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АКЦИЯ АЯСЫНДА

Бекітілген кестеге сәйкес аудан 
әкімі  Ерлан Қыдыралыұлы 
Айшабибі ,  Қарой ауылдық 
округтерінің тұрғындарымен 
кездесу өткізді. Аталған ауылдық 
округ әкімдерінің есепті мерзімде 

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР ШЕШІМІН ТАПҚАН
Ильяс ҚАЛЫБЕКОВ
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21 наурыз, сағат 10.00 
Аса ауылындағы дене шынықтыру және 

сауықтыру орталығы ғимаратының алды

«Ұлттық ойындар – халық мұрасы!» атты 
тоғызқұмалақ, асық ату, кіші футбол, шахмат және 
дойбыдан аудандық жарыс

21 наурыз, сағат 15.00
Аса ауылындағы дене шынықтыру және 
сауықтыру орталығының ғимаратында 

Ұлттық жекпе-жек спорт түрінен жарыс

21 наурыз, сағат 10.00 
Аудандық мәдениет үйінің алды

«Қош келдің, әз-Наурыз!» атты аудандық 
мәдени-көпшілік іс-шара

21 наурыз, сағат 10.00
Аудандық мәдениет үйінің алды

Этно ауыл көрінісін және қолөнер бұйымдарының 
көрмесі

НЕ? ҚАЙДА? ҚАШАН?

Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мерекесіне орай өтетін

іс-шаралар бағдарламасы

Құрметті аудан тұрғындары!
Сіздерді Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 

мерекесімен шын ықыласыммен құттықтаймын!
Жыл басы, мейірім мерекесі ретінде тойланатын 

осынау жаңа күнді қайырлы халқымыз ерекше 
құрметпен қарсы алады. Жаңа күннен жағымды 
жаңалық күтеді, мол ғибрат пен тағылым табады. 
Жетпіс жылдай көз жазып қалып, 1988 жылы қайта 
қауышқан Ұлыс күнін халқымыз аса қадірлейді.

Міне, сол мерейлі күн еңселі елімізге берекесін 
алып, жыл құсындай бүгін ортамызға тағы да 
оралып отыр. Күн мен түн теңеліп, жер-ана 
күннің шуағына бөленіп бусанып жатқан тұста 
бір-бірімізге қуаныш сыйлап, тілегімізді ақтарып 
жатырмыз. Жаңа күннің дастарханына қойылған 
наурызкөжеден бірге отырып дәм татсақ, айналаға 
ағаш отырғызып, елімізге молшылық шақырып 
жатсақ, бұл біздің ұлық мейрамға адал ниетіміз. 
Диқандар дала төсінде дән сеуіп, малсақ қауым төрт 
түлігін төлдетіп жатса, ырысымыз да сол шығар.

Жұртымыз Наурызды бірлік пен татулықтың, 
еңбек пен ізгі  амалдардың мерекесі  деп 
қабылдайтыны бесенеден белгілі. Бір-бірімізбен 
қуана көріскеніміз,  амандық пен саулық 
сұрасқанымыз, жұмысқа бірге жұмылғанымыз, 
келісім мен достықты дәріптегеніміз қандағы 
бар асыл қасиеттерімізден, кішіпейілдік пен 
бауырмалдықтан туындап жатса керек. Осының 
бәрін жалпақ әлемді аралап жүретін Қыдыр атаның 
қолдайтыны тағы ақиқат. 

Дана халқымызда мейірім мен қайырым деген 
салмақты сөздер бар. Ұлыс күні бұл ұғымдардың 
ұлағаты арта түседі. Тұрғындар арасындағы аз 
қамтылған топтарға, тұрмысы төмен отбасыларға 
жәрдем жасасақ, аталы сөз айтқан ақсақалдар 
мен ақ бесікті тербеткен ардақты аналарға құрмет 
көрсетсек, жомарт жандардың да мерейі өсе түспей 
ме? Осылай еткенде Наурыздың тәлім-тәрбиелік, 
үлгі-өнегелік, жомарттық-мәрттік қадір-қасиеті 
жарқырап көрінетіні анық.

Ардақты ағайын!
Тамырын ғасырлар қойнауынан 

тартқан Ұлыс күні құтты болып, 
әрбір шаңыраққа Қыдыр дарып, бақ 
қонсын! Жаңа күнді ізгі ниетпен, 
жақсы тілекпен қарсы алып, 
бір-бірімізге жүрек жылуын 
таратайық. Ұлыс оң болсын, 
қадірменді жерлестер! 

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!

Әрбір шаңыраққа 
Қыдыр дарып, 
бақ қонсын!

Аудан әкімі Ерлан Қыдыралыұлының 
Наурыз мерекесімен құттықтауы

Акция аясында  аудан 
к ө л е м і н д е  с е н б і л і к 
ұйымдастырылып, көшеттер 
отырғызылды. Игі істен аудан 
әкімі Ерлан Қыдыралыұлы да 
қалыс қалмады. Өңір басшысы 
к ө п ш і л і к п е н  б і р ге  Ас а 
ауылының кіреберісіне туя, 
арша ағаштарын отырғызып, 
жауаптыларға күтіп-баптау 
жұмыстарын назарда ұстау 
керектігін ескертті.

Аудан әкімдігі тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі және 
а в т о м о б и л ь  ж о л д а р ы 
бөлімінің басшысы Мақсат 
Үсенбаевтың айтуынша, акция 
аясында өңірде 250 түп туя, 
арша ағаштары отырғызылған.

250 ТҮП ТУЯ, АРША АҒАШЫ 
ОТЫРҒЫЗЫЛДЫ

Ұлыстың ұлы күні  – 
Наурыз мерекесіне орай 
республика көлемінде 
«Бірге таза Қазақстан» 
атты акция өтті.

Ақжігіт ЖЕТПІСБАЙ

атқарған жұмыстарын назарға 
алып, жұмыссыз жастарды 
ж ұ м ы с п е н  қ а м т у д ы ,  а у ы л 
деңгейінде шешілетін мәселелерді 
тұрғындармен бірлесе отырып 
шешуді тапсырды. Былтырғы 
ж ы л  т ү р л і  қ и ы н д ы қ т а р ғ а 
қарамастан өңір үшін жемісті 
жыл болғанын, барлық салада 
ілгерілеушілік байқалатынын 
атап өтті. Алдыңғы кездесулерде 

көтерілген проблемалардың 
бірқа тары шешімін тапқанын, 
қалғандары кезең-кезеңімен 
шешілетінін жеткізді.  2025 
жылға дейінгі даму жоспарында 
көрсетілген мақсат-міндеттерді 
тілге тиек етіп, алдағы жұмыстар 
ел игілігіне, халық қажетін өтеуге 
бағытталатынын алға тартты.

АУДАН ӘКІМІНІҢ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ТҰРҒЫНДАРЫМЕН КЕЗДЕСУЛЕРІНЕН

Өңір басшысы Аса ауылындағы 2910 
сайлаушысы бар №166 сайлау учаскесінде 
дауыс берді.

Ауданда 35 сайлау учаскесі өз жұмысын 
таңғы сағат 7.00-ден бастады. Жалпы, аудан 
бойынша 52080 сайлаушы тіркелген.

– Әр азаматтың саяси науқанға қатысқаны 
жөн. Еліміздің баянды болашағы, ұрпағымыздың 
кемел келешегі үшін дұрыс таңдау жасау керек. 
Сонда ғана жаңа, әділетті Қазақстанды құра 
аламыз, – деді Ерлан Қыдыралыұлы.

Биылғы сайлау Аса ауылында жоғары 
деңгейде өтті. Ел тағдырына жанашырлықпен 
қарайтын жергілікті жұртшылық сайлау 
учаскелеріне барып, дауыс берді. Бұл ретте 
ерекше жандардың да сайлаудан тыс қалмағанын 
айта кеткен жөн. Олар өзінің азаматтық 

позициясын білдіріп, таңдауын жасады.
Атап айтқанда, жалпы саны 117 ерекше 

жан, оның ішінде 111-і Аса ауылындағы №166, 
№167, №168 сайлау учаскелеріне келіп дауыс 
берсе, 7 азамат үйінде отырып сайлауға үн 
қосты.

Еліміздің әрбір азаматы бұл саяси шараға 
қатысып, өз еркін білдіруді мәртебелі іс деп 
қабылдады. Өйткені ол сайлауға қатысып, өз 
дауысын беру арқылы кемел келешегі мен жарқын 
болашағын айқындап алады. Белгілі көкпаршы 
Нұрдәулет Момыновтың пікірі осыған саяды. Ол 
өз ауылы – Айшабибіде орналасқан №159 сайлау 
учаскесіне келіп, таңдау жасады. 

– Бұл сайлаудың маңызы айрықша. Саяси 
додаға мықтылар ғана түсті деуге негіз бар. 

Барлығының мақсаты айқын. Өз таңдауымды 
жасадым. Сайлауға қатысып, дауыс беру әрбір 
азаматтың парызы деп білемін. Мен еліміздің 
гүлденуі үшін, ұрпағымыздың баянды өмірі үшін 
дауыс бердім. Мемлекетіміздің тәуелсіздігін 
нығайтып, өсіп-өркендету қандай маңызды болса, 
осы ұлы міндеттерді іске асыратын азаматтарды 
таңдап дауыс беру де үлкен міндет. Әлбетте, олар 
ұлттық өнерге көңіл бөлуді ұмытпаса деймін. 
Атадан балаға мирас боп келе жатқан қасиетті 
өнерімізде ұлттың үні бар. Ал оның жаңғыруы 
– біздің болмысымыздың айғағы. Еліміз дами 
берсін, халықтың ауызбіршілігі мығым болсын, 
–  деді ол өз сөзінде.

САЙЛАУ-2023

ЕРЕКШЕ ЖАНДАР ДА ҮН ҚОСТЫ

ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ ҮШІН ДАУЫС БЕРДІ
Парламент Мәжілісінің және барлық деңгейдегі мәслихат 
депутаттарының кезектен тыс сайлауында ел-жұртын қадірлеген 
азаматтар маңызды шарадан тыс қалмады.

Ақжігіт ЖЕТПІСБАЙ

АУДАН ӘКІМІ ӨЗ 
ТАҢДАУЫН ЖАСАДЫ

Ақжігіт ЖЕТПІСБАЙ

Аудан әкімі Ерлан Қыдыралыұлы 
ҚР Парламенті Мәжілісінің және 
барлық деңгейдегі мәслихат 
депутаттарының кезектен тыс 
сайлауына отбасымен бірге келіп, 
таңдау жасады.
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ЖОЛДАУ ЖҮКТЕГЕН МІНДЕТТЕР

ЖОЛДАР ЖӨНДЕЛІП, 
КӨШЕЛЕР 

ЖАРЫҚТАНДЫРЫЛАДЫ

Айшабибі ауылдық округінің 
ә к і м і  Д ә рм е н  Д ә ул е т о вт і ң 
баяндамасынан тұрғындар өткен 
жылы округте жалпы көлемі 8241 
гектар егістік жерден 64200 тонна 
өнім жиналғанын, «Еділбай» шаруа 
қожалығы 60 миллион теңгеге 
жаңбырлатып суару қондырғысын 
алғанын, 10 шаруа қожалығы 
жалпы сомасы 303 млн 722 мың 
теңгеге жаңа техника сатып алғанын 
аңғардық. Сондай-ақ тұрғындар 3 
қожалық егістікке арналған ұңғыма 
қаздырғанын, 78 азамат тұрақты 
жұмыс орнына орналасқанын, 5 Ынтымақты зейнетақы мөлшерінің 

азаюы міндетті зейнетақы жарналары 
есебінен қалыптастырылатын жинақтаушы 
зейнетақымен өтелуге тиіс (аударым кезеңі 
мен зейнетақы жарналарының мөлшері 
неғұрлым көп болса, оның мөлшері соғұрлым 
жоғары болады).

Қазіргі уақытта зейнетақы төлемдері 
бірнеше компонентті қамтиды. Біріншіден, 
бұл – ең төменгі деңгейде ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 60 пайызын құрайтын 
мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі. 
Ол 10 және одан аз жыл еңбек өтілі бар 
немесе мүлдем еңбек өтілі жоқ барлық 
азаматқа кепілді түрде беріледі. Бұл ретте 
еңбек өтілі үлкен азаматтар үшін базалық 
зейнетақының мөлшері 10 жылдан асқан 
әр жыл үшін 2 пайыздан артады. Ал 33 
және одан да көп жыл өтілі кезінде базалық 
зейнетақы ең жоғары мөлшерге – ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 100 пайызына жетеді. 
Екіншіден, бұл – жалпыға бірдей белгіленген 
зейнеткерлік жасқа жеткен және 1998 жылғы 
1 қаңтардағы жағдай бойынша кемінде алты 
ай еңбек өтілі бар адамдарға республикалық 
бюджеттен төленетін ынтымақты (еңбек) 
зейнетақы.

Ынтымақты зейнетақыны тағайындаудың 
н е г і з г і  ш а р т т а р ы  1 9 9 8  ж ы л ғ ы  1 
қаңтарға дейінгі еңбек өтілінің болуы 
(толық зейнетақы үшін ерлер/әйелдер 
– кемінде 25/20 жыл; 25/20 жылдан аз 
еңбек өтілі кезінде толық емес зейнетақы 
жинақтаған өтілге пропорционалды түрде 
тағайындалады), сондай-ақ 1998 жылдан 
бастап үзілістерге қарамастан қатарынан 
кез-келген орташа айлық табыс есебінен 
есептеледі. Үшіншіден, бұл жинақтаушы 
зейнетақы, онда жинақтаушы зейнетақы 
қорынан зейнетақы қызметкерлердің 10 
пайыз міндетті  зейнетақы жарналары 
есебінен қалыптастырылады.

Бұл ретте алынатын зейнетақылардың 
мөлшері зейнетақы жарналарының мөлшеріне 
және  оларды Б ірыңғай  жинақт аушы 
зейнетақы қорына тұрақты аударуға, сондай-
ақ зейнетақы жинақтарының кірістілік 
деңгейіне байланысты болады.

Осылайша,  барлық үш деңгейдег і 
зейнетақымен қамсыздандыру (ынтымақты, 
базалық және жинақтаушы зейнетақы) еңбек 
өтіліне байланысты екенін атап өтеміз. 
Еңбек өтілі неғұрлым ұзақ болса, зейнетақы 
мөлшері соғұрлым жоғары болады.

Сонымен қатар, Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев 2022 жылғы 1 қыркүйектегі 
«Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі 
қоғам» атты халыққа Жолдауында зейнетақы 
жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша жаңа 
шаралар кешенін ұсынды.

Олардың бірі – биылғы жылдан бастап 
әйелдердің зейнеткерлік жасын 61 жас 
деңгейінде 5 жылға арттыруды тоқтата тұру. 
Бұл шара коронавирус пандемиясының 
азаматтардың денсаулығы мен өмір сүру 
ұзақтығына теріс әсерін ескере отырып 
қабылданды. Алдағы 5 жыл ішінде денсаулық 
сақтау жүйесін жақсарту бойынша шаралар 
қабылданады деп жо спарлануда.  Бұл 
ретте ауыл медицинасына, азаматтардың 
денсаулығын қалпына келтіруге және қолдауға 
бағытталған оңалту орталықтарының 
желісін құруға және кеңейтуге ерекше назар 
аударылатын болады.

О с ы ғ а н  б а й л а н ы с т ы  2 0 2 8  ж ы л ғ а 
дейінгі кезеңде елдегі зейнеткерлік жасты 
айқындау кезінде ескерілетін факторларға, 
яғни,  демографиялық,  экономикалық 
көрсеткіштерге, өмір сүру ұзақтығының 
серпініне, халықтың денсаулық жағдайына, 
зейнетақы мөлшеріне тұрақты талдау 
жүргізіледі. Соның нәтижесінде бұл мәселе 
қосымша қаралады.

Мемлекет басшысының тапсырмасы 
бойынша 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
2027 жылға дейін ең төменгі базалық 
зейнетақы мөлшерін тиісінше ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 54 пайызынан 70 
пайызына дейін, ең жоғарғысын тиісінше 100 
пайыздан 120 пайызға дейін кезең-кезеңмен 
арттыру көзделеді. Бұл ретте базалық 
зейнетақының орташа мөлшерінің жыл 
сайынғы өсуі шамамен 13 пайызды (бүкіл 
кезең ішінде 51 пайыз) құрайтын болады.

Ұсынылған шаралар 2025 жылға қарай 
жиынтық зейнетақыны орта есеппен 27 
пайызға арттыруға мүмкіндік береді.

Айгүл МАНАПБАЕВА,
№3 зейнетақы және әлеуметтік 

қамсыздандыру бөлімінің бас маманы.

Ө т ке н  с е н б і д е  ауд а н  ә к і м д і г і 
ұйымдастырған «Аса-Тараз» бағытындағы 
автожолдың бойындағы бүкілаудандық 
сенбілік Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мейрамына орай өткізілді. Аудандағы 
мекеме-ұйымдардың қызметкерлері 
қолдарына тырма, айыр, күрек, балта 
секілді құрал-саймандарын алып, өздеріне 
тиесілі аумақты күл-қоқыстан арылтып, 
жол бойындағы ағаштарды бұтап, арық-
атыздарды тазалап, қоқысты сыртқа 
шығарды. Осылайша олар туған өлке 
тазалығына өз үлестерін қосты.

Аудан әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық,  жолаушылар  көліг і 
және автомобиль жолдары бөлімінің 
берген мәліметіне сүйенсек, тазалық 
жұмыстарына 2800 азамат, 16 арнайы 
техника жұмылдырылып, 80 тонна қоқыс 
шығарылған.

Жергілікті тұрғындар әркез өз ауласын, 
өзінің айналасын көгалдандырып таза 
ұстаса, өңіріміз көрікті де жасыл желекті 
аумаққа айналады.

– Көктемгі санитарлық тазалықтың екі айлығы 
басталғалы бері біршама уақыт өтті. Ауылдық 
округтерде сенбіліктер ұйымдастырылып, 
тазалық жұмыстары іс-шаралар жоспарына 

сай жүргізіліп жатыр. Дегенмен біздің 
тараптан бақылау болуы қажет. Босаңсуға 
болмайды. Бұл ретте жалпы ауылдық округтерде 
тазалықтың сақталуына баса мән берген жөн. 

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР ШЕШІМІН ТАПҚАН
Соңы. Басы 1-бетте

пайызбен несие алғанын, елді 
м е к е н д е  7  б е й н е б а қ ы л ау 
камерасы орнатылғанын, Жібек 
жолы бұрылысынан Айша бибі 
кесенесіне дейін жол төселгенін, 
№7 орта мектепке барар жолға 
тротуар салынғанын, Жібек жолы 
көшесіндегі түнгі жарықтандыру 
шамдары диодты шамдарға 
ау ы с т ы р ы л ғ а н ы н ,  Қ а р ат ау 
ау ы л ы н д а ғ ы  Б . Мо м ы ш ұ л ы 
к ө ш е с і н е  т ү н г і  ж а р ы қ 
орнатылғанын, учаскелік полиция 
пункті соғылып, абаттандыру 
ж ұ м ы с т а р ы  ж ү р г і з і л г е н і н , 
ағымдағы жылы Қаратау ауылына 
кіші футбол алаңы орнатылатынын, 
Асабай Арын көше сіне жол 
с а л ы н а т ы н ы н ,  А й ш а б и б і 

жол жабындысы төселетінін, №7 
орта мектепке барар жолға түнгі 
жарық орнатылатынын естіді.

Жиында жергілікті тұрғындар 
Әулиекөл ауылындағы электр 
сымдарын ауыстыру, «Майское» 
саяжайындағы электр бағаналары 
мен сымдарын, трансформаторды 
жаңарту,  №7 орта мектепке 
барар жолға бағдаршам орнату, 
жаңа тұрғын үй алқабын сумен 
қамтамасыз ету, жайылым жердің 
тапшылығы шешуді қажет ететін 
өзекті мәселелер екенін тілге тиек 
етті.

СПОРТ КЕШЕНІ 
АШЫЛАДЫ

Қарой ауылдық округінің әкімі 
Әсет Үрпековтің баяндамасынан 
былтырғы жылы ұлттық жоба 

аясында 254 адам жұмыспен 
қамтылғанын, Сұлутөр ауылындағы 
А.Үсіпбеков, С.Мұқанов, Кемел 
ауылындағы Байқоныс, Самал 
к ө ш е л е р і н е  қ и ы р ш ы қ  т а с 
төселгенін, Ұлы Отан соғысына 
қатысушылар құрметіне монумент 
орнатылғанын, биыл Сұлутөр 
ауылындағы Алмалы, Өркен 
көшелері орта жөндеуден өтетінін, 
Алматы-Береке көшелерінің 
арасындағы дренаж каналдар 
тазаланатынын, мектеп жанынан 
бой көтерген спорт кешені ел 
игілігіне пайдалануға берілетінін 
білген қаройлықтар ендігі кезекте 
ауылішілік жолдарды жөндеу, елді 
мекенде мәдениет үйін салу, ерекше 
жандарды жұмысқа орналастыру, 
каналдарды тазалау, ағын су, мал 
жайылымы мәселелерін шешу 
керектігін айтты.

азамат жаңа бизнес идеяларды 
іске асыруға арналған мемлекеттік 
грантты, 11 кәсіпкер жеңілдетілген 

ауылындағы Асанбай Асқаров, 
Төле би 1 көшелеріне, Әулиекөл 
ауылындағы Кербұлақ көшесіне 

ШТАБ ОТЫРЫСЫ

ТӘРТІП ТАЗАЛЫҚТАН БАСТАЛСА КЕРЕК

Жамбыл ауданы бойынша көктемгі тазалық жұмыстарын үйлестіру жөніндегі 
аудандық штабтың отырысында аудан көлемінде жүргізіліп жатқан тазалық 
жұмыстары кеңінен сөз болды. Аудан әкімінің орынбасары, штаб төрағасы 
Нұрлан Несіпбеков көктемгі тазалық және көгеріштендіру жұмыстарының 
маңыздылығына тоқталып, тиісті жұмыстар бекітілген іс-шаралар жоспарына 
сәйкес жүргізіле беретінін жеткізді.

Талап пен тәртіп сақталуы тиіс. Қажет 
жағдайда жауапты тұлғаларды әкімшілік 
жауапкершілікке тартамыз. Жауаптылардың 
жұмысы бақылауда болады. Сол бойынша 
сұралады, – деген Нұрлан Күдербайұлы штаб 
мүшелеріне көктемгі санитарлық тазалықтың 
екі айлығының өткізілуін жіті бақылауға 
алуды, ол үшін өздеріне бекітілген ауылдық 
округтерге жиі барып тұруды тапсырды.

«Шұғыла»-ақпарат.

ТАЗАЛЫҚ ЖӘНЕ АБАТ

МЕРЕКЕГЕ ОРАЙ СЕНБІЛІК ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ
Ильяс ҚАЛЫБЕКОВ Наурыз мерекесін қарсы алуға қазақ халқы ерте күннен-ақ дайындықты 

бастап кетеді. Өздеріне тиесілі жерлерді, көшелер мен арықтарды 
тазалап, жер-жерге тал отырғызады. Халық таза жерге ғана бақыт 
келеді деген наным-сенімді серік еткен. Мұндайда абаттандыру және 
тазалық жұмыстарының маңызы ерекше. Бұл ретте, тазалыққа ден 
қойған жамбылдықтар ерекше белсенділік танытуда.

1 9 9 8  ж ы л ғ ы  1  қ а ң т а р д а н 
бастап елімізде ҚР «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» Заңына 
сәйкес жинақтаушы зейнетақы 
жүйесі  енг із ілді .  Ынтымақты 
зейнетақылардың мөлшері біртіндеп 
қ ы с қ а р у д а .  Ө й т к е н і  о л а р д ы 
тағайындау кезінде тек 1998 жылдың 
1 қаңтарына дейін, яғни жинақтаушы 
жүйе енгізілгенге дейін жинақтаған 
еңбек өтілі ескеріледі.

БАСТЫ МАҚСАТ – 
ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІНІҢ 
ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
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Наурыз – жаңа күннің бастауы. Табиғаттың 
жаңарып, тіршіліктің жанданып, ниеттің 
тазарып, жақсылықтың, ізгіліктің оянатын 
шағы. Сонымен бірге, түркілік таным бойынша 
12 жылдық мүшелдік цикл басталатын күн 
Наурыз мейрамына сәйкес келеді

. Әз-Наурыз тарихи құндылығын, халық арасындағы 
өзектілігін жоғалтпаған мейрам. Халықтық сипат алған 
бұл мейрамда адами құндылықтар дәріптеліп, салт-
дәстүріміз жаңғырады. Бес мыңжылдық тарихы бар 
Наурыз мейрамы ұлттық құндылықтарымызды сақтап, 
ұлттық дәстүрімізді жаңғыртудың арқасында ғасырларды 
жалғап, ұрпақ пен салт-дәстүрдің сабақтастығын 
сақтайтын қасиетке ие.

Қазақтың танымы бойынша бұл күн – көктемнің 
алғашқы күні. Күннің шуағы жерді қыздырып, көктемнің 
алғашқы гүлі бәйшешек көктеп, жыл құсы «наурызек» 
көрінеді. Бұл күні жұрт бір-бірін ұлыстың ұлы күнімен 
құттықтап, төс қағыстырып сәлемдеседі. «Ұлыстың 
ұлы күні құтты болсын!», «Ақ мол болсын!», «Ұлыс 
оң болсын!», «Жаңа жыл құтты болсын!» деген секілді 
сөздер арқылы жаңа жылдың келуімен құттықтап, 
арқа-жарқа болады. Бір-бірімен араздасқан адамдар 
өзара кешірім сұрайтын, арасы алыстаған ағайын 
жақындасатын күн. Алыста жүрген жандар қара 
шаңыраққа соғып, ата-анасына сәлем беріп, ағайын-
туыстың үйіне бас сұғады.

Ұлық мереке заманауи қазақ қоғамына еркін бойлап, 
қоғамдағы достық пен ынтымақтың нышанына айналды. 
Елімізде өмір сүріп жатқан жүзден аса өзге ұлт өкілдері 
Ұлыстың ұлы күнін қадір тұтып, жалпыхалықтық 
сипатта тойлап келеді. Көпұлтты мемлекетіміздегі 
достықтың күшейіп, ұлттық бірегейлігімізді сақтап, 
бейбітшілік пен бірліктің, достықтың жарқын үлгісін 
көрсетеді.

Ұлтты ұйыстырған дәстүрлі мерекеміз баршаның 
үмітін ақтап, жаңа белестерді бағындыру үшін күш-қуат 
пен қажымас қайрат әкелсін. Осынау шуақты мейрамда 
әрбір шаңырақ шаттық пен игілікке толсын. Баршаңызға 
ырыс-ынтымақ, денсаулық пен бақ-береке тілеймін.

Қазақтың Наурызы. Ықылым замандардан 
бергі кіндігімізбен байланған, болмысымызға 
айналған, жан дүниемізде байырқалап 
жайланған Жыл басы. Осы асылымыздан 
алпыс екі жыл бойы көз жазып қалып, одан 
Тәуелсіздігіміздің алдында Тәңірі жарылқап 
қайта қауышып, арқа-жарқа қуанышпен 
дүбірлеп, күмбірлеп көзайым болған керемет 
күндер де дәл бүгінгідей есімізде.

Еркін тыныстаған Қазақ елі биыл Ұлыстың ұлы күнін 
өз төрінде, өз белінде ресми түрде отыз бірінші рет 
қарсы алып отыр. Қаншама қапаланған үзілістен кейін 
сүйек үзбей халқымызбен қайта табысқан Наурызымыз 
көк байрақты Тәуелсіздігімізбен бірге жасап, бірге 
мерейленіп, бірге шаттанып, елдігімізге, бүтіндігімізге, 
бірлігімізге қызмет етіп келе жатуының өзі бір ғанибет.

Осынау жылдар ішінде шапағат Наурыз өз міндет-
миссиясының шырқау биігінен табылды. Желтоқсанның 
шерналасынан кейінгі көңілі жарым қазақты бір 
серпілдірді, жігер беріп желпіндірді, бойына ежелгі 
кеудесі биік ата-бабаларының алау намысынан жаралған 
шуақ пен қуат құйып рухтандырды. Өйткені, Наурыз 
қазақтың жаны, жанының күйі, жанының жапырағы еді. 
Аңқылдаған адал жүректі, ер көңілді дарқан қазақтың 
өзі еді Наурыз. Әз-Наурыздың ізгілікті әзиз тілегі 
мәңгілікті аңсаған көкбайрақты мемлекетіміздің миятты 
мұратымен қытықсыз үйлесіп, бауырласа үндесті.

Наурыз қазаққа ғана тән емес, жыл басы ретінде ол 
қаншама шығыс халықтарына, күллі түркі қауымына, 
өзбек пен қырғызға, тәжік пен түркіменге, татар мен 
башқұртқа, басқа да жамағат ағайынға ортақ мереке. 
Бірақ солардың ішінде, әсіресе, қазақтың Наурызы 
жанымызға жақын, жарқырап көрінеді. Наурыз нақ 
осы қазағымыздың жанынан жаралғандай, тамырын 
қуалаған қанынан нәр алғандай. Наурыз тойланғанда 
халқымыздың болмыс-бітімі, ажар-келбеті, дара 
қасиеттері, өнері, ән-жыры, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрі, 
мінез-құлқы түгел көрініс тауып, «Қазақ осы!» дегендей 
қазақты танытуы да тамаша ұлағат.

Әманда, Наурыз жырымен шалқиық, Наурыз 
нұрымен балқиық. Ұлысым болсын бақтылы, Ырыздық 
тұнғай ақтылы, Патшамыз тұрғай тақтылы. Шапағат 
Наурыз шалқытқан Алаштың асқай шаттығы!..

Ұлтты ұйыстырған 
дәстүрлі мереке

Күлбарам СҮГІРОВА,
тыл ардагері.

Түркі қауымына 
ортақ мейрам

Бақыт СЫРЛЫБАЕВ,
аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы.

Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі 
дүниежүзінің көптеген халықтарының 
тұрмыс-салтында ерте замандардан бері 
бар екені белгілі. Содан болу керек, Наурыз 
жайында сөз қозғағандардың кейбірі оны 
басқа халықтардың еншісіне байлап, 
парсы тіліндегі «жаңа күн» деген сөзбен 
байланыстырады. Ал, қазіргі білеріміз – 
Наурызды қазақ халқының ықылым заманнан 
тойлап, «Ұлыстың ұлы күні» деп ерекше 
атағаны. Яғни, оны халқымыз мемлекеттің 
басты, қадірлі де қасиетті күндерінің бірі деп 
білген. Содан да болар, Наурыз мерекесімен 
алғаш қауышқан кезеңде аға буынның оны 
мереке, той деп қана емес, өздерінің ел 
санатына кіргендігінің белгісі деп әріден 
ойлап, алты айдай тойлағаны.

Наурыз мерекесі жайын әріде Шығыстың 
ұлы классиктері Әбу Райхан әл-Бируни, Ибн 
Балха, Омар Хайям, Қожа Хафиз еңбектерінен 
оқып білсек, беріде халқымыздың кемеңгер 
ұлдары ұлы Абай, Шәкәрім өлеңдерінен 
таба аламыз. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев, Әлихан 
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып 
Дулатов, Мұхтар Әуезов, Сәбит Дөнентаевтар 
да оған көңіл қойып, кейінгілер үшін жазба 
деректер қалдырды. Дегенмен, Наурызды 
тойлаудың елімізде әлі де жүйеленбегені, 
тіпті, әдеттегі Жаңа жыл мерекесін тойлаудың 
дәрежесіне жете қоймағандығы көпшіліктің 
аузында. Содан да болса керек, біз Наурызды 
сөз еткенде әріден есіп, шет халықтарының 
әдет-ғұрпынан, салт-дәстүрінен, аңыз-
ертегісінен жауаптар іздеуге икемделе 
береміз.

Айтулы мерекені тойлау дәстүрі дүниежүзі 
халықтарының көпшілігінің, солардың 
қатарында қазақтардың тұрмыс-салтында 
ерте замандардан орын алған. Қазақтар 
үшін Наурыз – «Ұлыстың ұлы күні», «жыл 
басы». Қыс бойы тұрмыс тауқыметін көрген, 
қысылып шыққан жан-жануар, айнала 
табиғат наурыз айының келуімен түрленіп, 
күн көзімен бойлары жылып, қайтадан 
тіршіліктерін жалғайды. Сондықтан да, 
халқымыз Наурызды «жер бетіне жақсылық 
ұялаған күн», «ұлыстың ұлы күні – ұлыс 
күн», «ұзақ ұшып келген күн», «жыл басы», 
«жылқышы торғай келген күн» дегендей 
бейнелі сөздермен ардақтап, жылдың басына 
теңеген.

Бұл мерекені тойлайтын халықтардың 
әрқайсысының ертеден қалыптасқан өзіндік 
ерекше дәстүрлері бар. Мәселен, парсы 
тілдес халықтар Наурызды бірнеше күн 

Ұлыстың ұлы күні

тойлап, сол күндері әр жерлерге от жағып, 
отқа май құяды. Жаңа киім киіп, ескілерін 
тастаған. Қонақтарға жеті ақ кесемен дәстүрлі 
ұлттық көже «сумалак» ұсынып, бір-біріне 
гүл сыйлайды. Үйлерінің қабырғасына «күн 
символын» салып, үйдің ішіне гүл іледі.

Ертедегі қазақтар болса, Наурызды таң 
себездеп атуымен тойлауға кіріскен. Сол 
түн халқымыздың түсінігінде «Қызыр түні» 
деп аталады. Қызыр түнінде ұйықтамау 
үшін ауыл жастары алуан түрлі ойындар 
ойнап ұйықтамауға тырысқан. Олар Қызыр 
атаның назарына түсіп, бақытқа ие болуға 
ұмтылған. Яғни, наурыз айының 21-ші түні 
даланы Қызыр аралайды екен. Қызыр – 
адамдарға дәулет дарытып, бақ қондыратын 
ақсақал кейпіндегі қиял-ғажайып персонаж. 
Жақсылықтың жаршысы, жаңа түскен Күн 
нұрының символы – Қызыр ата даланы кезіп 
жүріп, назары жерге түссе, оның тоң кеудесін 
жібітеді, ал тасқа түссе, тасты ерітіп жібереді 
екен. Міне, сол күн «Самарқанның көк тасы 
еріген күнге» теңелді.

Қонақжай халқымыз сән-салтанатпен 
киініп, дастарқан мәзірін наурызкөжемен 
әрлендірген. Дастарқанға алдымен сүт 
тағамдарынан, дән тағамдарынан, жеміс-

жидектен, сонымен бірге, еттен жеті 
түрлі дәм қойып, үйінде барын қонағына 
ұсынған. Салт бойынша қойдың басын ауыл 
ақсақалына тартқан. Ал басқалары «жақсы 
ас қалғанша, жаман қарын жарылсын» десіп, 
наурызкөжені тоя ішеді. Ас соңында сыйлы 
қонақтардың үлкені – ақсақал адам үй иесіне 
жаңа туған наурыздың отбасына бақ-береке, 
молшылық, жақсылық әкелуін тілеп, батасын 
береді. Жиналған жұрт: «Ауызды ақтан 
айырмасын, қызылды уақытымен көрсетсін!» 
деп тарқасады.

Наурыз күнгі дәмді қастерлеп, одан 
алыс сапарда жүрген адамдарға, қадірменді 
ақсақалдарға сыбаға сақтаған. Жастар жағы 
мерекені одан әрі жалғастырып, әртүрлі 
ойындар ойнап, ән салып, би билеген. 
Ақындар айтысып, ат жарыстырған, қазақша 
күреспен жалғастырған. Түнде «Алтыбақан» 
теуіп, жастар жағы бірін бірі қимай қосылып 
ән салған. Ауа райы жылы өңірлерде Наурыз 
мерекесі арықтарды тазалап, су жіберіп, ағаш 
егуден басталған.

Мерекенің екінші күні адамдар егістікке 
шыққан. Наурыз күнінің тағы бір ерекшелігі, 
ол – адамдардың бір-бірімен көрісуі. Ұлыс 
күнінде кездескен кісілер сәлемдесуде 
дәстүр бойынша бір-бірін: Наурыз құтты 
болсын! Өмір жасың ұзақ болсын! Ұлыс 
бақты болсын! Төрт түлік ақты болсын! Ұлыс 
береке берсін! Пәле-жала жерге енсін! – деп 
құттықтап, ер адамдар қос қолдасып, төс 
соқтырады, ал әйелдер болса құшақтасады. 
Бұлардың бірқатары уақыттың өтуімен, 
әртүрлі тарихи кезеңдердің әсерінен қазіргі 
күні ұмытылуға айналғаны рас. Оларды 
ауыстырып, орындарын толықтыратын 
жаңа дәстүрлер қосылмағандықтан, бүгінде 
Наурыз тойында киіз үй тігіп, қазақша киім 
кию, ән айтумен шектеліп жүрген жайымыз 
бар.  Халықтың тұрмыс-тіршілігімен 
байланысты мән-маңызы көмескі тартып, ол 
көктем мейрамының бір белгісі ретінде ғана 
аталып өтуде.

Асылында, қаны бір, салт-дәстүрі ұқсас 
түркі тектес халықтардың сабақтастығын 
осы Наурыз мерекесін тойлау арқылы өрбітіп, 
дамыту қажет. Міне, сонда ол салт-санамыз 
бен рухани-мәдени дүниемізді байытатын, 
бір-бірімізді жақындастыратын, тек түбі 
бір халықтарды ғана емес, Отанымызда 
өмір сүріп жатқан басқа да этностардың 
басын қосып біріктіретін ортақ құндылыққа 
айналары сөзсіз. Ұлттық рухымызды оятып, 
адамгершілік қасиетімізді гүлдендіре 
түсері анық. Өскелең ұрпақты ата дәстүр 
негіздерінде тәрбиелеуде маңызды рөл 
атқаратын Наурыз мерекесін өз дәрежесінде 
дәріптеп, қастерлей білейік.

Ильяс ҚАЛЫБЕКҰЛЫ

Әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына 
қосылуды мақсат еткен елімізде ерекше 
құрметпен, ұлттық нышанмен аталып өтетін 
мерекелердің бірі – Наурыз мерекесі. Өткен 
ғасырдың 80-жылдарының аяғында Наурыздың 
алғашқы рет тойлануы тек қазақтардың ғана 
емес, елімізде қоныстанған басқа да түбі бір 
түркі, шығыс халықтарының еңсесін көтеріп, 

бір түлетті. Халық көзіне жас алып, «өлгеніміз 
тіріліп, өшкеніміз жанды» деп ерекше бір 
толқыды. Халықтың Наурызды зарыға күткені 
соншалық, сол жылы Наурыз мерекесі қыркүйек 
айының ортасына дейін тойланды. Бұрын-соңды 
елімізде мұндай ауқымды той болмаған деседі. 
Содан бері Наурыз мерекесі халқымыздың жыл 
сайын асыға күтетін ұлық мерекесіне айналды.

Төріме шығып, төрт түлік малды төлдеткен,
Наурызым келді, сағынып едім мен көптен.
Еңбекпен алтын бесігін – жерін тербеткен,
Еліме менің еншісін түгел бер, көктем!

Кеңейте түсіп керемет жарық шеңберін,
Ең керім сәтте мейірімін төксе жерге Күн,
Көлдерім еріп, байтағым барқыт жамылып,
Бәйшешек гүлді көйлегін киер белдерім.

Бораннан босап жырлаған кезде көк орман,
Наурызым келіп, жарады бүршік мол арман.

Жоғалған заттың қайтуы қиын заманнан,
Сан алуан гүлмен Наурызым бүгін оралған!

Жылы күн келді, құлпырып дала жас түрмен.
Жыл құстарының құйқылжығанын естір ме ең?!
Ескірген салттың естісін еске ап, келіндер,
Қазан асыңдар, халқымнан қалған дәстүрмен!

Жайнауын қара, жақсылық толы аймағым,
Сағынған кезде ауылдың сүтін, айранын,
Қаймағын тосып, әкелген әрі сайранын,
Ғажап қой менің табиғат берген мейрамым!

НаурызымКүләш АХМЕТОВА,
ақын, ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері.
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ИМАНДЫЛЫҚ ИІРІМІ

–  Ғ а й ы р ф у л л а  қ а ж ы 
Қуанышбекұлы, ең алдымен ораза 
ұғымына түсінік берсеңіз?

– Ораза араб тілінде «саум» деп 
аталады. Саум сөзінің тілдік мағынасы 
барлық нәрседен тыйылу деген ұғымды 
берсе, шариғаттағы мағынасы – таң 
атқаннан күн батқанға дейін ораза 
ниетімен ішіп-жеуден және төсек 
қатынасынан тыйылу дегенді білдіреді.

– Дінімізде оразаның үкімі қандай?
– Рамазан айындағы ораза балиғатқа 

жеткен әрбір ер мен әйел мұсылманға 
парыз. Намаз сияқты ол да жекелей парыз 
етілген ғибадат болғандықтан, біреу 
үшін біреу ораза тұта алмайды. Алла 
тағала Құран Кәрімде «Бақара» сүресінің 
183-аятында: «Уа, иман келтіргендер! 
Сендерден бұрынғы үмметтерге ораза 
парыз етілгендей сендерге де парыз 
етілді. Бәлкім сақтанарсыңдар. Санаулы 
күндерде», – деген.

– Оразаның ниеті мен уақыты 
жайлы айтсаңыз.

– Ниетсіз ораза дұрыс болмайды. Кез 
келген оразаны тұтудан бұрын жүрекпен 
ниет етілуі тиіс. Әбу Ханифа мазхабы 
бойынша Рамазан айының басында 
ниет ету сол қасиетті ай үшін жеткілікті 
болып есептелінеді, қаласа, күнделікті 
ниет етуге де болады. Ешқандай ниетсіз 
күні бойы аш жүру оразаға жатпайды. 
Ал оразаның уақытына келсек, сәресі 
таң намазының уақытына дейін болады 
да, ақшам намазының уақытында ауыз 
ашылады.

– Рамазан айында ораза тұт пау ға 
рұқсат етілген себептер қандай?

– Ауыруының айығуынан үміті жоқ, 
үнемі дәрі немесе уколға сүйенетін, 
ораза ұстаса, денсаулығына зиян келетін 
науқастарға, Ораза тұтуға әл-қуаты 
жетпейтін қарт кісілерге ғана ораза 
тұтпауға болады. Алайда, оразаның 
сауабын алу үшін фидия төлеуі тиіс. 
Фидия дені сау адамға жүрмейді.

– Фидия деген не?
– Құранда Алла тағала «Бақара» 

сүресінің 184-аятында: «Бір міскіннің 
тамағын берсін», – деген. Яғни, фидия 
дегеніміз – бір кедейді отыз күн таңда 
және кешке тамақтандыру немесе 
алпыс кедейді бір күн таңертең, яки 
кешке тамақтандыру. Оны ақшалай да 
беруге де болады. Оның мөлшерін әр 
елдің мүфтияты нарыққа байланысты 
белгілейді. Фидия беруге шамасы 
келмеген кісі Алладан кешірім тілейді.

– Ал, қандай жағдайда ораза 
ұстауға рұқсат жоқ?

– Етеккірі келген (хайыз) және 
босанғаннан кейін қан көрген әйел 
(нифас) ораза тұтпайды. Бірақ, сол 
күндерінің қазасын міндетті түрде 
өтейді.

– Оразаны тағы қай кезде қаза 
қылуға болады?

– Алла Тағала Құран Кәрімде «Бақара» 
сүресінің 185-аятында: «Сендерде кім 
Ораза айында болса, ораза ұстасын, 
ал, біреу науқас не сапарда болса, 
басқа күндерде санын толтырып ораза 
тұтсын», – деген. Машақатты сапардағы 
жолаушы және науқастанған мұсылман 
оразасын қаза қыла алады. Сондай-ақ, 
жүкті немесе емізулі баласы бар әйел 
өзінің және баласының денсаулығынан 
қауіптенсе, ораза тұтпауына рұқсат. 
Алайда, бұлардың барлығына қазасын 
өтеу парыз.

– Ораза қай кезде бұзылады?
– Сәресі мен ауызашар уақытын 

шатастырса,  дәрет алып неме се 
жуынып жатқанда мұрын, ауыз, құлаққа 
байқаусызда су кірсе, құлағына дәрі 
тамызса, укол салдырса, тұтқан оразасы 
бұзылады. Бұндай жағдайларда тек күн 
қазасын тұтады. Ал, бұлардың оразаны 
бұзатынын біле тұра істесе жазасын 
өтейді.

Төсек қатынасы жайында толықтап 
айтып өтетін бір мәселе бар. Кей кісілер 
Рамазан бойы жыныстық қатынастан 
шектелу керек екен деп ойлап, сол үшін 
ораза тұтудан бас тартып жатады екен. 
Бұл жайында Жаратушы Иеміз Құранда 
«Бақара» сүресінің 187-аятында былай 
дейді: «Оразаның түнінде әйелдеріңе 
жақындасу  сендер  үшін  рұқсат 
етілді. Олар сендерге, сендер оларға 
киімсіңдер...».

– Жаза қалай өтеледі?
– Оразаны әдейі бұзу каффарат деп 

аталады. Ол үлкен күнә. Рамазаннан 
кейін сол бір күніне 60 күн ораза тұтуы 
тиіс.

– Ұмытып ішіп-жеген кісінің 
оразасы бұзыла ма?

– Иә, бұзылады. Ұмытып ішіп-жеген 
кісі ораза екенін есіне түсіре салысымен 
аузын шайып, Рамазанның құрметі үшін 
оразасын соңына дейін жалғастыруы 
тиіс. Кейін бір күн қазасын өтейді. 
Ал, есіне түскеннен кейін де жалғасты 
ішіп, жеген кісі сол бір күн үшін екі ай 
каффарат оразасын тұтуы парыз.

– Қатты шөлдеген адам сумен 
аузын шайса бола ма?

– Болады. Судың тамаққа кетуінен 

Рамазан оразасы – парыз
23 наурыз күні мұсылмандар үшін қасиетті болған Рамазан айы 
басталады. Он екі айдың сұлтаны болған Рамазан – Алланың 
мейірімі төгіліп, жұмақтың есігі айқара ашылатын, сауаптар 
еселеніп жазылатын шарапаты мен шапағаты мол ай. Құдси 
хадисте Алла тағала: «Ораза – тек мен үшін. Оның сыйын 
(сауабын) өзім ғана беремін...» деп оразаның қадірі мен қасиетін 
баяндаған. Исламның бес парызының бірі болған оразаның осы 
айда орындалатыны да сондықтан. Қасиетті айда жасалатын 
құлшылық төңірегінде туындайтын сұрақтарға жауап алу үшін 
ауданның бас имамы Ғайырфулла Әмірбековті әңгімеге тартқан 
болатынбыз.

сын сүйгеннен ораза бұзылмайды. Тек 
ер лі-зайып тылар сезімге ерік бермеуі 
тиіс.

– Сәресіге ұйықтап қалған адам 
не істейді?

– Сәресіге ұйықтап қалған кісі сол 
күнгі оразасын жалғастырады. Өйткені 
ораза басталғанда Рамазан айына толық 
ниет етілетіндіктен, сол күнгі оразасы 
қабыл болады. Алайда, бұдан сәресіні 
ішпей, рамазан айы алғаш басталған 
күні бір айға ниет етсе, жеткілікті екен 
ғой деген қате түсінік туындамауы керек. 
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.): «сәресіде 
береке бар, бір жұтым су болса да ниет 
етіп, ауыз бекітіңдер» деген сөзі бар. Сол 
үшін жатар кезде ниет етіп, дұға жасап 
жатуы және сәресіге тұруы тиіс.

– Намаз оқымаған кісінің оразасы 
қабыл болмайды деу дұрыс па?

– Олай кесіп айтуға болмайды. 
Өйткені екеуі екі бөлек ғибадат. Бірақ, 
намазсыз оразаның сауабы кемуі мүмкін.

– Тамақтың дәмін көруге бола ма?
– Тамақтың тұзын тексеру үшін тілі-

нің ұшымен көріп, түкіріп, аузын шайып 
тастауы тиіс. Астың дәмі тамағының ар 
жағына кетсе оразасы бұзылады.

– Ғайбат, өтірік, боқтық сөз айтса, 
ұрсысса, қатты ашуланса ораза 
бұзыла ма?

– Ораза одан бұзылмайды. Бірақ, 
сауабы кемиді. Ораза тек аштық қана 
емес, рухани да құлшылық. Сондықтан 
да нәпсіні тыю керек. Осы жерде 
оразаның сүннеттері мен әдебін айта 
кеткен жөн. Ауыз бекіткен кісі бір 
жұтым су болса да сәресіде тұрып 
ішу; күн батқан соң, намаздан бұрын 
дереу ауызды ашу; ауызашар кезде дұға 
жасау, Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) ауызашар 
кезіндегі дұға кері қайтарылмайтынын 
айтқан;  ораза  ұстағандарды бір 
құрмамен, сумен болсын ауыз аштыру, 
ауызашар беру, тіпті мешітте жиналған 
жамағаттың бірнешеуінің болсын суын 
дайындап апарып берсе де үлкен сауапқа 
ие болады. Сондай-ақ, тіл мен басқа 
ағзаларды күнәдан сақтау, ілім үйрену, 
Құран Кәрімді көп оқу, көп салауат айту, 
сәресі мен ауызашарда қомағайланбау, 
иқтикафқа кіру (сауап алу мақсатымен 
мешітте түнеп құлшылық жасау) сауапқа 
бөлейтін амалдар.

– Ораза айында ғана берілетін 
пітір садақасының мән-маңызына 
тоқталсаңыз.

– Пітір садақасын беру – уәжіп. 
Пітір садақасы рамазан айындағы 
қате-кемшіліктерді жуу мақсатында 
және өзінің тазалығы үшін беріледі. 
Ол рамазан айының соңғы күндерімен 
қоса айттың бірінші күніне дейін берілуі 
тиіс. Пітір садақаның мөлшерін мүфтият 
белгілеп отырады.

– Тарауық намазы қалай оқылады?
– Рамазан айында тарауық намазын 

оқу – бекітілген сүннет. Әбу Ханифа 
мазхабы бойынша тарауық намазы 20 
ракағат оқылады. Ер кісілердің мешітке 
барып оқуы үйде оқығаннан әлдеқайда 
сауапты. Әйелдерге үйде оқыған абзал. 
Тарауықты оразаны тұтқан да, тұтпаған 
да оқыса сауапқа кенеледі.

– Қасиетті Рамазан айы барша 
мұсылманға  мүбәрак  болсын. 
Әңгімеңізге рақмет.

– Әмин. Жасаған амалдарымыз бен 
ізгі ниеттерімізді Алла Тағала қабыл 
еткей. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, 
тәуелсіздігіміз баянды болғай.

Сұхбаттасқан 
Ильяс ҚАЛЫБЕКҰЛЫ.

ЕСКЕРТУ:

Сәресі асын таң намазына 10-15 минут қалғанда ішіп біткен жөн.
Сәуір айының 17-нен 18-не қараған түн – Қасиетті Қадір түні.
Пітір садақасы жан басына 535 теңге деп белгіленді.
Садақаны мешітке келіп немесе Kaspi.kz мобильді қосымшасы арқылы 

аударуға болады.

сақ болу керек.
– Оразаны бұзбайтын жағдайлар 

қайсы?
– Қажеттілікке байланысты, яғни 

ауыру себебімен немесе шұғыл қан 
қажет болған жағдайда қан алдыру, аузы 
толмай құсу, салқындау үшін жуыну, 
сақал-мұртын майлау, аузын шаю, тісін 
мисуакпен тазалау оразаны бұзбайды.

– Түкірік, сілекей жұтуға бола ма?

– Иә, болады. Мұсылман үшін кез 
келген жерге түкіру әдепсіздік. Ал ауызда 
әр сәт сайын бөлінетін сілекейді жұту 
оразаны бұзбайды. Алайда сілекейді 
ауызға жинап, көп мөлшермен жұтуға 
болмайды.

– Ауыз бекіткен кісілер бет сүйісіп 
амандасудан бас тартып жатады. 
Беттен сүю оразаны бұза ма?

– Жақындарын, некелі жарын, бала-

Өмір-өзен ағып жатыр сылдырап,
Санамызда бейнең қалды бұлдырап.
Сағынамыз өзегіміз өртеніп,
Ажал сені әкетті ғой тым жырақ.
Аяулы ана, мейірбан әже Жаманқұлова Рыскүл 

Айтбекқызының келместің кемесіне мініп, мәңгілік 
сапарға аттанғанына 3 жылдың жүзі болыпты. 

Адам ажал алдында шарасыз. Бақиға аттанған 
жақындарыңның игі істерін еске алып, сағынышыңды 
басқаннан басқа амал жоқ.

Жаманқұлова Рыскүл Айтбекқызы 1948 жылы 18 
наурызда Бірлесу-Еңбек ауылында дүниеге келген. 
Рыскүл Айтбекқызы – еңбек адамы. Саналы ғұмырын ел 
игілігі үшін еңбек етумен өткізген. Қызылшада жұмыс 
істеп, бар күш-жігері мен қажыр-қайратын адал еңбекке 
арнаған. 12 перзентін де еңбекке баулып, асты адалынан 
маңдай термен табудың зор үлгісін өзі көрсеткен. Ол 
мейірбан, ақкөңіл, барын балаларына арнайтын қамқор әрі 
айналасына шуағын төгіп жүрер жылыжүзді жан еді. Егер 
қазір арамызда болғанда наурыз айының шуақты күндері 
7 қыз, 5 ұлының, 45 немере, 12 шөбересінің ортасында 
туған күнін тойлап, әулетімізде мереке орнар еді. Амал 
қанша, тағдырға қарсы келер ешкім жоқ. Асыл ана, аяулы 

әжемізді сағынышпен еске 
ала отырып, рухына құран 
бағыш таудан басқа шара 
жоқ.

 А рт ы н д а  ұ р п а ғ ы 
барда өзі жағып кеткен 
ошағының, өзі береке мен 
бірлікке толтырған қастерлі 
қара шаңырағының оты 
ешқашан өшпейді, есімі 
де ұмытылмай санамызда 
мәңгі қалады. Ананың 
перзент үшін алатын орны 
қашанда ерек. Әрдайым 
есімізге алып, үйреткен, 
баулыған істерін жалғап 
отырамыз. Абзал жанның 
жарқын бейнесі жадымызда мәңгі сақталады. Сізге деген 
сағынышымыз жүректен кетпейді. Қашанда бізге тілекші 
болып отыратын текті тілектеріңізді ұмытпаймыз.

Еске алушылар – ұл-қыздары, 
күйеубалалары, немере-шөберелері.  

АЯУЛЫ ДА МЕЙІРБАН ЖАН ЕДІ
ЕСКЕ АЛУ

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖОЮ – МІНДЕТ

Сыбайлас жемқорлық – індет, оған 
қарсы күрес міндет деп айтып жүрміз. 
Ендеше, оның шипасы – халық арасында 
ағарту, насихат жұмыстарын кеңінен 
жүргізу. Байлықты басты құндылық 
деп адасып жүрген азаматтарымыздың 
түсінігіне төңкеріс жасау. Яғни, оның 
сана-сезімін, сенімін, ішкі жан дүниесінің 
тазаруына ықпал етіп, жүрегіне иман 
ұялату. Біздің қоғам ақниетті, адал, 
намысы биік азаматтарды қажет етеді. 
Осы тұста, соңымыздан ерген ұрпақ 
тәрбиесін ұмытпауымыз керек.

Бүгін, ертең демесек те, алдағы уақытта 
сыбайлас жемқорлықты толығымен 
ауыздықтап тастамасақ та ,  оның 
қазіргіден әлдеқайда әлсізденетіндігіне 
өз басым кәміл сенемін. Сол мақсатқа 
жету үшін әрбір отбасында, балабақшада 

тәрбиеленетін, мектепте білім алатын 
баланың бойына имандылық пен 
адамгершілікті, еліне, жеріне, ұлтына 
деген жанашырлық, патриоттық сезімді 
тереңінен сіңіруіміз шарт. Жаны таза, ары 
ақ, елі мен жерін көркейтер нағыз азамат 
қалыптасуы үшін ұлттық рухты жас ұрпақ 
бойына дұрыс дарыта алуымыз қажет. 
Сонда ғана біз оны қоғамымызға қауіп 
төндіріп, орасан кесел келтіретін келеңсіз 
әлеуметтік құбылыстан арашалай аламыз. 
Бар назарымызды ұрпақ тәрбиесіне 
шоғырландыра алсақ, жарқын болашаққа 
сенімді әрі нық қадам тастарымыз анық.

Бекжан МАМЕДОВ,
аудандық қазынашылық 

басқармасының бас маман-бас 
қазынашысы.

Біз бүгінде өркениетті еліміздің дамуына тұсау, кемелденуіне кедергі 
келтірер қоғамдық дертке айналған сыбайлас жемқорлықпен 
күресудеміз. «Жемқорлыққа жол жоқ» деп ұрандатып, мінберлерден 
ауызымызды толтырып айтқанымызбен, осының түп-тамырына қалай 
балта шабуға болады деген сауалға жауап іздеп жүргеніміз шамалы.

ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰБЫЛЫСҚА ҚАРСЫ ТҰРАЙЫҚ


