пікірлер де айтылады.

– Бірінші сұрағыңызға қатысты айтар бол-
сам, Қазақстан мен Ресей арасында мәңгі тату 
көршілік туралы келісім бар. Ресей – ғасырлар 
бойы қатар өмір сүріп келе жатқан құдайы 
көршіміздің бірі. Қазақтың тағдырына осылай 
жазылған. Мұны біз өзгерте алмаймыз. Саяси, 
сауда-экономикалық және мәдени байланы-
старды нығайта беруіміз керек. Бұл, ең алды-

адалдығын, беріктігін көрсетті.
– Түсінікті. Енді «Қаңтар қасіретіне» 

қайта оралсақ, халықтың көбі Тұңғыш Пре-
зидентке және оның отбасына қатысты 
наразылығын білдірді, тіпті ашу-ызаға 
толы пікірлер айтылды. Себеп белгілі. 
Сіз өзіңіз Мемлекет басшысы ретінде осы 
жағдайдан қандай сабақ алдыңыз?

– Мәселеге жан-жақты қарайтын болсақ, 
халық наразылығының астарында өткір 
әлеуметтік мәселе жатыр. Халықтың көбінің 
әлеуметтік жағдайы төмен. Бұл – ақиқат. 
Мемлекеттің тұтас байлығы аз ғана топтың 
қолында. Теңсіздік белең алуда. Наразылықтың 
түп-тамыры осыдан басталды. Бұл мәселе ту-
ралы мен Парламентте, басқа да жиындарда 
айттым.

Өкініштісі, азаматтардың наразылығын 
лаңкестер мен қылмыскерлер пайдаланып 
кетті. Бұған бәріміз куә болдық. Расында, 
әлеуметтік желіде Тұңғыш Президентіміз ту-
ралы әртүрлі ойлар айтылып, жазылып жатыр. 
Қанша адам болса, сонша пікір болады.

Мен Мемлекет басшысы ретінде Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 30 жылдық еңбегін 
жоққа шығаруға болмайды деп ойлаймын. 
Тарихқа қиянат жасамау керек. Нұрсұлтан 
Назарбаев – мемлекетіміздің іргесін қалаған, 
мемлекеттігімізді нығайтуға зор үлес қосқан 
тұлға. Оның қызметіне әділ баға беруге 
міндеттіміз. Тұңғыш Президенттің кемшіліктері 
болса, одан жас басшылар сабақ алуы қажет. 
Қаңтар оқиғасы елімізге де, менің өзіме де 
үлкен сабақ болғаны сөзсіз. Тиісті қорытынды 
жасалды. Қазір елімізде қабылданып жатқан 
саяси шешімдер − соның нәтижесі. Алдымызда 
өте көп жұмыс бар. Мұны барлығы көріп, біліп 
отыр деп ойлаймын.

– Иә, соңғы кездері көптеген ауыс-
түйіс болды. Соның ішінде Ерболат 
Досаевты Алматы қаласының әкімі 
етіп тағайындаған шешіміңізге на-
разы тұрғындар митингке шықты. Бұл 
шешімді қайта қарау ойыңызда бар ма?

– Ондай ойым жоқ. Алматы – еліміздегі 
ең ірі, ерекше шаһар. Қаланың ахуалы, 
тұрғындардың әл-ауқаты менің жеке назарым-
да. Қаңтар оқиғасы кезінде қаланың экономи-
касы зардап шекті. Азаматтардың және биз-
нес иелерінің дүние-мүлкі тоналды. Көптеген 
нысан өртелді, қиратылды. Соның бәрін 
қалпына келтіру керек. Бұл – оңай шаруа емес. 
Сондықтан осындай жауапты жұмыс жаңа әкім 
Ерболат Досаевқа жүктелді, қолынан келеді 
деп үміттенемін. Себебі оның бизнес сала-
сында, мемлекеттік қызметте тәжірибесі мол. 
Іскер, еңбекқор адам. Жұмыс істеуіне мүмкіндік 
берген жөн деп ойлаймын.

– Осы сияқты басқа да біраз кадрлық 
өзгерістер болып жатыр. Бірақ әкімдердің 
басым көпшілігі әлі орнында отыр. 
Олардың жағдайы қалай болмақ? Алдағы 
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– Жалпы, қазақ журналистикасының 
деңгейі төмен деп айтуға болмайды. Керісінше 
қазақ журналистикасының деңгейі жоғары 
екені күмәнсіз. Қаңтар оқиғалары кезінде 
ақпараттық вакуум болды. Оны кәсіби тұрғыда 
дайындалған лаңкестер, қылмыскерлер өз 
мүддесіне пайдаланды. Интернетті бұғаттауға 
мәжбүр болдық. Бұл – әлемдік практика. 
Бірақ басқа да ақпарат құралдарымыз бар 
ғой. Содырлар кейбір теле-радио арналардың 
ғимаратын өртеп, қиратты. Одан басқа ақпарат 
құралдары үздіксіз хабар таратты. Ешқандай 
шектеу болған жоқ.

Ал баспасөз бостандығына келсек, бізде 
заң бойынша цензура жоқ. Ақпарат еркіндігін 
барынша қамтамасыз етіп жатырмыз. Бірақ 
еркіндік деген ойыңа не келсе, соны айту 
емес. Кез келген демократиялық елдерде 
жалған ақпарат таратқан адам жауапқа тар-
тылады. Мен әрбір журналист, ең алдымен, 
мемлекетшіл азамат болуы керек деп са-
наймын. Осы орайда Н.Некрасовтың «Ақын 
болу шарт емес, азамат болу – міндетің» де-
ген қанатты сөзі бар. Сондықтан әрқайсымыз 
еліміздің патриоты болуға тиіспіз.

Қазақтың «Айтылған сөз – атылған оқ» де-
ген даналығы бар. Осы ретте, өкінішке қарай, 
кейбір журналистер жалған ақпарат таратып, 
елдің мүддесіне қарсы жұмыс істейді. Қазіргі за-
манда блогерлер көбейіп кетті. Олардың кейбір 
әрекеттері кері әсер етеді. Бір блогерлер жақсы 
жазады. Ал екінші біреулері мәселенің байы-
бына бармай, зерттемей, үстірт қарайды. Де-
генмен азаматтарымыз ақ пен қараны ажырата 
алады деп ойлаймын. Расында, «ақпараттық 
соғыс» бүкіл әлемде болып жатқан үрдіс. 
Сондықтан біз де оған бейімделуіміз керек.

– Сіз осы күзде саяси реформа-
лар ұсынатыныңызды айттыңыз. 
Жоспарыңыз сол қалпында ма? Түбегейлі 
өзгерістер күтуге бола ма?

– Қандай түбегейлі өзгерістер болатынын 
қазір айта алмаймын. Бірақ біраз өзгеріс бо-
лады. Бұл туралы Мәжілісте сөйлеген сөзімде 
айттым. Мен бастапқыда жаңа саяси реформа-
ларды күзде жариялаймын деп ойлағам, бірақ 
саяси реформаларды наурыздың ортасын-
да халыққа Жолдауымда ұсынатын болдым. 
Қазіргі таңда жұрт реформаларды зор үмітпен 
күтіп отырғанын білемін. Сондықтан «Жаңа 
Қазақстанды бірге құрайық» деп үндеу жол-
дадым. Онда айтылған мәселелерді көпшілік 
қолдап отыр.

Жалпы, кез келген қиындықтың артын-
да үлкен мүмкіндіктер тұр. Қытай тіліндегі 
«дағдарыс» деген сөздің «жаңа мүмкіндіктер» 
деген мағынасы бар. Осы ретте біз де күш-
қуатымызды Отанымызды өркендетуге 
жұмсайық.

Әрине, азаматтық қоғаммен, дербес са-
рапшылармен ауқымды диалог жүргізу керек. 
Өйткені халықтың пікірі өте маңызды. Мен 
«Адамдар мемлекет үшін емес, мемлекет 
адамдар үшін» деген ұстанымды жарияладым. 
Осыған байланысты Үкіметке тиісті ұсыныстар 
дайындауды тапсырдым. 

– Соңғы кезде олигополия деген 
терминді көп пайдаланып жүрсіз. Оны 

көпшілік әлі түсіне қойған жоқ. Дүйім 
жұрттың бәрі оны толығымен түсінеді 
деп айту қиын. Түптеп келгенде, бұл сөздің 
мағынасы неде? Соны айтыңызшы?

 – Олигополия – бұл экономика саласындағы 
саны шектеулі адамдардың үстемдігі деген сөз. 
Бізде осындай үрдіс белең алуда, көпшілік, 
әсіресе, кәсіпкерлер оны жақсы біледі. Бұл 
шынайы бәсекеге, жалпы айтсақ, әділеттілікке 
кедергі болып отыр. Осы мәселені шешпесек, 
экономикамыз дамымайды, ішкі саяси ахуал 
мүлдем нашарлап кетеді. Сондықтан менің ба-
сты мақсатым – экономикада болсын, саясатта 
болсын, монополияны мейлінше жою. Одан 
біржола құтылған жөн. Бұл, әрине, оңай емес, 
бірақ міндетті түрде осы жұмысқа кірісуіміз ке-
рек. Басқа жол жоқ. 

– Сіздің пікіріңізше, бүгінгі 
қоғамымыздың алдында тұрған ең 
маңызды мәселе қандай?

– Қоғамдағы ең маңызды мәселе – заң 
үстемдігін қамтамасыз ету. Өкінішке қарай, 
заңды мойындағысы келмейтін азаматтар 
аз емес. Басқаша айтсақ, құқықтық нигилизм 
белең алуда. Ағаларымыз «Тәртіпсіз ел бол-
майды» деп баяғыда айтқан болатын. Менің 
ұстанымым: қоғамда заң мен тәртіп болса 
ғана, ел ішінде үйлесім, бейбіт өмір болады. 
Заң – кез келген өркениетті қоғамның басты 
өлшемі. Заң үстемдік құрғанда ғана әділетті 
қоғам қалыптасады. Біз міндетті түрде бұған 
қол жеткізуіміз керек. Бұл – менің нақты 
ұстанымым.

– Сіз Үкіметтің отырысында ше-
телге заңсыз шығарылған қаражатты 
Отанымызға қайта әкелу керек деп тап-
сырма бердіңіз. Бұл тапсырма қашан 
орындалады? Соның мерзімдері туралы 
айта аласыз ба?

– Мен Үкіметке тиісті тапсырма бердім. 
Бұл мәселе бойынша Үкімет екі айдан кейін 
маған нақты ұсыныстарын айтады. Содан 
кейін жұмыс басталады. Аталған мәселе бой-
ынша ауқымды сараптама жасау керек. Онсыз 
болмайды. Содан кейін шетелдегі тиісті меке-
мелермен келіссөздер жүргізуге кірісеміз. Бұл 
өте күрделі әрі ұзақ уақытқа созылатын жұмыс 
болатын сияқты. Оны ашық айтқан жөн. Бірақ 
әділдікке жету үшін осы жұмысты бастау керек. 
Шетелге заңсыз шығарылған қаражатты елге 
қайтаруға тиіспіз.

– Сіз екі мерзім ғана Президент 
қызметін атқаруыңыз мүмкін екенін 
айттыңыз. Олай болса, келесі сайлауға 
қатысатыныңыз анық қой?

– Бұл мәселе Конституциямызда жазылған. 
Президентке екі мерзім берілген. Оны бұзуға 
болмайды. Наурыздағы Жолдауымда, мүмкін, 
осы маңызды мәселе жөнінде өз пікірімді ай-
тармын. Ал бірақ қазір сайлауға барамын ба, 
бармаймын ба, оны айта алмаймын.

– Сіздің ойыңызша, Қазақстанның 
болашағы қалай болады? Кешегі 
оқиғалардан кейін көпшілігімізге 
«Егемендігімізді сақтап қала аламыз ба?» 
деген ой келгені рас.

– Біздің халқымыз талай «тар жол, тайғақ 
кешуді», қилы заманды басынан өткерген. 

Қиындықтың бәрін жеңген. Кешегі қасіретті 
оқиға кезінде халқымыз бірлігін көрсетті. Осы 
құндылықты келешек ұрпаққа аманат етуіміз 
керек. 

Қазақстанның болашағы жарқын болаты-
ны сөзсіз. Мен бұған кәміл сенемін. Біздің бір 
ғана Отанымыз бар. Басқа Отанымыз жоқ. 
Болмайды да. Еліміздің Тәуелсіздігі бәрінен 
қымбат. Бұл – аксиома, ақиқат. Оны көздің 
қарашығындай сақтау – ортақ парызымыз.

Ал  егемен ел дегеніміз қандай ел? Бұл – 
әлемдік үдеріске бейімделген біртұтас халық. 
Дербестігін жалаң сөзбен немесе ұранмен 
емес, нақты іспен дәлелдей білген ел. Де-
мек, «Егемендікті сақтап қаламыз ба?» де-
ген күмәнді ой ешкімде болмауы керек. Ол 
қисынсыз тұжырым, қисынсыз сөз. Керісінше, 
әрқайсымыз «Тәуелсіздігімізді қалай бекем 
ұстап қаламыз?» деп ойлануға тиіспіз.  

Тілімізге келсек, оны да сақтап қаламыз. 
Басқаша болмайды, себебі тарихымыздағы 
ең күрделі кезеңдерде тіліміз көзі ашық 
ағаларымыздың, қарапайым халқымыздың 
арқасында аман қалды. Дегенмен тіл рефор-
масын жасауымыз керек. Мәселе латын гра-
фикасына жедел түрде көшуде емес. Бұл іске 
байыппен қараған жөн. Сараптама жасалуға 
тиіс. Қисынсыз нәрсенің пайдасы жоқ. Әсіресе 
тілге келгенде, асығыстық танытуға болмайды. 
Себебі бұл өте нәзік дүние.

– Жұртымыздың қандай жақсы 
қасиеттерді бойға сіңіргенін қалар едіңіз?

– Бұл туралы мен жаңа да айттым. Деген-
мен бұл – өте маңызды мәселе, сондықтан 
қайталап айтайын. Біз қоғамда еңбекқорлық 
идеясын орнықтыруымыз керек. Турасын 
айтайық, бұл қазір ең өзекті мәселе болып тұр. 
Азаматтарымыз адал еңбекпен табыс табуды 
ең басты, орынға қоюы қажет. Бақуатты ел 
болу биліктің жұмысына ғана емес, ол ең ал-
дымен, әрбір азаматтың еңбегіне байланысты. 
Елдің тұрмысын құрғақ сөзбен емес, нақты 
іспен көтеру керек. Біздің жастарымыз осыны 
айқын ұғынса деймін. Елімізде белгілі теріс 
факторларға қарамастан, тиімді, пайдалы 
жұмыс атқаратын мүмкіндіктер аз емес. Жақсы 
мен жаман туралы ұлы Абайдан асырып ешкім 
айта алмас. Сондай-ақ ойшыл ақынның «та-
лап, еңбек, терең ой, қанағат және рақым» де-
ген даналығының да мәні зор. Бұл қағида бізге, 
әсіресе осы заманда ауадай қажет. 

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз 
күнделікті қандай ақпарат көздерін пай-
даланасыз? Теледидар, мерзімді басылым, 
әлеуметтік желілер...

– Мерзімді баспасөзді үзбей қараймын. 
Бұл – менің бұрыннан қалыптасқан дағдым. 
«Егемен Қазақстан», «Айқын», «Астана 
ақшамы» газеттерін оқимын. «Ана тілі», «Қазақ 
әдебиеті», «Жас қазақ», «Түркістан» газеттерін 
де міндетті түрде оқып тұрамын. Жалпы, мен 
көп оқитын адаммын. Жақсы мақала немесе 
сұхбат көрсем, астын сызып оқуға тырысамын. 
Өзекті мәселе байқасам, оған қатысты нақты 
тапсырма беремін. Әлеуметтік желідегі өткір 
жазбаларды да үнемі шолып отырамын. Ал 
теледидардан жаңалықтар мен сараптамалық 
бағдарламаларды көремін.

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздің «Әке 
туралы ой-толғау» кітабыңыздың желісі 
бойынша бір продюсерлік орталық кино 
түсіргелі жатыр екен. Осыған қатысты 
не айтасыз?

– Менің кітабымдағы оқиғалардың негізінде 
кино түсіргелі жатқанын оқыдым. Бұл туралы 
ешкімге ешқандай тапсырма берген жоқпын. 
Бермеймін де. Мұндайды қаламаймын. 
Бірақ өзім жазған «Әке туралы ой-толғау» 
кітабынан бас тартпаймын, мазмұнды туынды 
деп есептеймін. Себебі жастарға да пайда-
лы дүние. Бұл – менің әке-шеше алдындағы 
перзенттік борышым.

– Шығармашылығыңызға қатысты 
тағы бір сұрақ. Сіз  негізінен, дипломатия, 
сыртқы саясат туралы бірнеше кітап 
жаздыңыз. Солардың ішінде Елбасының 
тұлғасына арналған «Ол тарихты жа-
сап жатыр» деген туындыңыз бар. 
Қазіргі таңда сол кітапты жазғаныңызға 
өкінбейсіз бе? Бұдан басқа, жаңа кітаптар 
жазу жоспарыңызда бар ма?

– Өкінбеймін. Тұңғыш Президентіміздің 
еңбегі туралы кітапқа келсек, қазақта «Өткен 
іске өкінбе» деген сөз бар. Мен көптеген 
оқиғаға куә болған адаммын. Сондықтан 
қағазға түсіргенді жөн көрдім. Оқырмандардың 
пікірінше, кітаптарым жоғары деңгейде 
жазылған. Мысалы, әлі күнге дейін студент-
тер менің кітаптарымнан қажетті мағлұматын 
алып, пайдаланып жүр.

Жоспар туралы айтсақ, кейбір ойларымды 
түртіп қойып, күнделік жазатыным бар. Мүмкін, 
болашақта қажет болар. Келешекте қазіргі 
өміріміз туралы ауқымды кітап жазу ойымда 
бар. Амандық болса жазамын.

– Жақында сіз Тұңғыш Президент ту-
ралы заңға енгізілген өзгертулерге қол 
қойдыңыз. Яғни, Елбасының бірқатар 
өкілеттілігі сол заңмен тоқтатылды. 
Онда Қауіпсіздік Кеңесі мен Қазақстан 
халқы Ассамблеясын өмір бойы басқару 
және басқа да баптар бар. Жалпы, осы 
мәселеге Өзіңіздің көзқарасыңыз қандай?

– Бұл түсінікті нәрсе. Бұрын осындай 
заңдар қабылданды, қазіргі таңда олардың 
қажеттілігі шамалы. Оны ашық айту керек. Ке-
лешекте осындай заңдар қабылдаудың қажеті 
жоқ деп есептеймін. Бұрынғы олқылықтар бол-
са да, бұл – біздің тарихымыз. Бәріміз тарих-
тан сабақ алуымыз керек. Біздің мақсатымыз 
– еліміздің болашағы, өскелең ұрпақтың қамы 
туралы ойлау. Басқа сөз жоқ.

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, бүгін 
арнамызға уақытыңызды бөліп, берген 
сұхбатыңыз үшін Сізге рахметімді айтқым 
келеді. Сұхбат соңында көрермендерге, 
жұртшылыққа не айтасыз?

– Расында, бүгін жақсы, мазмұнды сұхбат 
болды деп ойлаймын. Халыққа айтарым, бұл 
дүниеде қазақтардың тағдырын тек өзіміз ғана 
шешеміз. Біз үшін жалғыз ғана мемлекет бар, 
ол – Қазақстан. Бұл – біздің қасиетті Отаны-
мыз. Басқа Отанымыз жоқ. Отанын қорғау, 
халқының амандығын сақтау – әр азаматтың 
борышы. Осыны ұмытпауымыз керек. Қазақ 
елі жасай берсін!

– Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, 
сұхбат бергеніңіз үшін тағы да рахмет 
айтамын.

Әңгімелескен - Жайна СЛАМБЕК,
журналист.

Еліміздің рухани мұрасы әрі 
байырғы жұрттың қазіргі күнге дейін 
қарым-қатынас құралы ретінде ата-
бабадан мұра болып қалған ана 
тіліміз рухани мәдениеттің ажырамас 
бөлігі және асыл құндылықтарының 
бірі.

Тілді қуат көзімен де салыстырып 
жатады. Расында, қазақ – қазақ болғалы 
пайда болып қалыптасқан білім мен 
пайымның жинақталған энергиясы ана 
тілімізде ғана. Тілдің арқасында ғана 
ата-бабамыздың өсиеттері, ырым-
тиымдары, салт-санасы бүгінге дейін 
сақталды. Ендеше, біз күш-қуатты да, 
білім-ғылымды да ана тіліміз арқылы 
ғана аламыз. Кез келген ел үшін 
ұрпағының өз туған тіліне деген құрметі 
мен сүйіспеншілігін жоймауы маңызды. 

Ұлт зиялылары қазақ тілі мен оның 
мәртебесін көтеруді басты міндеттердің 
бірі ретінде таныды. Алашорда зия-
лылары: «…Өз ұлтына басқа жұртты 
қосамын дегендер әуелі сол жұрттың 

тілін аздыруға тырысады. Егер де біз 
қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, 
қарнымыз ашпас қамын ойлағанда 
тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлау 
керек» – деп тіл мәселесіне ерекше мән 
берді.

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 
құрметте!» - деп ақын Қадыр Мыр-
за Әлінің айтқанындай алдымен, ана 
тіліне деген үлкен құрметтің қалыптасуы 
маңызды. Өз тіліңді сыйламау, түп-
тамырыңды білмей, басқаны бағындырам 
деу – бекершілік. Кез келген ата-ана 
түсінуі керек, анасының уызына жарыған 
әр бала мықты болады. Сол сияқты қазақ 
ұлтының, қазақ мемлекетінің мықты бо-
луы да осында, қазақтың негізгі тілі, 
бастапқы тілі ана тілі екенін түсінуі. 
Ағылшын тілін жетік білсек, орыс тілін 

тастамасақ, жетістікке жетердей желпініп 
жүрміз. Жат жұртқа жалтақтаудың сал-
дарынан біз, шын мәнінде, қазақы қадір-
қасиетімізді, бай тілімізді, қайталанбас 
дәстүрлі мәдениетімізді жоғалтып бара-
мыз. Өзгелердің көздеген мақсаттарының 
өзі тіліміз бен мәдениетімізден айыра от-
ырып, өздерінің ықпалын арттыру болса 
керек. 

Британдық тіл маманы, лингвист, ака-
демик Дэвид Кристалдың «Қашанда тіл 
жойыларда қостілділік пайда болады. 
Екі тілдегі екі мәдениет өзара шайқасқа 
түседі. Ақырында әлгі үстем, басым 
ұлттың мәдениеті жеңімпаз болып, сол 
тілде сөйлеушілер көбейе бастайды. Ал 
жеңіліп қалған шағын мәдениеттің тілінде 
сөйлеушілер азайып, тіпті сол ұлттың 
жастары өз тілінде сөйлеуге ұялатын бо-

Тіл – рухани мұра
Жер бетінде тіл атаулы көп. Миллиондаған, тіпті мил-

лиард адам сөйлейтін ірі тілдермен қатар санаулы жан-
дар ғана өзара қатынас жасайтын тайпалық деңгейде 
қолданылатындары да бар. Мәселе тілдің үлкен-кішілігінде 
емес, әр тіл адам баласы үшін өзінше құнды. Әр тілдің ар-
тында адамзат мәдениеті, тарихы, өнері, ән-жыры, ауыз 
әдебиеті, ақыл-ойы, еркіндігі секілді құндылықтары бар. 

лады. Ана тілінде сөйлеуге ұялатын 
бұндай жастар енді әлгі «жеңімпаз 
мәдениетке» ғана бас иетін болады» 
- деген сөзі кейбір қазақ жастарына 
айтылғандай болып көрінеді.      

Қазіргі таңда сөздің қадіріне жетуді, 
қазақ тілінің тазалығын сақтауды на-
зардан тыс қалдырып жүргендейміз. 
Бірқатар жұрттың қазақша сөйлегеніне 
разы боламыз да, тілді оңды-солды 
қойыртпақтауына кейде кешіріммен 
қарай саламыз. Түптеп келгенде, тілді 
шұбарлау оны білмеуден де қатерлі. 
Мұндай жағдайда біз ана тіліміздің 
тазалығына аса қырағылық таны-
туымыз керек. Әсіресе, балаларды 
балабақшадан, мектептен бастап, 
ең алдымен, өз ана тілінің қаймағын 
бұзбай, таза сөйлеулеріне баулудың 
маңызы зор. Қазіргі күні Жоғарғы оқу 
орындарында, мектептерде оқитын, 
жастар мен жасөспірімдер сабақтан 
тыс уақытта өзара орысша сөйлеседі. 
Болашақта ана тілімізден мүлде 
көз жазып қалуымызға осының өзі 
жетіп жатыр. Егер біздің ұрпақ әлем 
елдеріне Ресейдің терезесінен қарап, 
дүниежүзінен тек орысша мәлімет 
алатын болса, онда тілдің де, елдің де 
болашағы жоқ деген сөз.

Сұлтан ЖАКУПОВ,
Алматы облысының «Тіл»  оқу-

әдістемелік орталығы КММ 
Сарқан аудандық филиалының  

оқытушысы. 

БІЗДІҢ БІР ҒАНА ОТАНЫМЫЗ БАР, 
ОЛ - ҚАЗАҚСТАН

KÖKEIKESTI
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RUHANIAT

Оқыдым, үзінділерін газет 
бетінде де жарияладым. Көпшіліктің 
қызығушылығын туғызған жазбалар-
ды ағамыздың өтінішімен баспаға 
тапсырдым. Шын мәнінде «Керуен-
ғұмыр» адам боп өмірге келіп, адамдық 
қалпынан айнымаған абыз ақсақалдың 
жүрек сөзі, кейінгіге қалдырған жарқын 
ізі. Қандай жағдайда да айнымайтын, 
дүние теңселсе де мызғымайтын адам 
боп қалу өмірдегі екінің бірінің қолынан 
келе қоймайды. «Әркім өз бақытының 
ұстасы» деген сөздің бекер еместігін 
тағдырға мойынсұнбай алға ұмтылған Бо-
лат ағаның осы кітапқа тақырып болған 
естеліктері арқылы ұғынып, азаматтық 
болмысын тани түсеміз. 

Рахметқалиев Болат Рахметқалиұлы 
1936 жылы 26 ақпанда Сарқан ауданының 
Белсінді колхозында дүниеге келіпті. 
Осы колхозда 4-сыныпты аяқтады. Бала 
кезінен қырманда волокуш айдап, лобо-
грейкада отырып, малатаспен бидай ай-
дап, шөп шауып, көзін ашқаннан еңбекпен 
тәрбиеленген ұрпақтың өкілі. 1953 жылы 
Сарқанда Абай атындағы Қазақ орта 
мектебін бітіріп, Қазақтың мемлекеттік 
ауыл шаруашылық институтының 
инженер-механикалық факультетін 1959 
жылы тәмамдады. 

1959 жылдары Андреев ауданындағы 
Лепсі ет-сүт совхозында машина-трактор 
шеберханасының меңгерушісі, 1963-
1968 жылдары аудандық «Казсельхоз-
техника» бірлестігінде бас инженер, 
1968-1969 жылдары «Энергия» колхо-
зында бас инженер, 1970-1977 жылда-
ры Сарқан аудандық «Казсельхозтехни-
ка» бірлестігінің басқарушысы, 1977-79 
жылдары «Прибалхаш» совхозының 
бас инженері, 1979-1985 жылдары «Ле-
нин» колхозының бас инженері, 1985-
1987 жылдары аудандық тұтынушылар 
қоғамы автокөлік базасының дирек-
торы, 1987-1997 жылдары «Красный 
Октябрь» совхозының Бірлік бөлімшесінің 
басқарушысы болып қызмет атқарды. 

1961-1995 жылдар аралығында 
аудандық кеңестің депутаты, 
бірнеше мәрте аудандық партия 
конференциясының делегаты, үш мәрте 
облыстық партия конференциясының 
делегаты болып сайланды. Адал 
еңбек уақытында бағаланды да. 1967 
жылы «Ерен еңбегі үшін», 1970 жылы 
«Лениннің туғанына 100 жыл», 1972 
жылы «Ерен еңбегі үшін», 1973 жылы 
«Азаматтық қорғаныс үздігі» медальда-
рын өңіріне қадады. Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы атанды. Ұзақ жылғы 
еңбегінің нәтижесінде 2009 жылы 

«Мұхаметжан Тынышбаевтың туғанына 
-130 жыл», «1941-1945 ж. Ұлы Отан 
соғысының Жеңісіне 65 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне-20 жыл», 
2020 жылы «Қазақстан Мәслихаттарына 
– 25 жыл», «1941-1945 ж. Ұлы Отан 
соғысының Жеңісіне – 75 жыл» мерекелік 
медальдарымен марапатталды. 

Зайыбы Рахметқалиева Тұрсынхан 
Нұрбатырқызы жоғары білімді, Алма-
ты қыздар педагогикалық институтының 
математика факультетінің түлегі. Аудан 
мектептерінде математикадан дәріс 
берді. 

- Жұмысына өте тиянақты. Мек-
тепте жауапкершілігі мол оқытушылық 
қызмет атқара жүріп үйдегі балалардың 
тәрбиесіне, отбасының тазалығына ерек-
ше ден қойды. Балаларын бауырына ба-
сып, жаяулап мектепке жетелеп, оқуын 
қадағалап өмірден өз жолдарын табуына 
маңдай терін төкті. Екеуіміз елу жылдан 
артық өмір сүріп, жеті бала тәрбиелеп 
өсіріп, шөбере қызығына бөленіп, 
ұрпағымыздың қызығын көру бақытына 
ие болдық,- дейді Болат Рахметқалиұлы. 

Ағамыз бұл жазбаларында 86 жыл 
ғұмырындағы ойлы-қырлы ұзақ жолының 
қуаныш-қызығын, арманы мен аза-
бын, өкініші мен өксігін, күйініші мен 
сүйініштерін толық қамтуға ұмтылыпты. 
«Өмір дегеніміз – ой» деген Вольтердің 
қанатты сөзі бар. Сенеканың хаттарын-
да «Өмір дегеніміз – шайқасу» деген 
ұғым қалыптасады. Жаңа кітапта осы 
ұғымдар өзара ұштасып кеткен. Каспий 
теңізінің оңтүстік жағалауында мекенде-
ген Гилан ру тайпасының өкілі Кейхаус 
(1021-1022 жылдар шамасында дүниеге 
келген) 63 жасында жазған «Кабуснама-
ны» ұлы Гиланшахқа арнап өз насихат-
тарын өмірден алынған мысалдармен 
толықтырып, кейінгіге қалдырған болатын. 
Сол дәстүр осы кітапқа да алтын арқау 
болып, жемісті жалғасын тапқан.

Бұл кітапта  Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы Болат Рахметқалиұлы 
1943 жылдан бастап есте қалған елеулі 
сәттерін қағазға түсіріпті. Сегіз жасынан 
сексеннен асқанша жадында жатталған, 
ойында қалған оқиғалар тізбектеліп, 
оқырманын қызықтырып, алға жете-
леп отырады. Әрине, ағайындары, 
туған-туыстары, балалары мен немере-
шөберелері туралы ғұмырнамалық 
кітапта жазбау мүмкін емес. Солай де-
сек те естелік иесі соғыстан кейінгі жыл-
дарды ауыртпалықты шынайы кесте-
леп, аз сөзге көп мағына сыйғыза алған. 
Қатарластарының басындағы тұрмыс 
қиыншылығы салдарынан көшіп жүріп 

Болат ағаны танып, білгеніме 
ширек ғасырдан астам 

уақыт өтіпті. Қашан көрсем де 
қарапайымдылығынан танбай-
тын ағамен арадағы екеуара 
әңгімеміз өткен күннің есті 
естелігіне ойысатын. Өмірден 
түйгенін, білгенін, көргенін, 
зерделегенін әңгімесіне ар-
қау ететін ағаны кейінде 
іздеп жүретін болдық. Өткен 
жылы Болат Рахметқалиұлы 
сан жылдар көкейінде ұялаған 
өмір белестерін хатқа түсіріп, 
«Керуен-ғұмыр» атты кітабының 
қолжазбасын алып келді.  

ибраты мол «Керуен-
ұмыр»Ғ

оқыған мектептері мен мұғалімдері ту-
ралы, студенттік өмір жайында, алғашқы 
еңбек жолы тұрғысындағы мағлұматтар 
еліміздің өткені хақында білгісі келетін 
оқырмандар үшін аз олжа емес.

Біз осы «Керуен-ғұмырдан» кеңес 
кезіндегі шаруашылықтар туралы мо-
лынан мәлімет аламыз. Автордың 
өмірлік ұстанымы жайында ой түйеміз. 
Сонымен қатар анасының ақылы, 
ұрпақтарына өсиеті, балаларына ба-
тасы, сөз соңындағы аманаты осы 
кітаптан лайықты орын тапқан. 

Кезінде кейінгі ұрпағының бір 
кәдесіне жарап қалар деген ниет-
пен ойға түйгендерін қара сөз ретінде 

өлмес аманат етіп тастап кеткен ұлы 
Абай «Кім ішінен керек сөз тапса, 

кәдесіне жаратар, керек емес деп жатса, 
сызып тастар, өз сөзім өзімдікі",-деп алғы 
сөз жазған екен. Сол философиялық 
ойлар бүгін де, ертең де қазақтың на-

мысын оятып, жігерін жанып келе 
жатқанын ешкім де жоққа шығара алмай-
ды. Демек, Болат аға Рахметқалиевтың 
«Керуен-ғұмыры»  ойының тереңдігімен, 
оқиғасының айшықтылығымен, тәлімінің 
молдығымен ұрпақтарының ұлағат тұтар 
құнды дүниесіне айналары хақ.

Тыңда үлкені жұртымның, тыңда жасы,
Таудай бүгін тұлғалы қыр баласы.
Оқырманға ұсынған «Керуен-ғұмыр»,
Өткен күннің өшпейтін жылнамасы.

Ұзақ кезіп тіршілік тоғайларын,
Жаның сезді отбасы арай бағын.
Секен алты жасыңда Болат аға,
Амандығын ауылдың көп ойладың.

Еңкейтпеді еңсеңді ептеген мұң,
Бірі өзіңіз өткелден өткен ердің.
Ой-арманын арқалап келіп тұрсыз,
Осы жасқа жеткеннің, жетпегеннің.

Балалығың соғысқа тоналғанын,
Орынды ғой ойыңа көп алғаның.
Қан майданға аттанған әкені аңсап,
Қара жолға үмітпен қарайладың.

Қай қиындық сол шақпен 
теңдесе алған,

Кім бар онда арқаны кеңге салған.
Жаулығының ұшына жасы сіңіп,
Аналардың етегі шерге толған.

Парасатты қалпыңды таныды елің,
Басшы бола білдіңіз мәмілелі.
Қай салаға, қай жаққа жіберсе де,
Іс тындырып жүргенің кәміл еді.

Абыз аға, өткен күн елес енді,
Ойыңыздың діттеген бәрі өтелді.
Жеті ұл-қызды жетелеп жеткіздіңіз,
Шөбере де сүйдіңіз, бәрекелді!

Жақыным деп өзіңді ұғыпты әркім,
Қарсы алады алдыңнан 

шығып халқың.
Шарапаты солардың алғысының,
Сақталуда бұлжымай жігіт қалпың.

Тұрсын тәтем бабыңды жасағаннан,
Айнымайсыз әлі де жас адамнан.
Құдай иіп бақ берген екеуіңе,
Үзілмейді қонағың босағаңнан.

Дау айта алмас ешкім де, сірә, бұған,
Жамандықтың сақтасын тұзағынан.
Мақтан тұтып ұрпақты марқая бер,
Сүйсіндірсін ғұмырың ұзағынан!

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі.

►Қазақ ба-
ланы санамайды 
және санын айт-
пайды.

►Қалжа жемеген әйелдiң баласы 
ынжық, болбыр, икемсiз болып өседi.

►Баланы бесiкке саларда ешкiм 
сөйлемейдi. Егер бiреу сөйлеп қойса, 
бала жылауық, өскенде өсекшi болады.

►Сәби шалқасынан жатып башпай-
ын тiстесе, оны “үйiрiн шақырып жатыр” 
деп ырымдайды. Яғни оның соңынан 
тағы бiр бала келедi деген ұғым бар.

Қазақтың 
ырым-

тыйымдары

►Сәбидiң қырқынан шыққанда 
қарын шашын алмаса – қарғысы қатты 
болады.

►Балаға қарғыс өтпеу үшiн оны үш 
кемпiрдiң бұтынан өткiзiп алады.

►Үйге кiрiп келе жатқан бала есiк 
алдына құлап қалса – үйге береке, 
ырыс, байлық келедi. Оны төрге апарып 
үш рет аунатады.

►Жүктi әйел шашын кессе – iштегi 
бала кемтар болып туады, бақыты 
кесiледi.

►Сәби шалқасынан жатып 
ұйықтаса – елге белгiлi азамат болып 
өседi, бүк түсiп ұйықтаса – уайымшыл, 
жiгерсiз болып шығады, етпетiнен жа-
тып ұйықтаса – ойшыл болады.

►Балаға асық етiн мүжiтпейдi. 
“Алты жыл аш болсаң да, асық етiн 
мүжiме” деген бар.

►“Бойы өспей қалады” деп, жас 
балаға бұғана ұстатпайды.

►Қыздың басына ақ, қара орамал 
тартпайды. Ақ – жаулықтың, қара – 
қайғының белгiсi.

►Есiктiң тұтқасын жуған сумен көз 
тиген баланың бетiн, екi алақанын, екi 
табанын жуса, тәуiр болып кетедi.

►Қалы үлкейiп кетпесiн деп, 
қалымен туған балаға “Қалдыгүл, 
Қалдыбай” деп ат қояды.

►Әйел итке тас лақтырса – үйдiң 
ырысы кетедi, әйелдiң бағы қайтады.

►Аты сүрiншек болады деп балаға 
төстiң сүрiншегiн жегiзбейдi.

►Жеңiлтек болады деп қыз баланы 
қырқынан ерте шығармайды.

►Келiн атасы мен енесiнiң төсегiне 
отырмайды.

►Толғағы қатты болады деп екiқабат 
келiншекке толарсақ жегiзбейдi.

►Жас босанған әйел 40 күнге дейiн 
қолын суық суға малса – баласы тас 
бауыр болады.

►Бөбек мезгiлiнде еңбектемесе 
– оның бауырынан тағам толы табақ 
өткiзедi, сонда тез еңбектеп кетедi.

►Сәбидiң тiлi мезгiлiнде шықпаса – 
нағашысының үйiнен апарып, бiр қойды 
сойдырып, соның көтеншегiмен буын-
дырады.
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Сарқан аудандық Қоғамдық кеңесін 
қалыптастыру бойынша жұмыс тобы Сарқан 
аудандық Қоғамдық кеңесінің мүшелерін сай-
лау жөніндегі  конкурстың өткізілетіндігі туралы 
хабарлайды.

Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидату-
раларды коммерциялық емес ұйымдар, аза-
маттар ұсынуы, оның ішінде өзін-өзі ұсынуы 
мүмкін.

Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидаттарға 
Қазақстан Республикасының «Қоғамдық 
кеңестер туралы» Заңының 10-бабының 
1-тармағына сәйкес талаптар қойылады.

Коммерциялық емес ұйым болып табыла-
тын бір заңды тұлғадан Қоғамдық кеңеске бір 
ғана өкіл сайлануы мүмкін.

Конкурсқа қатысу үшін:
1) кандидатураны Қоғамдық кеңестің 

құрамына ұсыну туралы коммерциялық емес 
ұйымның жазбаша ұсынысы және (немесе) 
азаматтың өтініші;

2) өмірбаян деректері көрсетіле отырып, 
кандидаттың кәсіптік және (немесе) қоғамдық 
қызметі туралы мәліметтер;

3) сотталғандығының болуы не болмауы 
туралы анықтама;

4) психикалық, мінез-құлықтық, оның 
ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттар-
ды тұтынуға байланысты бұзылушылықтардың 
(аурулардың) болуы не болмауы туралы 
анықтама ұсынылады.

Кандидаттар мынадай жағдайлардың бірі 
болған кезде:

1) Қазақстан Республикасының «Қоғамдық 

Сарқан ауданының Қоғамдық кеңесінің мүшелерін 
сайлау жөніндегі конкурстың өткізілетіндігі туралы 

ХАБАРЛАНДЫРУ
кеңестер туралы» Заңының 10 бабының 
1-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес 
келмесе;

2) Қазақстан Республикасының «Қоғамдық 
кеңестер туралы» Заңының 10 бабының 
2-тармағында көрсетілген құжаттарды және 
(немесе) мәліметтерді ұсынбаса;

3) анық емес ақпаратты қамтитын 
құжаттарды және (немесе) мәліметтерді 
ұсынса, сайлану үшін конкурсқа жіберілмейді.

Сарқан аудандық Қоғамдық кеңес 
мүшелерінің сандық құрамы – 13 мүше, 
олардың ішінде 9 мүше – коммерциялық емес 
ұйымдардың және азаматтардың өкілдері, 4 
мүше – мемлекеттік органдардың өкілдері.

Құжаттарды ұсыну мерзімдері – (10 жұмыс 
күн) 2022 жылғы ақпан айының 28-нен 14 
наурызға дейын (қоса алғанда).

Сарқан аудандық Қоғамдық кеңесіне 
кандидатуралар туралы ұсыныстарды және 
өтініштерді қабылдайтын мемлекеттік орган 
– Сарқан аудандық мәслихатының аппараты, 
байланыс телефондары: 8 (72839) 2-10-33, 
87081211097, пошта мекенжайы Алматы об-
лысы, Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі 111, 
индекс 041500, электрондық поштаның мекен-
жайы – maslihatdeputat@mail.ru. 

Құжаттарды қабылдау жұмыс күндері 
сағат 09.00 ден  сағат 18.30 ға дейін Сарқан 
қаласы, Тәуелсіздік көшесі 111, аудан 
әкімдігінің ғимараты мекен жайы бойынша 
жүзеге асырылады (түскі үзіліс сағат 13.00 
ден сағат 14.30 ға дейін).

Рабочая группа по формированию Обще-
ственного совета Сарканского района объяв-
ляет конкурс по проведению избрания членов 
Общественного совета Сарканского района.

Кандидатуры в члены Общественного со-
вета могут быть выдвинуты некоммерческими 
организациями, гражданами, в том числе пу-
тем самовыдвижения. 

К кандидатам в члены Общественного со-
вета предъявляются требования в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики 
Казахстан «Об общественных советах».

От одного юридического лица, являюще-
гося некоммерческой организацией, в Обще-
ственный совет может быть избран только 
один представитель.

Для участия в конкурсе представляются:
1) письменное предложение некоммерче-

ской организации и (или) заявление граждани-
на о выдвижении кандидатуры в состав Обще-
ственного совета;

2) сведения о профессиональной и (или) 
общественной деятельности кандидата с ука-
занием автобиографических данных;

3) справка о наличии либо отсутствии су-
димости;

4) справка о наличии либо отсутствии пси-
хических, поведенческих расстройств (заболе-
ваний), в том числе связанных с употреблени-
ем психоактивных веществ.

Кандидаты не допускаются к конкурсу для 
избрания при наличии одного из следующих 
случаев:

1) несоответствия требованиям, установ-
ленным в пункте 1 статьи 10 Закона Республи-
ки Казахстан «Об общественных советах»;

2) непредставления документов и (или) 
сведений, указанных в пункте 2 статьи 10 За-
кона Республики Казахстан «Об общественных 
советах»;

3) представления документов и (или) све-
дений, содержащих недостоверную информа-
цию.

Количественный состав Общественного 
совета Сарканского района — 13 членов, в том 
числе 9 — представители некоммерческих ор-
ганизаций и граждан, 4 — представители госу-
дарственных органов.

Срок подачи документов
 (10 рабочих дней)  с 28 февраля  по 14 

марта 2022 года (включительно).
Государственный орган принимающий 

предложения и заявления о кандидатурах в 
состав общественного совета Сарканского 
района — Аппарат маслихата Сарканского 
района, контактные телефоны: 8 (72839) 2-10-
33, почтовый адрес: Алматинская область, 
Сарканский район, г.Сарканд, ул.Тәуелсіздік, 
111, индекс 041500, адрес электронной почты 
—  maslihatdeputat@mail.ru 

Прием документов осуществляется в ра-
бочие дни с 09.00 до 18.30, по адресу — Сар-
канский район, г.Сарканд, ул.Тәуелсіздік, 
111, здание районного акимата. (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.30).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по избранию членов  
общественного совета Сарканского района

К примеру, если в феврале текуще-
го года гражданин обратился в меди-
цинскую организацию за медицинской 
помощью в рамках ОСМС, то с фев-
раля 2021 года по январь 2022 года 
обязан оплатить как самостоятельный 
плательщик в размере 2 125 тг. за каж-
дый месяц 2021 года (5% от 1МЗП (42 

500тг.) – 2125 тг.). В 2022 году взносы на 
ОСМС составили 3000 тг. (5% от 1МЗП 
(60 000тг.) – 3000тг.)

У данной категории граждан есть воз-
можность получить страховой статус в 
системе ОСМС, уплатив альтернативную 

выплату, то есть единый совокупный пла-
теж (далее - ЕСП).

Согласно требованию статьи 5 Закона 
«Об ОСМС» плательщики единого сово-
купного платежа могут иметь статус «За-
страхован» при условии уплаты взносов 

Разъяснения 
для незастрахованных граждан

не менее трех месяцев подряд, предше-
ствующих дню получения медицинской 
помощи. Размер ЕСП составляет 1 МРП 
(3 063 тенге) для жителей городских ре-
гионов и 0,5 МРП (1531,5 тенге) для рай-
онных регионов.

Однако, стоит отметить, что при 
оплате ЕСП статус страхования присва-
ивается на начало третьего месяца. К 
примеру, гражданин оплатил  за три ме-
сяца (февраль, март, апрель 2022 года), 
медицинская услуга в рамках ОСМС бу-
дет доступна с 1 апреля. В последующие 
месяцы взносы на ОСМС необходимо 
уплачивать ежемесячно как самостоя-
тельный плательщик или плательщик 
ЕСП, - пояснил директор филиала по 
Алматинской области НАО «Фонд соци-
ального медицинского страхования». 

Филиал фонда по Алматинской 
области  НАО «Фонд социального 

медицинского страхования ". 

В настоящее время по Алматинской области около 23 % населения 
по-прежнему не имеют статуса «Застрахован» в системе обязательно-
го социального медицинского страхования (далее по тексту - ОСМС) и 
не имеют возможности получить медицинские услуги в рамках ОСМС. 
Большинство указанных лиц это - самозанятые граждане и безработ-
ные, не зарегистрированные в центре занятости.   На основании п.3 ст. 5 
Закона Республики Казахстан от 16.11.2015 №405 "Об ОСМС" на момент 
получения медицинской помощи в рамках ОСМС обязана уплачивать 
взносы за последние 12 месяцев, - пояснил директор филиала по Алма-
тинской области НАО «ФСМС» Нурлан Отаргалиев.
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Сейчас век информационной технологии, многие 
школьники большее время уделяют играм на компьюте-
ре, работе в интернете и даже живут в виртуальном мире. 
Наша задача – научить ребят любить книгу, работать со 
справочной литературой, а главное привить желание чи-
тать, большим помощником в этом важном деле является 
библиотекарь. 

Чтение играет важную роль в жизни человека. Из книг мы 
познаем что-то новое, понимаем мир, быстро отвлекаемся 
от неприятных мыслей. Книги формируют мировоззрение, 
развивают мышление, воображение, умение мыслить и рас-
суждать.

В нашей школе большая работа ведется по проекту «Чи-
тающая школа», целью которого  является повышение ста-
туса чтения, читательской активности, развитие культурной 
и читательской компетентности детей и юношества, а также 
формирование у подрастающего поколения высоких граж-
данских  и духовно - нравственных ориентиров. Ежедневно в 
классах организованы минутки чтения, проводится марафон 
«Буккроссинг», где ребята по мотивам прочитанных книг со-
ставляют «Буктрейлеры», обмениваются мнениями . На уро-
ках организовано систематическое чтение    (жужжащее, ти-
хое с пониманием содержания текста), в каникулярное время 
внеклассное чтение с заполнением «Дневника читателя».  С 
целью вовлечения родителей в общешкольный читательский 
проект  прошел конкурс «Лучшая читающая семья», в котором 
активное участие приняли родители и учащиеся. Директором 
школы Бораншиной А.Б.   создан школьный канал  «Читаю-
щая школа» Теректі СШ  в социальных сетях «Тelegram», где 
для прочтения предлагается литература различных жанров.

В рамках акции «Один день библиотеки» в читальном 
зале библиотекарем школы Коваленко Н.В. были проведены 
мероприятия  с целью стимулирования профессионального 
мастерства  и привлечения внимания к чтению, которые соче-
тали традиционные и новые технологии в продвижении  книги. 

Очевидно, что пробудить интерес детей к чтению способ-
ны только творческие люди, сами испытывающие радость  от 
общения с книгой. Книга – неисчерпаемый источник знаний и 
преданный друг, сопровождающий нас с самого раннего дет-
ства. Человек, который любит читать и размышлять о прочи-
танном,  никогда не соскучится  от безделья и одиночества.  

Т.БАННОВА, 
учитель русского языка и литературы                                                                                

КГУ «средняя школа Теректі». 

Мектептің оқу - тәрбие үрдісінде пәндік бірлестіктердің атқаратын жұмыстарының зор 
екендігі белгілі. Әдістемелік бірлестік жұмысының негізгі түрлерінің бірі - пән апталықтарын 
өткізу.  Осы жылы ақпан айының   07-17 күндері аралығында жаңа әдіс-тәсілдерді қолданып, 
оқушылардың білім сапасын арттыру мақсатында мектебімізде математика, информатика, фи-
зика пәндері бойынша пән апталығы өтті. 

Апталыққа барлық мұғалімдер ерекше ықыласпен дайындалды. Апталық барысын-
да жүргізілген  іс-шаралар мұғалімнің өзекті мәселесіне сай, тақырыптық жоспарлаумен 
ұйымдастырылып жүргізілді. Оқушылардың қызығушылығын арттыру барысында пән 
апталықтарының орны ерекше. Осы орайда түрлі сайыстар мен іс шаралар өткізілді. Атап 
айтсақ, математика пәні мұғалімдері Ж. Сембаева «Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. 
Ондық бөлшектерді көбейту»,  Р. Нурсапаева «Келтіру формулаларына есептер шығару»,  
Н. Болатхан «Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу» тақырыбында ашық 
сабақтарын өткізсе, физика пәні мұғалімі Ж. Айткабылова «Электр өрісіндегі өткізгіштер мен 
диэлектриктер» тақырыбына аралас сабағын берді.  Информатика пәні мұғалімі А. Бериккали-
ева «Тіл әліпбиі. Синтаксист»  тақырыбында ашық сабағын өткізді. Сонымен қатар балалардың 
жаратылыстану ғылымдарына деген қызығушылығы мен логикалық ойлау қабілеттерін дамыту 
мақсатында математика, информатика, физика пәні мұғалімдерінің ұйымдастыруымен «Жас 
физик», «Тапқыр ақпаратшылар», «Ғажайып математика», «Тапқыр математик» атты сынып-
тан тыс жарыс сабақтары өткізілді.

Сонымен қатар, апталығымызда мұғалімдердің бір-бірімен тәжірибе алмасуы, жаңа тех-
нологияларды қолдануы, жаңартылған білім беру мазмұнындағы жаңа әдіс-тәсілдерді тиімді 
пайдалануы үлкен жетістіктерге жеткізді. Себебі, мұғалімге сабақ беруде осындай жұмыстарды 
атқару бірінші кезекте болуы тиіс.  Мен жас маман ретінде  жұмыстар барысында барлық 
талаптарды сақтай отырып, іс-тәжірибемді алмасуда ашық сабағым мен сыныптан тыс іс-
шарамды жоғары деңгейде өткіздім. Менің тәжірибемде дарынды балалармен жұмыс жасау 
алға қойылған. Сол мақсатта стандарт талаптарын орындап, тиімді әдіс-тәсілдерді қолданып, 
оқушының қызығушылығын арттыра отырып өткіздім. Барлық пән мұғалімдерінің де сабақтары 
жоғары бағаланды. Жоғарыда аталған тәжірибелі мұғалімдерден алатын дүниеміз көп.   

Сонымен қорыта келе, жас ұрпақты сапалы білімге, саналы тәрбиеге тәрбиелеуде  
шеберлігі жоғары, тәжірибесі мол, берері көп ұстаз болайық! 

Ж.АЙТҚАБЫЛОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің физика пәні мұғалімі.

Ақын Сара атындағы орта мектебінде 2022 жылдың 2 – 12 ақпан 
аралығында "Өзін-өзі  тану: Сүйіспеншілік және Шығармашылық педагоги-
касы"   онкүндігі өтті. Шараның мақсаты – оқушыларға  өзін – өзі тану пәні 
арқылы рухани – адамгершілік тәрбие мен білім беру. Сүйіспеншілікке, 
сезімталдыққа, нәзіктілікке тәрбиелеу.Онкүндік барысында Сарқан аудандық 
жастар ресурстық орталығынан бастау алған «Жүректен – жүрекке, жылулық 
сыйлайық» қайырымдылық челленджі өз жалғасын тауып, мектебіміздің 
әдістеме бірлестік мұғалімдері 10 күн бойы челленджді қолдап, аз қамтылған 
отбасыларға көмек көрсетті. Атаулы шараға 10 А  сынып оқушылары да 
өз қолдауларын көрсетіп, оқушыларға оқу,жазу құралдарын алып берді. 2 
ақпан  күні С. Жилысова 2 «В» сыныпта «Быть честными и искренными» 
тақырыбындағы ашық сабағын өткізді. 

Онкүндік барысында мектеп психологтары Айжан Мұратбекқызы мен 
Гаухар Сатымбекованың ұйымдастыруымен «Бақытты балалық шақ» 
тақырыбында сурет, қабырға газеттер байқауы, «Сүйіспеншілік сабағы» 
челленджі, 5 – 11 сынып оқушылары арасында «Мен қалаймын, біздің мек-
тепте .....» және «Ұстазыңды оқушы фотографиясынан таны» акциялары 
өтті. «Баланы адам қылып өсіру» тақырыбында ұстаздарға семинар өткізді. 
Семинар барысында «Буллинг, кибербуллинг» тақырыбында тоқталып, 
түсіндіріп өтті, слайд, видеолар көрсетілді.

Өзін – өзі тану пәнінің мұғалімі Назым Адилханова 1 - 4 сынып оқушылары 
арасында  «Руханилықтың мөлдір бұлағы» (ана, мейірім, бейбітшілік 
және достық туралы) тақырыптарында эссе жазу, суреттер, ашық хат-
тар, шығармашылық жұмыстар 
байқауын өткізді. 

Онкүндік барысында мектеп 
кітапханашылары Р.Кашкенбаева 
мен М.Каймолдина қазақстандық 
және әлемдік ойшылдардың, 
педагог -  гуманистердің 
шығармаларының көрмесін 
ұйымдастырып, оқушыларға пай-
далы ақпараттар ұсынды.

4 ақпан күні педагог – де-
фектолог А.Тлеуберлина мен 
педагог –логопед Н.Нургалиева 
мектеп ұстаздарына «Ерек-
ше білім беруді қажет ететін білім алушыларды бағалау» тақырыбында 
коучинг өткізді. 8 ақпан күні музыка пәнінің мұғалімдері М.Алтынбеков пен 
Е.Жаркеновтың ұйымдастыруымен «Ән –көңілдің ажары» атты онлайн 
концерт өтті. Концерт барысында 10    «Б» сынып қыздары,  5 «А», «Ә», 
«Б» сыныптың қыздары және 5 «В» сынып оқушылары Абакумова Викто-
рия, Жеңіс Даниял әсем әннен шашу шашса, домбыра үйірмесінің жетекшісі 
Тұқымбекова Гүлденнің шәкірттері 7  «Ә» сынып оқушысы Дастанқызы 
Құралай және 6 сынып оқушыларынан құралған «Домбыра дастан» ансамбі 
күмбірлете күй тартып керемет кештің сәнін келтірді. Өзін – өзі тану пәнінің 
мұғалімі Г.Сатымбекова «Ұжымдағы ынтымақтастық» тақырыбындағы он-
лайн ашық сабағын 9 «Б» сынып оқушыларымен өткізді. Педагог – дефек-
толог А.Тлеуберлина 4 «Г» түзету дамыту сыныбымен «Шалқан» ертегісі 
тақырыбында түзету сабағын өткізді. 9 ақпан күні 1 – 11  сынып жетекшілері 
«Бала жүрек жылуы»тақырыбында ашық сабақтар өткізді. «Оқушылардың 
шығармашылық жұмыс дағдыларын қалыптастыру» тақырыбында мек-
теп ұстаздарымен мектепішілік семинар өткізілді. Осы күні 10 «Б» сынып 
оқушыларымен өзін – өзі тану пәнінің мұғалімі А.Мұратбекқызы «Көшбасшы 
болу» тақырыбында ашық сабағын өткізді.10 ақпан күні өзін – өзі тану 
пәнінің мұғалімі А.Стамбекова 8 «Б» сынып оқушыларымен «Сыныптағы 
достық» тақырыбында ашық сабақ өткізді. «Қайырымдылық – жер бетінде!», 
«Ризамын бүгінге!» флеш – моб 4 – 6  сынып оқушыларының арасында 
ұйымдастырылды. Педагог – логопед маман Н.Нургалиева «Көңілді қыс» 
тақырыбында түзету сабағын 4 «Г» түзету –дамыту сыныбының оқушысымен 
өткізді.11 ақпан күні өзін – өзі тану пән мұғалімдерінің ұйымдастыруымен  1 – 
11 сынып оқушыларына «Сүйіспеншілік жолындағы өмір» атты өзін –өзі тану 
сабағы өтті. Және осы күні үзіліс уақыттарында 1 – 11 сынып оқушылары 
үшін "Мейірімділік, сүйіспеншілік, достық" т.б тақырыптарда бейнефильмдер 
көрсетілді.  

А.МҰРАТБЕКҚЫЗЫ,
Ақын Сара атындағы орта мектебінің педагог -  психологы.                                  

 

1979 жылдың 25 желтоқсанынан 1989 
жылдың 15 ақпанына дейінгі 9 жыл,  -   1 ай, 19 
күнге созылған ауыр кезеңде КСРО Қорғаныс 
министрлігі Бас штабының деректері бойынша 
кеңестік 620 мыңға жуық адам соғысқа тартыл-
са, оның 22 мыңы қазақстандық әскери болған. 
Жарақат пен аурудан қаза тапқан 15 526 адам 
болса, оның 924-і қазақстандық көрінеді. 
Хабар-ошарсыз кеткен және тұтқынға түскен 
333 адамның 21-і     Қазақстандық екен. Қазақ 
даласынан аттанған әскери қызметкерлердің 
ішінде 86 жауынгер Кеңес Одағының Батыры 
атанып, қалғандары денсаулығы мен жүйкесіне 
орасан нұқсан келтіріп оралыпты. 

Біздің жерлестеріміз, Ауған соғысының 
ардагерлері Дүйсенбеков Қайрат Бектасұлы, 
Ожаров Самат Мұқанұлы, Доламбаев 
Өмірсерік Құрманғалиұлы, Түндебаев Нығымет 

АДАМЗАТТЫ АЛАҢДАТҚАН АУҒАН СОҒЫСЫ
Тарих бетіне 

өзінің қанды ізін 
қалдырған ауған 

соғысы Кеңес Одағына 
абырой да, даңқ та 
әпермегені белгілі. 

Саяси болжамдардың 
құрбаны болған 

ауған халқына да, 
басқыншылық әрекетті 

он жылға тарта уақыт 
бойы шімірікпестен 

жүргізген Кеңес 
Одағы халқына да 

бұл соғыс қасірет пен 
қаскөйліктің үлгісі ретінде жүректерге 

өшпес жара салды. Әрбір ел, әр мемле-
кет өздерінің ішкі істерін өз ұлты мен 

халқының пайдасы үшін, игілігі үшін дер-
бес түрде шешуі тиіс екендігін ұқтыратын 

өмірлік өнеге ретінде де ауған соғысы бар-
ша ғаламға нұсқа, барлық билікке мысал 

болды.

Мұқанұлы  Ауғанстан зардабын өз көзімен 
көрген.

Патриоттық тәрбиені ұрпақ бойына сіңіру 
үшін әр уақыттағы еліміздің басынан өткен 
оқиғаларды айта отырып, түсіндіру қажет. 
Оқушыларды тәрбие сағаттарында, тари-
хи материалдарды оқыта отырып, ерлікке, 
батылдыққа тәрбиелеу де отаншылдыққа 
тәрбиелеумен тікелей байланысты. 

Кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан 
шығарылған күніне 33 жыл толуына байланы-
сты Қарауылтөбе орта мектебінде Ауған соғысы 
ардагері Дүйсембеков Қайрат Бектасұлы және 
Тәжік-Ауған шекарасында бітімгерлік мис-
сияны атқарған жауынгер Қасымов Айбек 
Мұратұлымен оқушыларға патриоттық тәрбие 
беру мақсатында кездесу өткізілді.

Ұрпағымызды кеудесінде  намысы бар, 
білімді, туған елін, жерін сүйетін өнегелі жас  
етіп өсіргіміз келсе, бар назарды келешек 
ұрпақ тәрбиесіне аударуымыз қажет. Қазіргі 
білімнің болашағы мол факторларының бірі – 
патриоттық тәрбие. 

С.ТОҚТАРБАЕВ,
Қарауылтөбе орта мектебінің АӘТД пәні 

мұғалімі.

Бүгінгі ғылым мен техниканың қарыштап дамып келе жатқан заманында, 
оқушылардың математика мен физика пәндерінен біліміне, компьютерлік 

сауаттылық деңгейіне қойылатын талап та жоғары. Болашаққа білімді ұрпақ ке-
рек. Математикалық білімі мықты, компьютерлік сауаттылығы жоғары әрі ойлау 
қабілеті дамыған бала ғана ғылым мен техниканың тілін табысты меңгере алады. 

Әлемнің ғажайып үш тірегі
Математика, информатика, физика апталығына шолу

Повышение статуса чтения - 
основа информационной 

культуры

PISA Халықаралық зерттеуінің мақсаты 
15 жастағы оқушылардың математикалық 
сауаттылығын, жаратылыстану мен оқудағы 
сауаттылығын бағалау болып табылады. 
Зерттеудің негізі мектеп бағдарламасын 
меңгеру ғана емес, жеке тұлғаның 
дамуындағы білімін, танымын шыңдау, әртүрлі 
өмірлік жағдайларда шешім қабылдай алатын 
қабілеттерін дамытуға бағыттау болып отыр. 
Зерттеу кезінде білім алушылардың білім 
жетістігімен қатар,бағдарламаға қатысатын 
елдердің ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік 
беретін факторлар қарастырылады. Бұл 
жиынтық сұрақтар арқылы оқу тәрбие үрдісін 
ұйымдастырудан бастап, отбасында баланың 
дамуына қажетті жағдай жасауға кешенді 
баға беруболып табылады.

2013 жылы PISA-2012 нәтижелері ЭЫДҰ 
тарапынан (Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымы) жарияланды. Атал-
мыш зерттеу нәтижесінде, 65 елдің ішінде 
қазақстандық қатысушылар математика бой-
ынша- 49, ғылыми жаратылыстану пәндері 
бойынша -52, ал оқу сауаттылығы бойынша 
63-орынды иеленді.

PISA зерттеулерінің ұраны: «Өмір сүру 
үшін білім алу» болып табылады.

Функционалдық сауаттылық дегеніміз – 
оқу барысында алған білімдерін, іскерліктерін 
және дағдыларын өмірде кездесетін алуан 
түрлі мәселелерді шешу үшін кеңінен қолдана 
білу.

«Ойла-бірік - бөліс» стратегиясы. 
Мұғалім сынып алдына мәселе қояды. Про-
блеманы бірлесіп шешу ортасын құрады.

Жабық типті тапсырмалар. Америка-
дан Европаға әкелінген колорад қоңызының 
популяциясының тым көбейіп кетуінің себебі: 
а) климаты жайлы болғандықтан; б) қыс 
қарлы болғандықтан; в) климаты ылғалды 
болғандықтан; г) бунақдененің табиғи жауы 
болмағандықтан.

Логикалық есеп. Күзде шаруа жерді 
жыртып,құнарландыру мақсатында калий се-
литрасын сеуіп тастады. Бірақ келесі жылы 
өнім бұрынғыдай болып қалды, ешқандай 
нәтиже болмады. Неге?

--Себебі нитраттар көктемде еріген қар 
суымен оңай шайылып кетеді

Адам ағзасында темір жетіспегенде 
қандай ауру туындауы мүмкін?

А) лейкоз
В) бронхит
С) анемия
D) артроз
Сақиналар мен сырғалардың және т.б. 

әшекей бұйымдардың алтыннан жасалғанын 
қалай анықтауға болады?

Зергерлер бұйымның алтыннан 
жасалғанын білу үшін заттың үстін күкірт 
қышқылымен сүртеді, егер біраздан кейін 
бұйымның үстінде дақ пайда болса, онда 
бұйым алтыннан жасалмаған.

PISA форматындағы тапсырмалар 
әзірлеу үшін интернет, телевидение, га-
зет және журналдан алынған мәліметтерді 
қолдануға болады.

Ж. ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
Теректі орта мектебінің оқу ісінің 

меңгерушісі, биология және химия 
пәндерінің мұғалімі.

Өзін - өзі тану:  Сүйіспеншілік пен 
Шығармашылық педагогикасы

PISA Халықаралық 
зерттеуі
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В Казахстане люди с первой группой ин-
валидности, нуждающиеся в содействии при 
передвижении, имеют право на индивиду-
ального помощника. Финансирует эти услуги 
государство.

Оформляется услуга бесплатно через 
ЦОНы или портал электронного правитель-
ства.

Как получить услугу онлайн: 1. Автори-
зуйтесь на портале egov.kz, найдите услугу 
«Оформление документов на обеспечение 
услугами индивидуального помощника инва-
лидов первой группы, имеющих затруднение 
в передвижении»; 2. Закажите услугу онлайн 
и заполните заявку. Подписать услугу можно 
ЭЦП либо при помощи смс-пароля; 3. Уве-
домление об обработке вашей заявки при-
дет в личный кабинет.

Чтобы получить услугу в ЦОНе необхо-
димо: 1.Заявление; 2. Документ, удостоверя-
ющий личность; 3. Доверенность от инвали-
да, в случае обращения лица, получившего 
от инвалида доверенность.

Срок оказания услуги в обоих случаях - 
10 рабочих дней.

О принятом решении клиенту сообщат 
по СМС на указанный номер.

Ш. ШАЛОВА, 
специалист отдела Сарканского ЦОН.  

Для выработки организмом специфического иммунитета перед инфекционными за-
болеваниями применяют вакцины, а для создания пассивного иммунитета использу-
ют специфические иммуноглобулины и имммунные сывортки,содержащие антитела 
против возбудителей инфекционных болезней и их токсинов. Современные вакцины 
практически не дают никаких осложнений. Для поддержания эпидемиологического бло-
гополучия необходима постоянная плановая иммунизация детей и взрослых, которая 
проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 
Республики Казахстан.

Вакцины относятся к медицинским иммунобиологическим препаратам (МИБП). Существуют 
пять видов МИБП, которые часто используются для иммунопрофилактики. Это-анатоксины, сы-
воротки, бактериофаги, вакцины, иммуноглобулины. Среди населения существует неправильное 
представление об осложнениях после вакцинации. Безопасны ли вакцины?

Реакция на введение вакцины может проявиться от нескольких часов до нескольких дней и 
может выражается небольшим ухудшением самочувствия, небольшим повышением температу-
ры иногда кратковременным появлением местной реакции (покраснение).Врач, который допу-
скает ребенка или взрослого человека на  иммунизацию, обязательно объясняет, о проявлении 
местных и общих реакций организма, рекомендует, перед вакцинацией применять антигистамин-
ные препараты и парацетамол, тем самым защищает пациента от различной реакции организма 
на введение вакцины. За последние десять лет в нашем районе не зарегистрировано ни одно-
го серьезного случая осложнения от прививок. Контроль за качеством вакцин, ее хранением и 
транспортировкой осуществляют на должном уровне государственные учреждения. Все сотруд-
ники  Сарканской районной больницы, которые как то связаны с иммунопрофилактикой, проходят 
ежегодно аттестацию по иммунопрофилактике.

Необходимо помнить, что при каждом случае регистрации инфекционных заболеваний угро-
жает реальная опасность здоровью не только Вам и вашим детям, но и окружающим. Вакцины 
абсолютно безвредны, проводятся бесплатно, спасают жизни, защищают от страданий и споб-
ствуют долголетию. Уважаемые  жители района! Прививая своего ребенка и самого себя, вы 
защищаете своих детей, себя, семью, население района и в целом свою страну-Республику 
Казахстан!

А.ЖАРТЫБАЕВА,                                                                                           
главный специалист Сарканского РУСЭК.

Единый накопительный пенсионный фонд в 2021 году (в период с 
01.01.2021 по 01.01.2022) оказал своим вкладчикам 40,5 миллионов 
услуг. Это на 45,2% больше, чем за аналогичный период прошлого 
2020 года.

Отметим, что свыше 90% услуг ЕНПФ оказывает в удобном, опера-
тивном и безопасном в период пандемии онлайн-формате. Вкладчики 
и получатели, не выходя из дома, могут буквально за считанные ми-
нуты получить практически все услуги Фонда. Из общего количества 
онлайн-услуг свыше 29,7 миллионов или 73,4% от общего объёма 
услуг оказано на сайте либо в мобильном приложении ЕНПФ. По срав-
нению с предыдущим годом показатели выросли в полтора раза (за 
12 месяцев прошлого года вкладчики Фонда получили в виртуальном 
пространстве 17,9 млн услуг).

Напомним, что в Личном кабинете, который есть как на сайте, так и 
в мобильном приложении ЕНПФ, вкладчики имеют возможность полу-
чать услуги в любое время и в любом месте. Например, это получение 
выписки с индивидуального пенсионного счета, внесение изменений 
и дополнений в свои реквизиты, получение справки о наличии ИПС, 
подача заявления о назначении пенсионных выплат в связи с уста-
новлением инвалидности 1 или 2 группы бессрочно, а также по добро-
вольным пенсионным взносам, отслеживание статуса заявления на 
выплату и многое другое.

Кроме того, в Фонде развит беззаявительный формат обслужива-
ния. В него входит, к примеру, автоматическое открытие индивидуаль-
ных пенсионных счетов по учету обязательных пенсионных взносов 
(ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) 
и добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Напомним, в случае от-
сутствия у физического лица в ЕНПФ открытого ИПС, он открывается 
в информационной системе ЕНПФ автоматически при поступлении 
первого взноса. При этом идентификация физического лица осущест-
вляется по персональным данным, указанным в электронном формате 
платежного поручения при перечислении ОПВ, ОППВ или ДПВ. Все 
необходимые сведения о реквизитах действующего документа и месте 
проживания вкладчика ЕНПФ получает из информационных систем 
государственных органов. В беззаявительном порядке с начала года 
было оказано 6,9 миллионов услуг или 17,1% от общего объема.

Продолжает пользоваться популярностью и очное обслуживание. 
В 183 подразделениях ЕНПФ по всему Казахстану вкладчикам оказано 
более 2,3 млн услуг, что на 52,3% больше, чем в прошлом году. На-
помним, ближайшее отделение Фонда можно легко уточнить на сайте 
www.enpf.kz, либо мобильном приложении ENPF.

Благодаря совместному проекту АО «ЕНПФ» и АО «Казпочта» по 
оказанию услуг в отдалённых населённых пунктах в отделениях нацио-
нального почтового оператора, вкладчикам фонда на 1 января 2022 
года в 347 отделениях почтового оператора было оказано порядка 18 
тысяч услуг, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Работают и отделы выездного обслуживания ЕНПФ. Они действу-
ют с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических мер, при 
этом осуществляется предварительная консультация (в том числе про-
верка на возможность получения услуг онлайн). В ходе выездного об-
служивания на 1 января 2022 года было осуществлено 117 768 опера-
ций, это на 36,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особое внимание ЕНПФ уделяет предоставлению качественных 
консультационных услуг и развитию информационных каналов для 
вкладчиков и получателей Фонда. На 1 января 2022 года количество 
обращений вкладчиков по каналам обратной связи составило 1,5 млн 
обращений, это больше прошлогодних показателей на 10,2%.

Напоминаем, получить консультацию вкладчики и получатели 
ЕНПФ могут в call-центре по номеру 1418 (звонок по Казахстану бес-
платный), а также консультации можно получить на корпоративном 
сайте www.enpf.kz, посредством чат-бота в WhatsАpp и Viber по номеру 
+7 777 000 14 18 и на официальных страницах ЕНПФ в социальных се-
тях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.

Пресс-центр АО «ЕНПФ».

Кому положена услуга 
индивидуального 

помощника

Иммунопрофилактика - надежный гарант 
защиты от инфекционных  заболеваний

«Дармен» в помощь
В апреле месяце 2019 года Министер-

ством по ЧС было разработано мобильное 
приложение «Дармен». С помощью данного 
приложения можно оперативно информа-
цию о штормовых предупреждениях, закры-
тиях автодорог, также на данной платформе 
доролнительно размещаются профилакти-
ческие рекомендации о мерах безопасности 
при различных ситуациях.

В целях своевременного информиро-
вания населения о штормовых предупре-
ждениях, закрытии автомобильных дорог, 
мерах безопасности в купальный, зимний, 
пожароопасный периоды Отделом по ЧС 
Сарканского района организована и налаже-
на работа по оповещению через мобильное 
приложение «Дармен».

При получении штормовых предупре-
ждениях об ухудшениях погодных усло-
вий незамедлительно проводится СМС-
рассылка, а также оперативный дежурный 
ДЧС вводит нужную для рассылки информа-
цию, которая мгновенно будет рассылаться 
через мобильное приложение «Дармен».

Огромный плюс данного приложения 
– это мгновенное оповещение. Если СМС-
рассылка о чревычайных ситуациях до-
ходит до насления за несколько часов, то 
«Darmen» оповещает за 2 секунды.

Скачать и установить приложение могут 
все пользователи Android и IOS на государ-
ственном, русском и английском языках.

Е. ИСАГАЛИЕВ,
старший инженер ОЧС Сарканского 

района, капитан гражданской защиты.

В 2021 году ЕНПФ оказал 
своим вкладчикам свыше 

40 миллионов услуг
Құқықтық статистика органдары тарапынан 

мемлекеттік қызметтердің 9 түрі көрсетіліп жүрген 
болатын, қазіргі кезде Қазақстан Республикасының 
Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігінің «Соттылықтың болуы неме-
се болмауы туралы анықтама беру», «Наркологиялық 
ұйымнан анықтама беру», «Психоневрологиялық 
ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерін «Е-қызмет» персоналды басқарудың 
интеграцияланған ақпараттық жүйесі арқылы алу 
мүмкіндігі іске толығымен асқандығын хабарлайды.

Атап айтқанда, осы бағытта Цифрлық даму, ин-
новациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі 
Мемлекет басшысының неғұрлым талап етілетін 
анықтамалар мен қағаз растамаларды алып та-
стау жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде 
ақпаратты цифрлық растауды қамтамасыз ете 
отырып, яғни өткен жылдың қазан айында жəне 
ағымдағы жылдың сəуір айында мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер тізіліміне (бұдан əрі – тізілім) 
мемлекеттік органдардың ұсынған ұсыныстары жəне 
анықтамалардың күшін жою бойынша жүргізіліп жатқан 
жұмыстар негізінде өзгерістер енгізілді, 9 мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер қазіргі кезде алынып тасталды, 
мысалы мына төмендегі көрсетілгендей:  - Тұлғаның 
əкімшілік құқық бұзушылық жасағаны туралы Қазақстан 
Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық стати-
стика жəне арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің 
есептері бойынша мəліметтер беру (404 629 жыл 
бойы қағаз  айналымдар);  - Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры салымшысының (алушысының) 
зейнетақы жинақтарының (инвестициялық кірістерін 
ескере отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру (жылы-
на 1 млн-нан астам анықтама);  - Жалғыз тұрғын үйі 
авариялық деп танылған азаматтарға анықтама беру 
(жылына 44 анықтама);  - Жылжымайтын мүліктің 
меншік иесі (құқық иеленушісі) туралы мəліметтерді 
қамтитын техникалық паспортқа қосымша беру 
(жылына 307 224 анықтама);  - «Заңды тұлғалар» 
мемлекеттік деректер қорынан анықтама беру (жы-
лына 3 288 055 анықтама);  - Жылжымайтын мүлікке 
тіркелген құқықтар жəне тоқтатылған құқықтар тура-
лы анықтамалар беру (жылына 40 856 анықтама);  
- Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу тізілімінен үзінді-
көшірме беру (жылына 106 079 анықтама);  - Тау-
ар таңбаларының мемлекеттік тізілімдерінен, тауар 
шығарылған жерлердің атауларынан үзінді көшірме 
беру (жылына 192 анықтама). 

Жоғарыда көрсетілетін қызметтер қазіргі кезде 
9 мемлекеттік қызмет көрсету анықтамаларды алып 
тастағаннан кейін мұндай ақпаратқа қол жеткізуді 
қамтамасыз етудің əртүрлі тəсілдері бар, мысалы:  1) 
мекенжай анықтамасы дербес деректердің болуын 
ескере отырып, үшінші тұлғаларға арналған сервис 
арқылы беріледі (https://egov.kz/cms/ru/services/pass_
sr11);  2) есепке алынуы Мемлекеттік кірістер органда-
рында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі тура-
лы мəліметтерді ақпараттық ресурста қолжетімді ету 
болып табылады kgd.gov.kz (https://kgd.gov.kz/ru/app/
culs-taxarrear-search-web);  3) азаматтың жеке өзіне 
қажетті кейбір мəліметтер оның «электрондық үкімет» 
порталының жеке кабинетінде қосымша көрсетіледі;  
4) мемлекеттік органдар үшін интеграциялық өзара іс-
қимыл;  5) «Электрондық үкімет» порталында жалпыға 
қолжетімді нысанда жүзеге асырылады.

Осыған орай, азаматтар мен мемлекеттік орган-
дар арасындағы артық қағаз айналымын болдырмау 
мақсатында «электрондық үкімет» порталында Шығыс 
құжатты басып шығару мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау 
режимінде тізілімнен шығарылған мəліметтерді 
көрсетуді іске асыру туралы атап өтеміз. Алайда, 

жеке жəне заңды тұлғалардан анықтамалардың қағаз 
нысанын, əсіресе «Заңды тұлғалар» «мемлекеттік 
базасынан анықтамалар беру» қызметі бойынша ба-
сып шығарудың мүмкін еместігіне қатысты өтініштер 
келіп түседі. Жоғарыда көрсетілген анықтаманың 10 
кіші түрі бойынша ақпарат жалпыға қолжетімді бо-
лып табылады, яғни ол ЭЦҚ-сыз (бір реттік пароль 
бойынша) тапсырыс бере алатын кез келген портал 
пайдаланушысына қарау режимінде қолжетімді. Со-
нымен қатар, заңды тұлғаларды, олардың филиал-
дары мен өкілдіктерін мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу 
туралы анықтама тізілімнен шығарылмаған, оны алу 
техникалық жағынан pdf-форматында қолжетімді.

Бүгінгі күнде, біздің үш мемлекеттік қызметімізді 
оңайлатып жəне жеделдетіп порталдан алуға болатын 
мүмкіндік жүзеге асырылған. «Соттылықтың болуы не 
болмауы туралы анықтама беру» мемлекеттік қызметі 
толықтай автоматтандырылған. Мемлекеттік қызмет 
көрсетуге құжаттар қабылдау жəне нəтижесін беру 
портал арқылы жүзеге асырылады. Жүргізілген бұл 
жұмыс азаматтардың сұрауларының көп бөлігін үйден 
шықпай, 10 минуттың ішінде алуға мүмкіндік берді. 
Қызметті оңтайландыру аясында азаматтарға оны 
ұялы байланыстың абоненттік қондырғылары арқылы, 
яғни порталдың ұялы түрі арқылы алу мүмкіндігі 
ұсынылған. Азаматтар үшін тағы да бір ыңғайлылық 
шет елге шығу үшін анықтамаға сұрауды электрон-
ды түрде беру мүмкіндігі, қағаз жүзінде алуға өтініш 
білдірген Мемлекеттік корпорацияның филилдарының 
мекенжайын таңдай отырып. Бұрын сұрау тек қағаз 
жүзінде міндетті түрде Мемлекеттік корпорацияға ба-
рып жолданатын. 

Порталда «Анықтаманы үшінші тұлғамен алу 
сервисі» көмегімен сұрау салған бастамашы өз 
бетінше егерде бұл тұлғаның келісімі болған жағдайда, 
басқа тұлғаға қатысты электрондық сұрау жолдай ала-
ды.  Электрондық анықтама алуға Мемлекеттік 
корпорацияның форнт-кеңсесіне азаматтарды 
жіберудің қажеті жоқ. 

Анықтаманы «EgovKzBot» қосып Telegram 
мессенджері көмегімен де алуға болады. Анықтама 
алуға керектің барлығы - азаматтардың мобильді ба-
засына тіркелу. 

Комитеттің қызметтерін 100% электрондық 
нысанға көшіру мақсатында, ҚР Әділет министрлігінің 
«Е-Апостиль» сервисін жүзеге асыру аясында апо-
стиль қою бойынша қызметті толықтай автоматтанды-
ру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

«Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі 
комитеті жəне оның аумақтық басқармаларының 
архивтері шегінде архивтік анықтамалар жəне/болма-
са архивтік құжаттардың көшірмесін беру» мемлекеттік 
қызметі жеке жəне (немесе) заңды тұлғаларға элек-
тронды (жартылай автоматтандырылған) жəне қағаз 
жүзінде көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың аумақтық 
бөлімшелерінің кадр қызметтері азаматтарға жүк 
салмай, құқықтық статистика жəне арнайы есепке 
алу органдарының мəліметтерін дербес құрамды 
басқарудың «Е-Кызмет» интеграцияланған ақпараттар 
жүйесі арқылы жеке жəне заңды түлғалар өздері ала 
алатындары туралы түсіндірілді.

Талғат ОМАРХАНОВ,
Қазақстан Республикасы Бас 

прокуратурасының Құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Алма-

ты облысы бойынша басқармасы азаматтық 
және әкімшілік салалардағы құқықтық ақпаратты 

қалыптастыру бөлімінің аға прокуроры.

Мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі 
оң өзгерістер 
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SHARAINA

Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Если вы решили изменить целевое 
назначение вашего земельного участка, 
этот момент обязательно нужно зафикси-
ровать. Потому что по закону РК все зе-
мельные участки должны использоваться 
по назначению. Если это не оформить за-
конно вас могут оштрафовать.

Получить услугу по изменению целево-
го назначение земельного участка можно 
онлайн. Через портал eGov подается заяв-
ление, где указывается полная информа-
ция о недвижимости.

При рассмотрении заявления, госу-
дарственные органы определяют возмож-
ность использования земельного участка 
по запрашиваемому назначению, в соот-
ветствии с генпланом города.

Срок оказания услуги 13 рабочих дней, 
услуга бесплатная. Ответ вам придет в 
личном кабинете.

К. КАРИПОВА, 
специалист отдела ЦОН 

Сарканского района.

Елімізде пандемия жүріп жатқанына біраз уақыт бол-
ды. Адамдардың өмірін сақтап қалуға Сарқан аудандық 
медицина қызметкерлері тиімді көмектерін беріп 
келеді. Үстіміздегі жылдың қаңтар айының соңында 

қатты ауырып, Сарқан қаласындағы жұқпалы аурулар клиникасына 
түстім. Мені осы клиниканың бөлім меңгерушісі Тажиева Алуа Маликов-
на қабылдады. Ауруханаға түскенде денсулығым орташадан төмен еді. 
Емдеуші дәрігерім Алуа Маликовна тез арада әртүрлі сараптамалар 
жүргізіп, кезең-кезеңмен емдеу шараларын жүргізді. Екі аптаның ішінде 
денсаулығым қалпына келе бастады. Өз ісіне өте сенімді, батыл, әр 
науқасқа бірдей қадам жасайтын дәрігер – Алуа Маликовнаның біліктілігіне 
риза болдым.

Тажиева Алуа Маликовна- медицина саласында 30 жылдан артық қызмет атқарған. 
Тәжірибелі басшы, білікті дәрігер ардагерлерге құрметпен қарайды. Өзі басқарып отырған клини-
ка қызметкерлері де науқастарға адал қызмет көрсетеді.Атап айтқанда Кесікбаева Бақыт, Арыста-
нова Айгүл, Қанапянова Алмагүл және т.б.. 

 Жақындап келе жатқан 1-наурыз  «Алғыс айту» күніне орай өзімнің емдеуші дәрігерім, 
жұқпалы аурулар клиникасының бөлім меңгерушісі Тажиева Алуа Маликовнаға мың алғыс айта-
мын!!!

Алуаға денсаулық, отбасы бақытын тілеймін. Осы бір ақ халатты, білікті дәрігердің еңбегіне 
шығармашылық табыстар тілеймін.   Мың алғыс, сізге Алуа Маликовна!

С. ЖАНАСБЕКОВА,
Қарабөгет ауылының тұрғыны, ардагер ұстаз.

Мың алғыс, Сізге...

Қайырымдылық — халқымыздың ең ізгі 
қасиеттерінің бірі. «Адам өміріндегі ең игі 
істерінің бірі – мұқтаж жандарға қамқорлық 
жасау. Адамдар бір — біріне қайырымдылық, 
мейірімділік таныту арқылы жақсылық жасай-
ды. Қамқорлықты қажет ететін жандарға қол 
ұшын беру арқылы адам баласы жақсылыққа 
қадам бастайды. «Жүректен – жүрекке, 
жылулық сыйлайық!» атты  ұранмен Ақын 
Сара атындағы орта мектебінде 1 ақпан 
– 10 ақпан аралығында «Өзін - өзі тану: 
Сүйіспеншілік пен шығармашылық педаго-
гикасы» онкүндігі аясында қайырымдылық 
челленджі өтті. Аталған шара аясында біздің 
білім ордасында 10 күн аралығында аз 
қамтылған отбасынан шыққан оқушыларға 
мектебіміздегі ұстаздар тарапынан көмек 
көрсету жағы қолға алынды. Сарқан 
аудандық жастар ресурстық орталығынан 
қайырымдылық челленджін қабылдап, 
10 күнде мектебіміздің 10 пән әдістемелік 
бірлестіктері челленджге қолдау көрсетіп, 
бір-бірлеріне жолдады.

Аталмыш челлендждің  мақсаты 
– әлеуметтік көмек алуға құқығы 
бар аз қамтылған, көпбалалы, 
тұрмысы қолайсыз отбасылардың 
балаларына, жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға және басқа 
санаттағы балаларға әлеуметтік 
көмек көрсету, оқумен қамтылмай 
қалған мектеп жасындағы бала-
ларды анықтау және есепке алу, 
сондай-ақ әлеуметтік себептер 
(киімдерінің, аяқ киімдерінің, мек-
теп құралдарының жоқтығы) бой-

ынша балалардың мектепке бармауының 
алдын алу. «Жүректен – жүрекке, жылулық 
сыйлайық!» челленджі бойынша ақпарат 
akynsaramektep, sarkand_insta, sarkanjasstar  
инстаграмм және фейсбук парақшаларында 
жарияланып отырды. 

«Жылуы жоқ үйден без, қайырымы жоқ 
биден без»,- дегендей қайырымдылық, 
адамгершілікті биік ұстап, кісілікті ту етіп, 
көкірегі қаяулы, жаны жаралы жанның жа-
сын сүртіп, жылы лебізін аямай, қолдан 
келген жәрдемін ұсынып, достық пейілдерін 
таныта алатын жандардың арамызда әлі 
де бар екендігі қуантады. Олай болса, 
мектебіміздегі әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасыларына көмек көрсеткен мектеп 
ұжымына үлкен ризашылығымызды білдіре 
отырып, мектебімізде әлі де осындай игі істер 
жалғасын табады деген сенімдеміз...

Г.САТЫМБЕКОВА,
Ақын Сара атындағы орта мектебінің 

педагог-психологы. 

Қайырымдылық - адамгершілік белгісі

Аудан әкімдігі, аудандық мәслихат және аудандық арда-
герлер кеңесі аудан әкімі Қайнарбеков Талғат Қанатұлына 
әпкесі

Әлия Қанатқызының 

мезгілсіз қайтыс болуына орай отбасының ауыр қайғысын 
бөлісіп, көңіл айтады.

Қымбатты Айшакуль Джанысбаевна!
Сіздің 60 жасқа толған мерейлі, қуанышты тойыңыз 

қайырлы - құтты болсын!
Жүйрік уақыттың ұшқыр қанаты Сізді мағыналы 

ғұмырыңыздың биік бір белесі – 60 жасқа алып жетті. Сіз 
осы кемелдікке тың жігермен, жарқын көңілмен келіп от-
ырсыз. Осынау жылдар ішінде өмірдің талай белестерінен 
табысты өтіп, бүгінде өркен жайған алып бәйтеректей 
үлкен бір мектептің басшысы ғана емес, үлкен әулеттің 
де ақылшы тірегісіз. Өз бақытын, қуанышын  өз 
перзенттеріңіздің  қылығынан, қызығынан іздейтін аяу-
лы Анасыз. Бүгінде салиқалы жылдарды артқа тастаған 
мейірімді әже болып отырсыз. Осындай беделді жасқа же-
туде талай белестерді өткеріп, ұлағатты ұстаздық жолда 
көптеген шәкірттеріңіздің ыстық ықыласына бөлендіңіз.  
Еңбекте жолыңызда қажыр-қайратыңыздың арқасында 
талай абырой биігінен көрініп, ұрпағыңызға үлгі болар абзал жан болғаныңызды бүкіл 
Сарқан ауданы жақсы біледі, әрі құрметтейді.  Өзіңіз қызмет атқарып келе жатқан  Сарқан 
қаласындағы қара шаңырақ Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің ұжымы сізді тек 
үлгі етеді, нәтижелі игі істеріңізді мақтан тұтады. Өнегелі өмір соқпағында сыйластық пен 
достықтың ұлағатын ұлықтап, үлкенге құрмет, кішіге ізет болар ұлттық дәстүрлерді үкілеп  
еңбек етіп отырған еңбегіңізді әріптестеріңіз жақсы біледі.  Бұл- сіздің болмысыңыздың 
беделі, жемісті еңбегіңіздің нәтижесі. 

Құрметті Айшакуль Джанысбаевна!  Біз сізді жан жүрегімізбен қуана отырып құттықтап, 
мерекелі мерейтой күні Сізге денсаулығыңыз күйлі-қуатты, ғұмырыңыз ұзағынан, көрер 
қуанышыңыз молынан болсын деген тілегімізді арнаймыз. Әрқашанда мерейіңіз үстем, 
қадір-қасиетіңіз зор болсын! Отбасыңыздың от анасы болып, ұзақ жасай беріңіз!

Өткен күннің артта қалып елесі, 
Тіршіліктің жылжи берер кемесі. 
Басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған, 
Алпыс жастың құтты болсын белесі.

Ізгі тілек білдірушілер: Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің ұжымы.

Өміріңіз ұрпаққа өнеге мың,
Тілейміз қуанышқа бөленгенін. 
Жүзге келіп, марқайып отырыңыз,
Қылығына қуанып немеренің.

4 бөлмелі үй сатылады. Жер көлемі 12 сотық. Мал ұстауға ыңғайлы жер бар. 
Екі үйдің жері бар. Үй жылы әрі құрғақ. Қора-қопсы, монша, 2 жертөле, жаңа көмір 
қора, бау-бақша, жеміс-жидек көп. Бағасы келісімді. Төлемді бөліп төлеуге бола-
ды. Мекен-жай: Сарқан қаласы, М.Жұмабаев №17 үй. Тел: 8747 8671461.   

Сарқан қаласы, К.Буашев көшесіндегі № 25-үй сатылады. Үйдің ауласы кең, 
тағы бір үй салатын орын бар, моншасы, көлік тұрағы, суы, телефоны  және 
ғаламтор желісі орнатылған. Үйде 3 жатын бөлме, зал, үлкен ас бөлме, от 
жағатын бөлмесі бөлек. Үй тура орталықта орналасқан: автостанцияның жаны. 
СТО, дүкен, көлік жуатын орын және басқа да нысандар салып, кәсібіңізді 
дөңгелетуге  қолайлы. Бау-бақшасы да бар. Үйге мектеп, базар, ХҚКО, поли-
ция бөлімшесі, бала бақша – барлығы жақын орналасқан. Уақытыңызды тиімді 
пайдалануға ыңғайлы. Мына телефондар арқылы хабарласуға болады: 2-23-79; 
8 775 602 33 87.

Аудандық СЭББ ұжымы Рымбеков Аманжол 
Төлеубековичке ұлы 

Толеубеков Ербулан Аманжолұлының 

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

ҚР ІІМ-нен 13.01.2020 жылы Айтақын Шаттықтың атына берілген 047220748 
нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Калиев Даулет Сейтмухамбетовичтің атына тіркелген Бақалы ауылдық 
округіндегі 15.0000 га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу актісі № 1147195 (кад.№ 
03-267-007-351) жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

2020 жылы ҚР ІІМ-нен Айділдә Нұрайдардың атына берілген ықтиярхат 
жоғалуына байланынысты жарамсыз деп танылсын.

Адам баласын игі істерге бастай-
тын ізгі жүректің қалауы - жақсылық. 
Жақсылық - күллі тіршіліктің тұтқасы 
сияқты.Жақсылық пен игілікті іс жа-
сау - үлкен адамгершіліктің белгісі. 
Анығында, адам жаны жақсылыққа 
құмар, оны іздеп тұрады, өзіне де, 

өзгеге де тілейді.
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» демекші 

біздің Қарауылтөбе ауылының азаматтары әрқашан 
жақсылық жасауға құштар. Қазіргі таңда елімізде бо-
лып жатқан жағдайларға қарамастан балаларға қуаныш 

сыйлаудан жалыққан емес. Мектебіміздің бастауыш сы-
нып оқушыларына, үздік оқушыларға сонымен қатар аз 
қамтылған отбасының және тағы басқа оқушыларымызға 
жаңа жылдық сыйлықтар табысталды. Осы игі істің болуы-
на себепші болған Бекмуратов Жарқынбек, Ахметқалиев 
Сәмет, Тинашев Оразбек, Лыков Андрей, Лыков Яков, Коп-
баев Қуандық шаруа қожалықтарына үлкен алғысымызды 
білдіре отырып, табыстарының жылдан-жылға өсуіне,  
дендерінің саулығын, отбасыларының амандығын 
тілейміз!

Ата-ана: Ж.АУХАНОВА.

УСЛУГА БЕСПЛАТНАЯ ЖАҚСЫНЫҢ ЖАҚСЫЛЫҒЫН АЙТ...


