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2019 ЖАРТЫ ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ 

ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен 
құлағдар болғыңыз 

келсе, аудандық және ауылдық 
"Қазпошта" 

байланыс бөлімшелеріне барып 
жазылыңыздар!БА
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ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ИНДЕКСІ 

65750

"Ақсу өңірі" газетіне 
жарты жылдық жазылу 

бағасы - "Ақсу өңірі" 
редакциясы арқылы 

1750 теңге және 
"Қазпошта" арқылы 
жазылушылар үшін - 
2207 теңге, 40 тиын. 

ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ

ӨНЕР ДЕП СОҚҚАН ЖҮРЕГІ

"Халыққа көмек" жалпыұлттық 
жобасының мақсаты барлық  
азаматтардың  өзекті мәселелерін 
шешуге ықпал ету.  Нақты  3  міндет 
айқындалды: мемлекеттік органдары  
қатыстыра отырып  қоғамдағы  өзекті 
мәселелердІ жедел шешу, тұрғындармен 
кері  байланыс орнату, белсенді аза-
маттарды қатыстыра отырып қоғамдағы 
мәселелерді шешу.

Аудандық партия филиалының 
ұйымдастыруымен  Қарасу ауылдық 
округінде аудандық партия филиа-
лы төрағасының бірінші орынбасары 
К.Дәулетбекова, аудандық жұмыспен 
қамту орталығының бас мама-
ны Д.Әлібекұлы, аудандық құрылыс 
бөлімінің бас маманы А.Әбілсейітов, 
Тұрғын үй жинақ банкісінің кеңесшісі 
А.Оралбекқызы және ауылдық округ 
әкімі, БПҰ-ның төрағасы Т.Арғынбаевтың 
қатысуымен "Халыққа көмек" 
жалпыұлттық жобасының көшпелі 
қабылдау өткізілді, кездесуде ауыл 
тұрғындары  тұрғын үй алу, жәрдемақы 
алу, тұрғын үй құжаттарын рәсімдеу, жер 

телімін алу туралы  сұрақтарына  меке-
ме қызметкерлері заң аясында кеңес 
берді. 

Жалпы республика  бойын-
ша партияның қоғамдық қабылдау 
бөлмесінде «Бірыңғай  әлеуметтік те-
резе» ұйымдастырылды. Онда әрбір 
азамат  өзіне ыңғайлы форматта келу, 
галл орталығы, электронды мекен-жай, 
әлеуметтік желі т.б. арқылы  өтініштерін 
білдіре алады. 

Жаңа партиялық жобаларды жүзеге 
асыру мақсатында Ақсу аудандық 
партия филиалы қоғамдық қабылдау 
бөлмесінде  мемлекеттік орган, Үкіметтік 
емес  және қоғамдық ұйым  өкілдерінен 
құрылған  Балалар құқығын қорғау 
Республикалық қоғамдық кеңесінің 
жұмысшы және арнайы мониторингтік 
топтар құрылып, елді мекендерді аралап 
түсіндіру жұмысын жүргізіп, тиісті меке-
мелер арқылы мәселелерінің оңтайлы 
шешілуіне  ықпал етуде.   

     
К.ДӘУЛЕТБЕКОВА,

аудандық мәслихат депутаты.

«Құтты мекен» партиялық жобасының бас-
ты мақсаты  нысандардың инженерлік және 
әлеуметтік инфрақұрылымына партиялық 
қадағалау болып табылады, яғни тұрғындар  
әлеуметтік-экономикалық маңызды істерге өз 
азаматтық көзқарасын білдіруге мүдделі болуға 

жол ашады.  Жемқорлықпен күрестің нәтижелі жолдары, қызметтік беделін асыра 
пайдалану әрекеттерін дер кезінде тиюға жағдай жасалынып, бюджеттік қаражат 
мақсатты жұмсалады.  

«Құтты мекен» партиялық жобасы «Nur Otan» партиясына еліміз бойынша 
қоғамдық бақылау орнатудың басты институтына айналады. Аудандық мәслихат 
жанындағы депутаттық фракция мүшелері К.Дәулетбекова, Ғ.Мұсабаланов, 
М.Естібаев, аудандық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы және тұрғын үй ин-
спекциясы бөлімінің басшысы І.Мұсабаланов, «Ақсу су құбыры» мекемесінің заңгері 
Қ.Шоқанов,  партиялық бақлау мүшесі Қ.Терібаев атындағы орта мектеп директо-
ры Е.Ноғайбаев, Жансүгіров ауылдық округі әкімінің орынбасары Қ.Қалдыбаев  
Көкөзек ауылындағы ауызсу жүйесін реконструкциялау және жабдықтау жұмысына 
партиялық рейд ұйымдастырды. 

Медігер «АИКО» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің учаске бастығы  
Т.Рысханов: «Жұмыс 2018 жылдың маусым айында  басталды, бүгінгі күні бас 
су тартқы  толығымен аяқталды, тұрғындардың 12 шақырым су ауыл іші құбыры 
жүргізілді, енді  үйлеріне дейін құбырларды тартуды  тұрғындар өздері жүргізеді»-
деді. Топ мүшелері  ауыл тұрғындарының үйлерін аралап  салынған жұмыстармен 
танысып, құдық қақпақтардың талапқа сай болуын қадағалауды тапсырды.

   М.ЕСТІБАЕВ,
 аудандық партиялық бақылау комиссиясының мүшесі.

Шәкіртінің әр жетістігі – ұстаз үшін бір 
қуаныш. Өз уақытын аямайтын, өзгенің 
уақытын аялайтын жанның еңбегі қашанда 
құнды, бағалы. Заман ағымымен, қоғаммен 
бірге жасасып, түрленіп отыратын ән өнерін, 
қазақы бояуын сіңдіріп, қалпынан ажыратпай 
елге ұсынып, жаһандық жарыстарда таны-
стырып келе жатқан жас ұстаз, халықаралық 
байқауларда ел намысын қорғап, топ жа-
рып жүрген шәкірттер тәрбиелеген Ілияс 
Шұғайдың бейнесін ашып көрмекпіз. 

Франция астанасы. Қазақтың ұлы тено-
ры Әміре Қашаубаевтан кейін өнер астана-
сы қазақ әнін, әншілерін жоғары бағалайды. 
Егемендік алған жылдары да қаншама та-
лантты әншілеріміз өз өнерлерін мойындат-
ты. Былтыр «Париж, мен сені сүйемін» атты 
халықаралық ән байқауында жұдырықтай 
қазақтың баласы Шәмшінің «Ақжайық» әнін 
айтып, бірінші орын алды. Жарысқа қатысқан 
300-ден астам өнерпаздың арасынан ауыл-
дан шыққан Мұқатай Дидардың шеберлігі 
жоғары болды. Сол сәтте жас ұстаз Ілияс 
Шұғайдың еңбегі бағаланды. Ақсу ауданы, 
Ілияс Жансүгіров ауылындағы "Исатай Иса-
баев" атындағы өнер мектебінде ұстаздық 
қызмет істеп жүргеніне биыл үш жыл толатын 
ұстаздың алғашқы қадамы дәл осындай ірі 
жетістікпен басталды.

Ізденімпаз ұстаздың тағы бір шәкірті биыл 
да Парижді таңғалдырып қайтты. Тоғыз 
жастағы Гауһар Оразғалиева «Құтты ұям» 
әнімен халықаралық жарыстың бірінші ор-
нын жеңді. Ілияс қазір Талдықорғандағы 
Ақын Сара атындағы өнер мектебінде де 
қызмет істейді. Екі жақта да шәкірт тәрбиелеп, 
балалардың талантын ұштап жүрген жас 
ұстаздың еңбеккерлігіне сүйсінесің. Оннан 
астам шәкірті облыстық, республикалық 
байқаулардың лауреаты атанды.

Кейіпкеріміз Ақсу ауданында 1989 жылы 

20 желтоқсанда дүниеге келген. Әнге де-
ген құмарлық бала жастан басталады. Бұл 
тұрғыда нағашыларына тартқан. Жүрімбек 
Сыдықов атындағы орта мектепте оқып 
жүріп-ақ талай ән байқауларына қатысып, 
жүлделі орындар алды. Орта мектептен 
кейін Темірбек Жүргенов атындағы Өнер 
академиясына театртану бағыты бойын-
ша грантқа оқуға түскенімен  әнге деген 
ғашықтық, махаббат жеңіп, ол оқуынан бас 
тартып, музыка мамандығын таңдады. Лаки 
Кесоглу мен Толқын Забирова бағыт беріп, 
дауысының эстрада емес, классика екенін 
анықтап, жөн сілтегеннен кейінгі өмір жолы 
өзге арнаға бұрылды. Талдықорғандағы 
Күләш Байсейітова атындағы колледж бен 
Алматыдағы Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясынан білім алған 
Ілиястың сазгерлік қыры да бар. Өзінің ай-
туынша, жиі ән жазатындардың қатарынан 
емес. Алғашқы әні анасы дүниеден өткен 
кезде шыққан. Шабытпен сазы келді, артын-
ша анасының құрбысы Мадина Жұмкеева 
сөзін жазып берді. Содан да болар, ол әнді 
шәкірттері кезек-кезек орындап, байқауларға 
қосып, жүлделі болып жүргендігі.

Бүгінде ән қоржынында онға жуық өз туын-
дысы бар. Кеуде тұсында орналасқан бір уыс 
еттің әнге әуестігі отадан кейін де жалғаса 
берді. Жыл сайын дәрігерлік тексерістен 
өту міндеті қойылғанымен, шәкірттерінің 
жетістігі жүрек шіркінге шабыт беріп, уақыт 
тапшылығынан ұмытып кететінін де жасыр-
майды кейіпкеріміз. Бүгінде алыс-жақын ау-
ылдардан жас ұстаз Ілиясты іздеп келіп, то-
бына жазылатындар бар. Бұл білімділіктен, 
ізденімпаздықтан шығар деп білеміз. Асқан 
асуы біршама жас ұстаздың бағындырары да 
мол.       

Серік ҚАНТАЙ,
облыстық "Жетісу" газеті.
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Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі Газет қазақ тілінде аптасына бір рет, 
жұма күні  шығады.

АЌСУ ӨЊІРІ

«Қазақстанның   үздік  
әлеуметтік  жобалары»  

байқауын өткізу  туралы 

 Туберкулездің 
алдын алу

Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! Азиялық несие 
қоры топтық және жекелей не-
сие ұсынады: 

Коммиссиясыз
Сақтандырусыз
Топтық несие құрамы 3 адам-

нан 10 адамға дейін, әр адамға 
30000 теңгеден 1 000 000 
теңгеге дейін несие беріледі.

Жеке кепілсіз несиелер 1 
000 000 тенгеге дейін, ал жеке 
кепілмен несиелер 20 200 000 
тенгеге дейін беріледі. Соны-
мен қоса бізде айлық жалақыға 
жұмыс істейтін жұмысшылар 
мен зейнеткерлерге 500 000 
теңгеге дейін жылдам несие 
түрін ұсынамыз.

Микро қаржылық ұйым 
«Азиялық несие қоры» - соны-

мен қатар жұмысқа шақырамыз:
Несие менеджерлері мен 

жүргізуші (өз куәлігімен) қажет.
Біз Сіздерді күтеміз!
 Мекен-жайымыз: Алматы об-

лысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров 
ауылы, Желтоқсан көшесі, 20 
үй, Ермек - 8-771-746-47-97, 
жұмыс телефоны: - 2-13-34.

«АЗИЯЛЫҚ НЕСИЕ  ҚОРЫ» 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ІЗДЕЙДІ

«Қазақстанның   үздік  
әлеуметтік  жобалары»   байқауы  
2019  жылы  «Нұр Отан»  пар-
тиясы, Қазақстан Республикасы  
Еңбек  және  әлеуметтік  қорғау  
министірлігі, «Мемлекеттік  
әлеуметтік сақтандыру  қоры» 
акционерлік  қоғамы, аудан  
әкімдігі  атынан  және  аудандық  
жұмыспен  қамту  және  
әлеуметтік  бағдарламалар  
бөлімінің ұйымдастыруымен  
өткізілетін байқау өз  жұмысын  
бастайды. 

Жобаға  қатысуға  ниет  ет-
кен   жоба   иесі  жобасын  
Ақсу  ауданының  жұмыспен  
қамтуды   және  әлеуметтік 
бағдарламалар  бөліміне  
ұсынуға  болатыны  жайында  

алдағы  жылдары айтылған  
болатын. Ауданымыздың  әр  
тұрғыны  әлеуметтік  салаға 
деген  көзқарасы мен  өзін 
толғандырып  жүрген  мәселесі  
бойынша  құрастырған  жоба-
сын  байқауға  қатыстырып, бақ  
сынастыруға  лайық  деп  санай-
мыз. 

Барлық  сұрақтар  бойынша  
аудан  әкімдігінің  ресми  сай-
тында  жарияланған  байқаудың  
өткізілетіні  туралы Ережесімен 
танысуға  және әлеуметтік  
бағдарламалар  бөлімінің 2-17-
14 телефонына хабарласып 
білулеріңізге  болады.

 Қ.БЕКБАЛАНОВ,
 бөлім  басшысы.  

Тұрғындар назарына!
Ескерту! Қазіргі таңда балалардың жаздық демалыста екендігі 

бәрімізге белгілі. Десе де балалар Сиқымов атындағы стадионда 
өз еркімен кешкі және түскі уақыттарда турникке тартылып ойнау-
мен қатар, доп алаңының қақпасы және қашаларға сонымен қатар 
баспалдақтармен жүгіріп ойнауда. Балалардың ойынға әбден 
беріліп оқыс жағдайға тап болуы әбден мүмкін, ата - аналардың 
балаларын қараусыз жібермеуін ескертеміз.

Аудандық БЖСМ директоры.

Маман кеңесі

Туберкулез - ол өте ауыр 
инфекциялық ауру. Ол түберкулез 
таяқшасын қоздырады. 
Түберкулезбен ауыратын 
адамнан түберкулезді жеңіл 
жұқтыруға болады. Туберкүлез 
ұзақ емделеді, толық сауығуға 
бір жылдан артық уақыт кетеді. 
Туберкулездің алдын алу ша-
ралары - салауатты өмір сал-
ты - құнарлы тамақтану, үнемі 
дене шынықтырумен айналысу, 
жақсы демалу. Жиі тексеріліңіз, 
Қазақстанда туберкулезді 
ерте анықтау үшін халықты 
жаппай профилактикалық 
флюорографиялық тексерулер 
өткізіледі. Зерттелу тегін. Вакци-
налау - түберкулездің таралуын 
ескертетін маңызды қадам. 

Балалар туберкулездік 
инфекцияларға аса жақын және 
екпе егілмеген балалардың 
түберкулезбен ауруы ықтимал. 
Науқаспен байланыс жасаған 
барлық отбасы мүшелері, со-
нымен қатар адамдар туберку-
лезге жиі тексерулері керек. Де-
малу еңбек ету режимін дұрыс 
қадағалаған, дәрігердің барлық 
нұсқаулықтарын орындаған 
жағдайда науқас   аман болады.

 
К.БАЙТОҒҰЛОВА,

Суықсай ауылдық округінің 
СДА фельдшері.

Әлемде талай қызық бар...
* Алясканың туын 13 жасар бала ойлап тапқан.
* Бірде - бір елде әскери сәлем сол қолмен берілмейді.
* Антарктиданың халықаралық телефон коды - 672.
* Капитан Кyк Жердің барлық бөлігіне аяқ басып, Антар-
ктиданы ғана көрмеген бірінші адам.
* Батыс африкалық матами тайпасы футболды адамның 
бас сүйегімен ойнағанды жақсы көреді.
* Ағылшын кітапханаларында көбіне Гиннестің рекордтар 
кітабы ұрланып тұрады.
* Шимпанзелер төбелестен кейін әр уақытта ымыра 
ретінде бір-бірлерінің еріндерінен сүйіп тұрады.
* Монаконың ұлттық оркестрі мемлекеттің әскерінен 
көп.
* Сахара шөлінде 1979 жылдың 18 ақпанында қар жауған.
* Канада ауданы жағынан Қытайдан, ал Қытай АҚШ-тан 
үлкен.
* 1983 жылы бала туылмаған жалғыз ел - Ватикан.
* Ніл екі рет мұз құрсанған - IX бен XI ғасырда.
* Көне Шығыста қытыққа қатал тыйым салған уақыттар 
болған. Күнә жасауға итермелеуі мүмкін екендіктен.
* 14. Лас-Вегастың ойынханаларында сағат жоқ.
* Эскимостар тілінде "қар" атауына байланысты 20 сөз 
бар.
* Италиядағы Барби қуыршақтары Канададағы 
канадалықтардан көп.
* Франциядағы заң адамның бет-әлпетімен туыс емес 
қуыршақтарды сатуға тыйым салады. Мәселен, бөгде 
ғаламшарлық.
* Канада БҰҰ шешімімен соңғы 5 жылда 4 рет өмір сүруге 
ең қолайлы аумақ атанып отыр.
* Ежелгі Римде науқас операция үстінде өліп кетсе, 
дәрігерлер жаза орнына қолын кесіп тастаған.
* Біз білетін Мона Лизаның біз білмейтін алғашқы үш 
нұсқасы бар. Рентген дәлелдеуде.
* Адам басының орташа салмағы 3,6 келіні құрайды.
* Әлемде ең көп орындалатын ән  - Haррy birthday to you - 
авторлық құқығы сақталған.
* Үрейлі фильмдердегі қорқыныш тудыратын музыка-
лар “вотерфон” деп аталатын аспаптың көмегімен 
шығарылады.
* Сағат жарнамаларына ортақ бір қағида бар - сағат тілін 
10:10 деп түзету. Бұлай жасаудың бар сыры, сағат тілі 
логотиптерді жауап қалмауы үшін.
* Әйелдің қолымен түсірілген вестерн жанрында жалғыз 
ғана кино бар.
* Кэмерyнның "Титаник" фильмінде ең көп айтылатын сөз 
- Роза.
* Бір қыл шаш 3 келі салмақты көтеріп тұра алады.
* Еуропалықтар керікті алғаш көргенде «түйелеопард» 
деп атапты. * Түйе мен леопардтың будандасуы деп 
ойлап қалса керек.
* Денеге шаққанда ең үлкен ми салмағына ие - құмырсқа.
* Жер бетінде 70 пайыздан астам тірі тіршілікті бакте-
риялар құрайды.
* Піл - 4 тізесі бар жалғыз жануар.
* Токиодағы зоопарк әр жылы 2 айға жабылып тұрады, сол 
уақытта жыртқыштар адамдардан аулақта демалуға 
мүмкіндік алады екен.
* Құмырсқа жегіштер құмырсқамен емес, термиттермен 
қоректенгенді қалайды.
* Керіктің босанған уақытында баласы бір жарым метр 
биіктіктен құлайды.
* Түйе өркешіне қарамастан, омартқасы тіке біткен жану-
ар.
* Ұрғашы иттер төбеттеріне қарағанда көп тістейді. 

"Massaget.kz" сайтынан алынды.  

2019 жылы маусым айында  
«Нәтижелі жұмыспен қамту-ды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017– 2021 жылдарға арналған 
"Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде «Молықбай» мәдениет 
үйінде аудан әкімінің орынбаса-
ры Есжанов Ғазиз Отарбайұлының 
төрағалығымен Халықты  
жұмыспен қамту орталығының 
ұйымдастыруымен «Бос жұмыс 
орындарының жәрмеңкесі» өткізілді. 

Жәрмеңкеге «Ақсу қант» ЖШС, 
ЖШС Корпорация Луцяо Провин-
ции Шаньдун» Қазақстандық фи-
лиалы директорының орынбасары, 
«Посмитный» Қапал май зауыты, 
Қапал орман шаруашылығы, білім 
бөлімі, орталық аурухана, Ақсу су 
құбыры, ветеринариялық станция-
сы, «Ақ-Нар»,  «Амина» мейрамха-
налары, Қ.И.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп гимназиясы, Е.Сиқымов, 
Ж.Сыдықов, Жансүгіров атындағы 
орта мектептері, Қарлығаш, "Ай-
жұлдыз" балабақшалары, шаруа 
қожалықтары, жеке кәсіпкерлер, округ 
әкімдері жұмыссыздар барлығы - 160 
адам қатысты.

Өткізіліп отырған шараның мақсаты, 
халықтың жұмыспен қамтылу деңгейін 
жоғарылату үшін жұмыс беруші мен 
жұмыс іздеп жүрген азаматтардың 
арасында тікелей байланыс орнату 
және өңірде жұмыссыздық деңгейін 
қысқарту болып табылады. Осын-
дай жәрмеңкелер арқылы жедел 
түрде жұмыс берушімен тілдесуге, 
орналасуға мүмкіндік алады. 

Жұмыспен  қамту шараларына  
белсене қатысып үлесін қосқаны үшін 
жұмыс берушілер және округ әкімдері, 
мамандары аудан әкімінің алғыс ха-
тымен, сыйлықтармен марапатталды. 
Қысқа мерзімді кәсіптік оқуды аяқтаған 
40 адамға әртүрлі мамандықтарымен 
сертификат табыстады.

Қорыта келгенде жұмыс 
берушілердің ұсынған бос жұмыс 
орындарына Шаруа қожалықтарына 
- 51, Матай, Ақсу ауылдық округі 
әкімі аппараттарына  - 2, ЖШС Кор-
порация Луцяо Провинции Шаньдун» 
Қазақстандық филиалына - 5  барлығы 
58 адамға жолдама беріліп жұмысқа 
орналасты. Жәрмеңкеге келген аза-
маттар өздерінің көкейінде жүрген 
сұрақтарға толық жауап алды.

     Б.ҚҰРМАНҒАЛИЕВА, 
халықты жұмыспен қамту 

   орталығының директоры.

Лагерь аруы - 2019

Жуырда Алтынарық ауылындағы Қаракемер атындағы орта 
мектепте жазғы тынығу лагерінің 3-ші кезеңі өтті. Жазғы демалыс 
алаңының мақсаты - жаз мезгілінде  балалардың денсаулықтары 
сауықтырылып, ой-өрістерін дамыту, салауатты өмір сал-
тын қалыптастырып, жазғы каникул күндерін қызықты да есте 
қалаларлықтай өткізу. Жоспар бойынша тәрбиелік мәні бар, салау-
атты өмір салтын қалыптастыру мақсатында  әртүрлі  іс-шаралар 
атқарылады. 

Атап айтқанда, «Әнші, биші, күйші балапан», «Жаңылыспай 
жаңылтпаш айт», «Ертегі оқып тыңдаймыз», Шебер қағаздар» ап-
пликациядан жарыс, би ырғағы «Қара жорға», «Тоғызқұмалақ ой-
наймыз», «Толағай» эстафеталық жарысы, «Бояулар сыры» сурет 
байқауы, ертегілер оқып, сахналау т.б. Демалыс алаңына келген 
балалар  түрлі үйірме жұмыстарына қатысып, ой-өрістерін дамы-
тып, әр түрлі танымдық дүниелермен танысады. Мектеп медбикесі 
«Жеке бас тазалығын сақтау», «Тіс күтімі» сияқты дәрегерлік 
кеңестер беріп отырады. Мектеп алаңына, ауыл сыртына  топсе-
руен ұйымдастырылады. 

Онда "Лагерь аруы - 2019" байқауы ұйымдастырылды. 
Жетекшілері - Мадина Мырзақасымова мен Дана Жұмағалиевалар.

Байқау 3 кезең бойынша болды. Бірінші - таныстыру, екінші - 
өнер, үшінші - мақал - мәтелден жарысты. "Жүзден жүйрік, мыңнан 
тұлпар",-демекші І орынды Сымбат Төлеуқан, ІІ орынды Кәусар 
Русланқызы және ІІІ орынды Бегайым Мырзақасым жеңіп алды.

Демалыс алаңының жұмыс уақытында қауіпсіздік ережесінің 
сақталуы басты назарда болды. Далалық – практикалық 
жұмыстар, әр түрлі жарыстар өткізілді. Жазғы демалыс кезеңінде 
оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға атсалысқаны 
үшін баастауыш, дене шынықтыру және көркем еңбек пәнінің 
мұғалімдеріне мектеп әкімшілігі тарапынан алғысымызды 
білдіреміз.

Мадина МЫРЗАҚАСЫМОВА,
Қаракемер атындағы орта мектептің 

бастауыш сыныбының мұғалімі.
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Тек ақын ғана емес, үлкен прозаик, 
драматург, сатирик, журналист, ау-
дармашы Ілияс Жансүгіровтің қазақ 

әдебиеті тарихында алатын орны үлкен. 
Ол өзінің шығармаларымен әдебиетіміздегі 
көркемдік тәсілді қалыптастыруға елеулі 
үлес қосты. Заман шындығын, оның 
өткен шырғалаңын нақты суреттей білген 
реалист қаламгер, ащы шындықты 
мақалалары арқылы оқырманға жеткізе 
білген ұлтжанды азамат. Сөз зергерінің 
айшықты туындылары қазақтың көркем 
сөз мәдениетін дамытып қана қоймай, 
әдеби тілді байыта түсті. 

«Жантақ жеген» 
жылдар

Ілияс Жансүгіровтің журналистік қызметі 
Ташкенттегі қазақ-қырғыз институты 
жанындағы оқытушылар даярлайтын екі 
жылдық мерзімді курсқа түскеннен кейін 
басталды. 

Бірде ол: «Мен далада өскен қазақтың 
баласы боламын. Ойын-сауық, алыс-
жұлыс, той, өлең, айт, айтыс, ат шабу 
– менің біте қайнап бірге өскен таныс 
әдеттерім. Бұл әдеттер мені қайда жүрсем 
де иектейді. Ең аяғы газет оқысам да, 
өлеңдерім, кекесін әзілдерін, шашаула-
рын қарастырғылаймын», – депті. Бұл 
сөздердің өзінен Ілияс Жансүгіровтің 
журналистикаға бет бұра бастағандағын 
аңғарамыз. 

Кеңес өкіметі орнағаннан соң Ілияс 
Жансүгіров жаздай ел ішінен комиссияға 
әдебиет жинау қызметінде болып, 
Тәшкентке келді. Кейін «Өмірбаяным» 
атты мақаласында былай деп жазады: 
«Қалалы жерде, қайнаған оқулы-ордалы 
жерде өмірімде болғаным сол. Театрды 
көргенім сол. Кейін өзіміз ойнадық. Жанақ 
ақын болып айтыстым. Бірақ жазумен ай-
налыса алғаным жоқ». Алайда осы инсти-
тутта тек бір қыс қана білім алады. Оқи 
жүріп, «Ақ жол» газетіне жұмысқа орнала-
сып, корректор қызметін атқарады. «Жас 
Алаш» газетін Ғани Мұратбайұлының 
ұйымдастыруымен алғашқы нөмерлерін 
басуға белсене қатысады.

Аталмыш газеттің бірінші номері 1921 
жылдың 22 наурызында жарық көреді. 
«Жас замандастарға» атты бас мақаланы 
Ілияс Жансүгіровтің өзі жазады. Өткен 
өмірге көз салып, журналистік қызметін 
есіне алғанда: «Менің алғашқы баспасөзге 
бірінші шыққан мақалам осы»,  – дейді

ҚазААП-тың VI жылдығында (1931 ж.) 
сөйлеген сөзінде Ілияс Жансүгірұлы:  «1925 
жылдың күзінде Мәскеуге оқуға кеттім 
де, журналистердің оқуына кірдім. Мұны 
1928 жылы жазда бітіріп, газет жұмысына 
кірістім, қазір кино жұмысындамын. Міне 
менің білім алу әмірімнің ресми жағы, яғни 
қызметім осы болады», – деп еске алыпты.

Батыр Қалмырзаев «Ілияс Жансүгіров 
және «Қазақ» газеті» мақаласында: «Шын 
мәнінде Ілиястың алғашқы мақаласы 
«Қазақ» газетінің бетінде басылыпты. 
Ілияс Жансүгіров осыны неге айтпайды? 
Оған мына жағдайлар себеп болған деп 
ойлаймын. Біріншіден, «Кіші Октябрь» 
саясатының теріс болғанын сезген Голо-
щекин өзіне наразылық, қарсылық болаты-
нынан қауіптеніп, жергілікті қайраткерлер 
мен интеллигенция арасында репрессия-
ны бастайды. Әсіресе, революцияға дейін 
қалыптасқан қазақ интеллигенттеріне 
шүйіліп, оладың отызға жуығын қамауға 
алады. Солардың бірі – «Қазақ» газетінің 
редакторы болған Ахмет Байтұрсынов 
1929 жылдың 2 маусымында ұсталды. 
Онда 1934 жылға дейін болады, ал 
Ілиястың «Социалды Қазақстандағы» 
мақаласында: «А.Байтұрсыновты, ол 
шығарған «Қазақ» газетін де ауызға алу 
мүмкін емес еді. Екіншіден, «Қазақ» газеті 
тіпті соңғы кезге дейін ұлтшыл, буржуа-
зияшыл, либералшыл орган деп саналып 
келеді. Ілияс Жансүгіровтың «Алғашқы» 
мақалам «Қазақ» газетінде жариялан-
ды»,– деп себептерін түсіндіреді. Демек, 
Ілияс Жансүгіров тоталитарлық жүйенің 
алаштықтарды іштей қолдамағанын 
аңғартады.

Жоғарыда жазғанымыздай, бір ғана қыс 
оқып, жаз шығысымен оқуын тастап, 1921 
жылдың мамыр айында Жетісуға, өзінің 
туып- өскен өлкесіне оралады. Өзімен 
бірге институт мұғалімі деген бір бет 
парақшаны алып кетті. Келе салысымен 
бұқара жұмыстарына араласады. Бұл кез-
де Кеңес өкіметі орнатылып, кедейлерге 
байлардың дүниесін алып, үлестіріп жат-
ты. Ілияс Жансүгіров үшін әдебиет, жазу 
екінші орында қалып қалды. Тек кейде 
Алматы қаласында шығатын «Кедей еркі» 
газетіне өлеңдерін жіберіп тұрды. Өзі куә 
болған оқиғаларды жазып, ел-елді ара-
лап, баспасөзге халықтың құлшынысы 
қандай екенін зерттеп, «Ақ жол» газетіне 
мақалалар жолдады. Жергілікті жерлер-
де баспасөз таратылмайтынын, жауапты 
болыстар мен ревкомдары өз жұмысына 

І.Жансүгіровтың туғанына - 125 жыл!

Жансүгіровтің 
журналисти

касы

жауапкершіліксіз қарайтынын сынайды. 
Оқу жылы басталысымен Белтоған ауы-

лында мұғалім болып істейді. 1922 жылы 
Алматыға қараша айында келіп, 1923 жылдың 
басында «Тілші» (қазіргі «Жетісу» газеті) 
газетіне тілші болып жұмысқа орналасады.  
«Менің қалам қызметімен айналысқаным 
– осы 1932 жылдан. «Тілшіден» мақала, 
оқшау өлең жаза бастадым. «Жетісу әйелі» 
деген бір жорнал шықты. Онда бір өлең, бір 
әңгімем басылды. Сол «Тілшіге» күні бүгінге 
шейін жазып тұрам. Ташкенттегі «Жас 
қазақ», «Сана», «Шаншар» жорналдарына 
материалдар жібере бастадым. Бұлардың 
басылғандары да, басылмағандары да бол-
ды», – деп өзінің өмірбаянында жазады. 

«Ілиястың журналистік-жазушылық өмір 
белестеріне қарап, оның қызметін екі кезеңге 
бөлуге болады: бірінші – 1920-1925 жыл-
дар арасы, яғни, оның «Тілші» газетінде 
істеп жүрген, екіншісі – 1928 жылдары бергі 
жердегі, демек, Москвадан оқып келгеннен 
кейінгі «Еңбекші қазақта» істеген және онан 
соңғы жылдары», – деп Темірбек Қожакеев 
«Күлкі күші» деген мақаласында Ілиястың 
жұмыс істеп жүрген  уақытын екі үлкен 
кезеңге бөледі. 

«Тілші» газетінде хатшылық қызметінен 
бастап, редакторға дейін көтеріледі. Осы 
жұмыспен қатар Алматыдағы халыққа білім 
беру институтында лектор және директор 
болып жұмыс атқарады.

Темірбек Қожакеев «Журналист 
Жансүгіров» атты мақаласында атақты 
публицистің өнеріне келесі сипаттама береді: 
«Журналист Жансүгіров мұрасының басты 
құнары тілінде. Қазақ тұрмысының әсерлі, 
шынайы елесі, ой-пікір бейнелілігі, табылған 
теңеу, келісті портрет, күлкілі қимыл-әрекет 
оқырманды мейлінше тұшындырып, тамсан-
дырып тартып отырады. Әсіресе, жазушы-
журналист образды ойлауға, айтпақ пікірді 
бейнелеп жеткізуге шебер». 

Газет беттерінде алуан түрлі мәселелер 
көтерді. Мысалы, «Жұмағали-Нұркей» 
шашау сөзінде жергілікті жердегі комсо-
мол жетекшілері жастардың проблемасын 
білмейтінін қатты сынға алады. Сонда осы 
түрлеріңмен қалай съезге барасыңдар де-
генде, «Анда барсақ ағызармыз тілдің май-
ын» деп жауап берген Нүркейді «жарайсың, 
шұлғаубайым» деп мазақтайды. 

1924 жылы жазда Алматыда орналасқан 
қазақ-қырғыз халық ағарту институтының ди-
ректоры қызметімен қоса, «Тілші» газетінде 
жұмыс істеп жүрді. Осы кезде шәкірттеріне 
арнап, «Қызыл сауат» қолжазба журналын, 
«Бұлақ» атты қабырға газетін шығарды. 
Қырғыздың бірнеше қатар жазушылары, 
Ғали Орманов, Дүйсенбек Еркінбеков және 
тағы да басқалар Ілиястың басшылық еткен 
газетінен үлгі алып, оны ұстаз тұтқан. 

Ілиястың журналистика саласындағы 
еңбегі зор орасан. Ел ішіндегі мәселелерді 
қозғағаны, рухани жағынан өсуіне 
көмектестескені оны ел арасында сыйға 
бөледі. Мәселен, «Тілші» газеті 1925 
жылдың 18 тамызында мерейтойын атап 
өтті. Газеттің жарық көруіне үш жыл болды. 
Мерекелік нөмерінде газет беттерінде қалам 
тербеткен қайраткерлер жайлы ақпарат 
беріп, суреттерін шығарды. «Тілші» газетінен 
шыққаннан бері қалам-қайраты жағынан зор 
көмегін тигізген, қаламы өткір, сөзі сұлу, ірі 
жазушылар қатарынан саналатын азаматы-
мыз – Ілияс деп, оның еңбегін биік бағалады.

Ілияс Жансүгіров өз мақаласында оқу-
ағарту мәселесін де ортаға салды. Ол тек 
қана журналист емес, осы жұмыспен қатар, 
ағартушылық қызметін де бірге алып жүрген. 
Доценты Дүйсен Аңсабаев «Ілияс Жансүгіров 
– публицист» атты зерттеуінде: «Ілияс – 

ағартушы-журналист», – деген. 
Революцияға дейін қазақ дала-
сында оқуға мән берілмейтін. 
Сұлтанмахмұт Торайғыров: 
«Қараңғы қазақ көгіне, Өрмелеп 
шығып күн болам. Қараңғылық 
кегіне, Күн болмағанда кім бо-
ламын?!» деп осы қараңғылық 
кезді жазған. Міне, Ілияс та 
қазақтың болашақтағы қамын 
ойлап, елдің сауатсыздығын жою 
жайлы мәселелерді үнемі қозғап 
отырған. 

Ілияс өз мақаласында әйел 
затын мінезіне, ісіне қарай үш 
топқа бөледі. Алғашқысы – дала 

шаруасының ұйтқысы болып отырған әйел, І. 
Жансүгіровтің өзі айтпақшы, қап тігіп, шекпен 
тоқып, мал күтіп, отын алып, үй тұрғызып, 
«ә, құдайлап» өмір сүріп жатқан берекелі 
шаруа қатыны. Ал екіншісі – оқуға ұмтылып, 
тәрбие алуға талпынып жүрген жас қыз-
келіншектер. Әлеумет жұмысына араласып, 
қайрат көрсетіп жүрген осылар, үміт осылар-
да. «Бірақ осы әйелдер өте аз», – деп ав-
тор ескертеді. Үшінші топқа келетін болсақ, 
бостандықтың да, мәдениеттің де не екенін 
ажыратпай, дабырға ұшып, жүрегі сана-
сыз, шалағай, шолақетек әйелдер. Бұларда 
білім де, сана да, сәуле де жоқ. Иманы, ары, 
мақсаты – әдемі көйлек пен «шолақетек» 
бай. Үшінші топқа жататын әйелдер елге де, 
халыққа да қызмет ете алмай, тек намысқа 
тиіп жүргендігін меңзейді. 

Ілияс Жансүгіров «Еңбекші қазақ» 
газетінде жариялаған мақалаларына 
Таңқыбай, Сақа, Құйқалық деген бүркеншік 
аттарды қолданды. Мамытбек Қалдыбаев 
«Ірі дарын» мақаласында Ілиясты кеңес 
журналистикасының шоқтығы биік, ірі өкілі, 
оған алғаш келген жыл құстарының бірі деп 
баға берді. 

Ілияс Жансүгіров «Социалды Қазақстан» 
газетінің (12.02.1932) бетінде «Қателесуге 
қарсы большевиктік сынды күшейтеміз» де-
ген мақаланы жариялады. Бұл жаққа өзінің 
журналистік жолында кездескен қателерді 
талқылады. Әсіресе, соңғы жылда жіберген  
қателеріне тоқталды. Нақтырақ айтсақ, 
1921 жылы «Жас Алаш» газетінде шыққан 
мақалам менің сол кездегі теріс пікірім екені 
былай тұрсын, қара надандығымның бір 
үлгісі еді, – деп өзінің алғаш журналистикаға 
басқан қадамына сындық көзқараспен 
қарайды. 

Кәсіби маман

1925-1928 жылдар аралығында Мәскеу 
журналистика институтын тәмамдаған 
ақынды алғашқы қазақ кәсіби журналисі 
ретінде қабылдауға да болар. Ұлы ақынның 
қаламгерлік қыры оқырманын тамсандырған 
сұлу поэзиясының көлеңкесінде қалып 
қойғандай. Алайда оның публицистикасы 
бай. Бұл мұра – әртүрлі жанрды қамтитын, 
тақырыптық ауқымы кең, тілі құнарлы, ар-
найы ой жүгіртуді сұранып тұрған мақалары 
екені белгілі. Олар Ілиястың уытты фе-
льетондары, әдебиет, өнертану, музыка 
саласындағы өзіндік ой-талғам, ізденістерге 
толы мақалалары, білікті журналистің ел 
өмірінен жазған тамаша очерктері, Қазақстан 
Жазушылар Одағын басқарған қоғам 
қайраткерінің қоғамға, әдебиетке қатысты 
жасаған баяндамалары, сын-пікірлері. 
Түйіндеп айтсақ, ол – қазақ шежіресі, 
ел, жер тарихы, құнарлы тілі, дәстүрі, 
тұрмыс-тіршілігі, бай ауыз әдебиетінің 
інжу-маржандары сынды бір ұлттың бар 
байлығын бойына сіңірген энциклопедист. 

Ақынның өз қолымен жазған өмірбаянында 
жазылған төмендегі жолдарды оқысақ, оның 
нағыз журналист екеніне көз жеткіземіз. 
«1920 жыл ақтар жеңіліп, алаштар тара-
ды. Кеңес өкіметі орнады. Ел аш. Жұттан 
шыққан жұрт. Аштарға бидай үлестіретін 
ауылдағы комитет мүшесі болып қызмет 
істедім. Алғашқы әлеумет қызметім осы. 
Күзге оқу іздеп, Тәшкенге келдім.  Тәшкенде 
алғаш қазақ-қырғыз оқу институты ашылған 
екен. Көз таныс таба алмай, көп қиындықпен 
соның оқытушылар дайындайтын екі 
жылдық курсына кірдім Қазақ ана тілін, 
орыс таңбасын содан бастап оқыдым. Теат-
рда роль алып ойнадық. «Ақ жол» газетіне 
корректор боп кірдім. Кейін Мұратбайұлы 
Ғанидың ұйыстыруымен «Жас Алаш» газетін 

шығардық. Оның алғашқы номерінің бас 
мақаласын жаздым. Ол номерде «Жалпы 
жасқа» деген үгіт өлеңім басылды. Алғашқы 
басылған өлеңім осы шығар деймін. (Айта 
кету керек: «Жыл құсы» деген журналдың 
алғашқы санында Бәйділдә ұлының мені 
ұлтшыл деп көлденең тартатын өлеңі осы. 
Ол күндегі менің саяси сауатым анау бола-
тын. Жалғыз мен емес, ол уақытта талай 
қазақтың тап мәнісін ұғына қоймаған кезі 
еді. «Жас Алаш» деген газетінің атынан 
да тануға болады. Осылай өсу қазаққа 
табиғи жол еді. Іштен туа интернацио-
налист едім деген құр жанғайла. Өтірік. 
Қазақтың тарихи өсуінің шеңберіне симай-
тын алыпсатарлық. Ондай жолдастар өзін 
де, өзгені де алдайды, ол қиянат)». 

Әдебиеттегі алғашқы қадамын, осылай-
ша, журналист қаламымен қатар бастаған 
қарымды ақын, келе-келе сол кезеңдегі 
кеңестік өмір көріністері мен әдебиет, 
өнер, театр мәселелеріне қатысты келелі 
ой, сындарлы соны пікір айта білген ұлт 
қайраткеріне айналды. 

Сөз зергерінің мақаларының басым 
көпшілігі сын тақырыбында  өрбігені 
белгілі. Оған мысал, Абай шығармаларына 
қатысты айтқан пікірлері бүгінге дейін 
бағасын жоймағандығы. Ұлы ақынның 
шығармаларын тереңнен зерделей келе 
Ілияс: «Абайды жазба әдебиеттің басы 
деп санауға іңкәр етіп отырған оның тек 
жаңашылдығы, қазақ өлең құрылысына 
кіргізген жаңалықтары ғана емес, сонымен 
қатар, «Абайдың жалпы өлеңінің дені сау, 
тілі таза. Абайдың өлеңі таудан тасыған 
бұлақтай сарқырап жатса, сөздері сол 
бұлақтың түрлі тасындай жарқырап жата-
ды. Абайдың тарихи зор еңбегі «тіл өнерін 
жасап, қазақтың жабайы тілінен үлгілі, 
өнер әдебиет тілін жасағандығы», – деп 
толымды қорытынды жасайды.

Осы ойын дәлелдей түсу үшін Абайдың 
қазақ өлеңіне 14 түрлі өлең өрнегін 
қосқанын айта келе: «Абай өлең түрін 
жасауға қызмет еткен жазушы. Абай 
бұрынғы қазақтағы өлең, жырлардың 
өлшеу, үлгілерін кеңітудің үстіне араб, 
парсы, шағатай, орыс өлеңдерінің үлгісін 
кіргізіп, қазақ әдебиетін жаңалаған адам», 
– деп тарихи мәнді қорытынды жасайды. 
Сұлулық пен тазалықты, даналық пен 
жаңалықты көзімен ғана емес, көңілмен 
де көре біліп, әсемдіктің нәзік қауыздарын 
таңғы күн шапағындай аша біліп, әуенді 
сым пернелерін жүрек дүрсілімен баса 
білген Ілияс ақынның  сөз дүлдүлі Абай 
туралы сыни ойлары қай қырынан алсақ 
та ұлттық ақыл-ой қазынасының асыл 
мұрасынан табылары анық байқалады.

Ілияс Жансүгіровтің 1927 жылы 
«Еңбекші қазақ» газетінің 18 шілде күнгі 
санында  жарияланған «Қазақ күйлері жи-
налсын», «Ән, әншілер жайында» деген 
көлемді мақалаларын алсақ, әлбетте, по-
эзияда «Күй» (1929 ж.), «Күйші» (1935 ж.), 
«Құлагер» (1936 ж.), «Көбік шашқан» (1937 
ж.) сынды поэтикалық пафосы биік өнер 
тақырыбындағы шығармаларды дүниеге 
әкелген ақынның музыканың тілін, ұлттың 
өнерін, қазақтың қанымен келген асыл 
мұрасын терең білгендігі, терең түсінгендігі 
анық байқалады. 

Ілияс сол кездегі қазақ әншілерін 
екі топқа жіктеген. Бірінші топқа, дала 
музыкасының әрі актері (салушысы), әрі 
авторы (шығарушысы) бола білген музыка 
таланттары, ән шығарушылар – Біржан, 
Ақан, Әсет, Жаяу Мұсаларды кіргізеді. Ар-
тына тамаша ән мұрасын қалдырған бұл 
дала композиторларын ақын «әнді тыңнан 
салу» қасиетіне қарай топтаса, екінші 
бөлігін әнді «тыңнан салмай, бар арна-
ны қолдай салушылар» деген айдармен 
Әміре, Қали, Балабек, Пысмылда, Манар-
бек сияқты әншілерді атайды. Әйтсе де, 
әрқайсысы ән салатын, қоржынынан ел 
әндерінің небір сирек нұсқаларын табуға 
болатын, тігінші емес, бүтінші болса да 
жасаушы емес, жамаушы болса да, елден 
елге кезіп жүрген әндердің ең асылдары 
осыларда болатынын Ілияс ескерте кетеді. 

Қазақ музыка өнерінің шын жанашыры 
бола білген Ілиястың әндер, әншілер ту-
ралы бұл мақаласының да қазақ әдебиеті 
мен қазақ өнері тарихынан алатын орны 
ерекше екендігі анық.

Еңлік ҚАБДЕШ.
(Автордың рұқсатымен "Жетісу" 

газетінің сайтынан алынды).
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Баймұхамет ақын айтыпты  деген  өлең  
шумақтары  Ақсу-Қапал  өңірінде  әр  жер-
де  естіліп қалады. Кезінде  өнері  елен-
беген,  аумалы – төкпелі,  қуғын-сүргін  
кезінде  өмір  сүрген,  артында  ұрпағы  
қалмаған  ақынның  аты  өшпесін  деп  осы  
бір  шағын  мақаланы  бастап  отырмын. 
Ақсу  ауданы,  Құрақсу  мектебінің  дирек-
торы,  жерлес  ағамыз Ерболаев Кеңғали 
Айғалиұлы бала күнде  интернаттағы  
тәрбиешім,  ақынның  өлеңдерін  біледі-
ау  деген  адамдарға  бағыт  көрсетіп, 
сілтеме  жасап  еді.  Сөз  білетін,  
ескіден  қалған,  жады  мықты  көнекөз  
қариялардың  көбі бұл  күнде  дүниеден  
озды.  Соның  бірі  Баймұхамет  ақынның  
туған  жиені,  әкемнің  ағасы  Ақашбай 
ақсақал. Екіншісі өзіміздің  ауылдағы Есе-
наман төре еді. Бұл  кісілердің  бұл  күнде   
екеуі  де  бақилық  болды.  Ысқақ  бо-
лыс  туралы  мақала  жазам деп  ізденіп,  
Құрақсу-Қапал-Суықсай-Қызылжарлатып  
жүргенімде Бекежан  Ысқақұлы  мен  
әйелі  Тұрсатай  тәтемізден  ақын  туралы  
көптеген  дерек,  аздаған  өлеңдерін  ал-
дым. Ең  үлкен  олжам  бұрын  еш  жерде   
кездеспеген, баспасөзде  жарияланбаған  
Баймұхамет ақын  мен  Таңжарықтың  ай-
тысы. Бала  күннен  үлкендердің  аузы-
нан естіген, әсіресе  Ақашбай  атам  айта-
тын  Баймұхамет  ақынның  өлеңдерінің  
сілемі,  аздаған  жұқанасы  тағы  бар.  
Баймұхамет  Есболатұлы 1888 жылы  
Қапал  уезі,  Емелелі-Қайнар болысында  
туып, 1966 жылы  осы  өңірде  қайтты. 
Арабша  хат  таныған,  өте  зерек,  қағілез,  
дарынды   адам  болған.

1932 жылғы ашаршылық, «Мешін  
қырғыны»  кезінде  Бәкең  де  көппен  
бірге  Қытайға  өткен.  Шыққан  тегі  
Найман-Төлегетай-Матай-Аталық-
Айдабол тармағы.  Ел  аузында  Айда-
бол  Баймұхамет  ақын  деп  аталғаны  
құлаққа  әбден  сіңісті  болғаннан  кейін  
мақаланың  атауында  осылай  белгілеуді  
жөн  көрдім.  Аласапыран  үркіншілікте  
бәйбішесі  Дінә  осы  жақта  қалған.  Ер-
болат  деген  ұлы  болған  екен  соғыстан  
қайтпапты.  Қытай  жерінде  кейінгі  әйелі  
Балапанға үйленеді. 1950 жылы  Дінәні  
көріп  айтқаны:

«Дінәні жасымда  құдай  жапсырып  еді,
Бір  кісіге  алты  омыртқа  астырып  еді,
Қытайдан  қайтып  келсем  аман  отыр
Құдайым  өле-өлгенше  тапсырып  еді.
Баласаздың  басында  күнде  жауын,  
Тіршілікте  сұраймын  деннің  сауын.
Қытайдан  қайтып  келсем  әлі  аман, 
Неғып  сонша  жаратқан  берік  бауын!-   

депті әзіл - шыны  араластыра.  
Баймұхамет  ақынның  жүрген  жері  әзіл-
қалжың,  өлеңсіз  болмаған.  Сондайдың  
бірі  жиені  Ақашбаймен  сөз  қағыстыруы.  
Қазақта,  нағашы-жиен,  жезде – балдыз,  
қайны – жезде  қалжыңдасып  ойнай  
береді. Әкемнің  ағасы  Ақашбай  атамның  
табан  астында  тауып  айтатын  күлдіргі,  
әрі  терең  ойлы  қалжыңдары  нағашысы  
Айдабол  Баймұханбет  ақыннан  келген  
болса   керек.  Бәкеңнің  атама  айтқаны:  

Ақашбай  жігіт  екен  қыр  мұрынды,
Менімен  сөйлесуге  бір  бұрылды.
Шіреніп,  мұрындап  бір  сөйлейді  екен,
Сіңбіріп  тастасаңшы  құрғырыңды.
Ақашбай  Жетісуда  жайың  қалды,
Бір  шыны  бізден  алған  майың  қалды.
Ойынмен  он  төрт  мыңдық  етік  тозып,
Қытайға  жалаңаяқ  дайындалды.
Ақашбай  алты  жаста  жетім  қалды,
Ақпанда  жалғыз  жамбас  етің  қалды.
Ойынмен  он  төрт  мыңдық  етік  тозып,
Қай  жерде  елге  қарар  бетің  қалды.
Ақашбай  қызға  қарай  бейімді  екен,
Тарысын тышқан  құртқан  жейін  деген.
Суалып  ақ  сиыры  тары  бітіп,
Ақашбай жүдеп-жадап кейін деген.- 

дейді.
Сонда  Ақашбай  атамның  айтқаны:
Апырмай  сөзің  батты  нағашымыз,
Халыққа  қара  сөзбен  жағасыңыз.
Келгенде  қызыл  тілге  ешкім  жеңбес,
Қиын  сөз,  қиуадан  табасыңыз.
Төрт  болып,  екі  көзің  қызғаныштан,
Кемпіріңді  сарттан  жаман  бағасыңыз.
Бір  кезде  аттан  түспес  кісі  едіңіз,
Қалайша  үйден шықпай  қағасыңыз.
Кемпіріңіз  қаттырақ  қабақ  түйсе
Даладан  отын  әкеп  жағасыңыз. -  де-

ген  екен.
Мінезі  томырық, дүлей, ақылы кел-

телеу  ауылдың  жігітіне  Баймұхамет  
ақынның  табан  астында  айтқаны:

Қара  торы  жігітсің  доң  мінезді,
Құдай  саған  бермепті  оң  мінезді.
Ағайын  мен  ел  жұрттың  көңілі  қалар,  
Бұдан  былай  қоймасаң  ол  мінезді.
Ақын  Қытайдан  келгеннен  кейін  

біраз  уақыт  мал  баққан  көрінеді.  Сон-

да  астындағы  атына,  бастыққа  көңілі  
толмай, қажып  айтқаны:

Запперме  Қожа  берді  жауыр  торы,  
Мың  салсаң  бір  баспайтын  малдың  

қоры.
Ұзақ  күнге  митыңдап  қалжыратты,  
Бәкеңнің  арылған  ба  қалың  соры!-  

деп  шағынады  ақын.
Қапалдағы Баянжүрек тауы өзінің  

жан-жануары, ерекше тастары, әдемі  
бұлағымен  өзгеше  жер.  Баймұхаметтің  
Баянжүрекке  қарап  айтқан өлеңі:

Жер  көркі  жер  жәннаты  Баянжүрек ,
Тұрады  қысы-жазы  бірдей  түлеп.
Үйіріліп  таңғы  соққан  сары  желі,
Қойғандай  түніменен  қарын  күреп.  
Арғы  беттен  келген  алғашқы  жылда-

ры  халықтың  тұрмысы  ауыр,  мал-мүлкі  
түгел  Қытайда  қалған,  жаңа  тіршілік,  
қиыншылық  уақыт. Бірде  Баймұхамет  
ақын менің атам Бекболаттың інісі  
Жанболаттың үйіне түседі. Жанбо-
лат  атамыз  бен  Бижан  апамыз  бала-
лы – шағалы  4 ұл, 3 қызы  бар.  Шәйға  
отырғанда  Бижан  апамыз,  «Бәке, елдің 
бәріне өлең  арнайсың,  маған да  бірдеңе  
айтсаңшы?»- дейді.  Ақынның  сол  жерде  
суырып  айтқаны:

Кәртөшке  Бижан  берді  асты  күйген,
Үстінен  екі  қасық  маған  тиген.
Балалары  талапайлап  соғып  алды,
Орыстар  аштан  өлмей  қалай  жүрген,-  

депті. 
Бәкең қызы мен күйеубаласына  

қыдырып  келіп  жатады.  Қызы  мен  күйеу  
баласы  картошка  басып  әкеліп  үстелге  
қояды. Сонда  Бәкең:

Қыз-күйеуге  келіп  ем,  
Қартаң  тартқан  жасымда.
Кәртөшкемен  қатырды, 
Бір  малдың  бермей  басында!- дейді.
Содан ұялып қалған қыз-күйеу  

сасқслақтап  қалады.  Дастархан  басын-
да  бірге  отырған  Бәкеңнің  құдашасы  
«Ұят  болды-ау,  біздің  үйге  жүріңіз»,-  
деп  қиылады. Бәкең қыз-күйеуінен шығып  
жаңағы  құдашаның  үйіне  барады.  Үй  
иелері  үйрек  сойған  екен.  Сонда  ақын:

Сойған  екен  үйрек,
Құдаша  келді  сүйреп.
Қазбен  үйрек  тұрғанда,
 Қой  союда  сирек!- деп  Аллаһу  акбар  

деп  бетін  сипапты. 
Ақынның  ендігі  өлеңдері  мен  айтыс-

тарын  әкем  көзі  тірісінде  Баймұхамет  
ақыннан араб жазуымен жазып  алған  екен.  
Түтеленіп,   тозған  сонау  60-жылдардағы  
қағазды  сандықтың  түбінен  шешем  тау-
ып  алып,  оқып  берді.  Бәкең  біраз  күн  
үйде  қонақ  болып  жатқан  көрінеді.  Өзі  
думаншыл  әкем  мен  қонақжай  шешем  
үш  күн  Бәкеңді  қонақ  қылып  күтеді.  Сол  
кезде  жазылып  алынған  өлеңдердің  осы  
уақытқа  дейін  сақталуының  себебі,  анам  
Оралханның  ұқыптылығы  арқасында  
болса  керек. Анамның  айтысында  үйде  
қонақ  болып  жатқанда,  әкем  Сұлтанғазы  
Бәкеңнең  өлеңдерінізді  жазып  алай-
ын  деп  сұрайды.  Сонда ақын  қамығып, 
«Не қыласың? Кімге керек дейсің?  
Өзімнен  ерген ұл жоқ, қалады да керексіз  
болып...-деп  қатты  қайғырды дейді. Жа-
нын  қоятын әкем бе, үшінші күні ақын 
жібігендей болып, біраз өлеңін айтыпты, 
әкем жазып алады. Сол өлеңдерін қазір 
беріп отырмын.

Бәкеңнің Қытай жерінде жүргенде бір 
топ жолдасымен той болып жатқан ауылға 
келеді. Қызайдың ақын қызы Мәди барлық 
ақындарды бет қаратпай қирата жеңіп 
болған екен. Бәкең ат үстінен үй сыртын-
да тұрып былай деп өлеңдетіп қоя береді: 

Мен келдім  Қызай анам ал тойына 
Жігіт ем сеніп жүрген тал бойына
Күпінің қызы Мәди өлеңші деп 
Сол жерде түсе қалды қалт ойыма
Қолдай көр, аруағы  ата-бабам,
Елімді  тыңдатайын  келсе  шамам.
Көңілі жаман қыздың нарық білмес,
Келіп ем елім  ғой  деп  бері  таман.
Жақыным,  елім  ғой  деп  іш тартпайсың,
Ниеті бұл Қызайдың  қандай  жаман.

Сонда  Мәди  қыздың  айтқаны;
Ей,  Бәке  садаға  кет  Қызай  елден,
Тентіреп  біздің  елге  талай  келген.
Екі  иығын  жұлып  жеген  бұзық  Матай!
Пейіліңе  бүліншілік  құдай  берген.
Қаңғырып  аяғынан  көбің  өлген, 
Арағың  аузыңды  ашсаң  сасып  жүрген.
Сол  Матай  сен  емеспең  көзім  көрген.
Аузыңнан  арақ  ішкен  шылым үзбей,
Арақтың  қайырасың  кегін  неден,
Қызайда  арақ  ішкен  бір  адам  жоқ,
Арақты  бүлік  Матай  сенен  көрген.-  

деді.  Осылай  сөзден  ұсталып  Мәдиден  
жеңіліп  қалдым  депті  ақын.  Сонда  да  
қоймай:

Бұл  заман  бұрынғыдан  бізге  қалған,
Кім  өлсе  соған  түсер  ақыр заман.
Келгенше  жиырма  беске  күйеу  алмай,
Боп жүрме,  әдеп  керек  Мәди  саған.
Мәди:  Ей,  жігіт  көрінеді  сөзің  дардай,
Орайсың алды – артымды жауған 

қардай.
Еліріп  ел  ішінде  сөз  сөйлейсің  
Жетісу  жеріндегі  заман  бардай. – деді.  

Содан  анық  жеңілгенімді  білдім  депті  
Бәкең.

Қытай  жерінде  қазақтың  қаймағы  
бұзылмай,  салт-дәстүрі  сақталып  тұрған.  
Қазақ салтының бірі - қонақжайлық. 
Өзің  тоймасаңда қонағыңды  тойдыруға,  
жағдайын  жасауға  міндеттісің.  Бар  бо-
лып тұрып қонақжайлық көрсетпесең  
айып салынады, ұятқа  қаласың. Бұл  бүкіл  
қазақтың бөлінбеген  еншісі  қонақасы  деп  
аталады. Кез-келген  жолаушы  мейлі  бай, 
мейлі кедей  болсын  таңдаған  үйіне түседі. 
Үй иесі оны құрметтеп күтуге міндетті.  
Қытай жерінде  Айдабол Баймұхамет  ақын,  
әкемнің  нағашысы  Ескелді,  тағы бір  кісі 
бар  Ғалия дегеннің  үйіне  түседі.  Ғалия  
Бәкеңмен  аталас  болса  керек.  Шөлдеп,  
шаршап,  қажып  келген  қонақтарға  Ғалия  
оң  қабақ  бермейді. Жай  ғана қара  шай  
беріп, ананы-мынаны айтып  отыра  береді. 
Сонда  Бәкеңнің  айтқаны:

Ғалия  тұрды  орнынан,
Етек-жеңін  қағынып. 
Сандықтан  сары  май  шығар  деп, 
Біз  отырдық  бағынып.
Сары  май  түгіл  сайтан жоқ,
Аш  отырмыз  нағылып.
Қара шай  ішіп  кенеліп!
Ескелді  мырза  келді  күйіне,
Ғалиядан  күдер  үзген  соң,
Жөнелдік  тұра  киіне.
Қарайды  жүрек,  Есеке!
Қалай  қарай  шабамыз?
Бір  омыртқалық  болмады-ау,
Үшеуміздің  бағамыз.
Ғалияның  қылығын,  
Амандостың  биіне,  
Арыз  қылып  шағамыз.
Қымшай  жақсы  келін  бар ,
Соған  қарай   барамыз!-депті.
Жолаушыларды Қымшай  әбден  күтеді, 

қонақжайлық көрсетеді. Асты - үстіне  
түсіп, жағдайларын жасайды. Сонда  
Баймұхаметтің  риза  болып  айтқаны:  
Қара  жорға  атым  бар,

Басатұғын  секеңдеп.
Аянбай-ақ  күтті  ғой,
Қайнаға  келген  екен  деп.- деген  екен.
Көдек Байшығанұлы, руы – Албан.  

Қытайдың Іле  аймағына  1916  жылы  
үркіншілікте  өткен.  Атақты  ақын,  «Дедімай-
ау», «Бекзатым», «Шалкөде  ыстықсың  
сен маған» әндерінің авторы. Көдек  
Байшығанұлы  мен  Баймұхамет  ақынның  
хат  арқылы  жазысқан  өлеңдерінің  басы  
ғана  сақталған. Көдек  ауырып  жатқанда  
Баймұхаметтің  жазғаны: 

Көдектей  даңғыл  сері  саңлағыма,  
Құмар ем  сізден жауап  алмағыма.
Даңқыңды  сырттан  естіп  құштар  едім!
Көп  ынтық  көрмеген  жан  әр  уағыңа,
Болуға  дертке  шипа  біз  тілектес
Көз  тиді-ау  қайран  тұлпар  ардағыма;
Көдектің  жауабы:
Жел  сөзді  оннан-мұннан  құрастырсам,
Тау  теке таудан  қашқан  ырғуындай,
Сәлем  де  Баймұхамет  інімізге, 
Ақ  құба  жігіт  екен  қыр  мұрынды-ай,
Кей  жігіт  құр  сыртымен  жылтырайды.
Жүгеннің  үзбесінің  сулығындай,
Береді  не  деп  жауап  дегенсің  ғой, 
Білемін  айтпасаң да  қулығыңдай.
Опасыз  қу  дүниенің  жалғанына,
Барады ет жүрегім бір жылымай - деп  

жазыпты. 
Бір топ адам, күн суық,тұман, атта-

ры тайғанап, жығылып, тоңып, ашығып 
Көкқияның асуынан асып бара жатқанда 
Баймұхаметтің айтқаны:

Көкқия естен кетпес суықтығың,
Қай құдай айдап шықты қуып бүгін!?
Жалаң қия жартасты жол қып қазақ.
Азапқа бір қалмайды-ау жуықтығың?-

депті.
Ысқақ болыс пен Баймұхамет ақын 

туралы материал жинау бағыттарым 
кезінде Қызылжар ауылында тұратын 
Ысқақ болыстың ұлы Бекежан ағадан 
Баймұхамет Есболатұлының Қытайда 
Таңжарық Жолдыұлымен хат арқылы 
айтысының басын жазып  алдым. Арабша 
басылған кітаптан Бекежан аға оқып,мен 
жазып отырдым. Ең үлкен олжаның бірі 
осы болды.

Таңжарық Жолдыұлы, Руы – Қызай, 
Іле аймағының тумасы. Күнес ауданында  
туып ержеткен. Ақын бала күнінен қайтпас, 
өжет болған. Чан  Кай Чидің билігі кезінде 
Гоминдан (Қытай буржуазиялық партиясы) 
үкіметтіне қарсы шығады. Тұтқындалып 
азап көреді.Түрмеден шыққанан кейін 
,Госандаң (Қытай комунистік партиясы 
үкіметінде қарсы болып, Сетіккөк деген 
жүйрік атпен Совет елінің, Нарынқол ау-
данына қашып өтеді. Онда біраз жыл 
жүріп кейін қайтадан Қытай жеріне ора-
лады. Шығыс Түркістан идеясын та-
ратушы, көрнекті қоғам қайраткері, 
күрескер,дарынды тұлға. Шығармалары 
Қазақ әдебиетінің алтын қорынына ен-

ген. Қытай  қазақтарының ішіндегі Әсет 
Найманбаевтан кейінгі ірі тұлға, ақын 
,әдебиетші. Таңжарық пен Баймұхамет 
бір – бірін  сыртынан естіп жүреді. Бір күні 
Құлжаның базарында кездесіп қалып, 
біраз сөз қағыстырады.

Баймұхаметтің айтқаны:
Барып ем қазақ-қырғыз ордасына.
Би-болыс, сәлем беріп молдасына.
Тастүлек тастан қайтпас Таңжарықтай,
Кез болдым, қызыл тілдің жорғасына.
Сөйлейді ол өзім естіп  көрмегендей,
Бала екен тіке шауып өрлегендей,
Өтпейді қызыл тілде одан жүйрік.
Бәйгеде анау-мынау желмегендей,
Желтабан, сар сағымнан, асқан жүйрік.
Маңына құста жақын келмегендей,
Жалыны қайтқан басым жақындасам,
Екпінім жан қинасам ермегендей,
Ауыздан шыққан сөзді қақшып түсіп,
Жүрер жол аяқтыға бермегендей.
Аямай айлық жолға салса егер,
Күн сайын құлаш ұрып сермегендей.
Жігіттен өзі құрбы асып туған,
Еш жерін таба алмадым кем дегендей.
Азғана жарысқанда шалдығып мен.
Қап қойдым орта жолда сенделгендей,
Айтар сөз, берер баға жетпейді-ау деп,
Өзі-өзіме болып тұрмын сенбегендей.
Айтады барлық сөзін оймен меңзеп.
Кім сөгер нақ алтынды қола-жез деп.
Сөйлейді ибамен түгел сіз деп.
Қызыл тіл өнер алды дегені рас.
Кез болған бір дәулет құс шын бағына,
Үйсінде қойдым деген ақын қатын.
Олдағы іле алмаған  тырнағына,
Мен кісі танығанмын рас болса,
Ешкімді жібермейді  ық жағына,
Тоқта деп өзіме-өзім кеңес айтам.
Жастардың таласады кім бағына.
Сөзінде із түспеген сонылық көп,
Құлжаның  базарында  қалдық  кез кеп,
Шын сырым, құдайға рас мен   

жасқандым.
Сөйледі қалжың - шынның бәрін  

меңзеп.
Сөзінің  алды мынау арты қандай?
Бүтін мен салыстыршы жарты қандай?
Әдептеп  дүниеден сөз  қозғаса,
Қара тас қапелемде  балқығандай!
Таңжарықтың айтқаны:
Беу,  Бәке  тілің  бұлбұл өзің  шешен,
Келіпсің  мұнша  жасқа аман-есен.
Қалмасын қартайғанда сағың сынып,
Баламен  көп  сөйлеспе  мені  десең.
Қазіргі  қыл  бабыңда  жүрген  шағың,
Жарады  қара  тасты шапқан  тесең!
Халыққа  қадірің  бар  Баймұхамет!
Қызайға  қадірің  бар  қашан  келсең,
Шалдығып  жас баладан жасып  жүрме?
Жел  сөзде  кетпей  жүрсе  ешкімде  

есең!
Қаптаған  қалың  сөзді менен  сұра,
Ол үшін құдайға қой қайғы жесең.
Жалғыз-ақ бір Матайдың баласымыз,
Көтерем үлкендікпен қалай десең.
Қарсы кеп,қайтып қалсаң ұнатпаймын.
Ұлан деп мені дағы тапқан шешем.
Қанекей қаның қызса сөйлесіп көр,
Қызайды көзге ілмей елсінбесең.
Қызайдан басқа жерің қалмады ғой, 
Кетпесең Жетісуға жерсінбесең!-деп  

аяқталады.
 Баймұхамет  Есболатұлы тағдыры ала-

сапыран  заманға  кез  келген, тұрмысы  
қиыншылықта, ұл  бала көру  арман боп  
өмірден  өтті. Оқыса, кеңес  білімін алса, 
жоғары оқу  орнын  бітірсе, әдебиеттен  
ойып орын алар еді. Ақынның мол  
мұрасы кеңес үкіметі кезінде өзімен  
бірге  өскен,  біте  қайнасқан  заманда-
стары  мен, кейінгі  ел  ақсақалдарымен  
бірге  кетті.  Біраз өлеңі  Жұмаш  апам 
кір жуғанда, кителімен кетті. Менің  
аннан-мұннан  жинағаным  Баймұхамет  
ақынның  айтқан,  жазған  дүниесінің  
жүзден  бірін  ғана  құрайды.  Ес  білген  
кезде  комсомол  болдық,  одан  кейін 
оқу оқыдық, кейін жекешелдіру мен 
нарыққа  ұрындық. Қымбатшылық пен  
жұмыссыздық  елдің еңсесін  түсірді. Жап-
пай  қалаға  көшті.  Шежіре,  тарих, өлең-
жыр  жинамақ  түгілі,  жақсы  жұмыс  тау-
ып,  жалақыға  жету  басты  проблемаға  
айналды. Айдабол Баймұхаметтен 
де басқа көптеген Ақсу-Қапал  өңіріне  
қатысты, қаншама  әңгіме,  қатпарлы  та-
рих,  өлең-жыр  келмеске  кетті.  «Ештен  
кеш  жақсы»  деген.  Ғұмыры  қамырықта,  
ішін  арман  жеген,  құса  көңіл,  артында  
ұрпағы  қалмаған  қайран  ақын  Айда-
бол  Баймұхамет  Есболатұлы,  көптеген  
ауыл  арасындағы  ақындардай  болмай,  
ұмытылып  кетпесін  деген  оймен  жазыл-
ды бұл  мақала.  Ақын  туралы  деректер,  
өлеңдерін  жинау  кезінде  сүйеніш  болған,  
жол  көрсеткен  Кеңғали  Айғалиұлына,  
өлеңдерін  жадында  ұстап,  ұмытпаған  
Бекежан  Ысқақұлына,  осы  сапарымда  
аяғымды  жерге  тигізбей  алып  жүрген,  
құрмет көрсеткен Қапал-Суықсай-
Қызылжар – Баласаз, қайта  Қапалдатып  
жүргенде  астыма  көлігін  тосқан  неме-
ре  інім  Талғат  Жанғазыұлына  шексіз  
алғысымды  білдіремін!

Ербол ТОҒЫЗБАЙ.

Айдабол  Баймұхамет  ақын
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Ұлы Жібек жолының 
бойында  қазақтың 
маңдайына біткен Ел үшін, 
туған жер үшін күрескен 
батырларды айтсам, ең 
әуелі қазақ хандығын 
құруға белсене қатысқан, 
Керей мен Жәнібек хан-
дармен бірге мемлекетті 

ерлік істері туралы мағлұмат беру, қазақ 
тарихындағы батырдың алатын орнын 
анықтау.

Кітапханашы  батырдың өмір жолына 
тоқталып өтіп, бейне таспа көрсетілді.

Ел болып қуаттаған Елбасымыздың 
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
тақырыбындағы бағдарламасының 
мақсаты да сол бабаларымызды, ел 
азаттығы үшін күрескен батырларды, 
халқы мақтаныш ететін сондай тұғыры 
биік, ғұмыры жарқын азаматтарды одан 
әрі тереңдете таныту болып отыр.

10 - сынып оқушысы Н.Қожабекова 
жерлес жазушымыз Д.Мұсановтың 
«Бөрібай батыр» поэмасын  оқып берсе, 
тарих пәнінің мұғалімі А.Тілеубаева  ба-
яндамасын оқыды. Егеменді ел болып, 
еркіндік алғанына ширек ғасырдан астам 
уақыт өткен  Қазақ елі бүгінгі таңда өзінің 
түпкі тарихына тереңдеп бойлай баста-
ды. Тарих деген – ел  тағдыры десек, сол 
елі мен жері, келешек ұрпағының бақыты, 
бостандығы үшін күрескен, халқының 
басына түскен тауқыметті қайыспай 
көтерген батырларын, қара қылды қақ 
жарып, әділеттің жақтаушысы болған би 
- көсемдерін, көріпкелді әулиелерін та-
нып - білу бүгінгі ұрпақ үшін қажеттілікке 
айналды.

Туған жердей жер болмас,
Туған елдей ел болмас».
Туған өлкемнің тарихы – қазақ 

елінің тарихы. Оның әрбір азаматы ел 
тәуелсіздігіне өз үлесін қосты, әлі де 
қосып келеді.

Болашақтың кілті біздей жастардың 
қолдарында. Сол үшін  елімізге пай-
дамызды тигізіп, болашағы үшін аян-
бай еңбек етуіміз керек. Туған жердің 
қасиетін сезіне білсек, ел қамын ойласақ, 
тілімізді, дінімізді қадірлесек, ойлаған 
мақсатымызға жеткен болар едік деп   
шараны аяқтады.

˗ Осында тоқтайын ба? Сізден бес жүз 
теңге! 

˗ Иә, осында, мінеки алыңыз. Рахмет! 
- Айжан таксистке ақшасын беріп жатып, 
әмиянындағы кішкентай суреттің жоқ екенін 
байқады. Бірақ анықтап қарайтынға уақыт 
жоқ, аса мән бермей, Нұртайды машина-
дан түсірді де көліктің есігін жапты. 

«Дәстүр» балабақшасына бес жасар 
ұлын асыға жетелеп кірді. Бүгін Нұртайдың 
балабақшадағы үшінші күні. Өзіне де жаңа 
жұмысқа кіргелі үшінші күн. Соған кешігіп 
барады. Тәрбиешіге ұлын тапсырды да, 
өзі жылдам шығып кетті. Нұртай мамасы 
шығып кеткен соң, жан-жағына қарап аз 
тұрды да көзі жасаурап: 

˗ Мама, қалмайм. Мені алып кетші,-деп 
жыламсырап қалғысы келмей есікке жүгіре 
жөнелді. Тәрбиеші Гүлнұр алдарқатып ішке 
кіргізгендей болды. Бірақ бұртиып отырып 
алды.

Кеше, алдыңғы күндері  жаңа орта-
ны жатырқап, жан-жағына 
таңырқап жүріп күнді 
өткізген-ау ша-
м а с ы . 

ПранкБүгін 
тым ты-

нымсыз, ана-
сын іздеп, көнбей 

жүр. Не балалармен ойна-
майды, не мультик қарамайды, 

«мамама барам» дегеннен танбай 
жүр.

Нұртай көнбеген соң, тәрбиеші мамасы-
на хабарласпақ еді, директор қарсы болды.  

˗ Жаңа келген клиентті шошытып 
алмайық. Біз балаға дұрыс қарай алмай-
ды деп ойлап жүрер. Алдарқатып болса да 
бірдеңе қылыңдар,- деді.

Нұртайды тағы да түрлі ойындарға тар-
тып көріп еді, бірақ көнер емес. Амал-
сыз басқаға рұқсат етілмесе де, Нұртайға 
смартфонын беріп ютубті ашып берді. 

Гүлнұрдың ютубінде елге танымал Ве-
капранк есімді ютубер жігіттің пранктары 
туралы видео шығып тұр екен. Ойындар 
қосып берейін деп іздеуге «Қошқар мен 
Теке» деп жазғалы жатыр еді, ана жақтан 
бір бала баж ете қалып, Гүлнұр соған 
жүгіріп кетті. Нұртай смартфонды қолына 
алғаны сол, тып-тыныш момақан балаға 
айналды. Саусағы бағанағы видеоға тиіп 
қосылып кетті.  Біраз қарап отырған Нұртай 
кілт тоқтап қайта айналдырып көрді. Гүлнұр 
келіп, үлкендерге арналған видеоларды 
5 жастағы балақайдың түсінбесін ойлап, 
басқа мультик қосып берейін десе, жылай-
ды. Смартфонды сұрап жатыр екен деп 
ұстата салса, қосып берген басқа видео-
сын көргісі келмей, тағы жылайды. Ол ба-
ланы түсіне алмай, мультфильмдер қосты, 
жоқ, әшейінде бар баланың назарын ала-
тын мультиктер бұған қызық емес екен. 
Тәрбиеші қыз мына баланың бабы қиын, 
біртүрлі екен деп ойлады іштей. Нұртай 
әлсін-әлсін: 

˗ Ол емес, ол емес, басқа көрем,- деп ба-
сын шайқай береді.

Содан көрілген бейнелер тізімінен қараса 
бағанағы ютубердің видеосы қаралыпты.  
Соның жанына бірдеңе көрді ме екен деп, 
соған қосып еді, жылаған бала жым болып 
смартфонды бас салды. Екеуі бірге көрді. 

Векапранк жаңа түсіріп жатқан пранктері 
туралы, түсірілім жайлы айтып жатыр екен. 
Веканың артқы жағында тұрған, көлік жуа-
тын қызметкерді нұсқап: 

˗ Қазір анау жігітке қымбат көлік мінген 
қыз келіп, таныспақ болады. Екеуі сөйлесіп 
тұрғанда кішкентай бір балақай жігітке 
жүгіріп барып жармаса кетеді. «Папаа-
аа, мені көтерші» деп. Қыздың алдында 
«бойдақпын» деп тұрған жігіт бөтен бала 
«папалай» кеткенде қандай реакцияда бо-
лады соны көрсетеміз,- дейді. Ертең бірінші 
шығарылымын ютубке жүктейді екен.  

Видео біткесін, басқасы басталса, Нұртай 
жаңағыны қайтадан қарайды. Гүлнұр бала-
ны түсінбей дал. Балаға дым қызығы жоқты 
қалай қайта-қайта жалықпай көріп отыр деп 
таңданды.    

Директор шақырғасын кетіп қалып еді, 
келсе Нұртай мәз боп видеоны балалардың 
бәріне көрсетіп жүр екен. Олар көргісі кел-
месе де, Нұртай әр баланың назарын өзіне 
аударып:

˗ Міне, «мама, папа»,-  дейді жүзі жайнаң 
қағып.

Тәрбиеші қыз директорға Нұртайды 
көрсетіп:

˗ Мына бала қызық екен. Күлмейтінге 
күліп мәз боп жүр, смартфонымды алсам 
жылайды. Не сол бір видеодан басқаны 
көрмейді. Тіпті түсте де ұйықтамады. 
Смартфоным өшкенде ғана әрең тыныш-
талды.

˗ Шынымен қызық бала екен, кешкісін 
мамасы келгенде жайлап сұрап көр,-деді 
директор жүре сөйлеп.

Кеште анасы келгенде, тәрбиеші баланы 
табыстап жатып:

˗ Ұлыңыз бүгін кешегідей емес, сізге 
барам деп әлек салды. Барлық бала 
үйренгенше сөйтеді ғой,-деп тұрғанда, 
Нұртай мамасынын смартфонын сұрады 
қыңқылдап: 

˗ Мама, мен бүгін папа көрдім,- деді.  
Гүлнұр қызарақтап қалды:

˗ Аа, иә жылап қоймағасын, телефоным-
ды берген едім, сосын барып тынышталды. 
Енді бермейміз. 

˗ Не дейсің, Нұртай, қайдағы папа?- 
тәрбиешіден ол да ыңғайсызданды да,- Ба-

лам, сен шыға бере ғой, қазір келем,-деді. 
Бала сыртқа шығып кеткен соң:

˗ Бүгін Нұртайға біреу келіп пе еді? -деді 
таңданысын жасыра алмай. Тәрбиеші 
қапелімде түсінбей қалды да:

˗ Жоға, ешкім келген жоқ. Ааа, бүгін сол 
ютубтен бір видео қарап соны балаларға 
көрсетіп жүрген «папам, мамам» деп. Па-
пасы қайда еді?

˗ Видеодан көріп пе?  Қандай видео?- 
деп Айжан көріп білуге құмартып кетті.

- Қазір смартфоным қуатталып жа-
тыр. Сосын сізге сілтемесін ватсаптан 
жіберейін.

- Жақсы, сау болыңыз! – Айжан ұлын 
ертіп бара жатып, шынымен папасы қайда 
екен қазір деп ойланып қалды. 

Үйге жеткенде, Гүлнұр Нұртайдың 
көрген видеосының сілтемесін жіберіпті. 
Ұлы екеуі бірге отырып көрді. Нұртай ма-
масына еркелеп, ерекше қуанып отыр. Ви-
деода көлік жуушы қызметкер көрінгенде, 
Айжан бірден таныды да аңтарылып 
ұлына қарады.  Нұртай мамасының да та-
нып тоқтап қалғанына қуанып кетті.

- Құлыным-ау сен қайдан білесің, қалай 
таныдың?-деді, мамам не дейді екен деп 
күтіп тұрған ұлын құшақтай алып. 

- Суреттен көрдім мама. 
Айжанның есіне түскен болуы керек, ор-

нынан асыға тұрып, сөмкесінен әмиянын 
алып, ашып қарады. Таңертең баса на-
зар салмаған еді, қазір анық білді. Өткен 
жолы Нұрхан екеуінің түскен жалғыз 
суретін, ескі күнделіктерін ақтарып оты-
рып тауып алған. Бес жыл хабарсыз кет-
се де әлі ұмытпапты. Қалай ұмытсын, 
тоғыз ай көтеріп, мінеки бес жасына дейін 
өсірген ұлы өзінен аумай тұрса. Содан 
суретті әмиянына салып қойған болатын. 
Алдыңғы күні балабақшада төлем жасар-
да әмияндағы суретті ұлы көріп қалғанын 
байқаған еді. Алған екен ғой.

Махаббаттың тәтті сезімдеріне мас бо-
лып жүрген кезінде, жүкті болып қалдым 
дегенді естігенде Нұрханның төбе шашы 
тік тұрған болатын. Қалайда алдырып 
таста деп дүрсе қоя берген. Айжан сол 
сәтте ғана түсінді, өзі сүйген, өзін сүйем 
деген жігіттің жар болуға емес жай ғана 
көңіл көтеріп жүрген ойыншық ретінде 
қарағанын. Сол күннен кейін, хабарсыз 
кетті. Нөмірі үнемі сөндірулі, достары да 
қайда кеткенін, не істеп жүргенін айтпаған. 
Осылайша алдамшы сезімнің құрбаны 
болған Айжанның өмірінен біржолата 
ғайып болған еді. Айжан шын сүйген, 
ғашық болған. Сол себепті де, іштегі 
бейкүнә сәбиін аман-есен бауырына алып, 
ана болуға шешім қабылдады. 

Аз емес, көп қиыншылықтар көрді. 
Ұзатылмай жатып бала тапқанын естігенде 
әке-шешесі бірден теріс айналды. «Ауыл 
- аймаққа масқара болып, дос-дұшпанға 
таба болар жайымыз жоқ. Кіммен қарайсаң 
сонымен ағар. Олай болмаса, ауылға ат-
тап басушы болма» деген. 

Ертесі күні пранк жарияланыпты. Көлік 
жуушы Нұрхан, аппақ лексуспен келген 
қыпша белді, әдемі қыздың танысуға қолқа 
алып, өзі сөз бастағанына басында сене 
алмай абдырап қалды. Айжан ішінен, Ай 
оңбаған қалай - қалай көзің жайнап кетті ә, 
деп тісін қайрап қойды. Бойдақпын деп өзі 
жайлы ашыла айтып жатқанда бір кішкене 
қыз баланың "папаааа" деп жүгіріп келіп 
құшақтай алғанында қапелімде аңдамай 
шошып кетті. Айжан мырс ете қалды. 
Нұртайдың қабағы түйіліп кеткен. Мүмкін 
анау қыз баладан өмірінде көрмеген әкесін 
қызғанған болуы керек.  Лексустағы бой-
жеткен өтірікші екенсің, әйеліңнен қалай 
ұялмайсың, -деп бұрылып кетіп қалады. 
Нұрхан кімді неге, қалай кінәларын білмей 
аң-таң. Кішкене балақайға, - Әй мен сені 
танымаймын ғой. Қайдан келдің, әкеңе 
ұқсатып алдың ба деді. Ана қыз әдейі сы-
нап кетті-ау деймін деп орнынан көтерілді. 

Жан-жағынан көліктердің ішінен, каме-
раларын көтеріп пранк жасаушы команда 
шыға келіп, күліп жатыр бәрі. Келіп аман-
дасып, қандай көңіл күйде тұрғанын, не 
ойлағаны туралы сұрап жатыр. Одан кейін, 

- Сіздің балаңыз бар ма еді? Біздің ак-
триса балақайға ерекше мейіріммен 
қарадыңыз ғой,-деп сұрады вайнер.

- Балам жоқ, а, бірақ бар шығар. –
Нұрхан әлденені тереңнен ойлап кеткен-
дей болды.

- Бар бірақ жоқ деңізші, сіз де тәп-тәуір 
қалжыңдайды екенсіз. Жаңа сізге "папаа" 
деп құшақтай алғанда қандай әсерде 
болдыңыз?

- Әсер ме, білмейм, әп-сәтте көп 
нәрселер көз алдымнан өткендей болды. 
Басыма түрлі ойлар келді. Шынымен менің 
балам ба деп сеніп те қалдым. Бірақ нақты 
бар жоғын білмеймін.

- Аа, сөзіңізге қарасам, балаңыз бар, 
бірақ көрмеген сияқтысыз ғой. Егер шы-
нымен де балаңыз келсе қалай қабылдар 
едіңіз?

- Бар шығар, бар болсын деп тілейікші. 
Өткізген қателіктерімді кешіре алса қуана 
қуана қабылдар едім. Өмірімнің соңына 
дейін бірге болар едім. 

Айжанның көзіне жас келді. Мамасының 
жылағанына қарап:

- Мама, папаға барайықшы, - деді, ерек-
ше бір жалынышты түрде. Вайн түсірілген 
Алматыдағы «10 минут» деген үлкен жа-
зуы бар көлік жуатын жерге тағы бір жар-
намасын жасаған вайнерлер көрерменмен 
жылы қоштасты. Айжан ұлын ертіп көшеге 
шықты да такси ұстады. 

˗ «10 минут» деген көлік жуатын жер бар 
екенғой аға, сол жерге жеткізсеңіз....

Думан БАҚЫТКЕЛДІ.

Ақсу ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 
басақрмасы, 2020 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап патент негізіндегі арнайы салық 
режимін Салық кодексінің 685 бабының 1 
тармағының 3 тармақшасында көрсетілген 
іс-әрекет түрлеріне ғана қолдана алады. Бұл 
ретте, жоғарыда көрсетілген Тізбеде жоқ іс 
- әрекетпен айналысатын жеке кәсіпкерлер 
келесі салық салу режимдерінің бірін таңдауы 
қажет:

оңайлатылған декларация негізіндегі ар-
найы салық режимі;

тіркелген шегерім пайдаланылатын арнау-
лы салық режимі;

жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті.
Тіркелген шегерім пайдаланылатын ар-

2020 жылдың бірінші қаңтарынан 
басталатын салық жүйесіндегі өзгерістер

Тіл - қай елде, ұлтта болсын қастерлі, 
қасиетті, құдыретті. Тіл - әрбір азаматқа ана 
сүтімен беріліп қалыптасады. Ана сүтімен 
бойға енген қасиеттер туған тілдің арқасында 
дамиды. Туған тілге деген құрмет пен 
сүйіспеншілік бала кезден басталуы керек. 
Айналада адамдарға, өзіңнің өскен ортаңа, 

Тілі таза 
елдің болашағы  
жарқын 

Ұранға айналған 
Бөрібай батыр

ҚОРҒАҒАН ҰЛАН – БАЙТАҚ 
ДАЛАСЫН, 

БАТЫР БАБАМ – РУХЫ 
БИІК ДАНАСЫҢ!

нығайтуға үлкен үлес қосқан, бүкіл 
Найман руының ұранына айналған 
Қаптағай батыр ауызға алынады.     
Жоңғар шапқыншылығы кезіндегі сын 
сағаттарда Абылайдай  ханымыздың 
қасынан табылған Бөрібай батыр ту-
ралы деректерді оқысақ, жоңғарлар 
мен қазақтар арасындағы   жекпе-жек 
ұрысында  матай елі атынан жекпе - 
жекке шығып, жеңіске жеткен Бөрібай 
батырдың ерлігін Абылай хан жоғары 
бағалап, хандық жарлығымен бұйыра: 
«Есімің Матай елінің ұраны болсын!»-
депті. Дес бермес, қайсар ерлігі үшін 
Бөрібай батыр есімі Абылай ханның 
ұйғаруымен найман - матай елінің 
ұранына айналған. Бәйгеден аты озған 
бала «Бөрібайлап» келген. Жауға 
шапқан ұлан «Бөрібайлап» шапқан. 

Кеңес өкіметінің озбыр ұстанымына 
қарсы 1930 жылы Ақсу өлкесінде 
матай елінің «Бөрібай» атаулы 
көтерілісі болған. Көтерілістің ұраны 
«Бөрібай» болғандықтан ел жаппай, 
шашау қалмай, тайлы - таяғымен  
көтеріліске шыққан. Осы бағытта 
бұрын да айтарлықтай жұмыстар жа-
салып, халықтың азаттығы жолында 
ерекше аты қалған азаматтарының 
есімдері айқындалып, еске алынып, 
олардың мерейғұмырлық тойла-
ры бүкілхалықтық деңгейде аталып, 
ас беру, ескерткіштер қою сияқты 
танымдық шаралары көптеп өткізіліп 
келеді.

Б.Сырттанов ауылдық 
кітапханасының ұйымдастыруымен 
Ғ.Мұратбаев мектебінде тарих пәнінің 
мұғалімі А.Тілеубаева, педагог-
психолог С.Аубакирова және мектеп 
оқушыларының  қатысуымен «Ұранға 
айналған Бөрібай батыр» атты  тарихи 
криуз өтті. 

Мақсаты - Бөрібай батырдың өмірі, 

Отанға деген ерекше сезім мен көзқараста туған тіліңді білуден басталады. 
Мемлекеттік тіл – татулық пен бірліктің тірегі. Мемлекеттік тілді өркендетсек 

өзге ұлт адамдарымен осы тіл арқылы қарым – қатынаста боламыз. Қазақстан 
- әлемдегі ең мықты, бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену үшін қазақ тілін 
жоғары мәртебеде ұстауы керек.Тіл мәселесіне қатысты   мәдениет  қызметкерлері 
өз пікірлерін айта жүріп халық арасында «Тіл тазалығын сақтайық!» акциясын  
насихаттау жұмыстары жалғасын табуда. Акцияның негізгі мақсаты - халыққа 
қызмет көрсету нысандары мен қоғамдық көліктердегі деректемелер мен көрнекі 
ақпараттарда тіл нормаларының Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» және 
«Жарнама туралы» Заңдарының талаптарына сәйкес ресімделуін, олардың са-
уатты жазылуын қамтамасыз ету, ана тілін құрметтеуге, тіл тазалығын сақтауға 
үндеу. Осы орайда ауылдағы мекеме  орындары тексеріліп, әлеуметтік желіге са-
лынды. Бұл іске ауыл жұртшылығын кеңінен жұмылдыру мақсатында атқарылып 
жатыр. Тілі таза елдің болашағы да жарқын болады! Ана тілімізде таза сөйлеп, 
туған тілімізді ардақтай білейік ағайын!

Назира АУБАКИРОВА,
 Сырттанов ауылдық кітапханашысы,

 «Нұр Отан» партиясының мүшесі. 

наулы салық режимін немесе оңайлатылған 
декларация негізіндегі арнайы салық режимін 
қолдану үшін 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін 
қолданатын салық салу режімі туралы хабар-
ламаны тапсыру қажет. Егер 2020 жылдың 1 
қаңтарына дейін қолданатын салық салу режімі 
туралы хабарламаны тапсырмаған жағдайда, 
жеке кәсіпкер жалпыға бірдей белгіленген 
тәртіппен салық салу тәртібіне ауысуға жатады. 
Одан басқа, бюджетпен патент арқылы есеп 
айырысуды жүзеге асыратын кәсіпкерлер үшін 
2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап бақылау-
касса машиналарын қолданудан босатылу 
күшін жояды.

АУДАНДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ.
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Газетіміздің бұл санында үстіміздегі 
жылдың қыркүйек айында 125 жылдығы 
тойланғалы отырған Құлагер ақын Ілияс 
Жансүгіровтың туған ауылы Ойтоған 
ауылдық округінің 2019 жылы  шілде айына 
дейінгі атқарылған іс-шаралар туралы айта 
кеткенді жөн көрдік.

Мақаланың әлқисасына тоқталсақ, «Нұр 
Отан» партиясының 20 жылдығына орай    
1-наурыз Алғыс күні,  сонымен қатар  осы-
дан 20 жыл бұрын  Елбасы  Н.Ә.Назарбаев 
1 - наурызда  «Нұр Отан» партиясының 
туылған  күні  деп  жарлыққа  қол  қойған  
күн болатын. "Нұр Отанның"   20 жыл  толу 
мерекесімен,  «Шын жүректен  мың  алғыс» 
тақырыбында мерекелік салтанатты 
жиынға  арналған  концерттік  бағдарлама  
ұсынылды. «Нұр Отан» бастауыш партия  
ұйымының ардагер мүшелерін, арнайы  
Алғыс  хаттарымен   округ  әкімі  Т.Білісбек  
марапаттады. Кішкене бүлдіршіндер ар-
найы дайындап келген флешмоб билеп,  
шын  жүректен  алғыстарын  білдірсе,  би 
үйірмесінің қыздары  әр ұлт  өкілдерінің  биін  
билеп, қазақ  еліне  алғыстарын жеткізді.  
«Рухани жаңғыру, діни  жаңғыру» - бұл 
мерекенің қазақ халқына  дінді  қабылдаған 
әр мұсылман  қауым үшін, алғыс  күні  өте 
керемет  мерекелердің бірі - деп  мешіт 
имамы Т.Жекен  ағамыз  көпшілікті   мере-
кемен құттықтады, мереке соңы көңілді би 
кешіне ұласты.

Партия төрағасы Н.Назарбаевтың 
партияның кезекті ХVIIІ съезінде бер-
ген тапсырмалары – «Халыққа көмек», 
«Бақытты отбасы», «Ауыл – ел бесігі», 
«Құтты мекен» партиялық жобаларын іске 
асыру барысы сөз болды. Сондай – ақ, 
отбасы құндылықтарын сақтау, сыбайлас 
жемқорлықты болдырмау, көмекке мұқтаж, 
әсіресе жетім балалар мен ата-анасының 
қарауынсыз қалғандарға тұрмысы төмен 
отбасыларға қолдау көрсету төңірегінде  
көтерілген мәселелер талқыланды. 
«Халыққа көмек» - тікелей Елбасының тап-
сырмасымен қолға алынған жоба.

Сонымен қатар, ел Президенті өз Жол-
дауында «Ауыл — ел бесігі» жобасының 
басталғанын жариялап, ауылдық жерлердің 
әлеуметтік ортасын жаңғырту қажеттігін 
ерекше атап өтті. Бұл шалғайдағы 
ауылдардың дамуына даңғыл жол аша-
ды. Аталған бастама жүзеге асырылса, 
ауылдың әлеуметтік ортасы жаңғырып, 
өңірлердегі еңбекке қатысты идеология 
алға ілгерілейді.

«Барлық жобалар алдағы кезеңде 
біздің қызметіміздің нәтижесін көрсетеді. 
Сондықтан, өңірлік деңгейде жобалар 
бойынша жүйелі жұмыс атқару маңызды. 
«Әл-ауқаттық қоғам: онжылдықтың 10 
мақсаты» атты жаңа бағдарламамыздың 
сапалы орындалуын жүзеге асыру керек. 
Бағдарламаның 10 мақсаты да адамға, оның 
құқығы, қызығушылығына бағытталған. 
Мақсаттар әр қазақстандықтың жағдайын 
арттыруға, өмір сүру сапасын жоғарылатуға 
бағытталған. Біз аталған жұмыстармен 
бірге былтыр жүйелі түрде басталған пар-
тия қызметін жаңғырту жұмыстарында 
лайықты жалғастыруымыз керек.

«Нұр Отан» партиясы бастауыш пар-
тия ұйымдарының қызметін жандандыру 
тұжырымдамасының жобасы әзірленіп, 
оны жан - жақты талқылау басталған бо-
латын. Партияның  іргетасы, басты күші – 
бастауыш партия ұйымдары. Қазақстанды 
үшінші жаңғырту аясында Елбасының бас-
тамасымен қолға алынған бағдарламалық  
құжаттардың, партиялық  жобаларды жүзеге 
асыру жолында бастауыш ұйымдарының 
рөлі ерекше.

Жалпы, тұжырымдама БПҰ қызметін, 
оның ішінде партия мүшелерімен 
жұмысты жандандырудың нысандары 
мен түрлерін жетілдіру, бастауыш партия 
ұйымы және партия  мүшелерінің дерек-
тер базасын өзектендіру, БПҰ жұмысын 
бағалау, ынталандыру жүйесін енгізуді 
көздейді. Қарапайым халықпен жұмысты 
жандандырған кезде партия да күшейеді. 
Осы тұрғыда БПҰ–на жүктелетін міндет 
ауқымды. Себебі, біз тікелей халықпен 
жұмыс істейміз. Қазір ұйымдардың саны 
көп болса да, бізге жұмыстың сапалы 
болғаны жөн. Жалпы, партияға елді ойлай-
тын, қоғамның қай бағытта дамып бара 
жатқанын білетін сауатты да, елжанды 
азаматтар керек. Ең басты жұмысымыз 
Елбасының тапсырмаларын сапалы  орын-
дау. 

Партия көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың 
партия жұмысына ерекше мән 
беріп отырғанын, бұл үшін жергілікті 
жерлердегі партия ұйымдарының 
жұмысын жандандыруға көп көңіл бөлініп 
отырғандығын бүгінгі таңда айқын 
сезінудеміз. Атқарылып жатқан жұмыстарға 
партиялық бақылауды күшейту, әрбір 
істе партияны жетекші орынға қою - 
бүгінгі күннің басты талабына айналып 
отыр. Қазіргі таңда ауданымызда партия 
қатарына кірушілердің саны күннен күнге 
артуда. 

«Нұр Отан» партиясының  «Ардагерлерді 
ардақтайық» жобасы бойынша мектеп 
алаңында үлкен шеру өтті. 2 – Ауған  
соғысының ардагерлерін құттықтады. 
Соңынан ауыл халқына арнап мәдениет  
үйінде мерекелік концерт, ауылдық округінің 
кітапханашысы көрме ұйымдастырды.

Ойтоған ауылдық округі әкімшілігі аппа-
раты мен бірлесе отырып, І.Жансүгіров 
атындағы орта мектебінің  оқушылары мен 
тылда жұмыс істеген ардагерлерге ауылдың 
көмек қажет ететін тыл еңбеккерлеріне 
жұма сайын көмек көрсетіліп тұрады.
Тыл еңбеккері Досбаев Бекбай атамызға 
көмектерін көрсетіп, міндеттерін атқарып 
жатыр. Жалғыз басты Болысбаева  Жұмаш 
апамыз, Байтақов Елеш ағамыздың үйіне 
де ауылымыздың жастары ауласын та-
залау, бақшаларын жинау, су әкелу, оты-
нын бұтау сияқты жұмыстары апта сайын 
жүргізіліп тұрады.

Елбасының 5 әлеуметтік бастамасы 
халыққа өз септігін тигізіп, халық соның 
арқасында баспаналы болып жатыр. "Нұр 
Отан" партиясының жобалары арқасында 
еліміздің көптеген білім ордаларында жас-
тарды инновациялық дәуірге бейімдеу 
мақсатында IT сыныптары ашылуда.

«Нұр Отан»  партиясының  «Балаларға 
арналған ақысыз IТ - сыныптар» жо-
басы бойынша І.Жансүгіров атындағы 
орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығының мемлекеттік мекемесінің  
2018-2019 жылындағы IТ -  сынып  
оқушылардың тізімі  30- оқушы  тізілген.

«Нұр Отан» партиясының «Өңірлердегі 
мемлекеттік - жекеменшік серіктестікті  
кеңейту» жобасы бойынша  мектеп асха-
насында жағдайы төмен отбасылар мен 
көп отбасынан шыққан балалар мемлекет 
тарапынан ыстық тамақпен 16 бала тегін 
тамақтандырылды.

Биыл ақпараттық, цифрлық партия бұл 
деген біздің ақпаратымыздың әлеуметтік 
желілер арқылы «Цифрлық Қазақстан» 
бағдарламасына өзінің үлесін қоса от-
ырып, жанданатын бағытын көрсетіп 
отыр. Ал, қазір «Цифрлық Қазақстанның» 
өркендеуіне үлесімізді қосып жатырмыз, 
елдің мәселесін шешуде белсенді бола 
берсін!

«Нұр Отан» партиясының «Цифрлық 
Қазақстан» жобасы бойынша Онлайн 
қызметтер мен онлайн оқыту жүйесі бойын-
ша  3 адам оқып, сертификат алды. Мақсат 
Қосмилианов, Карикулов Архат, Темірбек 
Алтынбек.

«Нұр Отан» партиясының «Бизнестің 
геоақпараттандырылған онлайн 
сервисі» жобасы мақсатында «Егов» пен 
электрондық үкіметпен интеграциялау бой-
ынша анықтамалар беріледі.

«Нұр Отан» партиясының «Тілдердің 
үш тұғырлығына өту» жобасы бойын-
ша. Ағылшын тілінде ауызша сөйлеу 
дағдыларын үйрету үшін ауылдағы бала-
лар мен мұғалімдерге тіл орталығын ашу. 
Жаратылыстану және математикалық цикл 
пәндерін ағылшын тілінде оқыту бойынша 
пилоттық мектептердің 5-11  сыныптар ара-
сында үш тілді білім беру бағдарламасы 
негізінде биология және информатика 
пәндерінен ағылшын тілінде оқытылады.

«Нұр Отан»  партиясының «Қазақстанның 
кітапханалары» жобасы бойынша 
ауылымыздың кітапханасында 11694 дана 
кітап қоры бар. Кітапханамызда әртүрлі іс 
-шаралар мен Букросингтар өтіп тұрады.

«Нұр Отан»  партиясының  «Партияның 
белсенді жастары» жобасы бойын-
ша. Жастар арасынан партияны жаңа 
қолдаушыларды тарту үшін жастар 
ұйымдармен «Жас Отан» ЖҚ-ның 
серіктестігін кеңейту мақсатында.

І.Жансүгіров атындағы орта мектепте  
жастарға арналған тренажерлық зал ашыл-
ды. Ішінде барлық  спорттық жабдықтармен  
жабдықталған, ауылымыздың жаста-
рына, жастар спорт нұсқаушының 
ұйымдастыруымен спорттық ойындар 
ұйымдастырылып тұрады.

Шаруа қожалықтар мен кәсіпкерлер 
әр түрлі іс-шараларға атсалысып, көмек 
қолдарын созып, іс-шараларға қатысып 
тұрады.

«Нұр Отан»  партиясының  «Үздік бастау-
ыш  партия ұйымы» байқауында 2017-2018 
жж.  аралығында, 2 жыл қатар 1 - кезеңі 
аудандық  партия  филиалының денгейінде 
1-санат бойынша 3 - орын «Ойтоған» БПҰ  
марапатталды.

Атаулы іс-шаралардың барлығы Фейсбук 
желісіне  салынып отырады.

І.Жансүгіровтің туғанына 125 жылдық  
мерейтойы барысында Ойтоған ауылы  
бойынша дайындық жүргізіліп жатыр.

Көшелерге  тазалық  жүргізіліп,   шөптерін  
шауып, күл-қоқыстар шығарылды. Күл- 
қоқыс  төгілген  алаң   тегістелінді, басына  
ескерту  тақта қойылды.

Көшелерді  тәртіпке келтіруге  байланыс-
ты, көше сілтемелері орнатылған. Көше 
аты берілген адамдардың суреті, қысқаша 
өмірбаяны жазылып, банерлер ілінген.
Ауылымызға  Ілияс атамыздың арқасында 
ауызсуымыз, көше жарығымыз, көшемізге 
асфальтымыз жасалынып жатыр.

Көше бойынша қашаларын түзеу, 
үйлерінің сыртын сылап, ақтау жұмыстары 
үнемі айтылып жүргізілуде.

Қазіргі уақытта 18 үйдің қашасы темір  
шифермен қоршалды, ары қарай да 
тоқтатпай жұмыс  жасалуда.

Атамыздың тойын бір ауыздан, бір кісідей 
атқарайық ағайын!

                 Т.БІЛІСБЕК,
 Ойтоған ауылдық округінің әкімі,

БПҰ төрағасы.

Ойтоған ауылында  
атқарылған іс - шаралар

Жүсіпбек Аймауытов: «Ана тілін жақсы 
меңгеріп алмай тұрып, өзге пәндерді 
түсіну мүмкін емес. Ана тілі – жүректің 
терең сырларын, халықтың басынан 
кешкен дәуірлерін ұрпақтан ұрпаққа 
жеткізіп, сақтап отыратын қазына».

Өз егемендігін жариялап, «Қазақ» де-
ген ұлтты бүкіл әлемге танытқан Тұңғыш 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
парасатты пайымдары болашаққа де-
ген жарқын көзқарас қалыптастырды. 
Қазақ тілі - атадан балаға мирас болып 
келе жатқан құнды қазына. Еліміз өз 

Тіл – біздің ең қымбат қазынамыз 
тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен кейін ана 
тіліміз «Мемлекеттік тіл» деп бекітілді.

Тіл - байлығымыз, төл тарихымыз, 
тіл - мәдениетіміз, тіл әдебиетіміз. Ана 
тілімізді қастерлеп, құрметтей біліу – 
біздің қасиетті борышымыз.

Тұңғыш Елбасымыз Нұрсұлтан На-
зарбаев өз Жолдауында «Ұлттық тіл - 
қазақ ұлтының рухани мәдени байлығын 
ұрпақтан - ұрпаққа жеткізуші қасиетті 
құрал»,-деп баса көрсеткен болатын. 
Ендігі жерде қазақ тілінің беделін көтеру, 
оның арын аралап, жоғын жоқтау, 
олқысын толтыру өз қолымызда. Қай 
халықтың болмасын тілі – өзіне тән 
қымбатты да қимас байлығы, қазынасы. 
Тіл тазалығы дейтініміз – ана тілдің сөзін 
басқа тілдің сөзімен шұбарламау.

Ата-ана қай кезде жеткіншек балаларға 
туған тілде сөйлеп, қазаққа тән қасиетті 
сөздерді ұғындыра білу керек.

Ендігі жерде қазақ тілінің беделін 
көтеру, оның арын аралап, жоғын жоқтау 

сіз бен біздің қолымызда.
Қазақ тілі – дүние жүзіндегі ең бай, 

бедерлі де бейнелі тілдердің бірі. Демек, 
әрбір адам тілін көзінің қарашығындай 
қорғауға, оның орынсыз шұбарлануының 
қандайына болса да қарсы тұруға тиісті. 
Тіліміздің қанатын кеңге жайып, дамуына 
үлес қосатын бүгінгі жас ұрпақ сендердің 
қолдарында.

Қазақ тілін жете білу арқылы біздер 
өнер мен білімнің, мәдениет пен 
ғылымның биігіне жетіп, өз халқымыздың 
өткен-кеткенін зерделеп, оны әлемге 

таныта аламыз. Өз тілімізді құрметтеу 
арқылы басқа тілді де үйреніп, 
мәдениетін қадірлейміз.

«Қазақ тілі – рухани байлығымыздың 
қайнар бұлағы» деп бекер айтылмаған. 
Ол үшін ана тіліміздің қадір - қасиетін 
өзіміз білуіміз, дәріптеуіміз, насихаттау-
ымыз керек.

«Анамыздың ақ сүтімен бойымызға 
дарыған тілімізді ұмыту – бүкіл бабамыз-
ды, тарихымызды ұмыту»,-деген Бауыр-
жан Момышұлы.

Ендеше, ана тілімізді ұмытпай 
ұрпақтан ұрпаққа жеткізу - сіздер мен 
біздердің міндетіміз.

Сондықтан, тілімізді қастерлеп, биік 
тұғырынан түсірмейік.

Айжан  ЕЛЕУОВА,
кәсіподақ төрайымы,

 аудандық балалар 
кітапханасының кітапханашысы.

Тоғыз ай білім нәрімен сусындап, жазғы 
демалысқа шыққан оқушылар үшін қызықты 
жазғы демалыстың жөні бөлек. Бұл уақыт 
балалардың негізгі сабақтан үйреншікті 
әрекетінен босап, өз қызығушылығымен 
айналасуына мүмкіндік береді. Сондықтан 
Ж.Сыдықов атындағы орта мектебінің 
ұстаздары оқушылардың бос уақытын 
дұрыс пайдалану үшін «Айгөлек» 
жазғы демалыс лагерін ұйымдастырды. 
«Айгөлек» лагеріне келген әрбір оқушы, 
алдымен, жақсылыққа, адамгершілікке, 
ұйымшылдықта тәрбиелене отырып, 
жаз мезгіліндегі демалысын тиімді әрі 
мағыналы өткізуге ұстаздар жағдайлар жа-
сады. 

«Айгөлек» лагері 3 кезеңнен тұрды. 
Әрбір кезеңде тізімделген 25 оқушы 
қатысып, ыстық тамақпен қамтамасыз 
етілді. Мектеп жанынан ашылған лагерьдің 
әр күнін тиімді өткізу үшін мектеп директо-
ры А.Тұрарбаева, директордың тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасарлары І.Ә.Жұмабекова, 
Е.Дүйсенғалиұлы, спорт және сауықтыру 
шараларының маманы Ж.А.Өміралин, 
педагог-ұйымдастырушы А.Мұратұлы, бас-
тауыш сынып мұғалімдері және қазақ тілі, 
орыс тілі, ағылшын, дене шынықтыру пән 
мұғалімдері атсалысты. 

Балалық шақ – ұмытылмас бал күндер

«Айгөлек» жазғы демалыс лагерінде іс-
шаралар жоспарлы түрде өткізіліп отыр-
ды. Атап айтсақ, «Жас дәуірдің түлегіміз» 
атты тақырыпта лагерьдің ашылу салта-
наты өткізілді. Рухани жаңғыру аясында 
ұлттық құндылықтарды насихаттау ба-
рысында, мектеп алаңында тігілген қазақ 
үйде ұлттық нақыштарымызды дәріптеу 
жұмыстары жүргізілді. Оқушылардың 
бойында патриоттық сезімін тәрбиелеу 
мақсатында ер балалар арасында 
«Ұлтымның ұланымын» атты сайыс 
ұйымдастырылды. Балаларды әдемілікке, 
сұлулыққа, тиянақтылыққа тәрбиелеу 
үшін апликация және оригами жұмыстары 
жүргізілді. «Көңілді жаз» тақырыбында су-
рет көрмесі ұйымдастырылды. Таза ауа-
да түрлі қызықты ойындар балалардың 
қызығушылықтарын арттыра түсті. Кітап 
әлеміне, ертегілер еліне саяхат жасады. 
Лагерьдің жабылу салтанатында бала-
лар өздерінің көңіл-күйлерімен бөлісіп, өз 
өнерлерін ортаға салды. 

Әр күннің өз қызығы, ұмытылмас сәттері 
көп болды. Жаздағы жақсы демалыс – жыл 
бойына қажетті күш-қуат.

А.ҚЫДЫРЖАНОВА, 
Сыдықов атындағы орта мектебінің

 бастауыш сынып мұғалімі. 

2019 жылдың 18 маусымында 
Талдықорған қаласында Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы  іс-қимыл агенттігінің, Алматы 
облысы бойынша департаменті, Ал-
маты облысының жастар  саясаты 
басқармасының ұйымдастыруымен 
«Жастар көзқарасы: парасаттылық пен 
адалдық» тақырыбында облыстық жас-
тар форумы өтті. 

Форумның мақсаты – жастардың бой-
ына жемқорлыққа төзбеушілік қасиетті 
сіңіру, жастарға бірыңғай құзыреттіліктер  
шеңберіне енгізілген парасаттылық, 
жауаптылық, бастамшылдық, 
тұтынушыға бағдарлану, көшбасшылық 
сияқты құзыреттерді дәріптеу бо-

лып табылды. Тұңғыш Президентіміз 
Н.Назарбаев елді тиімді басқаруы үшін 
мемлекеттік қызметші де болуға тиісті 
негізгі қасиеттерді атап көрсетті. 

Бұл – моралдық жоғары жауапкершілік, 
кәсіптік білім, білімін тәжірибеде қолдана 
білу, адалдық, ақ ниеттілік, белсенді 
өміршеңді ұстаным. 

Мемлекеттік қызметтегі әрбір адам 
өз жұмысының барлық маңыздылығын 
сезіне білуі және өз елінің патриоты бо-
луы тиіс және мемлекеттік қызметтің 
беделін көтеру үшін барлық шараларды 
қолдануы қажет.

Қайыржан ТОХТАР,
 «Ақсу ауданының ішкі саясат 
бөлімі» ММ-нің басшысы м.а.  

Жастар көзқарасы: парасаттылық пен адалдық
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АҚСУ   ЖЕРІ
Ақсу  жері  неткен  сұлу  көркем  ең,
Күні  таудан  қырға  қарай  еңкейген.
Тұнып  жатқан  өткендерім  куәсі,
Қарттарымнан  сұрасаңдар  көз  көрген.

Жұпар  шашқан  бозды, жұпар  даласы,
Көгілдір  қыр  қарт  Балқаштың  арасы.
Өрнектеген  мың  бұралған  өзендер,
Қойнау  тоғай, желкілдеген  жағасы.

Бал  құрағы  бойын  сыптай  түзеген,
Көк  терегі  көк  аспанды  тіреген.
Сексеуілі, жыңғыл, көкпек  бұйыққан,
Сырнайлатып  желі  сазды  үдеген.

Күміс  шыңы  тау  төрінен  қараған,
Бұлт  үйіріп  керіледі  дала  паң.
Ақсу  аққан  күй  әуенін  шалқытып,
Тұнған  тоғай  сай  қойнауы, саға  сән.

Жетісуым  жұмағына  айналған,
Көрген  жандар  болмай қоймас  
                                                     таңданбай.
Ой  тербетіп, сезім  жырын  самғатқан,
Туған  жері  Ілиястың  арман  ән.

АҚЫН   ҰЛЫН   ЖЫРЛАЙДЫ.
 (І. Жансүгіров  - 125 жаста!)

Күлімдейді  мамыр  айы  шуағы,
Байтақ  өлкем  гүл  желегін  тербетіп.
Өткендерім  ізі  соқпақ  мұнары,
Ел жеріммен  үндескендей  тілдесіп.

Бабаларым  қасиетті  рухын,
Сағым  дала  заңғар  көкке  көтеріп.
Ақсу  бойы  ауыл,  қала, ну  көркін,
 Жаңбыр  жуып, балғын  желек  көк  өсіп.

Сұлулықтың жер  жаннаты - Жетісу, 
Өзен, көлді, керілген  тау  асқарлы.
Жарысады  мөлдір  бұлақ, аққан  су,
Жеті  суым  ағыл - тегіл  бастауы.

Тула  Ақсу, жырла  дара  ұлыңды
Шалқар  аймақ  гүл  төріңнен  нәр  алған.
Аңсап  жеткен  нұр  болашақ  күнімді,
Сүйіп, құшқан  мерейімен  таң  арман.

Алау  гүлдей  ұрпақтарым  күлімдеп,
Шырқатады  Ілияс  күй  қанатын.
Самға  қыран, толқы  балғын  үлбіреп,
Той - думанмен  тебірентіп  жарасым.

Туған  елім  Тәуелсіз  таң  шаттығын,
Мүмкін  емес,  сөзбен  айтып  жеткізу.
Дархан  пейіл, Атамекен  шат  күнім,
Неткен  бақыт  сенде  ғұмыр  өткізу.

Байтақ  өлкем  өзен, көлі  тулайды,
Қайың, терек  сыбдырлатып  сырназды.  
Көктем  ару  тамылжытып  гүл  жайды,
Туған  Елі - ақын  ұлын  жырлайды.

ІЛИЯСТЫҢ  ЕСКЕРТКІШІ  
АШЫЛДЫ

Ілиястың  ескерткіші  ашылды,
Маусым  гүлдеп  кәусар  жұпар 
                                    шашынды.
Бұйра  толқын  көгілдір  нұр  қаратал,
Күйін  төгіп  бұлқынады  тасулы.

Тойлы  алаң  билегендей  дөңгелеп,
Көңіл  қошы  шың  төріне  өрмелеп.
Талдықорған  жасыл  желек  оранған,
Нәзік  сезім  тал  бүріндей  тербелед.

Асыл  мерей, алау  көрніс  шуақты,
Сәнді  үйлер  көше  бойы  бұлақты.
Сыр  табиғат  таңғажайып  сұлулық.
Құштар  көңіл  ой  маржанын  тулатты.

Елестеткен  шаттық  тұлпар  дүбірін,
"Құлагердей" асқақ  өлең  жыр  үнін.
Таудай  заңғар, дүлділ  ақын  еңселі,
Ұшқыр  арман, қанат  қаққан  күн  бүгін.

Табалмассың  қуанбаған  бір  жанды,
Қараңдаршы  айналаға  гүл  сәнді.
Ақын  ұлын  көтеріп  тұр  төріне,
Жер  жаннаты - Жетісуым  бақ  мәңгі.

Өлең  теңіз,  қала  қалқып  жүзгендей,
Жүз  жылдық  той  жерге  ырыс  игендей.
Дархан  халқым, ақ  пейілі  киелі,
Болашағы  жарқын  таңын  сүйгендей.

АҚСУЫНДАЙ   АРЫНДЫ

Арындаған  Ақсу  тасты  қашаған,
Неткен  дүлей  күшті  дерсің  жасаған.
Шоңғал  таста  елпілдейді  шыдамай,
Іздегендей  тынар  жерді  тасадан.

Өр  ағыны  буырқанып  толқиды,
Күңірентіп  арынымен ой, қырды.
Жан - жағына  көбік  шашқан  бурадай,
Екпінімен  көк  желекті  шарпиды.

Үні  кетер  жаңғырып  тау, сайменен,
Жон  беткейін  ұйытып  ән  сазбенен.
Сылдыр - сыбдыр, тасыр - тұсыр  
                               дыбыспен,
Қорым  тасы  сығи  жылжыр  жайменен.

Таудан  Ақсу  қыр  өтеді  сылаңдап,
Өрнегін  сап  арайына  гүл  аймақ.
Өн  бойының  тал, құрағын  тербетіп,
Екпіндейді  ағыл - тегіл  бұлаңдап.

Мінезі  де  тартқан  өзен  суына,
Жүйрік  тұлпар, ұшқыр  сұңқар  шұғыла.
Елі, жері  өткендерім  іздері,
Жазылғандай  мөлдір  толқын  нұрына.

Жырлап  өткен  бабалар  да  Ақсуын,
Жырлап  кеткен  Ілияста  бақ  суын.
Жасыл  желек  жағалауын  жағалап,
Жинап  өскен  қызыл, сары, ақгүлін.

Ақын  үні - Ақсуындай  арынды,
Ақын  жыры - даласындай  сағымды.
Елі  қахақ - аспан  алау  көк  тулы,
Сүйіп, құшқан  Тәуелсіздік  таңымды.

ТУЛА   АҚСУ

Тамылжиды  мамыр  айы  шуағы,
Ақсу  бойы  гүл  желегін  тербетіп.
Өткендерім  қилы  соқпақ  мұнары,
Жатқандай  су  тынысымен  сөйлесіп.

Бабаларым  қасиетті  рухын,
Сағым  шуда  заңғар  көкке  көтеріп.
Ауыл - аймақ, жота, белес  ел  ішін,
Жасыл  желек  балғын  көгі  көмкеріп.

Ақындықтың  нұрын  төккен  Жетісу,
Туған  жері  Ілиястың  асқары.
Ақсу, Басқан  атырабы  екі  су,
Игі, жарқын  күндерімнің  бастауы.

Тула  Ақсу, жырла  сүйген  ұлыңды,
Дарынымен  дүлділ  ақын  атанған.
Ел  жадында  маржан  сөзі  тұнығы,
Ұрпағымен  мәңгі  бірге  жасаған.

Мамыр  ару - гүл  көктеммен  күлімдеп,
Ұлы  ақын  армандарын  жырлайды.
Жетісуым  тау, даласы  күмбірлеп,
Желі  жұпар  күй  шертеді  сырнайлы.

Туған  жер  деп  асқақ  алау  жыр  өрген,
Ұшқыр  ойы, шырқау  жасын  қанаты.
Тәуелсіздік - бағын  сезген  таң  белден,
Елдігімнің - ақын - Ілияс  данасы.

І.Жансүгіровтың туғанына - 125 жыл!
Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-шаралар

Дара тұлға
Тіл - мемлекеттің тұғырлы тірегі, 

халықтың рухани байлығы, өткені 
мен болашағының айқын көрінісі. 
Ана тілінің қадір - қасиетін біле 
білген халқымыз оны ұлттың ру-
хына, қазына байлығына балай-
ды. Себебі, тіл – халықтың жаны, 
сәні, тұтастай кескін-келбеті, 
ұлттық болмысы. Адамды мұратқа 
жеткізетін – ана тілі мен ата дәстүрі. 
Біздің осындай халықтық қасиетті 
мұрамыз, ана тіліміз – қазақ тілі.

Қазақ елі тәуелсіз мемлекет 
болып орнағалы ширек ғасырға 
таяу уақыт болды. Мемлекеттік 
тілі –  қазақ тілі деп жарияланды. 
Бұл тұста Тұңғыш Елбасымыз 
– Нұрсұлтан Әбішұлы Назарба-
ев «Қазақтың болашағы – қазақ 
тілінде», – деп алдымызға айқын 
жол ашып берді. 

Қазақ халқының тілі өте бай, 
айтылуға орамды, көркем тіл. 
Тіл - адамның барлық саналы 
өмірінің құралы: өнер - білімді, 
мәдениеттілікті, қоғамның белсенді 

Мемлекеттік Тіл - рухани байлық
азаматы болуды ол тіл арқылы 
үйренеді. Тіл оның ішінде біздің ана 
тілі еліміздегі халықтардың барлық 
іс-әрекетінің, қарым-қатынасының 
құралы болуы тиіс, оның мәдениетін 
жоғары сатыға көтеру әрбіріміздің 
борышымыз. Тіл байлығын иге-
ру – ана тілін қадірлейтін, тіл 
мәдениетінің шыңына қол соза-
тын адамның әрекеті. Соңғы кезде 
мемлекеттік тілдің өрісін кеңейтуге, 
оның өркен жайып дамуына ықпал 
ететін бас-ты қадамдар жасалуда.

Бүгінгі білім беру жүйесі 
модернизацияланған заманда көп 
тілді меңгертуге аса назар ауда-
рылып, жан-жақты жол ашылған. 
Келшекке терең біліммен қадам 
басып, әлемдік білім кеңістігінің 
құпияларына үңіліп, қоғамға бейім, өз 
қабілетін таныта алатын, жан-жақты 
дамыған, бірнеше тілді меңгерген 
құзіретті тұлғаны қалыптастыру ба-

сты мақсаттардың бірегейі болып 
отыр. Дегенмен, ақын Оразақын 
Асқардың мына  өлең жолдарына 
тоқталсақ:
«Ана тілінде ата-баба сыры бар,
Аудармадан түпнұсқадай 
                             кім ұғар.
Өсе келе құстың тілін білсең де,
Ана тілсіз оның қандай                                   
                                       құны бар»,-
деп қазіргі қоғам басқа тілді 
үйренуге еш шек қоймаса да, қазақ 
тілін мемлекеттік тіл дәрежесіне 
көтеруге әр қазақтың үлесі болса 
екен деймін.

Өзгенің құлы емес өз еліміздің ұл 
– қызы болайық, өзгенің емес, өз 
еліміздің тілін ұлықтап, мәртебесін 
асырайық!

Динара ТАЖИКОВА,
"Ақын Сара" мәдени-жастар 

орталығының әдіскері.

ТҰЛПАР

Мөлдір  тамшы  шуда  бұлт  үлбірейді,
Өзен  үні  шулайды, күмбірлейді.
Мамыр  айы, жазира  көңіл  назы,
Сұлулығын  Жетісу  кім  білмейді.

Ақсу  суы  шалқиды  тал, құрақты,
Өн  бойына  жинаған  мың  бұлақты.
Ілияста  өзіне  тартқан  сірә,
Сырбаз, дүлділ, сымбатты,  зор  қуатты.

Тау  беткейі  бал  бұлақ  суға  толған,
Бау - бақ  исі  аңқиды  құба  жоннан.
Жеті  өзенмен  үндесіп  арындаған,
Бақ, берекем  кемері  дерсің  толған.

Сырлы  сезім  шалқиды  сазыменен,
Жер  жаннаты  көрікті  сәніменен.
Өткеніңді  ойыммен  сүзіп   өтсем,
Не  көрмеді  жылдармен  таңым  сенен.

Заңғар  құлап, нелер  бір  гүлім  солды,
Суық, аптап  күйдіріп, буып  ойды.
Кетпедіме  дұшпандық  кеулеп  тажал,
Үстем  билік  болмаған  бұрын, соңды.

Кезген  байтақ  өлкемде  сағым  леп,
Өсті  ұрпақ, жігерлі  жалын  жүрек.
Мамыр  шуақ, мәңгілік  гүл  көктемдей,
Жерім, елім  келеді  жайнап  түлеп.

Дүлділ  тұлпар  Ілияс  өр  ақыным,
Саған  арнау  өлеңім  жыр  асылым.
Ұлы  елің  кең  дала, армандарың,
Биігінде  өркенді  шың  асудың.

ҚОС   ӨЗЕН

Төрімде  Ақсу, Басқан  көсіледі,
Ойнақтап  көк  толқыны  есіреді.
Бастауы  мұзды  мұнар  Алатаудан,
Арындап, буырқанып  есіледі.

Самалы  аймалайды  гүлді  арай,
Кенелтіп  көңілдерді  сырға  орай.
Қос  ішек  қосылады  әуезіне,
Шілік  тал, қоға, қамыс, нулы  тоғай.

Жарыса  сылаңдайды  құмды  сүзіп,
Құмартып  айдыным  деп  жанын  үзіп.
Балқашқа  Ақсу  келіп  қосылады,
Басқан  кеп  көлкілдейді  құмға  сіңіп.

Құт  мекен  екі  өзен  атырабы,
Шалқиды  буырқанып  тасу  әні.
Жырлары  Ілиястың  асқақ  үні,
Мені  де  жағасына  шақырады.

ҚАРА   ҚОБЫЗ
Молықпай  пір  тұтамын  қобызыңды,
Күй  дастан, дархан  дала, аңыз  үнді.
Созылған  қос  ішегі  Ақсу, Басқан,
Түсірген  еске  өткен  не  бір  күнді.

Әуені  қырқа  белес, асу  асқан,
Күркіреп  тау  суындый  тасып  аққан.
Жырымен  Ілияста  та  дүлділ  ақын,
Қондырып  "Құлагерге"  жоси  шапқан.

Ілескен  қыран  сұңқар  қанатына,
Кім  шыдап  байлам  жасар  тағатына.
Күй  қобыз, күңіренген  аңыз  қобыз,
Түсірмес  кімді  толқу  сабасына.

Тыншытпас, тебіренткен  адам  ойын,
Қыздырған  жиналған  жұрт  
                              ойын - тойын.
Жетісу - орман, тоғай, жасыл  жайлау,
Шарлаған  тау, дала, қыр, құба  жонын.

Жасындай  қыран  қанат  ағып  өткен,
Тұңғиық  өткен  заман  зарын  төккен.
Киелі  сыры  дастан, жыр  шежіре,
Таңыма  Тәуелсіздік  келіп  жеткен.

Күй  сазы  ғажап  сиқыр  дараланған,
Тыңдаған  ұйып  тыңдап,  қайран  қалған.
Шабылған  қарағайдан  қара  қобыз,
Мұра  боп  бүгініме  жеткен  арман. 

             Серікбай  ТҰРЛАН,
ақын,

 Қазақстан 
Журналистер

Одағының  мүшесі.

Тәуелсіздігіміздің алғашқы 
күндерінен бастап сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
еліміздің басты саясаты болып 
қалыптасты. ТМД елдерінің 
арасында алғаш рет «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы» күрес 
туралы заңын қабылдап, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы арнайы 
орган құрылды. 

Мемлекеттік аппараттың 
жұмысының тиімділігімен 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы көріністері артты. 
Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарының ашылуы мен 
автоматтандырылуы азамат-
тар мен шенеуніктердің ара-
сында күнделікті байланыстар 
азайып, сыбайлас жемқорлық 
көріністердің төмендегенін 
байқаймыз. 

Бүгінгі таңда мемлекеттік 
қызметтер көрсетудің 723 
түрін электронды қызметтер 
көрсету арқылы алуға болады. 

Жыл өткен сайын азамат-
тар мемлекеттік қызметтер 
көрсету бойынша тікелей 
мемлекеттік органдарға 
өтініш беру саны азайып келеді. 
Жылдан - жылға мемлекеттік 
қызметтер көрсетуде 
халыққа қызмет көрсетудің 
орталықтары мен электронды 
қызметтер көрсетудің үлестері 
артып келеді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыру 
мақсатында, Ақсу ауданында 
респонденттер статистикалық 
есептерді электрондық on-leine 
жүйеде тұрақты тапсырылуда, 
сонымен қатар заңды және жеке 
тұлғалар www.stat.gov.kz сай-
тында әр статистикалық нысан 
бойынша нұсқаулықпен таныса 
алады.  

Мемлекеттік қызметшілердің 
жұмыстан тыс уақытта жұмыс 
орнында негізсіз қалулары бой-
ынша Ақсу аудандық статис-
тика басқармасында Shutdown 
бағдарламасы орнатылды.

Мұрат ТИШТЫБАЕВ,
аудандық статистика 

басқармасының басшысы.

Ғибратты ғұмыр кешуінің айқын дәлеліндей бүгінде ғылым мен 
ұстаздықты қатар алып, пайымды ойларымен, өнегелі өмір жолымен 
дараланып келе жатқан жерлесіміз – Немеребайұлы Мұқатайды ерек-
ше атауға болады. Қарапайым отбасында тәрбиеленіп, адал еңбекті 
кәсіп еткен ата-анадан тәлім алған ол өзі нәр алған киелі Ақсу жерінің 
топырағында өсіп, қазыналы Қарағанды да жоғары білім алып, еңбек 
жолын Оңтүстікте жалғастырып, ғылым мен білім беру саласында 
өзіндік биігін бағындыра білді. Қазақтың қарапайым баласы техника 
саласындағы өзіндік ғылыми жұмысын тәуелсіздігімізді алмаған 1989 
жылы Ленинград қаласындағы М.И.Калинин атындағы политехникалық 
институтында табысты қорғауының өзі де кішігірім ерлікке пара-пар еді. 
Жастайынан оқу-білімге құштар болып, еңбек пен өмірлік қиындықтарды 
қатар алып жүрген Мұқатай аға жоғары оқу орындарында ірі қызметтер 
атқарып келеді. 

Тумысынан біткен сабырлылық, парасаттылық ағаның кез-келген ұжым 
алдында тұлғалық болмысын биіктетіп, аға толқын ет жақын інісіндей 
бауырына тартса, кейінгі толқын үлгі-өнеге тұтатын ақылшы ағасына 
балайтын-ды. Мұқатай аға парасатты пайымымен қай ортада болма-
сын кісілігімен іріленіп, дарқандығымен даралана білетін. Нарықпен 
бірге келген әрі-сәрі қоғамда да жеке бастың мансабы мен күнделікті 
күйкі тіршілікті ысырып қойып, шәкірттерінің жүрегіне нұр ұялатуға, оқу-
ғылымға қызығушылықтарын арттыруға, шарапатымен баурап алуға 
ұмтылып келеді. 

Д.МҰХАМЕТШАРОВ.



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ19 шілде 2019 жыл

Тұтатып албырт сезімді,
От өріп кеткім келеді
Ей, өмір сенің өзіңді

Көтеріп кеткім келеді.
Қ.МҰҚАШЕВ.

Өмірдің ащы – тұщысын бірден көрген 
адам алдын болжай да ардақтай алатын 
шығар. Ақынмын деп өзін таныған Құдаш 
бар таланты мен қабілетін өнер жолы-
на арнап, сол жолда шиыршық ататын. 
«Ізденген жетер – мұратқа» дегендей, көп 
ізденудің арқасында шығармашылықтың 
барлық түрін бірден қамтып, өлең жаз-
ды, драма жазды, прозаны аспандатты, 
журналистиканы дамытты, ұстаздық етті, 
партия, совет қызметін де бір кісідей – ақ 
атқарды. Яғни қысқа өмірінде көп іс тын-
дырды. 

Міне осындай жан жақтылығымен 
көпшілік құрметіне бөленді, ел – жұртына 
сыйлы болды. Демек Құдаш Мұқашев 
өз халқынан лайықты бағасын алды. Ол 
көрнекті ақын –драматург, ұстаз атан-
ды. Әрине, құрмет кімге болсын тегіннен 
– тегін келмейді және осындай талант 
иесінің өмірде аты өшпейді.

– Бір өкініштісі,  бар болғаны 39 жыл 
жасаған Құдаш ақын еді. Сол ақынның 
елді елең еткізген алғашқы жырларының 
бірі: 

Толқи білген дария,
Тасуды да біледі.
Шалқи білген қария,
Басуды да біледі.
Шырқай білген балапан,
Қонуды да біледі.
Сипай білген алақан,
Соғуды да біледі.
Жаға білген көмірін,
Өшіре де біледі.
Қала білген көңілің,
Кешіре де біледі. – деп бірден оқырман 

санасына ұялаған еді.
Оның үстіне өзінің әдеттегіден де 

аз жасарына көзі жеткендей, ақын 
көріпкелдігіне тағы куә боламыз. Оған 
дәлел ақынның бір жырында:

Үлгіру керек бәріне,
Көп ойда мақсат, жоспарым.
Егілер ертең төрімде,

  Өмірі де, 
өлеңі де от еді
Мені де жоқтап достарым.
Ақынның қасиетті домбыраны қоспаған 

жыры жоқ десек те болғандай. Тіпті 
әрбірден соң өзінің соңғы сөзіндей «Ама-
нат» деген жырында да:

Қайғы деп мұны сезінбе, 
Жыл қосар әлі – ақ арнаны.
Аяулы сәулем, өзіңде,
Домбырам қалып барады.
Сүйесең кетер сырғанап,
Ілулі тұрсын тұсыңда.
Мен жоқта келген бір қонақ,
Шертемін десе ұсынба. – депті. Осы бір 

жыры маған ақын өмірінің соңғы сөзін бер-
гендей болып елестеді. Және оған дейін 
жүріп келген жолдары да өз жырында сай-
рап жатыр. 

Тамсантып самалы таңдайды,
Келеді қуалап таң да айды.
Жандағы жүздеген соқпақтың,
Жас жаным тек бірін таңдайды.
Қабаққа қонақтап мұң артып,
Тұман тұр шатқалда мұнартып.
Төсекте жатқаннан бұйығып,
Таңғы жол емеспе мың артық. – деп 

келіп өз ойын ақын:
Тербейді самал жел жалбызды,
Мен де артқа тастадым жал, құзды.
Сапарлас сәулешім сәл шыда,
Қазір – ақ қосады жол бізді... – деп 

тиянақтайды өз айтарын. Әрине, ол 
хикаяларының бір ғажабы, оның көзіңмен 
көргізетіні бар, қолыңмен ұстататыны 
бар, сезім мен сеніміңе құштыратыны да 
аз емес. Жолда кездескен адамдар мен 
көзбен көрген көріністердің адамға бе-
рер ләззаты, әрбірден соң жол азабының 
өзі де небір тағылымның таралғы – 
жоралғысын көрсетпей ме. Олай болса, 
ақын поэзиясындағы жол атаулы бе-
кер айтылмаған болды. Оған «Пойыз», 
«Жол туралы ой», «Жолдар», «Оралу», 
«Жесір», «Жеңіс», «Дала соқпақтары» 
қысқасы ақынның қай өлеңінен болма-
сын жолдың үстінде жырын термелеп 
жататындығы айқын.

Айнұр МҰХАМЕТШАРОВА,
өнертанушы.  

Алқалы топты күйлерімен табындырып 
отырған қаршадай қыз үшін осынау ақ қылаң 
ай нұрлы күй арқылы өзімен танысып, табы-
сып ұғысып отырған әрі жақын, әрі жат мы-
нау бейтаныс топ та ерекше ыстық еді. Оның 
сыры өзімен өзі сырласқан оңаша сәттерде 

Настальгия – 
сағынышпен келген саз

(Элегия)

Кез - келген өркениетті қоғам үшін сы-
байлас жемқорлықпен күрес ең өзекті 
мәселенің бірі болып табылады. Сы-
байлас жемқорлық заман ағысымен 
бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат және 

Сыбайлас жемқорлықтың бастауы - парақорлық 
қоғамдық бәсекелестік пайда болған 
жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге 
дейін жойылмай отырған кеселдің 
бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей 
біздің жас мемлекетімізге де орасан 
зор нұқсан келтіріп отыр. Сондықтан 
да Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдылықтарының бірі осы 
зұлымдықпен күресу болып табылады.

Әсіресе, халық парақорлық дертімен 
жиі бетпе-бет келеді. Сыбайлас 
жемқорлықпен күресті жеке қарау 
мүмкін емес. Сондықтан, кез - келген 
ортада пара беру мен пара алудың жо-
лын кесуде қоғам болып белсенділік 
танытуымыз қажет. Парақорлық 
мемлекеттік органдардың тиісті қызмет 
атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне 
нұқсан келтіреді, заңды қағидаларды 
теріске шығарып, азаматтардың 
конституциялық құқықтары мен заңды 
мүдделерінің бұзылуына түрткі болады.

Бұл дерттің алдын алып, қоғамға та-
ралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюына 
жол бермеу керек. Ол үшін аталған 
дертке  атсалысып, қарсы жұмылуымыз 
қажет. Сонда ғана ел мүддесі үшін 
зор үлес қосатынымыз және халық 
сенімінен шығатынымыз анық.

Сыбайлас жемқорлық әрекеттері 
бойынша тиісті шара қолданудың 
негізі - ол азаматтардың арыз-
шағымы. Мемлекетіміздің әрбір аза-
маты ҚР- ның Конституциясын және 
заңдарын сақтауға, басқа адамдардың 
құқықтарын, бостандықтарын, абы-
ройы мен қадір - қасиетін құрметтеуге 

міндетті.
«Әділдік жоқ жерде пара белең 

алады», «Дүние-байлық неге керек, 
денсаулығың болмаса, Төрелігің неге 
керек, халықтың көңілі толмаса»,-
деген нақыл сөз сот саласында 
еңбек етіп жүрген қызметкерлердің 
де бағдары іспеттес. Шынында да, 
біз әділ төрелік жасап, жемқорлықтан 
жоғары тұрған жағдайда ғана халық 
сеніміне ие боламыз.

Елбасы Жолдауында: «Заңды 
бұзған екенсің, оның баптарына 
сәйкес жауапқа тартыласың»,-дейтін 

нақты ереже бар. Олай болмаған 
күнде біз кеңестік кездегі «заң қалай 
бұрсаң, солай бұралатын тәртенің» 
керін қайталайтын боламыз»,-деп 
атап көрсеткен. 

Сыбайлас жемқорлықтың ең қауіпті 
түрлері қылмыстық іске жатады. Оған 
шашпалық және парақорлық кіреді. 
Парақорлық сыбайлас жемқорлықтың 
бір түрі, бұл лауазымды тұлғаның 
жеке тұлғаға немесе заңды тұлғаға 
қандай да бір қызмет көрсетіп, соның 
өтеуі ретінде пайда табуымен сипат-
талады.

Бұл ретте тек лауазымды тұлғаның 
пара алу ғана емес, сонымен қатар 
пара берушінің заңсыз түрде сыйлық 
беруі де заңға қайшы әрекет болып 
табылады. Сыбайлас жемқорлыққа 
жетелейтін басты нәрсе билік 
өкілеттілігін пайдалана отырып, 
экономикалық пайда табу мүмкіндігі, 
ал басты қаупі - оны әшкерлеу мен 
жазалау. Мұндай жағдайда мемле-
кет те құқық қорғау органдары да 
еш нәрсе істей алмайды. Сыбайлас 
жемқорлықпен күресу – қоғамның 
және әр азаматтың ісі екенін 
Қазақстандық әр отбасы түсінуі ке-
рек. Ұлы Абай атамыз айтқандай: 
«Ұрпағыңызға асыл мұра ретінде 
араздықты әкелетін байлықты емес, 
тәрбие білім, имандылықты қалдыр»,- 
деген екен.

А.ТҮСТЕБАЕВА, 
Көшкентал ауылдық 

кітапханашысы,
«Nur Otan» БПҰ мүшесі.

Меншік иесінің немесе мемлекеттік 
емес жер пайдаланушының жер 
учаскесін мемлекет мұқтажы үшін 
мәжбүрлеп иеліктен шығару кезіндегі 
құқықтарын айта кетер болсақ, ха-
барлама алған күннен бастап жер 
учаскесіне мемлекеттік меншік құқығы 
мемлекеттік тіркелгенге немесе жер 
пайдалану құқығы тоқтатылғанға дейін 
жер учаскесiне және өзге де жылжы-
майтын мүлікке өзiне тиесiлi құқықты 
жүзеге асыруға, осы мүлікті оның 
нысаналы мақсатына сәйкес пайда-
лануды қамтамасыз ететiн қажеттi 
шығындарды жасауға құқылы. 

Бұл ретте меншiк иесi немесе 
мемлекеттік емес жер пайдалану-
шы көрсетілген кезеңде осындай жер 
учаскесіндегі жаңа құрылысқа, үйлерді 
(құрылыстарды, ғимараттарды) 
және өзге де жылжымайтын мүлік 
объектілерін кеңейтуге немесе 
реконструкциялауға байланысты 
шығындар мен залалдарды өзi көтеруге 
тәуекел жасайды.

Егер меншік иесі немесе мемлекеттік 
емес жер пайдаланушы жер учаскесінің 

бір бөлігі мемлекет мұқтажы үшін 
иеліктен шығарылғаннан кейін қалған 
бөлігін бұрынғы нысаналы мақсаты 
бойынша пайдалана алмаса, онда 
бүкіл жер учаскесі сатып алынады.

Жергілікті атқарушы орган иеліктен 
шығарылатын жер учаскесіне не-
месе өзге де жылжымайтын мүлікке 
арналған құқық белгілейтін және 
сәйкестендіру құжаттарының 
көшірмелерін алған күннен бастап 
бір ай ішінде оларға бағалау жүргізуді 
қамтамасыз етеді.

Меншік иесі немесе мемлекеттік 
емес жер пайдаланушы иеліктен 
шығарылатын жер учаскесіне не-
месе өзге де жылжымайтын мүлікке 
арналған құқық белгілейтін және 
сәйкестендіру құжаттарының 
көшірмелерін бермеген жағдайда, 
жергілікті атқарушы орган оларды 
уәкілетті мемлекеттік органдардан 
және (немесе) ұйымдардан сұратуға 
құқылы.

Э.ЕРДЕНБАЕВА,
 аудандық Әділет 

басқармасының инспекторы. 

 Меншік құқықтарын қорғауды күшейту 

Қосылған құн салығын 
салуға қатысты

Сарарқаның сайын даласына қиялын сан мәрте сабылтқан. Иә, жапан түзде қысы – 
жазы жел кеулеген бұл жерде оның туған – туысы да жақыны да жоқ – ты. Бәрібір өз 
жүрегіне ерекше ыстық осы өңірге ой – арманымен бір соғып өтпесе ол өз өмірінің ал-
тын арқау тізгінін уысынан шығарып алатындай сезінеді. Сағынышпен самғаған жыл 
құсындай осы жаққа қиялымен жеткенше алаңдаумен болады.

Шыр айналған дүние сұлулыққа кездескен, әсемдікпен тілдескен адам бақытты де-
сек, салалы саусақтарынан сиқырлы күй төгілген күйші қыздың бүкіл өмірі сырлы әуенге 
толы, жанын музыкамен әлдилеген сұлулыққа жақын жан еді. Жақсы мен жаманы, үміті 
мен сенімі қашанда қатар жүретін күнделікті қым – қуат тіршіліктен ол өз домбырасынан 
ақтарылып төгіліп жататын күйлерге тән асқақтықты, мөлдірлікті әсемдікті іздейтін. Іштей 
соны көрсем, тапсам деп армандайтын. Күйші қыздың өмір жолында жолықтырған жалқы 
бақыты да дәл қазір өзі бүкіл болмысымен егіле өрнектеп отырған осынау тәккәппар күйі 
тәрізді жарқын қуанышы мен орны толмас өкінішті қат – қабат әлем – ді. Құрманғазының 
құдіретті күйлері...

Күйші қыздың көңіл күйін шаршы топта ерекше ұғып, көңіл көзімен танып, бар болмы-
сымен сезініп отырған бір жан бар еді. Қол созым жерде қайратқа біткен қыран қабағын 
сәл түйіңкірей аялы жұлдыз көздірі терең ой, тегеурінді сезім тұңғиығына шомып отырған 
ірі тұлғалы, жарқын жүзді жан оған әрі шексіз жақын, әрі ақ нұрымен алыстан аймалаған 
сонау алтын ай тәрізді тым жырақ, тым шалғай көрінді. Ол тіршілік атты ұлы кеңістікті 
толтырып тұрған құдірет иесі – Құрманғазы атасы еді.

Зерделі де, зерек қыз өзінің күйлері арқылы талай адамдармен сырласатын, тілдесетін. 
Сиқырлы күйлері арқылы ол адамдарға өзінің ұшқыр ақыл – ойын, ізгі мұратын, жанының 
бар жақсылығын жайып салатын. Ал, қыран қабақ, сұсты күйші атасы дүйім жұртты алыс 
жүріп – ақ жақсылыққа бастайтын дара дарын иесі еді. Күйші қыз болса одан өзінің 
жетемін деп талпынған биігін жазбай таныды.

Тіршіліктен өзі іздейтін әсемдік, асыл қасиет ізгілік атаулыны осы өз ар – намысының 
алтын таразысына айналдырды. Бірте – бірте өзінің арман, қиял – ғажайып әлемнің ай 
дидарына асылына айналған бұл адаммен кездесуді атар таңдай сағына күтетін,

Күйші атасы да мұны жақсы түсінді. өзінің көлеңке бейнесін құдірет тұтып жүрген. 
өміріне күтпеген жерден еніп, оның сәніне айналған. Жанына жақын, жүрегіне қымбат 
осы бір сүйкімді қыздың азғана сәт аяулы елестей көріне тұрып, сонан соң тағы да алы-
стап кететінін ойлады...

Қыздың көзі ұлы күйшінің жүзіне түсіп кетті. Аялы, өткір жанары әлде бір нүктеге тесіле 
қадалып, қара торлы шырайы ішкі толқын тегеурінінен нұрланып отыр екен .

...Күйші қыз сол қалпымен кідіріп отырды да, өзіне - өзі жігер беріп, өр мінезімен ой 
тізгінін қолына алып «Күй осылай аяқталды» деді күбірлеп. Оны тербеген әсем әлем 
әп – сәтте ғайып болды. Жан – жаққа мойын бұрғызбайтын, өз ырқынан шыққанды әсте 
ұнатпайтын арынды өмір ағысы оны тағы да өзімен ілестіре, жетелей жөнелді. Ол орны-
нан жедел тұрып есікке беттеді. 

Бағанадан бері өз жүрегінің әсем әнімен ажарлап отырған назға, мұңға толы әлемді 
осынау бір қыран бейнелі адам ай сәулелі сезімді өзімен бірге ілестіріп әкеткендей қыз 
жүрегі сыздап қоя берді.

ТҮЙІН
Айсарина Айгүл Мырзабекқызы 1994 жылы Талдықорған қаласындағы "Қанабек 

Байсейітов" атындағы саз колледжін дирижер, ұстаз, оркестр мамандығы бойынша 
бітіріп, еңбек жолын Сағабүйен саз мектебінен бастап жалғастырып келеді.

Айгүлдің өнерге  өлең жазып, ән шығаруға ең ерекше қасиеті ол 1998 жылы саз мектебі 
жабылып қалса да 30 баланы жеке – жеке оқытып, елге танымал оркестрді таратпай күні 
бүгінге дейін сақтап келгені.

1995 жылдан жеке шығармашылықпен айналысып келген өнер иесінің бір басы-
на жеткерлік беделі мен атақтары да бар. Атап айтсақ, «Музыка және Нұрғиса» атты 
облыстық байқаудың лауреаты, «Ауыл мұғалімі - 2003» байқаудың жеңімпазы, «Өнерім 
өмір танысым» атты облыстық байқаудың дипломанты, М.Төлебаев атындағы облыстық 
компазиторлар байқауында «Қасиетті домбыра» атты әнімен бас жүлдені иеленіп, лау-
реат атанды. Бұл ән мен Айгүлдің өмірбаяны «Жетісудың жаңа әуендері» атты  кітапқа 
енді. Айгүлдің өзі шығарған «Өнерге өрлеу» атты талайды тамсандырған күйі мен бірге 
60 қа тарта әні, 20-ға жуық арнаулар мен поэзиялардың бінеше әңгімелердің авторы. 

А.МҰХАМЕТШАРОВА. 

Алматы облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаменті 
Қазақстан Республикасын Салық 
кодексінің 394-бабына сәйкес жеке 
тұлғаларға электр және (немесе) 
жылу энергиясын өткізу бойынша 
айналым қосылған құн салығынан 
босатылған тауарлар, жұмыстар, 
қызметтер тізбесіне кірмейтіні, яғни 
қосылған құн салығымен салынуға 
жататыны туралы хабарлайды.

Алматы облысы 
бойынша МКД.

Относительно обложения нало-
гом на добавленную стоимость

Департамент государственных 
доходов по Алматинской области 
сообщает, что согласно ст. 394 

Налогового кодекса Республики 
Казахстан оборот по реализации 

электрической и (или) тепло-
вой энергии физическим лицам не 

входит в перечень товаров, работ, 
услуг освобожденных от налога на 
добавленную стоимость, то есть 

подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость.

ДГД по Алматинской 
области.


