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КеңесҮкімет

Жалпы қазақ қоғамында кешегінің 
ізін жалғайтын аналар, әкелер мектебі 
жұмыс істейді. Мектеп қабырғасында ата-
аналардан құралған бұл комитеттердің 
жұмысы да сол, бала тәрбиесіне 
тереңінен көңіл бөлу, бар жауапкершілікті 
ұстаздарға артып қоймай үлес қосу. 

Аудандағы Әл-Фараби атындағы 
№201 мектеп-лицейде әкелер одағы 
бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келеді. 
Бұл ұрпақ тәрбиесінде таразының басын 
тең ұстау үшін анамен қатар әкелердің 

де рөлі зор екенін білдіреді. Кез келген 
жерде отбасы құндылықтарына қатысты 
сөз қозғасақ, бала тәрбиесін айтпай кету 
мүмкін емес. Қазіргі таңда тәрбиенің 
ақсап қалатын сәттері де кездесіп жүр. 
Өкінішке орай осының әсерінен өрімдей 
балалар тағдырына ерте бастан балта 
шабуда, тіпті өз өмірін қиюға дейін барып 
жатыр. Демек, бала мен ата-ананың 
арасындағы байланыс үзілді, қоғамда 
бала психологиясына кері әсер ететін 
фактілер көбейді немесе әлеуметтік 

теңсіздік белең алды. Бұл ретте отбасы 
құндылықтары жайында тереңінен 
түсіндірілетін жиындардың маңызы зор. 

Апта басында облыс орталығын-
дағы Н.Бекежанов атындағы қазақ ака-
де миялық музыкалық драма театрын да 
облыстың білім саласы қыз меткерлері 
мен ата-аналардың «Отбасы – тәрбие 
бесігі» атты бірлескен кеңесінің 
ұйымдастырылуы да – өзекті мәселенің 
алдын алудағы шаралардың бірі. Өскелең 
ұрпақты жан-жақты дамытып, толық 

тұлғаны қалыптастыруды мақсат еткен 
жиынға облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, 
мемлекет және қоғам қайраткері Мұрат 
Бақтиярұлы, қала, аудан әкімдері, 
құқық қорғау органдарының басшылары 
және селекторлық режимде аудандық 
қоғамдық кеңес өкілдері, білім саласының 
қызметкерлері мен ата-аналар қатысты. 

Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы
Қашаннан бала тәрбиесі 

өзінің өзектілігін жоғалтқан 
емес. Оған жауапты тек ана-ана 
мен ұстаздар емес, қоғамның 
да үлесі бары белгілі. Бүгінгі 
жас ертеңгі тұлға болса, ізімізді 
жалғар ұрпақтың саналы да 
салиқалы болуына бүгіннен 
жұмыс жасау қоғамның 
жауапкершілігінде. Күнде 
құбылған заманда адами 
болмысыңды сақтау, әсіресе 
ұлттық менталитет пен өзіңе 
тән рухани құндылықтарды 
ұмыт қалдырмау аса маңызды. 
Ұрпақ тәрбиесі аясында ата-
ананың баламен байланысы, 
әр тараптың өз міндетін 
жауапкершілікпен сезінуі 
және жастар арасындағы 
мәселелер мен ата-аналар 
жіберетін қателіктерді кеңінен 
талқылайтын, түсіндіретін 
келелі кездесулердің берері көп.   

Кеңес қорытындысы бойынша өңірлердің 
әкімдеріне барлық қажетті қызметтер мен 
ұйымдарды жұмылдырып, су тасқыны кезеңінен 
тиімді өту үшін арнайы техника мен материалдар 
дайындау, сондай-ақ апаттық қызметтердің іс-
қимылдарын тиісті үйлестіруді ұйымдастыру 
тапсырылды. Сонымен қатар Экология және 
табиғи ресурстар министрлігі Сырдария және Іле 
өзендерінің арналарында тасқын суларды қауіпсіз 
өткізуді үйлестірумен айналысады, су қоймаларын, 
оның ішінде Көксарай, Күрті, Бартоғай, Бестөбе, 
Қызылағаш, Алматы, Ащыбұлақ, Ақешкі мен басқа 
да су қоймаларын толтырудың рұқсат етілген 
көлемін белгілейді және оларға тиісті бақылау 
жүргізеді.

Айта кетейік, алдағы уақытта Сырдария 
өзенінде мұздықтардың іркілуін азайту үшін 
жарылыс жұмыстары жүргізілетін болады, ал 
шекаралас мемлекеттермен трансшекаралық 
өзендердегі су шығыны туралы тұрақты өзара 
ақпарат алмасу ұйымдастырылады. 

Премьер-Министрдің бірінші 
орынбасары Роман Склярдың 
төрағалығымен өткен арнайы 
үкіметтік комиссияның отырысында 
Алматы, Жамбыл, Атырау, 
Қызылорда және Түркістан 
облыстарының су тасқыны кезеңінен 
өтуге дайындығы қаралды. Үкіметтік 
комиссия Премьер-Министрдің 
өкімімен құрылған болатын. 
Талқылауға өңірлер әкімдіктерінің, 
Төтенше жағдайлар, Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму, Экология 
және табиғи ресурстар, Ақпарат және 
қоғамдық даму министрліктерінің 
өкілдері қатысты.

Өңірлердегі су тасқыны
жағдайы талқыланды

Жол бөлігін құм-тұз қоспасымен өңдеу жұмыстары 
күшейтілген режимде жалғасып жатыр. Әрбір учаскеге 
жол-пайдалану техникасы бөлінді, жолдардың жүру 
бөлігі директивті нормаларға сәйкес тазартылып, 
өңделіп жатыр.

Бұдан басқа Түркістан облысының жолшылары 
Шымкент қаласынан Қызылорда облысының 
шекарасына дейінгі «Самара-Шымкент» автожолының 
учаскесін су басып, шайылып кетуіне жол бермей, 
жедел шаралар қабылдады. Сондай-ақ инертті 
материалдары бар 1200-ден астам қап төселді, су бұру 
жұмыстары жүргізілді. Республикалық автожолдар 
желісінде қысқы күтіп-ұстау жұмыстарын атқаруға 477 
арнайы техника мен мыңнан астам жол жұмысшысы 
жұмылдырылды.

«ЖЖ» ақпарат

Көктайғақпен күрес 
жұмыстары күшейтілді

Республикалық маңызы бар 
автожолдарда көктайғақпен күрес 
жұмыстары күшейтілді. Өткен екі 
тәулік ішінде еліміздің оңтүстік 
өңірлері аумағында жаңбыр мен 
қар түрінде жауын-шашын болып, 
температураның күрт ауытқуы 
байқалды. Осылайша өткен түнде 
жол бойында төтенше жағдайлардың 
алдын алу үшін Алматы және Жетісу 
облыстарындағы республикалық 
трассалардың 6 учаскесінде 
қозғалысқа шектеу енгізілді. 
Республикалық маңызы бар 
автожолдарды өңдеу үшін 1070 м3 
құм-тұз қоспасы пайдаланылды.

Бәрекелді!

Негізгі бағытымыз – кент іргесіндегі 
Ақсу ауылы. Бірақ мешіт маңында 
жиылған жұртты көзіміз шалып, сәл 
аял дағанды жөн санадық. Жұмаға 
дейін біршама уақыт бар, азанымен 
аудан дағы ағайынның мұнда ағылуы-
на не себеп? Имандылық үйіне 
енген  ше осы сауалдың жауабы іш-
тей мазалады. Есіктен енгеннен қа-
тар-қатар орналасқан азық-түлікті 
көргенде түсіне қойдық. Жергілікті 
кәсіп кер лердің бірі Жалағаштағы жағ-
дайы төмен отбасыларға тегін азық-
түлік үлестіріп жатыр екен. 

Иә, айта беретін Абай Боранқұлов, 
жас та болса игі істің басы-қасында 
жүретін азаматтың бұған дейін де талай 
қайырлы амалына куә болғанбыз. 
Қолдағы азын-аулақ қаражатпен іс 
бас тап, бүгінде шаруасын ширатып 
отыр ған ақсулық азаматтың осыған 
дейін еліне қарайласқаны халықтың 
көз алдында. 

Кәсібіне береке біткен А.Боран құ-
лов тың қолы тарылғанын байқама-
дық. Керісінше тапқан табысты жұрты-
мен бөліскенді жөн санайды. Тіпті 

мұндай қайырымдылық шаралардан 
бөлек, спорттық шараларға да талай 
демеушілік жасағанына куә болғанбыз. 
Ал бүгін аудандағы жағдайы төмен 100 
отбасына тегін азық-түлік үлестірді. 
Іскер азамат бұл мақсатқа 2,5 млн 
теңге қаражат жұмсаған.

Имандылық үйіндегі игі шарада 
алдымен ауданның бас имамы Айбек 
Мәдиев қайырымдылық жасап жатқан 
кәсіпкерге алғыс білдіріп, «сауапты 
амал жасаушылар қатары артсын» 
деген ізгі тілегін жеткізді. 

– Жалпы ауданда жағдайы төмен 
отбасыларға қарайласып, оларға тегін 
азық-түлік таратып, жәрдем берушілер 
қатарының көбейгеніне қуанамыз. 
Олардың ішінде Абай бауырымыздың 
орны бөлек, «Ол тіпті мұндай 
игі істі ұйымдастыруды дәстүрге 
айналдырды» десек те болады. Бүгін 
осы қайырымдылық шарасы жалғасын 
тауып жатыр. Оған себепкер болған 
азаматтардың отбасына амандық, 
кәсібіне береке берсін, – деді Айбек 
Мәдиев.

«AB AGRO ORDA» – ауыл шаруа-
шы лығы саласында өзіндік қолтаң -
басы бар іргелі серіктестік тер дің 
бі рі. Сыр салысын күтіп-бап тауда 
та   быс қа кенелген бұл ұжым бүгін-
де мал шаруашылығында да өз ісін 
өрістетіп, кәсібінің көкжиегін ке ңейт  -
кен. Серіктестік жылына 1000 гек-
тар алқапқа Сыр салысын сеуіп, 
күз гі науқанда қамбаны астыққа тол-
тырады. Мұндағы диқандардың, жал-
пы еңбек ұжымының шабытпен ша-
руа ны ширататындай реті бар. Себебі 
серіктестік құрылтайшысы Абай 
Боран құлов оларға жалақыдан бөлек, 
сабантойда сыйақы үлестіреді екен.

Былтыр еңбек ұжымы күріштің әр 
гектарынан 62 центнерден орташа 
өнім жиған. Ал диқандардың алды 
әр гектардан 80 центнерге жуық өнім 
алған. Әрқайсысының еңбек өнімді-
лігіне сай тиісті қаржылай сыйа қысы 
бо лады. Былтырдың өзінде серіктестік 
ұжымына 40 млн теңге қаржылай 
сыйақы үлестірілген. Абай Боранқұлов 
бүгінде 70 адамды жұмыс пен қамтып 
отыр.

Кәсіпкер бір жағынан ауданда бақша 
дақылдары бағасының шарықта-
мауына өз үлесін қосып отыр. Былтыр 
кент іргесінен 10 гектар жер ашып, 
аудан тұрғындарының бақша салып, 
қыстық азығын қамдауына жағдай 
жасаған. Серіктестік директоры Қанат 
Ниетқұлов бұл бағыттағы жұмыстар 
биыл да жалғасын табатынын айтты.  

– Бүгін құрылтайшымыз Абай 
Боранқұловтың демеушілігімен 100 
отбасына азық-түлік үлестіріп жа-
тыр  мыз. Жомарттық қанында бар 
қазақпыз ғой, сондықтан қайы рым -
дылық жасауды біз әсте естен шы-
ғарған емеспіз. Спорттық шара ларға 
да демеушілік еттік, халыққа тегін 
жер ашып бердік, жағдайы төмен 
отбасыларға азық-түлік таратып 
жатыр мыз. Одан біздің несібеміз ор-
тайып қалмайды, керісінше кәсібіміз 
алға басып, елдің алғысын аламыз. 
Ал халықтың алғысын алған адамның 
жаман болғанын көргеніміз жоқ. 
Серіктестік құрылтайшысының да 
ұстаны мы осы. Келер жылы да жылдағы 
межелеген жерге күріш егеміз. Алдағы 
науқанда былтырғыдан жоғары өнім 
алуды мақсат етіп отырмыз, – дейді 
серіктестік директоры.

Иә, елдің алғысын алғанның жа-
ман болғанын әзірге біз де көрген 
емес піз, көрсетпесін де. Әрбір қолға 
алған жобасының жемісті болғанын 
халықтың алғысымен байланыс ты ра-
тын азаматтар барда шаруа да ши-
райды, береке де болады. Бүгін де 
соған көз жеткіздік. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ                

100 отбасына азық-түлік үлестірді
Ақпанның алғашқы күнінде жауған жаңбыр жұртты айтарлықтай әбігерге салды. Жауын 

жауа бастағаннан «жер ми балшыққа айналатын болды» деген күңкілге көштік. Ал арты 
аяз болса, көктайғақтың болатынына бас қатырған біріміз жоқ. Әлеуметтік желіге үңілсең, 
тар жолда түйісіп қалған қоғамдық көліктер, қара мұзда тайып құлап, қол-аяғын зақымдап 
алған адамдардың көбейгені хақында ақпарат желдей еседі. Бүгін үшінші күн, әлі де жердегі 
мұздың суға айналар түрі жоқ. Әріптесім Рысбек Қанибай тізгіндеген көліктің де жүрісі баяу. 
«Сақтансақ, сақтайды» деген қанатты сөз қаперде болғаны дұрыс» деймін іштей. Базар маңы, 
жалпы орталықтағы адам көп жүретін жерлерде кент әкімшілігінің қызметкерлері жол ашып 
әлек. Жай қарасаң, олар күнделікті өзіне жүктелген міндетті атқарып жүр. Ал түптеп келгенде 
осы әрекеті арқылы қанша адамды апаттан аман алып қалғаны бір Құдайға аян.

2



№10 (9897) 04/02/2023

2
www.zhalagash-zharshysy.kz

Қоғам

1

«Жалағаш жаршысы» газетінің ұжымы әріптесіміз Бақыткүл 
Ташкенбаеваның інісі Ташкенбаев Ермек Шаймаханұлының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның ағайын-
туыстарына  қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

*  *  *
«Жалағаш жаршысы» газетінің  ұжымы әріптесіміз Нұрсұлтан 

Қазыбековтың ағасы Қазбеков Аллаберген Жанұлыұлының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның ағайын-
туыстарына  қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.  

Жалағаш аудандық мәслихаты аппаратының ұжымы әріп-
тесіміз, аудандық мәслихаттың төрағасы Құрманбаева Гүлзат 
Ердәулетқызына жұбайы Ермек Шаймаханұлының мезгілсіз 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады. 

Жұмақ болсын мекенің
2022 жылдың 31 желтоқсан күні әріп-

тесіміз Маханова Жадра Шарықызы 57 
жасқа қараған шағында кенеттен дүниеден 
озды. Әріптесімізді сағынышпен еске алып, 
рухына құран бағыштаймыз. Тек Жадра 
жайында өткен шақпен естеліктер айту 
бізге қиын. Десе де тағдырдың басқа салған 
сынағына сабыр қылмасқа шара жоқ.

Маханова Жадра Шарықызы 1965 жылы 
10 қазан күні Өзбекстан республикасында 
дүниеге келген. Мектепті 1983 жылы бітіріп, Қызылорда 
облысының политехникалық техникумын тәмамдап, еңбек жолын 
Аққұм совхозында түрлі салада қызмет атқарумен бастаған. 2007 
жылдың қазан айынан бастап КМҚК «№7 «Шұғыла»  бөбекжай-
бақшасында шаруашылық меңгерушісі болып кызмет атқара 
жүріп, өзінің жауапкершілігі мен  біліктілігінің арқасында бөбекжай-
бақшамыздың өсіп өркендеуіне, дамуына зор үлес қосты.

Ол отбасында ұлын ұяға, қызын кияға қондырған асыл 
жар, аяулы ана, асыл әже, 2 ұл,1 қыз өсіріп, олардан 6 немере 
сүйді. Балаларына өзі жүріп өткен адал да әділ  жолды  үлгі 
етіп тәрбиеледі. Ол тек жақсы қасиеттерімен, адал пейілімен, 
жұмысына жауапкершілігімен біздің жадымызда қалды. Қазір 
әріптесіміз жайында жылы естеліктер айтатын болсақ, тарқатып 
жазар дүние көп. Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа, иманың 
жолдас болсын, аяулы әріптес. Сіз біздің жадымызда ұзақ уақыт 
сақталасыз.

Біз өзіңді еске аламыз сағына,
Шүкір дейміз ұл-қызыңның барына.
Жұмақ болып мәңгі мекен өзіңе,
Жатқан жерің жайлы болсын, Жадра 

Еске алушылар КМҚК «№7 
«Шұғыла»  бөбекжай-бақша ұжымы

Кеңеске модераторлық жасаған 
облыстық «Amanat» партиясының тө-
ра ғасы, та рих ғылымдарының канди-
даты, до цент Наурызбай Байқа дамов 
жаһан дану дәуірінде әр халық, әр ұлт 
үшін дінін, тілін, мәдениетін, тарихын 
мейлінше сақтап қалудың маңызын 
атап өтіп, осы ретте отбасылық тәрбие 
ерекше рөл атқаратынын айтты.

Жиын барысында Облыстық білім 
басқармасының басшысы Мейрам-
бек Шермағанбетов «Білім беру ұйым-
дарында құқық бұзушылық пен зор-
лық-зомбылықтың алдын алу және 
бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мәселелері» тақырыбында баян дама 
жасады. 

Оның сөзінше, балалардың бос 
уақытын қамту бағытында өңірде 
жалпы 61 мектептен тыс қосымша 
білім беру ұйымы, мектеп жанында 
2170 спорттық секция және 1942 
үйірме жұмыс жасайды. Онда 156 
764 бала қамтылған. Оқушылардың 
қауіп сіз ортада өмір сүруі мақсатында 
аймақтағы барлық білім беру 
ұйымдары бейнебақылау жүйесімен 
100 пайыз қамтылып, 170 мектепке 
поли ция бөлімшелеріне қосылатын да-
был түймесін орнату үшін 97 млн теңге 
бөлінген. 

Басқарма басшысы барлық білім 
беру ұйымдарында дабыл түймесінің 
іске қосылуы осы жылы толықтай 
шешімін тапқанын мәлімдеді. Мұнан 
соң мемлекет және қоғам қайраткері 
Мұрат Бақтиярұлы қоғамдағы өзекті 
мәселелерді зерделеп, кибербуллинг, 
моббинг секілді аса қауіпті 
құбылыстардың әсерін назарға салды. 
Әсіресе мектеп педагогтарының басым 
бөлігінің әйел адамдардан құралуы да 
ынжық ер балалардың қалыптасуына 
әкелетінін алға тартты. Бұл ретте 
педагогтар қатарына ер адамдарды 
көбірек тарту және ер балаларға ер 
адамның қатқыл тәрбиесінің керектігін 
де жасырмады. 

Білім саласына қолдау артып, 
мұғалімдердің табысы молайғанымен, 
бала тәрбиесі жолында ер мұғалім-
дердің жоқтығы көңіл қынжылтады 
расымен. Тәрбие бергенде мейірім 
мен қатар қаталдықты да бала 
бойына сіңірудің маңызы зор. Ал әйел 
педа гог тардың барлығының бірдей 
мұндай таразының басын тең ұстауға 
қабілеті жетпейді. Сол себепті де 
өзіне сенімсіз, ынжық ер балалардың 
қатары артып, ерке, шолжаң болып 
өсуде. Ақырында мұндай балалар 
ержеткенде отбасында бар билікті 
әйелге беріп қойып, жауапкершіліктен 
қашады. Мұның салдарынан ажырасу 
орын алуы да әбден мүмкін. Қазақстан 
ажырасу бойынша әуелгі ондықтың 
қатарында болуы да сондықтан болар 
деп топшыладық. Қазақ айтады, 
қашаннан әке билеген отбасынан 
ержүрек ұл, ибалы қыз шығады, әйел 
билеген шаңырақтан ынжық ұл мен сөз 
көтермей, ауырып қалатын қыңыр қыз 
шығады дейді. Рас, кейде қоғамның 
бүгінгі жай-күйіне қарап отырып, ер 
балалар мен қыз балалардың орны 
ауысып кеткен бе деп ойлайсың. 

Селекторлық режимде өткен 
басқосуда сөз алған облыстық полиция 
департаменті бастығының міндетін 
атқарушы Ш.Егембердіұлы кәмелетке 
толмағандармен жасалатын қылмыс 
пен құқық бұзушылықтың алдын алу 
бағытындағы атқарылып жатқан 
жұмыстарға шолу жасады. Құқық 
бұзушылықтың қай түрін алып қарасаң 
да, біздің ауданның аты аталды. Ата-
ананың қарауынсыз беймезгіл уақытта 
көшеде болу, ерте жүктілік, топпен 
жасалатын қылмыс барлығында да 
Жалағаш көштен кем болмай тұр. Оның 
ішінде суық қарумен жасалған қылмыс 
біздің өңірде 1-ден 4-ке көбейіпті. 
Департамент бастығының міндетін 
атқарушы осындай келеңсіздіктердің 
салдары түптеп келгенде ата-ананың 
жауапсыздығынан болатынын айтады. 

Баланың құмар ойындарға салынуы да 
қадағалаудың жоқтығынан болса, бала 
бойындағы өтпелі кезеңде онымен 
сырласпаудың себебінен суицидке 
дейін баратынын айтты. 

Ерте жүктіліктің себеп-салда рына 
тоқталған денсаулық сақтау саласы-
ның маманы мұндай жағдайға көбіне 
әлеуметтік ахуалы төмен отбасы лар-
дың балалары тап болатынын жеткізді. 
Бала бойындағы, физикалық, психо-
логиялық, әлеуметтік әл-ауқаттың 
қайсыбірі ауытқыса, ол баланың 
тұйықталуына, ортадан алшақтауына, 
тіпті өз-өзіне қол жұмсауына дейін 
алып келеді. Бұл туралы сөз еткен 
маман қандай жағдайда да ата-ана мен 
баланың арасында тығыз байланыс 
болуы керек екенін жеткізді. 

Келелі жиында отбасы құндылық-
тары, бала тәрбиесіне қатысты өз 
ойларын ортаға салғандардың қата-
рында бала психологы, Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда университетінің 
маманы, ата-аналар комитетінің 
төрайымы да болды. Олардың бар-
лығы сайып келгенде отбасындағы 
тәрбиенің өзек тілігі және салт-дәстүрді 
жаңғыр тып, ұлттық құндылықтарды 
кеңінен насихаттауды тілге тиек етті. 
Қазақы менталитетпен тәрбиеленген 
бала бойында ешқандай кері мінез бен 
теріс әрекеттің болмайтынын да қоса 
кетті. 

Иә, расымен ұлттық болмысынан 
ажырамаған бала ертеңгі күні тұлға 
болып қалыптасары анық. Ал бұл 
ретте ата-ананың қосар үлесі орасан. 
Басқосуды қорытындылаған облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев жиынның 
маңыздылығына тоқталып, бала 
тәрбиесі барлығымызды ойландыруы 
тиіс ортақ мәселе деді. Мұнан соң өңірде 
балалар үшін атқарылған жұмыстарды 
баяндады. Өңірдегі жетістіктерді 
саралаған аймақ басшысы қоғамда 
белең алған интернетке тәуелділік, 
құмар ойынға салыну, оқушылар 

арасындағы әлімжеттік және өзге де 
мәселелердің алдын алу мақсатында 
тиісті басқарма басшылары мен қала, 
аудан әкімдеріне балалардың бос 
уақытын тиімді өткізу  жөнінде нақты 
іс-шаралар қабылдауды тапсырды. 

– Мен бұл жиынға аймақ басшысы 
ретінде емес, ата-ана, әке ретінде 
қатысып отырмын. Мені де сіздер 
сияқты бала тәрбиесі толғандырады. 
Сондықтан балалардың жақсы білім 
алып, жақсы тәрбиеленуі үшін барлық 
мүмкіндікті жасап жатырмыз. Мемлекет 
басшысы өткен жылды «Балалар 
жылына» арнап, айрықша маңыз берді. 
Мерейлі жылы жеткіншектерімізге 
бұрынғы дан да көбірек көңіл бө-
луге, асқақ армандарына басқан 
қа дам дарын демеуге күш салдық. 
Бүл діршіндерге тарту ретінде ай-
мақ та демеушілердің қолдауымен 
құны 1,6 млрд теңгеге 80 балалар 
спорт-ойын алаңын пайдалануға 
бердік. Тек қаланың ортасында ғана 
емес, шеткері аймақтарда да ойын 
алаңдары салынды. 2022 жылы 19 
балабақша ашылды. Өткен жылы 
6 мектеп тапсырып, 2 апатты білім 
беру ұйымының мәселесін шештік. 
Жалағаш ауданында 250 орындық 
заманауи Оқушылар үйін ел игілігіне 
табыстадық. Үкімет басшысының Сыр 
еліне сапары барысында 300 орындық 
жатақханасы бар 400 орындық «фи-
зика-математика» бағытындағы мек-
теп-интернат, көпсалалы спорт кешенін 
салу жобасы қолдау тапты.

Биыл «ҚазГерМұнай» компаниясы 
Қызылордада заманауи Оқушылар 
сарайының құрылысын бастайды. 
Алдағы жаңа оқу жылының қарсаңында 
150 орындық екі мамандандырылған 
мектеп дарынды балаларды қабыл-
дайды, – деді облыс әкімі. 

Айта кету керек, алдағы 3 
жылда аймақта 64 балабақша ашу 
жоспарлануда. Осылайша 11 мыңға 
жуық бүлдіршін мектепке дейінгі 
тәрбиемен қамтылады. Бұған қоса 
биыл Жаңақорған, Шиелі, Қазалы, 
Арал аудандарында 940 орындық 4 
жаңа мектеп пайдалануға берілмек. 
Мемлекет басшысының бастамасымен 
«Жайлы мектеп» ұлттық жобасы 
аясында 15 100 орынға арналған 
21 мектеп салынады. Бұл – білім 
саласындағы бұрын-соңды болмаған 
үлкен жоба. Аймақта жеке мектептердің 
де үлесі артуда. Қазірдің өзінде өңірде 
21 жеке мектеп жұмыс істесе, алдағы 3 
жылда инвесторлар 12 мектеп салуға 
ниет білдірді. 

Ауқымды мәселелер айтылған ма-
ңыз ды жиында баяндамашылар өз 
саласы бойынша тәжірибелерімен бө-
лі сіп, бала тәрбиелеуге қатысты ұсы-
ныстарын ортаға салды.

Н.АЛМАСҚЫЗЫ

Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы

2019 жылы Қылмыстық кодекске 188-1-бабы бойынша 
«мал ұрлығы» деген жаңа бап еңгізілген болатын. 
Онда жазаның ауырлығы 5 жылдан 12 жылға дейін бас 
бостандығынан айыру көзделген.

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 2022 жылдың 
қорытындысы бойынша Жалағаш ауданында 9 қылмыстық 
іс тіркеліп, 7-еуі сотқа жолданған. Яғни 2021 жылмен 
салыстырғанда 25 пайызға төмендеген. Нақтырақ айтсақ, 
2021жылы 12 қылмыстық іс тіркеліп, оның  3-еуі сотқа 
жолданған болатын.

Дегенмен қылмыстың бұл түрі әлі де тыйылған жоқ. 
Осы тұрғыда сотқа жолданған 1 қылмыстық іске тоқталып 
кетсек... 

2022 жылдың қыркүйек айында Е.Р, Қ.М және Е.Ж 
есімді азаматтар адамдар тобы болып, алдын ала 
сөз байласу арқылы мал қораға заңсыз кіріп, бөтеннің 
малын бірнеше рет жасырын жымқырып, меншікке қарсы 
қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасағаны анықталған. 
Қылмыскерлердің жасаған әрекетінен жәбірленуші Т.Ш 
есімді азаматқа 100 000 теңге, М.А есімді азаматқа 80 000 
теңге шығын келтірген.

Тергеу органымен жүргізілген жедел іздестіру 
шараларының нәтижесінде қылмыскерлердің қылмысты 
қалай жасағаны, ұрланған малдың қайда сатылғаны 
әшкереленіп, тергеу нәтижесімен іс сотқа жолданған. 
Аталған қылмыстық іс аудандық сотта қаралып, 
сотталушылардың әрқайсысына 5 жыл мерзімге  бас 
бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Не десек те Абай атамыз «Қазақтың міні – мал ұрлығы» 
деп өз заманында дөп басып айтқанымен өкінішке орай 
қылмыстың бұл түрі азаяр емес. Қорыта айтқанда, 
біріншіден, ауыл тұрғындары малын сырғалап, таңбалап, 
құжаттарын ретке келтіру қажет. Екіншіден, малды 
жайылымға қараусыз жібермей, падашы жалдау тиіс. 
Үшіншіден, мал сатып алушы адамдар сатушыдан малдың 
құжатын талап етуі қажет. Осындай күрмеуі көп күрделі 
мәселеге бірлесе кіріскен абзал.

Жалағаш аудандық прокуратурасы

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев мал ұрлаушыларға жазаны күшейтуді 
тапсырған болатын. Өйткені мал – ауыл 
халқының күн көрісі, нәпақасы, берекесі. 
Ол – азық қана емес, бүгінгі күні нағыз 
табыс көзінің өзі. Нарықтағы еттің бағасы 
қымбаттаған сайын малдың құны да 
бұрынғымен салыстырғанда әлдеқайда 
өскен. Осы орайда оңай жолмен олжалы 
болғысы келетіндердің де қатары артып 
келеді. Яғни өзгенің өрісіндегі түлікке 
барымташылардың көз тігуі өршіп тұр.

Мал ұрлығы – 
ауыр қылмыс

Жалпы мәдениет саласында 
ауқымды жұмыс бар. Мәселен, 
ауданның мәдениет ұйымдары өткен 
жылы ұлттық мәдениетті ілгерілетуге 
және дәстүрлерді жаңғыртуға, са-
лауатты өмір салтын насихаттауға 
бағытталған түрлі форматтағы 799 
іс-шара, театр қойылымдары, шы-
ғар машылық кон курс тар, фести-
вальдер, конферен циялар, акция лар 
ұйымдастырған. Оның ішінде өнер 
және мәдениет қайраткері, аудан 
руханиятының көшбасшысы Комвуз 
Бердәулетовтың 90 жылдығына орай 
«Жаны жарқын жан еді» атты еске 
алу кеші, «Көктем нұры» атты мектеп 
оқушылары арасында дәстүрлі облыс-
тық оқушылар айтысы, Қазақстан 
Журналистер одағының мүшесі, 
ақын, сазгер Айкүміс Орынбаеваның 
«Көктемді сендермен қарсы аламын» 
атты жыр жинағының тұсаукесері, 
ақын Жақсыбай Сарбалаевтың 80 
жылдығына арналған «Жыр жұл-
дыз» атты жыр кеші, мәдениет 
қайрат кері, Қазақстанның Құрметті 
журналисі, Қазақ журналистикасының 
қайраткері, Жалағаш ауданының 
Құрметті азаматы Бейбітбек Бүркіт-
байұлының 70 жылдық мерейтойына 
арналған шығармашылық кеші, ҚР 

Мәде ниет Қайраткері, Жалағаш ауда-
нының Құрметті азаматы, режиссер 
Тынымбай Мәдиевті еске алуға 
арналған «Өшпес тұлға жолымен» атты 
облыстық театрлар байқауы өткізіліп, 
Қ.Қазантаев атындағы мә дениет үйі 
жанындағы Халық театры Ерсайын 
Төлеубайдың «Жеңгетай» комедиясы 
сахналанған.  

Сексен жылдық тарихы бар Жалағаш 
жері – талай талантты шың даған 
шежіренің ордасы, мәдени мұраға бай 
киелі мекен. Қазірдің өзінде ауқымды 
істер мен игі бас тама лар қолға алынған 
өңірдің дамуы, көркейіп, келбетінің 
артуы көрген көзге қуаныш сыйлайды. 
Ал “Өнер – руханияттың айнасы” десек, 
сол өнер тарландарының, майталман-
дары ның басын қосқан мәдениет 
сала сы – руханияттың мәйегі. Ал 
руха ният пен мәдениет тоғысқан са-
лада осындай ауқымды істердің 
жүзеге асуы көңіл қуантады. Әсіресе 
халық руханиятының қайнар көзі 
мәдениет саласында өз ісінің шебе-
рі, кәсіби біліктілігі жоғары май тал ман 
мамандардың болуы жетіс тікке жеткізіп 
қана қоймай, аудан мерейін асырды. 

Былтыр осы сала үшін табысты 
жыл бол ды деуге болады. Өйткені 
аудан ға қарасты Аққұм ауылдық 

кітап ханасы «Рухани қазына – 2022» 
республикалық фестивалінде «Үздік 
ауылдық маңызы бар кітапхана» және 
Қ.Қазантаев атындағы мәде ниет үйінің 
қызметкері Руслан Бурабай «Үздік 
аудандық мәдениет үйі қызметкері» 
номинацияларын алса, ауылдық, 
аудандық, қалалық, мектептердің және 
жоғары оқу орындары кітапханалары 
арасын да өткен «Jana kitaphana – 
2022» республикалық онлайн бай-
қауына Мәдениет ауылдық кітап ханасы 
«Заманауи кітапхана» номи нациясы 
бойынша «Қазақстан Рес публи касы-
ның Үздік кітапханасы» атағына 
ие болды. Осыдан-ақ тіпті аталған 
саланың ауылдық жердегі жұмысында 
да жүйе барын байқадық. Мемлекеттік 
бағдарламалардың аясында да 
көптеген жұмыс атқарылған. «Ауыл 
– ел бесігі» жобасы аясында 
М.Шәменов ауылындағы мәдениет 
үйі ғимараты күрделі жөндеуден өтсе, 
Қ.Қазантаев атындағы мәдениет үйі 
мен мәдениет және өнерді дамыту 
орталығы ғимараттарының жылу 
жүйелері табиғи газға ауыстырылды. 
Сондай-ақ Мырзабай ахун және 
Аққыр елді мекендерінен клуб 
ғимараттарының құрылысын жүргізу 
үшін әзірленген жоба-сметалық 

құжаттары мемлекеттік сараптамадан 
өткізіліп, қаржыландыруға ұсынылды. 
Бұқарбай батыр ауылдық мәдениет 
үйіне күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізу үшін жоба-сметалық құжаттары 
әзірленді. Қазіргі таңда мемлекеттік 
сараптамадан өтуде. Сонымен қатар 
Жаңаталап ауылынан 100 орындық 
клуб және Қаракеткен ауылынан 150 
орындық клуб ғимаратын салуға 
және Т.Жүргенов ауылдық мәдениет 
үйі ғимаратына күрделі жөндеу үшін 
аудандық бюджеттен жоба-сметалық 
құжаттарын әзірлеуге 15,9 млн теңге 
бөлінгенін айтуға болады. 

Қарап отырсақ, мәдениет саласы да 
өткен жылдың қорытындысымен жақсы 
нәтижеге қол жеткізіпті. Мамандардың 
да еңбегі еленді, қолдау да көрсетілді, 
ауқымды жұмыстар да атқарылды. 
Бастысы, еңбектің еленгені болса, 
сала майталмандарының үздіктер 
қатарынан көрінуі ауданның мерейін 
асқақтатты. Бұнымен аталған саладағы 
сүбелі істер толастамасын дейміз, 
керісінше жаңа жылға енді аяқ басқан 
жалағаштықтар үшін игі бастамалар 
мен жарқын істермен қуанта береді деп 
сенеміз.

Нұр НАУАН

Мәдениет – руханияттың өзегі
Өткен жылды 

сараласақ, жетістігіміз аз 
емес. Ауданның дамуы 
әр саланың жұмысымен, 
жетістігімен өлшенетіні 
белгілі. Ал қай саланы 
алып қарасақ та, облыс 
бойынша көштен кем 
емеспіз. Тиісінше жыл 
бойғы еңбектің нәтижесі 
оңынан болып, толайым 
табысты еншіледік. 
Бұған дейін де газет 
бетінде бірнеше саланың 
жұмысын тарқатсақ, бүгін 
мәдениет саласында 
атқарылған шараларға 
шолу жасамақпыз.
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Әлеумет

Аудан прокурорын өз дегеніне көндіре 
алмаған ішкі істер қызметкерлері мен 
комитетшілердің ақыр соңында бұның көзін 
жоюға жең түре кіріскенін байқаймыз. Бұл 
әрекетін өте сақтықпен, ұйымдасқан түрде 
түрлі айла-тәсілмен құжатталған іс-қағаздар 
жинастырып, оны заң шеңберінде жасауға 
тырысып баққан. 

Аталған топ өз іс-әрекетін іске асыру 
үшін барын салып, мақсатына жетуге шақ 
қалады. Бірақ «Аққа Құдай жақ» демекші, 
аудан прокуроры адам ретінде адал, 
прокурор ретінде заң үстемдігін бәрінен 
жоғары қоя білген мықты азамат болып 
шығады. Осы адалдығының арқасында өз-
өзін ақтап, қорғап қана қалмай, қаншама 
жазықсыз азаматтың тағдырына араша 
түсіп, қолдарында шексіз билігі бар 
«мундирлі топқа» тосқауыл бола білді. 

Әдепкіде аталған істі тексеруге Қызыл-
орда облысы прокурорының көмекшісі 
Кривоносов бастаған арнайы комиссия 
Жалағашқа келеді. Алайда аудандағы «мун-
дирлі топтың» іс-әрекетінен соң тексеруші 
комиссияның аудан прокуро рымен бірге 
арақ ішті деген шағым ұйымдастырылып, 
Кривоносовты облыс прокуроры кері 
шақыртып алып, басқа құрамда комиссия 
тағайындайды. Екінші қайтара бұл іспен 
Қызылорда облысы прокурорының көмекшісі 
Пан және Жалағаш аудандық КП(б)К-ның 
төрағасы Нұржановтар айналысады. 

Бұл екі тексеруден кейін де 
Сүлейменовтың үстінен жан-жақтан 
шағымдану толастамайды. Сүлейменовке 
қарсы ұйымдастырылған науқанда 
ауданымыздың погонды қызметкерлері 
өздерінің облыстағы басшылығына арқа 
сүйегенін байқаймыз. Керек десеңіздер 
БАҚ арқылы да аудан прокурорын қаралау 
жұмыстары жүргізілгені туралы, «Ленин 
жолы» газетінің 1940 жылдың 19 қараша 
күнгі №268 (778) санындағы мақала және 
Қызылорда облыстық милиция бастығының 
«Путь Ленина» газетінің 1941 жылдың 26 
қаңтар күнгі №21 (813) санында жарық 
көрген мақаласынан Жалағаш аудандық 
милиция бастығы Құлмахановтың аудан 
прокуроры Сүлейменовтің үстінен жазған 
арызын қолдайтынын білдіргенін байқауға 
болады. 

Мақалада аудан прокурорының ауданда 
орын алған заңсыз сауда-саттыққа қарсы 
еш шара қолданбайтыны, аудандық 
тұтыну кооперативі жүйесінің дүкен 
меңгерушісі Сыздықов Ермахан мен дүкен 
қарауылы Есжановтардың қылмыстық ісін 
жақтағандығы туралы облыстық ақпарат 
құралдарында жарияланған.  Сүлейменовке 
қарсы ұйымдастырылған жалған жала 
өте көп болғандықтан, осының ішінен 
оқырман қауымды бір ғана іс-дерекпен 
таныстырмақпыз, ол – болашақ Кеңес 
Одағының Батыры Тәйімбет Көмекбаевқа 
қатысты материал. 

Тәйімбет Көмекбаевқа НКВД 
қызметкерлері жала жауып, дезертир 
ретінде тұтқындамақ болған. Бұл оқиға 
1943 жылдың мамыр айында Жалағаш, 
Қармақшы аудандарының шекаралас 
аймағында орын алған. Соғыстың қызып 
тұрған шағында Қызыл Армия командирі 
Тәйімбет Көмекбаев үлгілі қызметі үшін 
қысқамерзімді демалысқа елге келеді. Шаш 
ал десе, бас алып үйренген сол кездегі 
әйгілі «үштік» өкілдері Көмекбаевты ұстап, 
қарусыздандырып, тергеу жүргізіп, ыңғайы 
келсе Отанын сатқан қашқын ретінде түрмеге 
жапқысы келген. Алайда аудан прокуроры 
оның қамалып, сотталуын болдырмаған. 
Нәтижесінде Көмекбаев жазықсыз жаладан 
аман қалады да, қайтадан майданға 
аттанып, ержүректілік көрсеткенін бүкіл ел 
біледі. 

Сүлейменов ісін әділ шешу үшін 
облыстық деңгейде қатарынан екі рет 
арнайы комиссия құрылып, жүргізілген 
тексеру комиссиясының шешімі өз ісін адал 
атқарып жүрген Сүлейменовтың лауазымы 
мен қызметіне кері әсерін тигізіп қана 
қоймай, сотталып кету қаупі туғандықтан, 
ол кісі Қызылорда облыстық КП(б)К-ның 
хатшысы Егізбаев жолдасқа өзіне тағылған 
жалаға араша сұрай отырып, облыстық 
бюро шешімімен қайтадан комиссия 
құрылып, ісінің әділ шешілуін талап еткен 
арыз жазады. 

Үшінші мәрте құрылған тексеру 
комиссиясы Сүлейменов ісіне нүкте 
қойып, оның адалдығын дәлелдеп, жала 
жабушыларды қатаң түрде жазаға тартады. 
Сөзіміз дәлелді болуы үшін Сүлейменовке 
қатысты істің кезегін архивтік құжаттарға 
берсек:

«Қызылорда облыстық 
комитетінің хатшысы 

жолдас Төлебаевқа

Баяндамалық  жазба

Біз, төменде қол қойған комиссия мүше-
лері: Қызылорда облыстық ҚП(б)К-ның 
сот-прокурорлық органдары мен НКВД 
секторының меңгерушісі Соловьев, Қызыл-
орда облысының прокуроры Ворожеев, 
Қызылорда облыстық НКВД басқармасының 
жедел уәкілі, мемлекеттік қауіпсіздік кіші 
лейтенанты Лян және Жалағаш аудандық 
КП(б)К-ның кадрлар жөніндегі хатшысы 
Аманбаевтар болып осы баяндамалық 
жазбаны құрастырып, 1943 жылдың 10-
12 тамыз күндері аралығында Қызылорда 
облысы бойынша НКВД басқармасының 
1943 жылғы 1 шілдедегі №5691 арнайы 
хатында баяндалған фактілерді тексере 
келе, «Қылмыстық элементтермен байланыс, 
өзінің қызметтік жағдайын асыра пайдалану 
және Қызыл Армия дезертирлеріне жәрдем 
бергені туралы Жалағаш ауданының 
прокуроры Сүлейменов» ісіне қатысты 
төмендегі жайттар анықталды:

Арнайы жазбаның басында баяндалған 
1940 жылға қатысты фактілер шындыққа 
жанаспайды және осы тексеру барысында 
анықталғанындай, бұл арнайы жазба 
Жалағаш аудандық НКВД бөлімінің бұрынғы 
бастығы Сухоруковтың және қазіргі Жалағаш 
аудандық НКВД бөлімінің бастығы болып 
қызмет атқаратын Абдуллин мен аудандық 
НКГБ бөлімінің бастығы Шомановтардың 
1940 жылға қатысты және осы күндерге 
дейінгі фактілерді қасақана бұрмалаған 
арнайы хабарламалар негізінде жасалған. 

...Облыстық партия комитетінен 
төмендегідей комиссия өкілдері жіберілді. 
Қызылорда облыстық КП(б)К атынан 
Соловьев, облыстық прокуратурадан 
Ворожеев жолдас, облыстық НКВД 
Басқармасынан Холмецкий мен Файрузов 
жолдастар. 

Мұқият тексеру нәтижесінде Жалағаш 
ауданының прокуроры Сүлейменовтің 
қылмыстық элементтермен байланысы және 
қызмет бабын теріс пайдалану фактілері 
расталмады, ал аудандық милиция мен 
аудандық прокуратура арасындағы суық 
қарым-қатынастардың басталуы 1940 
жылдың мамыр айында, аудандық милиция 
бастығы міндетін уақытша атқарушы 
Құлмаханов жолдастың кезінде орын алған.

Сол кездегі Жалағаш аудандық 
прокуратура мен аудандық милиция 
арасындағы түсінбеушілік қарым-
қатынастардың негізгі себептері аудан 
прокуроры Сүлейменовтің өте қарапайым 
және заңды талаптарынан туындаған, 
яғни тергеу сапасын жақсарту мақсатында 
қылмыстық, әкімшілік істердің милицияға 
қосымша тергеуге қайтаруы, уақытша қамау 
изоляторындағы кемшіліктерге ескертулер 
және т.б.

Керек десеңіз, аудандық милиция 
бөлімінің бұрынғы бастығы Молдабаев өзінің 
аппаратына аудан прокурорынан іс-қағаздар 
және т.б. қызметтік кіріс-шығыс істерді 
қабылдауға тыйым салғанға дейін жеткен. 
Аудан прокурорының тергеу кемшіліктері 
туралы секілді заңды нұсқаулары мен 
кәсіби жөнді ескертулерінің барлығына да 
аудандық милиция қызметкерлері, әсіресе 
жедел уәкілдер Молдабаев пен Юсупов 
және аудандық милиция бөлімінің бастығы 
Құлмахановтар салғырттық танытып, аудан 
прокурорын пысқырмай, оған қарсы жала 
жабу материалдарын жасауға топтасып, 
ұйымдаса кіріскен.

Облыстық НКВД Басқармасы өзінің 
облыстық КП(б)К-ның атына жөнелткен 
арнайы жазбасында тексеру барысында 
расталмаған 1940 жылғы фактілерге сілтеме 
жасамауы керек еді.

Жалағаш ауданының прокуроры 
Сүлейменов жолдастың қызметіне қатысты 
қазіргі уақытта Облыстық НКВД басқармасы 
«Сүлейменов өзіне прокурорлық қадағалау 
тәртібімен жіберілетін істерде, Отанын 
сатқандарға тікелей және жанама түрінде 
көмектесіп, Қызыл Армия дезертирлерін 
заңды қамауға алу санкциясын беруде бас 
тарту және оларға қатысты тергеу істерін 
тоқтату арқылы да жәрдемдесіп жүр» деп 
жазады. 

Мұны растау үшін Облыстық НКВД 
басқармасы келесі фактілерді келтіреді:... 
(көптеген жалған шағымдардың ішінде 
болашақ Кеңес Одағының Батыры 
Т.Көмекбаевқа қатысты іс төменде. Ш.М.А.)

Облыстық НКВД Басқармасы 

Сүлейменовке тағылған айыптың келесі 
тармақтары: 1943 жылдың 23-ші мамыр күні 
Жалағаш аудандық НКВД бөлімі Қызылқұм 
шекарасындағы алыс бөлімшесінде Қызыл 
Армия қатарынан қашқан деген күдікпен 
әскери қызметші Көмекбаев Тәйімбет 
ұсталған. Жауап алу кезінде ол демалысқа 
Пятигорск қаласынан жалған құжаттармен 
келген, автокөлік іздестіріп, отбасына келе 
жатқан жолында ерекше бөлім қызметімен 
ұсталып, «Наган» системалы револьвері 
алынған және Жалағаш аудандық НКВД 
бөлімінің Көмекбаевты тұтқындауға санкция 
беру туралы өтінішіне Жалағаш ауданының 
прокуроры Сүлейменов қандай себептермен 
екені белгісіз санкция беруден үзілді-кесілді 
бас тартқан.

Сүлейменов бұл мәселенің мән-жайын 
былай түсіндірді, ол Көмекбаевтың өзін де, 
оған қатысты істі де көрмеген, өйткені оған 
ешкім қамауға санкция алу үшін келмеген. 
Бірде Шоманов пен Сүлейменов арасында 
телефон арқылы мынадай әңгіме өрбіген.

Шомановтың айтуынша, ол колхозда іс-
сапарда жүрген кезінде Жалағаш аудандық 
комитетінің хатшысы Мамықовпен бірге 
әскери бөлімнен дезертирлік жасаған Қызыл 
Армия командирін ұстап, оны тұтқындауға 
санкция беруді сұраған. 

Бірақ ұсталған әскери аудан орталығына 
әлі жеткізілмегендіктен және күдіктіден жауап 
алынбағандықтан ол Шомановқа заңды 
түрде материал рәсімдеуге кеңес берген. 
Содан кейін аталған мәселені облыстық 
прокурормен ақылдасып кеңесетінін айтқан. 
Себебі қызмет тәжірибесінде бұрын-соңды 
Қызыл Армия командирлерін қамауға 
санкция беру туралы мәселе кездеспегенін 
түсіндірген. 

Бұл істің қалай аяқталғанын Сүлейменов 
білмейтінін білдірген, өйткені Шоманов 
жолдас бұл іс бойынша оған екінші қайтара 
жүгінбеген.

Шоманов бұл іске қатысты Сүлейменовтен 
санкция алуға, қазіргі уақытта Шиелі 
ауданында жұмыс істеп жүрген жедел уәкіл 
Филатовты жібергенін түсіндіреді. 

Аталған баяндалған материалдардан 
түйетініміз, Сүлейменовке қарсы қандай 
да бір айып тағуға негіз жоқ деп білеміз. 
Жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде 
біз Жалағаш аудандық НКВД-ның бұрынғы 
бастығы Сухоруков және осы күнгі аудандық 
НКВД бастығы Абдуллин мен аудандық НКГБ 
бастығы Шомановтар тарапынан аудан 
прокуроры Сүлейменовке қатысты негізсіз 
теріс жеке қарым-қатынас қалыптасқаны 
туралы қорытындыға келеміз.

Бұндай келеңсіз қатынастардың 
негізгі себептері, осы тұлғалардың аудан 
прокурорының кеңес заңдарын сақтау, 
тергеу сапасын жақсарту және т.б. секілді 
заңды талаптарын орындағысы келмеуінен 
туындаған.

Жалағаш аудандық НКВД және НКГБ 
қызметкерлері аудан прокурорының 
оларға жасаған барлық ескертулері мен 
тергеу кемшіліктерін аса құлықсыздықпен 
қабылдап отырған.

Бұл ретте аудандық НКВД және 
НКГБ қызметкерлері тарапынан аудан 
прокурорының заңды талаптары мен 
құқықтарын елемеуі аудан прокурорының 
ғана емес, сонымен қатар облыс 
прокурорының да заңды талаптарын 
орындамау фактілері орын алып отыр. Бұған 
дәлел 1943 жылдың ақпан айында аудандық 
НКВД бөлімінің бастығы Сухоруков жолдас 
аудан прокурорының 10.ІІ.1943 жылғы, 
айыпталушы Берікбаевқа қатысты шара 
қолдану ісін өзгерту туралы берген бұйрығын 
орындамады. 

Осы жылдың маусым айында аудандық 
НКВД бөлімінің бастығы Абдуллин 
облыс прокурорының 21.ҮІ.1943 жылғы, 
Қылмыстық кодекстің 109 бабы бойынша 
айыпталған Өтепбергеновке қатысты 
бұлтартпау шарасын өзгерту туралы 
бұйрығын орындамады.

Аудандық НКВД бөлімінің басшылығы, 
әсіресе аудандық НКГБ бөлімінің бастығы 
Шоманов аудан прокурорының кез келген 
заңды іс-әрекеттерін күдікпен қабылдайды, 
яғни белгілі бір істі жүргізуді тоқтату, 
істерді тергеуге қайтару, айыпталушының 
бұлтартпау шарасын өзгерту, материалдары 
жеткіліксіз болған жағдайда қамауға алуға 
санкция беру және т.б.

Аудандық НКВД бөлімінің бұрынғы 
бастығы Сухоруков және қазіргі уақытта 
қызметтегі аудандық НКВД бөлімінің 
бастығы Абдуллин мен аудандық НКГБ 
бөлімінің бастығы Шомановтар облыстық 
НКВД басқармасына «Жалағаш ауданының 

прокуроры Сүлейменов ауыр қылмыс 
жасады, заңсыз әрекеттерге барды» деген 
айып тағып, фактілері қасақана бұрмаланған 
арнайы жалған хабарламалар жіберіп 
тұрған. Сонымен қатар бұл айыптаулардың 
дәлелін шимайлап қолдан ұйымдастырып 
отырған. 

Сонымен Сухоруков, Шоманов және 
Абдуллиндердің баяндамалары негізінде 
облыстық НКВД басқармасы облыстық 
КП(б)К мен облыс прокуроры, сондай-ақ 
ҚССР НКВД атына жолдаған арнайы жазба 
негізінде Жалағаш ауданының прокуроры 
Сүлейменовке тағылған келесі айыптар: 
партия жолының бағытынан ауып кеткен 
саясат жүргізу, қылмыстық элементтерге 
қамқорлық жасау және қорғау, революция 
заңдылықтарын бұзу, Отан сатқындарын 
қолдау және ықпал ету, РККА-ның 
дезертирлерін заңды түрде қамауға алу 
санкциясын беруден бас тарту, оларды 
қамауға алуға қатысты аяқталған тергеу 
істерін тоқтату және прокурорлық бақылау 
ретінде оған жіберілетін басқа да бірқатар 
факторлар тексеру барысында расталмады.

Облыстық НКВД басқармасының 
Жалағаш аудандық НКВД бөлімінен келіп 
түсетін арнайы хабарламаларға деген 
немқұрайлы қарауын да айта кеткеніміз 
жөн. «Ауыр қылмыс жасады» деген айыппен 
арнайы жалған хабарламалар жасағаны 
және аудан прокуроры Сүлейменовке қарсы 
жасанды дәлелдер ұйымдастырғаны үшін 
аудандық НКВД бөлімінің бастығы Сухоруков 
пен аудандық НКГБ бөлімінің бастығы 
Шомановтар атқарып жүрген қызметтерінен 
босатылып, партия қатарынан шығарылды. 
Олар қылмыстық жауапкершілікке тарту 
секілді қатаң жазаларға лайық. Аудандық 
НКВД бөлімінің бастығы Абдуллинді қатаң 
партиялық жауапкершілікке тарту қажет.

Комиссия мүшелері: Соловьев, 
Воражеев, Лян, Аманбаев».

Архивтік деректерден байқағанымыздай, 
Жалағаш ауданының прокуроры Сүлейменов 
аудандық НКГБ бастығы Шомановқа Қызыл 
Армия командирі Тәйімбет Көмекбаевты 
қамауға алу жөніндегі санкция беруден 
үзілді-кесілді бас тартады. Себебі Шоманов 
Т.Көмекбаевтың жалған құжатпен жүргені 
жөнінде дәлел келтірмеген. Сондай-
ақ ұсталған әскери қызметшіні аудан 
орталығына жеткізіп, бұл жөнінде қажетті 
заңдылықтарға сүйене күдіктіден ресми 
түрде жауап алынбағандықтан аудандық 
НКГБ бастығы Шомановқа бұл мәселеге 
қатысты заңды түрде материал рәсімдеуге 
шақырған.

Кеңес Одағының Батыры атағын алған 
Тәйімбет Көмекбаевтың есімі Сыр бойына 
ғана емес, бүкіл Қазақстан мен КСРО-
ға белгілі. Ал осы батырымызға жала 
жабудан аман алып қалған Сүлейменовті 
аудан, облыс жұртшылығы біле бермейді. 
Оқырман қауымға Сүлейменов және оған 
қарсы ұйымдасқан орган қызметкерлерімен 
танысып өткеніміз жөн. 

Сүлейменов ісін тексеру нәтижесі 
бойынша Қызылорда облыстық КП(б)К-ның 
өкімімен Жалағаш аудандық милиция 
бөлімінің бастығы Құлмаханов атқарып 
жүрген қызметінен босатылғанымен одан 
кейінгі тағдыры белгісіз.

НКВД қызметкері Филатов Александр 
Васильевич 1915 жылы Ресейдің Куйбышев 
өлкесі, Всковск ауданы, Средовка 
селосында дүниеге келген. Ұлты орыс. 
Шыққан тегі шаруа. Білімі орта. Арнайы шені 
мемлекеттік қауіпсіздігінің кіші лейтенанты. 
1941 жылдан ВКП(б) мүшесі. 15.ІІ.1942 
жылдан 1943 жылдың маусым айына дейін 
Жалағаш аудандық НКВД бөлімінде жедел 
уәкіл. 1943 жылдың маусым айында Шиелі 
аудандық НКВД бөлімінің бастығы болып 
тағайындалған. Сүлейменов ісінен соң 
ВКП(б) қатарынан шығарылып, қызметінен 
босатылады да қамауға алынып, үстінен 
қылмыстық іс қозғалады. Нәтижесінде 
офицерлік шенінен айырылып, 1943 жылдың 
қазан айында Қармақшы аудандық әскери 
комиссариаты арқылы соғысқа жөнелтіледі. 
Соңғы рет 1943 жылдың қараша айында 
Тула қаласынан Жалағаш станциясында 
тұрып жатқан әйелі Филатова (Кирилюк) 
Проскофья Ивановнаға телеграмма салған. 
21.ІІІ.1944 жылы 44 гвардиялық атқыштар 
дивизиясының 258 айып ротасы құрамында 
жазасын өтеп жүріп, ауыр жарақаттан 
қайтыс болған. Белоруссияның Полесск 
облысы Домановичск ауданы Кобыльщина 
деревнясында жерленген.  

Сухоруков Исмаил Хасаноғлы 
03.ІҮ.1913 жылы Қармақшы ауданы 
Жосалы станциясында дүниеге келген. 

Прокурор Сүлейменовтің ісі немен бітті?
ІІ дүниежүзілік соғыс кезінде 

Жалағаш ауданының прокуроры 
Сүлейменовтің ісі тек ауданға 
ғана емес, республикаға әйгілі 
болып, шырмауықтанған бұл істің 
шимайын шешу үшін үш рет арнайы 
комиссия жасақталады. Қызылорда 
облысының мемлекеттік архиві 
қоғамдық-саяси тарихы бойынша 
филиалындағы архивтік деректерге 
сүйенсек, Жалағаш ауданының 
прокуроры Сүлейменовке қарсы 
осы ауданның милиция бөлімі мен 
аудандық НКВД, НКГБ бөлімдері 
топтасып, жалған айыптаулар 
ұйымдастырады. Бүкіл ауданды 
ашса алақанында, жұмса 
жұдырығында ұстауды көздеген 
ұйымдасқан бұл топтың негізгі 
мақсаты шыншыл прокурорды 
лауазымынан шеттетіп қана 
қоймай, үстінен қылмыстық іс 
қозғап, соттатып жіберуді көздеген. 
Қызмет бабын асыра пайдалана 
іс-әрекет жасаған бұл топтың тірлігі 
бірнеше жылға созылған. 

Туыстары Дағыстан астанасы Махачкала 
қаласында және Жосалы станциясында 
тұрған. 1940 жылдан ВКП(б) мүшесі. 
Білімі аяқталмаған жоғары. Арнайы шені 
мемлекеттік қауіпсіздігінің кіші лейтенанты. 
01.І.1942-01.ІҮ.1943 жылдар аралығында 
Жалағаш аудандық НКВД бөлімінің бастығы 
қызметін атқарған. Осы істен соң атқарып 
жүрген қызметтерінен босатылып, партия 
қатарынан шығарылады да қамауға 
алынып, қылмыстық жауапкершілікке 
тартылған. 1943 жылдың қазан айында 
Қармақшы аудандық әскери комиссариаты 
арқылы соғысқа аттандырылады. Құжаты 
толық ашылмағандықтан қандай әскери 
бөлімдерде, қандай лауазымда қызмет 
еткені белгісіз. Елге аман-есен капитан 
шенінде оралып, 16.ҮІІІ.1952 жылы 
зейнеткерлікке шыққаннан кейінгі тағдыры 
белгісіз.

Шоманов Ғалымбек 1912 жылы қазіргі 
Жетісу облысының Шұбар ауылында дүниеге 
келген. Ұлты қазақ. Кедей отбасынан шыққан. 
Білімі жоғары. 1939 жылдан ВКП(б) мүшесі. 
Арнайы шені мемлекеттік қауіпсіздігінің 
аға лейтенанты. 1933-1937 жылдары 
Алматы қаласындағы ВЦИК жанындағы 
Кеңес құрылысы институтын бітірген. 
1937-1938 жылдары Алматы қаласындағы 
өлкеаралық НКВД мектебін бітірген. 1943 
жылдың сәуір-қараша айларында Жалағаш 
аудандық НКГБ бөлімінің бастығы қызметін 
атқарған. Бұл іске қатысты Шоманов 
атқарып жүрген қызметтерінен босатылып, 
партия қатарынан шығарылады. Қамауға 
алынып, үстінен қылмыстық іс қозғалады. 
1943 жылдың қараша айында соғысқа 
аттандырылып, аса қажет маман ретінде 
Мемлекеттік Қауіпсіздікте аға лейтенант 
шенінде қызмет еткені анықталды. Құжаты 
толық ашылмағандықтан «Ерлігі үшін» 
медалін қай кезде алғаны және елге 
оралғаннан кейінгі тағдыры белгісіз.

Абдуллин Әбдірахым 1909 жылы 
Қарағанды облысы Қарқаралы қаласында 
дүниеге келген. Ұлты қазақ. 1940 жылдан 
ВКП(б) мүшесі. Білімі арнаулы орта. Қазақ 
педагогикалық техникумын бітірген. 1942 
жылдан бастап милиция органдарында 
қызмет еткен. Арнайы шені милиция 
аға лейтенанты. 1942-1945 жылдары 
аралығында Жалағаш аудандық НКВД бөлімі 
бастығының милиция жөнінде орынбасары 
болып қызмет атқарған. 1944 жылдың 
ақпан айында шешен-ингуш халқының 
ауданымызға күштеп қоныстандырылуына 
байланысты аудандық спецкомендатураның 
коменданты болып тағайындалады. 
Сүлейменов ісіне қатысты, аудандық 
НКВД бөлімінің бастығы Абдуллин қатаң 
партиялық жауапкершілікке тартылғанымен 
өз қызметін сақтап қалған. Соғыстан кейінгі 
тағдыры белгісіз. Енді басты кейіпкеріміз 
Сүлейменовтың 11.ІІІ.1948 жылы өз қолымен 
жазған өмірбаянына тоқталсақ... 

Төлен Сүлейменов (архивтік құжаттарда 
Төлен және Төлеген деп көрсетілген. Ш.М.А.) 
21.ХІІ.1914 жылы Жаңақорған ауданы 
Төменарық ауылдық кеңесінде шаруа 
отбасында дүниеге келген. 1926-1930 
жылдары Төменарық мектебінде оқыған. 
Әкесі Сүлеймен Қарсақбаев 1930 жылы 
қайтыс болған. 

Ол 1930-1931 жылдары Түркістан 
қаласындағы Теміржол мектебінде 
ФЗУ-де оқыған. 1931-1934 жылдары 
Төменарық ауылдық кеңесінің Горняк 
совхозында есепші және дүкен, асхана 
меңгерушісі болып қызмет еткен. 1934-
1936 жылдары Жаңақорған аудандық 
милициясында учаскелік инспектор болды. 
1935-1936 жылдары Төменарық ауылдық 
кеңесінің хатшысы қызметін атқарды. Ал 
Х.1936-Х.1938 жылдары Қызыл Армия 
қатарындағы әскери борышын Ортаазия 
Әскери Округіне қарасты Түркіменстанның 
Керкі қаласында кіші саяси жетекші, бөлімше 
командирі болып қызмет етті. 10.ҮІІІ.1939 
жылдан партия мүшесі. 01.ХІ.1938-
01.І.1940 жылдары Жаңақорған аудандық 
прокуратурасында халық тергеушісі болып 
қызмет еткен. Сонымен қатар 1939 жылы 
Алматы қаласындағы 3 айлық Заң курсын 
бітіріп, 01.І.1940 жылдан бастап Жалағаш 
ауданының прокуроры болып қызмет істеп, 
1941 жылы  1 наурызда КСРО Прокурорының 
Конституцияның №116 бабымен осы 
ауданның прокуроры болып 5 жыл мерзімге 
бекітіліп, бұл қызметті 10.ІІІ.1946 жылға 
дейін атқарған. 

Төлен 10.ІІІ.1946 жылдан бастап 
Тереңөзек ауданының прокуроры болып 
қызмет атқарды. 1946 жылдың тамыз 
айынан бастап 01.ІІ.1947 жылға дейін 
Мәскеу қаласындағы Прокурорлық Союз 
жанындағы 6 айлық Заң курсын бітіреді. 
1945 жылдың 26 наурыз күні КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының №220/418 
Жарлығымен социалистік заңдылықты 
сақтап, прокуратурадағы қызметі үшін 
«Құрмет белгісі» орденімен және 10.І.1946 
жылы Жалағаш аудандық Кеңесі арқылы 
«1941-1945 жылдардағы Отан соғысында 
ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталады. 
Юстиция лейтенанты Төлен Сүлейменовтің 
19-шы қараша 1956 жылы зейнеткерлікке 
шыққаннан кейінгі тағдыры біздерге белгісіз.

Сонымен үш жылдан астам уақытқа 
созылған Сүлейменов ісіне қатысты тексеру 
нәтижесі бойынша Қызылорда облыстық 
КП(б)К-ның өкімімен ол кісі толық ақталады. 
Бұған қарсы жалған айып тағушылар қатаң 
түрде өз жазасын алып, одан кейінгі тағдыры 
қалай өрбігенін жоғарыда атап өттік.

Отаны мен өз қызметіне адал азамат 
Төлен Сүлейменовтің септігімен Тәйімбет 
Көмекбаев қайтадан әскери бөліміне 
оралып, 1945 жылдың қаңтар-ақпан 
айларында жасаған ерлігі үшін «Кеңес 
Одағының Батыры» атанады.  

Марат ШӨМЕКЕЙ,
аудандық музейдің

 ғылыми қызметкері
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Тылсым табиғат

Бұл мәселе жайында жария-
ланған барлық материал дарды жи-
нақ тап, зерттеп, соңғы жылдары 
өзім де байқап, бақылай жүріп, 
«кейінгі буын қажет деп тапса, 
кәде сіне жаратар» деген мақсатпен 
көпшілік назарына ұсынуды жөн 
көрдім. Қазірдің өзінде ауа райы 
қолайсыз болып тұр. Жауынның 
соңы көктайғаққа ұласты, көлік 
апаты жиілеп, дене жарақатын 
алған адамдардың қатары артты. 
Бірнеше күнге созылған көктайғақты 
ел түсінбей дал. Ауа райының төрт 
мезгілдегі құбылысын ата-баба-
мыз алдын ала қалай білген? 
Осы сауалдың түйінін тарқатуға 

тырыстым.
27-28 наурыз аралығын бұрын-

ғылар «Құс қанаты» деп атаған. 
Бұл күндері қалықтап қар жауады. 
Халық мұны «қардың басын қар 
алар, ханның басын хан алар» деп 
ырымдайды. Осы қармен жыл құсы 
ілесе келеді деген де болжам бар. 
Кей жылдары бұл күндердің соңы 
жаңбырға ұласады.

Халқымыз 4-5 сәуір аралығын 
«От амалы» деп атаған. Бұл аралық 
қыстың соңғы бораны болып есеп-
телген. Мұнан кейін қыс біржола 
қайтып, мал өріске жайылады.

18-19 сәуір аралығын «Қызыр 
қамшысы» дейді. Аспанда алғаш 

рет найзағай ойнап, жаңбыр жауа-
ды, кей жылдары біркүндік суық 
тү седі. Отау-отау жөкте жүзген жаз-
дың бұлты шығады.

Ел ауызында жүрген «Бүршік 
жарған» 28-29 сәуірге шақ келеді. 
Мұны кейде біркүндік суық деп 
атаған. Бұл күні тобылғы, қарағай 
бүр шік жарады.

9 мамырды бабаларымыз «Қы-
зыл жұмыртқа» дейді. Осы күні 
адал құстар, қаз-үйректер жұмырт-
қасын жарып, қызыл шақа бала-
панын шығарады. Бүл күннің бұлай 
аталуына сол себеп болса керек.

Бұрын үйдегі үлкендер 17-24 ма-
мыр аралығын «Құралайдың сал-

қы ны» дейтін. Бұл күндері жауған 
жаң бырмен қоса киік лағын өргізеді. 
Тіпті осы аралықта итқұстың жағы 
қа рысып қалады деген де дерек 
бар.

29-31 мамыр аралығын бұрын-
ғылар «Үркердің батуы» дейтін. 
Үр кер шалшыққа батса, яғни осы 
күндері жаңбыр болса, «жаз жаң-
быр лы болады» деген наным бар. 
Ал бір аптадан кейін шілденің ыс-
тығы басталады. Ол 40 күнге созы-
лады.

15-17 шілде «Үркердің толғағы» 
деп аталған. Арқаның табиғаты 
бұ зылмай тұрғанда, бұл шамада 
ап таға созылған жаңбыр болған. 

Бабалар болжамы дәл келедіТабиғат ананы толық 
зерттеп, жылдың төрт 
мезгілінде болатын кейбір 
құбылыстардың барлығын 
да бір арнаға түсті деп ешкім 
айта алмайды. Осы саламен 
айналысатын арнаулы 
мамандар мен ғалымдардың 
өздері де кейде тосыннан 
болатын құбылысты алдын 
ала болжағанымен, жыл 
бойына болатын кейбір 
өзгерістерді толық зерттеп 
біле қойған жоқ десек, 
қателеспейміз. Осыған 
байланысты ғылым-білім 
дами қоймаған тұста ата-
бабамыз күнделікті өмірден 
жинақтаған тәжірибесімен 
жыл сайын жұлдыздардың 
қозғалуынан болатын 
табиғаттың кейбір өзгерістерін 
зерттеп, оның жыл сайын 
дәл уақытында қайталанып 
отыратынын бақылап отырған.

Шілденің аптабынан кейінгі осы 
жаңбырды халық асыға күткен.

14-15 тамыз аралығы – Тара-
зының тууы. Халық арасында «Тара-
зы туа таң суыр» деген мәтел бар. 
Күз нышаны, алғашқы суық білінеді. 
Бұлт қоюлана түседі, «Таразының 
туғанын лақ біледі, суға барған бала 
жылап келеді» дейді. Себебі таң ата 
салқыннан тоңып лақ бақылдайды, 
салқын суға балалар түсе алмайды.

21-22 қыркүйек күндері Сүмбіле 
жұлдызының тууымен шақ келеді. 
Ел арасында «Сүмбіле туа су суыр» 
деген мәтел бар. Бұл тұста қабағын 
түйген күз жаңбырлап келеді. Ал 
4-5 қазан аралығын бұрынғылар 
«Бозқырау» деп атаған. Алғашқы 
суық бой көрсетіп, мал тезегіне 
қырау тұрады. Сондай-ақ 14-19 
қазан аралығы «Ақыраптың алты 
күні» деп аталады. Бұл күндері қазақ 
жұлдызшылары тезектің өте майда 
күлін сағат сайын ұшырып отырып, 
желдің бағытын, күшін, бұлттың 
жоғары-төмендігін, алғашқы ұшқын 
қардың жобасын байқап, қыс 
айындағы ауа-райын болжаған.

Бұрын үйдегі үлкендер 18-19 
қараша аралығын «Қараша қаз-
дың қайтуы» деп отыратын. Бұл 
аралықта жаңбыр, соңы көк тайғақ-
қа ұласады. Ал 4-5 желтоқсан 
«Қыр бастың қызылы» делінген. Ұлы 
жазушы Мұхтар Әуезов бұны кейде 
ақпан айымен тұспа-тұс келетінін 
айтады. Бұл аралықта алғашқы 
аяз күрт көтеріліп, -30-35 градусқа 
жетеді.

17-22 желтоқсан аралығы «Теке 
бұқыл» аталған. Бұл тұста Арқада 

қатты боран болған. Осы шамада 
арқармен киік жұптасады.

1-2 қаңтар аралығын «Күн 
таласы» дейміз. Бабаларымыз 
«Бұл тұста Күн бой көтереді» дейді. 
Ол кезде жапалақтап қар жауады, 
кейде жаңбыр да сіркірейді. Ал 17-
25 қаңтарда сары аяз болған. Бұл 
кез «Қыс шілдесі» деп те аталады, 
яғни аяз шарықтау шегіне жетеді.

3-5 ақпанды «Үркер ауыған» 
дейтінбіз. Шарықтап шыққан 
үркер жұлдызы төбеден солтүстік 
батысқа қарай сырғиды. Осыдан 
кейін Арқада 30 градустан аса аяз 
болмайды. Бұл күндері бірер күндік 
борасын жүріп өтеді. Қазіргі ауа 
райына ден қойсақ, бұл болжам 
дұрыс сияқты. Ал 17-23 ақпан 
аралығын «Бөрі сырғақ» дейтін. 
Бұл – атақты боранның бірі. Бұл 
кезде итқұс жұптасып, 62 күннен соң 
бөлтіріктейді. 

5-7 наурыз аралығы «Толқыма» 
деп аталған. Алғашқы жылымық 
осы кезде болады. Бұл шақта күн 
жылына бастайды. Ал 17-19 наурыз 
аралығын «Май боран» дейді. Кейде 
бұл аралық босаға жұлдызының 
тууына орай «Босаға басы» деп те 
аталып жүр.

Бұл болжамдар 2-3 күн ерте 
немесе кеш болуы мүмкін. Бұл 
деректерге қаныққаннан бері 
жыл сайын байқаймын, бабалар 
болжамы дәл келеді. 

Кенжеғара СҮЛЕЙМЕНОВ,
Жалағаш ауданының 

Құрметті азаматы,
ардагер журналист 

Қазірде басы ауырып, балтыры 
сыздаған науқастар немесе 
медициналық тексерілуден өтуге барған 
тұрғындар да сандық жүйенің талабы 
мен тәртібіне қалыптаса бастады. Рас, 
әдепкіде көпшілік үйренісе алмай, дәрігер 
мен емделушінің арасында түсінбеушілік 
туындады. Бірақ бүгінде ол мәселе де 
шешімін тапты. Заманмен бірге қоғам 
өзгеріп, соның ішінде медицина саласы 
да жедел даму үстінде. Бұл аталған 
саланың басты міндеті – ауырған 
адамды дертінен айықтырып, өмірін 
сақтап қалу. Міне, сол үшін медицинада 
күн сайын емес, сағат сайын өркениетті 
өзгеріс болу керек. 

Ауданда қырық мыңға жуық халық 
бар. Қазірде емхана мен ауруханаға 
бармайтын адам кемде кем. Орта есеп-
пен алсақ, бүгінде әрбір бес адам ның 
бірі дәрігердің көмегіне жүгінеді. Ауданда 
медициналық қыз мет көр сету жүйесі 
уақыт талабына сай жыл өткен сайын 
жетіліп келеді. 

Аудан орталығынан жаңадан бой 
көтерген типтік жобадағы үш қабат ты 
емхана ғимараты 2016 жылы пайдала-
нуға берілді. Бұрын ескі емхананың 
аядай дәлізіне симай тұратын халық-
қа қазір дәрігерлер емін-еркін медици-
налық қызмет көрсетіп отыр. Бұрын 
тұрғындар қан сараптамасының кейбір 
түрлерін тапсыру үшін және ішкі ағза-
ларын тексерту үшін облыс орталы-
ғына баратын болса, қазір ондай қыз-
метті аудандық емхана да көрсете 
ала тын деңгейге жетті. Мәселен, өкпе ні 
түсіретін рентген аппараты да жаңар-
ған, сонымен бірге жүрек, бауыр, бүй-
рек, асқазан және ішек жолдарын тек-
се ретін заманауи аппараттармен де 
жаб дықталған. Сонымен бірге қысқа 

мерзімді оқу-тәжірибеден өтіп, заманауи 
медициналық құрылғыларды меңгерген 
мамандар және солардың жұмыстары 
ар қылы науқасқа нақты диагноз қоя-
тын білікті дәрігерлердің қатары жас 
ма ман дармен толығып жатқанын да 
айта кеткен жөн. Аудандық аурухана да 
заманға лайық жаңа ғимаратқа көш ті. 
Онда науқастардың жан-жақты ем алуы-
на толықтай жағдай жасалған. Дененің 
белгілі бір бөлігіне күрделі оталар да 
аудандық ауруханада жасала бастады. 

Халық санының өсуі – ел дамуының 
аса маңызды факторы. Сондықтан бүгін-
де мемлекет демографиялық сая сатқа 
мән беріп отыр. Өсім болған жерде кему 
де болады. Соның ішінде тәуелсіздіктен 
соң біздің елімізде ана мен бала өлімі 
белең алып кеткен еді және ол үлкен 
мәселеге айналған болатын. Қазір бұл 
мәселе түбегейлі шешімін таппаса да, 
салыстырмалы түрде алғанда ана мен 
бала өлімі бұрынғыдан біршама төмен-
деген. Өйткені ана мен бала ден саулығы 
тікелей мемлекеттің назарында.  

Мәселен, 2021 жылы аудан бойынша 
921 сәби өмір есігін ашып, туу көрсеткіші 
27,1 промильді құраса, 2022 жылдың 12 
айында аудан бойынша 778 бала дүниеге 
келіп, туу көрсеткіші 23,6 промильді 
құрап отыр. Өкінішке орай 2021 жылы 
сәби өлімінің 4 жағдайы тіркеліпті. 
Бірақ бір қуанарлығы, алдыңғы жыл мен 
салыстырғанда нәресте өлімі азай ған. Ал 
2006 жылдан бері ана өлімі тіркелмеген.

Дәрігерлердің айтуы бойынша, ана 
мен бала арасындағы өлім-жітімнің 
көбі жүктілікті жоспарламаудан орын 
алады екен. Бұл жөнінде біз Жалағаш 
аудандық ауруханасы бас дәрігерінің 
емдеу ісі жөніндегі орынбасары Гүлсім 
Каюповамен сөйлескен едік.

– Ана мен баланың денсаулығын, 
өмірін сақтау – негізгі міндетіміз. 
Сондықтан аудандық емханада арнайы 
жүктілікті жоспарлау кабинеті жұмыс 
істейді. Ондағы дәрігерлер жүктілікке 
дейінгі әйелдерге дәрігерлік кеңес беріп 
отырады. Мәселен, жүктілікке дейінгі 
әйел күйеуі екеуі үш ай көлемінде дәрігер 
ұсынған препараттарды қабылдауы 
тиіс. Бүкіл әлемдік тәжірибелер мен 
зерттеулердің нәтижесі көрсеткендей, 
ол кейін іштегі баланың дұрыс дамуына 
септігін тигізеді. Ана мен бала арасындағы 
өлім көбіне әйелдердің салғырттығынан 
болады. Құрсағына бала біткен әйел 12 
аптаға дейін дәрігерлік есепке алынып, 
жіті бақылауда болуы тиіс. Содан бастап 
уақытылы дәрігерге тексеріліп тұруы 
керек. Жоғарыда аталған кабинетте 
іштегі баланың жетілуін, дамуын ультра-
дыбыстық зерттеу аппараты арқылы 
көріп біледі. Егер зерттеу барысында 
баланың дамуында қандай да бір 
ақау анықталса, ерте бастан тиісті 
шаралар қолданады немесе арнайы 
құрылған медициналық комиссия жүкті-
лікті болдырмау жөнінде нақты шешім 
қабылдайды. Сонда ғана ананың 
денсаулығы мен өміріне қауіп төнбейді. 
Сол секілді аудандық емханада дені сау 
бала кабинеті де ашылған. Онда білікті 
дәрігерлер мен медицина қызметкерлері 
әйелдерге өз денсаулығын күту және 
бала күтімі жөнінде кеңес береді, – дейді 
Гүлсім Телеубайқызы.  

Гүлсім Телеубайқызының айтуынша, 
өткен жылмен салыстырғанда биыл 
аудандық ауруханада емделген науқас-
тың саны артқан. Дәрігер оның себебін 
күзден бастап күрт көбейген тұмаумен 
байланыстырады. Әсіресе тұмау қыс 
мезгілінің ортасында балалар арасында 

өршіген. Бірақ дер кезінде көрсе тілген 
шұғыл медициналық көмектің және 
кешенді емдеудің нәтижесінде қазір 
жұқпалы ауру сәл саябырсыпты. 2021 
жылмен салыстырғанда 2022 жылы 
өлім-жітім төмендепті. Мәселен, 2021 
жылы 36 науқас қайтыс болса, 2021 
жылы 28 науқас дүниеден өткен. 

Қазір аудандық емханаға қарас ты 
жылжымалы кешен аптасына бір рет 
барлық ауыл мен елді мекен ді аралап, 
ауыл тұрғындарына меди циналық 
қызмет көрсетіп жүр. Бұны да аурудың 
алдын алу мен ерте анықтау мақсатында 
ұйымдастырылып отырған кешенді шара 
деуге болады. Дәрігерлер аурулардың 
негізгі себептерінен болатын өлім-
жітімнің өсу қарқынын төмендету үшін 
алдағы уақытта да жүйелі жұмыстар 
жүргізілетінін айтады. 

Аудан әкімі Асқарбек Есжанов халық 
алдында есеп бергенде «бірінші кезекте 
біз халықтың медициналық көмектің нақ-
ты түрлеріне сұранысын ескере оты рып, 
денсаулық сақтау инфрақұ ры  лы мын 
жетілдіруді жалғасты ратын бо ла мыз» 
деді. Демек, алдағы уақытта да аталған 
саланы уақыт талабына сай жетілдіру 
міндеті тұр. 

Айта кетейік, өткен жылы аймақ бас-
шысының қатысуымен Таң елді меке-
нінен дәрігерлік амбулатория пайда ла-
нуға берілді. Сонымен бірге Мырзабай 
ахун және Аламесек елді мекендерінен 
дәрігерлік амбулатория құрылысына 
облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, жо-
ба-сметалық құжаттары әзірленді. 2023 
жылы нысандардың құрылысын «Ден-
саулық нысандарын қайта модерни-
зациялау» жобасы аясында жүргізу 
жоспарланып отыр. 

Халық денсаулығы бәрінен маңызды
Еліміздегі көп көңіл 

бөлінуі тиіс сала – 
денсаулық сақтау 
саласы. Мемлекеттің 
міндеті – халықтың 
денсаулығын жақсарту 
арқылы тұрғындардың 
өмір сүру ұзақтығын 
арттыру. Бұл жөнінде 
кешенді бағдарламалар 
да қабылданды және 
олар өз кезеңімен 
жүзеге асып келеді. 
Солардың ішінде ең 
бастысы, медициналық 
қызмет көрсету жүйесін 
жетілдіру. Соның 
нәтижесінде медицина 
саласы алғашқылардың 
бірі болып сандық жүйеге 
көшті. 

Қуат АХЕТОВ

«Дүниеге адам болып келген соң адам болып кету 
парыз» деген. Адамның адамшылығы алдымен ата-анаға 
деген қарым-қатынасынан көрінеді. Ислам дінінде де 
дос таңдарда алдымен ата-анасымен байланысына қара 
деп айтылады. Ал адамның бұл дүниеге келудегі негізгі 
мақсатының бірі салиқалы ұрпақ тәрбиелеу. Салиқалы 
ұрпақ қалыптастыру үшін алдымен ата-ананың сол атқа 
лайықты болуы маңызды. Тәрбие беру үшін тек баланы 
«тәйтпен» тыйып отыру, жоғары білім алу, мықты маман 
атану, сол арқылы ата-анаңа тапқан-таянғаныңды жегізу 
деген сөз емес. Тәрбие – ізгілікте, ал ізгілік ділде жатыр. 
Мұндай кең көлемдегі тәрбиені Исламнан табасыз. Алланың 
құлдарына бұйырған көркем мінезді болуы, ата-анаға 
мейірімді, өзге адамдарға бауырмал болуы. Міне, ізгіліктің 
нақ өзі осы қасиеттермен өлшенбек.

Негізі «Әке – балаға сыншы». Құнанбайдың өзі Абайға 
сыншы болған. Абайдың ыстығы көтеріліп ауырған кезде 
Құнанбайдың «Абайжанның бар қуаты ішінде еді, сыртына 
шығыпты. Ешкімге көрсетпеңдер» деп айтатын сөзі бар. 
Құнанбайдың Абайға берген тәрбиесі күллі қазаққа 
тәрбиенің негізі боларлықтай өнеге деуге болады. Өйткені 
Құнанбайдай әкеден тәрбиенің уызына жарыған бала 
Ибрахим Ұлы Абайға айналды. Қазақтың бас ақыны атанып, 
Абай атамыздың әрбір сөзі тағылымды тәрбиеге теңелді. 

Расымен қазақ дұрыс айтады, бір әкенің тәрбиесін жүз 
мектеп те бере алмайды. Он жерден мектепке барсын, 
ортамен аралассын, бәрібір бала үшін ең әуелгі тәрбиенің 
уызы қара шаңырақта дариды. Ал сол қара шаңырақтың 
иесі әке перзентіне өмірлік азық болардай тәлім беруі керек. 
Сонда ержеткенде тәрбиеге мұқтаж бала емес, арқалап 
жүрген тегіне тек қана мақтау әкелетін ұрпақ қалыптасады. 
Сол себепті «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» дейміз. 

Жаңа сөз арасында «тәрбиеге мұқтаж» дегенді 
айттық. Сөздің парқына барып, парасат-пайымға салып, 
ақыл-оймен сараласақ, қоғамда жүрген тәрбиеге мұқтаж 
жандарды айнытпай тани қоямыз. Негізі біз тәрбие туралы 
әңгімелесек, тек бала тәрбиесіне бойлап кетеміз. Бірақ 
тәрбие тек балаларға емес, қазіргі кезде жасқа да, кәріге 
де қажет. Кез келген істе ағаштың екі ұшы болатынын 
ұмытқандаймыз. Заманға телиміз, ашықтық керек 
дейміз, бірақ осы қажеттілікті, заманның талабын тура 
қабылдап, шетелден келгенді талғамай жұтып, қазақы 
ұяңдығымызды, болмысымызды, ұятымызды ысырып 
қойып жатырмыз. Кешегі Құнанбайды дәретсіз емізбеген 
Зеренің көрегендігінен, Құнанбайдың тектілігінен ұлы Абай 
туған еді. Ал қазір дәретпен түгілі, баласын емізбейтін 
қоғамға айналып барамыз. Анасының ақ сүтіне жарымаған 
баладан кейін ата-ананың құқығын сұрап жатамыз. Бала 
қатігез дейміз, салдарына үңілмейміз. 

«Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы» 
демекші, өзінде жоқ тәрбиенің негізін біреуге кім бере 
алады? Қазір тәрбие баладан бұрын ата-анаға ауадай 
қажет болып тұрғаны жасырын емес. Балаға ата-аналық 
мейірімімді төгіп жатырмын деп ойлап, еркіне жіберіп, бос 
қояды. Баламның құқығын қорғап жатырмын деп, мұғалімді 
баланың алдында жығып береді. Ешкімнен кем қылмаймын 
деп, қымбат дүниелерге үйретіп, барлығын тоқшылықпен 
өлшейтін халге әкеледі. Шындығында, тәрбиенің негізі 
ізгілікте екенін түсіне бермейді.

Жалпы әрбір перзент ата-анам салып берген ұлы 
жолдан адаспаймын деп жүрсе, ұлылықтың шыңына жете 
алар еді. Алланың разылығы ата-анада екенін білер еді. 
Ұлы жол үйіңнен басталатынын көкірек көзімен ұғынар еді. 
Ағаның жолы аманаттың жолы екенін де жазбай таныр еді. 
Кісілікпен де, кішілікпен де жол беру, міне, ұлы сахараны 
мекендеген көшпелі дала халқына тән мінез. Аға сыйлау 
арқылы іні ізетін көрсетеді, ініге үлкендік ірілігін көрсету 
арқылы ағаның абырой-беделі асқақтайды. Ағаңа белдігіңді 
бергеннен беделің төмендемейді, қайта елдігің артып, 
ерегіскен дұшпан алдында Алаш тұлғасы айбарлана түседі.

Нұр НАУАН

Ата-ана – шаңырағымыздың алтын діңгегі. Біздің 
дүниеге келуімізге әуелі Алланың қалауымен себепші 
болған сүйенішіміз. Салтымызда ата-ананы қадірлеу 
бала тәрбиесінің басты өзегі болып саналады. 
Қазақтың басқа халықтардан басты айырмашылығы 
– ұрпағым деп шыр-пыр болып, ол үшін көзсіз 
көбелектей отқа түсетіні. Бұл – біздің ең ұлы ұлттық 
қасиеттеріміздің бірі. 

Тәрбие негізі ізгілікте


