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Өткен аптада Жетісу 
облысының әкімі Бейбіт 

Исабаев Сарқан ауданына 
жұмыс сапарымен  келді. Ал-

дымен өңір басшысы ауданға 
кіреберісте орын тепкен 

«Самал» шаруа қожалығына 
ат басын бұрып, егістік 

алқабын көрді. Қожалықтың 
қазіргі таңдағы тыныс-

тіршілігімен кеңінен таны-
сты. Агроөнеркәсіптік салаға 

арқа сүйеген саялы өңірдің 
көрсеткіштеріне көз салып, 

диқандарды толғандырған 
мәселелерге назар аударды. 

Оның ішінде аудандағы 90 
дана ішкі тоғандарды қайта 

қалпына келтіру мәселесі 
көтерілді.

Бұдан соң облыс басшысы Сарқан 
қаласында жаңадан бой көтеріп жатқан 
"Болашақ" ықшам ауданында болып, 
құрылыс жұмыстарын көрді. Өңір басшы-
сынан 5 қабатты 60 пәтерлі бес тұрғын 
үйдің құрылысын жүргізу үшін жобалық-

сметалық құжаттамасына керекті қаражат 
қарастыруды сұралып, аталмыш мәселе 
оң шешімін табатын болды.

Орталық алаңда тігілген шатырларда 
облыс әкімі Бейбіт Исабаевқа аудандағы 
инвестициялық жобаларды жүзеге асыру 
барысы мен туризмді дамыту перспек-
тиваларына арналған стендтік құжаттар 
көрсетілді. Аудан әкімі Талғат Қайнарбеков 
өңір үшін басымдылыққа ие Балқаш көлі 
жағалауының инфрақұрылымын және 
тау туризмін дамыту бойынша жан-жақты 

Өзекті мәселелер кезең-кезеңімен 
оң шешімін табады

айтып өтті. Көл жағалауында жақсы жол 
төсеу, демалушыларға сапалы қызмет 
көрсету, заманауи демалыс орындарын 
салу өзектілігі сөз болды. Келешекте 
қажетті инженерлік-коммуникациялық 
желілермен қамтылған көл жағалауына 
инвесторлар заманауи келбетті дема-
лыс орындарын салмақшы. Сондай-
ақ географиялық орналасуы туризмге 
сұранып тұрған саялы өңірде тау саяха-
тына қажетті тиісті инфрақұрылымды да-
мыту қажеттілігі айтылды. Басқан 
өзенінде Покатиловка су қоймасын салу, 

сол арқылы суармалы жерлер көлемін 
ұлғайту және құрылыс жұмыстары 
жүріп жатқан Екіаша ауылдық округінде 
орналасқан Басқан су - электр стансыла-
ры мен Лепсі ауылдық округі аумағындағы 
қуаты 50 МВт жел-электр стансыларының 
жай-күйі таныстырылды. 

Меймандар сонымен қатар «Сенім» 
оңалту орталығына да бас сұқты. 
Мұнда орталық директоры Қайсар 
Мамбетбаев оңалту орталығына 
келушілердің көптігінен қосымша 
ғимарат салу қажеттілігін жеткізді. 
Мекеменің жұмысымен танысқан Бейбіт 
Өксікбайұлы бұл мәселені Халықаралық 
ұйымдардың грантын тарту арқылы ше-
шуге болатындығын айтып, жауаптыларға 
тапсырма берді.

Келесі кезекте 
аудандық орталық 
ауруханаға барған мей-
мандарды аталмыш 
мекеменің бас дәрігері 
Алтай Шұлғаубаев қарсы 
алып, нысанның жеке-
леген ғимараттарына 
жүргізілген күрделі 
жөндеу жұмыстарымен 
жақынырақ таныстырды. 
Осыдан 3-4 жыл бұрын 
орталық аурухананың 
жаңадан салынған 3 
қабатты ғимаратына 
ауысқан бірқатар 
бөлімдердің есебінен 

біраз кабинеттер босап қалған болатын. 
Аурухана басшылығы аталмыш каби-
неттерге заманауи жөндеу жұмыстарын 
жүргізіп, емхананы сонда көшіруді, ал 
ескі емхананы дәрігерлерге арналған 10 
пәтерлі жатақханаға бейімдеуді жоспар-
лап отыр. Өңір басшысымен кездесу ба-
рысында осынау жұмыстардың жай-күйі 
баяндалып, жалпы ауданның денсаулық 
саласындағы көрсеткіштері сөз болды. 
Ауданның бас дәрігері Алтай Кәмиұлы 
жаңа емхананы материалдық-техникалық 
жағынан жабдықтау, оның ішінде жаңа 
компьютерлер сатып алу мәселесін 
көтеріп, облыс басшысының қолдауына 
ие болды.

Келесі кезекте облыс басшысы Сарқан 
гуманитарлық колледжіне барып, білім 
ордасының бүгінгі жай-күйіне қанықты. 
Бейбіт Өксікбайұлы колледж басшысына 
аталмыш оқу орнында заман, өңір тала-
бына сай мамандықтар ашу мәселесін 
қойып, осы арқылы нарық сұранысын рет-
теп, жұмыссыздықты біршама азайтуға 
болатынын айтты.

Колледж директоры Ерлан Дармышев 
облыс басшысының назарына мекеме-
ге қарасты жатақхананы күрделі жөндеу 
және спорт залы қажеттігін айтып, тиісті 
қолдау сұрады.

Өз кезегінде Бейбіт Өксікбайұлы сапар 
барысында көтерілген кейбір түйткілді 
түйіндерді шешу жолдарын қарастыруды 
орынбасарларына, тиісті басқарма бас-
шылары мен аудан әкіміне тапсырып, 
өзекті мәселелер кезең-кезеңімен оң 
шешімін табатынын жеткізді.

П.ЖЕҢІСХАН.
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Кейіннен тоқсан бірінші жылы 
Қаракерей Қабанбай батырдың 300 
жылдығына орай Үйгентаста өткен 
дүбірлі тойда Әбілсейіт ағаның аламан 
күрестің төрешісі болып жүргенін көрдік. 
Түйе балуандар күресін тамашаладық, 
ағамызбен амандастық. Араға жылдар са-
лып республика парламентіне депутатқа 
кандидат  ретінде сайысқа түскен соң 
Сарқан ауданына келгені бар. Жеңгеміз 
екеуі аудандық газеттің редакциясына 
арнайы бас сұқты. Үміткер ретіндегі ой-
пікірлерін жұртшылыққа жеткізбекші екен. 
Қуана құптадық. Көкейімізде осы кісіге 
арналған сауалдарымыз көп еді. Айттық, 
толымды жауабын алдық. Еркін күрестің 
бахадүрі отаршылдықтың қыспағынан 
өз салмағында ССРО құрамының озығы 
бола тұра әлем және Еуропа чемпио-
наттарына жібермегені туралы өкінішін 
ірікпей айтады екен. 

Әбілсейіт ағамыз 1938 жылы 15 
сәуірде дүние есігін ашыпты. 2016 жылы 
6 наурызда қайтыс болды. Жетпіс деген 
жасқа еркін тола алмай ертерек кеткен 
Ақсу-Сарқанның тумасы нағыз намыс 
отына шоқтай қарылған, қайталанбас 
тұлға еді. Еркін күрестен халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері (1958 жылы 
алған), Қазақстанға еңбек сіңірген 
жаттықтырушы.

Әбілсейіт аға жас кезінде есепке 
жүйрік болыпты. Мектеп қабырғасында 
мұғалімдер шығара алмайтын есептің 
өзін шығарып кеткен кездері де болған 
екен. Математиканы жақсы көретін. Со-
дан соң өлең шығаратын. Өте ұлтжанды 
адам еді. Бұл туралы кезінде Новопо-
кровка орта мектебінде дене шынықтыру 
пәнінен сабақ берген Әсет Жекпелди-
нов әсерлі әңгімесін «Сарқан» газетінде 
оқырмандар назарына ұсынған болатын.

- Лондон Олимпиадасының қар-
саңында, 2011 жылдың басында, 73-ке 
толатын шағында "Олимпиадаға ба-
рып күресемін" деді,- деп жазыпты өз 
естелігінде Маруан Түсіп. - Таң қалдық. 
Өз аузынан есту үшін іздеп те бардық. 
Сонда: "Шет елдерден, әсіресе Кавказ-
дан балуан тасу доғарылмаса, сондай-ақ 
Олимпиада ойындарына өз жігіттерімізді 
апармай, келімсектерге иек арту тыйыл-
маса, мен боз кілемге шығып, белдесемін. 

Қазақтың да күресе алатындығын паш 
етемін. Барамын Лондонға, күресемін. 
Әрі "жеңілсем, жер көтереді" деп жеңілу 
үшін бармаймын. Намысты қолдан бер-
мей, белдесемін. Оған дейін жаттығамын, 
дайындаламын", – деген болатын күйініп.

Шын мәнінде Әбілсейіт аға боз кілемде 
өшпес із қалдырды. 1962 жылы КСРО чем-
пионатында екінші орын алып, 1963 жылы 
чемпион атанып, КСРО халықтарының 
ІІІ жазғы Спартакиадасының жеңімпазы 
болған. Үш рет ауыл спартакиадасын-
да, содан соң кәсіподақтың бүкілкеңестік 
спартакиадасында топ жарған. 1970 жылы 
КСРО кубогының жеңімпазы атанған. 
12 рет халықаралық турнирге қатысып, 
ешқайсысында жеңілмеген.

- Қазақ спортының жанкүйерлері 
төбесі көк тіреген алып күштің иесінен көз 
жазып қалды,- дейді журналистиканың 
қара нары Орысбай Әбділдаев. - Айту-
лы баһадүр палуан Айханов Әбілсейіт 
барша жұрттың боз кілемдегі көзайымы 
болғаны хақ. Қалың қазақ қаракөздері 
шаршы алаңда бокстасатын Әбсалан 
Нұрмахановқа, боз кілемде белдесетін 
Әбілсейіт Айхановқа жанкүйер болуға 
түпкөтеріле баратын қайран да қайран, 
жиырмасыншы ғасырдың 60-70 жылдары-
ай десеңші, шіркін! Адамзаттың ұғымында 
нар кеуделі, екі иығына екі кісі мінгендей 
тау тұлғалы жігітті ғана өгіз палуанға 
теңейді емес пе! Әбілсейіт қараса көз 
тоятын толағай алып қой. Талай-талай 
белдесулеріне куә болдық. Шота  Ло-
мидзе, Александр Медведь сияқты 
сол кезеңдердің атақты алыптарымен 
айқасып, айнала қол соққандардың 
айызын қандырушы еді-ау!.. Иван Под-
дубный  атындағы халықаралық жарыс 

армандай қала Алматы қаласына еркін 
күрес шеберлерін жинағаны әлі күнге 
есімізде. Көзі тостағандай, кескен томар 
іспетті Еуропа чемпионы, грузин алыбы 
Шота бойы екі метрге жуық Әбілсейттің 
белінен ғана келсе де, жанталасып бақты. 
Әлем палуандарына оң аяғын оңтайлай 
беретінінен әйгілі әккі болған Әбекең 
Шотаны боз кілемнің бұрыш-бұрышына 
тықсырғанын көргендер бүгінде сиреп-ақ 
қалғаны өкінішті… Байырғы КСРО-ның, 
жер әлемнің, Еуропаның мен деген палу-
андарын шайлықтырған Әбілсейіт, әттең, 
дүние, көреалмаушылықтың кесірінен 
Олимпиада ойындарына жіберілмей, 
қысастық көрді. Аманжол Бұғыбаев, 
Мұсабек Қапанов, Манарбек Есімов тек-
тес қайсар қазақтарды баулыды, аренаға 
шығарды. Өзі меңгерген бар айла-
тәсілін ақ  тер, көк тер болып үйретті, 
бойларына сіңірді. Өресіз басшыларға 

өкпелеп, Қытай, Қырғыз мемлекеттеріне 
кетіп қалып, еркін күрес, қазақ күресі 
құйтырқыларын дәлелдеген тұстары да 
болды. Кезінде Айханов арқылы атақ-
даңққа шаш-етектен батқан ұстазы Петр 
Матущак та қыжалатқа салып, кедергі 
жасады. Соның бәрі Алпамыстай, 
Қобыландыдай, Қабанбайдай қайран 
баһадүрді іштен мүжіп, ақыры бүк түсірді. 
Небір алыптардың жауырынын кілемге 
жапсырған Қазақия елінің ер тумасы – 
өмірге сирек келетін Антейдей алыбы дау-
асыз дерттен жамбасы жерге тиді. Ажалға 
ара тұру адамзаттың қолынан келмейді… 
«Қазақ қайсы?» дегенде төбеге көтеріп 
көрсететін алып тұлғамыз арадан кетті… 
Бірақ артына сан мыңдаған шәкірттерін, 
қарсыластардың аяқ-қолын буып 
тастарлықтай қаншама әдіс-тәсілдерін 
қалдырды. Соған да шүкір, демеске лаж 
қайсы? Жатқан жері жарық болсын, қабірі 
гүл шоқтарынан арылмағай...

Айтары жоқ, боз кілемде атой салған 
айтулы палуанның соңында аңызға 
бергісіз әңгімелер қалды. Айхановтың 
ерекше бір қасиеті және өзгелерден 
ерекшелігі, боз кілемге шыққанда бір 
аяғын алға созып, қарсыласына беріп 
қоятын. Негізі, еркін күресте ешкім де 
аяғын ұстатпауға тырысады. Бәрі де 
аяқтарын алып қашады. Ал Әбілсейіт аға, 
қасқайып алға созып тұрған.

...Бірде Әбілсейіт аға үш дүркін Олим-
пиада чемпионы, жеті дүркін әлем чем-
пионы Медведьпен күреседі. Сол кезде 
Иваницкий кілем шетінде айқайлап тұрған 
көрінеді. Жоғарыда жазғанымыздай, 
ол да – Олимпиада чемпионы, әлем 
чемпионатының төрт дүркін жеңімпазы. 
Екеуі дос, екеуі де ең ауыр салмақта 
белдесетін. "Саша, аяғын ұстама, аяғына 
жолама" деп аттанды салыпты. Өйткені 
өзінің аузы күйген. Айхановтың аяғынан 
ұстаймын деп, опық жеген. Сонда Мед-
ведь "аяғынан ұстамағанда, қай жерінен 
ұстайын" деп ыза болатын көрінеді. 
Өйткені, Әбілсейіт аға тағы да аяғын алға 
созып, тұрып алған. Жақын келу үшін алға 
созылып тұрған аяққа тіреледі. Одан өту 
үшін ұстау керек.

Әбілсейіт ағамыз ерекше туған ерек 
болмыс иесі болатын. Кетті, көңілден 
де ұмыт болады деп емес, өмірден 
өткен айтулы тұлғаға Ақсу ауданы 
жұртшылығының жасап отырған құрметі 
бағалауға лайық. Біз өз ерлерімізді 
ескеруіміз керек.  

Намыс найзагеріЖомарт ИГІМАН,
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі.

Сонау жылдары аңызға айналған Әбілсейіт Айхановты көзіммен 
көріп, тілдескен болатынмын. Алматыда оқуда жүрген кезім. Заң 
саласында қызмет атқаратын ағамыз бар еді. Сабақтан кейін 
уақыт тауып бара қалғанда бір - біріне ұқсамайтын іс-шараларды 
жоспарлап қоятын-ды. Осы жолы спорт сарайына баруға дайын-
далып отыр екен. Бірге бардық та кілем үстінде шәкірттеріне 
бағыт-бағдар беріп жүрген Әбілсейіт ағамызбен дидарластық. 
Екеуі дос екен. Үзіліс кезінде бірге шәй ішіп, бойы екі метрге жуық 
алып палуанның біз үшін тосын әңгімелеріне куә болдық.
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Біз қазақ деген ұлы халықпыз, тіліміз 

де, дініміз де тек қана өзімізге тән. 
Еліміздің іргесін шайқалтпай, босағасын 
берік ұстап тұрған осы біздің тіліміз бен  
ұлттық салт-дәстүріміз. Менің ойымша, 
әрбір патриот жан елі, жері, тілі, ұлты үшін 
тер төксе, адал болып, құрметтесе, біздің 
елдігіміз баянды болмақ. Әр халықтың, 
ұлттың құрмет тұтар өз ана тілі бар. Әрбір 
адам өз тілінде, анасының ақ сүтімен 
дарыған туған тілінде сөйлеуі тиіс. Қазіргі 
таңның басты мәселелерінің бірі де, 
бірегейі, көңіл толғандыратыны болып 
отыр.

Қазіргі қазақ тілі – небір керемет 
философиялық толғаныстарды да, 
күрделі терең ойларды да, қылдан 
нәзік, жібектен биязы, аяулы сезім-
тебіреністерін де емін-еркін әсерлі 
жеткізетін көсілмелі, кең құлашты көркем 
тіл, «толқынын жүрегінің хаттай танытар» 

Мемлекеттік тіл – қызмет тілі
Туған тіліміз – халқымыздың кешегі жүріп өткен жолын, бүгінгі жалғасқан 

ғұмырының ертеңге апарар мүддесін бейнелейтін ең басты қазынамыз, әйтсе 
де біздер оны құрметтеп, қолдап, аялау керектігі жөнінде көп ой толғаған 
емеспіз.

Ежелден, атам заманнан тіл – елдің мәдениеті, әдебиеті өсіп – өніп, 
отбасындағы үй тіршілігінен бастап, қоғам, халық, ел-жұрттың, жалпы 
мәдениетінің арнаулы құралы – ғылымның атауы санасы екендігі даусыз. 
Сұлтанмахмұт Торайғыров айтқандай :
ғажап тілдердің бірі. Бұған барша қазақ 
баласы мақтана алады.

Менің ана тілім - шексіз бай, шұрайлы, 
тегеуріні мықты тіл. Өйткені өмірдің алма-
стай қырын, абзал сырын түсіне білуіме 
басты себепкер – сол ана тілім! Мынау 
жарық дүниеге келгеннен бастап, ананың 
әлдиімен бойыма сіңіріп келе жатқан тілім 
мен үшін ең қастерлі, ең қымбат тіл.

Ана тілім – ата-бабамыздан мирас 
болып келе жатқан баға жетпес мұра. Де-
мек, әр адам ана тілін көз қарашығындай  
қорғауға, оның тазалығын сақтауға 
тиіс. Амал не, туған тілімізді шұбарлап, 
басқа тілдің сөздерін араластырып 
сөйлейтіндерді жиі көреміз. Қазақша 
сөйлеуге ұялатындарды көргенде, белгілі 
орыс жазушысы К.Г.Паустовскийдің 

«Туған тіліне жаны ашымаған адам – 
жәндік» деген сөзі ойыма еріксіз оралады.

Әрбір жүрегі елім деп соққан адамның 
өзінің халқына, тіліне деген ерекше сезімі 
болатыны сөзсіз. Ұлттық санасы ояу ғана 
адамның өз елінің шын жанашыры екені 
белгілі. Халқымыздың халықтығының ба-
сты белгісі – тілі болса, оның көркеюі үшін 
әлі де талай жұмыстар жасалуы қажет.    

Тілдің көмегімен өнер-білімге, 
мәдениет-ғылымға жетіп, өткен-кеткенмен 
әлемді танып, өзімізді жұртқа-әлемге та-
нытамыз, сөйлейміз, оқимыз, ел-жұртты, 
мемлекетті меңгереміз – сондықтан 
«Өнер алды -қызыл тіл» дегендейін, адам 
баласының байлығында тілден артық не 
бар...

Г.ТОКЕНОВА,
Сарқан аудандық сотының жетекші 

маманы. 

Для родителей
Теперь оформить пособие на рождение ребенка и выплату по уходу за ново-

рожденным до года можно через мобильные приложение HalykHomebankи Kaspi.
kz,причем оформить услугу можно в любое время сутки.

ВСЕ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ,-ЭТО:
• Зайти в раздел «Госуслуги» в приложенииHalykHomebankи Kaspi.kz;
• Выбрать «пособие по рождению ребенка»;
• Выбрать ребенка, на которого будет подаваться заявка;
• Проверить все данные и подписать заявление через SMS.
Результат ее рассмотрения и назначенной сумме выплат Вам будет направле-

но push-уведомление и SMS.

Үйде отырып проактивті  
қызмет алу

      
Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі Министрінің 2020 жылғы 20 сәуір №155/НҚ бұйрығымен бекітілген 
«Проактивті қызмет Ережесін бекіту туралы» қағидасының 2 тармағына сәйкес 
Проактивті мемлекеттік қызмет түрі енгізілді.

Проактивті қызмет- қызмет көрсетуші субъекттің бастамасы бойынша 
берілетін, міндетті түрде қызмет алушы субъекттің ұялы байланысының абоненттік 
құрылғысы арқылы берген келісімімен, электронды түрде көрсетілетін мемлекеттік 
қызмет.

Бүгінгі күні проактивті тәсілмен төмендегі қызметтерді алуға болады:
- мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы тағайындау;
- асыраушысынан айырылу бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы 

тағайындау;
-  бала тууына және оның күтіміне байланысты жәрдемақы тағайындау;
- «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен марапатталған немесе бұрынғы 

«Батыр Ана» атағын алған, I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен 
марапатталған көп балалы аналарға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау;

- көп балалы отбасына жәрдемақы тағайындау (2007 жылдан  үлкен балалар 
жүйеден табылмайды);

 - «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» АҚ-нан еңбек ету қабылетінен ай-
ырылу, асыраушысынан айырылу, жұмысынан айырылу жағдайы бойынша, бала 
күтімі бойынша әлеуметтік төлемдер тағайындау. 

Бұл проактивті қызметтің артықшылығы -  мобильді азаматтар базасын-
да (бұдан әрі-МАБ) тіркелген адамға Халыққа қызмет көрсету орталығы (ХҚКО) 
бөліміне жүгінбей-ақ, кез келген ыңғайлы уақытта, үйінде отырып, келіп түскен 
СМС хабарламасына жауап ретінде қажетті ақпаратты жіберу арқылы мемлекеттік 
қызметті рәсімдеу мүмкіндігі. 

Жүйе СМС хабарламаны қайда жіберетінін білуі үшін,  азаматтарға тұрғылықты 
жері бойынша ХҚКО-ға, сондай-ақ мобильді азаматтардың базасына  «электрондық 
үкімет» порталына жүгініп, мобильді азаматтар базасына тіркелуі қажет.

Толығырақ нұсқаулық  аудан әкімінің сайтында орналастырылған.
 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша 
филиалының Әлеуметтік қамтамасыз ету бойынша 

Сарқан аудандық бөлімі.

Период сбора урожая характеризуется по-
вышенной пожарной опасностью, при которой 
возникает высокая вероятность возникнове-
ния пожаров. 

С целью недопущения возникновения по-
жаров в период уборки зерновых на террито-
рии района отдел по ЧС напоминает основные 
требования норм пожарной безопасности.

До начала сбора урожая вся уборочная 
техника, агрегаты и автомобили должны иметь 
отрегулированные системы питания, смазки, 
охлаждения, зажигания, а также быть оснаще-
ны исправными искрогасителями, оборудова-
ны первичными средствами пожаротушения. 
Трактористы, комбайнеры, их помощники и 
другие лица, задействованные на работах по 
уборке урожая, должны пройти противопожар-
ный инструктаж.

Во время работы комбайна с подборщи-
ком нужно следить, чтобы пружинные зубья 
подборщика не попадали внутрь кожуха бара-
бана. В таком случае, надо немедленно оста-
новить комбайн и освободить зубцы;

Перед созреванием колосовых (в период 
восковой спелости) хлебные поля в местах 

О соблюдении правил пожарной 
безопасности при уборке урожая
прилегания их к лесным и торфяным масси-
вам, степной полосе, автомобильным и желез-
ным дорогам должны быть скошены и опаха-
ны полосой не менее 4 м в ширину.

В период восковой спелости зерна перед 
косовицей, хлебные массивы необходимо 
разбить на участки площадью не более 50 га. 
Между участками следует делать прокосы не 
менее 8 м в ширину.

Непосредственно на хлебном массиве 
площадью свыше 25 га, с которого собира-
ется урожай, необходимо иметь наготове 
трактор с плугом на случай пожара. В случае 
группового метода уборки в состав уборочно-
транспортных отрядов необходимо включать 
специализированные автомобили, приспосо-
бленные для тушения пожаров зерновых.

В период сбора запрещается сжигание 
стерни, пожнивных остатков и разведение ко-

стров на полях.
Зерновые тока следует размещать от зда-

ний и сооружений не ближе 50 м, а от хлебных 
массивов – не ближе 100 м. Площадка для 
тока должна быть очищена от растительного 
покрова.

Запрещается:
Работа тракторов, самоходных шасси, ав-

томобилей и другой уборочной техники без ка-
потов или с открытыми капотами (для предот-
вращения попадания соломы на выпускной 
коллектор двигателя). На комбайнах и других 
машинах с двигателями внутреннего сгора-
ния, не имеющих капотов, выпускной коллек-
тор должен быть защищен металлическим 
щитком, закрывающим его вдоль всей длины 
сверху и сбоку;

Применение паяльных ламп для выжига-
ния пыли радиаторов двигателей;

Заправка уборочной техники горючим в 
хлебных массивах;

Заправка машин горючим в ночное время 
в полевых условиях.

В полевых условиях заправка топливом 
уборочной техники должна осуществляться за 
пределами поля (не ближе 30 м) топливоза-
правщиками, когда заглушены двигатели.

Ремонт уборочных машин и агрегатов по 
необходимости допускается не ближе 30 м от 
хлебных массивов. Строго запрещается ку-
рить, и пользоваться открытым огнем рядом с 
хлебными массивами. Водители должны пом-
нить, что, проезжая рядом с хлебны

м массивом, нельзя выбрасывать окурки в 
сторону полей, это может привести к пожару 
со значительными потерями.

Уважаемые граждане, руководители кре-
стьянских хозяйств, помните, что придержи-
ваться вышеуказанных требований пожарной 
безопасности – долг каждого человека!

Е.ИСАГАЛИЕВ,
главный специалист 

ОЧС Сарканского района, 
капитан гражданской защиты.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   ПРИ
СКЛАДИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ  ГРУБЫХ КОРМОВ

Наступила пора заготовки грубых кормов на зиму. Вы трудитесь не покладая рук 
собирая грубые корма на полях для своего скота, но нужно еще и сохранить. Вот про-
стые правила пожарной безопасности хранения грубых кормов. В условиях устойчи-
вой сухой, жаркой и ветреной погоды в сельских населенных пунктах и предприятиях, 
дачных поселках, садовых участках не допускается разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок, работающих на твердом топливе.

Складирование сеновалов на усадебных участках жилых домов выполняются  на 
расстоянии не менее 15 метров до надворных построек. При невозможности склади-
рования сена на указанном расстоянии, при условии обеспечения места складирова-
ния дополнительной емкостью с водой не менее 500 литров, расстояния сокращаются 
до 5 метров.

Не допускается:
1) складирование на крышах сараев и других хозяйственных строениях;
2) складирование под линиями электропередачи;
3) на расстоянии менее 3-х метров от внешнего ограждения участка;
4) размещать стога, копны, скирды сена, соломы, других видов грубых кормов на 

улицах, дорогах, вне приусадебных участков. Перевозка грубых кормов осуществля-
ется специально оборудованным транспортным средством, выхлопные трубы которых  
выводятся под радиатор и оборудуются искрогасителями.Транспортные средства, 
предназначенные для перевозки грубых кормов, дополнительно оборудуются двумя 
порошковыми огнетушителями.  Высота складирования грубых кормов выполняется 
не более 4 метров от уровня земли.  

Уважаемые руководители крестьянских хозяйств и жители города! Просим Вас со-
блюдать простые правила пожарной безопасности для сохранения грубых кормов.

Р.АХМАРОВ,
старший инженер ОЧС Сарканского района,

лейтенант гражданской защиты.

ЖАРАМСЫЗ ЫДЫСТАРДЫ
 ЗИЯНСЫЗДАНДЫРУ

Қазақстан Республикасының «Өсімдіктерді қорғау туралы» Заңының 14-1 бабына 
1-ші тармағына сәйкес (Тыйым салынған,жарамсыз болып қалған пестицидтер (улы хи-
микаттар) мен пестицидтердің (улы химикаттардың) ыдыстары зиянсыздандырылуға 
жатады). Сол себептен барлық шаруашылық құрылымдары қолданыстан қалған бос 
ыдыстарды залалсыздандырулары міндетті.

 Осы баптың 2-ші тармағына сәйкес (Пестицидтерді (улы химкаттарды) зиянсыз-
дандыру үшін арнаулы сақтау орындары (көмінділері) көзделген.

Фирмалардан сатып алған шаруашылықтар келісімшарт бойынша 1-ші 
қыркүйекке дейін бос ыдыстарын серіктестікке қайтарып  өткізулері міндеттелген, 
сол себептен уақытын өткізіп алмауларыңызды сұраймын, өтіп кеткен жағдайда өз 
қаражаттарыңыздан залалсыздандырасыздар.         

Аталған талаптар орындалмаған жағдайда Қазақстан Республикасының  Әкімшілік  
Құқық бұзушылық  Кодексінің 403 бабына сәйкес жауапқа тартылады.

Барлық сұрақтар бойынша  2-10-68 телефонға хабарласуға болады.

Р.БОКУШБАЕВ,
аудандық аумақтық инспекциясының өсімдіктерді қорғау инспекторы.                                         
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Әділбек Абайділдановпен 
танысуымыздың өзі де бір қызық хикая еді. 
Облыстық газетіміз "Советтік Жетісу" деп 
аталатын да, Талдықорған өңірінде қалам 
ұстай бастаған жастар болса, ең алдымен 
сол газеттің редакциясын төңіректейтін. 
Бұл күндегі белгілі қаламгерлер Сайын 
Мұратбеков, Қастек Баянбаев, марқұм 
Құдаш Мұқашев, Тұрсынзада Есімжанов, 
Ұзақбай Доспанбетов, тағы басқалармен 
де осы газет беті арқылы танысып-
біліскен болатынбыз.

Біз жолдаған балаң шығармалар 
тағдыры жайлы жауапты көбіне-көп 
Әділбек Айбайділдановтан алатын-
быз. Оқтын – оқтын редакцияға түскен 
өлеңдерге, әңгімелерге шолу беріліп 
тұрады. Оны жазатын да Әділбек 
Абайділданов. Сондықтан бізге 
Әділбектен асқан бедел де, Әділбектен 
асқан құдірет те жоқ сияқты көрінуші еді 
ол кезде.

Мен орта мектептің соңғы класында 
өлеңді өндірте жаздым, оларды кебіне 
аудандық "Колхоз туы" газетінде жарияла-
татынмын. Бір бетке кейде екі-үш өлеңім 
қатар шығып, солардың біреуінің астына 
"С. Қырұлы" деген лақап ат қойылатын 
еді. Оны да өзім ойлап тапқам. "Баубек 
Бұлқышев мақалаларын "Тауұлы" деген 
атпен жариялайды дегенді оқығаным бар 
болатын. Соған еліктегенім болуы керек.

Сондай Қырұлы атынан аудандық 
газетке шыққан бір өлеңімді көшіріп, өз 
атыммен "Советтік Жетісуға" жарияла-
маймын ба баяғы. Соны әлдекім жерден 
жеті қоян тапқандай, "Сәкен біреудің 
өлеңін ұрлап алыпты" деп облыстық га-
зетке жазып жіберсе керек. Әділбек ағам 
кезекті бір шолуында: "Сәкен Иманасов 
аудандық газеттегі С.Қырұлына жиендік 
жасап, өлеңін көшіріп, бізге жіберген! 
Бұл жарамсыз қылық!" – дегендей етіп, 
"көкеме" көрсете біраз сілтепті. Мешкей 
деген ат жаман, оған мен қайтіп шыдап 
тұрайын. Отыра қалдым да, Әдекеңе 
хат жаздым. Жазғанда да, әдеп сақтап, 
сипай қамшылап сыпайылап жатпадым, 
тентектікті де тектілік деп ұғатын қайран 
жастық десеңші, ағама "ауызды салдым-
ау" деймін біраз. "Сіздің фамилияңыздың 
жартысы Абай, жартысы Ділда екен. 
Құдай тағала Абайдың ақындығынан 
ептеп қарайласқанымен, Ділданың 
қатындығын да үйіп-төгіп қоса берген-ау, 
шамасы. Әйтпесе, кімнің кім екенін біліп, 
ақ па, қара ма, анықтап алмай жатып, ай-
дай әлемге осынша дүзқара етуге бола-
тын ба еді?!" – дегендей сөздер де бар еді 
хатымның ішінде.

(Кейін білдім, Әдекең шабына шоқ 
түскендей тулап, маған газет арқылы 
ашық хат та жазбақ болыпты. Бірақ біраз 
үлкен кісілер араласып, "так-такпен" 
ғана тоқтатса керек. Оны маған Жұмабек 
Қалиасқаров дейтін ақсақал тігісін 
жатқыза айтып берген болатын).

Содан, не керек, 1958 жылдың 
күзінде тұңғыш рет "Советтік Жетісу" 
газетінің редакциясына соқтым. Редак-
ция табалдырығын алғаш аттағаным 
сол еді, үш-төрт адам отырған кабинет-
ке жүрексіне кіріп, аты- жөнімді айтып, 
Әділбек Абайділдановты қайдан табуға 
болар екендігін сұрадым.

– Әділбек осында. Күте тұр, қазір келіп 
қалады, – десті кабинетте отырғандар. 
Айтқандай, көп ұзаған жоқ, бөлмеге 
соншалық бір жүзінен жылылық лебі ескен, 
қимыл-қозғалысының өзінен ақындық 
бөлек бір сәуле шашырап тұрғандай бо-
лып сезілетін сыптығай сұлу да сұңғыла, 
сұңғақ бойлы жігіт екпіндей кіріп келді. 
Шашын ұзын етіп, артқа қарай қайырып 
тастаған. Киімі де қыпша бойына құйып 
қойғандай жараса қалыпты. Екі қолын 
да қатар сермеп қойып, әлденені айта, 

Қазақ поэзиясының 
Көрнекті ақын Сәкен Иманасов 2001 жылы жарық 

көрген «Қаламдастарым мен замандастарым» 
атты кітабында өзі аралас-құралас жүрген аға-іні 
замандастарының талант табиғатын, кісілік қадір-
қасиет келбетін, ұнатпағаны мен сүйгенін, көргені 
мен түйгенін ешбір көлгірсусіз, көп-көп қызықты 
әлеуметтік – адами деталь-деректер арқылы әдемі 
әңгімелейді. Қазір арамызда жоқ марқұм жерлесіміздің 
Әділбек Абайділданов туралы шыншыл да шынайы 
толғанысын назарларыңызға ұсынып отырмыз. 

әлденені сөйлеп кірді. Басын шұлғып, жер 
тарпып тұратын жарау жүйрік болушы еді, 
бірден соған ұқсаттым. Әділбек екенін де 
айтпай білдім. Орнымнан тұра беріп едім, 
әлгі кабинетте отырғандардың бірі:

– Әділбек, мына жігіт Сәкен Имана-
сов екен, сені іздеп келіпті, – деді. Басын 
шұлғып тастап, шашын артына қарай 
шалт бір сілкіп, жалт етіп маған қарған 
Әдекең:

– О, сайтан, Сәкен сен бе едің, – деді 
мені қапсыра құшақтай алып, – жүрші, 
далаға барып, оңаша еркін сөйлесейік.

Редакция үйі қалалық саябақтың шетін 
ала орналасқан екен, біз бақ ішіндегі 
оқшау отырғыштардың біріне барып 
құйрық бастық.

– Ой, сайтан-ай! (Бұл Әдекең аузы-
нан жиі шығатын, мақтауы ма, даттауы 
ма белгісіз, төл сөзі екен). Сөйтіп, Сәкен 
мен едім де. "Абайдың ақындығынан 
гөрі, Ділданың қатындығынан көбірек 
бұйырыпты" де. Әй, көңілге қарап, ағаны 
сыйлау деген қайда бұл? Мен қайдан 
білейін, оның үстіне, сен туралы жазған 
әйел адам еді. Әйелге қалай сенбейсің. 
Аты, ұмытпасам..." — деп маған беймәлім 
бір есімді атады.

Мен кібіртіктеп, көзіммен жер шұқып 
қалдым. Соны сезген Әдекең ары қарай 
қазбалап жатпады. Өткен оқиғаға қатысты 
әңгімені сонымен доғарды.

– Ал енді, айтшы, қайдан келесің, не 
бітіріп жүрсің, не жазып, не қойдың, – деп 
бастырмалата сұрап, сөз аңғарын басқа 
арнаға бұрып жіберді.

Мен жауап берген болам. Не деп, не 
қойғаным жадымда жоқ. Бірақ Әділбек 
Абайділдановты көріп, танысып, "ақын 
деген осындай болуы керек екен ғой!" деп 
сәт сайын сүйсіне түсіп отырғанымды әлі 
ұмытқан жоқпын. Күні бүгінгідей көз ал-
дымда тұр.

Мен бұл пікірден Әдекең көз жұмғанша 
айныған емеспін. Аға деп, азамат деп, 
кішілікпен құрметтеп, сыйлай білдім.

Ол кезде, қарап отырсам, Әдекем не 
бәрі жиырма алты жастағы жас жігіт екен. 
Әлі жеке кітабы да жарық көрмегенін кейін 
білдім. Бірақ біздің бәріміз үшін әдеби 
ұстаз болғаны. Қашанда бағыт сілтеп, 
бағдар беріп отырғаны ақиқат еді.

Бір жылдан кейін Талдықорған об-
лысы тарап кетті де, араға айлар са-
лып Әдекеңмен Алматыда табысқам. 
Аздаған уақыт мен "Лениншіл жас", ол кісі 
"Қазақ әдебиеті" газетінің редакциясында 
қызмет істедік. Бұл кезде Әдекең алғашқы 
жеңгеміз Зағирамен қазіргі Бөгенбай 
көшесіндегі бұрынғы Алатау қонақүйінің 
қарсысындағы бір бөлмелі пәтерде 
тұратын. Қолымыз қалт еткенде сол үйге 
барамыз. Отау тігіп, оңаша шыққаны бол-
маса, олардың да қайбір ас та төк болып 
артылып жатқан жағдайлары бар дейсің. 
Бірақ жыр іздеп шалқыған көңіл мұхиттай 
шалқар кең еді. Бір үзім қара нанды бөліп 
жесек те разымыз, бір шыны қара шайға 
да қанып шыға келеміз. "Өлеңнің отын 
жағып жылытамын", – деп Қасым Аман-
жолов айтқандай, өлең оқып та тойынып, 
сәтті бір жыр жолына жадырап шыға 
келетін қайран жастық шақ еді-ау ол!

1961 жылдың күзінде мен Алматы-

ны тастап, біржола ауылға кетіп қалдым 
да, Әдекең екеуміздің арамыз алшақтай 
түсті. "Кезден кетсе – көңілден ұмыт", 
бұрынғыдай жиі көрісіп жүрмеген соң, 
арамыз суыңқырай да түскен болатын. 
Алғашқы жеңгеміз Зағирамен де ажыра-
сып кетіпті деген қауесет естігем. Анық-
қанығын білмейтін едім.

Менің Талдықорғанға ауысып келген 
жылдарымның бірінде жұмысқа Әдекең 
телефон соқты.

– Әй, сайтан, қонақүйде жалғыз жа-
тырмын, ағаңды іздеп, соғып кетпеуші ме 
едің? – деді.

Құстай ұшып жеттім. Төрт-бес жыл 
көріспей кеткенбіз. Біразға созылған 
сұхбаттан соң ағамды үйге шақырдым. 
Үй – ішіммен, шешеммен таныстырдым. 
Сып-сыпайы, бір көрмеге биязы Әдекең 
үлкен кісіге де ұнады. Жылы қабылдап, 
жөн сұрап жатқаны есімде.

Шәй іштік. Қысқы соғым кезі еді. 
Қазанда жылқының жылы – жұмсағы 
бұрқырап қайнап жатқан, жас қазы-
қартаның иісі де танауды жарып барады.

– Пай, жарықтықтың иісін–ай! – деп 
Әдекең тамсанып отырған. "Пісіп те 
қалған шығар, сұрап келші", – деп мені 
екі-үш мәрте жүгіртіп алды.

Шәйдан соң, ет піскенше ермек бол-
сын деп, преферанс ойнадық. Әдекеңе 
шырт ете түсетін, жоқтан өзгеге тыз етіп 
ашуланып шыға келетін оғаш бір мінез 
біткенін аңғарып қалдым. Карта ойы-
нына аса төзімділік керек, өйтпейінше, 
қасындағылардың берекесі кетіп бітеді.

Әдекең астам сөйлеп, даусын қатты 
шығарып, артық – кем оғаш сезге де 
кетіңкіреп қалып отырды. Мен бірде: "Оу, 
қойыңызшы, жалғыз отырған жоқсыз ғой, 
көкесі–ау!" – деп ескертіп қалып ем: "Ә, 
сен менің аузымды жабайын дедің бе, 
онда жөнімді табайын, несіне шақырдың, 
бүйтетінің бар!" – деп ерін бауырына 
ала туласын. Қой деп жалынсаң, ерегісе 
түседі екен. Ақыры шыдамай: "Әй, 
қорқытпай, кетсеңіз, кете бермейсіз бе?" 
– деп қалып ем, қайтып сөзге келместен, 
сырт киімін жүре киіп, үйден шықты да 
кетті. "Шақырып келген мейманыңды 
қуып, саған не көрінді, балам–ау", – деп 
шешем және ұрысты. Екі оттың ортасын-
да дал ұрып мен қалдым.

Ішкеніміз ірің, жегеніміз желім болып, 
түнімен ұйықтай алмай, ертесіне жұмысқа 
бойкүйез күйде әрең барып ем, телефон 
безілдеп қоя бергені.

– Әй, сайтан, түндегі етті жеп 
қойдыңдар ма, жоқ маған да нәпақа қалды 
ма? – деп түк болмағандай Әдекем.

– Ойбай, аға, сол күйі тұр, шешем де 
күтіп отыр, барып, соны жемейсіз бе? – 
деймін мен шырылдап. Қуанып та кетсем 
керек.

Ақыры, қойшы, кешегі құрамда қайта 
бас қосып, қонақ асымызды әрі қарай 
бейбіт қалыпта жалғап, татулықпен та-
мамдап едік.

Алды бар, арты жоқ, ақкөңіл адамның 
тек ығына көшіп, алдына түсіп алып 
жорғалай беру керек екен. Кейін тағы 
бір сапарлас болғанда бұған көзім 
бұрынғыдан да анығырақ жетті.

1974 жылдың желтоқсан айы еді. 

Әдекең қасына Қайсар Жорабеков дейтін 
жас жігітті қосып алып, менімен бірге 
ауылға барып қайтпақ болды. Әдебиетті 
насихаттау бюросының жолдамасымен, 
жолақы, жамбасақыға берген азын-аулақ 
қаржысын малданып, жол жүріп кеттік. 
Облыс орталығы Талдықорғанға жұма күні 
кештете келіп, қонақүйге қонып шықтық 
та, ертеңгісін обкомға бас сұқтық. Есіктегі 
миллионерден жөн сұрап едік, "Жұмыста 
тек обкомның қатардағы хатшысы 
Шаймұқан Сапиев отыр" дегенді айтты. О 
кісіні Панфилов ауданында бірінші хатшы 
болып жүрген кезінен білетін едім. Көп 
сөзге жоқ, кесіп-пішіп бір–ақ айтып отыра-
тын орнықты адам сияқтанған. Осы об-
комда да бірер ай бірге қызмет еткеніміз 
бартұғын.

Шәкеңе кіріп, жөн-жосық айттық та, 
Алакөлге апарып тастауға көлік сұрадық. 
Обалы не, сөзге келмей, әлдебіреулерге 
телефон соқты да, лыпып тұрған су жаңа 
"Газ– 69" машинасын алып берді.

Машинаның алдыңғы орындығына 
жүргізушімен қатар мен отырдым да, арт 
жаққа Әдекең мен Қайсар жайғасқан еді. 
Былай ұзап шыға бере: "Әй, сайтан-ай, 
алдына өзі отырып алады бұл. Ағам бар 
еді деп, жайлы жерді маған ұсыну жоқ!" 
деп тиісті Әдекең. Машинаны тоқтаттым 
да, Әдекең екеуміз орын алмастырдық. 
Тағы бір бес-алты шақырымнан соң: "Ә, 
бәсе, неғып лып етіп орнын бере қойды 
десем, алдыңғы әйнектен жел соғып тұр 
екен ғой!" – деп ағам тағы шала бүлінді. 
Қойшы, әйтеуір, ақыры қайтадан орын 
ауыстырып отырдық.

Сарқан қаласына жақындағанда 
Әдекең: – Осында менің жақын нағашым 
тұратын еді, соға кетейікші, – деді. – 
Адресін анық білмеймін, бірақ мөлшерлеп 
тауып алармыз.

Сарқанға бұрылдық. Әлдебір лайсаң 
көшемен батпақтай жүріп, Әдекең 
нағашысын ұзақ іздедік. Олай да 
бұрыламыз, бұлай да бұрыламыз – ол 
көше болмай шығады. Қас қарая бастаған 
еді. Алда құлақтанып қалған, бізді то-
сып отырған адамдар бар. Оның үстіне, 
шопырдың да зықы шығып, реніш білдіре 
бастады.

– Жә, Әдеке, қоялық мұны. Түнге 
қарай бейтаныс көшенің бірінде батпақтап 
қалармыз. Обкомның шопырынан да ұят 
болды. Кете берейік, қайтарда асықпай 
іздерміз, – деп мен машинаны бұрынғы 
бағытқа қайта бұрғыздым.

Сол-ақ екен, ағамның шала бүлініп 
бергені.

– Ә, машинаны сен сұрап алған едің-
ау, айтпақшы, – деп кекете сөйлеп, сөзбен 
шымшып, ұзақ күйіп-пісті. – Оның үстіне, 
обкомда істегенсің, тәртіпті сақтайсың 
ғой!

Сарқан мен Үшаралдың арасы 150 
шақырымдай жер, Әдекең бір тоқтамай 
мені сыбап сөгумен болды. Сөз қайтарып 
бірдеме десем, ушығып кететінін сезіп, 
қарсыласа қоймадым. Тек Үшаралға кіре 
берісте машинаны тоқтаттым да:

– Ал ағасы, мынау біздің ел. Мен 
жаман-жақсы болайын, осы елдің азама-
тымын. Енді ләм деп ауыр сөз айтсаңыз, 
сол тұрғыда жауап аласыз. Сондықтан 
енді доғарғаныңыз жөн болады, егер 
"боқтағаным аз болды" десеңіз, қайтар 
жолды тура осы арадан бастап қайта 
жалғастырасыз, – дедім түсімді қатты су-
ыта тұжырым жасап.

Сол-ақ екен Әдекең сөзден қалды. 
Райкомда күтіп тұрғандар бізді қонақүйге 
орналастырды да, жөндеріне кетті. Інім 
осында тұратын еді, телефон соқсам, 
тамақ асып күтіп отырғандарын айтты.

Әдекең жатқан бөлмеге барып: "Осы-
лай да осылай, шешемді де білесіз, ол 
кісі де осында еді, ас әзірлеп отыр екен. 
Киініңіз, сонда барайық", – деп жатырмын 
ғой баяғы. Әдекең шешініп те үлгерген 
екен. Шалбарын алып киіне бастады да:
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– Әй, сайтан–ай, ағам еді ғой деп тым 
құрыса кешірім де сұрай салмайсың–ау, – 
деді маған қарап.

– Кінәсі жоқ адам кешірім сұрай ма 
екен, Әдеке? – дедім мен де қырсығып.

– Ә, мен екем ғой кінәлі, сол екен ғой 
айта алмай тұрғаның, – деп ағам шал-
барын қайта лақтырып жіберіп, төсегіне 
қайтадан қисая кетті.

Амалымыз таусылған Қайсар екеуіміз 
інімнің үйіне барып, ет жеп, шай ішіп де-
гендей, біраз болып, мен сонда қалып 
қойдым да, ол қонақүйге қайтты.

Таң атпай: "Міне, осы ғой ініміздің 
түрі, өзі етке тойып, шайға қанып алған, 
шалжиып жатады. Аштан–аш біз жүреміз 
жүгіріп", – деген Әдекең сөзінен ояндым.

Ойына түк кіріп шығар емес. Кешегі 
көп әңгімесінің бір де бірі болмағандай. 
Шешеммен де қауқылдасып амандасып 
жатыр.

"Адам жылқы мінездес" деген сөз 
бар. Сол сөзді Әділбек Абайділдановқа 
да бағыштай айтуды оң көрдім. Алды-
на барсаң – тістеп, артынан келсең – 
теуіп, жанына жан жолатпайтын басы 
асау, қыршаңқы жылқылар болады. 
Ондай жылқының жанына бірте-бірте 
ақырын сақтана жақындап, жалынан, 
алқымынан, омырауынан жайлап си-
пап, қолтық астын қасып, дір-дір етіп 
тітіркеніп тұрған арқасына қарай қолыңды 
жылжыта бересің. Сөйтіп бойын үйрете 
бере ырғып мініп алсаң да, ер салсаң да 
енді еркіңнен шықпайтын болады. Бұл 
теңеуім жарасымды болып шықпаса да, 
Әдекеңе әрдайым мақтай отырып, ығына 
жығыла көпшік қоя отырып, өз ыңғайыңа 
көндіріп алу оңай еді. Көбіне саяқ жүріп 
жалғызілікті болғаны да әсер еткен шығар. 
Әлгіндей сылап-сипаудан кейін алдыңа 
түсіп алған, айтқаныңнан шықпайтын 
әңгімешіл адамға айналар еді ол.

Аяқ асты бүлініп, аяқ асты құбылып 
қалатын, бірде шөл, бірде көл еді-ау 
біздің Әдекең.

Жұрт алдында өзін өзі ұстауы, 
екпіндетіп өлең оқуы елден ерекше бо-
латын. Тыңдаушы көпшіліктің сол сәттегі 
көңіл күйін сезе қояды да, оқитын өлеңді 
де соған лайықтап алып, өзіне ғана тән 
айрықша бір әуенді мәнермен үзілдіре 
оқитын еді десеңші. Егер залда отырған 
жұрттың құрамында жасамыс адамдар, 
әсіресе кәрі әйелдер, ақсақалды қариялар 
көп болса, сонау соғыс кезінің қиындығын 
көрсететін, майданда мерт болған әкелер 
мен ағалар, елде қалған тірі жесірлердің 
күйкі тірлігі сөз болатын жырларын 
ағызады–ау келіп. Жұрт онысын көзіне 

жас алып отырып тыңдайды. 
Ал жастар, әсіресе бой-
жеткен қыздар көбірек 
жиналған болса, кілең бір 
мөлдірете тізген махаббат 
жырын оқитын. Жастар да 
жадырай түсіп қол соғып, 
дүрлігісе қошамет білдіріп 
жатады. Оның өлеңдерін 
жең ұшымен жанарын сүртіп 
отырып тыңдаған жұртты та-
лай көрдік.

Мен де Әдекеңнен 
қалыспау ниетімен кілең 
бір ойлы деген оңтайлы 
өлеңдерімді оқып көрген 
болдым. Жұрт селт ете 
қоймады. Сыртқа шыққанда 
Әдекең:

– Аудиторияға қарай 
отыр. Сенің терең 
философияңның бұл жер-
ге титтей де кергі жоқ. Осы 
елдің өз құлағына сіңісті сөз 
керек бұларға. Тұрмыстық 
тақырыптағы қарапайым 
жырларың болса, соларды 
оқы, – деп кеңес берді.

Қаламдастары, қатар 
жүрген замандастары жайлы қатып 
қалған пікірі болатын да, одан айныту 
әсте мүмкін емес еді. Ағалары ішінен 
Сәбит Мұқанов, Қалижан Бекхожиндерді 
аса қадірлеп сыйлайтын. Тұрғылас інілері 
Тұманбай, Сайынды аузынан тастамай, 
көтере мақтап отыратын.

Мен ақын Жұбан Молдағалиевті аса 
жақсы көруші ем. Бірде Жұбақаңның 
әлдебір өлеңін оқимын деп, Әдекең ал-
дында пәлеге қалғаным бар.

– Мұрныңа поэзия иісі бара ма өзі, 
ойбай-ау, Жұбанды ақын деп жүрген кім 
саған?! Машықтан, күшенуден туған бірер 
поэмасы болмаса, іліп алар несі бар! – 
деп қатты сөкті.

Мұндайда онымен дауласып тәңірінің 
өзі түк өндіре алмас еді, сондықтан үйдей 
пәледен үндемей құтылуға мәжбүр бол-
дым.

Қолы ашық еді. Сол баяғы Қайсар 
үшеуіміз жолаушылап жүргенде қонақүй 
асханасындағы таңғы тамағына 25-30 
сом (ол кезде мол ақша) шығарады екен. 
Қайсар: "Көке, мұныңыз не?" – десе:

– Артылғаны қалар осында. Айнала 
жұрттың бәрі бізге қарап отырғанда, бір 
тостақ сүт пен бір үзім нанды шұқылап, 
тамсап отыра алмаймыз ғой, – дейді екен.

Үшаралдағы қонақүйдің өзіме тиесілі 
бөлмесінде жатыр едім. Әлі ертеңгі асты 
іше қоймаған болатынбыз. Үшеумізге 
тиесілі сома Әдекеңнің қалтасында. 
Алқынып Қайсар жетті:

– Ойбай, көке, Әдекең шақырады. Ре-
сторанда отыр. Тез, кел! – деп дегбірімді 
алды.

Барсам, ұзын столды жағалай, кәрісі 
бар, жасы бар, он шақты әйел отыр. 
Орталарында Әдекең. Мені өз қасына 
отырғызып алды да:

– Бұлар Семей драмтеатрының 
артистері екен. Алматыға гастрольге 
кетіп барады. Жаңа таныстым да, дәмге 
шақыра салып едім, – деп менің аты-
жөнімді айтып, әйелдерге таныстырды.

Сәлден кейін құлағыма сыбырлап:
– Ақша жетер түрі жоқ, батыр, қалта 

қағыла бастапты. Бірдеңе етіп өзің 
құтқармасаң, болмас, – дейді.

Ызадан өртеніп кете жаздадым. Өзіміз 
жолаушы жүрміз. Ақшамыз да тақ-тұқ. 
Соны біле тұра, мұнша мол бейтаныс 
әйелді ресторанға шақырып, таң атпай 
жатып шампандатып отырғаны мынау. 
Қайсар екеуміз қалтамыздың түбін қаға 
жүріп, әрең құтылдық.

Артынан білсем, әлгі "сұлулардың" 
бір – екеуімен Әдекең қалжыңдаса кетеді. 
Сөзден сөз шығып, қағынып жүрген 
келіншектер: "Бізді ресторанға шақырып 

қаларсыз" – дейді. Әдекең артын ойлап 
жата ма, "Әйда, кеттік!" деп, тобымен апа-
рып тоғыта салған ғой.

Әйел дегеннен шығады. Аса сүйіп 
қосылған алғашқы жары Зағирадан 
ажырасқан соң, бұл жағынан жолы 
болыңқырамады–ау деп ойлаймын. Екі-
үш рет үйленіп, тұрақтап тұрып қалмады. 
Байрон: "Әйелсіз өмір сүріп болмайды, 
ал әйелмен өмір сүру одан да қиын", – 
дейді екен. Сол сөзді Әдекеңе қарата 
айтуға әбден болғандай. Әлгі Зағираның 
бір әңгімесі де есімде қалыпты: "Сенің 
осы ағаң қызық, – деп бастап еді ол сөзін 
кездейсоқ бір жолыққанда мені оңашалап 
алып, – жақында телефон соғады. "Келіп 
кетші!" – деп өлердегі сөзін айтты. Бар-
сам, бес бөлмелі үйінде жалғыз өзі жатыр 
екен. Көптен күтім көрмеген үй іші ыбыр-
сып кетіпті... Ең алдымен, көкбазарға 
барып ет алып кел!" – деді ағаң. Оған да 
көндім. Қазанға ет салып қойып едім. "Енді 
менің мына бір киімдерімді жуып таста!" – 
дейді. Киімін де жуып, жайып қойдым. Бес 
бөлмелі пәтердің еденін жуып, тазарттым. 
Соның бәрін жасап болып, алдымызға ет 
табақ алып, тамаққа отырғанда:

– Осылай оқта-текте келіп тұршы, – 
дейді ағаң.

– Оу, үй-күйіміз басқа болып кетті. Қай 
бетіммен, кіммін деп келіп тұрмақпын 
саған? – деймін мен.

Зағира күліп отырып осындай бір 
әңгіме айтып еді.

Әдекеңнің ажалы, не керек, ақыры 
әйелден болды ғой!

Қолы ашық, жомарттығын сезіп, 
қасында әмісе бірер арамтамақ" еріп 
жүретін. Кейде түн ішінде телефон 
соғатыны бар еді: "Саған қазір таксимен 
бір адам жұмсаймын, келінге білдірмей 
100 сом беріп жібер!" – дейді күтпеген 
жерден. Бар болса, аямаймын ғой, оның 
үстіне, ұмытпай, алғанын айтқан күні 
қайтаратынын да білім. Кейде:

– Әдеке, мені миллионер дейсіз 
бе сонша, ақша деген менде де бола 
бермейді ғой, – десем.

– Әй, сөзді қой. Сен тұрғанда басқа 
біреуден сұрап жүреді деп пе едің, – деп 
тыйып тастайтын.

Тұзы жеңілдеу еді. Содан да ма, 
қайтыс болғалы 20 жылдай болды, әлі 
күнге бір кітабы жарық көрген емес. Та-
ланты Әдекеңмен деңгейлес не одан да 
төмен қаламгерлердің көп томдық, қос 
томдық, құрығанда бір томдықтары жиі-
жиі шығып жатады. Соңында іздеушісі 
болмағасын ба, бұл жағынан да Әдекең 
әруағы алдында ұятты болып келеміз.

Әдекең 50 жасқа толарда Қастек Ба-
янбаев екеуміз ауылына бірге еріп баруға 
келісіп, дайындалып жүрдік те, соңынан 
әлде себеппен біз ілесе алмай, Әдекең 
қасына Саттар Сейтхазинді ертіп кетті.

Ақсу, Сарқанға ортақ болып жүретін 
Бақалы деген ауыл бар. Онда бірсыпыра 
қазақ зиялылары туып-өскен. Сол 
ауылдағы орыс, қазағы аралас орта 
мектепке келсе, дәліз төріндегі "Біздің 
мектептің түлектері" деген стенд бірден 
көзге түседі ғой. Тізімнің басында сол 
кездегі Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің хатшысы Кәкімжан Қазыбаев, 
одан кейін Д.А. Қонаевқа көп жыл көмекші 
болған Д. Бекежанов, М.Арынов деп 
кете беріп, бесінші ме, алтыншы ма бо-
лып Әділбек Абайділдановтың аты-жөні 
жазылса керек. Соны көріп Әдекеңнің 
талағы тарс айрылады ғой енді. "Бүкіл 
Совет Одағында шығатын жазушылар 
жайлы анықтамада мен бірінші болып 
тұрам, ал туған мектебімде неге кез кел-
ген шенеуніктен кейін тұруым керек!" – 
деп әлек салыпты. Ақын сырын білетін 
біреулер болса: "Ойбай, қателесіппіз, 
ертең-ақ түзейміз!"- деп құтылар еді. 
Қырсыққанда мектеп директоры орыс 
әйелі болып шығады, ол қайдан қазақ 
ақынының қадіріне жете қойсын, оның 

үстіне, бұдан бұрын бетіне келіп ешкім 
ауыр сөз айтпаған да болуы керек, шам-
данып шыға келіп, екі жақты айнала 
тұрғандар "әке-көкеден" әрең басыпты.

Сол жолғы бір отырыста Әдекеңнің 
туған совхозының директоры: "Аға, мы-
нау мінгізген атымыз", – деп алдына кон-
вертпен ақша қойыпты. Біреулер, бәлки, 
үндемей-ақ қалтасына салып алар ма еді, 
қайтер еді, ал біздің Әдекең: "Інім, бұның 
қанша ақша, ашық айтшы, жұрт естісін, 
оңаша барып санап жатам ба?", – дейді 
ғой. "Үш жүз сом, аға", – депті директор 
жігіт. Ол кезде бұл ортақол қызметкердің 
екі айлық жалақысы мөлшеріндегі ақша 
болатын.

– Әй, қарағым, – дейді Әдекең 
директорға қарап, – мені күн көре алмай 
жүр деп саған ешкім айтпаған болар. Ал 
шынына келсем, мына менің бұтымдағы 
ішкиімімнің өзі үш жүз сом тұрады. Өзің 
бай бол, рахмет!

Қатты қысылған директор ертесінде 
райкомның бірінші хатшысының көзінше 
бір мың сом ақша ұсыныпты Әдекеңе. 
Әдекең әлгі ақшаны қолына салмақтай 
отырып:

– Қарағым, сен кешегі сөзді ауыр алма. 
Ағалық назым ғой, жай. Ініме айтпағанда, 
кімге айтам. Ал енді саған бір қолқам бар. 
Осы маңда менің атам Смағұлдың мәйіті 
жатыр. Сен мына ақшаға сол атамның ба-
сына белгі тұрғызып бер. Сөйтсең, әруақ 
та риза, мен де ризамын, – дейді ғой.

Директор да ризалығын күлкімен 
білдіре отырып, тез келісіп, уәде беріпті.

Өкінішке орай, Әдекеңнен де, Саттар 
Сейтқазиннен де сол директор жігіттің 
аты-жөнін сұрап алмаппын. Осы жолдар-
ды жазу үстінде соған өкіндім, бірақ кеш 
еді, амал не!

Өзі мәрт адам, өзгеден де соны күтеді 
емес пе. Үлкен жерде қазанның құлағын 
ұстап отырған ұлықтың бірі Әдекеңнің 
парталас досы екен. Кездейсоқ соған 
жолығып, хал-күй сұраса келе, Әдекең 
пәтерінің тар болып жүргенін айтады. 
Ұлық досы : "Қанша бөлмелі пәтер ке-
рек еді?" – деп сұрайды. – "Әркімнің 
есігін бір қаға берсем, не пара беріп, не 
бара берсем – үш-төрт бөлмелі пәтердің 
құлағын ұстап қалуым мүмкін-ау бір. Өзің 
сұрап тұрсың, ендеше, берер болсаң, 
бес бөлмелі пәтер бер, айта жүруге де 
жақсы!" – дейді.

Алматының ортасынан ойып алған 
сол бес бөлмелі пәтерінің де қызығын 
көре алмай кете барды Әдекең.

Кісіге қылдай қиянаты жоқ, ақкөңіл, 
аңқылдақ, өнерден басқаға бағынып та, 
табынып та көрмеген адам еді-ау. Өзінен 
бірер жас қана үлкендігі бар, сол кезде 
"Жазушы" баспасының директоры болып 
тұрған Әбілмәжін Жұмабаев оны қатты 
сыйлайтын еді. Бірде қарауында істейтін 
маған:

– Сәкен, осы Әділбек жұмыс істемей 
жүр ғой, кей-кейде молырақ аударма 
беріп, көмек жасап жүрейік те, – деп 
ескерткені бар.

Тағы бір күні Әдекеңді баспаға 
қызметке қабылдады. Мойны бос, еркін 
жүруге әдеттенген ақын кеңсе жұмысына 
көндігіп кете алмай, қоңылтақси берді. 
Оның кіріп-шыққанын, жұмыстан 
қалғанын сөз ете күңкілдеп жүретіндер 
де болмай қалған жоқ. Сондай кеңсе 
жағымпаздарының бірімен жүз шайы-
сып қалып, столды сарт еткізіп бір ұрып, 
сыртқа шыға жөнелгені есімде.

Ертесінде маған телефон соғып:
– Сәкен, Әбекеңе барып, менің атым-

нан кешірім сұрашы. Сырттап жүрген мені 
қызметке шақырып, азаматтық жасап еді. 
Бірақ әркімдермен арпылдасып отыра 
алмайды екем. Рахмет айтты де. Енді 
бармай-ақ қояйын.

Әбекең бұл сөзге басын шайқап, 
күлген де қойған.

Қазақ поэзиясының жарық 
жұлдыздарының бірі Әділбек 
Абайділданов жайлы айтылар сөз әлі 
алда деп білем. Мен есімде қалғандарын 
ғана қағазға түсірдім.
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Құрманай мен Зияда әдеттегідей 
бірін-бірі сағынған жеңге мен қайынсіңлі 
болып шай ішіп отырды. Қостанайға өз 
білімімен оқуға түсіп, үй-ішін қуанышқа 
бөлеген Зияда тек  каникулда ғана туған 
қаласы Ақтауға келеді. Қайынсіңлісін 
күн санап күтетін Құрманай осы бір 
сәттерді аңсап жүретін. Екеуінің 
әңгімесі таусылар емес. Сырын да, 
шынын да жеңгесінен жасырмай-
тын Зияда студенттік шақтарының 
қызығы мен шыжығын айтып мәз. 
Жеңге мен қайынсіңлінің жарасқан 
әңгімесі Ақсері ағай кіргеннен тоқтай 
қалды. Қайынағасын жақтырмаса да 
білдірмеуге тырысатын Құрманай 
келін үстел басына шақырды. Көкесі 
шәйға отырғаны сол еді Зияда орнынан 
атып тұрып бөлмесіне кетіп қалды. 
Бестің шәйін ішіп болып Ақсері ағай да 
холлдағы теледидардың алдындағы 
диванға жантая кетті. Сабаз-ай, ішкен 
астың батасын да қайыруды білмейді 
ғой. Ақсақал болған түрі құрысын  деп 
іштей Құрманай ашуланды. Үстелді 
үстін жиыстырып, ыдысын жуып, 
еңбектеп жүрген ұлын көтеріп 
қайынсіңлісінің бөлмесіне кетті.

- Зиядаш, неге шәйіңді ішпедің?
- Ой, жеңеше, осыны көрсем жыным 

келеді. Неменеге кетпейді екен.
- Қайтесін, Зико, өзімде әрең шыдап 

жүрмін. Келін жүр-ау демейді, жейдесінің 
түймелерін ағытып, тыр жалаңаш жүреді. 
Ол ешнәрсе емес, екіқабат әйелдей қарнын 
сипалап отыратынын айтсайшы. Өзім ұялам 
әрі-беріден.

- Алла кешірсін мені, жеңеше, бірақ осы 
көкесымағымыз әп-әйдік болып алып тура 
көргенсіз кісі ғой. Мамаға айту керек, қуып 
жіберсін үйден деп.

- Мен айтпаймын, Зиядаш. Мен келінмін. 
Ұят болады. Ертеңгі күні бұл ағайға бірнәрсе 
болса мен кінәлі боламын, - деп Құрманай 
басын алып қашты.

Зияда жақтырмай жүрген кісі Ақсері ағай 
әкесінің туған інісі еді. Әкесі Бақсері өмірден 
озғанда, Зияда іште қалған болатын. Көзін 
ашқалы ағасы екеуін жалғыз аналары жете-
леп өсірді. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқтырмай үпелеп, елге жетім дегізбеді. 
Сонау тоқыраған тоқсаныншы жылдары 
Самал апа ұлы Жәнібек пен қызы Зияда 
үшін екі ауысымда жұмыс жасады. Еліміз 
енді ғана тәуелсіздігін алған кез еді. Буыны 
қатпаған, мойны бос құрдың балапанындай 
сәмсіреген еліміз біраз қиыншылықты ба-
стан кешірді емес пе? Зауыттар мен фабри-
калар жабылып, зейнетақы мен жалақы алу 
мұң болған уақыттар Самал апаның сағын 
сындырмады. Сауда да жасап, жұмысты да 
жасап, қаншама тар жол, тайғақ кешулерді 
бастан кешірді. Көмектесетін төркіні де бол-
мады. Алдында ағасы немесе әпкесі болса 
екі жетімді құшақтап қалған жесір әйелге 
дәл бұлай қиын болмас па еді кім білсін. 
Қанша ауыртпашылықпен бетпе-бет кез-
дессе де, қайынжұртына қол жайып, көмек 
сұрамады. Көмек сұраған күнде де, қолы 

бос қайтып, көңілі қаларын білетін. Тіпті 
күйеуі қайтыс болғанда ауқатты тұратын 
тумалас қайынапасы елдің алдында менің 
атымнан бір қап ұн дей сала, 1 кг ұн да 
бермеген еді. Тіпті бір әке, бір шешеден 
туылған қайынінісі Ақсері қора-қора төрт 
түлігі болса да жәрдемдеспеген еді. Де-
генмен, екі баласының тамағы тоқ, көйлегі 
көк болды. Біреуден бірнәрсе дәметпейтін 
Самал барлығына өз күшімен жететініне 
сенген болатын. Сол сенімі алға жетелеп, 
соңында алдамады. Қазіргі таңда қызын 
оқытып, жалғыз ұлын да маман иесі атан-
дырды. Үйлендіріп, келін жұмсап, немере 
сүйіп отырған әже.

Анасы Самал апа жұмыстан келген 
соң қызының түюлі қабағын көріп, әңгімеге 
шақырды:

- Доча, не болды саған? Біреу бірнәрсе 
деді ма?

- Мам, пусть он исчезнет, а? Пожалуй-
стаааа. Видеть его не желаю. 18 жыл бойы 
қайда жүрді, мама? Енді келіп бауыр керек 
болып қалыпты ма? Отвратительный тип. 
Тамақ ішіп отырсақ кекіріп жыныма тиді 
кеше. Зорға шыдап жүрмін.

- Қызым, тыныш, Жәнібек естісе ренжиді.
- Ренжімейді Жәнібек. Жәнібек оны та-

нымайды да ғой. Жәнібек оқуға түскенде 
оқу ақысын төлеуге көмектесті ме? Армияға 
барғанда артынан көкесі болып іздеп барды 
ма? Үйленгенде тойына келді ме? Мама, сіз 
ауырып қалғанда бізді үйіне кіргізбеді ғой ол 
кезінде. Біз Жәнібек екеуміз үйде жалғыз 
қалуға қорықтық қой сол кезде - деп балалық 
шағының бір мезетін есіне алды. Самал 
бірде қан қысымы көтеріліп, ауруханаға 
түскен болатын. Жәнібек 8 жасар, Зияда 5 
жасар болатын. Самал балаларын уайым-
дап алғаш және соңғы рет қайынінісінен 
көмек сұраған болатын. Сондағы ақшалай 
көмек емес. Тек балалары 10 күн үйінде 
бола тұруын өтінген еді. Дәл сол кездегі 
тұрып жатқан әйелінен баталмаған Ақсері 
қырық сылтау айтып, жеңгесі мен бауырла-
рын шығарып салған болатын. Содан кейін 
Самал да, ұлы мен қызы да Ақсеріні қайтып 
көрмеген болатын. Тек араға бірнеше жыл 
салып, Ақсері өзі іздеп келді.

Жәнібектің тұңғышы дүниеге келген-
де Самал анасы ат тұяғы дүбірлеген той 
беріп, шілдехана жасаған еді. Марқұм 
күйеуінің ауылдастарын, осындай той-
жиынға шақырғанда ғана келетін туыста-
рын барлығын дерлік қонақ етті. Ешқашан 
ағасының артынан қалған жағыз ұлы мен 
жалғыз қызының хал-жағдайын білуге 
жарамаған көкелері де сол тойға келіп, 
бауырларын аң-таң қылды. Жас келін мен 
өмірге келген періштенің көрімдігін беріп, 
жеңгесі Самалдың көңіліне күдік ұялатты. 
Той аяқталған соң, өзіміз қалып, шәй 
ішейіктің үстінде мамалары:

- Балалар, көкелерің 20 000 теңге тойа-
насын берді. Апыр-ай, неше жыл дегенде 
ерлегені болды-ау. Бұл ненің бастауы екен? 
Сірә, жақсылыққа болсын, - деп ойын жа-
сырмай жайып салды.

- Маған келіп, құшақтап, жағдайымды 
сұрады, мам. Өзім таңғалдым. Жәнібек, 
сен менің інімсің деп қайта-қайта айтып 
қоймады. Енді есіге түскен-ау, - деп Жәнібек 
мырс ете қалды.

 - Қайда жұмыс жасайсың, саудаң қалай 
жүріп жатыр деп сұрақтың астына алғаны 
ұнамады бірақ. Дегенмен, әкемнің бауыры 
ғой, мама, бәлкім қатысып, балаларымен 
таныстырмақшы шығар.

- Лайым солай болсын, құлыным.
Арада сәл уақыт салып, Ақсері бұлардың 

үйіне тағы келді.
   Келін болып түскеніне екі жылдай уақыт 

өтсе де, қайынағасын алғаш рет ұлының 
шілдеханасында көрген Құрманай келін 
Ақсерінің өз еркімен, еш себепсіз үйлеріне 
қонақ болып келгеніне қатты қуанды. Шын-
туайтында оның қандай кісі екенінен хабары 
жоқ еді. Бар тәттісін алдына тосып, қазанға 
ет салып мейман етті. Дереу күйеуіне ха-
барласып көкелерінің келгені жайлы хабар 
берді. Құдды марқұм әкесі тіріліп келген-
дей қуанған Жәнібек бар жұмысын тастай 
сала, үйіне жөнелді. Тамақ дайын болып, 
дастарханның төріне көкесін отырғызып, 
өзі қасына жайғасты. Кешкі астан соң, 
көкесін ертіп моншаға кетті. Моншадан соң 
ағайындылар жақын жердегі кәуәпханаға 
кірді. Жәнібек даяшыны шақыртып кәуәпқа 
тапсырыс беріп жатқанда Ақсері сыра ал-
дыртты. Өмірінде ішімдік ішіп көрмеген 
Жәнібек біртүрлі өзі ұялып қалғандай күй 
кешіп тұр. Үстелге барлық тапсырыс келіп, 
кәуәп жеп болған соң ақ түскен шашынан 
да, өмірінде санаулы рет көрген інісінен 
ұялмастан Ақсері арақ алдыртты. Көкесінің 
көңілін қимаған Жәнібек үндемеді. Бірақ бұл 
құбылыстың бәрі ол үшін тым жат еді. 5-6 
рет сыраны қылқитып салған Ақсері арақты 
да судай сіміріп отырып масайып қалған 
болу керек, арқасын кеңге жайып інісіне:

- Жәнібек, менде бәрі болды ғой. Малдың 
түр-түрі болды. Ақша деген шаш етектен еді 
ғой. Қырық шақты қатын жібердім. Дүниені 
жалпағынан кездім, - деп мақтана отырып.

 - Ал, қазір..... Ал, қазір бәрі басқаша. Қиын 
өте. Бұлай болмау керек еді, - деп күрсіне 
бір нүктеге телміре қарап, ойы жүйеленбей 
сөздері шашырады. Көкесінің бұл күйіне ая-
нышпен қарап отырған Жәнібек:

- Көке, бәлкім үйге қайтармыз. Шаршаған 
сияқтысыз ғой, - деді.

- Жоқ. Мен шаршағам жоқ. Ішім өртеніп 
жатыр. Мен саған көп нәрсе айтқым келеді. 
Сенен кешірім сұрағым келеді, бауырым, 
інім, жаным.

- Ішіңізде мұң болса айтыңыз көке. 

Ініңіз тыңдауға дайын, - деп анасы бойына 
сіңірген кішіпейілдігін көрсетті.

- Онда тыңда мені, Жәнібек - деп бір 
рөмкені қағып салып, жұтыншақтап, тілі 
күрмеле әңгімесін бастады. 

Мен 18 жасымда алғаш рет үйлендім. 
Жаңа жылдың кеші болатын. Кластаста-
рымызбен жылда 31 желтоқсан күні, түнгі 
12-ден кейін отырыс жасайтынбыз. Көрші 
үйдегі сыныптас қызымыз Бағиланың үйіне 
бәріміз жиналдық.

Сол күні Бағиланың үйіне көрші ау-
ылдан қонақ келіпті. Есімі - Қызғалдақ 
болатын. Аппақ, сұп-сұлу, қап-қара ша-
шын белінен төмен түсіріп өріп қойған қыз 
бәріміздің көзімізге оттай басылды. Қызу 
би аяқталып, қыздар шәй ішіп отырғанда 
жігіттер жағы карта ойнадық. Содан ұтқан 
адам Қызғалдақты алып қашады деп бәс 
тіктік. Мен ұттым. Қызғалдақ маған бұйырды 
деп қуандым. 1 сағаттық антрактыдан соң 
қайтадан би басталды. Мен Қызғалдақты 
аңдып жүрмін. Көзімді алмай қарап, қашан 
тысқа шығады екен деп бақылап жүрдім. 
Бір кезде басыма бір ой келді. Барлығына 
дерлік далаға шығып, аққала жасауға 
ұсыныс бердім. Бәрі шуылдай қабылдады. 
Айтқанымды екі етпейтін жолдас жігіттерге 
машина табуды бұйырдым. 2-3 жігіт 
ауылдың шетінде тұратын Маратқа барып, 
көк мәсквишін айдатып, әкелді. Біз болсақ 
ойнап жүрміз. Қыздар қар лақтырып мәз. 
Жігіттер бір-бірін аунатып мәз. Ал, мен 
мәшинә күтіп, ойымды іске асыруға әлекпін. 
Бір кезде Мараттың мәсквишімен достарым 
келді. Алаңсыз ойнап жүрген Қызғалдақты 
көтеріп алдым да машинаға мінгізіп алдым. 
Сөйтіп, тура үйге тарттық. Түн ішінде келін 
әкеле жатқанымды достарым ата-анама 
алдын-ала хабарлап қойған. Олар болса 
аң-таң. Мен мәсквишті аулаға кіргізіп, өзім 
үйге жүгірдім. Қызғалдақты қоршаған күйі 
6-7 жігіт машинада қалды. Мен үйге кіре 
сала алдымнан Бақсері шықты. Желкемнен 
ұстап, кіжіне сөйлеп: Не бүлдірдің ит неме. 
Қайдағы келін. Мектепті бітіргенің кеше деп 
ашуға мінді. Анам оны сабырға шақырып, 
өзі әрі қарай сұрақтың астына алды. Кімнің 
қызы? Сөз байласқан ба едің? Неге асықтың  
деп бірін артынан бірі сұрақтарын жаудырт-
ты. Бәрі жақсы деп үйдегілерді көндіріп, он 
минуттай кідіріп қалдым. Төргі бөлмеден 
әкем шығып: Бәйбіше, босағаңа келіп тұрған 
бақты қайтарма. Кіргіз келінді. Жап орамал-
ды. Қалғанын кейін көрерміз, - деп бұйырды. 
Бұны естіген Бақсері тысқа шығып кетті. 
Есіктің алдында ілініп тұратын әкемнің көк 
шапанын иығына іле сала, қолына жаулығын 
алып, анам сыртқа шықты. Көңілінде қуаныш 
пен қорқыныш сезімі қатар бой көрсеткеннен 
болу керек көз жасына ие бола алмады. Сол 
жылы қар қалың жауды. Тізеге дейін жауған 
қарды шұлықсыз киген гәлөшпен кешсе де 
ызғарын сезбестен, анам көлікке жүгірді. 

Айнұр МАҚСҰТҚЫЗЫ.
(Жалғасы бар).

Тастанды әке

Жалған диплом жарға жығады 
Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы «Жаңа Қазақстан: жаңару мен 

жаңғыру жолы» атты Қазақстан халқына Жолдауында азаматтардың іргелі құқықтарын 
қорғау мәселесіне, өз қабілеттерін іске асыруларына барынша қолайлы жағдай жаса-
латынын және адал еңбек, озық білім әрдайым жоғары бағаланатынын атап өтті.

Өз кезегінде, аудан прокуратурасы тарапынан Сарқан ауданының орта 
мектептерінде жұмыс істейтін мамандардың жоғарғы оқу орындарында білім алулары-
на, кәмелетке толмаған балаларға сапалы білім ұсынуларына және жас мамандарға 
жұмыс орындарының жетіспеушілігіне қатысты талдау жұмыстары жүргізілді.

Нәтижесімен, «Алматы облысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша 
білім бөлімі» ММ қарасты орта мектерде жұмыс істейтін 43 маман тарапынан білім 
мекемелерінде көрiнеу жалған, яғни жоғары оқу орнының құжатын пайдалану арқылы 
жұмыс атқарғандары анықталды.

Аталғандардың негізінде, «Алматы облысы білім басқармасының Сарқан ауданы 
бойынша білім бөлімі» ММ қарасты орта мектептерде жұмыс істейтін 43 маманның іс-
әрекеттеріне орынды құқықтық баға беру үшін бұл фактілер аудан прокуратурасының 
ақпараттарды тіркеу кітабына тіркеліп, әрі қарай СДТБТ ҚР ҚК 385-бабы 3-бөлігімен 
(Көрiнеу жалған құжатты пайдалану) сотқа дейінгі тергеу жүргізу үшін Сарқан АПБ жол-
данды.

Жоғары оқу орнының ресми құжаттарын қолдан жасау не мұндай құжаттарды өткiзу 
деректері бойынша жиналған құжаттар тергеулігі бойынша тиісті процессуалдық шешім 
қабылдау үшін Алматы қаласы Медеу ауданының полиция басқармасына жолданды. 

Қазіргі уақытта қылмыстық қудалау органымен 23 маманға қатысты қылмыстық 
істер олардың өз кінәларын толық мойындауларына байланысты және «Қазақстан Ре-
спубликасы Тәуелсіздігінің отыз жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ақталмайтын негіздер бойынша өндірістен 
қысқартылып, 20 маманға қатысты қылмыстық істер тергелу үстінде.

Айта кетерлік жағдай, көрінеу жалған құжатты пайдалану арқылы білім 
мекемелерінде жұмыс атқарған 43 мамандардың ішінде 2011 жылдан бастап жұмыс 
істеп келген мұғалімдер бар.

Сарқан ауданының прокуратурасы.   

Сарқан ауданы прокуратурасымен аудан аумағында жайылымдық алқаптардың 
нысаналы мақсатқа сәйкес пайдаланылуына қатысты талдау жүргізілді.

Кодекстің 92-бабы 4-тармағының 3-тармақшасына сай ауыл шаруашылығы 
өндірісін жүргізу үшін берілген жайылым жер учаскесін мақсаты бойынша пайдаланбау 
жағдайлары ретінде жайылымдарда – жаю үшін ауыл шаруашылығы жануарларының 
болмауы не олардың саны агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті 
орган белгілеген жайылымдардың жалпы алаңына түсетін жүктеменің шекті рұқсат 
етілетін нормасының жиырма пайызынан аз болуы және (немесе) жемшөп дайындау 
мақсатында шөп шабудың болмауы жатады.

Өз кезегінде, талдау нәтижесімен аудан бойынша барлығы 343 тұлғалармен жалпы 
көлемі 179 335,7 га жайылым жер учаскелерін пайдаланбау деректері анықталды.

Мысалы, Сарқан ауданы әкімдігінің 2006 ж. қаулысы негізінде жауапкершілігі 
шектеулі серіктестікке 6 869  га жайылым жері берілген.

Алайда «Сарқан ауданының ветеринариялық станциясы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнымен ұсынылған мәліметтерге 
сәйкес ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіру ақпараттық жүйесінде жер 
пайдаланушының атына ауыл шаруашылығы жануарлары мүлдем тіркелмегендігі 
анықталды. 

Осыған ұқсас, басқа да жайылым жер учаскелері иелерінің атында ауыл 
шаруашылық жануарлары тіркелмеген.

Сондай-ақ, таңдамалы жолмен ауылдық округтерді аралау барысында жайылымдық 
жер иелеріне тиесілі телімдерде жайылымдық инфрақұрылым объектілері 
орналаспаған.

Анықталған бұзушылықтар бойынша аудан прокуратурасы тарапынан қадағалау 
актісі орындау үшін облыстық жер ресурстарын басқару Департаментіне жолданды. 
Қазіргі уақытта қаралу үстінде.

Сарқан өңірі аумағында пайдаланылмай жатқан жайылым жерлерді анықтау, олар-
ды қайтару бойынша жұмыстар тұрақты түрде аудан прокуратурасы тарапынан алдағы 
уақыттарда да жүргізілетін болады. 

Сарқан ауданының прокуратурасы.

Жер - нысаналы мақсатқа 
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Қош келдің жайдарлы жаз! 
Шілде айының басында «Балдырған» 

бөбекжай-бақшасында  «Қош келдің жай-
дарлы Жаз!» балабақшаішілік ертеңгілігі 
өтті. Ертеңгілік балалардың көңіл-күйін 
көтеру, жаз  айларының  атауларын  
атау, олардың  ерекшелігін  ұғындыру. 
Жазғы  табиғат  өзгерістерін  бақылап, 
жаз  байлығын, әсемдігін,  сұлулығын  
сезіне  білуге  үйрету. Табиғатты  аялауға, 

қамқорлық  жасай  білуге  тәрбиелеу мақсатында музыка жетекшісі М.Ербаланова, 
хореограф Ш.Тойшибекованың ұйымдастыруымен жүзеге асты. Балалар мерекеге 
көңілді, күлкілі костюмдер киіп, жаз туралы өлеңдер жаттап, «Жау-жау жаңбыр», «Гүл 
бағушы қыз» әндерін орындап, «Көбелектер», «Әуе шарлары» биін биледі.  Ертеңгілік 
бағдарламасында «Жаз ханшайымы», «Көбелектер», «Аю» қонаққа келіп өнерлерін 
көрсетті, «Құлпынай жинау», «Кім жылдам?» ойындары ойнатылды. Іс-шара соңы жал-
пы бимен ұласты. Мереке өз деңгейінде өтті. 

М. ЕРБАЛАНОВА,
музыка жетекшісі.

Ш. ТОЙШИБЕКОВА,
би жетекшісі.

 «Балдырған» бөбекжай – бақшасы.

Экономикалық ресурстардың заңсыз 
шоғырлануына қарсы іс-қимыл 

Ағымдағы жылғы 5 маусымда Президенттің Жарлығымен Экономикалық 
ресурстардың заңсыз шоғырлануына қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссия 
құрылғаны белгілі.

Комиссия құрамына құқық қорғау, арнаулы және бірқатар орталық атқарушы 
органдардың, Ұлттық Банктің, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің және 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ-ның бірінші басшылары кіреді.

14.07.2022 ж. Бас прокуратурада Комиссияның ведомствоаралық жұмыс тобының 
отырысы өтті.

Іс-шараны ашқан Комиссия төрағасының орынбасары – Бас Прокурордың орынба-
сары Ұлан Байжанов комиссияның барлық іс-әрекеттері құқықтық нормаларға толық 
сәйкес келуі тиіс, құқық қорғау және мемлекеттік органдар адал бизнеске қатысты 
асыра сілтеулер мен теріс пайдаланушылықтарға жол бермеуге міндетті екенін атап 
көрсетті.

Экономикалық ресурстарды шектеулі адамдардың қолында заңсыз шоғырландыруға 
ықпал еткен жағдайларды анықтау басымдық ретінде белгіленді.

Ол үшін талдау жұмыстарына назар аудару керек, ал жоспардан тыс тексерулер 
заңда тікелей көзделген ерекше жағдайларда ғана жүргізілуі керек.

Мемлекеттік органдардың актілерін және сот шешімдерін талдау туралы
Қазір жекешелендіру, мемлекеттік активтерді олигополиялардың пайдасына 

иеліктен шығару туралы 8 мыңға жуық Үкімет актілерін және сот шешімдерін прокура-
тура органдары зерделеп жатыр.

Олардың кейбіреулері бойынша прокурорлық ден қою шаралары қабылданды және 
нәтижелері бар.

Мысалы, Үкіметтің қаулысы мен соттардың шешімдері бойынша жеке фирма 629 
теміржолды ақысыз алған. Бұл тасымалдаушылар үшін тарифтің 10 есе өсуіне әкелді. 
Шешімдерге наразылық келтірілді, 332 кірме және магистральдық теміржол мемлекет-
ке қайтарылды (қалғандары бойынша ревизия жалғасуда).

Ағымдағы жылғы маусымда сот актісіне Бас прокуратураның наразылығы 
қанағаттандырылды, ол бойынша бұрын 2,6 млрд теңге сомасындағы кредитті 
қайтармағаны үшін мемлекет «Халық Банкі» АҚ-ның пайдасына құны 12 млрд теңге 
«Қазақстан» шипажайына меншік құқығынан айырылған болатын.

Басқа мысал, жуырда ғана Жамбыл облысында 1,7 млрд теңгеге заңсыз 
жекешелендірілген 3 объект сот тәртібімен мемлекетке қайтарылды.

Сонымен қатар монополиясыздандыру шеңберінде «Қазақтелеком» АҚ (28,75%), 
«Көліктік сервис орталығы» АҚ (100%), «Акмолит» ЖШС (100%) тәрізді және басқа 
компаниялардың ақшалай қаражаты мен акциялары мемлекетке берілді. Осы 
активтердің алдын ала сомасы – шамамен 200 млрд теңге.

Бұрын заңға қарамастан тәркіленбей қалған ел аумағындағы объектілерге ревизия 
жалғасуда. Бүгінгі күні 36 объект (коммерциялық және тұрғын жылжымайтын мүлік, 
жер учаскелері) анықталды. Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Храпуновтың 8 
жер учаскесін тәркілеу туралы атқарушылық іс жүргізу қозғалды.

Жоғарғы Сот Төлешовтің (билікті басып алуға әрекет жасағаны үшін сотталған, 
Шымкент сыра зауытының бұрынғы иесі) активтерін (Шымкенттегі балабақша 
және Сарыағаштағы профилакторий) заңсыз қайта ресімдеудің күшін жою туралы 
прокуратураның кассациялық өтінішхатын қарауда.

Сондай-ақ олигополиялардың пайдасына қабылданған сот актілері бойынша 
жоғары сот сатысына 4 наразылық келтірілді.

Оларды қайта қарау мемлекетке 30 млрд теңгеге жуық залалды өтеуді көздейді.

Табиғатты аялайық!
Табиғи өрттердің белең алуының басым көпшілігі адамдардың алаңғасырлық, 

немқұрайлық және мәдениетсіздік әрекеттеріне байланысты.
Ойланбай тасталған темекі тұқылы, сөнбей қалған от – осының барлығы орны тол-

мас үлкен қайғыға соқтырады. 
Ең бастысы – табиғи өртті ескерту, өрт  қауіпсіздігі ережелерін сақтау, ұқыптылық.
Сондықтан, табиғи өрттің алдын алу және материалдық зардап шекпеу мақсатында 

келесі маңызды ережелерді естеріңізге саламыз:
- Жазғы маусымда құрғақ, ыстық және желді ауа-райында ауылдық елді ме-

кендер мен саяжайлық ауылдарда, бақшалық  учаскелерде от жағуға, өрт  қауіпті 
жұмыстарды жүргізуге жол берілмейді;

- Желді күндері қоқыс қалдықтарын жақпаңыздар, жаққан алаудың толық 
сөнгеніне көзіңізді жеткізіңіз;

- Елді мекендер мен ұйымдардың аумақтары, ашық қоймалар мен 
құрылыстардың, ғимараттардың өртке қарсы қашықтығы, сондай-ақ тұрғын үйге, 
саяжайға және басқа да құрылыстарға жақын учаскелер жанармай қалдықтарынан, 
қоқыстан, құрғақ шөптерден, жапырақтардан дер кезінде тазартылып тұруы қажет;

- Өрт пайдалану кезінде өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау мақсатында 
жасөспірімдер мен балалар арасында әңгіме жүргізіңіз; 

- Темекі тұқылын және жанып жатқан отты мұқият өшіріңіздер.
Табиғатты аялайық!!! 

Елдос ТҰРСЫНТАЙҰЛЫ,
Бөрлітөбе ОШКММ-нің Көкжиде орманшылығының

 №16 айналымының орман күтушісі.

Өрт қауіпсіздігін сақтаңыз!
Адамдар демалуға шыққанда соңдарынан жаққан отты  сөндіріп кетпейді. Құрғақ 

шөптің жануына  тұтанған бір сіріңке немесе темекінің қалдығы жетіп жатыр. Осын-
дай кішкентай ғана от үлкен алауға әкеп соғуы мүмкін. Қазір адамдар бір жерде өрт 
шықса, бірден 112-ге хабарлаудың орнына, телефонына видеоға түсіріп тұрады. Егер 
дер кезінде қоңырау шалынса, ауқымды өрттің алдын алуға болады.

Табиғат аясында демалуға шыққан кезде жанып жатқан сіріңке мен темекі тұқылын 
тастамау, балалардың сіріңке және  отпен ойнауына жол бермеу, аң аулауда бықсыған 
материалдардан жасалған тығындарды пайдаланбау, от жақпау және құрылыстардың 
жанында қоқысты өртемеу қажет;

- Алауды тек топырақ қабатына дейін тазартылған алаңға жағыңыз. Демалу ор-
нынан шыққан кезде отты сумен сөндіріңіз немесе ошақта жану  және  бықсу толық 
тоқтағанша топырақпен көміңіз;

- Шыны ыдыс пен сынған әйнекті қалдырмаңыз. Басталған өртті сумен, 
ұзындығы 2 метрге дейінгі жапырақты ағаш бұтақтарымен сөндіріңіз немесе топырақ 
лақтырыңыз;

- Өрт қауіпсіздігінің қарапайым ережелерін сақтау өрт  оқиғаларын болдырмауға 
мүмкіндік береді және  сіздің өміріңіз бен мүліктеріңізді сақтайды. 

Мақсат ЕРБОСЫНОВ,
Бөрлітөбе ОШКММ-нің Көкжиде орманшылығының орманшысы.

Жыл басынан бері БЖЗҚ 
салымшыларына 16,5 миллионнан 

астам қызмет көрсетілді
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қоры 2022 жылдың басынан бері са-
лымшылар мен алушыларға 16,5 
миллионнан астам қызмет көрсетті.  
Оның ішінде 11,3 млн-нан астам 
операция электрондық форматта, 4 
млн-нан астамы – автоматты түрде 

жүргізілді. Осылайша, қазақстандықтар зейнетақы қызметтерінің 93%  қашықтан алды. 
БЖЗҚ салымшылары бір-екі батырманы басып-ақ жеке зейнетақы шотынан үзінді 

көшірме, ЖЗШ-ның бар-жоғы туралы анықтама алып, өз деректемелеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізіп,  1 немесе 2 топтағы мүгедектіктің мерзімсіз белгіленуіне 
байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы, сондай-ақ, ерікті зейнетақы 
жарналары бойынша өтініш беріп, төлемге өтініштің мәртебесін қадағалап және т.б. 
қызмет түрлерін ала алады. 

Міндетті зейнетақы жарналарын (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
рын (МКЗЖ) және ерікті зейнетақы жарналарын (ЕЗЖ) есепке алу бойынша жеке 
зейнетақы шоттарын автоматты түрде ашу – өтінішсіз қызмет көрсету форматын-
да жүзеге асырылады. Естеріңізге сала кетейік, жеке тұлғаның БЖЗҚ-да ашылған 
ЖЗШ болмаған жағдайда, ол алғашқы жарна түскенде БЖЗҚ ақпараттық жүйесінде 
автоматты түрде ашылады. Бұл ретте жеке тұлға МЗЖ, МКЗЖ немесе ЕЗЖ аудару 
кезінде төлем тапсырмасының электрондық форматында көрсетілген дербес дерек-
тер арқылы сәйкестендіріледі. Салымшының қолданыстағы құжатының деректемелері 
мен тұрғылықты жері туралы барлық қажетті мәліметті БЖЗҚ мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелерінен алады. Осылайша, Қор салымшыларына 4 миллионнан астам 
қызмет автоматты түрде көрсетілді.

Кейбір қызметтерді алу үшін (мысалы, мұрагерлік бойынша немесе тұрақты 
тұруға шетелге кетуге байланысты зейнетақы төлемдерін рәсімдеу) құжаттардың 
түпнұсқаларын ұсыну қажет, оны пошта арқылы немесе жеке өзі не БЖЗҚ кеңсесінде 
сенім білдірілген адам арқылы ұсынуға болады. Сонымен қатар, Қор мамандарына 
көзбе-көз жүгінуді әлі күнге дейін жөн көретін салымшылар да бар. Сондықтан жыл 
басынан бері БЖЗҚ бөлімшелері арқылы Қазақстан бойынша салымшылар мен 
алушыларға дәстүрлі түрде 727,2  мыңдай қызмет көрсетілді. Естеріңізге сала кетейік, 
Қордың жақын жердегі бөлімшесін enpf.kz сайты немесе БЖЗҚ мобильді қосымшасы 
арқылы оңай табуға болады. 

Көшпелі қызмет көрсету барысында шамамен 34,1 мың операция жүргізілді. Қордың 
мұндай қызмет көрсету түрі, ең алдымен, халықтың әлеуметтік осал топтарына жата-
тын (мерзімсіз мүгедектігі бар 1-ші және 2-ші топтағы мүгедектер) салымшыларға (алу-
шылар) арналған. 

«БЖЗҚ» АҚ мен «Қазпошта» АҚ-ның шалғайдағы елді мекендерде ұлттық пошта 
операторының бөлімшелерінде Қор салымшыларына зейнетақы қызметтерін ұсыну 
жөніндегі бірлескен жобасы аясында 2022 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша 
347 пошта бөлімшесінде 5,6 мыңнан астам қызмет көрсетілді. 

БЖЗҚ сапалы кеңес беру қызметтерін ұсынуға және Қор салымшылары мен алу-
шылары үшін ақпараттық арналарды дамытуға ерекше көңіл бөледі. 2022 жылдың 1 
маусымындағы жағдай бойынша салымшылар мен алушылардан түрлі байланыс ар-
налары арқылы түскен 455,6 мыңнан астам өтініш өңделді.  

Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ салымшылары мен алушылары байланыс 
орталығына 1418 нөмірі бойынша (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін) хабар-
ласып, сондай-ақ, enpf.kz корпоративтік сайты, +7 777 000 14 18 нөмірі бойынша 
WhatsАpp және Viber мессенджерлеріндегі чат-бот арқылы, БЖЗҚ-ның Instagram, 
Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники әлеуметтік желілеріндегі ресми 
парақшаларында ақыл-кеңес ала алады.

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы.
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Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Мемлекеттік тіл – менің тілім

Қарабөгет  ауылының  тұрғыны, әл-Фараби  атындағы  
орта  мектебінде  ұзақ  жылдар  ұстаздық  қызмет  етіп, 
өскелең  ұрпаққа  тәлім-тәрбие  беріп  келе  жатқан  
шәкірттерінің  қадірменді   ұстазы, жарының  ардақты  аза-
маты, балаларының  асқар  тауы, немерелерінің сүйікті  ата-
сы  Сейітқұлов  Байжан  Қайыркенұлын шілде  айының  
30  жұлдызындағы 60 жас  мерейтойымен  шын жүректен  
құттықтаймыз! Құттықтай  отырып сізге  бар  жақсылық  
атаулыны   тілейміз. Деніңіз  сау болып, әркез  жанымыз-
да ақыл-кеңесіңізді  айтып жүре беріңіз  дегіміз  келеді. 
Жүзіңізден  шуақты  күлкіңіз  кетпей, өміріңіз  тек  қана   
бақыт  пен  шаттыққа  кеңеліп  ұзақ  жасаңыз!

Қорғаштап  өмір  дейтін  сында  бізді,
Жүрдіңіз   еңкейтпестен  тұлғаңызды.
Әкетай, дейміз  сізге  жүз  жасаңыз,

Ақ  тілек  тағыңыз  да  жырдан  ізгі!
Өсті  ұрпақ, соңыңыздан  жетілді  із,
«Ата!»  - деп  айдарлы  ұл,  кекілді  қыз.
Сонда  да  бұтақ жайған ұл - қызыңа,
Әлі  де  қатал  ұстаз  секілдісіз.
Өмірде  беріп  бізге  тағылым  із, 
Үйреткен  аз  болды  ма  тәліміңіз.
Жетсек  те  жетістікке  алдыңызда,
Баладай  боп  тұрамыз  бәрібір  біз.
Өмірде  үлгіміз  де  бір  сіз  Әке,
Перзентке  таусылмайтын  жырсыз  Әке.
Сол  тұлға,  сол  мінезден   аласармай,
Біздерге  тәлім  болып  жүрсіз  Әке.
Әлі  де  биік  болсын  жұлдызыңыз,
Арналған  перзенттерден  жыр-гүліміз.
Жүріңіз  аман-есен  ортамызда,
Тілейді  соны  бүгін  ұл-қызыңыз!
Ізгі  тілекпен: жұбайы  Сәуле, балалары Балжан-Дәурен, Баян-Жомарт, 

Дархан – Қаламқас, Айман, Аяулым.

Аудан әкімдігі және аудандық мәслихат аппараты, «Сарқан» газетінің 
ұжымы басылымның белсенді авторы, Сарқан ауданының Құрметті азаматы, 
Ы.Алтынсарин төсбелгісінің иегері, ардагер ұстаз Мырзахан Қабасовқа қызы

Айгүлдің
жол апатынан қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Кайрулдаев Азамат Нусупбековичтің атына тіркелген Сарқан ауданы, Көкжиде 
ауылы, Комсомол көшесі № 2 үйдің №1155091 нөмірлі, 0,1500 га көлемді жерінің  (кад 
№ 03-263-055-194) мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп та-
нылсын.

Серікбек Асқардың атына тіркелген Сарқан ауданы, Алмалы ауылы, Қ.Сәтбаев 
көшесі № 10 А үйдің №1518731 нөмірлі, 0,2364 га көлемді жерінің  (кад № 03-263-036-
933) мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Сарқан ауданы, Қойлық ауылының тұрғыны  
Смағұлов Оралған құдамызды шілденің 31 
жұлдызында  ағалық ардақты асудан асып, 
ақсақалдық мерейлі кезеңге қол созған  63 жасқа,  
зейнетке  толатын туған күнімен шын жүректен  
құттықтаймыз. Бақытқайша құдағиымызбен  
бақытты  ұзақ  ғұмыр кешіп,  немерелеріңіздің 
қуанышы мен шаттығына кенеліп, көрер 
қызығыңыз көп болсын, өміріңіздегі мерейлі 
сәттер қосарланып, еселеніп келе берсін. 
Шаңырағыңыз шаттыққа толып, ағайын-туыс, 
құда- жекжаттың  сый-құрметіне бөленіңіз. Өмірдегі барлық жақсылықты, барлық 
қуанышты сіздерге тілейміз. Қадірлі құдамыздың зейнет жасы құтты болып бақ-
дәулеті арта берсін.

Еңбек етіп ерінбей ерледіңіз,
Асқарлы 63 жастың төріне өрледіңіз.
Шаңырағыңызға бақ-береке мекендеп,
Жақсылық болсын әрдайым көргеніңіз.
Сызат түсірмей кіршіксіз таза көңілге, 
Күн кешіңіздер бақыттың шалқып төрінде.
Немерелеріңіздің қызық - қуанышына тоймай,
Бақытты күн кешіңіздер Бақытқайша  екеуіңіз өмірде.
Зейнеткерлік жасқа келіп шаттаныңыз,
Жан жылуын жүректің ақтарыңыз.
Өсіп –өніп немерелер, шөбере сүйіп,
Өмірдің өрісінен бақ табыңыз.
Бір әулеттің ұйтқысы, тірегі өзіңіз,
Ұрпағыңмен жалғансын игі  ізіңіз. 
Ардақты әке, ақылшы ата  болып,
Құда- құдағи жарассын сіз –бізіміз.
Ізгі тілекпен: құдалары Каримовтар әулеті. Көктерек ауылы.

 

Мұқан Төлебаев ауылының тұрғыны, ауылдық мәдениет үйінің қызметкері 
Иманғалиев Әділхан Арқабайұлы шілде айының 25 жұлдызында ердің жасы 50-
ге толып отыр. Тағдыр ұзағынан сүйіндіріп, шаңырақтарыңыздан лайым шаттық, 
құт-береке үзілмесін. Мерейлеріңіз үстем болып, бала-шағаңыздың қуанышына 
кенеліп, жүре беруіңізге тілектеспіз!

50 деген ердің жасын еңсеріп,
Еңбегіңмен Сен келесің тер төгіп,
Армандардың аттанғанда шыңына,
Қызыр өзі болсын саған жолсерік.
Отбасының берекесін қамдаған,
Бар өмірін жақсылыққа арнаған,
Сендей жанға Алла өзі дем беріп,
Қиын кезде қуат беріп қолдаған.
Құтты болсын қуанышты той күні,
Саған шуақ шашсын Күн мен Ай нұры,
Әрбір күнің мерекеге айналып,
Ұрпақтарың көрмей өссін қайғыны.
Ізгі ниетпен: Мұқан Төлебаев ауылдық мәдениет үйінің ұжымы.

Пейіл бар, мейір қажет
Қойлықтық орыстілді қауым ауылдастардың ортақ чатында мемлекеттік тілді 

үйрететін ортаның қажеттілігі туралы мәселе көтеріпті. Бұл туралы бізге хабарласқан 
Серікжан Занкебаев қазақ халқымен бауырласып өскен басқа ұлт өкілдерінің іркілмей 
сөйлеуіне мүмкіндік беретін курс ашылса деген ойын ортаға салады. 

Тілімізді қайтсек тірілтеміз, қолданыс аясын кеңейтудің қандай жолы бар деп ұлттық 
мүддемізге үнемі жанашыр болып жүретін Жетісу облыстық қоғамдық кеңесінің мүшесі 
Қадыр Абдрахманов, «Бабалар рухы» қорының төрағасы Жанат Мұқашев жуырда  
Қойлық ауылына арнайы барып, мемлекеттік тілді үйренуге пейіл білдіріп отырған 
орыс тілді бауырларымен кеңінен пікір алмасты. Кезінде осы өңірге қоныстанып, 
меймандос қазақ халқының мырзапейілі нәтижесінде өсіп-өніп, тамырын тереңге 
жіберген, жапырағын жайған отбасылардың жер иесіне деген ықылас-пейілі оның тілін 
үйреніп, салтын құрметтеуден бастау алады. Осыны айқын сезінген жерлестеріміздің 
сұранысына орай Қойлық ауылдық мәдениет үйінің жанынан тіл үйрету курсы ашылса 
мемлекеттік тіліміздің  қолданыс аясын кеңейтуге игі қадам жасалары анық.

- Ауылымыздағы бүгінгі бас қосуға ризашылығымыз шексіз,- дейді Қойлықтың 
жас тұрғыны Анастасия Моисеенко. – Біздің қатарымыз толығып, мемлекеттік тілді 
еркін меңгеруге мүмкіндік туатынына қуанып отырмыз.  

Қадыр Сәкенұлы Қойлықтан оралысымен аудан басшылығымен хабарласқанын, 
бастамаға қолдау болатындығын жеткізді. Игі іске біз де сәттілік тілейміз!

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Таным

Қазақ - Жоңғар соғысының қаһарманы
Жуырда Жетісу өңірінің Қызылжар тауында Қызай 

елінің батыры Құдайназар Тәңірбердіұлына ескерткіш 
орнатуға үлес қосқан ұрпақтарына Алла разылығын айта-
мын. 

Жоңғар шапқыншылығы кезінде елін қорғаған 
Құдайназар батыр соңғы шайқаста қалмақты екі күн 
бойы бөгеп, арыстанша алысады, жақын келгенін жебеге 
түйреп, алыста сай табанында жүргендеріне тас домала-
тып, жау әскерін көп шығынға ұшыратқан батыр қызымен 
және жүз сарбазымен сол майданда опат болады. 
Батырдың көшпен бірге кетіп тірі қалған балалары тарихта 
«Үш жетім» аталады екен. Үш жетімнің бірін көтеріп, бірін 
жетектеп анасы балаларының нағашысы Сарыүйсінді 
паналайды. Үш жетімнің бірі Есенгелді батырдың даңқы 
Қабанбай қолбасшының сарбазы ретінде тарихта қалған.  

Дүйсеқожа ЖҰМАБЕКҰЛЫ.
Сарқан қаласы.
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