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

І.ЖАНСҮГІРОВ.

ТОЙ БАҒДАРЛАМАСЫ

Мерекелі, берекелі ауданымызда Ақсу жұрты үшін, ақсулықтар 
ғана емес, Алаш жұрты үшін тағы бір айырықша мерекелі күн бар. 
Ол – еліміз қазақтың аса дарынды, арынды ақыны, үш бәйтеректің 
бірі - Ілияс Жансүгіровтың 125 жылдығы. Осы бір Ұлы тойымызды, 
құдіретті асымызды «Құлагер» поэмасында Ілияс жырға қосқан 
«Сағынайдың асындай» етіп өткізу барша ақсулықтардың пары-
зы. Сондықтан біз осы салтанатқа жыл бойы дайындалдық. Ал-
дымызда үлкен сын тұрғанын жүрегімізбен түсіндік. Міне, сол күн 
де жетті. 

Ұлттық санамыз сілкініп, саяси ой - өрісіміз өрлеу жолына 
түскенде біздің кім екенімізді, ата - бабамыздың қандай болғанын, 
кең байтақ өлкені қалай қорғағанын, бостандықты қалай аңсап, 
қалай қастерлегенін, тегіміздің мызғымас мықты екенін ұрпаққа 
ұғындырып, келер ұрпаққа мирас етіп қалдыру жолында жанын 
пида еткен алаш ұлдары аз емес. Солардың бірегейі, әдебиетіміздің 
үш бәйтерегі атанған ұлы тұлғалардың бірі - Ілияс Жансүгіров. 
Тәуелсіздікті ту еткен қазақ халқы осындай ағаларымызды мақтан 
тұтады. «Ілияс Жансүгіров - өртеңге шыққан, құдіретті өрт ақын. 
Ақындық бауырын Құлагерше жазып үлгере алмай, Құлагерше 
қапыда мерт болды», - деп жазыпты сыншы Сағат Әшімбаев. 
Ақынның «Күй», «Күйші», «Дала», «Құлагер» секілді классикалық 
шығармалары - ешқашан ескірмейтін, жылдар жылжыған сайын 
сан қырынан жарқырай беретін мәңгілік поэзия.

Қазақ халқының ұлттық әдебиетінің қалыптасуы мен елдің 
қоғамдық өмірінің дамуына үлкен үлес қосқан, өздерінің жазған 
түрлі тақырыптағы шығармаларымен адамдардың жаңа заманға 
сай, сауатты болуына, ой - өрісінің өсуіне ықпал еткен, елді 
оқуға, білім алуға шақырған, үшеуі де үш бәйтерек сынды қатар 
өсіп, туған елі үшін еткен еңбектерімен шырқау көкке көтерілген, 
халқының болашағына жол сілтеген асыл перзенттері, 1894-
1938 жылдар аралығында қатар өмір сүрген Сәкен Сейфуллин, 
Бейімбет Майлин мен Ілияс Жансүгіровтер болды. Биылғы жылы 
«Үш бәйтерегіміздің» туғанына 125 – жыл толып отыр.

Үшеуі де – халқы мен заманның ауыздарынан түсе қалғандай 
адал ұл. Қазақ халқы «Үш бәйтерек» деп атап кеткен Ілияс 
Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин қазақ әдебиетіне 
айтулы ақын, қарымды қаламгер, дарынды драмматург ретінде 
үлкен үлес қосты. Олардың қаламынан Қазақстанның дархан да-
ласы, өндіріс орындары мен еңбек адамдарының іс - әрекеттері, 
өмірге деген құштарлықтары, болашаққа үміт – сенімдері кеңінен 
көрінеді.

Олай болса, «Көппен көрген Ұлы той»,-демекші, көпшіліктің 
күшімен, береке - бірлігімен атқарылып жатқан Ұлы тойымыз 
құтты болсын. «Өз елі өз ерлерін ескермесе, ел тегі алсын қайдан 
кемеңгерін». 

Есім Сейілханұлы БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі, "Nur Otan" партиясы аудандық

филиалының төрағасы.

Бейбіт Жаңылысұлы СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық Мәслихат хатшысы.

11 ҚАЗАН
АҚСУ АУДАНЫ, ЖАНСҮГІРОВ АУЫЛЫ

11.00 – 11.30         Ескерткіштің ашылуы
11.30 – 12.30         Мерекелік қойылым
12.30 – 14.00        Арнайы ас
10.00 – 16.00        Көкпар тарту
17.00 – 18.10        «Дала дастаны» спектаклі

12 ҚАЗАН
ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ, Б.РИМОВА АТЫНДАҒЫ ДРАМА ТЕАТРЫ

10.00 – 10.15        Музей, кітап, сурет көрмелерін тамашалау
10.15 – 10.20        20 томдық кітаптың тұсау кесері
10.20 – 12.20        І.Жансүгіровтың 125 жылдығына арналған республикалық  ғылыми – тәжірибелік конфе
                              ренциясы
12.20 – 12.30   Ақынның мерейтойына арналған республикалық жазба ақындар мүшәйрасының жеңімпаздарын 
                             марапаттау
12.30 – 14.00       Ас

ИППОДРОМ
14.00 – 14.30      Мерекелік концерт
14.30 – 18.00      Бәйге, күрес, ұлттық спорт ойындары
18.30 – 19.30      Талдықорған қаласындағы І.Жансүгіров атындағы Мәдениет сарайында арнайы концерт

Өлеңдері ұқсайтұғын тасқынға,
Көзін ашқан – жолдастың да, қастың да.
Мен жырлайтын Жансүгіров Ілияс,
Нағыз ақын – Ұлы тұлға, бас тұлға!

Ақсуым болып арқыратып ағылған,
Айбоз ақын – Алашқа атың танылған.
Аламанда озып шығып бәйгеден,
Ол бір пырақ – «Құлагер» болып танылған.

Қазағымның – жарқын, жайсаң көңілі.
Ол – бір әлем, Ұлы дала өмірі.
Ұлан – ғайыр қазақтың кең даласы – 
Құлпыра өскен, гүлдері әсем өңірі.

Ақындықта көрсеткен мол үлгіні,
Ілияс ақын – ән мен жырдың дүлдүлі.
Ол – бір шынар, жырдан соққан бәйтерек,
Халқын сүйген жасампаз жыр бұлбұлы.

Жемісті ғып сатира, драма саласын,
Келістіріп заманның ақ пен қарасын.
Поэма – роман, тағысын – тағы қалдырған,
Ерекше тұлға, әмбебап өзің ғанасың.

Аңыз ақын, Абыз ақын, Ұлы ақын,
Жырларына жан сүйсініп тұратын.
Нағыз ақын ол – биік шың «Эверест»,
Ұлылықта мыңның бірі шығатын!

НАҒЫЗ АҚЫН

Болатбек ӘБІЛҚАШЕВ.

Бүгін ауданымызда Ілияс Жансүгіровтың 125 жылдық тойы

Ұлы тойымыз құтты 
болсын жерлестер!
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Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

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

8 бетАЌСУ ӨЊІРІ11 қазан 2019 жыл

Жүз жиырма бес – ұлы жас бұл 
                                      жан аға,
Ескерткіш боп мәңгі орнадың санаға.
Сіз туған күн мамыр айы көктемгі,
Ерекше күн біздей өсер балаға.

Ақындығың ұлы Абаймен теңескен,
Өзіңде аға, бір кемеңгер емес пе ең ?!
Бәйге – өмірмен «Құлагерің» жарысып,
Келеді, әне, шығарма деп мені естен.

Бұл дастаның поэзия көркі боп,
Шығармаңда жасандылық дерті жоқ.
Ол қазақтың әдебиетін көркейткен,
Жоғары ұстаз байрағымдай енді көк.

Еркіндікті о, заманнан ел тілеп,
Үкіленген домбыраны шертіп ек.
«Күй», күйшідей өнер жоғын жоқтаған,
Тұр дастаның ақ туымдай желбіреп.

Қазақ елің Егеменнің алды ағын,
Бостандықпен атқан міне әр таңым.
Шәкірттерің келе жатыр сіздердей,
Тек рухани жаңғырумен жан бағып.

Сіздер құрған «Жазушылар Одағың»
Сусындатып жаңа қоғам адамын.
Келеді әлі «Жолдастардай» романмен,
Алға аттатып жеткіншектер қадамын.

О, ардақты, Ілияс ақын, жан аға.
Құштар едің судай таза жаңаға.
Ақындардың жаны жап – жас 
                                       арманшыл,
Дәнін сепкен өркенниет санаға.

Химиялық Менделеев кестесін,
Жаңартқан бұл ұлы далам естесің.
Жердің көркін жырлап дара бүгінге.
Ілияс аға, көшін бастап жеткесің.

Елің аман, жерің гүлге оралған,
Шабытты шақ жүрек – ханға оралған,
Көп айтар ем, сізден артық не айтам,
Сіздей болу бәрімізге сол арман.

Тойыңызға келді қанша жас буын, 
Тік көтеріп ақындықтың ақ туын.
Ілияс аға, дүлдүл ақын, біл әлі,
Ағып жатыр, арынлы өзен, Ақсуың.

Ақындығың бізге дарып тұр сөнбей,
Ұрпағың көп шабыттанған бір мендей.
Жүрегінен жыр бұрқағы бұрқырап,
Қара өлеңді жүрміз жазып үлгермей.

Осындайлық баққа қолды жеткіз де,
Ашылар сыр, жазылар жыр көп бізде.
Ілияс ақын «Жүз жиырма бес» 
                                        жаста әне,
Тең келерлік дүлдүл ақын, жоқ Сізге!

Берлібек АМАНБАЕВ, 
ақын, Қазақстан Жазушылар одағының» 

мүшесі, Ақсу ауданының 
«Құрметті азаматы».

Ілияс ақын, жан аға

Мерекелік бет
Дүбірлі тойдың қарсаңында Ойтоған  ауылдық  округіндегі,  

І.Жансүгіров  атындағы  орта  мектебінде  орналасқан  «Балау-
са» шағын орталығының  «Қарлығаш» тобындағы  бүлдіршіндер  
арасында, аталмыш орталықтың тәрбиешілері М.Шоюсупова,  
А.Жақыпбекова, Ш.Смайловалардың ұйымдастыруымен  
бөбектердің  тіл  мәдениетін, ой - өрісін  кеңейту,  Ілияс атамыздың 
шығармаларын кеңінен насихаттау мақсатында «Жұртымның  
жүйрігінің  дүлділімін» деген тақырыпта  жыр дүлдүлінің өлеңдерін 
жатқа айтудан  ата - аналары мен  бүлдіршіндер  арасында байқау  
өтті.

Байқауда «Балауса» шағын  орталығының  аға  тәрбиешісі  
М.Шоюсупова ақын өмірі жайлы  мағұлматтар  беріп, слайд 
көрсетіп, балаларға және қатысушы ата - аналарға ақын өмірін 
толықтай  таныстырып өтті.  

Тілдері  енді  шығып, былдырлаған  бүлдіршіндердің  ақын  
өлеңдерінен  үзінді айтып бастаса, тоқтаған жерлерінен ата - ана-
лары,  аға - әпкелері  жалғап  әкетіп отырды.

Осы байқауды өткізу арқылы біз балдырғандардың санасына 
ақын есімін жаза алдық деп ойлаймыз. Бүгінгі біздің тыныш та, 
бейбіт өмір сүруіміз үшін жанын қиған аталарымызды естен мәңгі 
шығармақ емеспіз. Және де ақын тойына кішкентай бүлдіршіндер  
өлеңдерін жаттау арқылы өз  үлестерін  қосты деп білеміз.

Э.БЕКОВА,
Ойтоған ауылдық клубының әдіскері.

Ақын тойына кішкентай 
бүлдіршіндерде өз  
үлестерін қосуда

Жұз жирма бес жыл Ілиястай ұлға,

Қарауытқан қара таудың мұңы ма?

Жо – жоқ, дала, өзіңді ұста, сабыр ет,

Қара боран қайғырсаңда ұлыма.

Жылама көк күнде күліп қарасын,

Ауыртпасын жер ана да жарасын.

Іздемесін мына сұлу табиғат,

Әппақ ай боп қараңғыда қарасын.

Түнермесін құба жонмен қырларың,

Ақыныңның бірге жұтқан мұң – зарын.

Терең білем десең егер танысып,

Онда оқып шық Ілиястың жырларын.

Сонда сезіп бұлбұлдардың назда әнін,

Дүниенің көктем, күз, қыс, жаз мәнін.

Қасиетін, қасыретін қазақтың,

Ашып көрсең білесің сен жазғанын.

Құлагерді құйындатқан алысқа,

Ілиястай ұлы тұлға арысқа,

Құрмет қылсаң оқып шықта жырларын,

Құдай үшін бір дұғаңды бағышта.

Салтанат ҚҰМАРХАН.

Зұлымымдықтың көргенмен  
                                          көкесін,
Еш қайырып көрмеген ол  
                                         жетесін.
Басын имес ұжданы 
                ол ұлтымның,
Тек намыспен мұратына жететін.

Қиындықтың ұп еткен бір 
                         желі өпсе,
Қалар жолда төзімі жоқ 
                         жел өкпе.
Ал қазақтың қайтпас қайсар  
                                         ұлдары,
Бастарын бәйгеге тігіп кетті 
                           керекке.

Елін қойған жанынан да 
                            бағалы,
Оттай жанып бөрі текті 
                           жанары.
Ілиястар ұлты үшін басын 
                  тікті бәйгеге,
Аман сақтау үшін байтақ 
                          даланы.

Жазды, жазды жазды жүрек  
                                       қанымен,
Ғасырларға қалды өнеге тәрбие.
Себебі сол елім деген ер     
                                       қанында,

Ілияс қазағымның кұлагері,
Өткізді аз өмірде сан қилыны.
Өшпейтін ізі қалған ұлт батыры,
Ерлікпен ұлты үшін жанын қиды.

Бүкіл қазақ үйреніп өнегеңді,
Еске алады Ақсудың өрендері.
Арманда бұл жалғаннан ерте кеткен,
Ілияс сол дәуірдің кемеңгері.

Еске алсаң шын ақынды сағынасың,
Көрмеген соң арманғып нағыласың.
Қазақтың осындай бір есілдері,
Жүрегімнің түкпірінен табыласың.

Кетсек шіркін жырыңды жалғастырып,
Ілияс кеп тұрғандай малдас құрып.
Қазақтың қамын жеген ұлт көсемі,
Аруағына тағзым еттім басымды иіп.

Арманда атын жаздым о, дариға-ай,
Алтын күн түнек болды оны қимай.
Құтқаратын пенде жоқ есіл ерді,
Арманда жер бетіне кетті сыймай.

Ұшар РАШАТ. 

Ілияс қазағымның кұлагері

Бір дұғаңды бағышта

Жыр құлагер құйғып кетіп барады
Қаймықпайтын халық үшін 
                         бар жүйе.

Жігер қайрап намысыңды  
                                          жануға,
Ең бастысы бұзылмайтын  
                                           қағида.
Ілиястың Әлемінің қақпасын,
Міндеттісің арқашанда қағуға.

Ақын рухы адалдықтың жалауы,
Ол сонымен мәңгілікке бағалы.
Ғұмырлы елді қолдап жүрсін 
                                       деп тіле,
Сол бір рух кезіп жүрген даланы.

Жабылсада сан заманның  
                                         парағы,
Өшпеседе зар заманның         
                                         жолағы.
Шабысынан танбай алғы                
                                        ғасырға,
Бір құлагер құйғып шауып 
                           барады.
Елін сүйген жерін сүйген 
                         шын ақын,
Ел есінде мәңгілікке тек солай 
                                          қалады...

Мәрия АСҚАРҚЫЗЫ.

***

І.Жансүгіровтың  туғанына  - 125 жыл!
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Сапалы мемлекеттік қызмет – 
қуатты елдің  негізі  баршамызға   
мәлім, 2  қыркүйек күні Қазақстан 
Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев алғаш 
рет «Сындарлы қоғамдық диалог 
– Қазақстанның тұрақтылығы мен 
өркендеуінің негізі» атты Қазақстан 
халқына Жолдауын жариялады. Жолдау 
заманауи тиімді мемлекет, азаматтардың 
құқығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
қарқынды дамыған және инклюзивті эко-
номика, әлеуметтік жаңғырудың жаңа 
кезеңі, қуатты өңір – қуатты ел деп ата-
латын 5 басым бағытты қамти отырып, 
еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
дамуының алғышарттарын айқындап 
берді. Сонымен қатар, Президент Жолда-
уында сапалы мемлекеттік қызметтерді 
көрсетуге де баса назар қойды. 

Себебі, халыққа сапалы қызмет 
көрсетуді қамтамасыз ету – мемлекеттік 
органдар жұмысының аса маңызды 
бағыттарының бірі. Қызметтерді алу 
барысында азаматтар мемлекеттік 
аппараттың жұмысы туралы белгілі бір 
ойға келеді. Ал, халықтың мемлекет-
ке деген сенімі еліміздің өркендеуінде 
бірлесіп жұмыс жасауға мүмкіндік 
береді. Осыған байланысты, елімізде 
мемлекеттік қызметтерді көрсетудің са-
пасын бағалау тұрақты түрде жүргізіледі 
және ол мынадай өлшемдерді қамтиды: 
қызмет алушылардың мемлекеттік 
қызметтерді көрсетудің сапасымен 
қанағаттандырылуы (әлеуметтік зерттеу 
қорытындысы); мемлекеттік қызметтерді 
көрсету мерзімдерінің сақталуы; 
мемлекеттік қызметтердің көрсетілу 
сапасын қамтамасыз ету; мемлекеттік 
қызметтердің көрсетілу сапасына ішкі 
бақылау. 

Қазіргі уақытта мемлекеттік 
қызметтерді уақытылы көрсету үшін 
заңнамалық тұрғыдан мерзімдердің 
нақты бекітілгендігіне, тиісті ақпарттық 
жүйелердің қолданысқа енгізілгендігіне, 
жауапты қызметкерлер бекітіліп, 
мемлекеттік органдар қажетті 
материалдық - техникалық базалар-
мен қамтылғандығына қарамастан  
мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзімдерінің сақталу мәселесі де 
маңыздылығын жоғалтпады. Сол себепті 
аталған мәселеге қатысты талдау жасау 
функциясын Департамент өз қолына 
алып, алдағы уақытта заң бұзушылықтар 
болған жағдайда аудан әкімі, аппарат 
басшысының, бөлім басшыларының 
тәртіптік жауапкершілігі Әдеп жөніндегі 
кеңесте қаралатын болады. Депар-
тамент мемлекеттік қызметтерді 
көрсету сапасын бақылауына алғанына 
қарамастан, туындаған мәселелер дер 
кезінде шешілуі қажет. Бұл орайда, 
әрбір әкімдікте құрылған Ішқа бақылау 
бөлімдерінің маңыздылығы арта түседі. 
Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу 
сапасына ішкі бақылаудың жоғары 
деңгейде жүргізілуі, аталған бөлімдерде 
жұмыс істейтін мамандардың жоғары 
құзіреттерге ие болуы мен кәсібилігі 
негізгі қойылатын талаптардың 
бірі. Осыған байланысты, Департа-

САПАЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТ - ҚУАТТЫ ЕЛДІҢ 

НЕГІЗІ
мент туындап отырған мәселелерді 
жергілікті деңгейде шешілуін назардан 
шығармайды. 

Бұл мақсатта, Департамент тарапы-
нан осы бөлімдердің мамандарының 
біліктілігін арттыру үшін қажетті оқыту 
жұмыстарының жүргізіп тұратындығын 
айта кеткен жөн. Бұған қоса, өңіріміздің 
аудандары мен қалаларының Қоғамдық 
кеңестерінде мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің мәселелері тұрақты 
түрде қаралып отырады. Сонымен 
қатар, Департамент бастамасымен 
тұрғындармен қызметтерді электрон-
ды нысанда алуын қамтамасыз ету 
мақсатында барлық мемлекеттік ор-
гандарда, медициналық мекемелер-
де, мектептерде, балабақшаларда, 
колледждерде, жоғарғы оқу орын-
дарында, кітапханаларда, қазпочта 
бөлімшілерінде өзіне-өзі қызмет көрсету 
бұрыштарын құрылған болатын. 

Бұрыштарды құрып қана қоймай, ол 
жерде қызмет алуға келген тұрғындарға 
практикалық көмек көрсететін 
қызметкерлер бекітіліп және олардың 
жұмыстарына бақылау орнатылды. Де-
партамент облысымызда жыл басы-
нан бері қоғамда жоғарғы сұранысқа ие 
қызметтерді электронды форматқа ауы-
стыру және сол арқылы қызметтердің 
көрсетілуінің ашықтығын қамтамасыз 
етуде. Атап айтсақ, орта білім беру 
мекемелерімен көрсетілетін қызметтерді 
толығымен электронды түрге ауда-
ру бойынша облыс бюджетінен 24 
млн. теңге бөлінген mektep sitcen 
ақпараттық жүйесі іске қосылды. Бұл 
жүйе арқылы жеңілдікпен тамақтану, 
балаларды бірінші сыныпқа тіркеу, да-
рынды балаларға арналған мектептер-
ге қабылдау үшін өтінім беру, лагарьге 
жолдама алу, шалғайдағы ауылдық елді 
мекендерде тұратын балаларды жалпы 
білім беру ұйымдарына және кері қарай 
үйіне тегін тасымалдауға жазылу, бала-
ны басқа мектепке ауыстыру үрдістерін 
электронды түрде жүзеге асыруға бола-
ды. 

Сонымен қатар, мектепке дейінгі 
балалар ұйымдарына жолдама беру 
және кезекті қалыптастыру процесін 
автоматтандыруға облыс бюджетінен 
58 млн теңге бөлініп, е–zhetysu.kz пор-
талы енгізілді. Автоматтандырудың 
негізгі артықшылығы ата-аналарға нақты 
уақытта порталда өтінішті тіркеу және 
білім бөлімі қызметкерлерінің тікелей 
қатысуынсыз тандалған балабақшаларға 
жолдама алу мүмкіндігігін береді. Ал-
маты облысы елімізде бірінші болып 
бұл қызметті толық облыс көлемінде 
автоматтандырғанын айта кеткен 
жөн. Қорыта айтқанда, алға қойылған 
міндеттерді орындау және болашақ 
ұрпаққа дамыған елді аманат етіп 
қалдыру баршамыздың ортақ міндетіміз.  

   
С.Ө.НҰРҒИСАЕВ,

  Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 

Алматы облысы бойынша 
департаментінің басшысы, Әдеп 

жөніндегі кеңестің төрағасы. 

Сағабүйен ауылы, Т.Тоқтаров 
атындағы орта мектебінде 36 жыл 
ұстаздық еткен ӘМІРОВА АЙГҮЛ   
АЙТМҰХАМЕТҚЫЗЫН зейнеткерлік 
жасқа толған туған күнімен шын жүректен 

құттықтаймыз. Еңбегіңіз еленіп, құрметті 
демалысқа шыққан қуанышыңыз 
ұзағынан болып,  демалысыңыздың әр 
күні шалқыған шаттыққа толып, құрметті 
демалысыңыз 100 жасқа дейін ұлассын 
дегіміз келеді.

Шаңырағыңыздан қуаныш кетпей, 
немере - шөбереңіздің ортасында 
қуаныштан таң атырып, күн батырып 
шаттықпен өмір сүруді Алла нәсіп етсін,-
дей келе осы бір өлең жолдарын арнай-
мыз. 
Зейнет жасқа жетіп кепсіз зымырап,
Бірақ қимыл әлі жастай шымыр-ақ.
Еңбегіңіз зейнет болсын ендігі,
Күндеріңіз мұң салмасын қырындап.

Талай күндер төккен тер мен өткен күн,
Қуаныштың нәрі көктен сепкен күн.
Талай жылдар тағылымы толысып,
Еңбектен соң зейнет келіп жеткен күн.

Еленді еңбек қуанышты бәріміз,
Зейнет жаспен құлпырады сәніңіз.
Жалынды жас кейпін әлі сақтапсыз,
Қуанышқа ортақ кіші-кәріміз.

ҚҰРМЕТПЕН: ТОҚТАРОВ 
АТЫНДАҒЫ ОРТА 
МЕКТЕП ҰЖЫМЫ.

Құттықтаймыз!

Бүгінгідей ақпараттық технология  
дамыған заманда пошташының жолына 
қарап, хат күтетін кезеңдер артта қалды. Бір 
қарағанда пошта қызметінің маңыздылығы 
азая түскендей. Алайда, халық  әлі де бұл 
қызмет түріне жүгінеді. Поштаға барады, 
сәлемдемесін салады, басқа да көптеген 
қызметті алады. Өйткені, пошта байланыс 
торабы заман өзгеріп, талап күшейген сайын 
соған сай жаңаруда.  Бүгінгі біздің «Қазпошта» 
АҚ Алматы облыстық филиалы, Ақсу аудандық 
пошта байланыс торабында және пошта 
бөлімшелерінде көптеген қызмет түрлері 
көрсетіледі. Тұрғындар зейнетақыларын, 
жалақыларын алып,  коммуналдық, кредиттік 
т.б. төлемдерді төлейді. Бізде  барлық 
қаржылық операциялар жүзеге асырылады.

Біз бүгін екінші деңгейлі банктердің бәрімен 
және қазіргі таңда елімізге келіп өз қызметтерін 
ұсынып жүрген шетелдік пошта тораптарымен 
бәсекелеспіз. Сондықтан да, «Қазпошта» АҚ - 
да модернизация жүруде. Яғни, біз барынша 
сапалы қызмет көрсетуге және процесстерді 
жеделдетуге көшудеміз. Техникалық, 
операциялық,  технологиялық, ақпараттық са-
лада пошта торабы жаңғыртылуда. Орталық 
операциялық учаске биыл модернизациялық 
жөндеуден өтті. Жаңадан енгізілген қызмет 
түрі – «Сәлемдемелер супермаркеті» 
ашылды. Бұрын тұрғындар жақындары 
жіберген затты алу үшін кезекте тұратын. 
Қазір клиенттің өзі келіп, «Сәлемдемелер 
супермаркетінен» алдын - ала ұялы телефо-
нына келген СМС бойынша тиісті орыннан 
сәлемдемесін алып кете алады.  Жалпы, 
«Қазпошта» АҚ финанстық, брокерлік, агенттік 
және электрондық  қызметтерді көрсетеді. Со-
нымен қатар, филиал, бөлімшелер желісінің 
көптігі, әсіресе, алыс ауылдардың қамтылуы – 
«Қазпоштаның» басты ерекшелігі. «Бірыңғай 
терезе» принципі бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. Яғни, клиент  балабақшаға ақша 
төлесе, басқа жаққа хат жолдаса, қысқасы 
қандай қызмет түрі керек болса да бәрін бір 
терезеден алуы керек. Бұрын әр қызмет 
түрі бойынша әр терезеге кезекке тұратын. 
Халықтық IPO бағдарламасына қатысқан  аза-
маттар дивиденттерін  «Қазпошта» арқылы 
алып отыр. Бізде банктерде көрсетілетін 
қаржылық қызметтердің бәрі бар. Кредит те 
беріледі. «Хоумкредит» және «Альфа» банк-
пен келісім - шартқа отырдық. Ауданымыздағы 
бөлімшелерде де несие рәсімделеді.  
Зейнетақы 3 түрлі жолмен беріледі: есеп-
шоттан, автоматтандырылмаған бөлімше 
болса тізіммен барып алады және карта 
арқылы. Орталық және басқа бөлімшелер 
автоматтандырылған. Яғни, олар заман тала-
бына сай компьютер т.б. барлық техникалық 

ЗАМАНҒА САЙ ҚЫЗМЕТ ЕТЕМІЗ

құралдармен жабдықталған. Ал агенттік 
ретінде теміржол және әуе билеттерін сату-
дамыз. Процестерді жеделдету мақсатында  
«Күн+0», «Күн+1» жеткізу түрі енгізілді. Яғни, 
«Күн+0» жеткізу түрінде газет-журнал жарық 
көрген күні, сәлемдеме поштаға келген күні 
иесіне жеткізіледі. Бұл орталық операциялық 
жүйеде жолға қойылған. «Күн+1» жеткізу түрі 
– ауылдардағы бөлімшелерде. Орталық уча-
скеге келген газет сол күні ауылдық бөлімшеге 
жеткізіледі. Одан кейінгі күні иесіне апарыла-
ды.

 Ақпараттық технология дамыған заман 
дегенімізбен ауылдық жерде барлық үйде ин-
тернет бар деп айта алмаймыз. Әрі интернеттегі  
алып ақпарат әлемінен керегімізді табу да, 
ондағы жазылғандардың бәріне сену де қиын. 
Сондықтан да, қағаз басылымдар бүгінгі күні 
де өз маңызын, рөлін жойған жоқ. Әсіресе,  
ауданның өмірі, экономикалық жағдайы, басқа 
да жаңалықтар туралы жазатын аудандық га-
зет тұрғындарға аса қажет. Мұнда мемлекеттік 
қызмет түрлері, оны алу үшін қандай 
құжаттардың керек екендігі және қай жерде 
не сатылады, кімге қандай жұмыс бар, жалпы 
аудан тұрғындарына қажетті дүниелердің бәрі 
жазылады. Ол ақпараттарды ел білуі қажет. 
Аудандық редакциямен тығыз байланыста 
қызмет атқаратындықтан біз өз тарапымыздан  
газетті насихаттаймыз. Аудандық «Қазпошта» 
бөлімінде каталог бойынша жүздеген газет 
- журналдар ұсынылады. Солардың қай - 
қайсысына жазылса да тұрғындарға уақытылы 
жеткізіледі.

Қазіргі таңда Қызылағаш бөлімшесінде 
ХҚКО-да ұсынылатын электронды қызметтер 
көрсетілуде. Бұл тұрғындар үшін өте ыңғайлы 
болды. Алдағы уақытта басқа бөлімшелерде 
де осындай жұмыстарды жүзеге асырсақ де-
ген ойдамыз. 

Ал кәсіби мереке тұсында пошта саласын-
да бұрын қызмет еткен ардагерлерді, атап 
айтқанда: Т.Қасымбекова, К.Сүлейменова, 
І.Естібаева, Г.Тұрсынова, Т.Сағындықова 
және қазіргі таңда еңбек етіп жатқан 
әріптестеріміз, К.Оралбекова, А.Сеңкібаева, 
Ф.Қызайбаева, Г.Ыдырышбаева, М.Дүйсебаев, 
Ж.Құрманғалиева, Ж.Баяхметова 
Н.Жаңабатырова және Қызылағаш по-
шта бөлімшесінің басшысы К.Есенаманова 
т.б. барлық әріптестерімізді  шын жүректен 
құттықтаймын. Оларға сапалы қызметі, табы-
сты еңбектері үшін өз алғысымды білдіремін. 
Денсаулығы мықты, өмірлері нұрлы болып, от-
басыларына әрдайым бақыт - береке орнасын!

А.ЫСҚАҚҚЫЗЫ,
аудандық пошта байланыс 

торабының басшысы.

Құрметті тұрғындар!
Қазақстан Республикасында 2019 жылғы 11 қыркүйек пен 30 қараша аралығында 

Денсаулық сақтау министрлігінің қолдауымен ересек тұрғындарға темекі өнімдерін 
қолдану туралы маңызды сауалнама жүргізілетінін хабарлаймыз.

АЕО қызметкері үй шаруашылығын (пәтер, үй, жатақхана) ғылыми іріктеу жо-
лымен анықталған болады және электронды құрылғы (планшет) көмегімен үй 
шаруашылығының (отбасының) бір тұрғынынан темекі өнімдерінің әр түрлерін 
пайдалану (пассивті темекі шегу, экономикалық аспектілер, білім және темекіге 
қатысты) мәселелер бойынша сұрайтын болады. АЕО қызметкерінде өзімен бірге 
фотосуреті және аты-жөні (бейдж) бар интервьюер куәлігі, АЕО-ның темекіні пайда-
лану бойынша сұрау туралы ақпараттық хаттарының көшірмелері бар.

Бұл жобаның табысы үшін әрбір таңдалған респонденттің сауалнамаға қатысуы 
өте маңызды. Сауалнамаға қатысушы ұсынатын ақпарат толық құпиялылық 
жағдайында сақталады. Жеке ақпарат басқа біреуге, оның ішінде отбасының басқа 
мүшелеріне хабарланбайды.

Сауалнама нәтижелері ҚР Денсаулық сақтау министрлігі халықтың денсаулығын 
сақтау мақсатында пайдаланылатын болады.

Қосымша ақпаратты 8 (7172)55-24-34 телефон арқылы алуға болады. 

Қатысу үшін алғыс айтамыз!

Жаһандық сауалнама жүргізу туралы 
ақпараттық хабарлама мәтіні
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Күнделікті жүздесіп, аралас-құралас 
емен жрқын әңгімелесіп жүрген адамның 
барлық қасиеттерін танып білу қиын ба? 
Әлде мән бермейсің бе? Өз азаматшамыз 
ғой деп көңіл аудара қоймайтын сәттер 
кездеседі ғой. Бірақ сол азаматшаның 
жақсы қырына терең бойламайсың. 
Оның тіршілік тынысы, адами болмысы 
осы бір пенделік көзқарастың тасасын-
да қалып қояды. Адамның азаматтық 
қасиеті өз қара басына ғана емес 
басқаға жасаған қайырымдылығымен, 
парасаттылығымен жақсылықты 
қорғауға, өмір тануға қосқан үлесімен 
өлшенеді. Қазіргі оқытудың мақсаты – 
білім мен дағдыға қол жеткізу ғана емес, 
жылдам өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде 
лайықты өмір сүріп, жұмыс істей алатын 
кәсіби біліктілікке, ақпаратты өзі іздеп 
тауып ұтымды пайдалана алатын, жан-
жақты дамыған білімді, өз ісіне, өзгенің 
ісіне әділ баға бере алатын, елінің 
экономикалық дамуына аз зор үлес 
қосатын жеке тұлғаны қалыптастыру 
демекші: әңгімеміздің өзегі ол азаматша 
талай асуларды артқа тастап алға қойған 
мақсатына үздіксіз еңбектің нәтижесінде 
жетіп, сол күндердің нәтижелі жемісін 
көріп жүрген атына заты сай, ұлағатты 
ұстаз, білімді де білікті басшы, ауқымды 
істерді нәзік иығымен арқалап жүрген 
«Діңгек» ауылындағы Н.Есеболатов 
атындағы мектеп директоры Жау-
хар Әлімғалиқызы. Білімді де білікті 
басшылардың бірегейі. Заты нәзік 
жанды болғанмен ішкі әлемінде өзіне 
тән қайсарлығы бар. Халық әнінің 
бірінде кездесетін «Омыртқа ішіндегі 
жұлындаймын, қыз да болсам әкемнің 
ұлындаймын»,-деген теңеуден дәл осы 
кісінің бейнесін көруге болатындай. Ол 
кісі қарапайымдылық қағидасын бұзбай, 
өзін-өзі дәріптейтін жолдан бойын аулақ 
ұстап нағыз тиянақты маманның үлгісін 
көрсетіп, тұғырлы биіктен аспай-саспай 
орнын тапқан ұлағатты ұстаз, білікті 
басшы. Мамандықтың барлығының да 
адамгершіліктен бастау алатыны аян. 
Кез келген кәсіптің көсегесін көгертетін 
де кісілік пен кішілік. Өлшеусіз еңбектің 
өтеуіне ештеңе сұрамай – ақ алдағы 
күндерден жақсылық күткен, алдын-
да отырған әрбір оқушының, әрбір 
маманның жақсы қасиетін танып, оны 
оятуға ұмтылатын ұстаз некен-саяқ.

«Ісем оңсын десеңіз,
Сол істің маманы болыңыз.
Даңқым шықсын десеңіз,
Көпшіліктің адамы болыңыз».
«Әл-Фараби» осы ұлағатты сөз осы 

адамға арналып айтылғандай десем 
артық айтпағандығым деп ойлаймын. 

«Ұстазыңды атаңнан әзіз тұт»,-
деген халық даналығы бар. Бұл нені 
аңғартады? Бала өміріндегі маңызды 
рөл атқаратын елеулі тұлға. Бұлақтың 
көзін ашқан көңілі дастан ұстаз 
қауымы қашан да мақтауға ие. Жаухар 
Әлімғалиқызының ешкімге ұқсамайтын 
ерекше қасиеті бар. Ұйымдастырушылық 
қабілеті жоғары, басқару тәсілі өзгеше, 
өзінің білікті басшы екенін көрсетіп 
келеді. Кемелденген еліміздің кірпішін 
қалар болашақ ұрпақтың  басты 
тәрбиесі мен білімі мектептің қолында. 
Қандай ұжым болса да басшы болу 
оңай шаруа емес. Дұрыс шешім 
қабылдай алатын іскер басшы Жаухар 
Әлімғалиқызы мектептің аудан бойын-
ша үлгілі білім мекемелерінің қатарына 
қосылуына көп те зор үлес қосып келеді. 
Көшбастаушылық қасиетке байланысты 
Л.Толстойдың: «Егер мұғалім өз бойына 
кәсіби шәкіртіне деген сүйіспеншілігін 
жинақтай білсе ол нағыз ұстаз»,-деген 
аталы сөзі жүретін батылдығын, жанның 
асылдығын көрсетуден жалықпаған 
Жаухар Әлімғалиқызына арналғандай. 
Елбасымыз Н.Назарбаев: "Азамат 
үшін ХХІ ғасыр жаңа технологиялар 

Білімнен тауып бақытын
ғасыры болмақ, ал осы технологияларды 
жүзеге асырып өмірге енгізу, игеру және 
жетілдіру – бүгінгі жас ұрпақтың еншісінде. 
Ал жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың 
қолында",- дей келе жастардың болашаққа 
сенімді мұғалімдердің жаңашыл бо-
луын міндеттеген болатын. Деңгейлік 
бағдарламалар аясында курстан өткен 
мектеп мұғалімдері бірлесе мектептің 
дамуы жолында іс әрекетті істеуде. 
Педагогтық дарыны мен жаңашылдық 
қасиеті басым, рухани жағынан дамыған 
ұстаздар бүгінгі мектептің тұтқасына 
айналған. Әр оқушыны зерттеп ата-
аналармен жақсы қарым-қатынас жасай-
тын, әрбір оқушының сеніміне ие болған 
еңбекқор, үлгілі, өнегелі, тәжірибелі 
ұстаздар баршылық.

«Саусақ бірікпей ине ілікпейді»,- 
демекші мектеп ұжымы өз жолында бас-
шы талаптарын бірлесіп, жүйелі түрде 
орындап келеді. Ұйымдаса білген ұтады 
деген осы. Мектеп үздіксіз облыс, аудан 
көлемінде Мақтау Грамоталарымен қатар, 
конкурс жеңімпаздары атанған үлгілі 
мектеп. Мектеп әкімшілігі директордың 
оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
Үңгірбаев Біржан, тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Тастанбекова Ләззат 
Шыңдәулетқызы, мектеп психологы Да-
набатырова Фания Бекенқызы, педагог-
ұйымдастырушы Аханбеков Сағатбек 
Жұмашұлы ұстаздардың жан-жақты 
шығармашылықпен еңбек етуіне барлық 
мүмкіндіктерді ұйымдастыра білетін өз 
ісінің білгір мамандары да баршылық.

Қазіргі күнде мектепте 241 бала бар. 
Мұғалім саны - 32. Ұстаз еңбегінің жемісін 
көрер он жыл бойы төккен маңдай терінің 
сарапқа салынар жауапты кезеңі ҰБТ-
дағы көрсеткіші жоғары нәтижеге қол 
жеткізеді деп ауыз толтырып айта ала-
тынына (мектеп ұжымының) кәмілмін. 
Сан қырынан көрініп жүрген мектеп 
ұжымының аудан, облыс көлеміне бұдан 
да биіктерден көрінуі хақ. Ұлт болып 
ұйылып, ел болып еңсемізді көтерген кез-
де, қолға алар ісіміздің бірі білімді ұрпақ 
тәрбиесі. Елдік бесігіміз де мектеп. Жау-
хар Әлімғалиқызының айтуынша:

Н.Есеболатов ауылындағы қазақтың 
қара домалақ балаларының маңдайына 
біткен шаңырақтың 50 жылдық мерей-
тойы аталып өтпек. Артта қалған сол жыл-
дар қажырлы еңбек пен талмай іздену 
нәтижесінде жалпы білім беретін үлкен 
мектеп ордасына айналды. Мыңдаған 
шәкірт дайындады. Армандар жалғасын 
тауып ақиқатқа айналды. Сол кездегі дара 
жолды жалғастырып алғашқы мектептің 
дәстүрінің дүниесінің қаймағын бұзбай, 
болашаққа жалғастырып алып кеттік. 50 
жылдық тарихы бар бұл мектеп өткен 
тарихтардың кірпішінен қаланды дей оты-
ра, алда болатын Н.Есеболатов мектебінің 
50 жылдық мерейтойы салтанатты түрде 
аталып өтетінінен хабардар етті. Жақсы 
істер жалғасын таба берсін демекпін.

Сөз соңында айтарым: ұйыған ұжым 
бірлігі арта берсін. Алдағы уақытта 
шәкірттеріңіз биік шыңдардан көрініп 
игілікті еңбегіңіз ақтала берсін дей келе 
Жауһардай жарқырап, балалардың 
көкірегіне нұр мен сәулеңізді шашып жүре 
беріңіз демекпін. Бұдан да биік шыңдарды 
бағындыратыныңызға кәмілмін, дей от-
ыра тәуелсіздіктің шуағына шомылып, 
бірге жасап келе жатқан білім ордасы 
әлі талай асқақ рухты қазақ жастарын 
тәрбиелейтініне еш күмәніміз жоқ деп 
сөзімді аяқтағым келеді.

Сүйінші хабар: Ж.Әлімғалиқызы 
10.06.2019 жылы күні «Еліміздің оқу-
ағарту ісіне сіңірген еңбегі үшін «Білім 
беру саласының үздігі» құрметті атағымен 
марапатталды».

Нұрдана АЙНАҚҰЛОВА,
 «Әділет» шаруа қожалығының 

басшысы. 
Есеболатов ауылы.                              

Жуырда аудан әкімдігінің үлкен мәжіліс 
залында Қазақстан Республикасының 
агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру аясында Мем-
лекет басшысының бастамасы бойынша Су 
ресурстары комитеті Алматы облысының 
әкімдігімен бірлесе отырып, өңірдің суарма-
лы жерлерін, оның ішінде шетелдік инвести-
цияларды тарту арқылы қалпына келтіруге 
бағытталған каналдарға ауқымды жұмыстар 
жүргізілуі туралы отырыс өтті.

Оған "Қазсушар" РМК Алматы 
филиалының, Ақсу өндірістік учаскесінің 
бастығы Мухамадиев Мейрамғали 
Мырзаханұлы бастаған мекеме 
ұжымдарымен, "Қазсушар" РМК Алматы 
филиалының директорының орынбасары 
Құдайбергенов Саят Үсенұлы. Аудан әкімінің 
орынбасары Ғазиз Отарбайұлы, Аудандық 
ауылшаруашылық басшысы Бекбулатов 
Сағит Жанғазыұлы, Алматы филиалының 
Ислам Даму Банкінің (ИБР) іске асыру 
тобының бас жоба жетекшісі Мухамадиев 
Мухит Сейілханұлы, "Ирригация мен дренаж-
ды қалпына келтіру" "Tемелсу" халықаралық 
түрік компаниясының жоба резиденті және 
бас инженері Селек Муаммер, Ақсу ауданы 
бойынша халықаралық конкурсқа сәйкес 
мердігер ұйым "Тамас" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің директорының орын-
басары Амангалиев Темірлан Болатұлы, 
Авторлық бақылау компаниясының жауап-
ты маманы Нүсіпбеков Серікбай, ауылдық 
округтер және ауылдық округтердің жеке ша-
руа қожалық иелері қатысты.

 Республикалық мемлекеттік кәсіпорны 
Ислам Даму Банкінің қаржыландыру 

кезінде Мемлекеттік кепілдік беру туралы 
келісімнің нәтижелері бойынша Алматы 
және Түркістан облыстарында "Ирригация 
мен дренажды қалпына келтіру" жобала-
рын іске асыруда. Жұмысты мердігер «Аса-
тай» жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
атқарады, құрылыс-монтаж жұмыстарын 
аяқтау осы жылдан бастап жоспарланған. 
Ақсу ауданы, жалпы ұзындығы 633,7 
шақырым болатын 111 дана каналды 
қайта жаңарту. Ақсу ауданы бойынша 
халықаралық конкурсқа сәйкес мердігер 
ұйым "Тамас" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік жеңіп алды. Жұмыстарды 
жүргізу кестесі техникалық қадағалаумен- 
"Темелсу" халықаралық компаниясы, 
сондай-ақ Ислам Даму Банкінің бас жоба 
жетекшісі, "Қазсушар" РМК Ақсу өндірістік 
учаскесі және "Қазсушар" Республикалық 
мемлекеттік кәсіпорынның Алматы филиа-
лымен келісілді. 

Ақсу ауданының жобасын іске асыру 
нәтижесінде суару жүйесінің пайдалы әсер 
коэффициентін және суармалы жерлердің 
сумен қамтамасыз етілуін арттыруға, 
судың автоматты есебін қамтамасыз ету-
ге мүмкіндік береді. Яғни, суармалы жер-
лерден алынатын ауыл шаруашылығы 
өнімдерін, оның ішінде негізгі дақылдарды 
қант қызылшасы ретінде ұлғайту 
үшін нақты жағдайлар жасалады. Су 
пайдаланушылардың қойылған сұрақтары 
бойынша қанағаттанарлықтай жауап 
берілді.

 Динара НҰРМҰХАНБЕТОВА,
"Қазсушар" РМК Алматы филалының, 

Ақсу өндірістік учаскесі экплуатация 
бөлімінің бас маманы.

Жастарды, өскелең ұрпақты   
адамгершілікке, қайырымдылыққа, 
жақсы үлгі өнегеге, үлкенді сыйлау, кішіге 
қамқор болу қасиеттеріне, мейірімділікке, 
қарияларды құрметтеуге тәрбиелеу. Жы-
лына  бір  келетін  Қарттар күнін атап  өту 
барысында  Ойтоған  ауылдық  округі  
бойынша   әкімшілік ұжымы,  мәдениет 
қызметкерлерінің  ұйымдастыруымен   
Ойтоған  ауылдық  мешіт хатымхана-
сында  1 - қазан  Қарттар  мерекесіне 
«Қарттары бар  ауыл -  қазыналы» атты  
мерекелік дастархан жайылып, мәдениет 
қызметкерлерінің  ұйымдастыруымен  
шағын  концерттік бағдарлама  ұсынды.  
Ауыл  әкімі  Т.Т.Білісбек  ауыл қарттарын   
келген мерекелерімен  құттықтап,  
жақсы  тілек  лебізін  жеткізсе, мере-
кеде     Э.Бекова  ата - әжелермен 
мақал жалғасын  табу  ойынын  өткізіп, 

қарттардың  көңілін көтерді. Жұқанқызы  
Бақытнұрдың  дайындаған  шәкірттері  
келген  қарттарға  арнап  айтыс  жанры-
нан  да  бір  номер тарту  етіп,  алғашқы  
рет айтыс-пен шыққан  жасөспірімдер  
Жаңабай Пейіл мен  Тұрақ Нүрилаға    
Елубай  ата  батасын  берді. "Қарттарым 
аман -  сау  жүрші"  термесін  тарту  ет-
кен  Бақытнұр  үлкендер  алғысына  
бөленді. Ата - әжелеріне арнауларын  
ала  келген  кішкене  Ұлағат  пен  Гүлнұр 
қыз да үлкендердің батасын  алып, 
қошеметке бөленді. Дастархан басында  
көңілді  әңгімелер өрбіп,  қарттар ішіндегі  
ең  үлкен Шолпан әже көпшілікке, 
ұйымдастырушыларға ақ  тілегін  жеткізіп, 
мерекемен  құттықтады.  

       Э.БЕКОВА,
 Ойтоған БПҰ-ның  мүшесі, 

ауылдық  клуб әдіскері.

Қарттары бар  ауыл - қазыналы   

Су торабы  қайта жаңғыртылады

ХАБАРЛАМА
"Ақсу ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" 

мемлекеттік мекемесі  атаулы әлеуметтік көмек алушы азаматтардың (азаматша) на-
зарына. 

«Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмектi тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 5 мамырдағы №320 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізуіне 
байланысты атаулы әлеуметтік көмекті төлеу ай сайын атаулы әлеуметтік көмек 
тағайындау туралы шешім қабылданған айдан кейінгі айдың 1 - 10 аралықтарында 
төленеді.

"АҚСУ  АУДАНЫ  ЖҰМЫСПЕН  ҚАМТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 
БАҒДАРЛАМАЛАР БӨЛІМІ"  МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ.
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Биыл «Ақын  ауылы», ақын  
тойына  қызу дайындық  үстінде. 
Иә, «Тойдың болғанынан, бо-
ладысы қызық»,-дегендей 
мерейтой қарсаңында ау-
данымызда сенбіліктер жиі 
ұйымдастырылуда. Тазалық 
жұмыстарынан бөлек мерейтой 
қарсаңында аудан орталығында 
біршама абаттандыру, 
көріктендіру жұмыстары да қолға 
алынған. Аудан орталығында ве-
лосипедке арналған жолдар са-
лынып, орталық алаң мен арбат 
қайта күрделі жөндеуден өткізілді. 
Ауыл ішіндегі көшелерге асфальт 
төселіп, гүлденген әдемі ауылға 
айналды. Орталық алаңдағы 
Ілияс атамыздың ескерткіші 
алынып, орнына арнайы жыл-
жымалы, жиналмалы үлкен 
сахна қойылды. Оның есесіне 
медценат Молдияр Нұрбаев 
ағамыздың демеушілігімен ақын 
атамыздың аяғымен тік тұрған 
ескерткіші қойылды. Бұйырса 
бүгін сол ескерткіштің ашылу 
салтанаты болады.   

Ақынның туған жері Ойтоған 
ауылында да той қарсаңында 
қызу жұмыстар атқарылды. Ау-
дан  тарапы да,  ақын  ауылына  
баса  назар  аударғандай.  

Ойласам ықыласыңды 
                                    өседі еңсем,
Әлпештеп жолыма гүл 
                                     төсеген сен.
Қорыңа өз қолымнан 
                                        үлес қосып,
Арман не ұл міндетін 
                          өтеп өлсем - деген 

керемет  өлең  жолдарындағыдй 
ауданымызда ашылған "Ілияс 
қорына" ауыл, аудан болып,  
жүрегінде иманы, Ақын рухы-
на  асқақтату барысында, туған 
жеріне деген өшпес тағзым 
ретінде, патриоттық, достық, 
адамгершілік   ұшқынын  көрсете 
біліп, талай  азаматтар  өз  тарап-
тарынан  ақын  қорына  үлестерін 
қосуда.

Шеткі шалғайда жатқан 
ауыл, халық санының  
аздығына  қарамастан, ау-
дан басшыларының үлкен 
көмегінің  арқасында, ауыл әкімі 
Т.Т.Білісбектің  көрегенділігімен,  
Ойтоған  ауылында  біраз  ша-
руалар  қолға  алынып  жаса-
лынды.  Жаз  айынан  басталған    
ауыз  су  тартылу  жобасы   
аяқталды.    Басты  көшелерге   
жарықтандыру  жұмыстары  
жүргізіліп, іске қосылса,  орталық  
көшелерде жүргіншілер  жүретін 
жол салынды. «Жастар» саябағы 
жасалынып  400 -ге  жуық   
жеміс  ағаштары  отырғызылып  
қоршалынса,  аудан орталығынан 
алынған ақын ескерткіші Ойтоған 
ауылына қойылып, көркемделген 
тастармен  қаланып, жол жаса-
лынды. Негізгі  көшелерге  ас-
фальт  төселінді.  Әр  істің  басы 
- қасында  жүрген ауыл  әкімі  
Т.Т.Білісбек  мекеме  басшылары 
мен ауыл ақсақалдарынан комис-
сия мүшелерін  құрып,  ақын  той-
ын  өткізу  жоспарын  құрғызып, 
әр  көше  қоршауы  талапқа  сай 
қоршалуын  тапсырып әр  апта  
сайын мәлімет алып  көмегін бе-
руден  аянып  қалған  емес. 

"Ақсу тұрғын үй" фирмасының 
көмегімен ауыл сыртындағы 
атамыздың ескерткіші абат-
тандырылса, жеке кәсіпкер 
Ахат Боханчиновтың және 
ауылымыздың түлегі 
Дүмшебайұлының көмегімен, 
сондай - ақ, І.Жансүгіров 
атындағы орта мектебінің 1977 
жылғы түлектерінің демеуімен 
ауылға болашақ жастар үшін 
"Минифутбол" алаңы салынды. 

Иә, топырағы  мен  суыннан  
нәр  алып өскен  қасиетті туған 
жер киесі кімді де  болса өзіне 
тартатыны анық. Ақын рухын 
асқақтату,   ұрпағы  үшін қолдан  
келгенше  аянбай  еңбек  ету  
біздің  негізгі  міндетіміз. 
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Ақсу ауданы әкімдігінің Исатай Исаба-
ев атындағы «Өнер мектебінің» өнерпаз 
жастары аудан, облыс, Республика және 
Халықаралық көлемде жеңімпаздар атанып, 
2018 жылдың жетістіктерін айтпағанда 2019 
оқу жылының өзінде оқушыларымыздың 
жеткен жетістіктерін ауыз  толтырып 
айтарлықтай. 

Мектебіміздің оқушылары 8 Халықаралық, 
84 Республикалық байқаулардан жетістікке 
жетті.

Атап айтқанда: 2019 жылы 11 ақпан Талдықорған 
қаласында Жетісу арнасында өткен «Балдаурен» 
телевизиялық байқаудан Ошан  Қасен және  Омар-
бай Санжар I -  кезеңнен 2 - кезеңге жолдама алды. 
Жетекшілері: Нүрсейітова Надира Манасқызы, Шу-
гаипов Ілияс Мырзабайұлы.

2019 - жылы 26 наурыздаТараз қаласында өткен 
Халықаралық    II - жас толқын байқауында сазсырнай 
номинациясы  Тұрсынбек Жаннұр  І - ші орынға ие 
болды. Жетекшісі: Аманбаева Батес Оркенбекқызы. 
Халықаралық II - жас толқын байқауында сазсырнай 
номинациясы бойынша Маршал Шыңғыс  І - ші орынға 
ие болды. Жетекшісі: Науай Алиасқар Маршалұлы.

2019 жылдың 27 наурыз айында  Францияның 

Республикалық «Әз наурыз» атты Республикалық ән 
- би байқауында вокал номинациясы бойынша Та-
ласбек Еркебұлан І орын, Жетпісбай Назерке ІІІ - ші 
орынға ие болды. Шугаипов Ильяс Мырзабаевич. 

2019 жылы 20 - 25 сәуір аралығында Нұр – Сұлтан 
қаласында Республикалық «QYZMET MEDIA» 
байқауынан жетіген номинациясынан Амангелді Яс-
мина  телевизиялық байқаудан өтті. Жетекшісі: Айтба-
ев Ернар Амангелдіұлы. 

2019 жылы 26 сәуір күні Республикалық «Са-
рын» байқауынан сазсырнай номинациясы бойынша 
Тұрсынбек Жаннұр І - ші орынға ие болады. Жетекшісі: 
Аманбаева Батес Оркенбекқызы. 

2019 жылы 26 - 28 сәуір аралығында Алма-
ты қаласында ХІ Халықаралық «Ғұмырдария» 
ән - би байқауынан вокал номинациясы бойынша 
Оразғалиева Гаухар және Мұқатай Дидар үздік Бас 
жүлде, Таласбек Еркебұлан ІІ - ші орынға ие болды. 
Жетекшісі: Шугаипов Ілияс Мырзабайұлы.

2019 жылы 09 - 10 мамыр аралығында Алматы 
қаласында Халықаралық «Біз бақытты баламыз» 
байқауынан фортепиано номинациясы бойынша 
Рымжанұлы Бауыржан І-ші орын, Рымжанқызы Ерке-
жан ІІ - ші орынға ие болды. Жетекшісі: Ерболғанова 
Толкынай Ерсаметқызы.

2019 жылы 13 - 15 мамыр күндері Талдықорған 
қаласында өткен облыстық «Шабыт шуағы» - «Бо-
яулар құпиясы» байқауынан сурет номинациясы 
бойынша Мұхамади Ернұр  ІІІ-ші орынға ие болды. 
Жетекшісі: Әбілмажінова Гүлзира Нығметқызы. 

2019 жылы 15 мамыр күні Талдықорған қаласында 
Республикалық «Нұрлы жастар» байқауынан вокал 
номинациясы бойынша Биболат Әнел     І-ші орынға ие 
болды.  Жетекшісі: Қалиханова Ләйлим Қалиханқызы. 

2019 жылы 21 – ші мамыр күні Жансүгіров ауылын-
да Республикалық «TALLANTY JASTAR» атты өнер- 
білім байқаудан вокал номинациясынан  Төлеубай Ар-
най және Шалқарқызы Аяулым бас жүлде,  Худекова 
Мария І - ші орынға  ие болды. Жетекшісі: Бекқалиева 
Ләззат Кудайбергенқызы. Республикалық «TALLANTY 
JASTAR» атты өнер - білім байқаудан хореография  
номинациясынан  «Үміт» би тобы бас жүлдеге ие бол-
ды.

Жетекшісі: Серікова Назерке Серікқызы. 
Республикалық «TALLANTY JASTAR» атты өнер - 
білім байқаудан хореография  номинациясынан  үлкен 
«Еркеназ» кіші «Еркеназ» би тобы бас жүлдеге ие 
болды.Жетекшісі: Досаноаманова Назым Қуанқызы.  
Республикалық «TALLANTY JASTAR» атты өнер- 
білім байқаудан домбыра – прима номинациясынан  
Қуанбек Алтынбек  І-ші орынға ие болды. Жетекшісі: 
Муканова Анаргул Ажибаевна. 

2019 жылы 5 қазан күні халықаралық өнер және 
білім фестивалінен саз сырнай ансамблі Керімбек 
Руна, Ермек Алижан, Ерсінхан Ерасыл, Тілеш Нұрай, 
Тұрсынбек Жаннұр, Абдилдабекова Ақтілек, Мейіржан 
Аружан Бас жүлде алды. Жетекшісі: Аманбаева Бәтес 
Өркенбекқызы.

Дәл осы Халықаралық өнер және білім фестивалінен 
Төлеубай Арнай Бас жүлде, Шалқарқызы Аяулым І 
орын, Худекова Мария ІІ орын, Нұрболатқызы Пери-
зат ІІ орын, Тілеш Нұрай екінші орын алды.

астанасы - Париж  қаласында өткен Халықаралық  
«ART - BAYTEREK PARIS» байқауына вокал но-
минациясы бойынша Исатай Исабаев атындағы  
«Өнер мектебінің» оқушысы   Оразғалиева Гаухар  
Б.Дүйсеновтың  «Құтты ұям» әнімен  қатысы, І орын  
лауреат атағына ие болды. Жетекшісі: Шугаипов 
Ілияс Мырзабайұлы. 

2019 - жылы 29 - 30 наурыз аралығында 

Халықаралық Бірлескен Араб Эмиратында өткен 
«Калинка-2019» Фестиваль байқауында сазсырнай 
номинациясы бойынша Маршал Шыңғыс І орынға ие 
болды. Жетекшісі: Науай Алиасқар Маршалұлы.

2019 жылы 30 наурыз күні Алматы қаласында 

2019 жылғы 26 - 29 қырқүйек күндері 
аралығында  Алматы қаласында 
өткен Қазақстан Республикасының 
жасөспірімдер  арасындағы  Комбат 
систем бойынша  джиу-джитсу чем-
пионатында Жақан Аружан  жеңімпаз 
атанды,  Төлебек Алишер  екінші 
орынға ие болды.

Жаттықтырушысы  Мұсабаев Азат.
2019 жылғы 26 - 29 қырқүйек 

күндері аралығында  Сарқан 
қаласында өткен  2007 - 2009 жылы 
туған жасөспірімдер арасындағы 
еркін күрестен Сарқан қаласының 
«Құрметті» азаматы, «Спорт 
қайраткері» Баймаман Мырзақұлұлы 
Тілеубаевтың 70 жылдық мерей той-
ына  арналған облыстық командалық 
турнирде Құдыш Аслан, Нияз-
бек Ернұр, Жақып Дияс, Алимұса 
Жарқын, Оңдасын Бектас жарысқа 
қатысып командалық екінші орынға 
ие болып  70000 мың теңгенің серти-
фикатын ұтып алды.

Аға - жаттықтырушы Қуаныш Бай-
салды, еркін күрес жаттықтырушысы 
Аспандияр Бейсебеков. 

2019 жылғы 2 - 06 қазан күндері 
аралығында  Алматы облысы, Жам-
был ауданы, Ұзынағаш ауылднда 
өткен Волейболдан 2005 - 2006 жылы 
туған  жасөспірім ұлдар арасындағы 
Алматы облысының күзгі чемпиона-
тында Есет Жанибек, Саят Алишер, 
Ахметжан Ерасыл, Нұәлі Айдос, 
Серікнұр Сейлнұр, Қожаберген Рай-
ымбек, Сағынбай Жоламан, Нұрсерік 
Ақеділ, Нұрбақыт Рамазан, Әлтай 
қалқаман, Айткен Отанбек, Тілектес 
Ерасыл БЖСМ-нің түлектері жалпы 
командалық екінші орынға ие болды. 

2019 жылғы 5 қазан күні «Батыр» 
спорт кешенінде Қазақ күрестен 2005, 
2006 - 2007, 2008 - 2009, 2010 жылғы 
туылған  жасөспірімдер арасында 
Илияс Жансугіровтің 125 жылдық ме-
рей тойына арналған Ақсу ауданының 
балалар мен  жасөспірімдер спорт 
мектебінің  ашық  чемпионтында  32 
келі салмақта Сембай Әлішер, 35 
келі салмақта  Самат Мади 28 келі 
салмақта Балибай Жақсыбек,  42 
келі салмақта Ердосұлы Жансұлтан, 
46 келі салмақта Абылқан Байел, 50 
келі салмақта  Сарсембек Қуаныш, 
+50 келі салмақта Серік Нұрбақыт І - 
орындарға ие болды. 

2008 - 2009 - 2010 жылы тулған:  
21 келі салмақта Үсен Дәнеш, 23 

келі салмақта Мәрленұлы Даурен, 26 
келі салмақта Тұрғанбек Айқын, 29 
келі салмақта Ердосұлы Еркебұлан, 
32 келі салмақта Маратұлы Дамир 35 
келі салмақта Нұрахмет Бегжан, 38 
келі салмақта Бейсенбек Әлішер, 42 
келі салмақта Тоқтасын батыр, +42 
келі салмақта  Жаңбырбай Азамат І 
- орындарға ие болды.

Жаттықтырушылары Ерлан Сад-
вакасов, Аслан Дүйсенханұлы, Бу-
кенов Жанболат, Мақатай Айдын.

2019 жылғы 5 қазан күні Қаныш 
Сатбаев атындағы орта мектеп-
гимназиясының стадионында Жеңіл 
атлетикадан 2000 - 2001,  2002 - 2003,  
2004 - 2005, 2006 жылы  туылған  
ұлдар мен  қыздар жасөспірімдер 
арасындағы  І.Жансүгіровтың 125  
жылдығына  орай,   Ақсу  ауданының  
балалар  мен   жасөспірімдер  спорт 
мектебінің  біріншілігінде 1000 метр 
қашықтықта 2006 жылы туған  ұлдар:  
Н.Сабырбекұлы І - орын Терібаев ат 
о/м.  А.Мұхан ІІ - орын Тоқтаров ат 
о/м. ІІІ - орын Е.Көшербаев Сатбаев 
атындағы орта мектеп - гимназиясы.

1000 метр қашықтықта 2006 
жылы туған қыздар: Хандиева Ка-
рина І - орын БЖСМ, М.Байғали ІІ 
- орын Қаракемер о/м. Айтмұханбет 
Аружан ІІІ - орын Сатбаев ат о/мг.

2000 метр 2004 - 2005 жылы 
туған ұлдар: А.Жексенбек І орын, 
Алибек Бек ІІ орын Мамния ат о/м,  
Е.Карибаев ІІІ - орын Сатбаев ат о/
мг.

2000 метр 2004 - 2005 жылы туған 
қыздар: Дузелбай Надия І - орын 
БЖСМ, А.Емберген ІІ орын Мам-
ния ат о/м,  Маратқызы Перизат ІІІ 
- орын Сатбаев ат о/мг.

3000 метр қашықтықта 2002 - 
2003  жылы туған ұлдар: І - орын 
Жұмабай Бекзат БЖСМ,  ІІ орын 
Ж.Тоғызбай Кенғарын ат о/м, 
Шалқарұлы Дінмұхамед  ІІІ - орын 
Сатбаев ат о/мг.

2000 метр қашықтықта 2002 - 
2003 жылы туған қыздар: Темірбек 
Аружан І - орын БЖСМ, Карибаев 
Жанель ІІ - орын Сатбаев ат о/м, 
Сайлаубай Аружан ІІІ - орын Мам-
ния ат о/м.

3000 метр 2000 - 2001жылы туған 
қыздар: Дебирова Седа І - орын 
БЖСМ.

Эстафета Шведская 4х100, 200, 
300, 400 мерт қашықтықта қыздар: 
БЖСМ командасы І - орын, Ма-
мания ат о/м командасы ІІ - орын, 
Қарашілік ат о/м командасы ІІІ - 
орын. 

Эстафета Шведская 4х100, 200, 
300, 400 мерт қашықтықта ұлдар: 
БЖСМ командасы І - орын, ІІ - орын, 
Қарашілік ат о/м командасы, ІІІ - 
орын Терібаев  ат о/м.

Осы   жарыста ауданымыздың 
мектептері қатысып  әр түрлі 
қашықтықта 1, 2, 3 орындарға ие 
болып  грамотамен, медальдармен 
марапатталды.

Жаттықтырушы Саят Рысдауле-
тов. 

Ұтыстарыныз құтты болсын.

АУДАНЫМЫЗДЫҢ 
МАҚТАНЫШТАРЫ
СПОРТ ПЕН ӨНЕР 

ЕГІЗ 
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үстінен айып тағып, «Алашшылдардың 
жалғасы» деп күдіктеп, тергеуге алу керек деп 
арыз жазған. Бұл тізімге Б. Майлиннің ілінбей 
қалу себебі – Би-аға ол кезде «Амангелді» 
фильмінің түсіру жұмыстарымен жүрген соң, 
оған уақытша тиіспеу туралы өзара келіскен. 
«Аманкелді» фильмінің түсірілуі 1 қазан күні 
бітеді, 6 қазан күні Алматыға, үйіне жеткенде 
Бейімбетті де алып кеткен, сол кеткеннен мол 
кеткен...

1937 жылдың 11 тамызы күні кешкісін 
Ілиясты қамауға алды. Ертеңінде, 12 тамыз 
күні КазССР НКВД басқармасында Боков С. 
деген жендет ақынды тергеуге алған. Тергеу 
парағында: «Вопрос: Следствием установле-
но, что вы являетесь членом контрреволю-
ционной националистической организации. 
Дайте показания как о вашей деятельности, 
так и о деятельности известных вам лиц. От-
вет: Я не состоял членом контрреволюци-
онной националистической организации и о 
существовании таковой мне не известно. С 
моих слов записано верно и мною прочитано» 
деп жазылған. Көрдіңіз бе, алғаусыз азаматты 
қалай кінәлап, орынсыз тергеуге алғанын.

1937 жылдың 7 қыркүйегінде Жазушылар 
одағында С. Сейфуллин, І. Жансүгіров сын-
ды азаматтарды ашықтан ашық қаралап, 
«Буржуазиялық ұлтшылдардың элементтері» 
деп айыптайды. Ал, жиынның төрағасы 
болған жас сыншы М. Қаратаев «Ұлтшыл 
фашист жауларды түп-тамырымен құртайық! 
Совет жазушыларының қатарында жат эле-
менттерге орын жоқ!» деп отқа май тамызған. 
Содан кейін Сәкеннің де, Ілиястың көрген күні 
емес, тозаққа айналды. Аспан айналып, жерге 
түседі. Қараңғы қапастағы қиын күндер азап-
ты күнге ауысады. Сөйтіп, бес ай абақтыда 
жатып, тура 1938 жылдың 26 ақпанында Ілияс 
ақын УК РСФСР-ның 58-2, 58-8, 58-11 бапта-
рына сай «Халық жауы» ретінде өлім жазасы-
на кесілген. Сот шешімі небәрі 17 минут ішінде 
орындалған.

Орны толмас өкініш-ай! 

ЖАСТЫҚТЫҢ ТЫСЫНА ЖАСЫРЫЛҒАН 
ЖЫР

«Құлагер» поэмасының тарихы
Ілияс Жансүгірұлын НКВД қамауға алған 

күннің ертесінде-ақ Орталық комитет «ақынның 
шығармаларын насихаттауға, жариялауға 
тыйым салу туралы» қаулы шығарады. Сол 
сәтте-ақ жүзеге асқан. «Шаш ал десе, бас 
алатын» жандайшаптар Ілиястың 1926-1937 
жылдар аралығында шыққан барлық кітабын 
өртеп, газет-журнал бетіне жарияланғандарын 
қиып, құртады. Өртелген қазына қаншама? 
Осы күнге дейін соны сарыла іздесек те табар 
емеспіз. Ілекең поэзиясының биігі саналған, 
көзінің тірісінде тек «Социалды Қазақстан» 
газетінің 1936-1937 жылғы нөмірлеріне бөлім-
бөлімімен жарияланған «Құлагер» поэмасы 
туралып кеткен-ді. Рас, поэма жарияланған 
әрбір нөмірдің сол беті я жыртылған, я қиылған 
еді. Арнайы іздедім. ҚР Ұлттық кітапханасы, 
Ғылым академиясының Орталық кітапханасы, 
Қызылордадағы облыстық кітапхана дейсіз бе, 
қысқасы бәрін қарадым. Бәрінде де дәл осы 
жағдай...

Ілиястың ең соңғы жемісті шығармасы, қазақ 
әдебиетінің сом туындысы ЖОҚ! Өртелген, 
жыртылған, қиылған... «Құлагердей» қасақана 
өлген Ақын. Жақындарының, өз қазағының 
сатқындығынан. Арда азаматтың үстінен 
қайта-қайта донос жазған. Өзі зор үміт 
күткен, шапағатын сезінген інілері, әдебиеттің 
өкілдері. Кейін, Ілияс ақталғанда сол «аса 
мейірімді» інілері оны Ақын еді, біртуар еді, 
әдебиеттің құбылысы еді сайрап жатты. Ілияс 
туралы алды кітап, соңы мақала жазбады ма? 
Еһ, парадокс!

 Ақталғандығы туралы құжат
1957 жылдың 12 сәуірінде СССР Жоғары 

соты Ілиясты ақтады. «Дело по обвинению 
Джансугурова Ильяса, до ареста работав-
шего председателем Союза советских пи-
сателей Казахстана, пересмотрено Воен-
ной коллегией Верховного Суда СССР 4 
апреля 1957 г. Приговор Военной коллегии 
от 26 февраля 1938 г. В отношении Джан-
сугурова И. по обстоятельствам отменен и 
дело за отсутсвием состава преступления 
прекрашено. Джансугуров И. реабилити-
рован посмертно» осылай қандықол совет 
үкіметі ақынды ақтайды. «Халық жауы» деген 
қасіретті жала Сталиннің өзімен мәңгі бірге 
кетті. Ілиястың ақ таңы атты. Тұғырына қайта 
көтерілді. Жиырма жыл сағынтып, есім-сойын 
ұмыттырып. Ал, енді ақталған, туған халқына 
оралған Ілиястың әдеби мұрасы қайда? 
Іздеу басталды дерсің тегі. «Батысы Шығыс, 
Шығысы Батыс» болған қайран ел. Сталин 
мәңгі тұратындай сенген жандайшаптардың 
кесірінен кітаптар өртелген, газет-журнал 
қиылған. Фатима егіліп жылайды екен. Жы-
лайтыны да – заңды. Сүйіктісі ақталды, бірақ 
«Құлагер» қайда? «Құлагерді» аман сақтап 
алып қалмағанына өкінеді. Аңырайды. Зар-
лайды. Өзін-өзі қарғайды. Мұхтар жүрген 
екен жұбата алмай. Анығында, 9 тамыз күні 
(1937) кешкісін үйге НКВД-ның үш офицері 
кіріп келіп, Ілиясқа ордерді көрсетіп, екі офи-
цер өзімен бірге алып кетеді. Қалған жалғыз 
офицер үйдің астан-кестенін шығарып, тінтіп, 
тексереді. Фатиманың байбаламына қарамай, 
сандықтағы қолжазбалардың бірнеше пап-
касын тәркілеп алған. Фатима да, балалары 

Жәнібек, Азат, Саят, Болат, Үміт, Ильфа сол 
күннен кейін Ілиясты ешқашан көрмеген. Ал, 
офицер тәркілеген құжат, қолжазба қайда? 
Ұшты-күйлі жоқ. Ізім-ғайым.

 “Социалды Қазақстан” газеті
1957 жылдың 26 сәуірінде Қазақстан Жазу-

шылар одағында жауапты хатшы С. Омаровтың 
басқаруымен шұғыл жиналыс өтеді. Жиналыста 

үш мәселе қаралған. Біріншісі – І. Жансүгіров, 
С. Сейфуллин, Б. Майлинді қайтадан Жа-
зушылар одағына қабылдау. Екіншісі – үш 
азаматтың жарларына әдеби қордан үш мың 
рубль көлемінде екі айлық материалдық көмек 
беру. Үшіншісі – үш арыстың шығармаларын 
насихаттау, жариялау туралы комиссия құру 
туралы. Міне, қызық! Осылай Ілияс өз қолымен 
құрған Жазушылар одағына қайта «мүше» бо-
лады. Дәл осы жылдың 12 шілде, 3 қыркүйек, 
18 қыркүйек күндері үш рет Ғ. Мүсіреповтің 
төрағалығымен тағы да үш арыстың 
шығармаларын, көптомдығын шығару туралы 
мәселе көтеріліп, жұмыс тобы іске кіріседі.

Фатима арып-ашып жүріп тыққан 
қолжазбалар мен кітаптарды береді. Бірақ, 
асқақ та, эпик «Құлагер» жоқ. Бір күні Мұхтар 
Әуезовке балалар жазушысы Сапарғали Бе-
галин келіп: «Жеңгей жылап жүр екен естідім. 
Уайымдамасын «Құлагер» аман. Сақтадым 
деп», – қойнынан газет қиындыларын беріпті. 
Сөйтсек, Сапекең, айналайын ұлы аруақ, 
өткеннің жоқшысы Сапарғали аға Бегалин жи-
ырма жылға жуық Ілиястың газетке шыққан 
«Құлагерін» жастық тысының ішіне тығып, 
сақтап қалған екен, қызылкөз жендеттердің 
тіміскісінен. Жастықтың тысына жасырылған 
жыр еді ғой бұл... Азапты, бейнетті. Ақан 
Серідей тағдырлы, Құлагердей мертіккен аққу-
жыр. Дала мінезді ақынды туған елі өзі ай-
датып, өзі тұғырына көтерген-ді. Қайран да, 
қайран Сапекең болмаса, осы күні әсем әуен, 
кең тынысты, диапазоны зор, ұлттық рухы ба-
сым «Құлагер» поэмасы болмас еді... Бірін-бірі 
жоқтаған арыстар-ай кешегі! Кейін білдік, осы 
Сапарғали атамыз тек Ілиястың емес, Ахмет 
пен Мағжанның да кітаптарын жастықтың ішіне 
тығып, жасырған екен.

Міне, осылай «Құлагер» елге жетті. Жұрт са-
насына орнықты. 

САҒЫНЫШТЫҢ СОҢЫ БОЛМАЙДЫ
Күрмеу 

26 ақпан – Ілияс Жансүгірұлы, Бейімбет 
Майлин, Жұмат Шанин, Хамза Жүсіпбеков 
сынды ұлт әдебиеті мен мәдениетінің аса ірі 
өкілі болған 37 қайраткердің сталиндік ре-
жим құрбаны болған күн. Ұлт тарихындағы ең 
қаралы кезең осы – сталиндік жаппай жазалау, 
қуғын-сүргінге толы репрессия ылаңы.

1937, 1938, 1939 жылдары қаншама қазақтың 
алдыңғы қатарлы, озық ойлы, өркениетті 
елдердің білімін алған, мәдениетін жетік 
меңгерген дегдар азаматтар НКВД-ның тиріне 
«ермек» болды. И. Сталин, Л. Берия, Н. Ежов 
бастаған қаны бұзық шовинист, солақай идео-
логиялы большевиктік биліктің басшылары 
«Халық жауы» деген кесірмен өз ұлтын алға 
сүйрер, өз елінің тіреуі болар асыл ерлерді 
лек-легімен түрмеге тоғытты. Қуғын-сүргінге 
ұшыратты. Балаларын тентіретіп, қолдан 
аштық ұйымдастырып, өлтірді. Әйелдерін де 
сорлатып, тірі азапқа салды. Ақырында, ең 
ақырында интеллигент, ұлттық потенциалы зор 
қайран қабылан азаматтарды ату жазасына 

кесті... Міне, содан бері сексен жылдан астам 
уақыт өтті. Биыл, Ілияс ақынның туғанына 125 
жыл!

Сталиндік қызыл террордың құрбаны болған 
қайран аймаңдай арыс, құлагер тағдырлы өр 
ақын Ілияс Жансүгірұлы туралы ойлағаныңда, 
қаның басыңа шауып, жүрегің кеудеңе сый-
май, ұлттық намысың оянып, бұлқынып-ақ 
кетесің. Рас, Ілияс – қазақтың Абайдан соңғы 

ірі ақыны әрі поэзияға алапат жарылыс әкелген 
эпик, төкпе ақын. Құлагер-ақынның тағдыр-
талайына өлеңсөздің өрен жүйрігі болу бағы 
жазылғанымен, тартар соры, арқалар аза-
бы да бес елі екен. Тағдырдың кермек дәмін 
тартқан Ілияс ақын өмірінің соңғы күндері 
жайында сөз қозғауды ниет еттік. Арынды 
ақынның мәңгілік музасы болған, қазақтың 
белгілі фольклорист, мұратанушы әрі үш бірдей 
асыл азаматтың жары болып, ұрпақтарын 
жезтырнақ тағдырдың тезінен аман-есен алып 
қалған аяулы Фатима Ғабитованың күнделік 
дәптерінде: «...1937 жылдың май мерекесін 
Ілияс үйде, балаларының ортасында қарсы 
алды. Бірінші май мерекесіне арнап қой сой-
ып, қонақ шақырдық. Мәжіліс тарқағанша Ілияс 
қонақ күтумен болды. Екінші май күні сусын-
азықтарымызды арқалап, балаларымызды 
ертіп, Алматы өзенінің жағасына бардық.  Ілияс 
балалармен бірге суға майда тастар лақтырып, 
шай қайнатуға балалармен отын теріп, көк 
майсада балалармен күресіп, оларға түйе бо-
лып өзі шаршағанша ойнады. Мен қойтастар 
арасында шай қайнаттым. Шайдан соң көгалға 
жатып дем алып, күн еңкейе үйге келдік. Үшінші 
май күні балаларымызбен суретке түстік. Бұл 
суретіміз балалардың әкесімен бірге түскен 
соңғы суреті болды. Ілияс кеткенде мен төрт ұл, 
екі қыз алты баламен қалдым»,  – деп ақынның 
бақыт құшағындағы соңғы сәтін жазған еді.

Былтыр, ақынның туған күні қарсаңында 
асылдың тұяғы Ильфа Ілиясқызымен кездесіп, 
сексеннің бесеуіне жақындаған тағдырлы кейу-
анамен сырласып едім. Мұңға толы әңгіме ара-
сында Ильфа апам: «Балам-ау, біз де қайбір 
балалық шақ. Қайбір жақсы жастық кез болды 
дейсің. «Үш әріптің» адамдары қашан үйге 
келіп, берекені алар екен деп зәреміз зәр түбіне 
қысылып, жанымызды шүберекке түйіп отыра-
тын едік», – деп толқып, көзінен бір тамшы 
жас іркіп түсіп еді. Рас, Ілияс ақын темір торлы 
құрсауға алынғанда, Ильфа қызғалдақ небәрі 
екі жаста ғана еді. Екі жастағы сәбидің есінде 
әке бейнесі қалды ма екен?! Қатал тағдырдың 
сойылы Ілиястың өзіне ғана емес, оның жан-
жарына да, балаларына да тимеді емес пе?! 
Қос жүректің нәзік сезімінен туындаған аңсар-
арманды махаббаттың белгісі осы –  Ильфа 
еді. Ильфа – Ильяс пен Фатиманың бастапқы 
әріптерінің қосындысынан шыққан есім. Яғни, 
бұл есім ақынның бақытты бір аяулы дәуренінің 
куәсіндей көрінеді де тұрады. Жүзін әжім 
басса да, көңілі – көктем, мәңгі – жаз Ильфа 
апам екеуміз ақынның неміс тіліне аудары-
лып жатқан «Құлагер» поэмасының аударма 
нұсқасымен танысып, жаңа кітапқа іріктелген 
суретші Дулат Үсенбаевтың штрихтарын қарап 
отырғанымызда, терезе саңылауына аппақ 
құс келіп сайрай жөнелді. Сандуғаштың дауы-
сын естіген апам: «Жақсы хабар болсын!» 
– деді де: «Елдосжан, білесің бе, баяғыда 
анам марқұм ауламыздағы құстардың дау-
сын естігенде: «Жақсы хабар болсын!» – деп 
үміттеніп отыратын еді»,  – деп аяулы Фа-
тима ананың қамшының сабындай қысқа 

ғұмыры үмітке, сағынышқа толы болғанын 
аңғардым. Шынжырға байланған запыран-
ды тағдыры арқау болған қасірет күнделік 
дәптер бетіне тағы бір үңілсек, жазықсыз 
жапа шеккен Фатиманың даусы естіледі. «Мен 
Отанымның құрбаны... алты баланың анасы, 
Совет Одағында тұрамын. Отаным – Совет-
тер одағы. Бірақ, менің шыққан табым – Со-
вет Одағынан талай таяқ жеген тап. Өзім де 
бірталай тойтарысты көрдім... Революцияның 
алғашқы күндерінде он бес жасар қыз едім. 
Сол он бес жасымнан бастап, осы күнге шейін 
(38 жыл) жаныма бір де тыныштық болмады... 
Қыз күнімде (революцияның алғашқы жылын-
да) туып-өскен қаламызды Совет Одағының 
қысымына шыдай алмай, тастап кетуге 
мәжбүр болдық. Іргеміз сөгілген соң, ерге де 
ерте шықтым (16 жасында). Ерім – ақылды, 
батыл, өз халқын сүйетін қазақ халқының 
белді, беделді ағартушысы еді. Ерімді ешбір 
жазықсыз, «ұлтшыл-ау» деген оймен Совет-
тер одағы жоқ қылды. Екі ұлыммен еңіреп мен 
қалдым. Екінші рет ерге шықтым. Аузым ба-
рып айтады екінші ерім де ешбір жазықсыз еді, 
НКВД оны да жоқ қылды. Бұл ерім – теңдесі жоқ 
асқан шебер ақын еді.  ...екі ерімнің ізімен мен 
де жоғалмақ едім. Жоғалудан да қорықпадым, 
балаларымды ойладым, оларды қимадым. Ба-
лалар орта мектептерді озат бітірсе де, өздері 
тілеген жоғары дәрежелі оқу орындарына түсе 
алмады. Тіпті, өздері сүймеген, тек амалсыз-
дан оқыған сол жоғары дәрежелі оқу орында-
рын үздік аяқтаса да, аспирантураға түсуге 
правосыз болды. Ал, қызмет істеу мүмкіншілігі 
болғанда әлдеқайдағы алыс түкпірлерге, 
адам бармайтын жерлерге жіберілді. Қайда 
теңдік? Қайда бостандық? Жауап беретін жан 
жоқ! Мен Совет Одағына не істедім, не үшін 
жазықтымын?». Оқуға жүрегің дауаламайды. 
Тамағыңа өксік тығылады. Опасыз советтік 
билік Біләл Сүлейұлы, Ілияс Жансүгірұлы 
сынды арыстардың перзенттерін осылай 
қинап, ауыр тағдырды, қасіретті тауқыметті 
арқалатты. Осы қасіретті тағдыр жазылған 
қаралы дәптерде айтылғандай Ильфа да 
өзінің жүрек қалауымен оқуға түсе алмай, 
еліміз өз алдына дербес мемлекет болғанға 
дейін «Халық жауының» ұрпағы» деген 
қасіреттің азабын шегіп өтті. Ендігі Ильфаның 
бар ісі, бар аңсары – әкеге деген зор махаб-
батпен оның портретіне қарау, өлеңдерін оқу, 
әке бейнесін аялы саусағымен сипалау ғана... 
Болмаған балалық. Отқа оранған соғыс шағы. 
Аштық. Жоқтық. Тауқымет.

Тағдырлы перзентті одан әрі сұрақтың 
астына алып, жапырақтай нәзік жанын қайта-
қайта тілгілемейін деп, мен де үнсіз қалдым. 
Бір сәттік тыныштықты тағы да құстардың 
даусы «бұзып» жіберді. Еркіндікке не жетсін 
десеңізші!

Фатима ханым азамат ақынды соңғы рет 
1937 жылдың 10 тамыз күні көрген. Сосын, 
сосын аяулы ақын, асқар таудай қамқор әке, 
қазақтың біртуар арысы түрмелі қуғынға 
ұшырап, абақтыдан айдауға, айдаудан тергеу-
ге, тергеуден қайыра түрмеге түсті. 1938 жылы 
26 ақпан күні азамат-арыс қанды жүйенің 
құрбаны болды. Бірақ, адам айтса нанғысыз 
бұл жантүршігерлік зұлматтан Фатима да, 
оның балалары да бейхабар еді...
P.S. Бүгінде Ілияс Жансүгірұлы – 

ұлтымыздың өрен жүйрік үлкен ақыны, қазақ 
әдебиетінің аса көрнекті өкілі. «Алыптар 
әдебиеті» деп аталатын арналы әдебиеттің 
төлбасы. Ақын есімімен аталатын елді ме-
кен, университет, Мәдениет сарайы, көше мен 
даңғыл өте көп. Десе де, ел жүрегі – Астана 
қаласынан арынды ақынның Алатаудай ай-
бат берер мүсінін көргің келеді. Бас қалаға 
ақынның «Құлагер» поэмасы желісі бойынша 
композициялық «Құлагер» ескерткішін ор-
натса, ақынның да жалт етіп жанып, сөнген 
күрмеуге келмейтін, келте қайырылған 
тағдыры көрініс берер еді...

Есілдің жағасына барған сайын Ілиястың 
рухты жырларын оқып тұратын әдетім бар еді. 
Өлеңін оқыған сайын оны сағына түсесің. Есіме 
бірден жазушы Серік Жәнәбілдің ақынның 
тағдырына арналған «Ол ертең атылады...» 
хикаяты түседі. Өзеннің асау толқынынан 
сағыныш сазы естіледі де тұрады...

Бүгін – сейсенбі. Ақ таң рауандап атқанда, 
ақынның рухына батиқа оқып, дұға еттік. 
Қабыл болсын!

Иә, сағыныштың соңы болмайды. Сағыныш 
– мәңгілік!

Елдос ТОҚТАРБАЙ,
жазушы, әдебиет зерттеушісі,

ҚР «Дарын» мемлекеттік жастар 
сыйлығының лауреаты.

ІЛИЯС - МӘҢГІЛІК САҒЫНЫШ
НЕМЕСЕ

ІЛИЯСТАНУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ХАҚЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ - ТАНЫМДЫҚ ЭССЕ
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  Ол заман – ерге тұсау, зорға думан

ІЛИЯС ҰШҚАН АЛТЫН ҰЯ

Ілияс Жансүгірұлының туған, өскен 
ортасы жөнінде

Ілияс Жансүгірұлы Жансүгіров!
Ол – Қапал-Ақсу атырабының, тек Жетісу 

өлкесінің ғана емес, алты алаш баласының 
мақтанышына айналған біртуар тұлға, ұлттық 
культі зор қазақтың қайталанбас ақыны. 
Ілиястың бүкіл ұлысқа танылуы – туған жерінің 
топырағына, өскен ортасының әлеуетіне бай-
ланысты. Ілиясты ең алдымен ақын қылған 
Жетісудың көрікті табиғаты, қасиетті Жер - 
Ананың құнары. Сосын Ілиясты ақын қылған 
оның өскен, тұлым шағының белгісі қалған 
– Қапал уезінің, Ақсу болыстығына қарасты 
жерлерді қоныстаған алқалы жұрт. Ілияс ұшқан 
алтын ұя – Қапал дуаны, Ақсу болыстығы ту-
ралы сөз айтудың реті келіп отыр. Қапал, Ақсу 
атырабы – ежелден сөз қонған, қасиет ұялаған 
ақындар мен батырлардың елі.

Тарихы қатпарлы абыз мекеннен Айтбекұлы 
Саршуаш шешен, Тастемірұлы Айтқожа би, 
шешен, Өтебай Алдай бақсы, қобызшы, емші, 
Емелелі Барғана бақсы, қобызшы, емші, 
Қайнар Байтен бақсы, қобызшы, көріпкел, 
Сақай Бұғыбайұлы Байсақ бақсы, Сақай 
қобызшы Байсақұлы Молықбай, Шоқпар 
Келдібайұлы Шиырбай шешен, Сақай 
Байжанұлы Мұжық би, Тақет Қожамқұлұлы 
Шоңды би, Шаппа Мүсіреп би, Шаппа Шы-
мыр би, Қаржау Тоғысбай би, дуан Байболұлы 
Қайролда би, Өтебай Нүсіпұлы Үпі би, Сақай 
Көшкінбайұлы Омарбай ақын, Қаптағай сау-
дагер Омарбек ақын, Сақай Тұрлыбекұлы 
Нұрланбек ақын, Сақай Итемірұлы Жұлдызбай 
ақын, шешен, Сақай Қоңысбай Түйтебай ше-
шен, Түйтебаев Тұрлыбек шешен, Соқыр 
ақын Жазық қыз, Садыр Әуелбайұлы Апыр-
бай ақын, Садыр Жабықбайұлы Рахмәди 
ақын, Садыр Арап ақын, қазаққа таспа тілімен 
даңқы шыққан Садыр Құл ақын, Садыр 
Мыңғатұлы Бөжей ақын, Сақай Шөмшетайұлы 
Бекетбай ақын, Әйтек Жаманбайұлы Базар-
бай ақын, Сақай Тостағамбет ақын, Сақай 
Тостағамбетов Жардембек ақын, Емелеліден 
шыққан Халық ақыны Қуат Терібаев, Тастемір 
Ағанасұлы Тайкөт ақын (Қаракерей желі 
үйлі Жаңбыршыны құтқарған), Тастемір 
Азнақұлұлы Ахмет ақын, Ағайынды 
Толыбайұлы Нәдірқұл, Нәдірбай, Тиышбай 
ақындар, Құлжан Болатбекұлы Шәріпхан 
ақын, Өтебай Алдай бақсының қызы Жам-
бы ақын, Сұлтанбекқызы ақын Сара, Шоқпар 
Сарықыз ақын, Құлшан Әсем ақын (Заманын-
да осы үш қыз үш Матайдың тотысы атанған), 
Садыр Нұрила ақын, Қайнар Базарқыз ақын, 
Тақет Тергеу қажының қызы Кенбала ақын, 
Төртсары Әбітай ақын, Сақай Мырзағұлұлы 
Жұманбай ақын, Тақет Әлімбай ақын, Маман 
– Тұрысбектің сарай ақыны атанған Сақай 
Құтым ақын, Садыр Есболат қазының балды-
зы Сабанбайқызы Күміс ақын, Садыр Есбо-
лат қазының қызы Жарқынай ақын, Махаббат 
үшін күрескен Толыбайұлы Арсалаң (Көшен 
лақап аты) ақын, Арсалаң ақынның әйелі, 
елі Қаракерей Серікбайқызы Қымбат ақын, 
Қызай Марсақұлы Бектас ақын, шешен, Жыр 
иесі «тасқын» ақын атанған Мырзағұлұлы 
Толғанбай ақын, Толғанбайұлы Құрақбай ақын, 
әнші, аужаршы, Толғанбайұлы Құндақбай 
ақын, әнші, Құрақбайұлы Қуатбек ақын, әнші, 
Алшын Есқожаұлы Төребай ақын, Тастемір 
Байтолықов Мейрамбай әнші, жыршы, Елі 
қыпшақ, бірақ Садырға сінген Жақыпбек 
ақын, Қаптағай-Тасыбай Құдайберген ақын, 
Ақтілес Ырысмекенұлы Қанапия ақын, 
Ақтілес Жантемірұлы Шойбек ақын, Тыбыш 
Қаракүшіков Мұқан жыршы, Тыбыш Батыр-
баев Күмісбек әнші, жыршы, Тыбыш Мөнеков 
Жұмаш жыршы, әнші, Сақай Қалпенденов 
Орысбай ақын, жыршы, Ноғас Алдамжар жыр-
шы, әнші, Қаптағай Смағұлұлы Жәмали ақын 
әнші, жыршы, Сақайға сіңген Ошақты Тәсібек 
ақын, Сақай Қожамұратов Балтабай ақын 
осындай азаматтар іркес-тіркес шыққан-ды. 
Бала Ілиястың дүниетанымына зор әсер ет-
кен ақындар мен сүлейлер – осылар еді. Бұл 
ақындардың өлеңдері мен тапқыр да, ұтымды 
ойлары ауыздан ауызға көшіп жүрген.

Қапал дуаны – Кенесары ханның кегін 
қайтарған Тәнеке батырдың елі. Тәнекедей 
оғланның арғы аталары Қыдыралы би, Дөсет 
әулие шыққан жер еді. Қалқабайұлы Маман, 
Маманның ұлдары Тұрысбек, Сейітбаттал, 
Есенқұл қажылар, бұл үш мәрттен тараған 
Тәңірберген, Құдайберген, Солтанқұл, Ыбы-
райым, бәрі-бәрі – Ілияспен аралас-құралас 
болған жандар. Қайырымды Маман балала-
ры салған Қарағаш қаласындағы «Мамания» 
мектебі – қазақ атырабының түкпір-түкпірінен 
кіл жақсыларды жинаған алтын бесік болатын. 

Бұл жерде сонау Мысырдың Каир университетін 
тамамдаған, Теке қаласының тумасы (Орал) 
Ғабдолғазиз Мұсағалиев, заманында-
ақ Сарыарқаның сардары атанған, қазақ 
оқымыстысы Мұстақым Малдыбаев, Керекулік 
Майра Уәлиқызы, Уфадан арнайы келген 
башқұрт зиялысы Есенкелді Мұхаметқали мен 
жары – Фатима, Ыстамбұлдағы жоғары дін семи-
нариясын бітірген Файызрахман Жиһандаров, 

Қазаннан келген татар зиялысы Нажар Әбішев, 
Нұрмұхаммед Ислямов, Ахметкерей Батыр-
шинов, Бұқарадан білім алған Хасен мен 
Қожахмет сынды ұстаздар оқытушылық етіп, 
Қапал, Арасан, Ақсу, Қопа болыстарының бала-
ларына оқу-білім дәнегін сепкен. Осы Қарағаш 
қаласына алаштың аймүйіз серкелері Міржақып 
Дулатұлы мен Отыншы Әлжанұлы, Райымжан 
Мәрсекұлы жиі-жиі келіп, Есенқұл қажының 
қонағы болған. Байқажының ауылы (Маман 
әкені жұрт Байқажы деп атаған) сол замандағы 
алдыңғы қатарлы оқыған азаматтардың 
жиі келіп тұратын іргелі бір ордасы болған-
ды. 1905 жылғы «Қарқаралы құзырхаты» 
құжатын даярлағаны үшін патшалық биліктің 
қысымымен Қапалға айдалып келген атақты 
адвокат, заңгер Жақып Ақбайұлы да Қарағашқа 
талай келіп, Есенқұлдың қонағы ретінде мектеп 
оқушылары мен ауыл тұрғындарына заң, құқық 
ілімі тұрғысынан дәрісін оқып жүрген.

Бұл топырақта бүгінгі қазақтың алғашқы 
конституциялық еңбегін жазған үлкен 
оқымысты, революционер, демократ, заңгер 
Барлыбек Сырттанұлы туған. Барлыбек осы 
– Жетісу облысынан тұңғыш шығып, жоғары 
оқу орнын бітірген қазақ баласы. Барлыекең – 
Петербордағы Императорлық университеттің 
Шығыстану факультетін тамамдаған, тоғыз 
тілді еркін меңгерген зерек еді. Петербор-
да студент болып жүргенінде стипендиясын 
үнемдеп, кітап алып, кітап жиған қазақ-ты. Кейін 
сол Барлыбектің қызы – Салиқа Ілиястың ата-
лас туысы, жақын досы Шамай Шынасыловқа 
тұрмысқа шыққанда, қайраткердің жары – Ер-
кежан Аталыққызы кітапты қызының жасауына 
қосып, төсек орнымен бірге ұзатқан екен. Сол 
Барлыбектің 2000-ға жуық кітабын Белтоғандағы 
«Қайнар» мешітінде жатып Ілекең оқыған еді 
ғой. Міне, осындай тұлғалардың білімі мен бол-
мысы бала Ілиястың танымын кеңейтті.

Қазақтың алғашқы инженері, теміржол 
қатынасының атасы Мұхамеджан 
Тынышбайұлының туған, өскен топырағы да 
осы – жұрт. Алаш үкіметінің құрамында болған 
Базарбай Мәметовтің де атажұрты. Ілиястың 
қатарластары болған Көлбай Тоғысов, Бейсем-
бай Кедесов, Мәкей Еркінбековтер де – осы 
топырақтың тумалары.

Қазақ поэзиясының құлагері – Ілияс туған 
киелі өңір, қасиетті аймақтан осындай талант-
тар шоғыры шыққан. Ілиястың әкесі Жансүгір, 
атасы Берсүгір де өнерден құр алақан емес-тін. 
Ілияс қаріпті әкесінен таныды, кейін Сүттігендегі 
Тұрысбек қажының ауылындағы Қасен молда-
дан тәлім алып, ескі сауат ашты. Қасен молда – 
Бұқарадағы «Көкілташ» медресесін бітірген хақ 
жолындағы кісі.

Майра Жетісу даласында екі жылға жуық 
тұрақтап, «Мамания» мектебінде оқытушылық 
қызмет атқарыпты. Келісілген мерзімін абы-
роймен өтеп, Маман балаларының алғысына 
бөленіп, ел-жұртың құрметін арқалап, Кереку – 
атажұртына жолға шығар кезінде, Ақсудың ай-
боз ұлы, сол шақтағы өлеңнің жас перісі Майра 
апасына:

Майра апай, сіз бе едіңіз өресі асқан,
Құмар ем әніңізге бала жастан.
Сайраған үніңізді естігенде
Тіл қаттым жастығыма қарамастан!
Мен де бір талаптанған ініңізбін,
Жарқ еткен ұшқынымын жырыңыздың.
Қабыл ал, өлеңменен өзіңізге
Тарту ғып жас жанымның гүлін үздім.
Сайрап еді Керекудің жыл құсы кеп,

Мәз болып қалған жоқ па құрбысы көп.
Сіз бізге жат емессіз, санаймын мен
Сарадай апамыздың сіңлісі деп.
Өнердің қанат қағып өріне сіз,
Шықтыңыз құрметпенен төріне сіз.
Еліме қайтып барам дедіңіз де,
Ұзатқан қызымыздай көрінесіз.
Майра апай, бізді де сіз ұмытпаңыз,
Көңілді бізге деген суытпаңыз.
Көгімде әніңізді қалықтатып,
Ақсуды тағы келіп құттықтаңыз, – 
деп өлең арнағаны бар.
Асылы, ХХ ғасырдың басындағы Қапал-

Ақсу өңіріндегі Қарағаш қаласы – көк ша-
тырлы бірыңғай әдемі үйлер. Тоғыз жолдың 
торабындағы базар, сауда-cаттық. Баяғы Жібек 
жолының ізі қалған, Шығыс Азиямен Қытайды 
жалғап жатқан бұ мекен – өркениет бесігі 
болған, қазақтың игі-жақсылары аялдап, ат 
шалдырған жер еді. Міне, осындай қазақтың 
«мен!» деген арыстары тұрған шаһар еді. 
Ілиястың ізі қалған, су ішкен, оқыған, өскен жері 
осы еді. 

ГИЖДА ОҚЫҒАН ТҰҢҒЫШ ҚАЗАҚ
Ілияс Жансүгірұлы ғұмырнамасының 

Мәскеу кезеңі
Ілияс Жансүгірұлы 1925-1928 жылдары 

Мәскеу қаласындағы ГИЖ (Мемлекеттік Журна-
листика институты) жоғары оқу орнында Журна-
листика мамандығы бойынша білім алған. Бұл 
институт азамат соғысы жүріп жатқан кезеңде 
ашылған. 1919 жылы Телеграф агенттігінің 
ұйымдастыруымен Қызыл Журналистер ин-
ституты (ИКЖ) ретінде өз жұмысын бастаған 
оқу орнының әр жылдары атауы өзгеріп тұрған. 
Мысалы, 1921 жылы Мәскеу Журналисти-
ка институты (МИЖ) деп аталса, 1923-1930 
жылдарға дейін ГИЖ, 1930 жылы Коммунистік 
Журналистика институты (КИЖ), сосын Бүкіл 
Одақтық Коммунист Журналистер институты 
(ВКИЖ) болып аталған. 1938 жылы институт 
жұмысын тоқтату туралы қаулы шығады. Ин-
ститут таратылған соң, оның педагогикалық 
ұжымы мен студенттер құрамы М. Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік университетіне 
біріктірілген. Ілияс Жансүгірұлы студент бо-
лып оқуға қабылданған шақта институтта 150 
студент оқыған, оның 132 – ер адам, қалған 
18 –  әйел адам екен. Ресей Федерациясының 
Мемлекеттік архивінің қорындағы (ГАРФ) ГИЖ 
оқу орнына қатысты құжаттармен танысқанда, 
институт туралы жалпы мәліметтерді шолып 
өттік. Мәселен, іс парағында студенттердің 
ұлттық құрамы туралы, жас мөлшері туралы де-
ректер бар. Ілияс І курсқа қабылданғанда тобын-
да 46 адам оқыған. Оның ішінде 25 жұмысшы, 
13 шаруа, 8 орта жағдайлы қызметкер сияқты 
түрлі әлеуметтік тап өкілдері болыпты. Ал, жас 
мөлшері турасындағы деректе 19 жас  – 1, 20 
жас  – 1,  21 жас  – 4,  22 жас –  8,  25 жас – 4, 
26-30 жас аралығындағылар  – 23, 31-35 жас 
аралығындағылар  – 2, 35 жастан жоғары – 3 
адам болған. Ілияс Жансүгірұлы оқуға 31 жа-
сында түсіп, 34 жасында тамамдаған. Ұлттық 

құрам жағынан алғанда, бұл топта 29 орыс, 5 
еврей, 3 латыш, 2 татар, 1 абхаз, 1  башқұрт, 1 
белорус, 3 украин, 1 қазақ болған.

1923-1929 жылдары оқу орнын профес-
сор, сол замандағы белгілі орыс публицисті 
Г. Муравейский басқарған. Профессор-
оқытушылар құрамында А. Симвович, Л. 
Лебедева, П. Бархашев, О. Богарев, Р. Гри-
горенко, Ш. Кабзович, Н. Турманов, Р. Липец-
кий, У. Шиполовская сынды профессор, до-
центтер болған. Ілияс Жансүгірұлы жоғарыда 
есімі аталған оқытушылардан дәріс алып, 
журналистика мен советтік публицистиканың 
теориясын, практикасын меңгерген. 1-3 курс 
аралығындағы студенттерге «Орыс тілі», 
«Ресейдегі класстық-кландық тартыстар тари-
хы», «Жаңа Ресей тарихы», «Орыс әдебиеті», 
«Шығыс пен Батыс халықтарының тарихы», 
«Ленинизм негіздері», «Маркс теориясы», 
«Экономиканың журналистік курсы», «Ленин 
өмір жолы» сияқты қоғамдық пәндер, сосын 
мамандыққа баулитын «Газет ісінің техника-
сы», «Баспа ісінің техникасы», «Публицисти-
ка», «Газет ісінің теориясы», «Революцияға 
дейінгі баспа ісінің тарихы», «Очерк теория-
сы», «Сатира негіздері», «Әдеби шеберлік», 
«Журналистік шеберлік», «Фоторепортаж», 
«Әскери журналистика», «Құқықтық журна-
листика», «Радиожурналистика», «Макет, 
безендіру шеберлігі», «Аударма теориясы» 
сияқты міндетті сабақтар оқытылған. 

       
ҚҰЛАГЕРДІҢ ҚАЗАСЫ

Белгілі жайдың белгісіз қыры неме-
се Ілияс Жансүгірұлының репрессияға 

ұшырауы турасында

Таба алмай тыныштықты туған елде,
Кете алмай біржолата бөтен елге.
Тартқанда жалғыздықтан жаны қорлық,
Төсеген талай ерлер оққа кеуде.
Совет үкіметі орнағанға дейін ешқандай 

ұйымға, қозғалысқа мүше болмаған Ілияс 
Жансүгірұлы жаңа үкімет құрылысының даму-
ына белсене кіріскен. Ілиястың ең өнімді еңбек 
еткен кезеңі осы – советтік жылдар. Ілияс – 
советтік биліктің өкілі еді. Имандай сенді, жаңа 
заманның орнауына бар күшін салды. Бірақ, 
бірақ та жылан-өмір ақынды шағып кетпеді 
ме?!

Қазақстанды Ф. Голощекин, Л. Мирзо-
ян басқарған кезеңде елден береке кетті, 
ырыс қашты. Ішкені – ірің, жегені – желім. 
Ашаршылыққа ұшыраған, жұттың тауқыметін 
тартқан ашқұрсақ ел. Интеллигенциясы қуғын-
сүргінге ұшырап, бас көтерер ағасыз қалған 
жетім жұрт. Билікке шығып, таққа отырғаны 
– ашкөз, ұры-қары. Опасыз. Сатқын еді. Сол 
антұрған немелер Алаштың алдыңғы толқын 
ағалары: Жүсіпбек, Міржақып, Шәкәрім, 
Әлихан, Ахмет, Мағжандарды қаматып, 
атқызып, сосын советтік биліктің құрылысына 
араласқан совет жастарына, коммунистерге 
ауыз сала бастады. Иттер-ай, иттер!

2018 жылдың сәуір-мамыр айларында 
Ильфа Ілиясқызының арнайы рұқсатымен ҚР 
Орталық Мемлекеттік архивінің қорындағы 
Ілияс Жансүгіровтің жеке қорымен жұмыс 
істеп, көптеген тарихи құжаттармен танысып, 
оқып отырып, жүрегім езіліп еді. Сізге – өтірік, 
маған – шын. Бір құжатты «сөйлетейін»... Ілияс 
1937 жылдың 7 қаңтарында өмірбаянын жа-
зып, Орталық комитетке өткізген екен. Орысша 
жазылған өмірбаянда ақын былай депті: «...Я 
не участовал в революционным движении и 
ни в какой партии раньше не состоял. В ком-
мунистическую партию я поступил в 1927 году, 
в ячейку ВКП(б) при Гос.институте журнали-
стики. Меня рекомендовали в партию: Кошку-
нов Идрис, Бабаев, Гончаров, Липецкий и др. 
В оппозициях и антипартийных группировках 
не участвовал. Под судом не был до и после 
революции, а также не был в армии белых. 
Важнейшие моменты моей автобиографии 
могут подвердить т.т. Кошкунов И., Бабаев Ю., 
И. Чукенова. Они меня знают с детства и из 
периода общественной работы. Я очень хоро-
шо чувствую себя, здоров. В основном занят 
литературной работой, и она мне доставляет 
большое удовольствие» (ҚР ОМА, 1368 қор, 
3 тізім, 64 іс). Міне, көрдіңіз бе, 1937 жылдың 
басында-ақ Қазақстан билігінде отырған 
«кеңпейіл» азаматтар Ілиястың ізіне түсіп, 
бақылауға алады. Бұл уақытта, расымен Ілияс 
аға үлкен шығармашылық жұмыс үстінде еді. 
А. Пушкиннің қайтыс болғанына 100 жыл толу-
ына орай орыс Бас ақынының шығармаларын 
қазақ тіліне аударып, біресе Петербор, біресе 
Царское село (Пушкиннің оқыған жері. Қазіргі 
Пушкин қаласы), бірде Мәскеу барып, ары-
бері шығармашылық ізденіс үстінде жүрген.

1937 жылдың 16 мамырында Алматыдағы 
жалпы қалалық Қазақстан жазушыларының жи-
налысында жас сыншы Мұхамеджан Қаратаев 
Ілиястың «Жолдастар» романын қаралап, 
одан саяси астар іздеп, бұл шығарма өткенді 
көксеу, патша заманындағы феодалдық кезеңді 
сағыну деген сықылды айыптар тағып, сынай-
ды. Сосын, 1937 жылдың 11-13 шілде күндері 
Казкрайкомның жалпы жиналысы өтіп, «Халық 
жауларының зиянкестерін, қалдықтарын құрту, 
оған ымырашылдық қылғандарға сын және 
өзара сынды жұмсау» деп қаулы шығартып, 
Б.Майлин, С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, 
Ғ.Тоғжановтарға айып тағыла бастайды. 
Ақырында, Орталық комитетке адал тыңшы 
болған Жазушылар одағының белсенді жаста-
ры Ғ.Тоғжанов, С.Сейфуллин, І. Жансүгіровтің 
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