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

І.ЖАНСҮГІРОВ.

ЖОЛДАУҒА - ҚОЛДАУ

«Nur Otan» партиясының 
аудандық филиалының 
ақпараттық түсіндіру 
топ мүшелері Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Қ.Тоқаевтың «Сындарлы 
қоғамдық диалог - Қазақстан-ның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» атты Жолдауын аудан 
тұрғындары арасында болып 
түсіндіру жұмысын жүргізуде. 
Аудандық партия  филиалы 
жанындағы ақпараттық түсіндіру 
топ мүшелері О.Исанова, 
Б.Рамазанов, Қ.Бекбаланов, 
М.Қапышева, Т.Еламан  
Б.Сырттанов ауылдық округінде 
орналасқан "Әлихан" шаруа 
қожалығы ұжымымен, "Жетісу" 
сауда үйінде орналасқан 
кәсіпкерлермен аудандық 
ақпараттық түсіндіру топ 
мүшесі, аудандық Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы А.Айтбаев 
аудандық Ішкі істер ұжымы,   
аудандық партия филиалы 
төрағасының бірінші орынбаса-
ры, аудандық мәслихат депута-
ты К.Дәулетбекова және Алматы 
облыстық мәслихат депутаты, 

АҚПАРАТТЫҚ ТОП 
ЖОЛДАУДЫ 

ТҮСІНДІРУДЕ

Е.Сиқымов атындағы орта мек-
теп директоры Р.Ибраимова 
Е.Сиқымов, Н.Есеболатов 
атындағы орта мектеп 
ұжымымен кездесіп,  елімізде 
атқаралып жатқан жұмыстар 
туралы жан - жақты түсіндірді. 
«Әлихан» шаруа қожалығының 
төрағасы, аудандық мәслихат 
депутаты Берік Тынышбаев  
шаруа қожалығының мүшелері 
Президент Жолдауын жан - 
жақты қолдайтындықтарын, оны 
жүзеге асыруға өз үлестерін 
қосатындығын жеткізді. 

            
Е.ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.

Партияның «Қазақстан-2021: 
Бірлік. Тұрақтылық. 
Жасампаздық» сайлауалды 
бағдарламасында халықтың 
әлеуметтік осал топтарын 
қолдау басты бағыттың бірі 
екендігі атап көрсетілген. «Nur 
Otan» партиясы мүмкіндігі 
шектеулі жандарға кедергісіз 
орта құруға баса назар аудара 
отырып, олардың өмір сүру са-

ӘЛЕУМЕТТІК 
ҚАМҚОРЛЫҚ 

БАСТЫ НАЗАРДА 

пасын арттыру бойынша жұмысты жүргізуде.  «Кедергісіз келешек» 
айлығы аясында аудандағы балабақшалар, мектептер мен коллед-
ждерде бүгінгі күні  ерекше білім беру қажеттіліктері бар 103 бала 
қамтылған. 

Балалардың  жалпы білім алуға қолжетімділікті қамтамасыз ету 
бойынша Партиялық бақылау комиссиясы тарапынан тұрақты 
түрде  рейдтер ұйымдастырылып, паспортталған әлеуметтік және 
көліктік инфрақұрылым объектілерінің талапқа сай болуына  тек-
серу  тұрақты түрде жүргізіліп, мекеме басшыларының есептері 
тыңдалады. Мекеме, ұжымдарда кездесулер ұйымдастырылып   
еңбекке қабілетті жастағы мүгедектердің жалпы санынан жұмысқа 
орналастырылған мүгедектердің үлесі 2-4% болуы керектігі, 
еңбекке қабілетті жастағы мүгедектердің өз еңбек құқықтары тура-
лы хабардар болуы  туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. 2019 
жыл басынан бері аудандық жұмыспен қамту орталығына тіркелген 
40 адамның 4-уі тұрақты жұмысқа орналасты, 2 әлеуметтік,18 
қоғамдық жұмысқа, 1 жастар практикасына жіберілді,  2 шағын не-
сие алды, 4-уі «Бастау бизнес» жобасы бойынша 4-і оқыды,  5-і 
қайта  даярлау курсынан өтті.

     С.МАНАП,
аудандық партия филиалының консультанты. 

Аудан әкімдігінің кіші мәжіліс 
залында Ақсу ауданының 
әкімі Е.С.Базархановтың 
төрағалығымен аудан әкімдігі 
жанындағы терроризмге қарсы 
комиссияның кезекті отырысы 
өткізілді. 

Комиссия отырысына 
Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің 
Алматы облысы бойын-
ша департаментінің Сарқан 
аудандық бөлімінің басшысы 
Байқонысов Естай Айдарұлы, 
ҚР ҰҚКД Сарқан АБ-нің жедел 

уәкілі Тұрғанбай Самат Қанатұлы, 
аудандық прокуратурасының аға 
прокуроры Боданбаева Ардақ 
Серікқазықызы, терроризм-
ге қарсы комиссия  мүшелері, 
ауылдық округ әкімдері қатысты. 

Кезекті комиссия отырысының 
күн тәртібінде:

1) Мемлекеттік орган-
дар тарапынан ТҚК-ның 
ақпараттық қажеттілік тізілімін 
жарықтандырып отыру жөніндегі 
жұмысының жағдайы туралы. 
(ақпараттық қажеттілік тізіліміне 
сәйкес).

2) «Терроризмдік актілердің 
салдарын азайту және жоюға 
мемлекеттік органдардың 
дайын-дығы туралы. 
Материалдық - техникалық 
қамсыздандыру мәселелері, 
кадрларды даярлау жағдайы».

3) «Жастарды, оқушыларды, 
студентерді діни - экстремистік 
террористік көзқарастардан, 
сондай-ақ, интернет 
кеңістігіндегі әлеуметтік желілер 
бойынша, қорғау шаралары» 
туралы мәселелер қаралды.

Аудан әкімі аппаратының 
ұйымдастыру, мемлекеттік 
- құқықтық бөлімшесінің бас 
маманы Берікбаев Жан-
дос Рахымбекұлы, аудандық 
орталық ауруханасының 
директорының орынбасары 
Д.Үсенова, ауданның білім 
бөлімінің басшысы Б. Рамаза-
нов баяндамаларын жасады.

Отырыс қорытындысы бой-
ынша ауданның терроризмге 
қарсы комиссиясының төрағасы 
бірқатар хаттамалық шешімдер 
орындау үшін тапсырды, онда 
тиісті мемлекеттік мекемелерге 
нақты міндеттер белгіленді.

АУДАН ӘКІМДІГІ 
ЖАНЫНДАҒЫ ТЕРРОРИЗМ-

ГЕ ҚАРСЫ КОМИССИЯ 
АППАРАТЫ.

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы бүгінде 
халықтан кең қолдау тауып, аудан орталықтары 
мен ауылды жерлерде игі шаралардың өтуіне сеп 
болып отыр. Жалпы, болашаққа бағдар беретін 
әрі рухани жаңғыруға үндейтін бағдарламалық 
мақаланың маңызы күн санап артып, жалпы ел 
үшін, жер үшін негізгі темірқазыққа айналды.

Елбасының мақаласында айтылған маңызды 
бір басымдық осы ата қоныс – туған жерді 
түлетуге бағытталған. Ақсулық азаматтар да осы 
бағдарламаға ел болып, ер болып атсалысып, 
үлес қосуда. Сонау көшпенділер заманынан келе 
жатқан тарихи жадымызда кіндік кескен жердің 
киесі ерекше сақталған. Сондықтан, туған жерге 
ту тігуді Ақсудың әрбір баласы парыз санайды.

«Елге қызмет – ерге міндет»,-екенін солардың 
бірі, «Ақсу ауданының Құрметті азаматы», 
«Жомарт жүрек» төсбелгісінің иесі, жерлесіміз 
Нұрбаев Молдияр Қылшықұлы да жақсы біледі. 

«Адамгершілік арзан адамдарда кездеспейтін 
қымбат құндылық»,-деген екен атамыз қазақ. 
Осы бір қымбат құндылыққа ие болған адам ғана 
– нағыз адам. Себебі, кейбір адамдар – дүниеге 
байланған сәттен бастап адамдық қасиетінен 
айырылады екен. Молдияр ағамыздың бойын-
да осы қасиет кең екенін аудан халқы біледі.  
Ақсулықтар Молдияр Қылшықұлын төл перзенті 
ретінде ғана емес, артындағы ұл - қыздың арма-
нын орындаған атпал азамат ретінде жақсы тани-
ды. Құрмет тұтады.

Атамекен – ақ мекен. Осынау қасиетті жерге 

АДАМГЕРШІЛІК АРЗАН АДАМДАРДА КЕЗДЕСПЕЙТІН 
ҚЫМБАТ ҚҰНДЫЛЫҚ

(БАСЫ. СОҢЫ 4 - 5 БЕТТЕРДЕ).

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі.

ӨЗ ЕЛІ - ӨЗ ЕРЛЕРІН ЕСКЕРМЕСЕ,
ЕЛ ТЕГІ АЛСЫН ҚАЙДАН КЕМЕҢГЕРДІ

ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 125 ЖЫЛ!

ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ КОМИССИЯСЫНЫҢ 
КЕЗЕКТІ КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫ 
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Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

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

Есейіп ер жетсең  де, еңкейіп басың 
жерге жетсе де, балалық балғын шақ, 
бал дәурен естен кетер ме? Бірге жүріп, 
ойнап-күліп, достығы жарасқан күндер, 
жүгіріп жүріп жарысып терген гүлдер, 
ана жетегінде өткізген көңілді сәттер, 
бәрі есте қалмақ.

Алғашқы қоңырау, алғашқы ұстаз 
естен кетпес естелік. Осыдан 40 жыл 
бұрын алақаныма сап аялап, бауыры-
ма басып баптап өсірген үлпершектей 
үлбіреген, кіп-кішкентай бүлдіршіндерді 
мектепке жетелей келген ата-аналардың 
қуанышы шексіз еді.

Мектеп  өмірінде «Алғашқы қоңырау» 
мерейлі мереке. Ол - ғылым мен білім 
бастауы, келешектің кең арнасы, 
өмірінің жалғасы. Бұл мереке кімге де 
болса да көтеріңкі көңіл, шаттық сезім 
сыйлайды. Осындай ерекше сезіммен 
аяулы ата-ана, кішкентай шәкірттермен 
қауышқан едім. Мектеп есігін ашқан 
бүлдіршіндер:

Мектептің аштым есігін,
Қош бол, бала бесігім.
Есімізде сақталар
Ұстаз деген есімің-деп, мектепке, 

ұстазға деген сүйіспеншілік сезімін 
арнаған жүздеген шәкірттеріміз ұстаздар 
қауымын құрметтеп, қошеметке бөлейді. 
Сол жылдары білім ордасына үлкен 
сеніммен келген ардақты аналарды атап 
өтсек, олар - Сақатай Балқыбекқызы, 
Шәмшия Баймұханбетқызы, Рая 
Жұмаділқызы, Зәбила Әділбекқызы, 
Сақыш Өміртайқызы, Гүлбаршын 
Сүлейменқызы. Сондай-ақ, қатарлас 
құрбылар Нұршайым, Айман, Шолпан, 
Асылхан, Фарида, Несіпжан, Жеңіс, 
Айтбала, Мәулетхан, Күлтай, Зерік, 
Гүлмайра, Тұрсынжамал еді. 1979 жылы 
мектеп есігін ашқан оқушылар 1989 
жылы сүйікті мектебімен қоштасқанына 
биыл 2019 жылы 30 жыл толып отыр. 
Олардың әрқайсысы бір-бір үйдің иесі, 
бірі аяулы ана болса, бірі құрметті әке, 
қоғамның белсенді мүшесі, қалауы бой-
ынша таңдап алған мамандық иелері.

Бүгінгі күні мектебіне деген ыстық 
ықыласын арнап, «30 жылдық кезде-
су» ұйымдастырып, бас қосып, бір-
біріне деген сағыныш сезімін бөлісіп 
отырғандығы үлкен адамгершілік. Дос-
тар арасындағы қауышу ұстаздар үшін 
де, ата-аналар үшін де үлкен қуаныш. 
Қазақстанның түпкір - түпкірінде жүрген 
достарын жинап бас қосу Үсенов Нұрбол 
үшін оңайға соқпағаны белгілі. Десе де, 
өзінің жауапкершілігі мол, іскер аза-
мат екендігін таныта білді. Нұрболдың 
қатарында болған достары Жақан, Бек-
жан, Ерлан, Айгүл Байтасова, Айгүлдің 
жолдасы Серік, Айгүл Байбатшаева, 
Айгүл Жұмағалиева, Меруерт, Құралай, 
Ғалым, Мейрамгүл, Нұргүл, Қайрат, 
Бақыт, Жанат, Эльмира, Сұлтан, Ма-
нат, Жанар. Өмірден ерте кеткен 
құрбылырын, сүйікті шәкірттеріміз 
Назгүл, Дархан, Мәди сынды ұл-
қыздарымызды еске алып, Жазира жай-
лы естелікті еске алдық. 
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Ерте кеттің бұл өмірден, құлыным,
Көкейімде қалды менің бір ұғым.
Әппақ жағаң жарасып нұр бейнеңе
Желпілдеп жүруші еді бұрымың.
Ерте кеттің өкінішті, жарқыным,
Маңдайға сыймай кеттің алтыным,
Достарыңмен бірге жүрген күндерді
Балалық шағыңды мен сағындым.
Жақсылыққа жаның құмар жан едің,
Өнегелі, үлгілі де боп келдің.
Мақтанышпен еске аламыз атыңды
Көкірекке уайым-қайғы сап кеттің.
Аман болсын, Жазкентай, ата-анаң, 
Өркендеп өсе берсін бала-шағаң,
Құдайым қуат берсін отбасыңа
Еңбегіңді ел-жұртың бағалаған.
Математика пәні мұғалімі, осы 

сыныпқа жеті жыл жетекшілік етіп, 
ерекше еңбек еткен ұстаз Жарқынай 
Мұхаметжанқызының алыс жолды арты-
на тастап, кездесуге келуі оқушылырына 
деген сағынышын білдіреді. 

Жарқынай Мұхаметжанқызының 
осы сыныбы қызылшадан бірінші 
орын алғаны үшін берілген жолда-
маны тарихи орындарға саяхатқа 
баруға арнады. Онда Таңсық теміржол 
бекетіндегі Аягөз өзенінің бойында 
орналасқан «Қозы Көрпеш пен Баян 
сұлу» кесенесімен таныстырып қайтты. 
Әдебиет пәнінің мұғалімдері Жамалхан 
Тәңірбергенқызы мен Рахима Ибрайы-
мова апайлары махаббат құрбандары 
болған «Қозы Көрпеш пен Баян сұлу» 
жайлы оқиғаны баяндап бергендігін, 
сондай-ақ, қазақтың ұлы ғалымы Шоқан 
Уәлихановтың ескерткішімен және 
де Орта Азияны аралап, Ташкент-
Самарқант қалаларындағы тарихи 
орындарда болып, ескерткіштермен 
танысқандарын еске алды.

Кездесу кезінде оқушылар 
1-сыныптағы сәттерін еске алып, 
әрқайсысы өздерінің отырған партасын, 
жазу жазған тақтасын сипап, сағыныш 
сезімін жасыра алмай, көздеріне 
жас алды. Осы сәтті естелік ретінде 
бейне бақылауға да түсіріп үлгерді. 
Әсіресе Қарағанды қаласынан келген 
Темірбеков Жақан, Орал қаласынан 
келген Байбатшаева Айгүл үшін жүрек 
тебіренерлік жай еді.  Шәкірттер мектеп 
қабырғасындағы өткен өмірдің әрбір 
белестерін бейне бақылаудан көріп, 
қатты қызықтады. Кездесу кеші сәтті өтті. 
Шәкірттеріміз сынып жетекшісі алғашқы 
ұстазына Гүлбаршын Сүлейменқызына,  
Жарқынай Мұхаметжанқызына, 
мектептің барша ұстаздарына 
ризашылығын білдіріп, алғысын айтып 
жатты.

Есейдік, өстік қызыға да қараңыз,
Қимастықпен қош айтысып барамыз,- 

дегендей қоштасар сәті де келді.
Құтты болсын 30 жылдық мерекең,
 Мектебіміз біздер үшін құт мекен,
Мол бақытқа, зор шаттыққа жеткізсін
Масайраған мамыр айы жыр көктем,-

деген тілегімізді арнаймыз.       
Гүлбаршын МОЛДАБАЕВА,

зейнеткер - ұстаз.

Қазақстан  Республикасын  қорғау – 
оның әрбір азаматының қасиетті парызы 
және міндеті. Республика азаматтары 
заңда белгіленген тәртіп пен түрлер бой-
ынша әскери қызмет атқарады.                    

Қазақстан Республикасының 2012 
жылғы 16 ақпандағы №561-ІІУ «Әскери 
қызмет және әскери қызметшілердің 
мәртебесі туралы» Заңына және 2012 
жылғы 15 мамырдағы №620 «Қазақстан 
Республикасының азаматтарын әскери 
қызметке шақыруды ұйымдастыру мен 
жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазакстан Республикасы Үкіметінің 
Қаулысына сәйкес, Ақсу ауданының 
Қорғаныс істері жөніндегі бөлімінде 
1993 және 2001 жылдары  аралығында 
туылған  азаматтарды мерзімді әскери 
қызметке шақыру және дәрігерлік сарап-
тамадан өткізу жұмыстары 2019 жылдың 
1 қыркүйегінен  басталғанын жариялай-
мыз.

Заңның 17 бабында көрсетілгендей 
- әскерге шақырылушыларды 
жергілікті  әскери басқару органда-
рына шақырылғаны туралы хабардар 
ету ауылдық округ әкімдеріне және 
мамандарға жүктелген. Әскери есеп-
те тұрған  шақырылушылар  шақыру  
қағазында белгіленген уақытында ал-
дын ала зерделеу, дәрігерлік сарап-
тамадан өту және керекті құжаттарды 
жинақтау үшін аудандық Қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімге келуге міндетті. 
Әскерге шақыру кезінде бекітілген кесте-
ге сәйкес  азаматтардың денсаулығын 
айқындау мақсатында дәрігерлік комис-

сия құрылып, жұмыс атқарыла  баста-
ды. Дәрігерлік сараптама қорытындысы 
нәтижесінде әскерге шақыру комиссия-
сы шақырылушыларға қатысты шешім 
қабылдайды.

Азаматтар өздерінің әскери  
міндеттерін орындамаған жағдайда, 
яғни Қазақстан Республикасының 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
Кодексінің 647 бабында көрсетілгендей, 
әскери есепте тұрған немесе тұруға  
міндетті азаматтың,  жергілікті әскери 
басқару органының шақыруы бойынша  
белгіленген  мерзімде  дәлелді себепсіз 
келмеуі немесе  әскери есептен шықпай 
басқа ауданға не қалаға тұрақты неме-
се уақытша (үш айдан астам мерзімге) 
тұрғылықты жерге кетуі, сондай-ақ, 
әскери есепті жүзеге асыратын органға 
өзінің отбасын, білімін, жұмыс орнымен 
лауазымы өзгергендігі туралы мәліметті 
өздері есепте тұрған жергілікті әскери 
басқару органына  7 жұмыс күні ішінде  
хабарламаған жағдайда ескерту неме-
се 5 айлық есептік көрсеткіш есебінде 
айыппұл салынады, 648-бабының бірінші 
тармағында, дәрігерлік сараптамадан 
жалтару және медициналық комиссия-
ның жолдамасы бойынша қаралудан 
жалтарған шақырылушыларға ескер-
ту немесе 3 айлық есептік көрсеткіш 
есебінде айыппұл салынады. 

Д.ЖЕСЕКБАЕВ,
  аудандық Қорғаныс істері 

жөніндегі бөлімінің жасақтау 
тобының инспекторы.  

ЕСКЕ АЛУ

АЗАМАТТАРДЫ 2019 ЖЫЛДЫҢ КҮЗІНДЕ МЕРЗІМДІ 
ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТКЕ ШАҚЫРУ  ЖӘНЕ  ДӘРІГЕРЛІК 

САРАПТАМАДАН ӨТКІЗУ ЖҰМЫСТАРЫ БАСТАЛДЫ

ЖШС «Ақсу Қант» зауыты жұмысшылар 
қабылдайды, ай сайынғы төлемақы, тұрақты және 
маусымдық жұмыстар.

Біздің мекен - жайымыз: Жансүгіров ауылы, 
Қабанбай батыр көшесі, №16 үй. Тел.: 2 – 11 – 12. 

ХАБАРЛАНДЫРУ!

Қопа ауылының тумасы ДӘУІТБЕКОВ БОЛАТБЕК 
СӘРСЕКЕҰЛЫН 19 қазан өмірден өткеніне үш жыл 
толуына орай қайғыра еске аламыз.

Уақыт деген недеген жылдам. Арамыздан 
кеткеніңізге де 3 жылдың жүзі болыпты. Әрине, 
Алланың ісіне пенденің шарасы бар ма? Бірақ өмірден 
өткен пенделерді сағыну, еске алу ет жақындарына 
тән қасиет деп ойлаймыз. Десе де, бескүндік 
өміріңізде біреуге аға, біреуге ізетті іні бола білдіңіз. 
Сіздің басып өткен жолыңыз біздің көкейімізде ғұмыр 
бойы сақталады. Сіздің жақсы қасиеттеріңізбен біз 
әрқашанда мақтанамыз. Жатқан жеріңіз жайлы, тәніңіз 
рахатта, жаныңыз жәннатта болсын,-дей келе осы бір 
өлең жолдарын арнаймыз...

Аллаға тапсырар пенделер қимасын,
Ағытып тірліктің тағылған бұйдасын.
Артында қалғаны қамығып қайғырар,
Себебі көңілінде мұңлы күй басым.
Жаратқан әрдайым сіздерге,
Жұмақтың тек төрін сыйласын...

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: қарындасы -    Тұрсынбүбі және  
жиендері – Дана, Еркебұлан.
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Энергетикалық  сусындар - 
құрамында биологиялық активті зат-
тары бар алкоголсыз немесе алкоголі 
аз  мөлшердегі сусындар жарнама-
ларда оларды орталық нерв жүйесін 
қоздырып, жұмыс істеу қабілетін арт-
тыратындай және нерв жүйесі жұқарса 
да адамның ұйқысы келмейтіндей етіп 
көрсетеді.

Энергетикалық сусындар ресми 
түрде көптеген елдерде тиым салынған 
немесе олар дәрі – дәрмек ретінде 
тек дәріханада ғана сатылады. Бір 
қызығы «Монстер», «Рокстар», «Ред 
булл», «Дизи» сынды энергетикалық 
сусындардың Қазақстан нарығында са-
тыла бастағанына біраз жылдың жүзі 
болып қалды. 

Осы жылдар ішінде энергетикалық 
сусындардың пайдасы мен зиянына 
қатысты қоғамда мұншалықты қызу 
пікірталас болмаған еді. Мамандар 
бір ауыздан аталмыш сусындардың 
психотроптық заттар болып табыла-
тынын, адамды өзіне дағдыландырып, 
орталық жүйке жүйесінің қызметіне 
нұқсан келтіретінін айтса, өнімді сату-
шылар энергетикалық сусындардың 
кәдімгі қара шәймен салыстырғанда 
еш зиянсыз екенін дәлелдеп баққысы 
келді.  Оларды жиі - жиі қолдану 
орталық жүйке жүйесінің қызметіне 
нұқсан келтіреді. 

Егерде бұл сусындарды түнгі 
клубтардағыдай алкогольді 
ішімдіктермен, айталық сырамен бірге 
қолданатын болса, ол алкогольдің 
әрекетін бірнеше мәрте күшейтеді. 
«Энергетикалық сусындар шын мәнінде 
тонусты арттыру үшін пайдаланылатын 
өнім. Бұндай сусындар бастапқыда 
ауыр дене және ақыл-ой еңбегімен, 
спортпен шұғылданатын адамдарға 
тек қана қандай да бір жұмыстарды 
орындауға белгілі бір күш-жігер қажет 
болған жағдайда қолдануға ұсынылған 

Энергетикалық  алкоголі 
аз сусындардың  ағзаға әсері

болатын. 
Алайда, энергетикалық сусындар өздері 

қажетті адамдарға ғана емес, сонымен 
бірге жастарға да ұнап қалды. Ең басты 
проблема қазір энергетикалық сусындар-
ды кез - келген мектеп оқушысы сатып 
ала алады. Адамның табиғаты сондай, 
егер қолданатын болса оның кез - келген 
психотроптық заттарға дағдылануы арта 
түседі. Ал егер адам сондай дүниелерге 
дағдыланып, яғни тәуелді болып қалса, 
оны пайдаланбаған кезде абстинентті 
синдром деген пайда болады. 

«Қандай да бір жүйе ынталанды-
рылатын болса, ерте ме, кеш пе сол 
жүйенің тозығы жетеді».  Дейтұрғанмен, 
энергетикалық сусындардан пайда тау-
ып отырған делдалдардың мамандарға 
қарсы айтар уәждері жоқ емес. 

Мәселен, бір кесе қара шәйда 45 мил-
лиграмм кофейн бар. Егер адам күніне 
орта есеппен 5 кесе шәй ішетін болса, ол 
1 литр суға 250 миллиграмм кофейінді 
езіп ішкенмен бірдей. «Егер осыны 
денсаулыққа зиян дейтін болсақ, оның ор-
нына бір құты энергетикалық сусын ішкен 
жақсы емес пе?» - дейді ол. 

Осы арада мына бір деректі де келтіре 
кеткен жөн сияқты. Мамандардың 
есебінше, тұтынылатын кофейіннің бір 
күндік мөлшері 150 миллиграмм болуға 
тиіс болса, ал энергетикалық сусындарда 
ол 400 миллиграмға дейін жетеді екен. 

Ал оны үнемі ішетін 25 жастағы 
жігіт үш жылдан кейін белсіздікке 
шалдығуы әбден ықтимал. Елімізде 

энергетикалық сусындардың күніне 
бірнеше қалбырын ішетіндердің барын 
ескерсек, оның салдары жайлы ойлаудың 
өзі қорқынышты. Қазақта «жел тұрмаса 
шөптің басы қимылдамайды деген 
мәтел бар. Энергетикалық сусындардың 
зияндылығына қатысты мәселе көтеріліп 
жатқан ел тек Қазақстан емес. 

Айталық, энергетикалық сусындардың 
зиянды жақтарын анықтай келе Австра-
лия, Жаңа Зеландия, оның артынша Да-
ния мен Норвегия өз нарықтарында олар-
ды сатуға да, ішуге де қатаң тиым салған. 
Ресей де осы бағытта жұмыс жүргізіп жа-
тыр. Қазіргі таңда ресейлік мамандар Ре-
сей Федерациясында энергетикалық су-
сындар жастардың арасында инсульттің 
көбеюіне ықпал етіп отырғанын айтып, да-
был қағуда. Ресей медицина ғылымдары 
академиясы тағамтану институтының 
мәліметінше, энергетикалық сусындар-
дың құрамындағы кофейн мен таурин 
ағзаның энергетикалық қорын пайдала-
нады. 

Сондай-ақ, кейінгі кездері өнім 
өндірушілер алкоголь мен аталған 
сусындардың қоспасын шығаратын 
болған, ал кофейн мен тауриннің ал-
когольмен әрекеттестігі әлі зерттел-
меген. Ұлттық салауатты өмір салтын 
қалыптастыру орталығының таратқан 
мәліметінде де бұндай сусындардың 
зияндылығы туралы нақты деректер 
келтірілген. 

Жалпы энергетикалық сусындардың 
ингредиенттері адамның жүйке жүйесін 

ынталандыру үшін көптен бері пайдала-
нылып келе жатқаны белгілі. Ол ингреди-
енттер, мәселен кофейн, гуарана және 
женьшень сынды өсімдік заттар өздерінің 
сергіткіш қасиеттерімен танымал. Ал 
аминоқышқылдар болса, бір жүйке 
талшығынан екіншісіне импульстарды 
тезірек беруге көмектеседі. Таурин жүрек 
жұмысының қызметін ынталандырады. 
Мұндай компоненттердің қосындысы 
жүрек пен жүйке жүйесінің жұмысына өте 
қатты ықпал ететін көрінеді. 

Олар тахикардия, психомоторлы қозу, 
күйгелектіктің артуы, депрессия сын-
ды жанама әсерлерді де тудырады. 
Энергетикалық сусындарды артық пай-
далану артериалды қан қысымының не-
месе қандағы қант деңгейінің артуына 
ұрындырады. 

Ал энергетикалық сусындарды алко-
гольмен араластыруға мүлдем болмай-
ды. Олардың құрамындағы кофейн қан 
қысымын арттыратын болса, алкоголь 
оның әрекетін одан әрі күшейте түседі. 
Нәтижесінде гипертониялық криз (қатты 
ауру) болуы ықтимал. Энергетикалық 
сусындарды аяғы ауыр әйелдерге, 
балаларға, жасөспірімдерге жүрек, 
қан тамырлары ауруымен ауыратын 
адамдарға мүлдем пайдалануға бол-
майды. 

Сонымен қатар энергетикалық су-
сындар адамға күш - қуат береді деп 
ойлау да қате ұғым. Егер ғалымдардың 
жоғарыда айтқан уәждері рас болса, 
онда ұрпақ болашағы, ұлт келешегі 
үшін жуырда ғана елімізге шегетін шөп 
қоспаларының (микстерінің) әкелінуіне 
тиым салынғанындай, Қазақстанда 
энергетикалық сусындарды өндіруге де, 
сатуға да тиым салған дұрыс.

Б.ЖОЛОЧИЕВ,
аудандық орталық ауруханасының 

нарколог дәрігері.                            

Жемқорлықтың қандай түрі 
болмасын, қоғам үшін қауіпті. Бір 
замандарда  жемқорлық пара 
беріп, пара алу көрінісі болып 
есептелетін. Жемқорлықтың 
бұл түріне жекелеген адамдар 
ғана баратын. Ал, сыбайлас 
жемқорлық ше? Сыбайлас де-
ген сөздің өзі жемқорлықтың 
бұл түріне бір емес бірнеше 
адам, кейде адамдар тобы 
қатысады,  ал осы топ ұлғая 
келе қоғам жемқорлық ауруы-
на шалдығады. Яғни, сыбайлас 
жемқорлық жайлаған қоғам пай-
да болады. Бұндай қоғам сөз 
жоқ, жан-жақты дами алмайды. 
Оның жастарының, қоғамның 
дамуының басты қозғаушы 
күшінің, соншама жемқорлықты 
көріп отырып жігері құм бола-
ды, қайда бармасын, алдынан 
сыбайлас жемқорлық шыға 
берсе кім-кімнің де жасуы хақ. 
Өзегін жемқорлық құрты кеу-
леген қоғамның экономикалық 
дамуы да ойдағыдай бол-
майды. Себебі, сыбайлас 
жемқорлық даму үшін бөлінген 
қаржы - қаражатты талан - 
таражға салып, оны мақсатты 
жұмсалу мүмкіндігінен айыра-
ды. Бұның салдары әлеуметтік 
жағдайдың әлсіреуіне әкеліп 
соғады. Жемқорлар тобының 
ұдайы өсе беруі елді сыбайлас 
жемқорлық жайлаған елге ай-
налдырып, оның экономикалық- 
әлеуметтік, саяси да мәдени 
даму қарқыны күрт кемиді. 
Бұндай жағдайға ұшыраған ел-
дер әлем тарихында болған. 
Міне, осындай жағдайдан 
еліміздің аулақ болуына ықпал 
ететін іс- шаралар қоғамымызда 
жүзеге асуда. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы заң шығып, оның орындалуы 
мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 
тарапынан аса қырағылықпен 
қадағалануда. Құқық қорғау ор-
гандары, қоғамдық ұйымдар, 
бүкіл халық болып қоғам 
дамуының тежегіші - сыбайлас 
жемқорлыққа ашық күрес жария-
ланды. Ол өз нәтижесін де беріп 
келеді. Еліміз дүниежүзі бой-
ынша дамыған елдер қатарына 
көтеріліп, шетелдік компа-
ниялар мен кәсіпорындардың 
біздің елде инвестиция салуы-
на қызығушылығын арттыру-
да, инвесторлардың бұл орай-
да тәуекелге бару дәрежесі 
төмендеп, сенімі артып келеді.

Ал, шетелдік инвестиция, 
дамыған елдердегі озық техно-
логиялармен алмасу - еліміздің 
бақытты болашағының басты 
кепілдерінің бірі. Индустриялық 
- инновациялық дамуымыздың 
кілті, алғы шарты.

Қарапайым логиканың өзі 
қандайда болмасын жаман 
әдеттің,  дерттің мысқалдан бас-
талып бара-бара бойды алып, 
арам кәсіпке айналатындығын, 
адам сол «кәсіптің» қалай          
басталып, қалайша оның 
шырмауынан шыға алмастай 
ілінгенін байқамай да қалатынын 
дәлелдеп келеді. Олай болса, 
сыбайлас жемқорлық «өркенінің» 
тамырына бастауында-ақ бал-
та шабуға міндеттіміз. Ол үшін 
де түрлі шаралар іске асыры-
луда. Мысалы, қызметкерлер              
декларациялары, түрлі саладағы 
сенім телефондары, халық 
қырағылығының күшеюі. Бұлар 
сыбайлас жемқорлықпен 
күресу құралдары десек, олар-
ды жұртшылықтың ел игілігі, 
отанымыздың болашағы үшін 
пайдалануы игілікті іс болып 
табылады. Біздің салық орган-
дары да сыбайлас жемқорлық 
ошақтарының тұтану қауіпі бар 
субъектілерді алалаусыз айы-
рып отыруға міндетті. Себебі, 
сыбайлас жемқорлық салық 
түсімдерінің кемуіне әкеліп 
соқтырады да мемлекеттік 

бюджеттің өсуіне қандай 
дәрежеде болмасын зия-
нын тигізері сөзсіз. Осыны 
жете түсінген салық жүйесі 
қызметкерлері бұл мәселеге 
үлкен мұқияттылықпен, 
жауапкершілікпен қарап, өз 
істері арқылы кәсіпкерліктің 
дамып, өркениетті заманға 
сай қызмет жасауына 
лайықты ықпал етуде. Бір 
жылдары, әсіресе, нарықтық 
экономиканың бастапқы 
кезеңінде шағын және орта 
кәсіпкерліктің дамуына 
бақылау органдары тарапынан 
мезгілсіз - мекенсіз тексерулер 
арқылы кедергі  жасалғаны 
есімізде. Осыны ескерген Ел-
басы кәсіпкерліктің қажетті 
дәрежеде өркендеуі үшін жөнді 
- жөнсіз тексерулерге мора-
торий жариялағаны өте пай-
далы шешім болды. Себебі, 
сол жиі және орынсыз тексе-
рулер сыбайлас жемқорлыққа 
итермелеп, оның дамуына 
жол ашатындығын дер кезінде 
байқады. Бұл шешім кім-кімнің 
де, тексерушінің де тексерілуші 
субъектінің де қолдарының 
таза болуына үлкен мүмкіндік 
жасап, жемқорлық ауруына 
шалдығудан сақтайды.

Бүгінгі таңда жемқорлықты 
ауыздықтау, жемқорларды 
арамыздан аластату мәселесі 
жолға қойылып, дерттің ал-
дын алу үшін барша халық 
болып қолға алуда. Әрине, 
сыбайлас жемқорлық деген 
кеселден тап-таза айығу оңай 
шаруа емес. Одан түгелдей 
арыламыз десек, ол утопия, 
қиял болар ма еді. Бірақ, сол 
айығуға, арылуға жету үшін 
халық болып жұмыстанып 
келе жатқандығымыз, сыбай-
лас жемқорлықпен толассыз 
күресіміз болашағымыздың 
бақыттылығына, егемен 
еліміздің ертеңіне сенімімізді 
үстемелейтіні ақиқат.

АҚСУ АУДАНЫ 
БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК 
КІРІСТЕР  БАСҚАРМАСЫ.

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖОЮ ЖОЛЫНДАМЫЗ

Мемлекет алдына қойылған негiзгi мiндеттердiң бiрi - жоғары 
сапалы мемлекеттiк қызмет көрсетуге барлық халықтың бiрдей 
қол жеткiзуi. Қазіргі таңда заман талабына сай аталған жүйені 
жетілдіру қажеттілігі артып отыр. 

Осының негізінде азаматтар мемлекеттің қызметіне толықтай 
тәуелді, яғни мемлекеттік қызмет көрсетуші органдардың басты 
мақсаты - азаматтардың өмір сүруіне тиісті жағдай жасау. Қазіргі 
кезеңдегі электронды мекен-жай анықтамасын беру маған ұнайды. 
Себебі, веб-портал арқылы жылдам алуға болады. Желілік 
қауымдастық мемлекеттік төлемдерді үйде отырып төлей беруге 
болады.

«Қарасу ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 2019 жылы 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру мәселесі бойынша 
дөңгелек үстелдер мен жәрмеңкелер өткізілді.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде халықтың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін сақтауды қамтамасыз ету 
белгілерінің бірі болып әкімшілік кедергілерді азайту, халыққа 
мемлекеттік қызметтерді көрсету тиімділігін арттыру және 
мемлекеттік қызметтерді сапалы көрсету болып табылады.

Гүлжан СУГРАЛИНА,
Қарасу ауылдық округі әкімі аппаратының 

бас маман – іс жүргізушісі, 
«Nur Otan» партиясының мүшесі.

МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕР - ӨМІР САПАСЫ

МАМАН КЕҢЕСІ
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІ - 
ӨРКЕНИЕТ ЖОЛЫ

 18 қазан 2019 жыл

«Ақсу ауданының білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 
көшесі, №5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

 Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын: «Ақсу ауданының білім бөлімінің «Егінсу орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің мектеп директоры

Мемлекеттік орта білім беру мекемелері басшыларының лауазымына 
кандидаттардың Конкурсқа қатысуы үшін мыналар талап етіледі:

1)  жоғары және жоғары білімнен кейінгі білімінің болуы (педагогика немесе бейіні 
бойынша);

2) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде басшылық лауазымдағы 
жұмыс өтілі кемінде бір жыл, шағын жинақты мектепте педагогикалық жұмыс өтілі 
кемінде үш жыл, басшылық лауазымдағы жұмыс өтілі талап етілмейді;

3) бірінші немесе жоғары біліктілік санатының болуы;
4) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысанда-

рын бекіту туралы" ҚР Денсаулық сақтауминистрінің міндетін атқарушының 2010 
жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық 
жағдайы туралы анықтама;

5)  соттылығының жоқ екені туралы анықтама;
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, 

нақты тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан 

өндірістік мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9. соттылығының жоқ екені туралы анықтама;

  Санаты

  А-1-3-1

теңгеден

82468

теңгеге дейін

99988

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

2. Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында 

әңгімелесу;
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған ме-

зеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 
Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 5,                 
  тел 8( 7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

Ілияс Жансүгіровке! 
Қазақтың құлагері Ілияс аға! 
Оқыдық поэмаңды "Күйші"," Дала", 
Шығармаңыз жырланған биік шыңда, 
Қазағыма бүгінгі асыл мұра!  

Сол мұраның ерекше шығармасы,
Ақан жайлы "Құлагер" поэмасы!
Шаң бұрқырап, бәйге бермес 
                                тұлпары ғой,
Алты алаштың айнасы трагедиясы!

Қас шебері суреттеді Арқа елін,
Өнерімен өрнектеді өлеңдерін!
Сәйгүліктің шабысын жазғанымен,
Қасіретін сол ғасырдың айтқан ерім!

Ілиястың кіндік қаны тамған мекен,
Ойтоғанда төртінші ауыл деген!
"Кіндік қоңыр" ескі атауы "Ақ балшықты" 
Ақсу болысы, Қапалдың уезінен!

Алғашында әкесі хат танытып,
Кейін ауыл молдасынан сауаттанып.
Қарағашта Мамания мектебінде,
Білім алды қолына қалам алып!

Ташкент, Мәскеу төріне аяқ басып,
Білім алды қатарынан түсіп асып!
Қазақстанның ең алғашқы төрағасы,
Жазушылар одағын берген ашып!

Бір туары қазақтың "Үш бәйтерек",
Ел біледі Ілияс, Сәкен деп Бейімбет!
Үш алыбым ұлан - ғайыр даласының,
Аз ғұмырда жарық жанған жұлдызы 
                                         ма еді?

Халық жауы деп қамауға алынғанда,
Фатимаға айтқан екен барғанында!
«Баламды етікші қыл амал қанша,
Жазушы боп жазықсыз қамалғанша!»

Қиын қыстау заманда туған жырлар, 
Тәрбиелік мәні зор идеялар!
Қазақтың Абайдан соң шаңырағында,
Поэзиясы Ілиястың орын алар!

Туындысы ойға қанат нәр беретін!
Талай буын өнеге ап келетін!
Мен де өстім Ақсудың тау тасында,
Ауылымда Жансүгіров Ілияс дейтін!

"Ағынды менің Ақсуым» деп білетін,
Ақиланған ағысы өзгермейтін!
Мақтан тұтам ұлы тұлға жерлесімін,
Шығармасы ешқашан ескірмейтін!

Жүз жиырма бес жасыңызды Ілиас аға!
Атап жұртым тойламақ Ақсуымда!
Талай талант шықса да сіздей болмас,
Тағасы темір - Құлагері қазағымда!

          Дәнел ТҰРЫСБЕКОВ.

10. Мектепті дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 

оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны 

Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексін, сондай-ақ педагогика және психология негіздері 
бойынша тестілеуден және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ 
ұсынылады, шекті деңгей 50%  құрау керек. 

 Лауазымдық жалақы мөлшері:

І.ЖАНСҮГІРОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 125 ЖЫЛ!

Ауыл үлкен қарбалас үстінде. Олай 
болмағанда! Ел биыл қазақ халқының 
ақиық ақыны Ілияс Жансүгіровтың  125 
жылдық торқалы  тойын  марапаттап 
атап өтпек... 

Дүбірлі думан  Ойтоған  ауылы нық  
сары  алтындай  құлпырған кең  даласын-
да ауыл тұрғындарының еселі еңбегімен 
гүлдене  түсуде.  Ауыл  көшелері әсіресе, 
Абай, Жанбай, Әділбек көшелеріне 
асфальт төселіп, жол жиектері ретке 
келтіріліп,  ел  игілігіне  айналуда, көше 
бойы самалдай жарқыраған жарық шам-
дарымен безендірілді. Қыстақ әлемін 
көріктендіруде. Ойтоғаннан оқып, 
білім алған азаматтар еңбегі ерен,  
ел  мақтанышы  боларлықтай әрекет- 
қимылдар жасалуда. 

Ауылымызда  жасыл  желек  жамылған 
«Жастар саябағы» орталық  көше 
бойынан  ашылып, жүйелеп жасалған  
арықтар  сән - мәнімен  бой түзеп,  
сәулетті  алма ағаш - бұталармен  
көмкерілген. Ауыл  әкімі Тұрсыннұр 
Білісбектің басшылығымен Ойтоған 
округі тұрғындары жұмылып іске кірісіп,  
аймақ  көркін  көтеруге атсалысты,  

ЖАҢАРЫП, ЖАСАРҒАН
ОЙТОҒАНЫМ...

ұйымдастыру жұмысы жаппай қолға 
алынды. Ауыл ішінен жүргізілген арық 
тоғандары ретке келтірілді. 

Бұрындары  қазылған су  құбыры  қайта  
жаңартылып,  ауыл  тұрғындары  мөлдір, 
таза  сумен қамтамасыз  етілді. Ойтоған 
округіндегі Ілияс Жансүгіров атындағы  
мектеп төңірегі, ауласы қайта оңдалып  
ауылымыздың  көрікті жайына  айналды. 
Сол сияқты  мектеп  іші де безендірілген. 
70-80 жылдары мектепті  басқарған,  мек-
теп  үшін  барын  салған азамат  Мұқанов  
Қасымбектің жанұясынан шыққан  
өркендері Ерік, Анаргүл т.б. әке жолын  
жалғастырып, мектептегі арнайы қазақ 
тілі, әдебиет пән кабинеті жабдықталып, 
оны  түрлі  техникалық  жарақтандыру,  мек-
тепке  қажетті  құрал - жабдықтар,  фото-  
суреттермен,  басқа да  көрнекіліктермен  
безендірді. 

Мектеп залында өткен кезеңдерде  мек-
тепке  еңбегі  сіңген ұстаз - мұғалімдерді 
атап  айтсақ, И.Аятбаев,  Ә.Қожабеков, 
Б.Бижігітов, Ж.Әбішев, С.Сейітқалиев, 
К.Долбақов  т.б. сурет фотолары керек 
орындарға орналасқан. Сол сияқты ауыл 
ардагерлері де  еленіп суреттері төрінен 

орын алған. 
Өткен ғасырдың 40-50 жылдары 

кеңестік дәуір кезінде ерен еңбегімен,  қой 
шаруашылығын дамытуға зор үлес қосқан 
социалистік  еңбек  ері Құрманбай Жан-
бай атамыздың еңбегін атамай өтуге  әсте  
болмайды. Ілияс атамыздың ескерткіші 
ауылымызға орналастырылды. Сонымен 
қатар  мектебіміздің  түлегі, Алматыда 
тұратын Ахат Дүмшебайұлының ауыл ба-
лаларына арнап шағын  футбол  алаңын 
салып, көпшіліктің көңілінен шықса, 
ауыл сыртындағы Ілияс атамыздың  
ескерткіші  жан-жағы брутчетка  қаланып, 
жаңартылды. Ауыл  кіре берісіндегі 
арка Латын қаріпбиінде жазылып, 
өзгертілді.  Асфальт салынған жерлер-
ге жүргінші  жолы   (тратуар)  салынды.  
Атамыздың  осындай мерейтойында жас 
жеткіншектерді жақсы  жұмылдырып,  
оқырмандардың конференциясын өткізу 
ғанибет іс болмақ. Елдің  рухани мәдени 
істері де  алға  қойылған, ел  өңірі жаңара  
бермек.

    Г. ҚОЖАБЕКОВА, 
Ойтоған ауылдық кітапханашысы,  

"Nur Otan" БПҰ мүшесі.  

Бүгінгі күн тәртібіне қойылған ең өзекті, тағдыр шешті мәселенің 
бірі – қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру. Тарихи тамыры терең 
тұғырлы тілімізді түлетіп, санамызды сілкінткен, заманның өзі 
талап еткен бұл бастама көпшіліктің қызу талқысына түсті. Туған 
тіліміздің тамырына қан жүгіртіп, бабалардың аманат еткен тілін 
ұрпағына саф таза қалпында жеткізуге бастайтын ұлы баста-
маны халқымыз сарыла күткен еді. Ел ішінде латын әліпбиінің 
бірыңғай стандартын енгізу мәселесі бойынша түрлі іс-шаралар 
өткізілді. Зиялы қауым өкілдерінің, тіл майталмандарының, 
тарихшылардың, ғалымдардың, сарапшылардың, жалпы 
бұқараның ой-пікірлері ортаға салынды. Латын әліпбиінің түрлі 
нұсқалары сараланды, әліпбиді жасау барысында қазақ тілінің 
дыбыстық жүйесінің сақталуы, сонымен қатар ғылыми принцип-
тер негізге алынды.  

Жаңа әліпбидің бізді жаңа мүмкіндіктерге, зор жетістіктерге 
бастайтыны сөзсіз. Себебі латын қарпі – ғылым мен техниканың, 
интернет пен IT-технологиялардың тілі. Латын әліпбиі ру-
хани болмысымызды байытып, қоғамдық ой-санамызды 
жаңғыртады. Бұл әліпби қазақстандықтар үшін ғана емес, 
сонымен қатар төрткүл дүниеге тарыдай шашылып кеткен 
қандастарымызға да ортақ әліпби болмақ. Латын әліпбиі – түркі 
әлемімен ықпалдасудың төте жолы.  

Еліміздің үштілділікке көшу үдерісі жылдамдап, ғылымымыз 
қарыштап дамиды. Уақыт сынынан өткен өміршең латын гра-
фикасын қазіргі таңда әлем халқының 80 пайызы меңгерген 

екен. Әлемде көп таралған жазбаның бірі латын алфавиті 
екенін, әлемдік ақпараттың 70 пайызы осы таңбамен тара-
тылатынын, ғылымның тілі, халықаралық терминдер, форму-
лалар да негізінен латын әріптерімен жазылатынын ескерер 
болсақ, жаңа әліпби бізге зор мүмкіндіктер туғызады. Латын 
жазуына көшу бүгінгі күннің кезек күттірмес қажеттілігі екенін, 
латын жазуы әлемдік өркениетке бағыттайтын күре жол бола-
тынын қазақстандық әр азамат білуге тиіс.

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы Есеболатов ауылдық округінің 
мәдениет үйінде де мұқият оқылып, жан-жақты талдану 
үстінде. Әсіресе,  ауыл мәдениет үйінің қызметкерлері, көзі 
қарақты, көкірегі ояу жастарымыз латын әліпбиі төңірегінде 
тұщымды ой-пікірлерін білдіруде. Ауыл жастарының латын 
графикасын енгізу мәселесін ықыласпен қабылдағанын атап 
өткен орынды.  Жеткілікті ұйымдастыру мүмкіндігін, кадр бай-
лығын, сондай-ақ, көп тілді білім беру сала сындағы үлкен 
тәжірибесін қолдана отырып,  мақалалар мен түрлі кітаптарды 
жарық қа шығару, дәрістер оқу, көрмелер ұйым дастыру арқы-
лы Президенттің бағалы бастамасын кеңінен дәріп теуді 
жүзеге асыруда.   

Шолпан ЖҰМАБЕКОВА,
Есеболатов округі ауылдық клубының музыкалық 

жетекшісі, "Nur Otan" БПҰ мүшесі.  
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ЕЛ ТЕГІ АЛСЫН ҚАЙДАН КЕМЕҢГЕРДІ
ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 125 ЖЫЛ!

ДҮБІРЛІ ТОЙДЫҢ ДОДАСЫ
Ілияс Жансүгіров десе, 

ойланбастан-ақ есімізге 
"Құлагер" поэмасы түседі. 
Өткен замандағы обырлық 
пен зұлымдық қатар мінгескен 
қоғамның ащы шындығын тайға 
басқан таңбадай анық көрсете 
білген ақынның тағдыры да 
Құлагердің тағдырындай қысқа 
болды. Бірақ Ілиястың құлагер 
жырларының күміс ер-тоқымы 
мен айыл - тұрманының еш 
біріне қиянат жасалмай шауып 
келеді, әлі де болашаққа бет 
алып шаба бермек.

Алты алаштың ұлы құл, 
қызы  күң болмасын деп жауы-
на тіл қылышымен жалаң аң 
жейдесімен қарсы тұрған еңселі 
ерін елі есінен әлі шығарған жоқ. 
Дүркіретіп отырып ақынның 125 
жылдық мерейтойын республи-
ка деңгейінде тойлап өтті.

Ал енді құлагердей тұлпарды 
әлемге танытқан ақынның той-
ында бәйге болмауы мүмкін бе? 
Ендеше, Талдықорған қаласын-
дағы атшабарда болған 3 бірдей 
автокөлік тігілген бәйгемен 
палуандар күресіне атбасын 
бұрсақ...

Қайырып қыстай баптап  
                                     Құлагерді,

Осы астың  дақпыртына 
                       Ақан келді.
Мінгізіп бәйге бала        

                               жайтаңдатып,
Аулына ас бергеннің   
                     тақау келді.
 
Араға алты қонып, 
                     алыс жерді,
Алып ед жайлап жүріп 
                        Ақан сері.
Хабары  Құлагердің осы жаққа
Келуші  ед еміс - еміс көптен 

бері,-дегендей атақ даңқы 
талайға мәшһүр бүгінгінің ат 
баптаған Ақандары үкілеген 
арғымақтарын дүбірлі тойдың 
додасында бақтары мен бап-
тарын сынағалы жиылыпты. 
Таң бозынан оқтаудай жараған 
жүйріктерін сылап - сипап, қол  
- аяғын қарап "бісмілләсін" ай-
тып, бір – біріне аттарың бәйгелі 
болсын,-деп тілек тілеп жүрген 
бапкерлердің қатары жетерлік. 
Бәйге һәм палуан күресі десе 
делебесі қозбас қазақ жоқ 
шығар, күн арқан бойы көтеріле 
қос жарысты тамашалауға кел-
ген қонақтардың да қатары 
көбейе бастады. Тойдың өткізілу 
тіртібі бойынша бәйгеден бұрын 
палуандар күресі болатын, ен-
деше құлагер поэмасындағы 
осы бір өлең жолдарына кезек 
берсек: 

Ышқынтып сыбызғыны, 
               дабылды ұрып,
Екеуін қоя берді 
                 шабындырып,
Алысты арс - ұрс етіп екі 
                           арыстан
Таласты, бірін - бірі алып,  

                                          жұлып.
Сарыны өшіктіре, жауықтыра,
Арсаңдап омыраулады 
                      алып қара,
Түспеді ол допша қарғып,    

                           мысықша арғып,
Дегендей «Күшің болса алып  

                                            қара!»

Ол дағы өз әлінше алып қана,
Әркімді жығып жүрген 
                      шалып қана.
Бұлтылдап жыққан жерде 
                                 жатпай тұғын,
Басқаға бастырмайтын  
                       балық бала.
 
Желкілдеп қара сақал 
                       шудадайын,
Бұлқынды алып қара 
                        бурадайын.
Шабынды қаңтардағы 
                          күйі түсіп,
Дегендей «Алып соғып, 

жұлмалайын» кез енді бас-талды. 
Сонымен арыстандай жүректі, 
бұра сан жігіттердің қалың 
кілемдегі белдесуі де қызып 
келеді. Шешуші кезеңге шыққан 
3 палуанның арасындағы талас 
айтарлықтай тартысты болды. 
Әсіресе, Талдықорған қаласының 
атынан шыққан 2017 жылы әлем 
барысы атанған Ұлан Рысқұл 
мен Ақсу ауданының намысын 
қорғаған Александр Касачевтың 
арасындағы белдесуді айтуға бо-
лады. Аудан намысын қорғаған 
палуанымыздың салмағы Ұлан 
палуаннан әлдеқайда жеңіл, 
сондай - ақ, тәжірибесі де аздау, 
атағынан ат үркетін Ұланмен бел-
десуде оңай емес екені белгілі. 
Басында Александр жүрексінді 
ме бірден әдіс жасауға асықпады. 
Керісінше Ұлан бүк ұпайын 
иеленді. Соңғы минуттарға 
жақындағанда А.Касачев орай-
ын тауып Ұланның жауырынын 
жер иіскетіп, таза жеңіске жетті. 
Нәтижесінде күреске тігілген 
"Нива" автокөлігін тізгіндеді. Ал  
екінші орынды Ұлан Рысқұл, 
үшінші орын қызылордалық 
Еламан Ерғалиевтің тәлейіне 
бұйырды. Осылайша палуандар 
күресінің де нүктесі қойылды.

Жасымнан жылқы деме менің  
                               жаным,

Атырдым жылқы ішінде 
                      өмір таңын.
Жапанда жел жылқының  

                               үстінде өскем,
Мекендеп өміріме аттың 
                             жалын.
 
Мал сырлас, аттың сыры 
                    маған мәлім,
Жырым - жылқы, жүйрік 
               ат - салған әнім.
Аспан асты, жер жүзі - 
                      кең сақара,
Күн көріп атам қазақ 
                  келген мәлім.
 
Қазақтың жылқы аңсатқан
                жарлы, байын,
Жарлыны жалғыз атсыз 
                   алды уайым.
Сүйген жар, сенген достан  

                  жақын жылқы,  
Білген жан бекер демес аттың 

жайын,-дегендей аттың жайын 
білетін ағайынның ат шабарға 
көз тігер сәті де келіп жетті. Түс 
ауа дүбірлі бәйгенің додасы да 
басталды. Жалпы бәйгеге жер - 
жерден барлығы 54 сәйгүлік кел-
ген екен. Сонымен төрешілер 5 
айналымды топ бәйгенің аттарын 
жіберді. (29 сәйгүлік бақтары мен 
баптарын сынады)  Көсіле шапқан 
жануарладың тұяқ дүбірінің өзі 

ақын рухын оятып, бүгінгі елге 
рух бергендей дүбірлетіп алды-
мыздан әп - сәтте - ақ өте шықты. 
Десе де бес айналымда да аз 
қашықтық емес екені бәрімізге 
мәлім. Соңғы айналымның 
түзу жолында оқ жыландай 
атылған Талғар ауданынан 
келген шабандоз Мұхамеджан 
Закирұлы тізгіндеген арғымақ 
Н.Есеболатов ауылы тіккен авто- 
көліктің иесі атанды.

Сонымен топ бәйге өз мәресіне 
жеткен соң нағыз құлагерлер 
шабатын 11 айналымдық 
яғни 33 шақырымдық ала-
ман бәйге басталды. Шабатын 
қашықтық алыс болғандықтан 
шабандоздардың аттың тізгінін 
бірден жібермесі анық. Бірін - бірі 
бақылап, аттардың аяқ алысын 
аңдитын сәттері. Аламан бәйгеде 
шабандоздардың да шеберлігі 
өте қажет. Атын болдыртып ал-
май соңғы мәреге жеткізу тек қана 
шабандоздың қолында десек 
артық емес. Міне, аттың бабымен 
бағын, шабандоздың тәжірибесін 
сынар шақ алғашқы айналым-
дардан байқалады. Үшінші ай-
налым бітіп, төртінші айналымға 
кеткенде шырайлы шығыстан 
арнайы аламанға келген Жо-
март Сайболатовтың тұлпары 
топ бастап суырылып шықты. 
Топтасқан аттардан арқан бойы 
емес жарты шақырымдай алда 
кетті. Қалған жеті айналымда да 
сол қалпынан жазбай шырай-
лы шығыстың тұлпары аламан 
бәйгеге тігілген темір тұлпарды 
тізгіндеді.

Топ және Аламан бәйгеде де 5 
орынға жүлде қойылды. Бапкер-
лер үшін баптаған арғымақтары 
топ жарып жүлделі болғаннан 
артық ғанибет жоқ шығар... 
Десе де Батырашы жоқ заманда  
бүгінгінің құлагерлері бабы да, 
бағы да жанып бәйгеден келді.

Екі күнге созылған дүбірлі 
тойдың додасы өз мәресіне жетті.

Жыл басынан бері сан рет 
пысықталған тойдың дайындық 
жұмыстары да өз нәтижесін 
берді. Алыстан келген ағайын ау-
зынан тастамай айта жүретін той 
болды.

Ал Ілиястың ашылмаған 
қырларын ашу, шығармаларын 
кеңінен насихаттау шаруалары 
әлі де жалғасын таба бермек.

Түйін

 Ақын Құлагер поэмасында:  
    Ақанды айтпаса да        
                              «қолбасы» деп,

Аяды «Құлагердің                          
                               жолдасы» деп:

Лағынет оқыды әнмен 
                      өткен күнге,
«Сол сұмдық осы қырда  

                            болмасын!»-деп 
түйіндеген екен. Ендеше, бізде 
заманымыздың құлагерлерінің 
аяғынан шалып, орға құлатар 
айбалталы Батыраштар жоқ бол-
сын деп тілейік.

  
Кенжебек ӘКІМБЕК,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі.
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ӨЗ ЕЛІ - ӨЗ ЕРЛЕРІН ЕСКЕРМЕСЕ,
ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 125 ЖЫЛ!

Атамекен – ақ мекен. Осы-
нау қасиетті жерге кімнің бол-
са да көңілі ерек. Адамзаттың 
болмысын қалыптастырып, 
адами қасиеттерді сіңіретін 
де сол – туған жер. Алыста 
жүрсе де үй - жайын, қара 
шаңырағын аңсап жүретіндердің 
бірі, бала кезінен зерек өскен 
ел баласы Молдияр Нұрбаев 
бүгінде сол еңбекқорлығының 
арқасында сүрінгенге сүйеу бо-
лып жүр. Кәсіпкерлігінен тапқан 
қомақты табысын туған ауылын 
көркейтуге жұмсап келеді.

Кәсіпкер өзі туып - өскен 
Ақсу ауылына кезіндегі Ма-
ман Тұрысбек қажыдан кейін 
өзі оқыған білім ошағын өз 
қаражатымен қайтадан күрделі 
жөндеуден өткізіп берген. Ол 
туралы газетіміздің өткен санда-
рында мақтана отырып көлемді 
мақалалар жазған болатынбыз. 
Сол мақалалардың соңында 
биылғы Ілияс атамыздың 125 
жылдық Ұлы тойына да азамат 
ретінде қолын созғанын айттық. 
Аудандағы «Ілияс қорына» 
қомақты қаражат салса, одан 
бөлек аудан орталығына Ілияс 
атамыздың бойы 6 метрлік, 
аяғымен тік тұрған ескерткішін 
жасап әкеліп орнатты. Бір жыл 
бойы дайындалып, көптен күткен 
тойымыз міне осы шараның 
ашылу салтанатымен бастал-
ды. Ескерткішті ашу құрметіне 
облыс әкімі Амандық Баталов, 
ескерткішті орнатқан демеуші 
Молдияр Нұрбаев, спорт майтал-
маны, Молдияр ағамыздың досы 
Жақсылық Үшкемпіров және 
қоғам қайраткері, ауданымыздың 
бұрынғы әкімі  Наурыз 
Қылышбаев пен жерлесіміз, жур-
налист Нұртілеу Иманғалиев ие 
болды. Ескерткіш ашылғаннан 
кейін жиналған көпшілік гүл 
шоқтарын қойып, құттықтау 
тілектер айтылды. Тойға ақын жа-
зушылар, ғылым қайраткерлері 
және Үш арыстың бірі Бейімбет 
Майлиннің де ұрпақтары келіп, 
өз ықыластарын білдірді.

Құлагер акын Ілияс 
Жансүгіровтің 125 жылдық той-
ын жүргізу «Алматы облысының 
Құрметті азаматы», «Аксу 
ауданының Құрметті аза-
маты», жерлесіміз Нұртілеу 
Иманғалиұлына табысталды. 

Жиындағы алғашқы сөзді об-
лыс әкімі Амандық Баталов 
алды.

- Құрметті қауым, кұрметті ме-
рейтой қонақтары! 

Халқымыздың  біртуар 
перзенті, қазақ поэзиясының 
дулдүлі, алты Алаштың ардақты 
ақыны Ілияс Жансүгіровтың ме-
рейтойы кұтты болсын! Бүгін 
туған жерінің төрінен ақынға ар-
налып еңселі ескерткіш орнатыл-
ды.

Бұл - елінің тарлан талантқа 
деген кұрметі, ерен ерге деген 
тағзымы деп білеміз. Заңғар жа-

зушы Мұхтар Әуезов «Қазақтың 
Абайдан кейінгі заманындағы 
аса дарынды ақыны Ілияс 
Жансүгipов, Ілияс поэзиясы 
ойға қанат, сезімге нәр беретін, 
ешқашан ескірмейтін, мәңгі жас 
поэзия»,-деп баға берген еді.

Жетісу топырағында туған кай-
раткер - тұлға қазақ әдебиетінің 
барлық жанрына елеулі енбек 
сіңірді. Қазақстан Жазушылар 
одағының тұңғыш төрағасы 
болды. Ақын шығaрмаларынан 
Құлагердің дүбіpі, дала жыры, 
қобыз үні, домбыра күмбірі есіп 
тұрады.

Осы даналық ізі, ұлылық биігі 
- ұрпақтың ойына қуат, бойына 
нәр беретін баға жетпес байлық, 
- деп облыс әкімі Амандық Ба-
талов Ілияс атамыздың шығар-
маларының бағасын асырды. 

Бұдан ары аймақ басшы-
сы ел азаматтарының өткенді 
құрметтеу, тарихты парақтау, ұр-
пақты тәрбиелеу, ұлтты ұйыстыру 
барысындағы азаматтық істеріне 
тоқталып, кәсіпкер азаматтардың 
Елбасының бағдарламасын 
жүзеге асыруга, туған жерін 
керкейтуге белсене атсалы-
сып келе жатқанын айта келе, 
осындай игі істің атқарылуына 
мұрындық болған Алматы 
облысы газ шаруашылығы 
acсоциациясының төрағасы, ме-
ценат Молдияр Нұрбаевқа, сон-
дай - ақ, осы ақын атамыздың 
мүсінін жасаған мүсінші, 
Мәдениет саласының үздігі, 
Қaзбек Дулатовтың еңбeгiне де 
кеңінен тоқталып, ризашылығын 
білдірді.

 Сөз соңында, ел ерімен, ер 
елiмен мықты. Алтын бесік ел 
іш аман болсын! Халқымыздың 
берекесі мен мерекесі арта 
берсін, деп тойдың ел үшін алар 
орнына ерекше мән берді.

Келесі сөз кезегін алған 
жерлесіміз, қоғам қайраткері, 
Наурыз ағамыз ақынның өміріне 
қысқаша тоқталып, соңында 
«Жетерміз біз тілекке» деген 
өлеңін оқып, шара көрігін кыз-
дырды.

Филология ғылымдарының 
докторы, Жазушылар одағы 
басқарма төрағасының орынба-
сары Бауыржан Жақып, Бейімбет 
Майлиннің ұрпағы Дәмен 
Әбілқасымқызы, 

Тойдың жалғасы ауданның 
орталық стадионында жалғасты. 
Мұнда «Ілияс Жансүгіровтің өмірі 
мен шығармашылығы» атты 
кітаптың тұсауы кесіліп, көпшілік 
назарына «Құлагер» поэмасының 
сахналық қойылымы ұсынылды.

Осы кезде ауыл сыртындағы 
атшабарда (ипадром) аудандық 
дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің және ветеринария 
саласының ұйымдастыруымен, 
аудандық «Ілияс қорының» 
қолдауымен қазақтың ұлттық 
ойыны «Көкпар» ойнатылып жат-
ты. Нәтижесінде І орынды Ал-

маты қаласы, ІІ орынды Ақсу 
ауылы, жүлделі ІІІ орынды 
Талдықорған қаласынан келген 
шабандоздар иеленді.

Орталық стадионнан кейін 
орталықта ауылдық округ-
тер мен мекемелердің ар-
найы тігілген ақ қанатты киіз 
үйлерінде қонақтарға Ілияс 
атамыздың рухына арна-
лып ас берілді. Журналистер 
Ойтоған ауылына барып той 
қарсаңындағы ақын ауылының 
тыныс – тіршілігімен танысып 
қайтты. 

Кешкісін қонақтар «Молық-
бай» атындағы мәдениет 
үйінде облыс бойынша үздік 
қойылым атанған аудандық 
«Ақсу халық театрының» 
күшімен жерлесіміз, ақын 
Құдаш Мұқашевтың «Дала дас-
таны» қойылымын тамашала-
ды.

Екінші күні Талдықорған 
төріндегі Б.Римова атындағы 
драма театрында өткен Ілияс 
Жансүгipовтің 125 жылдығына 
арналған «Өз елі өз ерлерін 
ескермесе, ел тегі кай-
дан алсын кемегерді» атты 
pеспубликалық ғылыми кон-
ференцияны ақын, Қазақстан 
Жазушылар одағы басқарма 
төрағасының бірінші орынба-
сары, мемлекеттік «Дарын» 
жастар сыйлығының, «Алтын 
қалам» қоғамдық сыйлығының 
иегері Ақберен Елгезек ашып, 
жургізді.

Жиын ақын шығарма-
шылығына арналған 20 томдық 
кітаптың және «Үш арыс» 
кітабының тусауын кесумен  
басталды. Алғашкы сөз об-
лыс әкімі Амандык Баталовқа 
берілді.

Жыр Құлагерінің 125 
жылдығына орай көптеген 
шара ұйымдастырылды.

Ілияс Жансүгровтың 
кітапханасы "Бикен Римова" 
атындағы театрда кең келемде 
көрме ұйымдастырды. «Жетісу 
суреттері» тақырыбында 
республикалық суретшілер 
пленері, республикалық 
жазба акындар мүшәйрасы 
ұйымдастырылып, осы 
байқаудың жеңімпаздары ма-
рапатталды. Бас жүлде ақын 
Байбота Қошым - Ноғайға 
бұйырды. Бірінші орынды 
Арқадан келген арқалы ақын 
Серік Ақсұңқарұлы, екінші орын-
ды талдықорғандық Жангелді 
Немеребаев, үшінші орынды 
Жетісудың жас жүйрігі Мұхтар 
Күмісбек пен түркістандық Ба-
тырхан Сәрсенхан иеленді.

Тойдың  жалғасы 
Талдықорған атшабарын-
да бәйге және балуандар 
белдесуімен жалғасты.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

АДАМГЕРШІЛІК АРЗАН АДАМДАРДА КЕЗДЕСПЕЙТІН ҚЫМБАТ ҚҰНДЫЛЫҚ
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       (Кириллица)                           (Латынша)
1.	 Аймамбетов	Дөненбай								Aimambetov	Donenbai	
2.	 Ақжолтаев	Бұрғанбай										Aqjoltaev	Burganbai
3.	 Ақашев	Садық																						Aqashev	Sadyq
4.	 Айтжанов	Тұрысбек													Aitjanov	Turysbek
5.	 Әбсалямов	Ахметбек											Absalamov	Aqmetbek
6.	 Әділбеков	Бибай																		Adilbekov	Bibai
7.	 Әлімбеков	Әуесхан														Alimbekov	Auesqan
8.	 Байболов	Қайролда													Baibolov	Qairolda				
											(Жекен	ағаның	атасы)
9.	 Бақтыбаев	Иманбек														Baqtybaev	Imanbek
10.	 Батырбаев	Батырхан												Batyrbaev	Batyrqan
11.	 Батырханов	Әмірғали											Batyrqanov	Amirgali
12.	 Бисекенов	Мұқан																		Bisekenov	Muqan
13.	 Былшықов	Сүлеймен											Bylshyqov	Suleimen
14.	 Былшықов	Бекіш																			Bylshyqov	Bekish
15.	 Есімбеков	Мырзабек													Esimbekov	Myrzabek
16.	 Жақанов	Боранбай															Jaqanov	Boranbai	
17.	 Жакыпбеков	Қапыш														Jaqypbekov	Qapysh
18.	 Жаманбалинов	Зейнал								Jamanbalinov	Zeinal
19.	 Жалпақов	Дәрменқұл											Jalpaqov	Darmenqul
20.	 Имандықов	Тілеу																		Imandyqov	Tileu
21.	 Қарабаев	Құрманбай												Qarabaev	Qurmanbai
22.	 Қарыбаев	Сансей																	Qarybaev	Sansei
23.	 Қалиақберов	Мырзахан								Qaliaqperov	Myrzaqan
24.	 Құйқабаев	Исмағұл															Quiqabaev	Ismagul	
25.	 Қырбасов	Қали																						Qyrbasov	Qali
26.	 Қырбасов	Қалит																				Qyrbasov	Qalit
27.	 Қырбасов	Мәди																					Qyrbasov	Madi
28.	 Қылиев	Бесетбай																		Qyliev	Besetbai
29.	 Қылиев	Қалдыбай																	Qyliev	Qaldybai
30.	 Құдайбергенов	Айтқожа								Qudaibergenov	Aitqoja
31.	 Нүсіпов	Шатырбай																	Nusipov	Shatyrbai		
											(Өтебай)
32.	 Омарбеков	Қабас																				Omarbekov	Qabas
33.	 Омаров	Тұрсын																							Omarov	Tursyn	
											(Тұрсын	төре	Гүлжанның	атасы)
34.	 Разбеков	Сұлтанбек																Razbekov	Sultanbek	
35.	 Сарбасов	Арнай																						Sarbasov	Arnai	
											(Тәстемір	–	болыс)
36.	 Сарбасов	Есімхан																			Sarbasov	Esimqan
37.	 Сарбасов	Жабықбай															Sarbasov	Jabyqbai			
											(Нұрәлінің	атасы)
38.	 Сарбасов	Ғабдолла																Sarbasov	Gabdolla
39.	 Сарбасов	Ғаділ																							Sarbasov	Gadil
40.	 Саурамбаев	Әбдрахман									Saurambaev	Abdrahman
41.	 Сатырбаев	Қасен																				Satyrbaev	Qasen
42.	 Сауытбаев	Сапарғали												Sauytbaev	Sapargali	
43.	 Сырттанов	Сейітхан																Syrttanov	Seitqan
44.	 Тәнекенов	Ешмұхамед											Tanekenov	Eshmuqamed
45.	 Тәнекенов	Қожабек																	Tanekenov	Qojabek		 		
											(Серікбай	ағаның	атасы)
46.	 Тартысбаев	Жөкей																		Tartysbaev	Jokei	
											(Әлияның	атасы)
47.	 Тартысбаев	Науай																			Tartysbaev	Nauai	 	

															(Әлияның	атасы
48.	 Тасубаев	Қали																										Tasubaev	Qali
49.	 Тектібаев	Толымбек																	Tektibaev	Tolymbek
50.	 Телібаев	Дәулетбек																		Telibaev	Dauletbek
51.	 Толқынбаев	Декебай																Tolqynbaev	Dekebai
52.	 Толқынбаев	Бопыл																			Tolqynbaev	Bopyl	
53.	 Тоқтабаев	Төлембек																	Toqtabaev	Tolembek
54.	 Тұрысбаев	Манабай																	Turysbaev	Manabai
55.	 Тұрысбеков	Сұлтанқұл													Turysbekov	Sultanqul
56.	 Шатырбаев	Ғали																							Shatyrbaev	Gali	 	

															(Өтебай)

 Құраған: Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.
Осы аталған адамдардың ұрпақтары, танитын туыстары 

болса, 8 777 777 77 77 телефон нөміріне 
хабарласуларын сұраймыз. Берікбол ҚАСЫМОВ.

1930	 жыл.	 Наурыз	 айы.	
«Бөрібай»	көтерілісі.
(«Халық	 жауы»	 саналып,	 58	

бабтың	 бірнеше	 тармағымен	
айыпталып,		атылғандар	тізімі.
Барлығы	 да	 «айыбы	

жоқ»	 деп	 ақталған.	 Осылар	
«Бөрібай	 көтерілісіне»	халықты	
ұйымдастырып	басқарғандар).

«Кеңғарын	 орта	 мектебі,	
мектепке	 дейінгі	 шағын	
орталығымен»	 коммуналдық	
мемлекеттік	 мекемесінде,	
1	 қазан	 Қарттар	 күніне	
орай	 мерекелік	 іс	 –	 шара	
ұйымдастырылды.	 	 Мерекелік	
концертке	 	 ауылымыздың	
ақ	 жаулықты	 аналары	 мен	
қарияларын	 шақырдық.	 Біздің	
ауылда	 алтын	 алқалы	 аналар	
мен	өнегелі	ұрпақ	тәрбиелеген	
аталардың	 көптігін	 атап	
айтқымыз	келеді.
Мерекелік	 бағдарламаны	

мектебіміздің	 директоры	

өнерлерін	ортаға	салды.	10	–	сы-
нып	 оқушылары	 Л.Толстойдың	
«Қарт	 пен	 немере»	 мысалының	
негізінде	 жазылған	 көріністі	
ұсынды.	 Көрініс	 қазіргі	 қоғамда	
болып	 жатқан	 біраз	 әлеуметтік	
мәселелерді	қозғады.		Келін	мен	
ене,	 ата	 мен	 бала	 арасындағы	
байланыстар	 мен	 қате	 кеткен	
тұстар	 анық	 көрсетілді.	 8	 –	 сы-
нып	оқушылары	орындауындағы	
Тәжік	 ұлтының	 биі	 көрермендер	
ықыласына	ие	болды.		
Жүргізушілер	 келген	 ата	 –	

әжелерімізге	сұрақтарын	қойды:
1.	 Қариялар	 –	 ақылды	 дария-

қазіргі	 таңдағы	 жастардың	
қандай	 айырмашылықтары	
бар?
5.	 Алдағы	 Қазақстанның	

болашағы	 қандай	 деп	 ойлай-
сыздар?
6.	Қарт,	ақсақал,	ата	сөздерінің	

айырмашылығы	қандай?	
5	-	сынып	оқушылары	өздерінің	

әзіл	аралас	билерін	ортаға	сал-
ды.	Концертіміздің	соңына	қарай	
қария	 ақсақалымыз	 Алпысбай	
атадан	 бата	 алдық	 	 Кішкентай	
бүлдіршіндер	 ата	 –	 әжелеріне	
гүл	сыйлады.
Концерт	соңында	ақ	жаулықты	

аналар	 мен	 ақ	 сақалды	
аталарымызға	арналған		ақ	дас-
тарханымызды	жайдық.
Кім	 де	 кім	 үйінде	 қартайып	

отырған	 әке	 –	 шешесі	 неме-
се	 атасы	 мен	 әжесі	 секілді		
«қымбат»	 қонағы	 болса,	 егер	
үй	 иесі	 оларға	 дұрыс	 қарап,	
қамқорлық	 жасаса,	 қартайған	
ата	 –	 анасы	 оның	 отбасының	
құты	болып	табылады.
Қарт	 кісіні	 құт	 –	 береке	 деп	

танысақ,	 ол	 ұрпақ	 көрегендігі.	
Ұрпағы	құрметтеген	әр	ата	–	ана	
әр	кезде	де	бақытты.
Үлкендіктен	 ешкім	 құтыла	

ҚАРТТАРЫМ – АСЫЛ ҚАЗЫНАМ

лар.	Біз	оларды	құрметтеуіміз	ке-
рек.	 Қазіргі	 таңда	 олар	 Сіздерді	
өз	 дәрежесінде	 құрметтеп	 жүр	
ме?
2.	 Осы	 заманда	 көп	 адамдар	

өздерінің	туып,	өсірген	қарт		ана-
сы	мен	әкесін	қарттар	үйіне	апа-
рып	 тастайды.	 Осы	 дұрыс	 па?	
Қарттар	 үйіне	 өз	 жақындарын	
өткізуге	не	түрткі	болады	деп	ой-
лайсыздар?
3.	 Қазақстанның	 болашағы	

–	 жастардың	 қолында	 дейді.		
Сондықтан	 біз	 сияқты	 жастарға	
берер	кеңестеріңіз?
4.	 Сіздердің	 	 жастық	

уақыттарыңыздағы	 жастар	 мен	

Қайрат	 Мұхаметбайұлы	 өзінің	
құттықтау	 сөзімен	 бастады.		
Өзінің	 қарияларымызға	 де-
ген	 шын	 жүректен	 алғысы	
мен	 тілегін	 жеткізген	 мектеп	
директоры	 аналарымыз	 бен	
аталарымызға	 ұзақ	 өмір	 мен	
денсаулық	тіледі.
«Қарттарым	 –	 асыл	

қазынам»	 атты	 тақырыпта	
өткен	 мерекелік	 концертте	
4	 –	 сынып	 оқушылары	 ата	
–	 әжелерге	 тақпақтарын	 ай-
тып,	 6	 –	 7	 сынып	 оқушылары	
«Қамажай»	 биін,	 3	 –	 сынып	
оқушысы	 Садатбек	 Кәусар	
«Аппақ	 әжем»,	 3	 –	 сынып	
оқушылары	 «Ата	 –	 әже»	 атты	
хормен	айтылған	өлеңдерін,		2	
–	сынып		оқушылары	«Әжемнің	
шайы»	 атты	 өлеңдерін,	 5	
–	 сынып	 оқушысы	 Мақатай	
Нұртас	 «Ана	 тілім»	 атты	 өз	
шығармашылығынан	 өлең	
оқыды.	 	 3	 –	 сынып	 оқушысы	
Ағыбай	 Нұртас	 «Аппақ	
әжем»	 өлеңін	 әжелерге	 ар-
нап	 шырқады.	 	 Әр	 сынып	
оқушылары	 үлкендерге	 деген	
сый	–	құрметтерін	көрсете	оты-
рып,	ән	мен	би,	көрініс	көрсетіп,	

алмаған.	 Бірақ	 кәріліктің	 өз	
мәні	 мен	 сәні	 бар.	 	 Ешкім	мың	
жасамайды,	 тек	 өсіп	 –	 өнген,	
тәрбиелі	ұрпағымен	мың	жасай-
ды.	
Ұлдың	 батыр,	 қыздың	 әдепті	

болып	 қалыптасуы	 –	 бабалар	
мұрасына	 байланысты.	 Де-
мек,	 бабаларымыздың	 өнеге	
–	 өсиетін	 пайдалана	 отырып	
тәрбиелеу	 ұлттық	 тұлғаны	
қалыптастырады.	

Назерке БЕСІР,
Кеңғарын орта 

мектебінің педагог – 
ұйымдастырушысы. 

«Nur	 Otan»	 	 партиясының	 «Ардагерлерді	
ардақтайық»	жобасы	аясында	бастауыш	партия	
ұйымдары,	«Жас	Отан»	ЖҚ-ны	ардагерлер,	қарт-
тарға	арналған	шаралар	 ұйымдастырып	өткізді.		
Аудандық	мәслихат	депутаттары	К.Дәулетбекова,		
С.Бармақов	 Жансүгіров,	 Қапал	 ауылында	
тұратын	ҰОС	ардагері	Е.Рысбаев,Г.С.Моисеевті,	
партия	 белсенділері,	 аудандық	 мәслихат	 де-
путаттары	 қайырымдылық	 акцияларын	 өткізіп,	
қарттар	күнімен	құттықтады.	«Ақсу	сарбаздары»	
байқауы	өткізіліп,	«Шоңай	батыр»	бастауыш	пар-
тия	 ұйымында	 Жансүгіров	 ауылында	 тұратын	

ҚАРТТАРЫ БАР ЕЛ - ҚАЗЫНАЛЫ ЕЛ
ардагерлерге	 арналған	 мерекелік	 концерт	
ұйымдастырып,	мұражаймен	танысты.	«Jas	Otan»	
жастар	 қанатының	мүшелері	 әр	 округте	 тұратын		
тыл	 еңбеккерлерін,	 жалғыз	 басты	 қарттардың	
үйлері	маңында	және		«Көркейе	бер,	туған	жер»,	
«Ескерткіштер	ел	тарихы»	акциясы	аясында	Ұлы	
Отан	 соғысы	 ескерткіштерінің	 аббаттандыру	
бойынша	 сенбіліктер	 ұйымдастырды,	 аудандық	
аурухананың	 дәрігерлері	 тыл	 еңбеккерлерін	
медициналық	тексеруден	өткізді.
 Ж.ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,

аудандық партия филиалының эксперті.

Ұлы	 Отан	 соғысының	
ардагері	 Ермұхан	 Рысбе-
ков	 	 	 	 1924	 жылы	 Жаңалық	
ауылында	 дүниеге	 келді.	 1941	
жылы	соғысқа	аттанып,	Украи-
на	 майданында	 болып,	 1944	
жылы	маусым	айында	аяғынан	
ауыр	 жараланып,	 елге	 орал-
ды.	 Ол	 Ұлы	 Жеңісті	 ауылда	
еңбек	майданында	жүріп	қарсы	
алды.	 Алғашқы	 ХТЗ,	 ШТЗ	

ЕРЛІК  ЕШҚАШАН ҰМЫТЫЛМАЙДЫ
тракторларын	 жүргізіп,	 ауылда	
қалған	 қарттар	 мен	 әйелдерден	
құралған	 бригада	 сапында	
майданға	 тонналаған	 алтын	
астық	 жөнелтті.	 "Ауылдың	 әрбір	
дәні	 -	майданда	атылған	әр	 оқ!"	
девизімен	 еңбек	 етушілердің	
көшін	 бастады.	 1980	 жылы		
зейнеткерлікке	 шыққанға	 дейін	
механизатор,	 шопан	 болып	
жұмыс	істеді.
1941	 -	 1944	 жылдар	

аралығында	 майдан	 даласын-
да	 жүріп	 алған	 "Қызыл	 жұлдыз"	
орденінің	қатарына	"Социалистік	
жарыс	 жеңімпазы",	 "Еңбек	
ардагері"	 төсбелгілері	 қосылды.	
Бірнеше	жауынгерлік	медальдар-
мен	марапатталды.

   
Е.СЫМХАНОВ.

«Мемлекеттік	 көрсетілетін	
қызметтер	 тізілімін	 бекіту	 ту-
ралы»	 Қазақстан	 Республика-
сы	 Үкіметінің	 2013	 жылғы	 18	
қыркүйектегі	 №983	 қаулысына	
өзгерістер	 мен	 толықтырулар	
енгізу	 туралы»	 Қазақстан	 Рес-
публикасы	 Үкіметі	 қаулысының	
жобасымен	 (Қазақстан	 Рес-
публикасы	 Yкіметінің	 оты-
рысында	 2019	 жылғы	 23	
қыркүйекте	 мақұлданған)	
«Тұрғылықты	 жерінен	 мекен-
жай	 анықтамаларын	 беру»	
мемлекеттік	 көрсетілетін	
қызметі	 ағымдағы	 жылғы	 1	
қарашадан	 бастап	 алып	 таста-
латын	 болатынын	 хабарлай-

мыз.	 (Мемлекеттік	 көрсетілетін	
қызметтер	 тізілімінің	 12	 жолы	
басқа	 жаңа	 қызметке	 ауысты-
рылды).	
Сәйкесінше	 аталған	

өзгерістердің	 қолданысқа	
енгізілуінен	 кейін	 алдағы	
уақыттарда	 азаматтардан	
тұрғылықты	 жерінен	 мекен-
жай	 анықтамалары	 талап	
етілмейтін	болды.	
Осыған	 байланысты,	 халық	

арасында	 осы	 өзгерістер	 бой-
ынша	 кең	 ауқымды	 түсіндірме	
жұмыстары	жүргізіліп	жатыр.	

АҚСУ АПБ КҚҚТ-Ы.

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕР ТІЗІЛІМІНІҢ 12 ЖОЛЫ 

БАСҚА ЖАҢА ҚЫЗМЕТКЕ 
АУЫСТЫРЫЛДЫ

БАТЫР БАБАЛАР 
ҰРПАҚТАРЫНА
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Расында біздің тарих ақтаңдақтарға 
толы. Соның ішінде әдебиетіміздің үш алып 
бәйтерегі Сәкен Сейфуллин, Бейімбет 
Майлин мен Ілияс Жансүгіровтың өмір 
жолы, шығармашылық қайнары, әдеби-
әлеуметтік болмыс-белестері мен тағдыр 
талайы әрі бөлек, әрі ұқсас. Сол бөлектік 
пен ұқсастықтардың ішінде бір атап өтерлігі 
– нар тұлғалардың 125 жылдық мерейлі той-
лары биыл да қатар келіп отыр.

Салқар даланың қай топырағында туып, 
қай қиырында өсіп-өнсе де, иісі қазаққа ортақ 
қызмет етіп, ортақ рухани игілік қалдырған 
осы үш тұлғаның ұлы мерекесі кезек-
кезегімен елдің әр өңірінен бастау алып, ата-

шырмауығы мен шоңайнасына дейін ерекше 
сүйіспеншілікпен жырлауы осыны айғақтаса 
керек. Бұл – бүгінгі қоғамға, әсіресе, жастарға 
өнеге болатын асыл қасиет, елжандылықтың 
ерен үлгісі.

«Дүниенің өзегіне түскен жарықшақ ең ал-
дымен ақынның жүрегінен өтеді» деп даныш-
пан Гете дәл тауып айтқан. Ақын аласапыран 
заманның кем-кетік, кемшілігін сатираға салды, 
елдің асыл мұрат, аяулы армандарын өлең ғып 
өрді, өзекті мәселелерін көсем сөзбен кестеледі, 
драмамен дамытты, осылайша бәйгенің қай 
түріне салсаң да суырылып алға шығатын 
Құлагердей жүйріктік танытты. Кемеліне келіп, 
ақындық бәйгесінде арындап алға шыққан 

шағында озбыр саясаттан опық жеді, кіршіксіз 
қалпымен кінә арқалап, жазықсыз жапа шекті.

«Рухани жаңғыру» жан дүниеміздің ризығын 
молайтып, тарихты түгендеуге, сананы 
сілкінтуге, сергек ойлауға жол ашты. Аталған 
бағдарлама ұлттық әдебиетіміздің классикалық 
үлгісі, көнермес көмбесі, асыл қазынасы 
Ілиястың есімін ұлықтауға, шығармашылығына 
ден қойып, өмір белестерінің жасыры-
лып, жабылған жаңа парақтарын жарыққа 
шығаруға да зор септігін тигізіп отыр. Бұл 
тұрғыда талантқа тағзым етуді біз оны зерттеп-
зерделеудің жаңа бағыт - бағдарын айқындау, 
деректер мен жәдігерлерді тауып, түгендеп, 
оны ғылыми айналымға енгізу деп ұқтық.

Ілияс Жансүгіровтың өмір жолындағы 
және әдеби - ғылыми мұраларын, қолда 
жоқ шығармаларын жинастырып, алтын 
қорға қосу мақсатында Алматы облыстық 
Қазақстан халқы Ассамблеясының бас-
тауымен «Ілияс ізімен» атты халықаралық 
ғылыми-танымдық экспедиция құрылып, 
Ресей жеріне барып қайтуына мүмкіндік жа-
салды. Сөйтіп, қаламгердің 125 жылдық ме-
рейтойы аясында құрамында Ілиястанушы 
зерттеушілер мен қаламгерлер бар деле-
гация Мәскеу, Петербор қалаларына сапар 
шекті. Олар Ілияс білім алған Мәскеудегі 
бұрынғы мемлекеттік Журналистика инсти-
тутында болып, қаламгердің табаны тиген 
жердің архивінен ақынға қатысты бірқатар 
құжаттардың көшірмелерін алып қайтты. 
Бұл құжаттардың біразы талай жылдан бері 
қолымызға тимей, көптеген деректің анық-
қанығына жетуге, ақиқатты анықтап, аршып 
алуға қолбайлау болғаны жасырын емес. 
Сондықтан елге жеткізілген құжаттар елеулі 
олжа деп білеміз.

Ілияс Жансүгіровтің өмірі мен 
шығармашылығын жан - жақты таныту-
да ақын атындағы Жетісу мемлекеттік 
университеті ғалымдарының соны ізденіс, 
тың талпыныстары нәтижесіз емес. 
Білім ордасындағы «Ілиястану» ғылыми-
практикалық орталығының ұйытқы болуы-
мен Ілиястың шығармашылығына арналған 
20 томдық жинақты Алматы облыстық 
әкімдігі демеушілік жасап, жарыққа шығарды. 
Жинаққа ақынның кең көлемде насихаттала 
қоймаған тың дүниелері де енгізілді. Бұл да 
– мерейтой қарсаңындағы тартудың бірі.

Ақынның 125 жылдығы өзі ауасын жұтып, 
суын ішіп өскен Ақсу өңірінен басталып, 
Жетісудың кіндік қаласы Талдықорғанда 
жалғасты. Осындай өнердің, өлеңнің той-
ын, елді рухани кемелдікке ұмтылдыратын, 
ақын рухын асқақтататын ізгі істерді ынта-
ықыласпен атқару – біздің қасиетті парызы-
мыз. «Бүгінгі – кешегінің жалғасы, өткеннің 
салдары, болашақтың себепшісі», – дейді 
саңлақ сыншы Сағат Әшімбаев. Ендеше, 
шығармашылығы таудың суындай мөлдір, 
тасындай кесек, тұрпатындай асқақ ақиық 
ақынды құрметтеу, есімін есте жаңғырту ең 
алдымен өскелең ұрпақ үшін қажет. Өйткені, 
«Өнерде тек мәңгілік бүгін ғана бар»!

Амандық БАТАЛОВ,
Алматы облысының әкімі.

лып өтілуде. Осы мерейтойлық үштіктің үзілмес 
жібі орталық пен солтүстік аймақты аралап 
келіп, бүгін біздің Жетісуға жетіп отыр.

Осында кіндік кесіп, «Ағынды менің Ақсуым» 
деп жырлап өткен Ілияс Жансүгіров – меншіктеп, 
менікі дейтіндей бір ғана Ақсудың я Жетісудың 
ақыны емес. Ол – Алаш руханиятының алы-
бы, әдебиеттің қай саласында, қай жанрында 
болсын, өзінің көп қырлылығын танытқан күллі 
қазаққа ортақ тұлға, сөз өнерінің көркемдік 
көкжиегінде, эпикалық тынысында шек пен ше-
кара болмайтынын ұқтырып, оның классикалық 
дамуын жаңа сатыға көтерген дара дарын. 
Мұндай арналы ақын бір ғана Жетісудың 
құшағына қалай сыйсын?! Сондықтан, 
Жансүгіров тойы Алматы облысында жүріп 
жатқанымен, күллі қазақ даласы Ілияс рухымен 
тыныстап, Ілияс жырымен нұрланып тұр ғой 
деп ойлаймын.

Қаламгердің бұлықсып, буырқанып, асау 
ағыс сынды арқырап жатқан ақындық қуаты, 
азаматтық болмысы, күрескерлік позициясы, 
игі идеясы қаншалықты биік болса, перзенттік 
пейілі соншалықты таза. Туған жерінің тау-
суын түгел танып, жайқалған жасыл желегінің, 
қыбырлаған жәндік-жануарының аты мен заты 
туралы терең білуі, төл топырақтың терегі 
мен тобылғысын, таутекесі мен құлжасын, 

Ілияс Жансүгіровтың шығармашылығын әдебиеттанымдық 
тұрғыда зерттеуге арналған ғылыми ізденістер баршылық. 
М.Дүйсенов (1965), Т.Әбдірахманова (1965), Қ.Жұмалиев 
(1967), М.Иманғазинов (2004), Т.Cыдықов (2011) және т.б. 
ғалымдарымыздың еңбектері бүгінгі Ілиястану саласының 
негізін қалады деуге әбден болады. Ілияс Жансүгіровтың 
шығармашылығы әлі де терең зерттеуді, әсіресе, тілтанымдық 
тұрғыдан жан - жақты қарастыруды қажет етеді.

Біз құлагер ақынның шығармалары мәтінін қазіргі тілтанымда 
біршама орныққан фоносемантикалық аспектіде зерттеудің 
қажетіне, маңызына тоқталмақпыз. Көркем сөз шеберінің 
оқырманына жеткізбек болған ақпараты шығарма желісі мен 
сюжеті және оның мәтініндегі лексика - фразеологиялық 
бірліктердің мағынасы, сөйлемдердің стильдік, синтаксистік 
құрылымының мазмұны арқылы ғана емес, дыбыстық 
бірліктердің бейнелеуіштік, экспрессиялық семантикасы 
арқылы да берілуі мүмкін.

Академик Қ.Жұмалиев «дауысты, дауыссыз дыбыстар-
ды аралас келтіріп, белгілі мөлшерде қайталау барлық 
ақындарда кездеседі. Оның мөлшерін, шегін белгілейтін – әр 
ақынның сезіну қабілеті. Табиғи заңдылықтан қылдай тайса, 
дыбыс қайталаушылық дыбыс қуалаушылыққа айналады да, 
өлеңнің әуезділігі, музыкалылығынан еш нәрсе қалмайды. 
Оқырманның әдемілікті талғайтын сезіміне керісінше әсер 
етеді. Әрине, дыбыс қайталаушылықтың да әр алуан түрі 
бар. Негізгі түрі дауысты, дауыссыз дыбыстарды қайталаудан 
құралады. Мұны әр ақынның да өлеңдерінен кездестіреміз. 
Біздің бұл жердегі айтпағымыз ол емес, Ілияс өлеңдерінде 
кездесетін ішкі ұйқас. Ішкі ұйқасты бізде жалпы дамытқан, 
өлеңнің музыкалық жағын күшейтуде мәні зор екенін 
аңғарып, оны өзінің әдемі өлең, шын мәніндегі искусстволық 
дәрежеге көтерілген поэмаларында шебер қолдана алған 
ақынның алғашқы өкілдерінің бірі де Ілияс болды»,-деп ақын 
өлеңдерінің дыбыстық ерекшеліктеріне, интонациялық-
ырғақтық құрылымына жоғары баға береді.

Дыбыс қайталауыштықтың аллитерация мен ассонанс – 
екі түрі болады. Аллитерация сөйлеу ағыны кезiнде кейбiр 
сөздердi ерекше бөлiп көрсету үшiн және интонациялық 
мән беру үшiн бiрыңғай дауыссыздарды қайталау болса, 
ассонанс – дауысты дыбыстарды симметриялы қайталау.
Мұндай дыбыстық қайталаулар Iлияс поэзиясында әртүрлi 
қырынан көрiнедi. Егер кеңестiк әдебиет теориясында осын-
дай форма арқылы әсер етудiң амалдарын түрқуалаушылық 
деп, оны шығарма мазмұнын солғындатады деп біржақты 
ғана бағалаған болса, қазiргi күнi әдебиеттанушылар мен 
тiлтанушылар да бұл құбылыстың ақын өлеңiндегi негiзгi идея-
ны көркейте, әсiрелей түспесе, басқа қызметi жоқ екенiн айтып 
жүр. Ақынның сөздер, олардың қолданысы арқылы шығарма 
идеясын, мазмұнын жеткiзiп қана қоймай, оның дыбыстық 
әдемi құрылысы арқылы оқырман мен тыңдаушының эмо-
циясына әсер етiп, эстетикалық талғамын қалыптастыруы 
поэтикалық туындысының көркемдiгiн арттыра түспесе, кемiте 
қоймайтыны анық.

Дегенмен дыбыс қайталауыштық дыбыс қуалауыштыққа да 
әкеп соқтыратын кездер де болатынын естен шығармауымыз 
керек. Әдетте кейбiр табиғаты бөлек стиль жанрында, 
мәселен, публицистикада шектен тыс қолданылған дыбыс 
қайталауыштық мәтiннiң құндылығын төмендететiнi мәлiм. 
Өйткенi, бұл стильдегi сөз оқырманның эмоциясына әсер 
етуімен қатар, белгiлi бiр ақпаратты мүмкiндiгiнше объективтi 
жеткiзудi, оқырманның ынта-жігеріне әсер етуді де көздейдi. 
Сол себептi, ойды жеткізетін сөздердің тұрқын әсемдеумен 
ғана әсiрелей беру осы мәтiн аясында қолайсыз жағдайға әкеп 
соғады. Себебі, оқырман назары мәтіннің көркемдігіне ауып, 
нақты ақпарат еленбей қалу қауіпі зор. Ал, негiзгi қызметi 
эстетикалық болып табылатын, ең алдымен, оқырманның 
эмоциясына әсер етуді көздейтін өлең мәтiнiнде орнымен 
қолданылған дыбыс қайталауыштық оқырман санасында 
неше түрлi ассоциация туғызу арқылы оның өлеңнен алған 
эмоциялық әсерiн күшейте түседi.

Мысалы, «Заман» өлеңінің
Зар, зар, зар, зар заман,
Зарлатып өткен о заман.
О заман кетсін өзімен,... алғашқы жолдарындағы                                   

З дыбысының аллитерациясы, бір жағынан, зарылдаған зарлы 
дауыспен ассоциация тудыратын «көңілсіз» күйге қатысты ды-
быс бейнелеуіштік қызмет атқарса,

…Күлдірген бізді бұ заман.
Заманымда зырлаймын… деп келетін келесі жолдарында, 

екінші жағынан, зырлаған еркін қозғалыстың символы ретінде 
«жағымды» мән үстеліп қолданылып тұр. Осы өлеңдегі кү/кө 
дыбыс тіркесінің қайталануы көңіл, көтерілу, күн, күлу сияқты 
сөздердегі «жағымды», «жылы» семантикамен астасып, жа/жұ 
аллитерациялық дыбыс тіркесі «жарық әрі кең, үлкен» семала-
рымен ассоциацияланатын «жағымды» сезімдерді жеткізіп тұр.

…Күлетін күнің, күл, елім!
Көңілім көл, қабағым,...
…Көпіре көңіл жуады.
…Жаңадан жаңбыр жаудырар,
Жай отындай жүйрік жан.
…Жарасам, жұртым, кірпішпін,
…Жаңғырар жас жұрт жаңалап.
Ілияс өлеңдеріндегі ассонанс та фоносемантикалық мән ала-

ды. Мәселен, 20 жолдық «Ауылдың алды» өлеңінің 18 жолы А 
дыбысынан басталады да, тек 2 жолы ғана дауыссыз дыбыстан 
басталатын сөзден құралып тұр. Өлеңнің өн бойында жиілігі 
жағынан А дыбысының басым екені бірден көзге түседі (65 рет 
кездеседі). А дыбысы артикуляциясы бойынша ауыз қуысының 
кең ашылуымен жасалатын ашық дыбыс. Бұл дыбыс қазақ 
тілді қауымдастықта әрі Ілияс өлеңдері контексінде арындаған, 
арқыраған, ақиланған, яғни кедергісіз кеңсерпінді қозғалыспен 
ассоциацияланады. Біздің ойымызша, А дыбысты сөздерге 
басымдық беру арқылы ақын ауылдың жарқын болашағына де-
ген оқырманның сезімін күшейте түскісі келген.

Ауылдың алды
Ауылдың алды айдын көл,
Айдын көлде шағала,
Айдын көлді жағала
Айнала қонған қалың ел.
Ауылдың алдын абайла,
Ауылдың алды ұлы көш,
Алдында өткел, оны кеш.
Аяңда, ауыл, аяңда!
Ауылдың алды айқын жол.
Аңқылдар ауыл, аңырмас.
Аңыртпай бастар бауырлас
Қозғалармыз қалың қол.
Ауылдың алды асқар тау,
Асқар таудан асармыз.
Асып жайлы жасармыз,
Ел ер жетіп есен-сау.
Бұл мәселе – тілтанымдық тұрғыдан зерттеуді қажет 

ететін ашық тақырып. Бұлай дейтініміз, Ілиястың дыбыс 
қайталауыштығының өзі де терең фоносемантикалық жүк 
арқалайды.

Фоносемантика – өткен ғасырдың 80 жылдары қазақ тіл 
білімінде профессор К.Хұсайын мен оның шәкірттерінің еңбектері 
негізінде, орыс тіл білімінде профессор С.Воронин мен кибер-
нетик әрі тілтанушы ғалым А.Журавлевтің зерттеулері арқылы 
қалыптасқан бағыт. Фоносемантика – дыбыс бейнелеуіштік 
жүйені уақыт пен кеңістік тұрғысынан зерттейтін ғылым саласы. 
150-ден астам тілдің материалы бойынша сөздің мазмұн межесі 
(мағынасы) мен тұрпат межесі (дыбыстық формасы) арасында 
үнемі болатын корреляциялардың көптігі дәлелденген соң, бұл 
бағыттағы ізденістердің дұрыстығы күмән тудырмайтын болды. 
Мәселен, профессор К.Хұсайынның шәкірті, отандық зерттеуші 
А.Мақұлбектің еңбегіндегі географиялық апелятив атауына 
жасалған мына бір талдауы оқырманға фоносемантикалық 
құбылысты тереңірек түсінуге септігін тигізеді деген оймен ұзақ 
болса да, тұтас беріліп отыр: «Қазіргі таңда «қара» сөзі тер-
мин ретінде қолданылмайды, бірақ өзіндік географиялық атау 
құрамына жиі енеді: Үшқара, Берікқара, Иманқара, Жетіқара т.б. 
моңғолдарда да жалқы есім құрамында Нарынхара, Доланхара 

деген биіктік атаулары кездеседі. Қа/ка имитативі дыбыстық 
символикалық кешен ретінде «үлкен, бірақ асуға болатын», 
яғни шыңына шыға алатын кедергіні, биікті, жартасты, тауды 
бейнелейді. Ка/қа имитативі дауысты және дауыссыз екі-ақ 
дыбыспен дыбыстық символика арқылы «тау», «биік» (үлкен), 
«жартас» ұғымын, бейнесін, сипатын беріп отыр. Қа/ка «тау», 
«жартас», «биік» имитативінде к және а өлі (консервіленген) 
рудименттер кезінде дербес дыбыстық символика сөздер 
болған деп жорамалдауымызға болады. Б.Сағындықұлының 
зерттеуі бойынша, ішкі флексия болмаған кезде, яғни дауы-
сты дыбыстар лексика - семантикалық, стилистикалық т.б. 
қызмет атқармаған уақытта «әр түсінік үшін бір дауысты 
жеткілікті болған». В.Левицкий 28 тілдің деректерін келтіріп, 
«үлкен-кіші» ұғымдарын талдап, «үлкен» ұғымын артқы, ұяң, 
шұғыл, діріл (әсіресе, [о], [а], [r], [d], [z]) дыбыстар білдіреді 
деп жазады. Осы деректерге сүйенсек, *кар архетипінде р® 
а дауысты дыбыспен қоса «үлкен», яғни «биік» деген ұғымды 
символикалық түрде көрсетіп тұр. Ал Т.Быстрова, В.Левицкий, 
О.Шевченко фонемалар тіркеуінің символикалық қызметі жай-
ында жазған мақаласында qr (яғни к (а) r) «үлкен» ұғымын 
береді деп пайымдаған. Сонымен, ежелгі дәуірде *кар/қар 
имитативі немесе фоносемантикалық моделі «тау», «жартас», 
«биік» ұғымдарына байланысты пайда болып, жеке, дербес 
сөз ретінде пайдаланылған деп болжауымызға болады».

Бұл айтылғандармен қоса сөздердің құрамындағы 
дыбыстарға тән дыбыс бейнелеуіштік және дыбыс еліктеуіштік 
мағынадан бөлек ассоциативті түстік мағына да тіл иелмендері 
санасында ортақ болуы мүмкін деген болжаммен А.Журавлев 
дыбыстарға белгілі бір түстерді телу бойынша қызықты 
тәжірибе жүргізеді. Сауалнамға қатысқандар орыс тіліндегі 
дыбыстар мен дауысты дыбысты таңбалаушы әріптерге мы-
надай түстерді теліген:

Осы тәжірибені негізге ала отырып, өзіміз жұмыс істейтін 
мекемедегі қазақ тілді жастарға (30 адам) қазақ тіліндегі 9 
дауысты дыбыстың қандай түстермен ассоциацияланатыны 
туралы сұрақ қойып, оның нәтижесінде, дауысты дыбыс пен 
түстер арасында мынадай корреляцияны анықтадық:

 Жалпы, тәжірибеге қатысқандар арасында қою (қан қызыл, 
сап-сары, көкпеңбек) түстерден гөрі ақшыл (ақшыл жасыл, 
көгілдір, сұрғылт, ақшыл күлгін) түстерді ұнататындар көп бо-
лып шықты. Осы түстер шкаласы бойынша Ілияс Жансүгіровтің 
табиғат құбылыстарына арнаған өлеңдері тармақтарындағы 
әрбір дауысты дыбысқа бір торкөзден бояп шықтық. Ол үшін 
өлең мәтініне фонетикалық транскрипция жасалды. Сөйтіп, 
бір қызығы, өлеңге арқау болған табиғат құбылысының бояу-
ларына әбден үйлесетін төмендегідей көрнекі кескіндемелік 
картинаға ұқсас суреттер алынды.

Көлге
[Көмкөрүуүң көк көгал,
Күлүмдөген күмүс көл,
Көнөрең гесте – құрақ тал.
Кестеңді өртөр күзгү жел].
 Ақшам
[Көкшө гөктө ахша бұлт
Көмүлүп күн нұрұна,
Жел бақырау, жел сұлұқ,
Қызғыл алтын шұғұла].
Қыс
[Қыс, қар, мұз, қырау, қылау – жерді гөмүп,
Бұлт бүркөп, тұман төнүп, баса шөгүп,
Жер-гөктү айаз бүркүп, қызыл жалап,
Бұрқ-сарқ боран құсап, шашып, төгүп].
Қорыта айтқанда, І.Жансүгіров шығармашылығын 

тілтанымдық жаңа бағыт аспектісінде зерттеу ақынның өзіндік 
тілдік тұлғасынан ғана емес, сонымен бірге, тіл мен дегдар 
тілдік тұлға, ұжымдық және тұлғалық тілдік сана арасындағы 
ерекше байланыстардан ақпарат беретін құнды деректерімен 
қызықты болмақ.

Анар ФАЗЫЛЖАН,
Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-қазына» ұлттық ғылыми-

практикалық орталығы Орфография басқармасының 
басшысы, филология ғылымдарының кандидаты.
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Тәуелсіздік жылдары тарихқа деген 
бұрынғы таным - түсінік ескіріп, 

ұлттық мүдде тұрғысындағы 
соны көзқарас қалыптаса бастады. 

Жоғалтқанымызды түгендеуге, 
өткенімізге қатысты тың 

деректерді шаң басқан архивтерден 
ақтарып, аршып алуға, ақтаңдаққа 

айналған асыл тұлғалардың ел 
үшін атқарған ерен еңбектерін 

танып - білуге бағытталған ша-
ралар қауырт қолға алынды. Осы 

шақта Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаев: «Халқының басына 
түскен тауқымет қабырғасын 
қайыстырып, сол жолда басын 

бәске тігіп, қасықтай қанын аямай, 
шыбын жанын шүберекке түйген өр 

тұлғалардың тағдырын таныта-
тын да, ұрпаққа өнеге етіп, алдына 
тартатын да – тарих», – деген еді.


