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Ақсу өңірі
ӨЗ ЕЛІ - ӨЗ ЕРЛЕРІН ЕСКЕРМЕСЕ,
ЕЛ ТЕГІ АЛСЫН ҚАЙДАН КЕМЕҢГЕРІН.

І.ЖАНСҮГІРОВ.

Тұрғындар назарына!
Ақсу ауданының жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі  
мекеме ғимаратына күрделі жөндеу 
жүргізілетініне байланысты уақытша 
Қабанбай батыр көшесіндегі №20 
үйде орналасқан Әділет және (ЦОН) 
басқармасының ғимаратына көшті. Бай-
ланыс телефондары: 2-17-14, 2-12-00, 
2-11-43, 2-қабатта.

Аудандық Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі.

Ақсу ауданы, ветеринария 
бөлімі ММ, Сіздерге ветеринария 
бөлімі бұрынғы Желтоқсан,  №5 
көшесінен ғимаратта құрылыс 
жүру жұмысына байланысты Ал-
маты облыстық кәсіби-техникалық 
оқу орталығы  Ақсу аудандық фи-
лиалы,  Қабанбай батыр көшесі,  
№83 мекен-жайы бойынша 
көшкені туралы хабарлайды.

       
ВЕТЕРИНАРИЯ БӨЛІМІ.

Ақсу ауданының әкімі Е.С.БАЗАРХАНОВТЫҢ 2019 жылғы 
5 тамызда өтетін аудандық мәслихаттың  депутаттары 
алдында өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерді 

орындауы туралы есебінің ТЕЗИСІ
Ақсу ауданы бойынша 2019 жылдың  

1 жартыжылдықтағы әлеуметтік –
экономикалық даму көрсеткіштерінің өсу 
қарқыны сақталған.

Ауданы бойынша жалпы ішкі өңірлік 
өнім 14 млрд. 757 млн. теңге құрап, 
нақты индекс көлемі 146,5 пайызға жетті.

2019 жылы 1 жартыжылдықта 
өнеркәсіптік өндірістің көлемі 1 млрд. 406 
млн. теңгеге жетіп, бұл көрсеткіш 2018 
жылғы деңгеймен салыстырғанда 104,5 
пайызға артты. Нақты индекс көлемі  
101,8 пайызды көрсетті. 

Тау - кен өндіру өнеркәсібінде шілде-
тамыз айларынан бастап құм-тас 
қоспасын өндіретін  жаңа 4 кәсіпорын  
жұмыс істей бастайды.

Ауыл шаруашылығының жалпы өнім 
көлемі 6 млрд. 196 млн. теңге, нақты 
көлем индексі 106,1 пайызға жетті. 
Оның ішінде мал шаруашылығының 
өнімдері 6 млрд. 109 млн. теңге, егін 
шаруашылығының өнімдері 82,3 млн. 
теңге.   

Барлық игерілген жер көлемі 60 мың 
906 гектар. 2018 жылмен салыстырғанда 
егістік көлемі 1536 гектарға артты. Оның 
ішінде - 30800 гектар дәнді - дақылдар,  
15200 гектар майлы дақылдар, 2850 
гектар қант қызылшасы, 2226 гектар 
бақша өнімдері, 10100 гектар мал азығы 
дақылдары себілді.

Аудан бойынша 2850 гектар қант 
қызылшасы себілді. Былтырғы жыл-
мен салыстырғанда 830 гектарға  
артық. Бүгінгі күнге қант қызылшасы 
алқаптарының 2280 га немесе 80 
пайызға жағдайы жоғары,  427 га орташа 
немесе 15 пайыз, 143 га төмен немесе 
5 пайыз.

Мал шаруашылығы саласына келетін 
болсақ, ірі қара мал саны 91 305 басқа 
жетіп, былтырғы жылға қарағанда 103,9 
пайызға артты. Қой-ешкі 383 452 бас 100 
пайыз, жылқы 26 304 бас 113,4 пайызға, 
үй құстары 110 784 бас 102,6 пайызға 
артты.

Мал шаруашылығы өнімдерін  өндіру 
өткен жылмен салыстырғанда ет 5219 тн. 
112 пайызға,  сүт 20753 тн. 104  пайызға  
артты.

250 тонна ет экспорттау жоспарлан-
са, бірінші жарты жылдықта 120 тон-
на ет экспортқа жіберіліп, 48 пайызға  
орындалды. Жоспарды орындамаған  
Қаракөз, Жансүгіров ауылдық округтері 
бірде бас мал шығарған жоқ.

Ауданда электрондық картаға енгізуге 
жоспарланған 601 мың гектар жайылым 
алқаптардың 472 мың гектары енгізілді, 
немесе 78,5 пайызы ғана орындалды. 
Облыстық деңгей 81,3 пайызды құрайды. 
21 мың 294 гектар шабындық жерін кіргізу 
жоспарланса, 10 мың  966 гектар алқап 
51 пайызы ғана орындалды. Облыстық 
көрсеткіш 57,4 пайыз. Барлығы 1612 ша-
руа қожалықтарының жері тіркелді.

Бүгінгі күнге аталған жұмыстар атап 
айтқанда төменгі көрсеткіштер  жайы-
лым жер бойынша  Қызылағаш а/о 
- 56 пайыз,  Қаракөз а/о - 68 пайыз, 

Қарашілік - 70 пайыз, Жансүгіров а/о - 72 
пайыз, шабындық жер бойынша төменгі 
көрсеткіштер Қарашілік а/о - 18,6 пайыз, 
Қаракөз а/о - 29 пайыз, Қызылағаш а/о - 
25,7 пайызды ғана орындаған.

Бруцеллезге 61,8 мың бас ірі қараны  
тексеру жоспарланған, нақты 64,5 
мың мал тексерілді, (104%); 130 бас-
та ауру анықталды, былтырғы жыл-
мен салыстырғанда 6 басқа кем. Ауру 
малдардың 119 басы мал сою  алаңына  
өткізілді. 

Мүйізді ұсақ малдың арасында ауру 
азаймаған, өткен жылдан 2 басқа көбейген. 
Барлығы - 226,540 бас мүйізді ұсақ мал 
тексеріліп, 326 баста ауру анықталды.  

Бруцеллез ауруына қарсы шаралар 
бар мүмкіндіктерді пайдалана отырып 
жүргізіліп жатқанымен, 3 ауылдық округте 
ауру  көбейген. 

Ірі қара малдары бойынша: Қызылағаш 
- 48 бас,  Жансүгіров - 18 бас және Сырт-
танов - 16 бас ауылдық округтерінде  ауру 
тіркелген. 

Ұсақ малда  бруцеллез Жансүгіровте - 
70 бас, Ойтоғанда - 70 бас, Б.Сырттанов 
ауылдық округінде - 37 бас ауру тіркелген. 

Биылғы жылы 4 инвестициялық  
жобаларға 16370 га. жер жалға берілді.  
Олар: 

«Байсерке Агро» ЖШС қант 
қызылшасын өсіру, асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамыту, 3 мың басқа   мал 
бордақылау комплексіне - 14590 га;

«Балданай-СК» ЖШС асыл тұқымды 
етті мал өсіруге репродуктор және мал 
бордақылау кешені құрылысына100 га; 

«Қылышбеков» ш/қ сүт фермасы мен 
мал бордақылау алаңының құрылысына 
30 га, 

«Көк-Сағыз ТМ» ЖШС суармалы 
егістік жер - бақ-бақ гүлінен табиғи каучук 
өндіруге 150 га; 

«Нұрмұхамбетов» ш/қ  тәлім егістік, 
900 га. жайылым жер ірі қара малға 
бордақылау алаңына  жалға берілді 600 
га.

Биылғы жылы 10 ауылдық округ 
тексеріліп, 19200 га пайдаланылмаған 
жер анықталды.   

2019 жылы пайдаланылмай жатқан 
жерінен өз еркімен бас тартқан 12 шаруа 
қожалығының 1344 га. жерлері арнайы 
жер қорына қабылданды.                

 Шағын және орта кәсіпкерлік саласында 
тіркелген субъектілердің саны 51 бірлікке 
артып,  3517 жеткізілді, жұмыс істеп тұрған 
субъектілер саны 100 бірлікке көбейіп 
3029-ға жетті. Оларда 8817 адам жұмыс  
жасайды, өткен жылғыдан салыстырғанда 
345 адамға көбейді.

Өндірілген өнім мен қызмет көлемі 3 
есеге артып, 3 млрд. 800 млн. теңгенің 
өнімі өндіріліп, қызметі көрсетілді.

Түскен салықтар көлемі - 253 млн. 
800 мың тг.,  өткен жылдың деңгейіне  
салыстырғанда 96,8 пайызды  құрады.

Сауда, қызмет көрсету саласында 
3 жаңа нысан іске қосылып, 69,6 млн. 
теңгенің инвестициясы тартылды. 3 жаңа 
жұмыс орындары ашылды. Жылдық  

жоспардың 43 пайызы 
ғана орындалды.

Аудан экономикасы-
на 4 млрд. 488 млн. тг. 
инвестиция тартылды,   
өткен жылдың деңгейіне 
1,6 есеге артып, нақты 
индексі көлемі - 151,3 
пайызға жетті.

Молалы  мен  Жаналық  
округтерінде жеке  
қаражат есебінен негізгі  
капиталға инвестициялар 
мүлдем тартылған жоқ.
Құрылыс жұмыстарының 
көлемі 3 млрд. 355 млн. 
тг., былтырғы жылмен 
салыстырғанда 2,8 есеге 
артты. 

10 жеке тұрғын үй 
құрлысына - 175,1 млн. 
теңге қаржы бөлінді. 
Құрылыс жұмыстары та-
мыз айында аяқталады. 
30 жеке тұрғын үй 
құрылысы мен инженерлік 
- коммуналдық жүйесін 
жобалау құжаттары даяр-
лануда. Бөлінген қаржы 
12,7 млн. теңге.

3 мектептің  
құрылысына жобалау 
сметалық құжаттама да-
ярлануда. 30 млн. теңге 
бөлінген.

Е.Сиқымов атындағы 
мектеп жанындағы 
интернатқа монша 
құрылысы   50 млн. теңге қаражат бөлінген. 
Бүгінгі күнге электрондық конкурс жария-
ланып, өтінімдер қаралуда.

Аудан орталығы Жансүгіров ауылын-
да жаңадан халыққа қызмет көрсету 
орталығының құрылысына жобалық 
сметалық құжаттама даярлауға 15 
млн. теңге бөлінген. Осы күні  жобалық  
сметалық құжаттама  даярлануда.

Ақсу ауылдық округінің әкімшілік 
ғимаратына жобалық сметалық құжаттама 
даярлауға 10 млн. теңге бөлініп, 
электрондық конкурс жарияланып, 
жеңімпаз анықталып, келісім-шарт жаса-
ды.

Жеке меншік есебінен 3018 шаршы 
метр тұрғын үй салынды,  өткен жылдың 
деңгейінен 2,2 есеге артты.

Үй алуға кезекте - 775 адам тұр: 
әлеуметтік осал топтардан - 365 адам, 
олардың 70-і көп балалы отбасы, 
бюджеттік саладан – 218 адам, жетім ба-
лалар - 39 адам, соғыс мүгедегі - 1 адам,  
үйі апатты жағдайда - 1 адам, ауылдық 
округтерде кезекте тұрғандар  - 127 адам.

Ауыз су жүйелерін жөндеуге 404 млн. 
500 мың теңге бөлінген: ол 4 ауылда 
ауыз су жүйелерінің құрылысы мен  қайта 
жаңғыртуға 387 млн. 500 мың теңге,  
Қарашілік, Шолақөзек, Ойтоған ауылда-
рында және Көкөзек ауылында ағымды 
жөндеуге 17 млн. тг. Бүгінгі күнге құрылыс 
жұмыстары жүріп жатыр. Көкөзек  ауы-

лында жұмыстар толық аяқталды.
 49 ауылдың 38 ауылында 77,5 пайыз-

бен таза ауызсумен қамтылған. 
Жолдар бойынша биылғы жылға 3 

ауылда күрделі, орташа және ағымды 
жөндеу жұмыстары жүргізуге оларға 650 
млн. теңгеге қаражат бөлінді. 

Қапал ауылына күрделі жөндеуге 
- 310 млн. теңге бөлінді. Күрделі 
жөңдеу жұмыстары келесі 2020 жылы 
аяқталады. 2019-2020 жылдарға берілген 
қаражаттың барлығы - 630 млн. теңге.

Ойтоған ауылында 3 көшеге орташа 
жөндеуге 76 млн. 400 мың теңге бөлінді. 
Бүгінгі күні жұмыстары басталып, тамыз 
айында толық аяқталады. 

Жансүгіров ауылында 4 көшесіне орта-
ша жөңдеуге 145 млн. 100 мың теңге, 
ағымды жөндеулерге 30 млн. теңге 
бөлініп, жөңдеу жұмыстары тамыз айын-
да аяқталады. Сонымен қатар, велосипед 
жолдарын ұйымдастыру жұмыстарына 
79 млн. 900 мың теңге бөлініп, тамыз ай-
ында толығымен аяқтау жоспарланған.

Облыстық  маңызы  бар  жолдар бойын-
ша  биылғы жылы Сағабүйен-Сырттанов 
жолында 6 шақырым орташа жөндеу 
жұмыстары толығымен аяқталды.

«Жансүгіров - Ақсу - Ойтоған» тас 
жолында ағымды жөндеу жұмыстары 
толығымен маусым айында аяқталды. 

(Жалғасы 2-бетте).

Аудан тұрғындарының  назарына!
1. «Ақсу Қант» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 

төмендегі мамандықтар бойынша маусымдық жұмысқа  
жұмысшылар қажет етеді.

2. Весовщик - 4 адам; 
3. Старший весовщик  - 1 адам; 
4. Счетовод – 2 адам; 
5. Бухгалтер – 3 адам; 
6. Юрист – 1 адам;
7. Начальник отдела кадров – 1 адам; 
8. Специалист отдела кадров – 1 адам; 
9. Машинисты – слесаря ремонтники – 6 адам;
10. Элекетромонтеры  - 4 человека;
11. Кагатчики  - 4 адам; 
12. Электрослесари КИПиА – 14 адам; 
13. Обжигальщики извес-ти - 5  адам; 
14.  Машинисты паровых котлов - 2 адам; 

15. Машинист обходчик  - 2 адам; 
16. Машинист турбины  - 1 адам; 
17. Слесарь ремонтник – 6 адам;
18. Машинист мазуто насосных - 1 адам;   
19. Аппаратчик мех.фильтров – 2 адам; 
20. Помощник технологических станции - 36 адам;
21. Рабочии для очистки поверхности нагрева – 20 

адам; (ер азаматтар)
2. «Корпорация Луцяо Правинций Шаньдун» ЖШС 

Қазақстандық филиалы жол құрылысымен айналы-
сатын компанияда жұмысшылар қажет екендігін 
хабарлайды.

Жұмысты  қажет еткен азаматтар: Халықты 
жұмыспен қамту орталығына, Желтоқсан көшесі, №5, 
3 қабат, 3 каб. Тел.: 2-14-87, 87029244833. Осы мекен - 
жайға хабарласуларыңызға болады. 

Ә.ДАНҒҰЛБЕК,
 халықты жұмыспен қамту орталығының 

бас қызметкері. 
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Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

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

АЌСУ ӨЊІРІ

Ақын қыз келді ауылға.... Суда абай болыңыздар!

Дала өрттерінің алдын 
алайық  

101 хабарлайды

Алматы облысы төтенше 
жағдайдың талдауы 
көрсеткендей, 2018 жылы 
51   адам суға батып кеткен. 
Өкініштісі, олардың арасын-
да 13 балалар болуы, биылғы 
жылы да көрсеткіштер бойын-
ша  22 адам суға батып кеткен, 
оның ішінде - 8-і балалар. Осы-
ны ескере отырып адамдардың 
суға түсу кезінде қауіпсіздік 
ережесіне мән берулеріңізді 
сұраймыз. Бұл жағдайлар кейін 
қайғылы аяқталуы мүмкін. 

Жаз мезгілінің болуымен су 
айдындарында адам өліміне 
жол бермеу мақсатында 
төтенше жағдайлар бөлімі 
ескертеді:

Құрметті Ата-аналар және 
мұғалімдер: Балаларды 
сауықтандыру лагерлерінің 
басшылары балаларды 
қатаң бақылаңыздар, оларды 
үлкендердің  бақылауынсыз 
қалдырмаңыздар. Балаларға 
тек арнайы жабдықталған орын-
дар мен жерлерде үлкендердің 
қадағалауымен ғана шомылуға 
рұқсат етіңіздер әсіресе су айды-
нына қараусыз жібермеңіздер; 
өзен және көлдерде қауіпті 
екенін ескертіңіз. Суда 
абай болыңыздар! Су 
айдындарындағы міндетті 
қауіпсіздік ережелерін 
сақтаңыздар, сонда су 
жағасындағы жазғы демалыс 
қайғылы болмайды.

Суға түскенде қандай 

жағдайларды жасамау керек:
• Жағадан алыс, қойылған 

белгіден ары жүзіп кетпеңіздер;
• рұқсат етілмеген жерде 

шомылмаңдар;
• балалар шомылғанда 

қараусыз қалдырмаңдар;
• жүзе білмей,шомылғанда 

камера, доп, үрлемелі матра-
сты  пайдаланбаңыздар;

• суға көп шомылмаңыздар, 
аса тоңып және шаршап 
қалуларыңыз мүмкін;

• түнгі уақытта және 
мас күйлеріңізде суға 
шомылмаңыздар;

• жүзіп келе  жатқан   ка-
терлер мен қайықтарға 
жақындамаңыздар;

• таныс емес жерде 
шомылмаңдар.

Білулеріңіз тиіс:
Сіңір тартылғанда не істеу 

керек:
•  саусақтарыңызды 

жұдырығыңызға тең жинап, 
сермеп, қайта жинаңыз.

• аяғыңызды бауырыңызға 
жинап, сіңір тартылған 
аяғыңызды өзіңізге қарай қатты 
тартыңыз;

Егер сіңір тартылуы қоймасы, 
онда аталғандарды қайталау 
керек.

Егер сіз су иіріміне тап 
болсаңыз: 

Суға басыңызды батырып, 
ауаны көп жұтып, ағысқа қарай 
қатты көтеріліп, су бетіне жүзіп 

Мұқият және сақ болыңыздар!

Өрт қауіпсіздігін үнемі сақтау керек және өзгелерге де есе-
керту қажет.  Өрт жолында тіршіліктің барлығын жояды. Өрттің 
шығу себебі - тұрғындардың өрт қауіпсіздігін сақтамауынан 
және бұзуынан орын алуда. Жазғы өрт қауіпті кезеңде өрт 
жылдам таралады және  үлкен аумақты қамтып материалдық 
шығын мен жазатайым оқиғаларға әкеліп соғады. Қазір Ақсу 
ауданы бойынша 9  құрғақ дала құрғақ шөбінің жану оқиғасы 
тіркелді. Барлық себеп биылғы ауа райының ыстығында болып 
тұр.

Жазғы маусымда демалушылар табиғатта, саяжай 
учаскелерінде және орман массивтерінде демалу кезінде 
сөндірілмеген темекі немесе от жағу кесірінен өрт шығу 
қаупі ұлғаяды. Сондықтан аудан тұрғындарына және 
демалушыларға өрт қауіпсізідігін үнемі сақтау қажет екендігін 
ескертеміз. Дала және орман өрттерінің алдын алу мақсатында 
ауданның жергілікті атқарушы органдарымен 17 ауылдық округ-
те құрамында 330 адамнан тұратын  ерікті өрт сөндірушіліер  
жасақталған.

 Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ,
аудандық ТЖБ бастығы, азаматтық қорғау майоры.

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» - сонымен 

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

Атыңнан айналайын атамекен,
Әр тасың алтын тақпен қатар екен

Әр төбең көзіме оттай басылады,
Басыңа атам шыққан жота ма еке       

                                                  А.ОРАЗАҚЫН.
    
Ақиық ақын, жыр құлагері Ілияс бабамның  кіндік  қаны  тамған  жері 

- Ойтоған  ауылына «Ақын қыз келді – ауылға»,-деп бұл  жаңалық 
ауыл тұрғындарына лезде тарап кеттті. Шалғайда жатқан шағын 
ауыл  кім келіп, кім  кетіп  жатқаны,  елдің назарынан тыс қалған емес, 
шағын ауыл  Ақын ауылы  да  өлең жазудан  құр алақан  емес  екені  
- ішінара  жазба ақындарымыз  бар екенін  жоққа шығармаймыз,  де-
генменде  додаға түсіп суырып  салма  ақындығымен  екінің  бірі  
көзге түсе  бермесі  анық. Ақын қыз – деп жүргеніміз екі баланың 
анасы, 1980 жылы туылған арғы беттен келген қандас сіңіліміз бо-
лып шықты. Осы ауылда тұратын  жолдасының туыстарын  көрмек 
болып  келіп,  Алланың қалауымен  көшіп  келген  болатын. Сұрай  
келе шағын  тойларда  әу демейтін қазақ болған ба, Бақытнұр көзге 
түсіп суырып салма  ақындығымен елді аузына бір  қаратып ала-
ды. Сахнада бір мерекелік  шарада  өзін таныстырып, ол жерде 
де өзінің өнерге жақын адам екенін байқатады. Арғы бетте жүрген  
кезінде  әдебиет, тіл мамандығы бойынша жоғарғы оқу орнын бітіріп 
шығады. 17 жасында  ақындық  өнерге бас  бұрып  үлкенді – кішілі  
ақындар айтысына қатысып аудандық, облыстық, Республикалық 
1-2-3  дәрежелі дипломдармен, жүлделермен марапатталады. Осы  
еңбектерін ескере отырып ҚХР Қаба  ауданы 2012  жылы  Бақытнұр  
Жұқанқызын  бұқаралық мәдениет отауына  айтыскер ақын ретінде, 
сонымен  қатар  ақын тәрбиелеу  қызметіне жұмысқа алады.

Шекара ашылысымен ел үдіре  көшкенде,  ұрпағымыз қытай  бо-
лып кетпесін  деп,  Атамекен Қазақстанға  көшкендердің  ортаңғы  
легінде көштен қалмай Өскемен аймағына қоныстаған екен. Бала 
басты болып тіршілік  қамымен біраз уақыт ақындықтан  қол  үзіп  
қалады. 

Ақын қыздың жазба шығармаларынан үзінділер жіберуді жөн 
көрдік.

 Г.ҚОЖАБЕКОВА,
Ойтоған ауылдық кітапханашы, «НұрОтан» БПҰ мүшесі. 

Киелі  өлке  керегесі  кең жатқан, 
Ұжданды ұлға ұлы дәстүр 
                                            орнатқан.
Бабалардың  тарихы бар сенде  
                                                 өткен,
Қазыназы кеудесінде мол  
                                               жатқан.  

Ілиястай дана өткен елімнен,
Өнеріне өмір  бойы  берілген.
Поэзия дізгінін ап қолына, 
Құлагердей әр қырынан 
                                             көрінген.

Төрт жасынан анасыз боп  қалса 
                                                                  да,
Шынықтырды шыншыл ерді әр  
                                                  сала. 
 Талантты ер тасқа жанып  
                                           талабын,
Мойымапты тағдыр  сынақ  
                                               салсада. 

Бата  алып қазыналы  халықтан,
Таймай өскен шыншыл ойлы  
                                           бағыттан.
Тіл байлығын ұшқыр оймен 
                                           зерделеп,
Көркем сөзін қазағымның  
                                      дамытқан. 

Сан қиындық өмірінен кешкер 
                                                        ер,
Данышпан ел даналығын 
                                              ескерер.
Ой бұлтынан от найзасын  
                                                   үйіріп,
Ақ жауындай өр өлеңін төккен 
                                                       ер. 

Көк дөненін көсілдіріп  көңілдің,
Сара жолын салып өткен  
                                                өмірдің. 
Обрзды ойын оңға жүгірткен,
Тереңіне үңілгендей теңіздің.

Ұрпақтарға үлгі болған білімің, 
Баба жолы баға жетпес ұлы күн.
Рухыңды  құрметтейді  мәңгілік,
Алтын елің  артыңдағы  
                                              тұғыры!

Тауға тағзым 
Қайсарлықты  таудан  алып  ер  
                                                жеткем 
 О, Ұлы  тау   алып  едің  сен  
                                                   неткен?  
Таудан көріп тұрғандаймын  
                                                     өрлікті,
Төрт  түлігін қойнауында  
                                            тербеткен.

Жаңғырық пен  үнің  тұрат  
                                                жарысып,
Жатқандай  боп  әлде  немен  
                                               табысып.
Ғасырлардан, ғасырларға бой  
                                                        созған,
Қарағай  тұр  беткейіңде  қайысып.
 
Аңсап тұрам қарғайлы  тау  
                                                      жақты,
Өйткені  ол  саялы  жер  бау -
                                                      бақты.
О,ғажайып біттік  өскен  аршалар,
Қыс келседе  реңінен бір  аумапты.
 
Қасиетті  Арасаның тағы бар,
Жанға  шипа  сол  арадан табылар.
Шөбі  шүйгін  бастауы бал  сезілер,
Қойшы  әйтеуір  ұлы  тауда  бәрі  
                                                                бар.
 
Ақ бас  шыңың  аспанменен  
                                                тілдескен,
Қайсарлық  бар қарағайлы  шыңда 
                                                         өскен.
Жер  жәнәтін білді  мекен  кім 
                                                         білсін,
Аң мен құста  мекен етіп  күн  кеш
                                                             кен.

Көз  тартатын  көркің  қандай  
                                                тамаша, 
Не жемістер  таудан  шығар  
                                                    қарасақ.
Жартасмен мен жазығына жиі  
                                                      өскен,
 Бүлдіргені,  қызылқаты,  қарақат. 
 
Кежімделші  керім  далам,  кең  
                                                   далам,
Кереметті көрсеткенсің сен 
                                                   маған.
Қаратаумен қайыспайтын 
                                                    қарағай,
Қайсарлық пен  өрлігіңді  бер маған!    

Бақытнұр ЖҰҚАНҚЫЗЫ.

Киелі ТӘУІП
Киелі бабам, оның бірі – Көтен 
                                                      Тәуіп,
Қойыпты халқымызға да атын 
                                                     тауып.
Бас ұрып мұқтаждықпен тілеп 
                                                    барсаң,
Қайтасың қуанышпен көңілің 
                                                  сауығып.
Өзі Тәуіп, қобызшы – жырау да, әм 
                                                             ұста,
Шығыпты Әулиелікпен аты сол бір 
                                                        тұста.
Бар ма еді бұдан – бұрын 
                                               аталар да,
Бәйгеге Қобыз қосып жүлде алған!
Шыққанда қобыз даусы күңіреніп,
Тұрғандай барлық әлем тебіреніп, 
Барады Қобыз қосу Сізден қалған.
Сарыарқаның арғы бетін 
                                                араладың,
Кәп іздеп Қобызға ағаш сараладың.
Мәуелеп зәулім ағаш өсседағы,
Қобызға жарамайды деп 
                                                қарамадың.
«Сол Арқа да өсіп тұрған қос ағаш 
                                                          бар,
Ағып тұр, қос ағашта бірінен сүт 
                                            бірінен қан.
Соны таңдап ал Қобыз жасауың 
                                               жараған»,
Деді дағы ғайып болды сол бір 
                                                    Адам.
Оянса түсі екен берген аян,
Аяны сонда өңінде шын болыпты.
Алдынан екі ағашы кез болыпты,
Жасаған сол бір ағаштан Қобыз 
                                                       ойып.
Қасына неше түрлі шебер қойып,
Емдеген қобыз тартып 
                                          науқастарды.
Ол дағы бойға дарыған Кие дағы,
Сүт шыққан Арқа ағашын кескен 
                                                         екен.
Қобыздың күренген үні шығып, 
Алалап бай, кедей деп жіктемеген
Жақсыны да, жаманды да 
                                         шеттемеген.
Мыңнан бір туған, таза әулие адам
Иманың жолдас болсын, Тәуіп 
                                                    бабам!
Елі – Найман, руы – Садыр, оның 
                                     ішінде Шәржетім
Халық біледі, Тәуіп атаның бұл 
                                                    тегін 
Бүгінге дейін Үш ғасырдың жүзі 
                                              толса да,
Ұмытпаған киелі шарапаты 
                                ұрпағының есінде.
Үш ұл, үш қыз өскен Қоңырбайдың 
                                                   өзінен.
Түгел, Күшіман, батыр қыз Балқия, 
                        Көтен Тәуіп – әулием!
«Ит қора» сайында жатыр мызғып 
                                                Күшіман.
Бірге жатыр, ағасы – Түгел, Киелі 
                                                Тәуіппен.
Дәулеткелді Беспайұлы 60 Жыл,
Болды атаның шырақшысы 
                                              басында,
Қандай қиын заман, қиын жылдар 
                                               өтсе де,
Болды атаның үйін тұрғызып 
                                                қасында.
Айлар өтті, жылдар өтті зымырап,
Келді кәрлік жасы ұлғайып, 
                                               құлдырап.
Шақырды ма Әулие атам қасына.
Қобызшы еді бұл атам да кезінде 
Бойға қанған дарын еді өзіне.
Өтеріңде сыйлап келкен Қобызын,
Тұр, Қобызы қызы – Орақтың 
                                                  төрінде.

Бижамал СЕЙІТХАНОВА.
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ПРЕЗИДЕНТІ ҚАУЛЫҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ
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Еліміздегі қолға алынған жобалардың берері көп

Жаңғырудың тиімділігін, соның ішінде 
партияның «Бақытты отбасы», «Құтты 
мекен», «Ауыл - ел бесігі», «Халыққа 
көмек»  жобаларын жүзеге асыру ая-
сында әрбір қазақстандықтың сезінуіне 
қол жеткізуіміз керек,-деп   партияның 
төрағасының елге жолдауын мақсат 
ете отырып, осындай игі шаралар Есе-
болатов ауылдық округінде  ауыл әкімі 
Б.Нұрахметовтың басқаруымен  әр ме-
кемеде түсіндірме жұмыстары бастау 
алды.

Алдымен халық арасында осы 
аталған бағдарламалармен ауыл 
тұрғындарына кеңінен танысты-
рылып, ауыл ішінде осы аталған 
бағдарламаларға сәйкес банерлер 
ілініп, брошюралар мен арнайы кес-

телер халыққа үлестірілді. Әр мекеме 
қызметкерлерімен кездесу, дөңгелек 
үстелдер өткізіліп, аталған бағдарлама 
жұмыстары осыдан ары қарай да 
жалғасын таппақ.

Алдағы уақытта осы жобалар 
жұмысымыздың негізі болмақ, бұл жо-
балар халықтың тұрмыс - тіршілігін 
едәуір жақсартып, тың серпін беріп,  
ұлтымыздың еңсесін бірнеше сатыға 
көтерері сөзсіз.  Өйткені, олар көптеген 
мәселелерді қамтып, елдің болашағына 
жаңа мақсаттар туындатып, жастарға 
болашаққа деген нық сенім тудыра ала-
ды деп ойлаймыз. 

       Назым НҰҒМАН,
жастар ісі жөніндегі әдіскер 

нұскаушысы. 

«Nur Otan» партиясының «Жастар-
Отанға» партиялық жобасы аясында  
«2019 жыл – Жастар жылы» деп ата-
луына байланысты Егінсу ауылдық 
жастар арасында  бұқаралық спорт-
ты дамыту, дені сау ұрпаққа болашақ 
еліміздің ертеңгі күнге сенім артар иесі, 
салауатты өмір салтын ұстану және 
жастар арасында шағын футбол ойы-
нын дамыту мақсатында 14 пен 16 жас 
аралығында футболдан жылжымалы 
кубогы өтті.  

Футбол жарысына ауылдық жас-
тардан құрылған төрт команда 

Жастар - спорт алаңында

қатысып, жүлделі І орынды «Жастар» 
командасы иеленді.  

Бұл спорттық ойын жастардың спортқа 
деген шеберліктерін және жан - жақты 
дайындықтарын арттыру, бұқаралық 
спорт түрлерін дамыту, жастардың бос 
уақыттарын тиімді пайдалану, жат мінез 
және құқық бұзушылықтың алдын алу 
мақсатында ұйымдастырылды. 

   Д.АДЕНОВ, 
жастар ісі жөніндегі әдіскер 

нұсқаушысы,
   «Егінсу» БПҰ мүшесі.

Ұстаз ұлы тұлға. Ұстаздық жол – өте 
күрделі, дара жол. «Ұстаз болу жүректің 
батырлығы»,-деп қазақтың ақыны Ғафу 
Қайырбеков атамыз жырлағандай нағыз 
ұстаз болу әр адамның қолынан келе 
бермесі  айдан анық. Қазіргі ХХІ ғасырда 
жаңа технологиялар, үздік инновациялар 
шарықтап, дамыған заманда әр ұстаз 
ізденімпаздыққа, шығармашылыққа, 
жаңашылдыққа, жаңа технологияларды 
игеруге ұмтылуы қажет. 

Білікті де білімді маман болу үшін заман 
көшінен қалмай, үнемі өзін – өзі жетілдіріп, 
толықтырып отыруы тиіс. Еліміздің Тұңғыш 
Президенті «Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» мақаласында қазақ халқының  
болашағы білімді жастардың қолында 
екенін атап өтті. 

Еліміздің жас ұрпақты білім мен ғылымға 
баулып жүрген ұстаздар қауымы үшін 
аталған мақаланың, әсіресе, «Білімнің 
салтанат құруы» атты бөлімінде айтылған 
ойлардың маңызы зор. «Білімді, көзі 
ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің 
қанымызда бар қасиет»-деп Тұңғыш Елба-
сы тұжырымды ой айтқан болатын.  Жас 
ұрпақты білікті де білімді тұлға ретінде 
тәрбиелеп шығару білімді ді білікті, 
шығармашыл, жаңашыл ұстаздардың 
тізгінінде. 

Елбасы атап өткеніндей халқымыздың 
білімге деген құштарлығына айқын 
дәлелдер жетерлік. Оған дәлел; қазіргі 
таңда елімізде білім саласы жаңартылған 
білім беру мазмұнына көшті. Мектептегі 
әр ұстаздар осы жаңартылған білім беру 
бағдарламасын меңгеру мақсатында 
өткізіліп жатқан арнайы курстарды оқуда. 
Осындай аталмыш курс педагогикалық 
шеберлік орталығының Талдықорған 

Ұстаз - мектеп айнасы
қаласындағы филиалының тренері 
Гауһар Омарбекқызы Бұзаубаева  шілде 
айының 1 – 26 күндері аралығында 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 
жаңартылған білім беру бағдарламасын 
оқытты.  Курс барысында ұстаздар 
қауымы білікті де білімді, тәжірибелі де 
іскер, талапшыл да ізденімпаз тренерден 
осы күндер аралығында жаңартылған 
білім беру бағдарламалары бойынша 
білімдерін толық игеріп шықты.                    

Курс кезеңінде тренер Гауһар 
Омарбекқызы білім алушыларға критери-
алды бағалау, қалыптастырушы бағалау, 
түрлі әдіс – тәсілдерді асқан шеберлікпен 
әр білім алушыға толық игерте алды. 
Оқу кезеңінде білім алушылар алған 
білімдерін жетілдіріп, жаңартылған білім 
беру бағдарламасын игеріп, жаңашыл 
ұстаз болып қалыптасуға мол мүмкіндік 
алды. Болашақта біз жаңартылған білім 
беру бағдарламасы аясында білім 
алған ұстаздар мектепте осы алған 
білімімізді оқу үдерісінде іске асырсақ, 
алдымыздағы шәкірттерден білікті де 
білімді, дарынды, үлкен өмірге дайын 
тұлға дайындап шығарытынымыз анық 
және ұстаз мектеп айнасына айналаты-
ны сөзсіз. 

Біз қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімдері бізге жаңартылған білім 
беру мазмұнын өн бойымыздан өткізіп, 
өз білгенін аямай, мол тәжірибесімен, 
іскерлігімен, беделді біліктілігімен, 
нәтижелі білімімен бөліскен 
педагогикалық шеберлік орталығының 
Талдықорған қаласындағы филиалының 
тренері Гауһар Омарбекқызы 
Бұзаубаеваға алғысымызды білдіреміз. 
Мықты денсаулық, еңбегіңізге жеміс, 
жұмысыңызға творчестволық табыс, 
отбасыңызға амандық, шалқыған 
шаттық, мол бақыт тілейміз!

Р.АҚСУБАЕВА.
Арасан ауылы.

Тамшыбұлақ –  Ақсу ауданы, Қапал 
ауылының орталығында орналасқан 
шипалы су көзі. Тамшыбұлақты 
алғашқы рет зерттеп, ол туралы тари-
хи деректерді 1859-65 ж. Ш.Уәлиханов 
жазған. Бұл бұлақтың суын көне заман-
нан бері жергілікті халық әртүрлі ауру-
ларды (көз, асқазан, сүйек-буын, жүйке 
аурулары, т.б.) емдеуге қолданған. 
Тамшыбұлақ табиғаты өте шұрайлы 
жерде орналасқан. Қыста да, жазда да 
бұлақ бастауынан су тамшылап ағып 
тұрады. Бұлақтың аты осыған байла-
нысты қойылған.

Тарихи деректерде ауылымыздың 
көрікті жерлерінің бірі – Тамшыбұлақ 
(ол кездегі атауы «Жардағы табиғи 
індер») туралы да қызықты мәліметтер 
бар. Қапал ауылының тұрғындары осы 
бұлақтың бойына келіп демалатын 
болған. Шоқан Уәлиханов осы бұлақ ту-

ралы көне көз қарттардан мынадай аңыз 
жазып алған: - «Күн сәулесіне құбылған 
Тамшыбұлақтың тамшылары бірін-бірі 
сүйген сұлтанның қызы мен шопанның 
ұлының көз жасы екен».

Қапалдың ең алғаш зерттелуі жүзбасы 
Алғазиннің ерекше бұлақты көріп: 
«Дұрыс қолданған жағдайда мұндай 
табиғи шипа сулардың қандай орасан 
пайда келтіретінін есептей келіп,  мен 
осы хабарды хабарлауды өз парызым 
деп есептеймін»,-деп жазып, рапорт 
берген. 

Киелі жерге келіп таң қалған ағылшын 
саяхатшысы Аткинсон Алатау бөктерінде 
туған өз баласына Қапалдағы ғажайып 
су «Тамшыбұлақ» атымен атап, 1869 
жылы Санк-Петербург қаласында «Во-
круг света» журналында Қапал өңірінің 
табиғаты мен шипалы сулары туралы 
алғаш сипаттама берген көрінеді.

К.ҚОРАБАЕВА,
 Қапал ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы. 

Тамшыбұлақ

Жаңалық ауылдық округі бойынша 
«Тіл тазалығын сақтайық!» атты акцияны 
өткізудің іс-шаралар жоспары жасалынып, 
округ әкімдігі жанынан құрылған сарапта-
ма тобының құрамы бекітілді. 

Осы сараптау тобының төрағасы бо-
лып округ әкімі Б.Мұсанов, топ хатшысы 
Г.Ыдырышбаева, топ мүшелері ауылдық 
кітапханашы Б.Қаметжанова, Жаңатілеу 
орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің  қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 
мұғалімі М.Берлибекова және мәдениет 
үйінің директоры Е.Қойлыбаев болып 
бекітілді. 

Акцияның негізгі мақсаты - «Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы» Заңының 
21 бабы талаптарын халыққа түсіндіру 
болып отыр. Деректемелер мен көрнекі 
ақпарат құралдарының тіл нормаларына 

Тіл тазалығы - 
ұлттың тазалығы

сәйкес рәсімделуін анықтау мақсатында 
округ әкімдігі жанынан құрылған сарап-
тама тобы рейдтік зерделеу жұмысын  
округтегі  «Ержігіт», «Диана» дүкендері 
мен мемлекеттік мекемелерді аралап, 
рейдтік зерделеу жасады. 

Көрнекі ақпарат құралдарын ретке 
келтіру бойынша түсіндірме жазбаша 
хат таратылып берілді. 

Г.ЫДЫРЫШБАЕВА,
 Жаңалық ауылдық округі әкімі 

аппаратырның бас маман-
іс жүргізушісі.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
ережесін және құрамын бекіту туралы қаулыға қол қойды. 

Президент бекіткен Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің тізімінде депутаттар, қоғам 
қайраткерлері, журналистер және тағы басқа  саланың өкілдері бар.

Қаулының толық мәтіні төмендегідей:
"Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабы 20) тармақшасына сәйкес 

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Қоса беріліп отырған:
1). Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық қоғамдық сенім 

кеңесі туралы ереже;
2). Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық қоғамдық сенім 

кеңесінің құрамы бекітілсін.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ПОДПИСАЛ УКАЗ

Указ об утверждении положения и состава Национального совета общественно-
го доверия при президенте РК подписал Касым-Жомарт Токаев. 

«В соответствии с подпунктом 20) статьи 44 Конституции Республики Казахстан 
постановляю: утвердить прилагаемые: 

1) положение о Национальном совете общественного доверия при президенте 
РК; 

2) состав Национального совета общественного доверия при президенте РК», — 
говорится в указе «Об утверждении положения и состава Национального совета 
общественного доверия при президенте РК».
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– Біздің ойымызша, өз бетімен 
шығынын жаба алмайтын газеттердің 
бірсыпырасын «Ақ жол» құсатып 
жабу да теріс болмас еді. Мыса-
лы, «Бостандық туын» алсақ,  ол 
губернияда «Еңбекшіқазақ» үш 
мыңға жуық тарайды. «Бостандық 
туының» өзінікі де содан артпай-
ды, «Тілші» сияқты газеттердің 
шыққан - шықпағаны белгісіз. Осы 
сықылдыларды баспасөзді не жаба-
тын, не қалатын қылу керек, – дейді 
Ерғали Алдоңғаров «Еңбекшіқазақ» 
газетінің 1926 жылғы 5 мамыр күнгі 
санындағы «Алдағы күннің міндеттері» 
деген мақаласында.  Ілияс  Жансүгіров 
Алдоңғаровтың газеттерді жабу тура-
лы пікіріне  бірден  қарсылық білдіреді.  
Айтпаса сөздің атасы өлетінін білетін 
«Тілшінің» тілшісі  газеттердің қоғам 
өміріндегі беделін арттырудың орны-
на қаржылық шығынды желеу етіп, 
басылымды жауып тастауды көздеген 
әріптесіне   «Алдоңғарұлының пікірі 
ағат» деген қарама-қарсы мақала жа-
риялайды.   

«Еңбекшіқазақ» газетінің 1926 
жылғы  6 маусым күнгі санында 
жарық көрген бұл мақала бұрынғы 
«Тілші», бүгінгі «Жетісу» газетінің 
тоқтаусыз шығып тұруына «қорған» 
болған.    Журналист өз мақаласында 
Алдоңғарұлының сөзіне үзілді - кесілді 
қарсы екенін білдіріп, бірден ашық 
айқасты бастайды.  «Біздіңше, губер-
нияларда көп жылдан  бері шығып, 
қолданып, буындары қатқан газеттерді 
жабамыз» деуі – өте адасқандық. 
Газетті жабу оп-оңай, жасау қиын. 
Олардың орнына «Еңбекшіқазақты» 
қалдырамыз деу – губерниялық газет-
тер мен орталық жетекші газеттердің  
өрісін,  оқушысын, міндетін 
түсінбегендік», – деп Алдоңғаровты 
алған  бетінен қайтарып тастайды. 
Одан ары  «Республикалық орталық 
газеттер – Қазақстандағы барлық  
жұмыстарға бағыт беріп отырушы. 
Әлеуметтік жұмысты ұйымдастырудың 
бағдаршамы. Партия газеттер арқылы 
өзінің жұмысына халықты бағыттап, 
істерінің қорытындысын шығарып от-
ыра алады», – дейді ол  партия газетті  
қамқорлығына алса деген ниетін 
нақтылай жеткізіп.

Газет – төртінші билік. Мақалада 
Ілияс өкімет мақсат - міндетінің  іске 
асуына газеттің  ықпалы зор екенін 
жетесіне жеткізе айта білді. Ілиястың 
бұл сөзі – газетті жапқызбай алып 
қалудың  амалы  еді.  

Мақаланың соңында қаражат 
үнемдейміз деп газетті жабуға 
құлшыныс білдіргендерге өз ұсынысын 
былай жеткізеді: 

– Губерниялық газеттерді жабайық 
дегенше, жамайық дейік, жаңаларын 
шығарайық. Шыққандарын 
шынықтырайық! «Бостандық туы», 
«Тілші» газеттері нашар болса,  пар-
тия орындары, «Еңбекшіқазақ» 
көмектесіп,  оңалтудың жолдарын 
көрсетейік. «Еңбекшіқазақ» Сыр-
дарияда шығады, ол өңірге сол да 
жетеді деу де – қате. Ол губерния-
да да бір шаруа газетін шығару ке-
рек.  Газеттерімізді  нашар десек те, 
олардың атқарып отырған жұмыстары, 
жұртшылықты түзеуге сіңіріп 
отырған, қара халықты тәрбиелеп, 
мәдени тілектерін өсірудегі маңызы, 
тындырғаны өте көп. Солардың 
арқасында өсіп келеміз, партия та-
мыры ауылға жайылып келеді, – деп 
газетті қысқартсақ дегендердің пікіріне 
осылайша біржолата тойтарыс берді. 

Ілияс Жансүгіровтің газеттерді 
сақтап қалудағы табандылығы, 
баспасөздің маңызын түсіндірудегі 
біліктілік пен қайсарлығы, сөз сап-
тауы, әр қаламгердің басын игізеді. 
Ол бүгінде қит етсе, «газет шығынды 
өтей алмайды, жабу керек, ғаламтор 
бар ғой» деушілерге үлгі болуы ке-

рек. Ғаламтордағы мақала газеттің 
мақаласындай ауыр жүкті көтере 
алмай жатады. Шалғай ауылдарда 
ғаламтордың болмайтынын ойласақ, 
газетті жабу, ақпарат күткен ауылдағы 
ағайынға жасалған қиянат. Мониторға 
көз талдыру мен қағазды парақтап 
оқудың арасының жер мен көктей 
айырмашылығын да ұмытпауымыз ке-
рек.  

Ілиястың журналистік ұстанымын 
жоғары бағалаған қаламгерлердің 
ұстазы Темірбек Қожакеев: «Ілиястың 
жүйрік журналист, баспасөз сыр-
сипатын жақсы игерген қаламгер 
болғаны анық. Әрбір ағат пікірді аңғара 
біліп, оның терістігін түсіндіре, қоғам 
пайдасы үшін түзете қоюға, ол жөнінде 
сындарлы да әділ пікір айтуға даяр 
тұратын ел ағасы болғанын байқаймыз. 
Бұл – Ілиястың  ірілігі», – деп баға  бер-
ген еді  Ілияс Жансүгіров жайлы жазған 
«Ірілік» мақаласында. 

Құлагер ақын «Тілші» газетінде 
жүргенде тағы бір ерекше жағдай 
орын алады.  Қарымды қаламгер онда 
да журналистиканың туын тік ұстап, 
газетті қолжаулық қылғысы келген 
арызқойлардың ойына тойтарыс беріп,  
баспасөздің ел көлеміндегі мәселелерді 
көтеретін дәрежесін айқындап, айтып 
береді. 

Жағдай былай болған. Сол 1922-
1930 жылдар аралығында партиялық 
қызметке көтерілу үшін  талас-тартыс  
жаппай белең алады. Билікққұмарлыққа 
ол кезде «партияшылдық» деп айдар 
тағылады. 

Хакім Жамбайұлы атты оқырманнан 
ел арасында  қызметке таласу, 
мансапқұмарлық, бәсекелестіктің 
салдарынан ауылдастардың бір-
бірімен араздасуы шектен шығып бара 
жатқандығын жазған арыз хат келіп 
түседі. Ілияс арыз хатты газетке жа-
рияламай қояды.  Содан арызқой Таш-
кентте шығатын «Ақ жол» газетіне «Не 
ойлағаны бар?» деген мақала жаза-
ды. Шағым иесі: «Талдықорған уезінде 
партияға бөліну, жік өріс алды. Бұл ту-
ралы «Тілшіге» талай жаздық.  Сонда 
отырған найман өкілі Ілияс баспайды.  
Оның не  ойлағаны бар?! Партиягершілік  
елдегі шолақ етектердің бақталасынан 
орын пайда болды», – деп жазған.

«Ақ жол» редакциясы бұл шағым хат-
ты алған да, тағы да «Тілші» газетінің 
редакциясына қайтарып салады. Бұған 
Ілияс газет бетінде «Ойлағаны мынау» 
(27.11.1923)  деп жауап қайтарады. 
«Бұл белгілі. Тиісті орында мұнымен 
шұғылданған да, қаулы да алған. (Қаулы 
1923 жылдың 10 айында шығарылған).  
Ол баспанашыл, көжеге өкпе, ру қорғау, 
мансап  бәсеке, авторитет құмаршылық.  
Біз Талдықорғандағы топшыл 
текешіктердің таластарының жайын 
жақсы білмейтіндіктен екі жағынан да  
келген материалды газетке баспадық. 
Оның себебі, бірінші – бассақ, өршіген 
пәле-жала, тұтанған өрт өршімесе,  
өшпейтін еді. Екінші – жікке  арала-
спай басын таза ұстап, қалыс отырып 
жазған адамның материалы  бізде жоқ.  
Ағайынсып, ақтан сопы болып отырған 
Жамбайұлының өзі топ-жіктің қақ орта-
сында. Үшінші – газет  жалпы халықтың 
төрешісі,  өкіметтің жазу қайраты, 
әлеумет жұмысының қадағашы. Ол 
қазақтың ескіліктің сарынымен жүрген 
қуларының  домалақ арызының қол 
тоқпағы емес. Сондықтан, көзіміз 
жетіп отырған сасық таласқа, ит ырыл-
дар бақан салдысына газеттің бетін 
былғамадық.  Ал  Жамбай баласы, өзің 
айтқан «бақ  таластық» саяз сайқалдық 
сендей басы-қасында отырған адам 
тындыра салатын іс. Газет жүзінде 
құрғақ данышпансып, өзің өшіре ал-
майтын пәлені әулиесіп өрбітудің керегі 
жоқ. Сен ұйғарған  ауыл - аймақ «ай-
тысынан» «Тілші» басқармасы аман. 
Басқарманың көздегені  әлеумет пай-
дасы, халық қайғысы, домалақ қағаз, 

партиягершілік, сұрқиялық тамырының 
құруы, таңдайын сауған мысық 
қамқорлардың рушылдық, қайын - 
қайнағашылдығы емес, ел мұңы, ел 
шаруасы, әлеумет бағыты», – деп  келіп  
сөзінің соңын «басқарманың ойлағаны  
осы» деп аяқтайды. 

Ілиястың «Ойлағаны мынау» 
мақаласы бүгінгі журналистердің де 
бағытын тағы бір қайтара айқындап 
беретіні сөзсіз.   Ілияс – мамандығының 
да қорғаны бола білген жан. Бүгінгі 
тілмен айтқанда журналист этика-
сын бір кісідей сақтаған тілші екеніне 
көз жеткізіп, үлкен - кішіміз түгелдей 
үлгі етеміз. Шағын ғана мақаладан  
Бейімбет Майлиннің  “Ілияс ызалана да 
жазады, күлдіре де жазады, күйіндіре 
жазады” деген сөзінің төркініне бой-
лаймыз. Журналистиканың намысы  
оның жанды жері екені аңғарылады. 
Пікір таластырғанда Ілияс қарсыласын 
түйдек - түйдек сөзбен алып та, шалып 
та жығады.  Газетке адалдығы оның жаз-
балары мен іс - әрекеттерінен байқалып 
тұрады. Адалдық  қадағашы. 

Газеттің өзі бір күндік болғанымен, 
сөзі мың күндік екені  осы екі мысалдан-
ақ аңғарылады. Қазақ баспасөзінің 
ақтаңгері Ілияс Жансүгіров  біздің, 
яғни, «Жетісу» газетінің бағыты 
мен ұстанымын сол жиырмасыншы 
жылдардың басында қалыптастырып 
берген екен. Ол туралы тарихи 
деректерді ақтарғанда көз жеткіздік.  Га-
зет 1918 жылы 21 маусымда «Жетісу 
ісші халық мұхбыры»  деген атпен 
шығып,  қызылдардың жаңа идеоло-
гиясын насихаттайды. Кейіннен 1922 
жылдың 18 тамызынан басылым аты 
«Тілші» деп өзгертіледі. Ал, 1963 жыл-
дан «Жетісу» деген атты иеленеді.

Сол 1921 жылдан бастап газет  ұлт 
мүддесі үшін жұмыс істей бастайды. Ба-
сылымда «Қаптағай», «Тана баласы», 

«Қ.Найманский» деген атпен ұлттың 
мүддесін қорғаған мақалалар шыға 
бастайды. «Тана баласы» деген  
Ілияс деген болжам шындыққа жана-
сады. Себебі, Тана Ілиястың үлкен 
аталарының есімі. «Қ.Найманский» де-
ген де құлагер ақын деген болжамның 
«жаны» бар. Себебі, Ілиястың шын есімі 
Қызырілияс дегенді тарихшылар жиі ай-
тып жүр. 

Сол жылдары еңбекшілердің жалаң 
ұраны мен жиынның қаулылары сиреп, 
басылым ұлттық бағытқа қарай ойы-
сады. Ілияс Жансүгіров  көп ұзамай  
апталықтың әдебиет және мәдениет 
бөлімін басқарады.   Ілияс Жансүгіров 
1928 жылы өзі туралы жазған 
«Өмірбаяным» деген қолжазбасында: 
«1923 жылдың басынан «Тілші» 
газетінің бір жазушысы болдым. Менің 
қалам қызметіне айналысқаным осы 
1923 жылдан, «Тілшіде» мақала, оқшау 
өлең жаза бастадым. Сол «Тілшіге» 
күні бүгінге шейін жазып тұрам», 
–  деп басылымның белсенді тілшісі 
болғандығын жазады.  

Сонымен «Тілшіде», 
яғни, «Жетісу» газетінде 
тағы кімдердің мақаласы 
жарық көрді, нендей 
мәселелр көтерілді, қандай 
жанрлар қалыптасты де-
ген  сұрақ төңірегінде сөз 
қозғасақ. Қаптағай есімді 
журналист: «Жетісуға оба 
келді. Кеселханаға ба-
рып айтыңыздар», – деген 
тақырыпта көпшілікті қатерлі 
кеселден сақтандыру 
барысындағы мақала жа-
зыпты.  Мұнда оба кеселінің 
белең алып бара жатқаны, 
оны ауыздықтамаса 
халықтың қырылу қаупі 
бар екенін шырылдап, 
жанайқайымен жазады.   

Сәкен Сейфуллиннің 
«Азия» атты өлеңі де 
осы жылдары «Тілші» 
газетіне басылған. Ораз 
Жандосовтың мақалалары  
да жарық көрген. 

Сол жылдары «Бостандық 
торы» деген ертегі өлең 
басылады. Авторы – 
Мағатжан. Мақаланы 
жазған Мағжан Жұмабаев 
деген болжам бекер емес. 

Жыр құлагері, ақын Ілияс Жансүгіровтың туғанына - 125 жыл!

Газетті жабу – оңай, 
жасау – қиын

Себебі, бұл –  Алаш атқамінерлерінің  
пікірі «Тілшіде» тоғысқан кез еді. 
Басылымдағы мақала-өлеңдерден 
қазақ зиялылары  ой-арманы, мақсат-
мүддесі  байқалып тұрды.   

І. Жансүгіров “Мен қалай жаздым?” 
мақаласында: «Әдебиеттің күлкі, 
сықақ түрі де бізде өспеген-өнбеген 
нәрсе. Менің осыған да ыңғайым 
бар... Менің фельетондарым, сықақ 
өлеңдерім – біздегі жоқ әдебиеттің 
сықақты түрін туғызуға істеп жүрген 
қызметтерім... 

Фельетонның жаңа түрін, үлгісін 
қазақ баспасөзіне кіргізуге біраз 
қызмет қылып келемін», – дейді.

Ілияс сықақ, фельетон жанрына 
да көп қалам тартады. Кей жағдайда 
белгілі бір адам жайлы мақала жазу 
үшін оның аты - жөнін атамауға 
тура келеді. Сондайда журналисти-
ка сатираны қару еткен. Басылым-
да жүріп, қолына билік тисе, жан 
- жағындағыларды қырып кете жаз-
дайтындарды сынға алады. 

Мысалы, «Төрешілдіктің түрлері» 
атты сықағында бюрократ басшы-
лар жайлы: «Үлкен кабинеті болады. 
Ішінің бәрі іліп тасталған көсемдердің 
суреті болады. Бір жерінде өз суреті 
де ілулі тұрады. Қызылды - жасылды 
шұғамен шырмап тастаған қаракүрең 
үстелі болады. Есігінің сыртына 
“докладсыз кірме” деп жаздырып 
қояды. Өзінен - өзі бөртіп, кеудесін 
көтеріп отырады. Анда-санда әрең 
илігіп қол астындағы жампаң - жорға 
қызметкерлердің қағазына қабағын 
түйіп қол қояды. Болмаса, өзінен-
өзі шала бүлініп, үстелге артылып, 
телефонға шатылып шаңқылдасып 
жатады. Осындай қылығымен жұмысы 
боп кіргендердің жүрегін шаяды. Кісіге 
сөйлеспеске бұл да бір әдіс болады»,-
деп қарамағындағыларға шекесінен 
қарайтын өр кеуде басшыларды сынға 
алды. 

Әр журналист – қоғам қайраткері.  
Басылым әлі күнге Ілияс Жансүгіров 
және қазақ зиялыларының салған жо-
лымен шығып келеді. Газет – ұлттық 
рухты көтеретін, халықты  мәдениет 
пен парасаттылыққа тәрбиелеу ба-
рысында жұмыс істеп келеді.  Елді 
бірлік пен татулыққа шақыра от-
ырып, мемлекеттік саясат пен 
шығармашылықты қатар тізгіндеуде. 
Газет –  елді өркениетке тәрбиелей 
алатын жалғыз құрал. 

Мақаланың тоқетерін Ілиястың бар-
ша халықты адамдыққа тәрбиелейтін: 
“Хақ сөйле, қызыл тілім, адал сайрап, 
Тапсырдым бар ойымды саған ар-
нап. Көңілім, арам ойлап алаңдама, 
Алмаққа біреуді алдап, біреуді арбап”,-
деп өзіне серт берген «Өзіме» деген 
өлеңімен аяқтамақпын.

Гүлжан ТҰРСЫН,
облыстық "Жетісу" 

газетінің тілшісі.
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1916 жыл. Империалистік соғыстың 
үшінші жылы. Соғыс ауылшаруашылығын, 
өндірісті, транспортты күйретеді. 
Барлық ауыртпалық жұмысшылар мен 
шаруаларға түседі. Халық толқу үстінде. 
Ақ патшаның мықтылығы ойсырай 
бастаған. Ресейде революция өрбуге таяу. 

 Қаңтар айы. Қазақстан. Алашорда-
шылар: «Ақ патша соғысты жеңудің азақ 
алдында тұр. Соған көмекке қазақтарды 
әскерге алуға жұмылдырайық», - деп ау-
ызша, жазбаша үгіт-насихаттар таратады. 

 23-ші - 24-ші қаңтар. Верный. 
Империалистік соғысқа қарсы солдаттар 
мен кедей шаруалар әйелдерінің шеруі. 
Мыңдаған әйелдер қала көшесімен жүріп 
өтіп, басшылық мекемесі алдына келіп, 
күйеулерін фронттан қайтарып, өздерінің 
еңбек ақы паектарын ұлғайтуды та-
лап етеді. Басшылар талаптарына мән 
беріп, сыртқа ешкім шықпаған 
соң, әйелдер тастар 
л а қ т ы р ы п , 

Жетісудағы жаппай көтеріліс

басшылық 
м е к е м е с і н і ң 

терезелеріндегі әйнектерін 
шағады. Әйелдердің белсенділері 

соққыға жығылып, ақпан революциясына 
шейін тұтқындалып, қамақта отырады. 
Әйелдердің шеруіне байланысты Вер-
ный қаласындағы казармадағы солдат-
тар толқуына билік әзер тоқтау салады. 

Ақпан айы. Он үші. Қазақстан. Алашор-
да лидерлері Бөкейханов, Байтұрсынов, 
Бегимбетов қазақтарды ақ патша 
әскеріне жаппай алуға келісім жасау үшін 
Петрборға барады. Әскери министр По-
ливанов, басқа да министерліктер басшы-
ларына жолығып, инструкциялар алып, 
кері оралады. Келе «Қазақ» газеті арқылы 
қазақтарды жаппай ақ патша әскеріне 
қызмет етуге агитациялар жүргізеді. 

28 наурыз. Лепсі уезі. Барлық ауыл-
дарда ақ патша әскеріне алынған орыс 
нәсілді азаматтары мен кедей шаруа 
әйелдері шеру жасап, көшелерге шығады. 

4-ші көкек. Лепсі уезі. Глиновка село-
сы. Әйелдер шеруге шыққан. Көпестердің 
дүкендерін талан-таражға түсірген. 
Жергілікті басшылар: «Бәріне кінәлі 
солдатқа алынған әйелдердің күйеулері. 
Олар Ташкенттен «шеруге шығыңдар» 
деп хат жазған», - деп ақталады.

25-ші маусым (июнь). Петрбор. 
Қанды Мекалай (Николай) пат-
ша Орта Азия, Қазақстан, т.б. да 
облыстардың 19 бен 43 жас арасындағы 
тұрғындарын жаппай әскери жұмыстарға 
алынуына бұйрық шығарады. 

28–ші маусым. Қазақстан. Ішкі істер және 
әскери министрліктерден бұратолаларды 
жаппай әскери тыл жұмыстарына 
алуға телеграф арқылы хабар жетеді. 

30-шы маусым. Орынбор. 
Мемлекеттік думаның мұсылмандар 
фракциясы премьер-министр Штюр-
меруге бұратолалардың барлығы 
мұсылмандар екенін ескеріп, әскери 
тыл жұмыстарына алу үшін алдымен 
арнайы комитеттер құрып, зорлықсыз 
келісіммен алуды өтініп сұрайды. 

8-ші шілде. Орынбор. «Қазақ» газеті: 
«Патша бұйрығы – ақ. Оған қарсы 
тұруға болмайды. Қазақтарды тыл 
жұмыстарына жіберу керек. Ақсақалдар 
мен белсенді азаматтар көпке жағдайды 
түсіндіріп, бұйрықты орындауға көмек 
жасаулары тиесілі», - деп жазады. 

11-ші шілде. Жаркент уезі. Нарынқол-
Шарын бөлімшесі. Жоғарыға уезд 
бастығы: «Мыңнан астам адам бұйрыққа 
қарсы тұрды. Тыл жұмыстарына 
кісі бермеуде. Өлімге дейін баруға 
дайын. Кеңседегі тізімдерді жой-
ып жіберді», - деп хабарлайды. 

13-ші шілде. Омбы. Дала 
генерал-губернаторы бұйрығында: 
«Құжаттары бар көпестер мен бай-
лар және ұрпақтары тыл жұмысына 
алынбауына рұқсат», - делінеді.  

 Шілде айының бірінші жартысы. 
Верный. Бай-кулактарға жалданған 
қазақ батрактары жұмыстарын та-
стап, ауылдағы үйлеріне қайтуда. 

14-ші шілде. Верный. Жетісудағы 
Алашордашылардың жетекшісі 
Жайнақовтың үйлестіруімен өз үйінің 
есігінің алдында Алашордашылар мен 
Верный уезінің бай-кулактарының жиы-
ны өтеді. Жайнақовтың Ыстық-атада 
дем алып, 12-ші шілде күні келген беті 
екен. Жиын өткізуге рұқсатты 13-ші шілде 
күні әскери губернатордан Жайнақов 
сұрап алады. Жиында Алашордашылар 
тілегіне қазақ интелегенті Тоқаш Бокин 
қарсы болады. Алматы болысы, № 5 
ауылдың тұрғыны Сары деген Тоқашты 
ашық қолдайды. Жиындағылар Тоқашты 
тықсырып, қақпадан шығарып жібереді. 
Сарыға қарауыл қойып қаратады.  

Шілде айының ортасы. Жаркент 
уезі. Тараншы, Дүнген болыстарын-

да әскери тыл жұмыстарына кісі алу 
бұйрығы туралы жиын өтеді. Жиынға 
келгендердің барлығы «өлсек те, әскери 
жұмысқа кісі жібермейміз» деп тарасады. 

20-шы шілде. Верный уезі. Тойтары 
болысы. Қарабай Жансәлімов, Ауыл-
бай Тостанбеков, Босқұл Сауықов уезд 
басшысының көмекшісі А.И.Хлыновскийге 
қатты сөйлеп, қарсы болады. 
Жиналғандар үшеуін қолдайды. «Бір кісі 
бермейміз» деп, жасалған тізімдерді 
құртады. А.И.Хлыновский үшеуін ай-
датып әкетеді. Үшеуі «берілмеңдер» 
деп айғайлап, үндеу тастайды.

Осы күні, яғни 20-шы шілде, 1916 
жылы генерал Алексей Николаевич Ку-
ропаткин Түркістан аймағына губерна-
тор болып тағайындалады.

24-ші шілде. Лепсі 
уезі. Бақты 

ш е -
к а р а 

бекеті. Қытайға 
өту үшін, Бақты 

бекетін қазақтар шабуылдайды. 
Шілде айының аяғы. Верный уезі. Ка-

стек болысы. Әскери тыл жұмыстарына 
тізімге іліккен қазақтар маңайындағы 
байлардың аттарын еріксіз иеленіп, қару-
жарақтармен өздерін қамти бастайды.  

 30-шы шілде. Лепсі уезі. Талай бо-
лыс қазақтары жылы орындарын та-
стап, Қытай шекарасына қарай көше 
бастайды. Бақты бекетінен қазақтарды 
участке бастығы кері қайтартады. 

1-ші тамыз. Лепсі уезі. Шолақ. 
Жаппай көтерілген қазақтар шека-
ра әскери бекетіне шабуыл жасайды. 

2-ші тамыз. Лепсі уезі. Жоғарғы 
басшылыққа Жетісу облысының әскери 
губернаторы Михаил Александрович 
Фольбаум: «Лепсі уезінің Барлық, Еміл, 
Ұржар, Қарақол болыстарының қазақтары 
Қытайға өтіп кетті», - деп хабарлайды. 

3-ші тамыз. Верный уезі. Асы. Таң 
ертеңгісін Верный уезд бастығының 
көмекшісі А.И.Хлыновскийдің тоқтаған 
тұрағына қазақ әйелдері келіп, тізім жасауды 
доғаруды талап етеді. А.И.Хлыновскийдің 
адамдары әйелдерді еріксіз кері қуады. 
Сол мезетте таяу маңдағы орманнан бал-
та, таяқ, найза, т.б, ұсақ түйек қарулармен 
қаруланған екі мыңға жуық көтерісшілер 
А.И.Хлыновскийдің тұрағын шабуыл-
дайды. Көтерісшілер А.И.Хлыновскийдің 
жасырын көмек шақыруға Верныйға 
жіберген тыңшысын қолға түсіреді. Бо-
лыс пен А.И.Хлыновский бастаған от-
ряд тұрақты тастап, Верныйға шегінеді.

6-шы тамыз. Верный уезі. Самсы. Бот-
бай болысы қазақтарының съезі. Съезге 
жиналған 500 қазақ «тыл жұмыстарына 
бірде-бір жан берілмейді» деген қаулы 
шығарады. Сол күні Верный уезіндегі бес 
болыстың қазақтары ақ патшаның жазалау 
отрядтарына қарсылық жасайды. Бес мың 
көтерісшілер Самсы станциясын қоршауға 
алады. Жазалау отрядтары мен тізім 
тізушілер тапсырмаларын орындай алмай, 
бәрін тастап, Верныйға оралады. Самсы 
станциясын көтерісшілер басып алады. 

7-ші тамыз. Верный уезі. Ботбай, Кастек 
болыстарының қазақтары кедергі жасап ақ 
патшаның телеграф пен пошта жұмыстарын 
тоқтатады. Қызылбөрік болысына 
құрамында қаруланған 75 дружиниктері 
бар жазалау отрядына қоса бір пулеметпен 
160 орыс-казактар, 50 еріктілер жіберіледі. 

Верный. Әскери генерал-губернатор 
М.Фольбаум: «Жазалау отрядтарының 
күштері көтерісшілерге жетпеуде. Жедел 
6 рота, 5 батарея және Верный артел-
лериясын оқ-дәрімен қамтып, Әулие-
атадағы ротаны Бішкекке ауыстыруды 
сұраймын», - деп Түркістан аймақ басшы-
сы А.Курапаткинге хабарлама жібереді.

Орынбор. Ә.Бөкейханов Торғай, 
Орал, Ақмола, Семей, Жетісу Алашор-
да мүшелерін шақыртып, Торғай губер-
наторы Михаил Михайлович Эверс-
ман екеуі үлкен жиын өткізеді. Жиында 
қазақтардың жаппай көтерілісіне қарсы 
қандай шаралар жасау екені қаралады.

Ташкент. Фольбаумға Куропат-
кин: «Жағдай қандай болмасын, 
көтерісшілерге қарсы аянбаңдар. Олар-
ды иліктіріңдер», - деген жауап береді.

8-ші тамыз. Верный уезі. Ақсу жай-
лауы. Қырғыздар мен қазақтар бірлесіп 
съезд өткізеді. «Жастар көтеріліске 
шықсын. Бірде-бір жан тыл жұмыстарына 
жіберілмесін», - деген шешім қылады. Ба-
рынша қаруланады. Қарақұнастан мың адам 
Қордайдағы көтерілісшілерге қосылмаққа 
шығады. Съездегілер ұйғарымымен 
бес адам астыртын Нарынға жаппай 
көтеріліске шығуға үгіт жасауға жіберіледі.

Верный. Жетісу облысының әскери 
генерал-губернаторы М.Фольбаум 
жергілікті орыс-казактарынан жаза-
лау отрядтарын ұйымдастыртып, 
винтовкалармен қаруландырады. 

9-шы тамыз. Жетісу облысы. «Жат жер-
де емес, өз жерімізде өлеміз», - деген ұран 

тасталып, жаппай көтеріліс бастау ала-
ды. Фольбаум Куропаткинге: «Көтеріліс 
өршуде. Болыс басшыларынан басқалары 
тегіс көтерілуде», - деп хабарлайды.

 Столыпино селосы. Қошқар даласындағы 
Столыпино селосын 5 мың көтерісшілер 
қоршап алады. Екі күн арпалыс, ұрыс өтеді. 
Көтерісшілер: «Мұсылман бұратолаларды 
солдат жасаймыз дегендердің жазасын 
Тәңір берсін», - деп тіреседі. 11 тамыз 
күні жазалаушы отрядының басшысы 
прапорщик Букин басқарған отряд бір 
пулемет, мылтықтар, винтов-
каларын және село-
ны тастап 

қашады.
 Жетісу об-

лысы. Шу, Ыстық көл, 
Кастек, кіші және үлкен Кеген, Асы, 

Шелек, Сусамыр, Талас өзенінің жоғарғы 
ағысындағы қазақтар жаппай көтеріледі.

 Верный. М.Фольбаум: «Жол бойы кезіккен 
көтерісшілер болса қырыңдар», - деп жа-
залаушы отрядының басшысы Бакуревичті 
отрядымен Тоқмаққа аттандырады.

Верный уезі. Хорунжий Алек-
сандров басқарған жазалаушы от-
ряды Ботбай болысындағы жап-
пай көтерілісті қырғындап басады.

Верный. Әскери губернатор 
М.Фольбаумның телеграммасы. 
Қырғыздар көтерілісі үдеуде. Қапал мен 
Верный уезінің қазақтары дүрлігуде. 
Қапал, Сергиополь телеграфтары үзілсе, 
оны қалпына келтіру қиынға соғады. 
Жетісудың ажырап кету қаупі тұр. Көмекке 
берген 6 рота аз. Тағы 4 рота артеллерия 
мен атты әскер Бішкек, Верный, Прже-
валь уездеріне оқ дәрілермен қажет.

Ташкент. Алашордашы М.Тынышбаев 
генерал-губернатор, Түркістан аймақ 
басшысы Куропаткиннің қабылдауында 
болып, одан Жетісу облысының 
халқына М.Тынышбаев: «Сабаға түсіп, 
тынышталыңдар», - деген өтініш жасайды.     

11-ші тамыз. Орынбор. Алашорда 
лидерлері Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, 
М.Дулатов «Қазақ» газеті, № 192 арқылы 
халыққа сабыр сақтап, ақ патша бұйрығына 
бағынып, тыл жұмыстарынан бас 
тартуға болмайтынын түсіндіріп бағады. 

Жетісу облысы. Верный, Жар-
кент уездерінің көтерісшілері Темірлік 
станциясындағы поштаны талқандап, 
Жалаңаш станциясына бет ала-
ды. Ұзынағаш тауларында Жайлы 
болысының көтерісшілері подполковник 
Базилевич басқарған жазалаушы отря-
дымен қақтығысады. Жетісу облысының 
барлық қалалары мен жазалау отряд-
тарында тергеусіз шешім шығаратын 
әскери дала соттары құрылады. 

Ташкент. Куропаткин телеграмма-
сы. Жетісуға 4 колонна әскер, яғни 12 
рота жаяу әскер, үш жүздік 24 взвод, 
14 ауыр қару жібергенін хабарлайды. 

12-ші тамыз. Верный. Куропаткин: 
«Орыс көпестерін көтерілісшілерге 
қарсы қаруландырыңдар»,  - 
деген тапсырма береді. 

13-ші тамыз. Ұзынағаш. Көтерісшілерге 
Верный уезінің бастығы басқарған 
орыс-казак отряды қарсы шығады. Ка-
стек пен Кеген тауларына көтерісшілер 
жиналып, Наманған мен Әулие-ата 
көтерісшілерімен байланыс орна-
тады. Фольбаумның баяндауында 
көтерісшілердің туы және тау қойнауында 
оқ-дәрі жасайтын шеберханалары бар. 

Қапал уезі. Қазақтар биік тау 
қыраттарына көшіп шоғырлануда. 
Бұйрықты тыңдамауда. 1916 жылы Қапал 
уезі туралы мәліметтер жоқтың қасы. Сал-
дары телеграф дұрыс істемеген тәрізді.

Жаркент уезі. Көтерісшілер Тарв, 
Владислав, Мещер, Краснояр, Но-
вокиев селоларын басып алады. 

14-ші тамыз. Әскери генерал-губернатор 
Фольбаум Қапал, Лепсі, Жаркент, Прже-
валь уезд бастықтарына телеграмма соғып, 
жергілікті орыс кулактарымен «қазақтарға 
ойран салыңдар» деп ерік береді. 

15-ші тамыз. Верный. Жазалаушы 
отрядтарының бастықтарына Фольбаум: 
«Қазақтардың шоғырлана бастағаның 
көрсеңдер, дереу жойыңдар. Бірең-
сараң қолға түскедері болса көпті жи-
нап, әскери дала сотымен соттап 
жазалаңдар», - деп телеграмма соғады. 

16-шы тамыз. Петрбор. Керенский мен 
мемлекеттік думадағы мұсылмандар 
фракциясынан Тевкелев көздерімен 
көріп, жағдаймен қанық танысып, 
білу үшін Түркістан аймағына келеді. 

Верный. Православиялық 
Түркістан архиепископы бұратола 
мұсылман жандарды қырғындауды 
тоқтатуды сұрап, үндеу жасайды. 

18-ші тамыз. Верный уезі. 
Көтерісшілердің көбі Балқаш көлі 
құмдары мен Шу даласына кетеді. 

21-ші тамыз. Ташкент. Фольбаумге Ку-
ропаткин: «Көмекке екі орыс-казак полкі 

мен атты әскер батареясын, яғни 25 
рота 24 жүздіктен, 240 атты әскери 
барлаушы, 16 ауыр қару, 47 пулемет 
жібердім», - деп телеграмма соғады. 

 26-шы тамыз. Балқаш көлі маңайы. 
Бақан, шоқпар, сойылдармен қаруланған 
екі мың көтерісшілер топтасады. 

1-ші қыркүйек. Пржеваль уезі. 
Көтерісшілер бір мировой судья-
ны мерт қылып, 4-ші және 6-шы 
учаскілердегі мировой соттардың 
камераларын өртеп тастайды. 

9-шы қыркүйек. Лепсі уезі. Көтерісшілер 
Мақаншы-Садыр, Мәмбетбай-Қысқаш бо-
лысына қарсы шабуыл ұйымдастырады. 

Пржеваль уезі. Көтерісшілер саны 
60 мыңға жеткен. Текесте 20 болы-
стан келген көтерісшілер бас қосады. 

10-шы қыркүйек. Лепсі уезі. Саратов се-
лосында көтерісшілер уезд бастығының 
көмекшісі штабс-ротмистер Маслов 
басқарған жазалаушы отрядқа қарсы 
тұрады. Ұрыс екі күнге созылады. Екі 
жаққа да көмек келеді. Көтерісшілерге 
Мақаншы-Шілікті, Мәмбетбай-Қысқаш, 
Балқаш-Лепсі болыстарынан Мұхамеди 
қажы бастағандар қосылса, Масловқа 
Лепсинскіден прапорщик Вязи-
гин басқарған отряд келеді. Саратов 
селосының жалда жүрген қазақтары 
орыс-казак көпестерінің малдары мен 
мүлкін талап, бет алған жағына қашады. 
Фельдшер Костенко мен кедей ша-
руа Босяк отряд бастығы Масловқа 
бағынбай, бұйрығынан бас тартады. 

13-ші қыркүйек. Лепсі уезі. Ро-
мановка, Басқан выселкасының 
қазақтары жаппай көтеріледі. 

26-шы қыркүйек. Қапал уезі. Жоғарғы 
Қаратал болысы. Көтерісшілер Қаратал 
поселогін шабуылдап, басып алады. 28-
ші қыркүйекте оларға қарсы Қапалдан 
полковник Осипов басқарған жазалаушы 
отряды шығады. Жазалаушы отрядқа 
қарсы Қаратал ауылының маңайындағы 
қазақтар бірігіп, қарсы тұрады. Әсіресе, 
әйелдер қауымының теперішіне отряд 
бастығы Осипов таңданады. Көтерісшілер 
тау-тасқа қашып тығылып, аман қалады. 

 Қыркүйек айының соңы. Жетісу облысы. 
Ақ патшаның жазалаушы отрядтарының 
кесірінен жаппай көтерілген қазақтардың 
300 мыңы Қытайға асып кетеді. Бұл 
Жетісу халқының төрттен бірі болған еді.  

10-шы қазан. Жетісу. Жергілікті 
халықтың ахуалдарын көріп, білу үшін 
Куропаткин өлкеге сапармен шығады. 
Қасына Алашордашы М.Тынышбаевты 
тәржімеші ретінде ертеді. М.Тынышбаев 
тәржімешіден көрі, кеңесші рөлін атқарады.  

21–ші қазан. Верный. Жетісу 
облыстық комитеті  мен статистикалық 
басқармасы 1916 жылы ақ 
патшаның көтерісшілерге жұмсалған 
шығындарын есептеп шығаруға кіріседі.  

1-3-ші желтоқсан. Петрбор. 
Мемлекеттік Дума. Керенскийдің Тев-
келевпен Түркістан аймағына сапа-
ры туралы баяндамасы тындалады. 

***
1917 жыл. 13-ші наурыз. Таш-

кент. Уақытша өкіметтен 
А.Н.Куропаткин қазақтарды 
Жетісудың шұрайлы жерлерінен 
күштеп шығаруға санксия сұрайды. 

15-ші наурыз. Ташкент-Верный. 
А.Н.Куропаткин мен Жетісудағы Алашор-
да лидері Ибраһим Жайнақов телеграм-
малармен алмасады. Телеграммаларын-
да Жайнақов Куропаткинді жақтайды. 

 18-ші наурыз. Петрбор. 13-ші наурыздағы 
А.Н.Куропаткиннің жіберген телеграмма-
сына қарасты әскери министр уақытша 
өкіметтен санксия қабылдауды өтінеді.  

Көкек айының ортасы. Верный. 
Жетісудағы Алашордашылардың 
облыстық съезі. Уақытша өкіметтің 
Жетісу қазақтарына жасаған 
колонизаторлық саясатын санкциялайды. 

22-ші көкек. Ташкент. Түркістан 
комитеті. Мүшелері: кадет Шеп-
кин мен Алашордашы М.Тынышбаев 
уақытша өкіметке: «Түркістан комитеті 
Жетісудың шұрайлы жерлерінен 
қазақтарды құм мен тауға көшіруді 
А.Н.Куропаткин жоспары бойынша 
орындауға кірісті», - деп телеграфтайды.

1916 жылғы «июнь» жарлығына қарсы 
бұратола халықтардың жаппай көтерілісі 
жұмысшы пролетарият пен солдаттарға 
1917 жылы билік алуға, кедей шаруа кре-
стьяндар мен жұмысшылар бірлесуіне 
әсері тиеді. Пролетарияттар мен қазақтар 
етене араласып, большевиктер үстемдігі 
ұлғаяды. Уақытша өкімет тарарында 
1916 жылғы «июнь» жарлығына жаппай 
қарсы шыққан көтерісшілердің барлығына 
амнистия жарияланады. 1916 жылы 
жаппай көтеріліс Қазақстанның барлық 
өлкесінде болды. Жаппай көтеріліс ақ 
патша билігіне «езгі мен отаршылдыққа 
қарсы болған көтеріліс» деп бағаланған. 
Қысқа Жетісудағы жаппай көтерілісті 
ғана жылмен күннама тізбе етіп жаздым.

                                                                                   
Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.
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Кешегі нәубат төнген қасіретті за-
манда аталарымыз аруақты бабамыз 
Бөрібай батырдың атын адақтап, ел 
ұранына айналдырып, көтеріліске 
шыққан-ды. Бұл ел-жұрт арасында 
«Бөрібай көтерілісі» деп аталып кеткен 
тарихи ірі толқу еді.

Адамзаттың қанымен орнатылған 
қызыл үкіметтің қасіреті қазақтың 
қабырғасына қатты батты. Аямай жан-
шыды. Совет үкіметінің қолдан жасаған 
қиянаты ұлт тарихының қаралы да, аза-
лы беті екені бүгінде ащы шындыққа 
айналды.1928 жылдың қазанында 
қазақтың ірі байларының дүние-

БӨРІБАЙ КӨТЕРІЛІСІ
немесе

Ақсудағы азаттық арпалысына 90 жыл!

мүлкі, байлығы талан-таражға түсіп, 
тәркіленеді. Қапал-Ақсу өңіріндегі 
еліміздің қамқоры болған дәулетті аза-
маттарды лек-легімен айдап, түрмеге 
қамап, байлықтарын талап жатқанда, 
қараша жұрттың «шығысы батысқа, 
батысы шығысқа» айналыпты. Аңыз 
да емес, ертегі де емес, арғы аталары-
мыз көрген азап, тартқан қасірет еді.

«Бөрібай көтерілісі» деп ұлы тарих 
жылнамасына жазылып қалған қанды 
қырғын совет билігіне қарсы жүргізілген 
ұлт-азаттық күрес-ті. Саяси ауқымы 
зор, қоғамдық ірі күрес. 1930 жылдың 
наурыз, көкек айларында ашынған ел 
Қазақстандағы Голощекин билігіне, 
советтік жүйенің орнауына қарсылық 
танытып, еркек кіндіктінің бәрі атқа 
қоныпты. Көтеріліске шыққан ер аза-
маттар даңқты бабамыз, қазақ-жоңғар 
соғысының қайраткері, халық баты-
ры Бөрібайдың есімін ұранға алып, 
түн құшағында жатқан әскер бекінісін 
басып алады. Қарсы шыққандарын 
атып, еріксіз берілгендерін түрмеге 
қамап, тұтқынға алыпты. Әскерлердің 
қару-жарақтарын тартып алып, 
большевиктерді тергеуге алып, 
зәре құттарын қашырады. «Бөрібай! 
Бөрібай! Бөрібай!» деп ұрандағанда, 
аруағы шалқар қасиетті бабаның рухы 
қолдап, ерлеріміз асқақтап, мысы ой-
нап, орыстарды да, өзіміздің жағымпаз 
шолақ белсенділерді де әбден 
қорқытқан екен. Көнекөз ақсақалдардан 
жеткен дерекке сүйенсек, Бөрібай 
көтерілісі Талдықорған, Қапал, Ара-
сан, Ақсу, Қопа, Сүттіген, Беспай, 
Ақешкі, Қоңыр аймақтарын түгелімен 
қамтыпты. Көтерілісті басуға, рухты 
ерлерді жаншуға Талдықорған, Қапал 
қалаларынан әскерлер мен жергілікті 
казак-орыстардан құралған Голых, 
Кошкаров басқарған қызыл гвардия-
лар Ақсу аймағына келіпті. Екі жақты 
тартыс, дүрбелең толқу екі-үш аптаға 
созылыпты. Біресе Бөрібайшылдар 
жеңеді, енді бірде қызылдар жеңеді. 
Итжығыс халде шарпысады. 
Ақырында, зеңбірек пен оқ-дәрісі мол 
қызыл гвардия өкілдері көтерілісті 
жаншып, басады. Оқ-қаруы аз, әскери 
дайындығы шамалы қара жұрт ұлттық 
намыс пен азаттық жолында нағыз ба-
тырларша күресіп, тіресіпті.

Жан беріп, жан алысқан алапат 
шайқастардың қаһарманы болған 
баһадүр Бөрібай батыр Сарыұлының 
есімі – бүткіл Найман табының 
ұранына айналғанын білген совет 
билігі көтеріліске қатысқан барлық 
«бөрібайшылдарды» атуға, есімдерін 
ұмыттыруға бұйрық беріпті. «Шаш 

ал десе, бас алуға» даяр тұратын 
жағымпаздар бұйрықты сол сәтте-ақ 
орындап, азаттық тілегендерді түгелімен 
о дүниеге аттандырыпты. Ғапыл дүние – 
ай!

Совет үкіметінің қандықол билігіне 
қарсы соққы болған Бөрібай көтерілісі 
зор күшпен жаншылған соң, 1930 
жылдың 17 желтоқсанында Ақсу ауданы 
құрылып, жасақталады. «Мал да, жан да 
ортақ» деген ұраншылдық жүзеге асып, 
ұжымдастыру саясаты қарқынды орын-
дала бастаған-ды.

Ақиқатында, Бөрібай көтерілісіне 
қатысқан ерлердің бәрі –  «тістеген 

жерде – тісім, ұстаған жерде – қолым 
кетсін» дейтін тізесінен қан келсе де, 
қаймықпаған күрескерлер еді. Сол 
көтерілістің жуан ортасында жүріп, 
шаһид кеткен Өмірбек, Тұрсын, Мұқан, 
Қанатбек сынды қабылан ерлердің 
есімін жаңғырту, ерліктеріне лайықты 
баға беру, рухтарына шынайы құрмет 
көрсету –  елдік міндет, ұрпақтық па-
рыз саналады. Советтік идеология 
қыспағында «бандит», «баскесер» ата-
нып, есімдері көмескіленіп, ұрпақтары 
айдауда өтіп, баз кешкен Өмірбек, 
Тұрсын, Мұқан, Қанатбек бастаған тағы 
басқа азаттық тілегендердің нақты 
тізімін жасап, ғұмырбаяндық деректерін 
жинастырып, оқырманға дәріптесек, та-
рихи олқылықтың орны толар еді. 

Бар қазақ Баба деп атаған, ұлт-азаттық 
күресі жолында есімі ұранға айналған 
халық батыры Бөрібай Сарыұлының 
есімін жаңғыртып, тұғырын тіктеуге ниет 
танытып жүрген жерлес бауырымыз 
Берікбол Қасымовтың игілікті бастама-
сына тілекшіміз. Даңқты бабамыздың 
еңселі ескерткіші айбат беріп, рух беріп 
тоғыз жолдың биігінде тұруы –  елдікке, 
ерлікке жол ашып, шекарамызды ше-
гендеуге, тәуелсіздігімізді бекем етуге 
қызмет етеді. Қайраткер бабамыздың 
ескерткіші Бөрібай көтерілісінің тоқсан 
жылдық мерейтойы аясында ашыл-
са, тарих күнпарағына жазылатын ұлы 
оқиға болмақшы. 

Баба ескерткіші 2020 жылдың 31 ма-
мыр –  ашаршылық және саяси қуғын-
сүргін құрбандарын еске алу күнінде 
ашылса және көп болып ел бостандығы 
мен азаттығы үшін құрбан болған 
ерлердің рухына құран бағыштап, дұға 
етсек, тәлімі мен тағылымы мол ру-
хани шара болары сөзсіз анық. Біздікі 
– әрине ұсыныс, өткенді еске салу 
ғана. Егер, Ақсу ауданының, Алматы 
облысының әкімдігі ұсынысымызды 
қабыл алуға ниетті болса, 2020 жылы 
Жансүгір кентінде көтерілістің тоқсан 
жылдығына арнап алқалы ғылыми жиын 
ұйымдастыру ісінде белсенділік таны-
тып, төл тарихымызды ұлттық сана 
негізінде жазуға кірісер едік.  

Бір сөзбен айтқанда, «Бөрібай 
көтерілісі» – азаттық аңсаған ұлы 
мұраттарымыздың бір мүддеге 
негізделген ұлттық мінезі, бұлқынысы. 
Күшпен, қысыммен орнатылған советтік 
билік жүйесінен гөрі бабаларымыздың 
қаны сіңген, тағдыры талқыға түскен 
көтеріліс қымбат әрі қадірлі. 

Елдос ТОҚТАРБАЙ,
жазушы, ҚР «Дарын» мемлекеттік 

жастар сыйлығының лауреаты.

Білім беру –  тиісті оқу орны арқылы 
ғылыми мағлұмат беріп, адамның та-
нымын, білімін, дағдысын, дүниеге 
көзқарасын жетілдіру үдерісі, қоғам 
мүшелерінің мәдениетін дамытудың 
негізгі шарты. Білім беру қызметі – білім 
беру субъектілерінің мақсатты, педагогтік 
негізделген, дәйекті өзара іс-қимылы ба-
рысында жеке адамды оқыту, дамыту 
және тәрбиелеу міндеттері шешілетін 
үдеріс.

Діни және зайырлы білім
«Діни қызмет және діни бірлестіктер 

туралы» заңның 3-бабының 4-тармағы 
бойынша діни білім беру ұйымдарын 
қоспағанда, Қазақстан Республикасында 
бiлiм беру мен тәрбиелеу жүйесі дін мен 
діни бірлестіктерден бөлiнген және зайыр-
лы сипатта болады.

Білім берудің зайырлы сипаты 
діни немесе дінтанулық білімге тый-
ым салынады дегенді білдірмейді. 
Еліміздің заңнамалары аясында діни 
және дінтанулық білім берудің өзіндік 
мүмкіндіктері жасақталған.

Біріншіден, ұлт дүниетанымының, 
мәдениеті мен тарихының ажырамас 
бөлігі ретінде дін туралы түсініктер 
мен діндер тарихы туралы мәліметтер, 
соның ішінде Қазақстан Республикасы 
үшін дәстүрлі болып табылатын діндерге 
қатысты мағлұматтар, олардың пайда 
болуы, дамуы, қоғам өміріндегі орны ту-
ралы ақпараттар жалпыға бірдей білім 
беретін орта мектептен бастап, білім 
беру мекемелерінің барлық деңгейінде 
қоғамдық пәндер аясында оқытылады.

Екіншіден, орта мектептің 
9-сыныбындағы «зайырлылық және 
дінтану негіздері» пәні аясында діндер та-
рихы мен тәжірибесі, дәстүрлі діндер мен 
жаңа діни қозғалыстар, Қазақстандағы 
негізгі діндер, олардың қасиетті кітаптары 
және діни мейрамдары, ислам дінінің 
қазақ жеріне таралуы, ханафи мазхабы 
мен матуриди ақидасының қазақ діни 
танымындағы орны, қазақ ғұламаларының 
рухани-діни мұрасы, қазақ жеріндегі 
исламдық мәдениет туындылары секілді 
өзекті дінтанулық мәселелер жүйелі 
негізде оқытылады.

Үшіншіден, «дінтану» пәні таңдамалы 
курс ретінде еліміздің барлық жоғары 
оқу орындарының бағдарламаларына 
енгізілген. Білім алушылар өздерінің 
қызығушылықтары мен таңдауларына 
сәйкес осы пән арқылы дін туралы 

білімдерін кеңейте алады.
Төртіншіден, еліміздің 6 жоғары 

оқу орнының арнайы кафедралары 
арқылы діндер тарихы мен теория-
сын, мемлекеттік-діни қатынастарды, 
жаңа діни қозғалыстар мен діни аху-
ал мәселелерін зерттеп-зерделейтін 
дінтанушы мамандар даярланады

Бесіншіден, қолданыстағы заңнамалар 
аясында діни білім берудің нақты 
тетіктері жасалған. Еліміздегі ресми 

тіркелген діни бірлестіктер өздерінің 
жанынан діни сауат ашу курстарын 
ұйымдастыра алады. Қазір елімізде 
334 исламдық сауат ашу курстары, 66 
христиандық (православтық, католиктік 
және протестанттық) жексенбілік мек-
тептер қызмет атқарады. Өз қалауына 
сәйкес аталған курстарда бастауыш 
діни білім алуға кез келген азаматтың 
мүмкіндігі бар. Кәмелетке толмаған ба-
лалар діни курстарға ата-анасының 
келісімімен бара алады.

Әлемдік тәжірибеде діни және зайыр-
лы білім берудің әртүрлі арақатынасы 
бар. Ресми деректерге қарағанда діни 
білім шамамен әлемнің 140 елінде 
жүргізіледі. Әр мемлекет өз діни және 
білім беру саясатына, діни және мәдени 
тарихына байланысты діни ұйымдардың 
білім беру қызметін дербес айқындайды.

Дін қашанда қоғамның, мемлекеттің, 
адамның өмірінде дүниеге көзқарас 
пен сенімдер жүйесі ретінде маңызды 
орын алып келеді. Қоғамдық фено-
мен болғандықтан діннің жалпы халық 
пен мемлекет тұтастығы үшін өзектілігі 
жойылмайды. Осы орайда зайырлы 
мемлекеттегі діни және дінтанулық 
білім жүйесі біріншіден – мемлекеттік 
саясаттың жалпы қағидаттарына, 
екіншіден – қоғам сұранысына, 
үшіншіден заманауи бағдарлар мен 
даму болашағын ескере отырып, 
білім жүйесіне жасалатын объективті 
талдауларға сүйенеді.

Осы негіздерге сәйкес қоғам өмірін 
құқықтық тұрғыдан реттей отырып, оның 
дүниетанымдық көзқарастарын ғылыми 
тұрғыдан байытатын, рухани-мәдени 
құндылықтарының сақталуы мен да-
муына жағдай жасайтын зайырлылық 
ұстанымы – мемлекеттің рухани 
дамуының кепілі болып табылады.

С.ҚОЖАНОВА.

Тіл ұлттық мәдениет, әдет - ғұрып, 
салт - сана мен дәстүр сабақтастығына 
негізделген ерекше құбылыс. Қай елдің 
тілін еміп өссең – сол елдің мінезін және 
ұлттық санасын бойыңа сіңіресін деген 
қағида өте орынды айтылған пікір деп 
ойлаймын. Сондықтан ұлтымыздың 
рухын ояту үшін ана тіліміздің қолдану 
аясын кеңейтуіміз һәм әр қазақы 
қаны бар қазақстандықтар өз тілі үшін 
күрескенде ғана тіліміздегі кірме және 
бұрмаланған сөздерден тазарта ала-
мыз деп есептеймін.

Елімізде орыс тілді азаматтар 
мен азаматшалардың қатарының 
көп екені де өтірік емес. Десе де, 
ұлттық тіліміздің мәртебесін арттыру 
мақсатында құжаттарды, заң кесімдерін 
мемлекеттік тілде дайындауға көшумен 
қатар  мемлекеттік тілді дамытуға, оның 
қолданысқа кеңінен енуіне қатысты 
бірқатар маңызды құжаттар мен тап-
сырмалар беріліп келеді. Қандай да 
заман, қандай да қоғамда болмасын 
мемлекет – ішкі және сыртқы сая-
си құрылымдарға негізделгендіктен 
бірінші кезекте  мемлекеттік тіл арқылы 
көпшіліктің көкейіндегісіне жол табары 
сөзсіз.

Мемлекеттік тілді қолдау мақсатында 
еліміздің әр қиырында шаралар өтуде. 
Нақтырақ айтсақ, Н.Есеболатов ауы-
лында мемлекеттік тілдің мемлекеттік 
мекемелерде жұмыс барысында 
қолданудың аясын кеңейту мақсатында 
көптеген іс-шаралар атқарылуда. Атап 
өтсек, Латын әліпбиін насихаттауға 
байланысты танымдық сағаттар  
ұйымдастырылып, 2019 жылы 17 шілде 
күні «Тіл тазалығын сақтайық» акция-
сы бойынша көрнекіліктер мен жарна-
малар зерделеніп, құрылған жұмысшы 
топтарымен  рейдтер ұйымдастырылып  
жұмыстар жүргізілуде.  

Өткізген шара барысында 
ауылымыздың дүкендері мен емханала-

Ұлттық сана ұлттық 
тілмен қалыптасады

рын аралап, көрнекіліктерін тексеріп, 
орыс тілінде жазылған  кейбір сөздерін  
қазақшаға  аударуға  кеңес  берілді. 
Тіл саласының қызметкерлері де, тіл 
жанашырлары да, жастарымыз да 
қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін 
яғни, тілімізді үнемі насихаттап 
жүруміз ауадай қажет екенін дүйім 
жұртқа түсіндіруде. Тұңғыш Елбасы-
мыз айтқандай, әр қазақ бір - бірімен 
қазақша сөйлесуі керек деген сөзінде 
ұлтым деген әр қазақ өз ана тілінде 
сөйлессін, біз сонда ғана ұлттық сана 
ұлттық тілмен қалыптасатынын және  
елдің болашағының қазақ тілінде 
екендігі екенін меңзесе керек. 

Толғақты ойдың тобықтай түйінін 
ауылымыздың тұрғыны, зейнеткер - 
ұстаз Абдухамет (Хамен) Смағұлов 
ағамыздың тіл туралы жазылған осы 
бір өлеңімен түйіндейін: 

Тіл тағдырым, құдай берген лайықтап,
Сана - сезім көңіл сөзбен айықпақ.
Жыр жазамын тілмен оқып ортаға,
Жаңғырудың жаңа күшін жайып сап!
Тілсіз қалай өтер еді бір күнің,
Тілсіз қалай жетер еді тұжырым.
Тілмен айтып жеткіземін алысқа,
Тілім менің биіктегі тұғырым. 
Тілім ғажап қарапайым, жеңіл де,
Қазақ тілі нағыз керек өмірге!
Әуелейді қыран болып, ән болып,
Қалықтайды, шарықтайды көгімде.
Міне, менің тілім - осы зор тұтқан!
Озып шығар құлагердей орғытқан.
Ашаршылық, қиын кезде, қазірде.
Көп ұлттарды сүйген жүрген 
                                                     қолтықтан!
Тіл ғой, шіркін бар халыққа керегі,
Білінеді тілмен айтса дерегі.
Дәмдес болып, ортақтасқан тамағын.
Ашыққанға алыңыз деп береді.

   С.ТҮКЕНОВА,
Есеболатов ауылдық 

кітапханасының  кітапханашысы.                     
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Ғалия түсінен шошып оянды. 
Түсінде кешегі Жәкен әкелген 
бөрінің азу тісі мен бөлтіріктің 
асығын қаншық қасқыр сұрап жа-
тыр.  «Ырр-рр-р екі аяқты хайуандар, 
бөлтіріктерімнің тірсегін қиып асығын, 
арланымыздың азуын алдыңдар. 
Жасаған жақсылығымызды табиғи 
міндетімізді сендерге жамандық етіп 
танытқан, жансыз сүйек асық пен азу  
тістерімізді айбар қылып көрсеткен, 
шексіз жатқан ақ қарды емес, киелі 
көк бізді көретін көздеріңді қылғытам 
а-у-ууу,-деп ұлығанда қаны қашып 
шошып оянды. Есіне күйеуінің ырым-
дап асықты жіпке өткізіп Қайрақтың 
мойнына тағып жатқаны түсті. Сосын 
күйеуі Жәкеннің базарға тері өткізуге 
кеткені де ойына оралды. Кенет 
жалғыздықтың қорқынышы жүрегін 
дір еткізді. 

Таң рауандап келеді, терезеден 
жарық түсіп тұр. Кең көрпенің астын-
да қатар-қатар жатқан балаларына 
қарады. Қайрақ шетінде. Көрпесін 
сырғытып, бажайлап қарады, мойнын-
да тағылған асық бар. Шік жағында 
шикі болғандықтан ба сіңіріне аралас 
қан қатыпты. Ерсі көрінсе де елемеді. 

Бүгін түнде кешегі түсін тағы көрді. 
Қайталап көргенінен әлдененің тегін 
емесін сезсе керек көңілі тіптен 
құлазыды. Күні бойы ой құрсауында 
жүрді. Ақыры кішкене саң түбінен 
келіге түспеген бидайдан уыстап ақ 
шытқа түйді де дән шашып ырымдауға 
бел буды. Кешқұрым балаларының 
тамағын дайындап жатқан.  Қазан 
астына отты үдете жағып, үйді суыт-
пай кешкі тамағын күндегіден ертерек 
беріп, ойына алған дән шашу ырымын 
жасап, кекілік шілдер үрікпей қонатын 
молаға барып келмек. Қабірдің үстіне 
көктемде шөп шықса, не құстар дән 
теріп жесе жатқан аруақтың сауабы 
артып риза болады екен. 

Арша түбірімен бықсыған қиды 
көсеп маздатқалы жатыр еді, кенет 
шошынып оянған Қамардың дауысы 
бейқам ойға шомып отырған оны селк 
еткізді. Қолындағы аршасы шоққа 
түсіп, өзі пеш ернеуіне қолын қарып 
алды. Қолының күйігін бауыр еті ба-
ласын ойлағанда байқамай да қалды. 
Ана үшін тән жарасы - баласының 
бір іңгәсінен садаға. Ханталапай 
ойнап отырған Қайрақ пен Санат та 
қорқып кетті. Көздері атыздай боп, 
аузынан шыққан үздіксіз «бісміллә, 
сақта Алласын» айтып, қайта - қайта 
шырылдаған қарындастарын бауы-
рына қысып сүйіп жатқан анала-
рына қараған қалпы. Түсінен шо-
шып оянғанын түсініп, қаңтарулы 
бесіктің басынан бұзаудың томпай-
ындай қорғасынды әкеп қалаққа са-
лып, ендігі маздап жанған отқа то-
сты. Баласының неден шошығанын 
«қорықтық» құйып білмек. Жаулығын 
шешіп көзінен жас парлап жатқан 
қызының бетіне жапты. Жаулықта 
ана иісі. Ана иісі кез келген баланың 
мауқын басады. Жаннат әтірімен пара 
парғой. Шырылдап жылаған бөбек 
сәл саябырсыды.  Тағатсыздықпен 
Қайраққа темір табақты алдырып 
Қамардың жанына қойып құманнан аз 
су құйғызды. Қорғасын әбден ерігесін 
білетін дұғасын оқып, баласының 
басынан үш мәрте айналдырып 
табаққа құйды. Бу бұрқ етіп быжыл-
дап шыққанда өксіп жатқан бала 
шорт басылды. Қорытылған қорғасын 
жалпақ табаққа лезде жайылып, су 
түбінде сәл көлкілдеп тұрып қатты. 
Ғалия салынған бейнені көріп сең 
соққандай есеңгіреп, тізесінен әл 
кетіп, бетін басып отырып қалды. 
Тағы да қасқыр. Бұжыр-бұжыр бөрінің 
бейнесі.  Аһ ұрып қарғыс айта жаз-
дап, балаларының зәресін одан бетер 
алғысы келмей, ернін қыршып өзін 
әрең басты.

Қанша отырғаны белгісіз, Санат 
келіп иығынан ырғағанда ғана ой 
шырмауынан құтылып өзіне келді. 
Жанындағы қызы бетіне жапқан 
жаулықты бір қалыпты деммен жеңіл 
бүлкілдетіп ұйықтап қалыпты. Көже 
иісі танауын қыдықтады. Суық сумен 
бетін жуып сергіді де, бейуақта шар-
шап ұйықтаған қызын оятты. Дастар-
хан жайып асқа бас қойды. Дала әлі 

Ана жүрегі
жарық болғанымен бөлме іші жаңадан 
күңгірттене бастаған. Кеш түспей дән 
шашып үлгерсе жақсы. Соны ойлап, 
орталанған ыдысын үрлеп суытса ке-
рек қызының алдына қойып, ұлдарына 
қарындастарын тойғызуды тапсырып, 
өзгеде ескертулер жасады. Қазан 
түбіндегі бір керден көжені сарқа құйып, 
Жәкен келер деген үмітпен асадалдағы 
балалардың бойы жетпейтін ыдыстар 
арасына қойды. Дән түйілген шытты 
қолына қысып, - Қайрақтай, әкең келіп 
мені сұраса тау жақты нұсқа, жарай ма 
құлыным? 

Есікті іліп ала ғой, шамаң жетпесе 
сыртынан өзім бастырып кетем,– деп 
шығып кетті. Қайрат жүгіріп барып 
тақа жабылған есіктің ілгегін тұтқасын 
тартып тұрып, ілгекті төмен басып 
еді, әдеттегідей емес тез ілінді. Алай-
да анасына ілгекті оңай ілгенін қалай 
жеткізерін білмей, «сыртынан бастыр-
ма» деп те айта алмай, ештеңеден бей-
хабар бауырларына қарады. Әлдене 
айтпақ боп аузын ашқанда мұң ұялаған 
көзінен жас тамды. Анасының тау 
жақты «нұсқа» дегені мен оның үнсіз 
қалып жанарынан жас тамған себебі - 
Қайрақ мылқау еді.

Жеті жасар Қайрақтың тілі күрмеулі 
болса, одан екі-үш жас кіші Санат жа-
рытып не сөйлесін. Ал Қамар әлі сәби 
ғой.

***
Бүгін түнде тағы түсіне кіріп мазамды 

алмасын деп отырғанда, Қамарды шо-
шытып түсіне енген қасқырларды ала-
стау үшін дән шашу ырымын тезірек 
жасауға асықты. Шығарын шықса да 
балаларын, әсіресе қорқыныштары әлі 
арылмаған күйде тастап кеткеніне өкініп 
келеді. Орта жолдан қайтайын десе түн 
құрсауынан тағы қорқады. Шешінген 
судан тайынбас, аталарының моласы-
на дән шашса, ол кісілердің қабірінен 
құстар ризықтанса, одан Құдай разы 
болса, жаман түстер көрмейтін бола-
ды. Әжелерінен естіген ғұрып. Қандай 
болсын ем-дом, ырым – ғұрыптардың 
қасиетті болып, шипасын беретіні оған 
деген адамдардың сеніміне байланы-
сты. 

Екі өкпесін қолына алып, көйлегінің 
етегі омбылап келе жатқан қардың бетін 
сызып келеді. Таудың күнгей етегіндегі 
төмпешіктердің басына орнатылған 
тастар жалғыз басты әйелге сүркейлі 
көрінді. «Құдайым кешіре гөр, бәле 
жаладан аулақ, аруақтар разы бол-
сын, бісміллә Алла»,- деп түйіншектегі 
дәндерді қабірлер үстіне шашып бітірді. 
Үйден шыққандағы жарық сейіліп, күн 
еңкейіп барады. Жел шығып, құрғақ 
қасаттың бетіндегі қарларды ұшырып 
жүр. Шытын қағып қалтасына салды. 
Тұрған жерінде жүгініп, ернін жыбырла-
тып пәтихасын бағыштап сауабы тисін 
деп, бетін сипады. Осы кезде зарлана 
шыққан қасқырдың ұлығаны естілді. 
Құлағынан кіріп бойын шымырлатып 
қанында жүгіріп өткендей болды. Бетін 
сипаған қолы дір-дір етеді. Орнынан 
тұруға күш жоқ. 

Бейуақта, моланың басында, жалғыз, 
қарусыз, қауқарсыз әйел қасқыр үнін 
тағы да естіді. О тәңірім-ай, мынау 
дауыс тура түсіндегі қасқырдікінен бір 
аусашы. Жазбай таныды. Ауық-ауық 
естіген сайын құлақ еті үйренгендіктен 
болар, ұлыған қасқыр екендігі болмаса 
дауыста үрей жоқ, есесіне зарлылық 
пен жалыныш бар. Құдды сөйлесіп 
тұрғанындай. Ғалия қасқырдың 
қақпанға түскенін білді. 

Екі күннен бергі дауысы үйіне жет-
песе де түсінде жетіпті-ау. Бөрінің 
киесі. Кеудесін белгісіз батылдық би-
леп орнынан көтеріліп дауыс шыққан 
жаққа бет алды. Дөңге шыққанда көрді. 
Келесі сай табанында үлкен тастың 
қуысы апаны болса керек, алдында 
басын көтеріп бұған қарап жатыр. Енді 
ұлымайды. Қасында өзге қасқырлар 
болса талап тастар деген күдігі сейілсе 
де, сақтық үшін маңайынан көз жетер 
жерге дейін шолып еді көлденең ағаш 
жоқ. Бөлтірігінен айырылған аналық 
қасқырды балаларынан айырылудың 
алдында тұрған ана жан дүниесімен 
түсінді. 

Сол үшін де оны құтқармақ болып 
жақындай берді. Таяқ тастам жерге 
келді. Ызалы, аш қаншық. Тірсектері 
қиылған төрт бөлтіріктің өлексесі. 
Үшеуі апанның аузында, терілері 
сыпырылған асығы алыныпты. Біреуі 
қасқырдың жанында жатыр. Жәкен 
әдейі біреуін қалдырған. Кекті қасқыр 
өздеріне шаппас үшін, біреуі аман 

қалса соны бағу үшін алысқа әкетеді. 
Қыңсылаған бөлтіріктің дауысынан 
қаншықтың міндетті түрде келетінін, 
келсе қақпанға түсерін білген. Сірә 
бөлтірігіне жаңа апанға ауыстыру 
үшін, желкесінен тістеп көтеріп бара 
жатқанда абайсызда қақпанды басқан. 
Алдыңғы сол аяғының жілігін сын-
дырып жіберіпті. Ауыр қақпанды үш 
аяқтап болса да сүйреп кетпек екен. 
Екі-үш адым жердің қары тапталған.  
Қан ізі қатыпты. Көз алдыңда 
дәрменсіз күйде, бөлтіріктерінің 
қыңсылап жатып азаппен өлгенін көру 
қандай қиын. 

Ғалияның тізесі қарға кірді. Басынан 
жаулығын сыдырып алды. Аштық пен 
тән жарасы қажытып әлін кетіріпті. 
Алайда қасқыр көмекке мұқтаж 
емес. Тектілігін тән жарасының 
ауырғанына айырбастамайды. 
Сынған сирағын шайнап тастап кете 
берер, бөлтіріктерін қимаған. Жақын 
келіп қолын созып еді, арс етті. Ауа 
қапты. Қақпанды алып аяғын таңып 
көмектескісі келген Ғалия қалай 
жақындарын білмей біраз тұрды. 
Тағдырлас аналар игі ниетте арба-
сып көрді. Түз тағысының ақылды 
болатынын ойлап, анда санда 
сынған сирағын жалап алдына салып 
жатқанында қарусыз жалаң қолымен 
өзінен келер қауіп жоқ екенін білдіру 
үшін  қақпанға қол тигізді. Ырылдап 
жатып ұмтыла бергенде қолын тартып 
алады. Ызасын келтірсе де үйретті. 
Кезекті созғанында қақпанды ұстап 
еді, қасқырда ұмтыла береген де тар-
тып қалған қолының бағанағы пеш-
ке қарып алған жері жырылып кетті. 
Қан шықты. Қанды көрген қасқыр 
құтырынып кетті. Айбатын шегіп жа-
тыр. Сонда да ол ессіз батылдықпен 
қолын қайтадан созды. Екпінімен арс 
етіп қолынан тістеді. Қомағайлана 
қапқан екен сол қолы қасқырдың 
көмейіне кіріп кетті. Құдай сақтап 
оңынан бергенде Ғалияның білезігі 
қасқырдың жағын қарыстырып тұрып 
қалды. Алдыңғы оң аяғымен осып 
қалғанда Ғалияның бетін тұяғы жы-
рып кетті. 

Ащы дауысы шықты. Алақанына 
тиген ұзын тілін ерекше батылдықпен 
қысып ұстады. Қақалып жұтқына 
алмай амалсыз берілді. Ептілігіне 
өзі таңданып, жамбастап отырып 
аяғымен астыңғы таңдайын ба-
сып қақпанды ашты.  Сынған аяғын 
жаулығымен қысып орап, шашындегі 
ағаш екі түйреуішін тірек етті. Жалғыз 
қолымен бешпентінің омырау түймесін 
ағытты. Суық қолы аш етіне тигенде 
бойы дір етті. Мойнындағы маржан 
көз тағылған алқаны жұлқып алып, 
анасынан қалған жалғыз асыл сиы-
мен қасқырдың аяғын орады. Бұл кез-
де қасқырдың да демі бітіп қырылдап 
қар тарпуын үдете түсті. Енді жарып  
кетсең де жазығым жоқ, борышымды 
өтедім, дегендей  қасқырдың аузы-
нан қолын сілкіп шығармақ болды. 
Арандай ашылған ауызға емін еркін 
кірген білезік қарысып жабыла бер-
генде алдыңғы ұзын тістеріне ілініп 
қалды. Ауа жұтып жан шақырғасын 
аяқтарын тіреп артына тартты. Оң 
қолымен құлағынан басып қасқырдан 
«шапалақ» жемеуге тырысты. Енді 
тисе анық көзін ағызады. Қасқырдың 
аузындағы қолын көмейлетіп барып 
қайта сілкіді. Қарысқан жақ ашылып, 
арс етті. Баж еткен әйел үні қатты 
шықты. Білезік шыққанымен қас қағым 
сәтте суырылып болмай тістің арасын-
да қалған саусақтарының көбелі буы-
ны шайналып кетіпті. Серіппемен ара-
лары алшақ кетті. Қасқыр қайта тұрып 
атылмақ еді, алдыңғы аяғына салмақ 
түскенде ауырсынып кідірді. Әрі ауыр 
қақпаннан құтылғанын сезді білем ар-
тына шегінді. Әйел де жанарын қадап 
мізбақпай тұр. Кері бұрылып бөлтірігін 
тістеп сылтып басып бара жатыр. Беті 
жырылып, саусағынан айрылып тек 
ет қызуымен азапты ауырсынғанын 
әлі аса қатты сезінбеді. Әбігерленіп 
жүріп байқамапты кеш батуға таянған. 
Батыр әйелден қорқыныш атаулының 
өзі үрейленетіндей. 

Жүріп келеді, жүріп келеді. Саусақ 
орнынан аққан қан тоқтар емес.  Суық 
та сорып барады. Бойынан әлі кетіп 
көзінің алды қарауыта бастады. Кең 
даланы қараңғылық тарылтып көз 
байланған шақ.  Бақытсыз бейшара, 
бағытсыз басы ауған жаққа сіңіп бара 
жатты. 

Думан БАҚЫТКЕЛДІ.

Мемлекет басшысының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласы біздің 
қоғамда қозғау салып, санамызға 
тың серпін берді. Халқымыздың 
материалдық және рухани әлемі 
– атамекен, жер-су, әдебиет, өнер 
мен мәдениет саласын жандан-
дыруда шамшырақ тәрізді қалың 
жұртшылықтың қызығушылығын ерек-
ше ықыласын тудырды. 

Осыған байланысты Елбасы тап-
сырмасы негізінде, мәдениет және 
спорт министрлігінің бастамасымен 
халқымыздың елеулі орын алатын 
Қазақстанның қасиетті орындарын 
анықтап оның тізімін жасау қолға 
алынды. Осыған орай Есеболатов ау-
ылында да Матақбай бабамыздың зи-
раты табылды.  Баянбекұлы Матақбай 
1860 жылы бұрынғы Діңгек ауылында 
туылған, өз заманындағы елге ақыл 
айтар би, сөзі орынды, көріпкелдік 
қасиеті болған деседі. 

Бұл кісінің зираты тоғыз жол тора-
бы Тәуке таудың етегінде орналасқан. 
Жолаушылап жүрген жолаушылар зи-
ратына құран бағыштап, қарағаштың 
басына ақ байлап зиарат етуде Ай-
дарбек, Алтынбек, Баянбек, Күмісбек, 
Жұмабек деген бес аталы ұлдардаң 
Баянбегінен Матақбай туылған. Елі 
Тәуке, Тәукенің ішінде Ақмырза, оның 
ішінде Байжігіт, одан Құлынбай, одан 
Маймақ елінен тараған. Сарқанда 
жасы 80-ге келген Жүніс деген 
шөбересі бар. Матақбайдың аталас 
туысы жерлес атамыз, ұлағатты ұстаз, 
ақын, зейнеткер Абдухамет Смағұлов 
атамыздан бабамыз туралы мағлұмат 
алыдық. 

Ал, Абдухамет атамыз Алтынбектің 
аталас бауыры, ақын жерлесіміздің 
Матақбай бабамызға арнауын көпшілік 
назарына ұсынамыз:

Матақбай біздің дағы бір бабамыз,
Іздесек өмірінен сыр табамыз.
Кезінде қасиетті елге сыйлы,
Болыпты шама келсе жыр жазамыз.

Түс көріп оны жорып айтқан екен,
Бойында ұзын жолдың жатқан екен.
Ұрпағы заман өте сиреп барып,
Қайраты денсаулығы қайтқан екен.

Жиылып елі-жұрты ақылдасып,
Жақыны, балалары мақұлдасып.
Жерлепті Тәуке таудың етегіне,
Ұзын жол, терең шұңқыр ақымды 
                                                          ашып.

Біледі содан бері орыс қазақ,
Жетеді дұғалар мен дұрыс мадақ.
Түсеміз Матақбайдан деуші едік,
Кезінде Алматыдан билет алсақ.

Жазылар естелікке жарқын беттер,
Айдарбек, Алтынбек, Күмісбектер.
Маймақтың бес бөрісі атаныпты,
Тағыда Жұмабекпен Баянбектер.

Ұрпағы Матақбайдың Сарқанда бар,
Сағынған жеке-дара дарханда бар.
Әруағы «Керуенді» алып барды, 
Жанына сол зираттың айтам хабар.

Тірі жүр шөбересі Жүніс аға,
Мал баққан өте жуас дұрыс аға.
Қызайбай Кәнет ұлы екеу болып,
Ескерткіш қойсақ деуші ек тыныс 
                                                             ала.

Мінекей ол бауырда қайтыс болды,
Жалғыздық жабырқатты жәй                              
                                                   түс болды.
Өзімде ауырамын оталанып,
Артқыға құдай қосса нақты іс қалды.

Әруаға разы болсын бабалардың,
Мен дағы айта жүріп саралармын.
Жанына Керуенді де жақындатты,
Әруағы қолдай жүріп даналардың.

Думан ЖИНАҚОВ,
 Есеболатов ауылдық 

клубының әдіскері.

Киелі жер - Бабамыздан 
қалған асыл мұра
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Ақсу ауданының әкімі Е.С.БАЗАРХАНОВТЫҢ 2019 жылғы 
5 тамызда өтетін  аудандық мәслихаттың депутаттары 

алдында  өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерді 
орындауы туралы есебінің ТЕЗИСІ

(Соңы. Басы 1-бетте).
Суықсай ауылындағы Бүйен 

өзенінен өтетін көпірдің күрделі 
жөндеу жұмыстары осы уақытта 
атқарылып жатыр. 

Биылғы жылы Суықсай - Арасан 
ауылдарының арасында тозығы 
жеткен  4,5 шақырым жолға орташа 
жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Алматы - Өскемен республикалық 
маңызы бар автомобиль жолында 
реконструкциялау жұмыстары бас-
талып, бір-екі жылда бұл жұмыстар 
аяқталғаннан кейін ауданымыздың 
дамуына үлкен серпін тигізетіні мәлім.

Бюджетке түсетін салықтар болжа-
мы 121,4 % орындалып, нақты 720 
млн. 142 мың теңге түсті. Болжанған 
593 млн. 200 мың теңгеден артық 
126,9 млн. теңге түскен. Былтырғы 
жылмен салыстырғанда түсімнің 
өсу қарқыны 104 пайызды құрады. 
Жергілікті бюджет болжамы - 124,8 
пайыз орындалса, республикалық 
бюджет - 103,1 пайыз орындалды.

Бекітілген кірістер болжамы - 470 
млн. 900 мың теңге болса, одан                 
124,7 пайыз  артық орындалып, нақты 
түскені - 587 млн. 400 мың теңгені 
құрады.

Түсімнің өсу қарқыны өткен жылға 
қарағанда 111 пайызға немесе 62,5 
млн. теңгеге көбейген.

Өзін-өзі басқару жүйесіне көшкен 
4-ші деңгейлі бюджеттегі 7 ауылдық 
округтердің екеуінде 6 айлық бол-
жам орындалмаған: Жансүгіров 
ауылдық округі бойыша 2 млн. 193 
мың теңгеге, Қапал ауылдық округі 
бойынша 81 мың теңгеге салықтары 
орындалмаған.

Салық   берешегі  жыл  басындағы 
13 млн. 153 мың теңгеден  26 млн. 
783 мың теңгеге дейін жетіп, 2 есеге 
көбейген.

Берешектің 17 млн. 201 мың теңгесі 
жеке тұлғалардың көлік салығының 
берешегі құрап отыр. 

Бюджет шығыстары жарты 
жылдықта 99,8 пайыз игеріліп, 4 млрд. 
593 млн. теңге құрады. Игерілмеген 
қаржы көлемі 9 млн. 634 мың теңге. 
Осы игерілмеген қаржының көп 
үлесі бар мекемелер олар: аудандық 
білім бөлімі    2 млн. 893 мың теңге,  
аудандық құрылыс бөлімі 2 млн. 391 
мың теңге, Ақсу ауылдық округі 1 млн. 
041 мың теңге  құрап отыр.

Аудан бойынша «Е-Халық» 
ақпараттық жүйесіне 44 мың 181 адам  
енгізіліп, жұмыстар толығымен 100 
пайызға  аяқталды.

Нәтижелі жұмыспен  қамтуды  және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік  бағдарламасымен   1550  
адамды қамту белгіленген,  нақты 799 
адам қамтылып, 51,5 пайызға орын-
далды. 177 жаңа жұмыс орындары 
ашылды.   

Әлеуметтік жұмыс орындарына 30 
адамға сұраныс болса, жіберілгені 32 
адам. Жастар практикасына сұраныс 
40 адам, жолданғаны 44 адам. Ақылы 
қоғамдық жұмыстарға 234 адам 
жіберілді. 

4190 мүшелер бар 736 отбасына 185 
млн. 655 мың теңге мемлекеттік атау-
лы әлеуметтік көмек жәрдемақысы  
берілді.

«Ауыл шаруашылығы қаржылай 
қолдау қоры» арқылы барлығы 15 
адамға   44 млн. теңге, «Аграрлық  не-
сие  серіктестігі»  арқылы  14 адамға                      
54 млн. 450 мың теңге. Барлығы 29 
адамға  98 млн. теңге  берілді. 

Кәсіптік оқуға 150 адам  жолда-
мамен жіберіліп, 70 адам аяқтап,  
оның   58 адамы, немесе 82,8 пайызы 
тұрақты жұмысқа орналасты. 

Биылғы   жылы  жұмыссыздық  деңгейі   
5,5 пайыз болды, жұмыссыздар са-
нын 1146 адамнан 1115 адамға дейін 
төмендету жоспарланған.  

Электронды еңбек биржасы арқылы 
жұмысқа орналастыру жоспары – 618 

адам.  Орындалғаны 241 адам неме-
се 39 пайыз болды.

Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінің енгізілуіне бай-
ланысты бүгінгі күнге қалған 6725 
адамның мәртебесі анықталып, 4495 
адам өзектендіріліп 66,8 пайызды 
құрады. Облыстық көрсеткіш 70,5 
пайыз. 2230 адам өзектендірілмеген. 
Ең көп өзектендірілмеген адам-
дар келесі ауылдық округтерінде: 
Суықсай - 102 адам, Ақсу - 136 адам, 
Қапал - 253 адам, Қарашілік - 173 
адам, Қызылағаш - 209 адам, Есе-
болатов - 108 адам, Көшкентал - 102 
адам, Қаракөз - 58 адам, Жансүгіров 
- 679 адам.

Бірыңғай жиынтық төлемнің осы 
жылға жоспары 816 адам. (ЕСП един-
ный совокупный платеж). Бүгінгі күнге 
бірыңғай жиынтық төлем 309 адамға 
төленіп, 38 пайызды көрсетіп отыр. 

Оның ішінде көрсеткіші төмен округ-
тер: Cуықсай - 1,2 пайыз, Қаракөз - 
1,1 пайыз, Ақсу - 0,8 пайыз, Молалы 
- 0,8 пайыз, Қызылағаш, Қарашілік,  
Арасан, Егінсу  ауылдық округтерінде 
- 0,6 пайызды көрсетіп отыр.

Денсаулық сақтау саласында аудан 
бойынша 41 мекеме: 1 орталық ауру-
хана, 2 аурухана, 14 дәрігерлік амбу-
латориясы, 24 медециналық пункттер 
жұмыс атқарады. 

Әлеуметтік маңызы бар аурулардың 
саны өткен жылмен салыстырғанда 
6 айлық көрсеткіштерге сәйкес ту-
беркулезбен ауырғандар саны 5 
адамға азайған, вирусты гепатит 
тіркелген жоқ. Бірақта, бруцеллезбен 
ауырғандар 1 адамға көбейген.

15 қатерлі ісік ауруы тіркелді, 100 
мың адамға шаққанда көрсеткіш 37,2 
құрады. Жүрек қан тамырлары ау-
руы 283 адам, 100 мыңға шаққанда 
көрсеткіш 702,4 жетті.                                                                

Бала туу көрсеткіші қалыпты 
деңгейде 1000 адамға шаққанда  9 
пайыз. Туғандар саны өткен жылы - 
366 бала болса, биыл – 362 бала.

Бір жасқа дейінгі 6 бала өлімі 
тіркелді, былтырғы жылмен 
салыстырғанда 3 балаға өсіп отыр. 
Қайтыс болған 6 баланың 3 бала  
аудандық ауруханада,                       3 
бала Талдықорған қаласында. 

Ана  өлімі тіркелген жоқ.
6 айлық көрсеткішке сәйкес білім 

сапасы 66,2 пайызды көрсетсе, 2018 
жылы 60,2 пайыз болған.

Мектепке дейінгі тәрбиемен 
қамтылу деңгейі 97 пайызды құрады.                                                                  
8 балабақша мен 23 шағын орталықта 
2026 бала тәрбиеленеді.

27 мектепте аз қамтылған және 
көп балалы отбасынан шыққан 1014 
балаларға ыстық тамақ беріледі. 

Ұлттық бірыңғай тест – бiлiм 
сапасының басты көрсеткiшi: 2018-
2019 оқу жылында аудан бойынша  
23 мектептен 374 түлек болса, соның 
306 түлек Ұлттық Бірынғай Тестілеуге 
тапсыруға өтініш білдірді.

Аудан бойынша орташа балл - 74,6 
пайыз көрсетіп отыр, былтырғы жыл-
мен салыстырғанда 5,2 балға  артып  
отыр. Аудандық көрсеткіштен ең төмен 
көрсеткен мектептер: Қаракемер орта 
мектебі - 58,4 пайыз, Жаңатілеу орта 
мектебі - 59 пайыз, Қарашілік орта 
мектебі - 61,5 пайызды құрады.   

Аудан көлеміндегі жағдай жалпы  
қылмыстың төмендеуімен сипатта-
лады, яғни 2018 жылы 275 қылмыс 
тіркелген болса, 2019 жылдың 
жартыжылдықта 239 қылмыс тіркеліп, 
13,1 пайызға төмендеген. Оның 
ішінде ауыр қылмыс тіркелмеген. 
Қылмыстардың ашылу көрсеткіші 
2018 жылы – 87,9 пайыз болса, 2019 
жылдың жартыжылдықта - 89,6 пай-
ызды құрап отыр.

Аудан тұрғындарын алаңдатып 
жүрген, өзекте мәселе – мал ұрлығы 
да азайған. Өткен жылы  мал ұрлығы 
4 дерекке азайған, биыл 39 қылмыс 
тіркелген. Ашылу пайызы - 74,4 пай-
ыздан болды.

ЖАҢА ЭЛЕКТРОНДЫ ҚЫЗМЕТ

Жуырда аудан әкімі аппараты 
мемлекеттік қызмет мониторигі және 
ақпараттық технологиялар бөлімі және 
аудандық білім бөлімі қызметкерлірімен  
ауданымыздағы білім беру мекемелерін 
бір ауыздан жинап Ж. Сыдықов атындағы 
орта мектептің акт залында «e-zhetysy» 
электронды қызметін пайдалану амал 

тәсілдерін үйрету семинар сабағы өтті. 
Мақсатымыз - мектепке 7 жасқа дейін 
балаларды кезекке  қою, мемлекеттік 
қызмет түрі бойынша электронды түрде 
тіркеу жолдама беруді, алуды халық ара-
сында насихаттау.

АУДАН ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ.

Мейірімді істен қалт қалма

Қазақтың  ұлы сөздеріне тоқталсақ, өркенім өссін десең, кекшіл болма - кесапа-
ты тиер еліңе. Елім өссін десең, өршіл болма өскеніңді өшіресің. Жанашыры жоқ 
жарлығы жәрдемші бол асыға, қиын қыстау күндерде өзі келер қасыңа,-дей келе 
бүгінгі «Мейірімді істен қалт қалма»  қайырымдылық қамқорлық акциясы аясын-
да ұйымдастырылды. Қамқорлық  акциясы Көшкентал ауылдық округте өткізілді. 
Қазақтың ұлы ақыны Абайдың «Адамзаттың бәрін сүй бауырым» деген даналық  
сөзінде айтылғандай, бүгінгі қайырымдылық және қамқорлық акциясының  негізгі 
мақсаты - қайырымды іс-шараға барша ауыл азаматтары  атсалысты.  Қымбатты 
қамқоршылар, панасызға  пана болып, қамқорсызға қамқор болу, тағдырдың 
жазғаныменен жаралы болғандарға жәрдем беру, жас ұрпақтың бойына  
адамгершілік, ізгілік, қамқорлық, қайырымдылық  сияқты  асыл қасиеттерді  бір  - 
бірімізге бақыт сыйлар жүрек жылуымыз, мейіріміміз сарқылмасын.

Алақан жылуын, мейірімділікті аңсаған әрбір жанның жүрегіне жылылық  ұялатып, 
бақыт сыйлау борышымыз. Ендеше, болашағымыз жарқын, ұрпағымыз бақытты 
болсын десек, бір-бірімізге қолдан келер қамқорлығымызды аямайық, ағайын!

Қайырымдылық – адамның бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Сондай-ақ, мұқтаж 
жандардың қажетін өтеудегі ізгіліктің нақты көрінісі болып табылады. Сондықтан 
да әрбір жан иесі қайырымдылық істеріне араласып, Жаратушының разылығын 
аңсаған халде бар ықыласымен мұқтаж жандарға қол ұшын беруі дұрыстың дұрысы. 
Асыл дінімізде қайырымдылық істері 4 бағытта өрбиді. Ықыласты түрде, мәжбүрсіз – 
сыйлық, қайырмалдық, құрмалдық және садақа беру. Қарыз алған мұқтаж адамның 
қарызын қайтарымсыз, өсімсіз өтеп беруі. Жылдық жинаған кірісінен – зекет беру. 

Қорыта келгенде, қазақ халқы қайырымдылықты қастерлі ұғым санап, әрдайым 
өзара жақсылыққа, адалдыққа үндеген бабаларымыз ізгі істі үлкенді-кішілі бөлмей, 
қоғамда өзара қайырымдылық пен ынтымақ ортасының орнауына ерекше назар 
аударған. Сондай-ақ, қайырымдылық жасаған адам ешқашан кедейленіп қалмайды. 
«Қолы ашықтың – жолы ашық»,-деп атам қазақ бекер айтпаса керек. Сондықтан да 
Алланың берген ризығынан аз да болса бір бөлігін Хақ Тағаланың разылығы үшін 
қайырлы істерге жұмсасақ, қоғамға тиер пайдасы мол болатыны сөзсіз.

Ж.ҚАЙСАНОВА, 
Көшкентал ауылдық округі әкімі аппаратының Жастар ісі жөніндегі 

әдіскер нұсқаушысы, «Нұр Отан» БПҰ-ның, «Жас Отан» жастар 
қанатының белсенді мүшесі.

Ұлы  даланың  
жаһандық  жаңғыруы

Тұңғыш Елбасымыз Н.Назарбаев 2018 
жылдың 21 қарашасы күні өзінің «Ұлы 
даланың жеті қыры» деп аталатын кезекті 
мақаласын жариялағаны бәрімізге белгілі. 
Мақалада қазақ даласы әлем халқы көз 
тіккен, қызыға қарайтын дүниелердің 
барлығына тұнып тұрғандығы айтылған. 
Ұлы даланың жеті қырының кез келгені – 
Қазақ елінің өміріндегі ерекше мұра. Атқа 
міну мәдениеті, ежелгі металл өндіру мен 
өңдеу технологиясы, өз жазуы мен мифо-
логиясы бар озық мәдениетті қазақ елінің 
рухани байлығының айшықты белгісі – «аң 
стилі өнері», бүкіл әлемді тамсандырған 
дала өркениетінің жәдігері − «Алтын адам» 
жауынгері, түркі әлемінің бесігі санала-
тын Алтайдан бастау алатын түркі тари-
хы, әлемдік экономиканың өркенденуіне 
септігін тигізген − Ұлы Жібек жолы жүйесі, 
қазақ елінің ұлттық брендіне лайықты алма 
мен қызғалдақтар, еліміздің аумағында 
орын алған тарихи жайт қана емес, соны-
мен қатар әрбір қазақ үшін де аса қымбат 
құндылықтар. Атқа міну мәдениеті мен 
жылқы шаруашылығы жер жүзіне Ұлы да-
ладан тарағаны тарихтан белгілі. Жылқыны 
қолға үйрету арқылы біздің бабаларымыз 
өз дәуірінде адам айтқысыз үстемдікке ие 
болған.

Әрбір қазақ баласының рухы биік аза-
мат болып ер жетуі үшін ұлттық тәлім-
тәрбие берудің маңызы зор. Сондықтан 
жеткіншектердің жылқы түлігі туралы таным-
түсінігін байыту – бүгінгі күннің талабы.

Осы бір қасиетті түлікті қазақ қастерлі 
санайды. Ата-бабамыз жас баланы ерте 

бастан атқа мінуге тәрбиеледі. Бұл жас 
жеткіншектердің нағыз азамат болып өсуіне 
септігін тигізді. Осы орайда Ақсу  аудандық  
орталық   кітапханасының ұйымдастыруымен 
орталық  саябақта  «Ұлы даланың жаһандық  
жаңғыруы»  атты  тақырыпта  кездесу  кеші  
өтті.   Атқа отыру  және киелі жылқы малы-
на тиесілі ат  әбзелдері туралы мағлұмат 
берілді. Әрбір қазақ баласының рухы биік 
азамат болып ер жетуі үшін ұлттық тәлім-
тәрбие берудің маңызы зор. Кездесу кеште  
жеткіншектердің жылқы түлігі туралы таным-
түсінігін байыту – бүгінгі күннің талабы 
екендігі түсіндірілді. Іс-шарамызға   ауданы-
мызда  ат баптап, бәйгеге ат жаратып жүрген 
Сұлтанбек ағамыз қатысып, қазір өкінішке 
орай атқа мінбейтін, атқа құмартпайтын 
ұлтқа айналып бара жатқандығымыз туралы 
айтып  өтті. Шара  барысында Сұлтанбек 
Еділ   өзінің баптап  отырған, құнанын алып  
келіп біздің іс - шарамызға қатысып,  ат  
баптаудың қыр-сыры туралы айтып  өтті.

"М.Байсақұлы" атындағы мәдениет   
үйінің  қызметкері Қ.Қапар  қазақтың жеті  
қазынасының  біріне  айналған, жылқы 
малының әбзелдерімен таныстырып, атқа 
қалай, қай  жағынан отыру керектігі туралы  
жай – жапсарын толығымен түсіндірді.     

Біз атқа құмартпасақ, мінбесек, ата-
бабаларымыздың бізге аманаттап кеткен 
салт-дәстүрін кім сақтайды? Аттан қол 
үзіп қалу, алыстап кету қазақылықтан айы-
рылу, қазақы мінезді жоғалту деген сөз. 
Тұңғыш Елбасы ұлттық брендіміз жылқының 
халқымызға берген ұлағатын тілге тиек етті. 
Сондықтан бүгінде жастар арасында атқа 
мінуді кеңінен насихаттап, ұлттық дәстүрді 
дамытуға ерекше назар аударғанымыз 
артық емес.

 Н.ЗУҚАШ,
 аудандық орталық кітапхананың 

кітапханашысы.


