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

І.ЖАНСҮГІРОВ.

ЖОЛДАУҒА - ҚОЛДАУ

«АУЫЛ – ЕЛ БЕСІГІ» БАҒДАРЛАМАСЫ
Ақсу ауданы бойынша 2019 жылға Жансүгіров ауылына 5 жобаға 

барлығы  245 млн. 801 мың теңге бөлінген. Республикалық бюджет-
тен – 227 млн. 866 мың теңге, облыстық бюджеттен – 17 млн. 935 
мың теңге. 

Жобаның атауы

Кәріз желілерін ағымдағы 
жөңдеу
Көше бойындағы аулалар мен 
аумақтарды ағымдағы жөндеу
Сәтбаев көшесі бойынша ло-
ток желісін орнату
Е.Сиқымов атындағы 
стадионның 1200 орындық 
мінбесін ағымдағы жөндеу
«Қарлығаш» балабақшасының 
ғимаратын ағымдағы жөндеу
БАРЛЫҒЫ

Барлық 
сомасы, 
млн. тг
41 622,0

130 000,0

14 770,4

15 965,4

43 443,4

245 801,2

РБ

41 205,8

117 000,0

14 755,6

15 805,7

39 099,1

227 866,2

ОБ

416,2

13 000,0

14,8

159,7

4 344,3

17 935,0

оның ішінде:№

1.

2.

3.

4.

5.

Бүгінгі күнге осы 5 жобаның 1-уі толығымен аяқталды. Ол 
«Е.Сиқымов атындағы стадионның 1200 орындық мінбесін ағымдағы 
жөндеу» жобасы. Ал «Қарлығаш» балабақшасының ғимаратын 
ағымдағы жөндеу» жобасы осы қазан айының 30 жұлдызында 
аяқталады. Қалған 3 жоба жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған.

Мемлекет басшысы Қасым – 
Жомарт Тоқаевтың Қазақстан 
халқына Жолдауын барлығымыз 
да тыңдадық. Жолдаудың  
«Дамыған агроөнеркәсіп 
кешені» – деген бөлімінде «Ауыл 
шаруашылығы – біздің негізгі ре-
сурсымыз, бірақ оның әлеуеті 
толық пайдаланылмай отыр» 
деп бастап, бізде ел ішінде ғана 
емес, шетелде де сұранысқа ие 
органикалық және экологиялық 
таза өнім өндіру үшін зор 
мүмкіндіктер бар екенін айтты. Ол 
үшін не жасауымыз керек екенін 
кеңінен ашып, нақты түсіндірді.  
Осыған орай Үкіметке тиісті тап-
сырма берілді. 

Ауыл шаруашылығына ше-
телден инвесторлар тар-
ту – маңызды міндет екенін 
айта келе,  жұртшылықты 
толғандырып жүрген жер 
мәселесіне арнайы тоқталып 
өтті. онда жеріміз шетелдіктерге 
сатылмайтындығы, оған  жол 
берілмейтіндігі де сөз болды.

Бірақ жерді тиімді пайдала-
нуды қамтамасыз ету – біздің 
міндетіміз – деп, пайдаланыл-
май жатқан ауыл шаруашылығы 
жерлерін қайтарып алу керектігіне 
тоқталды. Иә, бұл – өте маңызды 
мәселе. Мұны шешпей, отандық 
агроөнеркәсіп кешенінің сапалы 
дамуы мүмкін емес.

«Бүгінде ет өндірісін ұлғайту 
мәселесі аналық мал басының 
проблемасына тіреліп тұрған 
жоқ, керісінше фермерлерге жем-
шөп дайындайтын жерлердің 
жетіспеушілігіне байланысты бо-
лып отыр» – деді.

Біздің Қапал өңірі тау-
лы аймақ болғандықтан егін 
шаруашылығына қарағанда мал 
шаруашылығы көбірек дамыған 
аймақ. Аудандық мәслихат 
депутаты ретінде ауылымыз-

«Nur Otan» партиясының 
«Кедергісіз келешек» жоба-
сы аясында ерекше білім беру 
қажеттіліктері бар балалар үшін 
жалпы білім алуға қол жетімділікті 
қамтамасыз ету бойынша мек-
тептер мен балабақшаларға 
жүргізілген қоғамдық партиялық 
мониторинг тобы мекеме 
басшыларының қатысуымен жи-
налыс өткізіп, ұсыныстар берді.

Жиынға аудандық білім 
бөлімі, аудандық әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің 
қызметкерлері қатынасты.

 Ж.ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия 

филиалының  эксперті.   

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Тоқаевтың «Сындар-
лы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» атты Жолдауын насихаттау аясында аудандық АТТ мүшелері 
О.Исанова, Б.Рамазанов, Қ.Бекбаланов, М.Қапышова Б.Сырттанов 
ауылдық округінде орналасқан "Әлихан" шаруа қожалығының 
ұжымымен кездесті. Шаруа қожалығының төрағасы аудандық мәслихат 
депутаты Берік Тынышбаев. Кездесуде Жолдаудың басым бағыттары, 
«Nur Otan» партиясының 7 серпіні» жан - жақты түсіндірілді.

С.МАНАП,
аудандық партия филиалының консультанты.   

да осы мәселені жиірек қозғап 
келемін. Себебі, өзім де осы 
шаруашылықпен тікелей айналы-
самын.

Мемлекет басшысы осы Жол-
дауында сонымен қатар «Біз 
Елбасының «Ауыл – Ел Бесігі» 
арнайы жобасын жүзеге асыруды 
жалғастырамыз» деп ауылдар-
ды дамыту мәселесіне де ашық 
әңгіме айтты.

Біз шағын елді мекендерді 
дамытуға қатысты өте күрделі 
мәселені шешуіміз қажет.

Өңірлік стандарттар әзірленді. 
Енді оларды үш мыңнан астам 
негізгі және қанаттас ауылдық 
елді мекендерге енгізу қажет.

Үкіметке «Ауыл – Ел Бесігі» жо-
басын жүзеге асыру үшін биыл 
бөлінген 30 миллиард теңгеге 
қосымша алдағы үш жыл ішінде 
90 миллиард теңге бөлуді тапсы-
рамын, – деді.   

Бұл қаражат көлік, ауыз су 
және газбен қамтамасыз ету 
сияқты инфрақұрылымдық 
мәселелерді шешумен қатар, 
мектеп, аурухана, спорт 
алаңдарын салуға және жөндеуге 
жұмсалатынын айтты. Бұл ауыл-
ды жерлерде тұратын бізді қатты 
қуантады. «Ауылдың гүлденуі – 
Қазақстанның гүлденуі» деп бе-
кер айтылмаған ғой. Сондықтан 
аудандық мәслихат депутаттары, 
өзім қызмет ететін Қапал ауылы 
халқы Мемлекет басшысының 
Жолдауын толық қолдаймыз.
Сыртта жүрген ауылдастарымыз 
да қолдап, ауылымыздың көркеюі 
үшін бар күштерін салуда. Ауылы-
мыз гүлденіп, шаруашылығымыз 
алдыға баса берсін.

Сәбит БАРМАҚОВ,
аудандық мәслихат 

депутаты.
Қапал ауылы. 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ – 
БІЗДІҢ НЕГІЗГІ РЕСУРСЫМЫЗ

ЖОЛДАУДЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ 
МЕН «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНЫҢ 

7 СЕРПІНІ» ЖАН - ЖАҚТЫ 
ТҮСІНДІРІЛДІ

2019 жылдың 01 сәуірінен  
күнкөріс деңгейінің 70 % шегінде 
«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек» жәрдемақысын алып 
отырған отбасыларына.

1.Өтініш иесінің «Жеке 
кәсіпкер», «Шаруа қожалығы» 
ретінде,табыс көзінің жасыруы 
расталғанда;

2.Отбасында студент немесе 
мектеп оқушысы, бала бақшаға 
баратын балалары басқа облыс, 
қала, аудандарда оқып, жүріп 
жатқаны расталғанда;

3.Отбасындағы жұмыс 
жасап жүрген азамат (ша)
лардың табыс көзінің артуы 
(демалысқа шыққанда төленетін 
ақы, материалдық тұрғыда 
үстемақы алуы, басқа да табыс 
көздерінен түскен қаражаттары) 
расталғанда:

4.Отбасындағы бала 7 жасқа 
толғанда, бала күтімімен отырған 
әкесі немесе шешесінің тұрақты 
жұмысқа ораналасып, немесе 
жұмыспен қамту шараларына 
қатысуы тиістігі;

5.Отбасының тұрмыстық 

«МЕМЛЕКЕТТІК АТАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК 
КӨМЕК» ЖӘРДЕМАҚЫСЫ БОЙЫНША 

ТОҚТАТЫЛЫП НЕМЕСЕ ҚАЙТА 
ЕСЕПТЕУ ЖҮРГІЗІЛІП ЖАТҚАН СЕБЕПТЕРІ 

жағдайы (тұрғын үйі, пәтері, жеке 
меншікте көлігі (автотранспорты), 
мал шаруашылығы, бау-бақшасы 
анықталған жағдайда, АӘК 
учаскелік комиссияның шешімімен 
тоқтатылады.

6.Өтініш иесінің отбасын-
да жұмысқа қабілетті отбасы 
мүшесінің «Бірыңғай жиынтық 
төлем» төлеу арқылы, өзін-өзі 
нәтижесіз жұмыспен қамтылған 
азамат (ша) екені.

Түсініктеме: БЖТ-бойынша сәуір 
айында ЕСП төлеген азаматтардың 
құжаттары қабылданды. Сол бой-
ынша жәрдемақы есептелінді. 

Қазақстан Республикасы Еңбек 
және Халықты  әлеуметтік қорғау 
министрлігінің 2019 жылдың 26 
тамыз күні №459 Бұйрығымен 
бекітілген БЖТ (ЕСП) төлеуші 
жәрдемақы  алып отырған 
азамат(ша)ларға, жұмыспен қамту 
шараларына қатысуы немесе 
тұрақты жұмыс істеуі керектігі 
көрсетілген. 

«Салық және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы»  Қазақстан Рес-

публикасы кодексінің 774-ба-
бына сәйкес Бірыңғай жиынтық 
төлем төлеушілері болып табы-
латын жеке тұлғалар ол (олар) 
жұмыспен қамтуға жәрдемдесу 
және (немесе) қажет болған 
кезде әлеуметтік бейімдеу ша-
раларына қатысқан жағдайда 
көрсетіледі. 2019 жылдың 26 та-
мыз күні Қазақстан Республикасы  
Еңбек және Халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігінің  №459 
Бұйрығын негізге ала отырып, 
АӘК алатын отбасы мүшесінің, 
бала күтімімен отырған және 
18 жасқа толмаған балалары-
на - 50 % төленіп, ЕСП төлеген 
азаматына тұрақты жұмыс 
істеу ұсынылады, егер Орталық 
ұсынған жұмыспен қамту ша-
ралары мен тұрақты жұмыстан 
бас тартса, жәрдемақы 100% 
тоқтатылады. 

                                                                                       
  Б.ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,      

Ақсу ауданы әкімдігінің 
Халықты жұмыспен қамту 
 орталығының директоры.                                   

ҚОҒАМДЫҚ ПАРТИЯЛЫҚ 
МОНИТОРИНГ ТОБЫНЫҢ 

ЖҰМЫСЫ

Құрметті  аудан 
тұрғындары!

"Nur Otan" партиясының Ақсу аудандық фи-
лиалы Партиялық кадрлық резервке іріктеу 
басталғандығын хабарлайды!

Егер Сіз ауданымыздың тағдырына немқұрайлы 
қарамайтын болсаңыз және ауданның көркеюіне 
атсалысқыңыз келсе - іріктеуге қатысуға 
шақырамыз!

Іріктеуге Қазақстан Республикасының 20 жас-
тан асқан, соттылығы жоқ және Ақсу ауданының 
аумағында тұратын азаматтары қатыса алады.

Партиялық резервке іріктеуге партия мүшелері 
ғана емес, "Nur Otan" партиясының құрамына кіргісі 
келетін барлық азаматтардың өтініштері қаралады.

Бағдарламаға қатысу үшін:
1-қадам. "Nur Otan" партиясының сайтында 

"партиялық кадрлық резерв" бөлімінде тіркелу;
2-қадам. Іріктеуге қатысушының өтініші болуы;
3-қадам. Сайтқа қажетті құжаттарды жүктеу: жеке 

куәлік, партиялық билет (бар болған жағдайда), 
психо және наркодиспансерден анықтама, 
сотталмағандығы туралы анықтама (ҚСжАЕК).

Сондай-ақ, өтінімді Ақсу ауданы, Жансүгіров 
ауылы, Желтоқсан көшесі, 5 "Б" мекен-жайында 
орналасқан Ақсу аудандық партия филиалына 
(ұйымдастыру комитетіне)  жеке ұсынуға болады.

Байланыс телефоны: 8(72832) 2-14-60.
Өтінімдер 2019 жылғы 28 қазан мен 4 қараша 

аралығында қабылданады.



8 бетАЌСУ ӨЊІРІ25 қазан 2019 жыл

ҚҰРЫЛТАЙШЫ: 
Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Аудан әкімдігі.

Газет   Ќазаќстан  Республикасы  Инвестициялар  
және  Даму  Министрлігі Байланыс, 

ақпараттандыру    және     ақпарат      комитеті 
2015 жылы 16 қараша айында есепке ќойылды.  

Куєлік №15701-Г

БІЗДІЊ 
МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

Аќсу ауданы, 
Жанс‰гіров ауылы,

Желтоќсан кµшесі, №5,
Аудандыќ єкімшілік ‰йінде 

Газет  бетінде жарияланған мақалалар 
авторының пікірі редакция көзқарасы 

болып табылмайды. Мақалалар  
өңделеді, авторға қайтарылмайды.
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Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

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

Жақсы 
келді дегенше,

Жарың  келді десеңші.
Жақсылықтың нышанын
Алып келді десеңші - деген-

дей, жасөспірім қос құрбыны  
көргенде көңілің шайдай ашы-
лып, көңілді күйге енгендейсің.  
Өйткені, олардың жайда-
ры жүздері, көңілді күндері 
көз алдымызда өтіп жатыр. 
Олар – Ахмедияр Шұғыла мен 
Мәулетқызы Меруерт  Қаныш 
Имантайұлы  Сәтбаев атындағы 
орта мектеп-гимназиясының 
8-сынып оқушылары, Иса-
тай Исабаев атындағы «Өнер 
мектебінің» түлектері.

Өнер мектебіне кірген бет-
те өзіңді еркін ұстап, жүрегіңе 
жылылық ұялағандай сезінесің. 
Өйткені, бұл жерде ұстаздар 
да, шәкірттер де, мектеп 
қызметкерлері де бірін - бірі 

қабағынан 
танитын секілді, 

жүріс - тұрысы, қозғалыс-
қимылдарында бірізділік 
байқалады. Ол әдемілік, әдептілік, 
мәдениетті мінез - құлық, сый-
ласымды ізеттіліктің белгісі еді. 
Өнер мектебінің директоры Есе-
нов Досқали Молдағалиұлының 
көпшілікке деген ыстық ықыласын, 
мол мейірімін, жылы жүзінен ақ 
аңғаруға  болады. Әр бөлмеден 
естілген музыка  аспаптың 
әуені адамның жан дүниесін 
әсерлендіре түскендей  шаттыққа 
бөлейді. Айнадай жарқырап 
тұрған, аядай ғана мектептен 
ұшып жатқан түлектер қанашама 
десеңші. Асқақтата ән айтқызып, 
құйқылжытып күй шерткізіп, 
мың бұрылта би билетіп жүрген 
өнер иелері Норенко Наталья 
Николаевна, Әділбек Рекешев, 
Ләззат Бекқалиева, Алтынай 
Керімбаева, Ілияс Шугалиев, На-
зира Нүрсейітова, Маржангүл 
Озықбаева сынды ұстаздардың 
өнерін мақтан, еңбегін үлгі етеміз. 

Осындай өнегелі ұстаздардан 
тәлім - тәрбие алып отырған 
Меруерт пен Шұғыла қоғамдық 
жұмыстарға да белсене 
қатысып, уақыттарын тиімді 
пайдаланады. Олардың өнерге 
деген құлшыныстары достық 
сезімдерін нығайта түскендей. 
Үстіміздегі жылы ұстазы Наталья 
Николаевнаның жетекшілігімен 
қос құрбы құрбыларының 
қатарында би мамандығы бой-
ынша, куәлік алып, зор қуанышқа 
бөленді. Олар би өнерінен топ 
бойынша қатысып, аудандық, 
облыстық, халықаралық 
деңгейде жақсы көрсеткіштерге 
жетіп, грамоталар мен диплом-
дар иегері болды. Шұғыла мен 
Меруерт көпшілік  орында-
рында, мерекелерде,тәрбие 
сағаттарында өз өнерлерін 
жалғастыруда. Алғашқы 
ұстаздары Камиева Бейбітгүл 
Қордалықызының «Үш ұрпақтың 
кездесуі» атты тәрбие сағатында 
«сылқылдақ» қазақ биін, 
патриоттық тақырыпта «Ка-
тюша» биін билеп, көпшіліктің 
көңілін көтерді. Қос құрбы екі 
бірдей мектептің бағдарламасын 
меңгеріп, қоғамдық өмірге де, 
өнерге де араласуы, оларға күш-
қуат бергендей, жүздері бал - бұл 
жанады. Әр мереке би-
мен ғана шектел-
г е н д е й 

құрбыларды 
алдағы уақытта 

қаншама  мерекелік сәттер, той 
думандар күтіп тұр десеңізші.

«Өнерлінің өрісі кең»-дегендей, 
Шұғыла бимен қатар Алтынай 
Атайқызының жетекшілігімен 
дәстүрлі ән үйірмесіне қатысып, 
өнерін жалғастыру үстінде. 
Құрбылардың ауыр жүкті асқан 
шеберлікпен атқарып, білімге 
бекем, өнерде  өнегелі болуына 
қызығушылықтарын  арттыруға 
жол ашып, жағдай жасап, 
қуана қуаттап отырған Ләйлә, 
Бақыт сынды аналары, өнер 
саласындағы ұстаздары Наталья 
Николаевна, Алтынай Атайқызы 
болса, мектептегі Бақыт 

Жалғасбайқызы, Жанар 
Орынханқызы ұстаздарына арда-
гер ұстаздар атынан алғысымыз 
шексіз.

Қос құрбының қанаты талмай 
қалықтап, өнері өсіп шарықтап, 
береке-бірлігі жарасып, өнегесі 
өрге жүзсін демекпіз.

Гүлбаршын МОЛДАБАЕВА, 
«Өнер» мектебінің ата - 
анасы, ардагер - ұстаз.

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресу туралы» Заңның ба-
сты мақсаты – азаматтардың құқықтары  мен 
бостандықтарын қорғау, сыбайлас жемқорлық   
көріністерінен туындайтын қауіп-қатерден ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жемқорлыққа байланы-
сты құқық бұзушылықтың алдын алу, олардың жо-
лын кесу және ашу болып табылады. Осы заңмен, 
мемлекеттік міндетті атқаратын және де оларға 
теңестірілген адамдардың лауазымдық өкілеттігін, 
мүмкіндіктерін пайдалана отырып, пайда табу сы-
байлас жемқорлық, деп анықталған 

 Сыбайлас жемқорлық қылмыстары әлеуметтік 
тұрғыдан пайда болғандықтан, оны болдырмау 
мен алдын алуды барлық мемлекеттік мекемелер 
қамтамасыз ету қажет.  Мемлекеттік қызметшілердің 
сыбайлас жемқорлық қылмыстар және осы 
тұрғыдағы құқық бұзушылықтарға бой алдыруының 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ - ӨЗЕКТІ 
МӘСЕЛЕ

себебі көп. Оған ең алдымен қызметшілердің 
білім деңгейінің, әдептілік ұстанымының төмен 
болуы әсер ететін болса керек. Кей мемлекеттік 
қызметшілердің құқық бұзушылыққа немқұрайлылық 
танытуы, кәсіби әдептілігінің жетіспеуі де, жеке 
басының қамын ойлауы да парақорлықтың 
дендеуіне септігін тигізуде. Сондықтан да Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдылықтарының бірі осы зұлымдықпен күресу 
басты назарда.Біз елдің әлеуметтік хал-ахуаты 
жақсаруы үшін, экономикалық жоғары даму деңгейіне 
жету мақсатында, алға басқан қадамды кейін тар-
тып, дамуымызға тежеу болып отырған сыбайлас 
жемқорлықпен күресті күшейту - әрқасымыздың 
азаматтық борышымыз.

  М.МҰСАНОВ,
аудандық қазынашылық 

басқарма басшысы.  

Аудандық орталық 
кітапхананың ұйымдасыруымен 
алғаш рет  15 қазан 2019 жылы 
«КІТАПХАНАНЫҢ ТҮНГІ ӘЛЕМІ»  
атты мерекелік шара өтті. Мақсаты 
-  кітапханалық және кітапханадан 
тыс қызмет түрлерін жетілдіру, 
әр оқырманның рухани дамуы-
на ықпал ету, жаңа технология 
үрдістерін енгізу. Кітапхана /кешкі 
сағат 18.00/ барлық қонақтарына 
есігін айқара ашып,түнгі шараға 
қатысушыларға арнайы қызықты 
мәдени-әдеби бағдарлама 
ұсынды, олар: 

1.Информ - алаңы «Түнгі 
әлемі ақпараты» оқырмандарға 
Жыр  құлагері, ақын Ілияс 
Жансүгіровтың туғанына 125 
жыл   толуына орай жарық көрген  
кітаптарының презентациясы өтті.

2.Жыр - Арнау - («Ілияс 
Ізбасарлары» қызығушылар клуб 
мүшелері,  шын мәнінде поэзия-
ны жақсы көретін, бағалайтын 
көрермендер  сүйікті өлеңдерімен,  
кештегі әсерлерімен  қуана  
бөлісті)   

3.Салауатты өмір салты: /шах-
мат, дойбы, домино ойындары 
ұйымдастырылды.

4.«Кітапхана таным - білім 
алаңы» - танымдық - интеллекту-
алды ойын ұйымдастырылды.

5.Әдеби лото /Ойыншылардың 
міндеті, құпия жұмбақтарды 
шешу./

6.«Жыл жаңалықтары» (биылғы 

Ақиқатты айқындап жариялар
Бара жатыр азайып қариялар
Дауыл тұрса, бүлк етіп толқымайтын, 
Бара жатыр сарқылып дариялар.
                                          М.Мақатаев
«Қарты бар елдің қазнасы бар»-дейді дана халқымыз.Қарттар бізге 

және өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа өмір жолдары өнеге, еңбек жол-
дары үлгі боларлық данагөй тұлға, саялы бәйтерек десек қателеспейміз.

Нұр Отан партиясының «Ардагерлерді ардақтайық»  жобасы аясын-
да  Қарттар күні  мерекесіне орай 4 қазан күні  Барлыбек Сырттанов 
ауылында «Қарттарым аман-сау жүрші» деген атпен мерекелік шара 
ұйымдастырылды.Мерекелік шараға ауыл қарттары, еңбек және тыл 
ардагерлері, батыр аналар шақырылды. Мерекелік шараны округ 
әкімі  Б.Т.Ермұханбетов  құттықтау сөзімен ашып, келесі кезекте меке-
ме басшылары  ауылдық кітапханашы Н.Қ.Аубакирова, ауылдық клуб 
меңгерушісі Т.М.Шұлғаубаев және ауылдық ақсақалдар алқасының 
мүшесі Ә.Найманханов  қарттарды мерекелерімен құттықтады. Ауыл 
қарттарына округ әкімшілігі, кітапхана және ауылдық клуб, ветерина-
рия  мекемелерінің ұйымдастыруымен мерекелік дастархан  жайыл-
ды.Ауылдық клуб қызметкерлері мерекелік концерттік бағдарлама 
ұйымдастырып,қарттардың көңілін бір серпілтіп тастады. Мерекеге 
келген қарттар алғыстарын білдіріп, көтеріңкі көңіл күйде тарқасты. ҚР 
Президенті бекіткен бұл шараға қатысқан апа-аталарымызды келесі 
жылыда көреміз деген ниеттеміз. Ақылшы даналарымыз аман болсын. 

       М.АСЫЛХАН,
    Сырттанов ауылдық клубының әдіскері,     

«Nur Otan» БПҰ мүшесі.

ҚАРТТАРЫН ҚАДІРЛЕГЕН 
ЕЛ АРДАҚТЫ

жылдың басты жаңалықтың 
бірі  біздің әріптесіміз, мәдениет 
қызметкері, аудандық Молықбай 
атындағы мәдениет үйінің әдіскері 
Еділ  Нұрахман  республика 
көлемінде  «Бір ел – бір кітап» 
акциясы аясында С.Сейфуллин 
атындағы Облыстық 
кітапханасында  өткізілген 
«Тәжібаев оқуларына» қатысып 
БАС ЖҮЛДЕНІ жеңіп алды. Кеш 
барысында оқырмандарға ой 
салатын ақын Ә.Тәжібаевтың  
жырларын тыңдаушы құлақ ұйып 
тыңдады.) 

Сондай - ақ  биылғы жылғы 
мерейгер ақын жазушылардың  
да әдебиеттері кеңінен насихат-
талды. Шара соңында ерекше 
өнер көрсеткен, белсендінділік 
танытқан  аудан тұрғыны, 
кітапхананың тұрақты оқырманы   
Қыдырбек Сабиля, аудандық 
өнер мектебінің ұстаздары 
Ғалымжан Талғар, Тұмар 
Сәулетбек  «Алғыс хатымен» ма-
рапатталды.     КІТАПХАНАДАҒЫ 
ТҮН» негізгі аудиториясы - жас-
тар. Жастар кітапханадан  тама-
ша шығармашылық  - демалыс 
аумағын көрді және олардың 
өмірлерінде ұмытылмас, ғажайып 
із қалдырды деген ойдамыз.

 Г.ТҰРСЫНҚЫЗЫ, 
аудандық орталық 

кітапхананың бөлім 
меңгерушісі.

КІТАПХАНАДАҒЫ 
ТАҢҒАЖАЙЫП ТҮН

ҚОС ҚҰРБЫ

Абдрахманова Галия Ахановнаның атындағы 
15,87 га жердің кад №17-254-026-002 мемлекеттік 
актісі жоғалғандығы туралы хабарлаймыз.

Токтарбаева Сания Айтмуханбетовнаның 
атындағы 0,1500 га жердің кад №03-254-107-131 
мемлекеттік актісі жоғалғандығы туралы хабар-
лаймыз.
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«Электронды үкімет» порта-
лы – Қазақстан азаматтарының 
және республика қонақтарының 
Қазақстан туралы, оның үкіметі, 
заңнамасы, ұлттық назар 
аударарлық орындары тура-
лы ресми ақпарат ала ала-
тын, сонымен қатар, онлайн 
режімде мемлекеттік орган-
дар қызметіне ие болып және 
айыппұл төлеуге мүмкіндік 
беретін бірыңғай ресурс. 

Қазір елімізде электронды 
үкіметтің www.e.gov.kz порталы 
жұмыс жасайды. Аталмыш пор-
талда мемлекеттік органдардың 
барлық ақпараттарына қол 
жеткізуге болады. Бүгінде 
www.e.gov.kz порталында эко-
номика, білім, мәдениет, еңбек, 
денсаулық, спорт, туризм және 
адам өмірінің өзге де салалары 
(сәби тууын тіркеу, туу туралы 
куәлік жасату, балабақшаға ке-
зекке қою, нәрестенің өмірге 
келуіне байланысты берілетін 
жәрдемақы рәсімдеу т.б) 
бойынша бірнеше мәтіндік 
бөлімдерде екі мыңнан астам 
ақпараттық қызмет көрсетіледі. 
Алайда портал тек ақпараттық 
ресурс қана емес, оның пай-
даланушыларына мемлекеттік 
органдардың әртүрлі 
электрондық қызметтері 
ұсынылады. 

Мәселен, цифрлық 

ЭЛЕКТРОНДЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК 

ҚЫЗМЕТ АЛУДЫҢ 
ПАЙДАСЫ

қолтаңба арқылы кез келген 
тұрғынның мемлекеттік орган-
дардан анықтамалар алуға, 
мемлекеттік сатып алуларға 
қатысуға (егер сіз заңды тұлға 
болсаңыз) немесе белгілі бір 
мемлекеттік органға тікелей 
шағымдануға («Виртуалды 
қабылдау»), коммуналдық 
қызметтерді төлеуге, мекен-
жай анықтамасын алуға 
мүмкіндіктері бар. Порталдағы 
барлық қызметтерді қолдану 
үшін азаматтарда алдымен 
электронды сандық қолтаңбасы 
(ЭСҚ) болуы қажет. Электрон-
ды сандық қолтаңба портал 
арқылы, үйден шықпай-ақ 
мемлекеттік қызметтерді алу 
үшін өте қажет. Бұл ыңғайлы, 
әрі қолжетімді. 

Әр мемлекеттік ұйымдарда 
электронды түрде көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет бұрышы 
жұмыс жасауда. Электронды 
Үкіметтің қарапайым халық 
үшін тиімді, әрі қолжетімді 
екенін бөлім қызметкерлері 
еgov.kz порталының барлық 
мүмкіндіктері арқылы көрсетіп 
бере алады.  

  
  «АҚСУ АУДАНЫНЫҢ 

ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ 
ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ 

ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ»  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ. 

Қазақстанда 1 қарашадан бастап мекенжай анықтамасы та-
лап етілмейді және мемлекеттік қызметтер реестрінен алынып 
тасталатын болады. Яғни, еш мемлекеттік орган, мектеп не 
медициналық мекеме азаматтардан мекенжай анықтамасын 1 
қарашадан бастап сұрата алмайды. Оны «Азаматтарға арналған 
үкіметтің» филиалдарынан да, электронды үкімет порталынан да 
алу мүмкіндігі болмайды.  

Қажет болған жағдайда қазақстандықтар тіркеуге тұрған мекен-
жайларын egov.kz электронды үкімет порталы мен eGovmobile 
қосымшасындағы жеке кабинеті арқылы тексере алады. 

Мемлекеттік органдарға келетін болсақ, олар бұл мәліметті 
ішкі істер министрлігінің деректер базасымен интеграцияланған 
ақпараттық жүйелері арқылы алатын болады.

Сонымен бірге, азаматтардың мекенжай тіркеуі туралы 
ақпаратты сұратуы мүмкін басқа ұйымдар, соның ішінде жеке 
компаниялар egov.kz электрондық үкімет порталындағы үшінші 
тұлғаларға анықтама беруге мүмкіндік беретін сервисті пайдалана 
алады. Бұл тек азамат бір реет ақпараталуға рұқсат беретін SMS-
ке келісім бергенде ғана жүзеге асатын операция.

Мұндай SMS алу үшін азамат "Мобильді азаматтар" базасын-
да тіркелуі тиіс. Тіркеуді әр азамат өзі жүргізе алады (egov.kz  
порталындағы  "Жеке кабинетке" кіріп, "телефон" бағанында өз 
телефонының нөмірін көрсету немесе өзгерту қажет және оны  
өзінің ЭЦҚ-мен   растауы керек) немесе ХҚКО-ның кез келген 
бөлімшесіне жүгінсе болады (қызмет тегін көрсетіледі және 5 ми-
нут уақытыңызды алады).

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы сараптама жүргізіп, 
қазақстандықтардың жыл сайын әртүрлі ұйымдарға ұсыну үшін 20 
миллионнан астам анықтаманы басып шығаратынын анықтады, 
олардың жартысына жуығы – мекенжай анықтамалары. Мекенжай 
анықтамалары негізінен жұмысқа орналасу, балаларды мектеп 
пен балабақшаға тіркеу, банк қызметтерін алу кезінде, сондай – 
ақ әр түрлі мемлекеттік бағдарламаларға қатысу үшін сұратылған. 
Осылайша, мекенжай анықтамаларының күші жойылған кезде 
азаматтардың ХҚО – ға келу саны 10 миллион есе азаяды.

Құқықтық статистика органда-
рымен мемлекеттік қызметтің 4 
түрі көрсетіледі: соттылықтың 
болуы туралы анықтама, 
әкімшілік құқық бұзушылықтар 
туралы анықтама, мұрағаттық 
анықтама және прокуратура 
органдарынан, тергеу және 
анықтау органдарынан шығатын 
ресми құжаттарға апостиль қою 
туралы анықтама беру. 

Мемлекет Басшысының 
мемлекеттік қызметті 
электрондық форматқа көшіру 
бойынша тапсырмасын іске 
асыру шеңберінде Комитет 
мемлекеттік қызметтің үш 
түрін автматтандыру және 
оңтайландыру жөнінде бірқатар 
іс-шаралар жүргізді. 

Сонымен, "Соттылықтың бо-
луы немесе болмауы туралы 
анықтама беру" мемлкеттік 
қызмет толық автоматтанды-
рылды. 

Құжаттарды қабылдау және 
мемлекеттік қызметтерді 
көрсету нәтижесін беру www.
egov.kz «Электрондық үкімет» 
веб-порталы (әрі қарай – портал) 
арқылы альтернативті түрде 
де, сонымен бірге анықтаманы 
қағаз үлгісінде алу қажет болған 
жағдайда Мемлекеттік корпора-
ция арқылы жүзеге асырылады.

Сонымен бірге, қызметтерді 
оңтайландыру шеңберінде 
азаматтарға жылжымалы 
жүйенің абоненттік қондырғысы 
арқылы, яғни mGov порталының 
мобильдік қосымшасы арқылы 
электрондық анықтама алу 
мүмкіндігі берілген. 

Азаматтарға арналған жаңа 
енгізулердің бірі Мемлекеттік 
корпорация филилалының 
мекенжайын таңдаумен ше-
телге шығу үшін анықтама 
алуға электрондық сұрау беру 
мүмкіндігі болып табылады, 
ол жерде қағаз түрінде жау-
ап алуға болады. Бұрындары 
Мемлекеттік корпорацияға 
міндетті бара отыра қағаз вари-
анты ғана жіберу мүмкін бола-
тын. 

Электрондық анықтаманы 
«EgovKzBot»Telegram-бота 

"ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ НАЗАРЫНА" 
ҚҰҚЫҚТЫҚ СТАТИСТИКА ОРГАНДАРЫМЕН КӨРСЕТІЛЕТІН 

МЕМЛЕКЕТТІК  ҚЫЗМЕТ АЛУ ТӘРТІБІНДЕГІ ОҢ 
ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛГЕНІН ХАБАРЛАЙДЫ

көмегімен алуға болады. 
Анықтама алу үшін «Мобильді 

азаматтар базасына» (МАБ) 
тіркелу қажет. Бұл үшін eGov.
kz порталында Жеке кабинетке 
өзінің деректерін енгізу қажет. 

Анықтама алу үшін Telegram 
мессенджерді көшіру керек, 
«EgovKzBot» іздеу жолына 
енгізу, енгізу/қайта енгізу. Әрі 
қарай «Қызметтер» бағанында 
"Соттылықтың болуы немесе 
болмауы туралы анықтама беру" 
атты сервисті таңдау, содан кейін 
азаматқа растау коды көрсетілген 
SMS – хабарлама келеді, кодты 
енгізгеннен кейін соттылықтың 
болуы немесе болмауы туралы 
ақпарат берілетін болады. 

Сондай-ақ, порталда 
электрондық анықтаманы ЭЦҚ 
қоймай-ақ «Бір реттік SMS 
паролінің сервисінің» көмегімен 
алуға болады. 

Сонымен қатар, порталда 
«Үшінші тұлғалармен анықтама 
алу сервисі» жүзеге асырылған. 
Енді, жұмыс берушілердің өздері 
он-лайн қызметін қолдана отыра 
«жеке кабинет» және (неме-
се) sms-растау арқылы сұрау 
жіберілетін адамға қатысты, 
адамдардың келісім шарты 
болған кезде басқа адамдарға 
қатысты соттылықтың бо-
луы немесе болмауы туралы 
электрондық сұрау жібере ала-
ды. 

Осындай қызметті алудың 
негізгі шарты МАБ-на тіркеу бо-
лып табылады. МАБ-не тіркелу 
үшін қызмет алушыға порталдағы 
«жеке кабинетте» «телефон» 
деген бағанда телефон нөмірін 
көрсету керек немесе оны ЖСН-
ді Мемлекеттік корпорацияның 
кез келген фронт-офисіне тіркеу 
қажет. 

«Комитеттің және оның 
аумақтық бақсармаларының 
мұрағаттары шеңберінде 
мұрағаттық анықтамаларды 
және/немесе мұрағаттық 
құжат көшірмелерін беру» 
мемлекеттік қызметі ішінара 
автоматтандырылған. 

Қызмет алуға үшін электрондық 
сауалдарды жіберу сервисі 

портал арөылы іске қосылды. 
Қазіргі уақытта, қызметті портал 
арқылы немесе Мемлекеттік 
корпорация арқылы тапсыруға 
болады. Қызметтің нәтижелерін 
Мемлекеттік корпорациясы 
арқылы ғана алуға болады. 
Қызмет көрсету мерзімі 30 
күнтізбелік күннен 10 күнтізбелік 
күнге дейін қысқартылған. 

«Прокуратура органдары-
нан, тергеу және анықтау 
органдарынан шығатын рес-
ми құжаттарға апостиль 
қою» мемлекеттік қызметі 
а в т о м а т т а н д ы р ы л м а ғ а н , 
ол Мемлекеттік корпора-
ция арқылы қағаз түрінде 
көрсетіледі. Қызмет көрсету 
мерзімі 5 жұмыс күні.  Прокурату-
ра органдарынан шығатын апо-
стиль қоятын құжаттардың 99%  
есепке ала отыра, соттылықтың 
болкы немесе болмауы туралы 
анықтаманы құрайды, мынадай 
мүмкіндік іске асырылады: 

- композиттік қызметке 
электрондық өтініш беру –
соттылықтың болуы немесе 
болмауы туралы апостиль 
қойылған анықтама;

- мемлекеттік бажды он-
лайн режимінде электрондық 
үкіметтің төлем шлюзі (ЭҮ ТШ) 
арқылы төлеу;

- қызмет алушының филиал-
дың мекенжайын порталда 
таңдау.

Қ ы з м е т т е р д і ң 
нәтижелерін қағаз түрінде 
алу үшін қызмет көрсететін 
Мемлекеттік корпорация-
лар. 

Комитеттің қызметін 
электрондық форматқа 100% 
көшіру мақсатында, ҚР ӘМ 
«Е-Апостиль» сервисін іске асы-
ру шеңберінде апостильдендіру 
бойынша қызметтерді 
электрондық форматқа толық 
көшіру жұмысы жүргізілуде. 

Т.Ә.ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің 

Алматы облысы бойынша 
Сарқан, Алакөл және Ақсу 

аудандарының аға 
прокуроры.

МЕКЕНЖАЙ АНЫҚТАМАСЫН 
АЛЫП ТАСТАУ БОЙЫНША

ЖШС «Ақсу ЖСК» мекемесі ҚР Ұлттық экономика министірінің 
2015 жылғы 28 ақпандағы №163 бұйрығымен бекітілген «Елді 
мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайда-
лану» қағидаларының 9 тармағының негізінде сумен жабдықтау 
және су бұру жүйелері элементтерінің теңгерімдік тиесілілігін 
бөлу шекарасын және пайдалану жауапкершілігін ескере отырып 
төмендегі аталған жұмыс түрлері абоненттің жеке меншігіндегі 
ауыз су мен кәріз жүйелерінен шыққан ақаулар ақылы түрде жаса-
латынын ескертеміз.

АҚЫЛЫ ЖҰМЫСТАР ҚҰНЫ:
Атауы

Апаттық бригаданы шақыру
Ассенизаторлық машина қызметі 
Жансугуров ауылы бойынша
d 15-25 кран орнату 
d 15-25 құбыр элементтерін біріктіру 
бойынша жұмыстар (дәнекерлеу)

Саны
1 рейс
1 рейс

1 штук
1 нүктесі

Құны
600

8415

900
350

№
1
2

3
4

ЖШС «Ақсу ЖСК» әкімшілігі.

Биыл дәстүрлi ән өнерiн 
классикалық деңгейге көтерген 
Бiржан сал Қожағұлұлының 
туғанына 185 жыл толып отыр.

Біржан - XIX ғасырдағы 
қазақ халқы мәдениеті тари-
хынан елеулі орын алатын ірі 
ақындардың бірі. Ол қазақ поэ-
зиясына зор үлес қосқан табан 
асты өлең нөсерін ағылтар ақпа 
ақын, халқымыздың ақындық 
өнерінің шебері (импровизатор). 
Біржан – өзі жасаған заманының 
перзенті, өзі өмір сүрген дәуірдің 
өнерпазы: ақыны, әншісі, ком-
позиторы. Алысқа арнап ән 
салған ән алыбы Жөкей көлінің 
жа¬ғасында 1834 жылы дүниеге 
келген. Туған жерін ет жүрегі 
елжірей сүйген ақын:

Бүркітті асуынан талай өттім,
Қалың ну орманында сайран 

еттім.
Айнала Жөкей көлдің 

жағалауын,
Шіркін-ай, бір көруге арман 

еттім – деп жырлайды.
Арғы атасы Бертістен Айшуақ, 

Бай¬шуақ, Жаншуақ, Қожамқұл, 
Қожағұл деген бес ұлы болып-
ты. Қожағұлдан Тұрлыбай, 
Тұрлыбайдан Біржан өреді. 
Бала кезінде үлкен анасы 

АРҚАНЫҢ 
АҚИЫҚ 

АҚТАҢГЕРІ
бауырына салып алып баққан. 
Біздің баламыз деп еркелет-
кен. Міне, сондықтан Біржан 
Қожағұлдың баласы атанып кет-
кен. Табиғат Біржан салға көрген 
кісі қызығарлық келбет берген. 
Ұзын бойлы, кең иықты, қыран 
қабақты, қыр мұрынды, шырай-
лы адам болса керек. Біржан 
поэзиясының асыл арнасы қазақ 
халқының бай ауыз әдебиетінде, 
музыкалық фольклоры 
қазынасында жатыр. Жасынан 
ел аралап ділмар шешендер-
мен кездесіп, сөз сымбаттарын 
үйреніп шешендік дәстүрлерін 
игереді. Төкпе ақындар өнеріне 
де жетік болып, талай айтыстарға 
қатысады. Олардың табан асты 
өлең шығару әдістерін, сергек 
қабілеттерін меңгереді. 

Біржан салдың ақындық 
өнерінің өріс ашып, өрби түсуіне 
Сара, Әсет, Доскей, т.б. қатарлы 
тұтас бір сала буын игі әсерін 
тигізген. Сара ақынмен айтысы 
оны дарынды, суырыпсалма ақын 
ретінде дүйім елге танытты. Ақын 
Сараның мемориалды музейінің 
«Сараның шығармашылығы» 
атты үшінші бөлім экспозиция-
сында қазақ әдебиеті тарихында 
ерекше орын алатын, шоқтығы 

биік, ауыз әдебиетінің інжу-
маржаны «Біржан - Сара» 
айтысына арналған. Сара 
Тастанбекқызының Біржан сал-
мен айтысы ғасырдан ғасырға 
үзілмей жалғасып келе жатқан 
қазақтың айтыс өнерінің көркем 
үлгісі болып саналады. Ал 
ақынның өлмес ескерткішін 
жасаған қазақтың талантты 
композиторы Мұқан Төлебаев 
болды. Ол өзінің «Біржан-
Сара» операсында Біржан 
шығармашылығын кеңінен пай-
даланды.

Біржан шығармаларын қазіргі 
өнерге құштар ғалым оның 
әрбір сөзін, әуен ырқақтарын 
қалт жібермей, халық қажетіне 
асырып келеді. Құмарта оқиды, 
құлақ құрышын қандыра 
тыңдайды. Олар сүйікті 
өнерпазының шығармаларын 
көзінің қарашығындай 
сақтайды, келешектің керегіне 
жұмсайды. Біржан поэзиясы 
ұрпақтан – ұрпаққа ауысып, 
мәңгі жасай береді.

А.ӘЛІМБАЕВА,
Ақын Сараны

мемориалды музейінің 
меңгерушісі. 

АУЫЗ СУ МЕН КӘРІЗ ЖҮЙЕЛЕРІНЕН ШЫҚҚАН АҚАУЛАР АҚЫЛЫ ТҮРДЕ ЖАСАЛАДЫ
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Жарты ғасырға толған білім ордасы
Н.ЕСЕБОЛАТОВ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕБІНЕ - 50 ЖЫЛ!

Ауылымыздағы киелі шаңырақ 
Н.Есеболатов атындағы орта 
мектебінің ашылғаныда 50 жыл то-
лыпты. Талай қырандардың тұғырына 
айланған шаңырақ бұл күндері 
өңіріміздегі айбынды оқу ордасына 
айланды. Енді аталмыш мектептің та-
рихына тоқталар болсақ Лепсі уездік 
оқу бөлімі тапсырмасымен   Мейірман 
Ермектасов  1922 жылы «Діңгек» ауы-
лы мектебі аталатын 3 класстық ба-
стауыш білім ошағын тұрғызды да , өз 
басы 3 жылдай елдің сауатын ашты.

1925-27 жылдары мектеп «Сары-
тау» бастауыш мектебі деп аталып 
Баласейіт Жаманбаланов меңгеруші 
болған. Ол 1950 жылы үлкейіп, 
«Октябрь» ауылының «Октябрь» 
сегізжылдық мектебі аталса, 1967 
жылы аудандық атқару комитетінің 
№13 шешімімен Кеңес Одағының 
батыры Нұрсұлтан Есеболатов 
атындағы орта мектеп болып аталды. 

Ал 1969 жылы  640 орындық 
типтік 3 қабатты ғимарат қолданысқа 
берілді. Осы тұста әр жылдары 
мектепті басқарған басшылардың 
жайында тоқтала кетсек артық бол-
мас, Мекібай (Мейірбану) Досжано-
ва, (1950-1953), Айтмұханбет Әміров   
(1954-1957), Жұмаш Аханбеков 
(1958-1964, 1978-1988), Әнуарбек 
Кәрімбаев (1965-1970), Амантай 
Тәңірбергенұлы Ысқақов (1971-1977), 
Мұратбай Төлегенов (1989-2002), 
Бегімбек Сейфүлмәлікұлы Рамаза-
нов (2003-2008), Берік Тұрсынбайұлы 
Нұрахметов (2008-2012) тер аталмыш 
шаңырықтың ұйытқысы бола білді.

Сондай ақ  Н.Есеболатов атындағы 
орта мектебімізде ұлағатты ұстаздар 
Қайролда Байболов, Бабағали 
Балғабаев, Айғайша Кәріпбаева, 
Қайныш Адамбекова, Советқожа 
Оралбеков, Әділжан Солтанбеков, 
Бижамал Төпекова, Болат Мүсәпіров, 
Бақыт Қанияхметова, Қалтай Чуда-
баев, Мұратхан Байбеков, Күләйхан 
Ахметқалиева, Рақымжан Медетбе-
ков, Өсербай Жұмаханов, Базарәлі 
Балқанов, Мырзахмет Сламжанов, 
Райхан Тәшкенбаева, Сұлтанбек 
Мамырбеков, Түкті Мыңбаев, Әбу 
Биболова, Мағаз Алдияров, Санае-
ва Валентина,  Камал Бұхарбаева, 
Үміт Бершімбетова, Нәби Атаба-
ев, Өмірсерік Қалиев,  Ақатай Шу-
кенов, Төлеубек Сердалин, Совет 
Нұрғалиев, Нұржамал Әлсейітова,  
Рысқұл Тұрғанбаев, Адай 
Ғалымжанов, Құрманғалиев Қанат,  
Кәрібаева Майра Қабдолдақызы,  Ша-
рипов Амангелді Исатайұлы  т.б. ел 
есінде қалары сөзсіз. Сонымен қатар 
талай жыл мектеп директорының 
оқу-тәрбие  ісі жөніндегі орынбасары 
қызметін атқарған Станбаева Орын-
басар Жиенбайқызы, Нүсіпов Мей-
рамбай Еркебайұлы, Құрманғалиева 
Бақыт Нұрсейітқызы, Құдабаева 
Ғалия Қабдолдақызы,  бала 
тәрбиесіне талай жылдар еңбегін 
сіңірген қарт-ұстаздар Бақыт Маса-
баева, Майра Мұсабаева, Қыдыр 
Шанкетов, Естібала Қалықбаева,  Ер-
метай Хажиев,  Қамар Шоқшақаева,  
Гүлбаршын Ілиясова, Жамалхан Ма-

мырбекова, Рәзия Қартабева, Асқар 
Исаев,  Жолтай Минисова, Күләш Ба-
заралина, Нұрбикеш Бершімбетова,  
Алыбай Базаралин, Света Нұрназарова, 
Гүлбану Төлегенова, Сереброва Неля 
Ивановна,  Айсұлу Сахметова, Зауреш 
Шағаева, Гүлбану Төлегенова, Баян 
Жаңабатырова, Нұркамал Бекмолдина, 
Дәнеш Қасымова, Балғабаева Ғайнигүл 
Бабағалиқызы, Арынай Малтүгелов, 
Сағымбаев Молдахан, Абдіхамет 
Смағұлов, Майра Аханбекова, Шағадат 
Малиева, Тоқан Қоржымбаев, Шол-
пан Өскенбаева, Ашыгүл Омаровалар  
қазіргі таңда зейнеткерлік демалыста от-
ырсада кейінгі буындарға өздерінің ақыл 
кеңестерін беруден шаршаған емес.

Иә, Еңбек жолдарын осы мектептен 
бастаған Ерғали Төлегенов, Бауыржан 
Бимұратов, Мұрат Алыбаев, Тілектес 
Жазылбеков, Ермек Досымбекова, 
Ұлжан Жапарова, Жұмагүл Шнетова, 
Хозяйнов Виктор Петрович, Дель Анна 
Оттовна, Қарлыға Шарипова, Майра 
Рахипова, Раушан Шарипова, Шолпан 
Сканова, Шолпан Бабаева, Алмагүл 
Қауранбекова, Анаргүл Қауранбекова,  
Ғапез Жақсылықовтар әр салада абы-
ройлы жұмыстар атқарып елдің кұрметіне 
бөленуде. Және мектептің көркеюіне 
үлес қосқан Лобаранттар:  Ләтипа 
Тұрғамбаева, Күлман Қауранбекова, 
Мінуар Оралбековалардың алар орны 
ерекше.

Мектепте тек қана ұстаздар қауымы 
қызмет жасап жатқан жоқ. Біз әр 
уақыттада кіші кызметкерлерді естен 
шығармауымыз керек деп ойлаймын 
мектепте Жабықбай Солтанбеков, Ма-
рат Ысқақов,  Болсанбай Дүпбаев,  
Серік Болатбаев,  Қанымбике Мырза-
таева, Қайныш Тәттібаева,  Жұмахан 
Ақынбекова, Несіпбала Досмырзанова, 
Ырысхан Дүпбаева, Нұрмәну Даданбе-
кова, Алтын Садуақасова, Гүлжамал 
Оспанова, Салиқа Құндызбаева,  Жібек 
Шеңгелбаева,  Гүлнар Құсайынова,  
Гүжахан Оспанова, Аманғайша Ба-
бысова, Жәметай Қабаева, Хадиша 
Смағұлова, Жұмагүл Разбекова, Орал 
Досмағұловалар таңның атысынан 
күннің батысына дейін өз қызметтерін 
адал атқаруда. 

Жарты ғасыр тарихы бар мектебімізді 
қаншама білікті үстаздар жастық жа-
лынын, бар құш қайраттарын білім 
беруге арнады. Берісі обылысымзға 
арысы республикамызға танымал аза-
маттар мен азаматшаларды алтын 
ұясынан түлетіп ұшырды. Ендігі кезек-
те қарапайым ауылдан шығып еліміздің 
айбынды тұлғаларына айланған мек-
теп тұлектерін атап өтудің сәті келген 
сияқты...  

Республиканың мал шаруашылығын 
өркендеуіне ерен еңбек қосқан 
Академик Қасымов Қасымжан 
Тәңірбергенұлы. Және атақтары елге 
мәлім, талай жыр жинақтарының автор-
лары Ораз Жұмашев, Жамау Бұқарбай, 
Берлібек Аманбаев Ербол Сымха-
нов сынды ақындарардың орны бір 
бөлек.елімізге      Белгілі  журналист  
Нұртөлеу Иманғалиұлы, Сенат депута-
ты болған Сағатбек Тәжиев, Қазақстан 
Республикасының сайлау қызметкері 
Жеңіс Сахметов,     Алматы облысының 
және Ақсу, Талғар аудандарының 
«Құрметті азаматы»  тоқырау жылдарда 
ауданымыздың әкімі болған Қалимолда 
Байболов,       Қазақстан Республикасының 
танымал әншісі Қарлығаш Қожағазина, 
және химия ғылымдарының кандидаты, 
Азаматтық авиация академиясында до-
цент, кафедра меңгерушісі, авиациялық 
факультет деканы, профессоры бо-
лып жұмыс атқаратын Ысқақова Рауия 
Амантайқызы, Қазақстан халықтары 
Кіші Ассамблеясының Алматы облыстық 
хатшылығының меңгерушісі, ақын 
Ғабит Тұрсынбайұлы, 2005 жылғы 
Мемлекеттік «Жастар» сыйлығы мен 
«Серпер» сыйлығының  лауреаты  Жол-
дыбаев Жеңіс Хамитұлы, Сол сияқты 
ауылымызға мешіт салуға үлкен үлес 
қосқан кәсіпкер Мейір Биғалиұлы Маман-
баев, Ауған жерінде интернационалдық 
борышын атқарған мектеп түлектері  
Марат Жиенбаев, Төлеген Тілеулинов, 
Болатбек Досмағұлов, Маңғазбек Бек-
молдин, Төлеген Ибрагимов, Талғат 
Төлепбергенов, Рахат Жақсылықов 
сынды еліне елеулі халқына қалаулы 

азаматтармен азаматшаларды түлетіп 
ұшырған шаңырақтың әлі талай сай-
ып қырандарды тұлетіп үшырарына 
сенімдіміз.

Осы орайда мектебіміздің соңғы 
бес жылдағы жетістіктеріне кеңінен 
тоқталсақ артық болмас... Мектеп 
оқушылары аудандық, облыстық, 
республикалық деңгейде жүлделі 
орындарға иеленді, оның ішінде 2011 
жылы 8 сынып оқушысы Әлімғали Ди-
лара республикалық Ілияс Жансүгіров 
оқуларынан жүлделі 1 орынды иеленді. 
2012 жылы 9 сынып оқушысы Әлімғали 
Дилара информатика пәнінен облыстық 
пән олимпиадасынан ІІ орын, 9 сынып 
оқушысы Жинақова Қымбат қазақ тілі 
пәнінен облыстық пән олимпиадасы-
нан жүлделі І орынды иеленді. 2013 
жылы 10 сынып оқушылары Әлімғали 
Дилара, Ешмұханбет Анар облыстық 
пән олимпиадасына белсене қатысқаны 
үшін «Алғыс хат», 10 сынып оқушысы 
Ешмұханбет Анар облыстық Сәкен Има-
насов оқуларынан бас жүлде, 10 сынып 
оқушысы Серғазы Сәулет облыстық 
облыстық КҒА жоба жарысынан «Алғыс 
хатпен» марапатталды. 2014 жылы 9 
сынып оқушысы Рахманова Талшын 
облыстық КҒА жоба жарысынан жүлделі 
ІІ орын,              9 сынып оқушысы Рах-
манова Талшын облыстық «Жарқын 
болашақ» олимпиадасынан жүлделі 
ІІ орын, 11 сынып оқушысы Әлімғали 
Дилара биология пәнінен жүлделі ІІІ 
орынды иеленді. 2015 жылы 11 сынып 
оқушысы Болатхан Ардақ облыстық 
КҒА жүлделіІІ орын, 10 сынып оқушысы 
Берлан Жұлдыз облыстық химия пәні 
олимпиадасынан жүлделі ІІІ орын, 8 
сынып оқушылары Парақот Жайнар, 
Тұрғанбекқызы Диана облыстық «Дель-
фи ойындарынан» белсене қатысқаны 
үшін «Алғыс хатпен» марапаттал-
ды. 2016 жылы 10 сынып оқушысы 
Төлеубай Жансая облыстық КҒА жоба 
жарысынан жүлделі ІІІ орынды иеленді. 
2017 жылы 2 сынып оқушысы Жақан Ая-
жан облыстық «Зерде» жоба жарысына 
белсене қатысқаны үшін «Алғыс хат», 
11 сынып оқушысы Жансұлтанқызы 
Айым аудандық КҒА жоба жарысынан 
жүлделі ІІІ орын, 4 сынып оқушысы 
Бауыржанқызы Жаннұр аудандық «Зер-
де» жоба жарысынан жүлделі                ІІ 
орынды иеленді. 2018 жылы облыстық 
«Дарын» ғылыми жоба жарысында 11 
сынып оқушысы Жандосова Сымбат 
жүлделі ІІІ орынды иеленді. Сонымен 
қатар мектеп оқушылары спорттық, 
музыкалық, поэзиялық байқаулардың 
жеңімпаздары. 

Бүгінгі таңда мектебімізде 32 мұғалім 
еңбек етуде, олардың ішінде        6 мұғалім 
жоғары санатты, 9 мұғалім бірінші са-
натты, 15 мұғалім екінші санатты және 9 
санатсыз. Мектеп мұғалімдері әр қашан 
кәсіби біліктілігін арттыру семинарлар, 
курстардың қатысушылары, ұжымның                      
31,2%  Кембридж бағдарламасы бой-
ынша деңгейлік курсты аяқтаған, оның 
ішінде 3 мұғалім 1 деңгей, 3 мұғалім 2 
деңгей, 7 мұғалім 3 деңгейді аяқтаған. 
Мектеп ұжымы мұғалімдерге арналған 
әр түрлі байқауларға, сайыстарға 
белсенді қатысады. 

Мектеп ұжымының жетістіктерін атап 
айтар болсақ 2012 жылы аудандық 
«Үздік бастауыш сынып мұғалімі-2012» 
байқауын жоғары деңгейде 
ұйымдастырғаны үшін «Алғыс хат» 
марапатталды. 2013 жылы облыстық 
«Үздік ауыл мектебі» байқауында 
жүлделі І орын, облыстық кезеңнен 
жүлделі ІІ орын. 2013-2014 жаңа оқу 
жылына дайындықты өз деңгейінде 
жүргізіп жүлделі ІІІ орын, аудандық 
«Туризм-2013» спорттық слетының 
«Жаға-жай волейболы» жарысын-
да жүлделі ІІ орын, білім сапасының 
мониторинг қорытындысы бойын-
ша жүлделі ІІІ орынды иеленді. 2014 
жылы – 2014-2015 жаңа оқу жылына 
дайындық жұмыстарын өз деңгейінде 
жүргізгені үшін «Құрмет» грамотасымен 
марапатталды.           2015 жылы «Жаңа 
білім бағдарламалары, инновациялар 
және құзыреттілік тәсілдеме-мектепке 
қадамдар» тақырыбында өткен 
әдістемелік көрме қорытындысы бой-
ынша жүлделі ІІ орын, нәтижелі жұмыс 
көрсеткені үшін білім сапасының мони-
торнг қорытындысы бойынша жүлделі ІІІ 

орынды иеленді. 2016 жылы аудандық 
«Ауыл мектебі» байқауынан жүлделі 
ІҮ орын, аудандық «Туризм-2016» 
спорттық слетында «От жағу» жа-
рысында жүлделі І орынды иеленді. 
2017 жылы аудандық «Ауыл мектебі» 
байқауынан жүлделі                ІІ орынды 
иеленді. 

Ал оқушылардың функционалдық 
сауатталықтарын дамытуда қосымша 
біліммен қамту, бос уақыттарын тиімді 
ұйымдастырудың ықпалы зор. Жыл 
басынан мектеп бойынша 6 қоғамдық 
үйірмеде 116 және 4 ақылы үйірмеде 
73 оқушы тартылды. Спорттық сек-
циялар саны-9, оған тартылған ба-
лалар саны – 211 оқушы қамтылуда. 
Осы үйірмеге қатысқан балалардың 
ой өрістері жан – жақты дамып 
аудандық, облыстық, республикалық 
байқауларда топ жарып биіктерден 
көрінуде...

Жоғарыда мектебімізде еңбек еткен 
және мектептен түлеп ұшып ауылдың 
емес алаштың мақтанышына айланған 
бір қатар кісілерді жаздым деп ой-
лаймын. Деседе еске тұспей қалған 
кісілер болса түсіне жатар. Біз осы 50 
жылдық тарихы бар мектеп қандай 
жетістіктерге жетті деген мақсатта 
кешегімен бүгінгіні салыстыра оты-
рып қалам тербедім. «Саусақ бірікпей 
ине ілікпейді» дегендей береке бірлік 
бар жерде ғана өнімді еңбектің бала-
ды. Сондықтанда өзіммен бірге еңбек 
етіп отрған барлық әріптестеріме осы 
бір ауыздылығымызды жоғалтпай, 
елдің ертеңі үшін аяанбай еңбек етуге 
шақырамын.

Екі дәуір һәм екі ғасырды басынан 
өткізген мектебіміздің келіп жеткен 
мерей тойы бәрімізге құтты болсын 
дей келе Ғ.Қожақыметтің «Мектеп –
ана» деген өлең жолдарымен ойым-
ды түйіндейін... 
 Кенде еместен тәрбие тағылымнан,
Талай мәкіріт ұшырдың бауырыңнан.
Сол мектептің арқасы шығар, бәлікм,
Қыздан тәлім байқалса, таным ұлдан.

Бөле жармай бәрінде шетке дара,
Бердіңбе екен қашанда көпке баға.
Қай қыйырда жүрседе шәкіріттерің,
Сен оларға ортақсың мектеп – Ана.

Сендіріумен жақсы күн жолығарын,
Ақ тілектер арнадың жолыңа мың.
Шалғайларға кетседе түлектерің,
Жадында әлі жүр ме екен 
                                      қоңырау – үн.

Жүген жері болсада басқа қала,
Оң түстік пе, шығыс па, Астанама,
«Ана пәннен ана ұстаз 
                                  беріп ед ...» деп,
Бұл күндері кім білсін еске алама?

Бірін кейде ескертіп, бірін ұға,
Білім нәрін силадың ұғымына.
Шаттандыма , ал кейде өкпелі ме?
Сен олардың куәсің қылығына.

Ізгіліктің қаладың көз ілмеуін,
Болмасын деп мәкіріттің көзінде мұң.
Балалықпен оянған бойындағы,
Қорғаштадың алғашқы сезімдерін.

Санада ұл жаңғыртып бала кезін,
Сені ұмытпай жүрмекен қара көзің.
Мейлі, жүзге толсада қартаймайтын,
Түлек үшін мейрімді ана - өзің!

Сені ойлайма кешегі бала бүгін,
Силасада өмір жол бағалы күн.
Өйкені олар өзіңе сонау шақта,
Кеткен еді қалдырып балалығын...

           Жауһар ӘЛІМҒАЛИЕВА,
Н.Есеболатов атындағы орта 

мектебінің директоры.
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атанған Ілияс Жансүгіровтің ба-
лалар әдебиетіне қосқан үлесі 
аз емес. 

1934 жылғы Қазақстан жа-
зушылары І съезінде жасаған 
баяндамасының «Балалар 
әдебиеті» бөлімінде: «Біздің 
үлкен олқы жеріміз – балалар 
әдебиеті. Социализмнің жаңа 
жұртшылығы, жас жеткіншегі 
– балалар туды, туылып жа-
тыр, өсіп келеді. Бірақ балалар 
әдебиеті туған жоқ. Балалар 
кітапсыз өсіп келеді. Қолдағы 
бар деген кітаптар балалардың 
мың тілегінің біріне де жара-
майды...», – дейді.

Оның балаларға арнап 
жазған бірнеше өлеңдері бар. 
Соның бірі «Бөбек бөлеу».

Бөл-бөл бөбек, бөл бөбек,
Бөлейін бері кел, бөбек.
Бедерлі бесік, төрт есік,
Төгілте салдым төр төсек.
Бөпешім, бесік – отауың,
Отауыңа кір бөбек...
Ілияс Жансүгіров орыс 

және дүниежүзі классиктері 
шығармаларын қазақшаға 
аударған. А.Пушкиннің «Ев-
гений Онегин» атты романын 
1936 жылы қазақ тіліне тұңғыш 
аударғанда сол. Аудармадан 
мысал келтірейін:

Любви все возрасты покорны,
Но юным девственным 
                                         сердцам.
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям...
Махаббат жас талғамайды,
Қыз, бозбала жүрегіне.
Сүю, серпін тиер жайлы.
Жазғы желдей соққан гүлге...
Ақын өмірінің көп уақытын 

жұмыс бабымен іссапарларда 
өткізген. Ол жанұясына 
сағынышын былай жеткізеді:

Аманмын, Еділдемін, 
                               жолым жайлы,
Тепшілеп теріп жүрмін 
                                       Исатайды.
Келемін Астраханнан жоғары 
                                              өрлеп,
Жеріне жолаушыға                                       
                                    жету қайғы.
Қаласы Сталинград 
                                  алдымызда,
Пароход осы арада 
                               көп тоқтайды.
Фатима, еркелетіп Азатымды,
Сүйіп қой ағасы үшін 
                                         Үмітайды!
1927–1937 жылдар арасын-

да поэзия, проза, драматургия, 
сын, аударма салаларында жи-
ырмадан астам кітап шығарып, 
артына аса бай әдеби мұра 
қалдырды.

Ілияс Жансүгіров «Қазақ 
көркем әдебиеті» баспасының 
поэзия бөлімінің редакторы 
қызметін атқарып жүргенде 
1937 жылы 11 тамыз күні жалған 
саяси айыппен тұтқындалды.

Талайлар жаудың торында,
Талайлар жаудың қолында.
Талайлар жаудың оғында,
Талайлар талай қан жұтқан.
Ақынды алдымен абақтыға 

жапты, алты айдан соң 1938 
жылдың 26 ақпанында атты.

Үш тосарлы қанды ауыз,
Ол бораға түскен күн;
Қара қабан, жалмауыз,
Қорқырап қанын ішкен күн.
Көзі тірісінде қазақ 

поэзиясының өрен жүйрігі, 
ақындықтың Құлагері атанған 
Ілияс Жансүгіров өзі жырлаған 
«Құлагер» поэмасындағы 
Құлагерінің тағдырын 
қайталады. Өмірі өнегеге 
айналған ақын шарықтап 
тұрған 43 жасында Қылмыстық 
кодекстің 58-статьясының 
2-8-11-баптарымен айыпталып, 
ату жазасына кесілді.

Өмірде бастырмастан көңілін 
                                                өрге,
Кім еді ел талантын тыққан 
                                            жерге?
Қыз емес, қара күш пен қаңқу 
                                              сөздер,
Ертерек ер жүрегін көмген 
                                               көрге!
Елімізде отызыншы жыл-

дары орын алған зорлық-
зомбылықтың құрбаны болған 
аса көрнекті қазақ ақыны, 
жазушы, журналист Ілияс 
Жансүгіров 1957 жылғы 12 
сәуірде ғана толықтай ақталып, 
туған халқымен қауышты.

Халқымның қуанышты 
                                  бұлбұлымын,
Жұртымның жүйрігінің 
                                     дүлдүлімін.
Көтеріп көптің көңілін 
                                 күнде шауып,
Жүлде алар жұма сайын 
                                      туды күнім.
Бақ туын тұрғанда ұстап бүгін 
                                                қазақ,
Көңілі судай тасып, оттай 
                                        маздап.
Ескі күн елім көрген енді 
                                          ойласам,
Көрінер кейде қорлық, кей-

де мазақ, – дегендей, бүгінде 
ақынның аңсаған арманы 
орындалып, Қазақ елі Көк 
байрағын көтеріп, тәуелсіз 
Қазақстан мемлекетін құрды. 
Кешегі кеңестік кезеңде 
солақай саясаттың құрбаны 
болып атылғандардың 
мүрделері Алматы облысының 
Талғар ауданы, Жаңалық 
ауылының маңынан табы-
лып, республикалық «Әділет» 
қоғамының араласуымен 2002 
жылы ескерткіш тұрғызылды.

Қазақ әдебиетінің классигі, 
шоқтығы биік ақын Ілияс 
Жансүгіров 15-ке жуық по-
эма жазған. «Дала», «Күй», 
«Күйші», «Құлагер» поэмалары, 
«Жолдастар» романы, «Кек», 
«Турксиб», «Исатай-Махамбет» 
пьесалары қазақ әдебиетінің 
өлмес туындылары.

Ғабит Мүсірепов І. Жансүгіров 
творчествосы жайында: 
«Мен өзім бізде Абайдан соң 
Ілиястан артық ақын бар деп 
ойламаймын. Ілияс өресі биік, 
өрісі кең эпик ақын еді. Егер 
Ілияс Жансүгіров поэмасының 
көркемдік биігіне осы күнгі 
ақындарымыздың көбісі, тіпті 
ешқайсысы да жете алған 
жоқ десем, маған ешбір ақын 
өкпелемес деп ойлаймын», – 
деп жоғары баға берген.

Қазақстан Жазушылар 
одағының тұңғыш төрағасы, 
қазақтың Абайдан кейінгі 
замандағы аса дарынды ақыны 
Ілияс Жансүгіров кемеліне кел-
ген, қырықтың қырқасынан енді 
асқан, ақындықтың бәйгесінде 
арындап алға шыққан шағында 
тоталитарлық жүйенің, әділетсіз 
жаланың құрбаны болды.

Аса қуатты суреткерлік талан-
тын поэзия жанрында көрсетіп, 
күллі қазақ әдебиетінің 
мақтанышына айналған ту-
ындыларды дүниеге әкеліп, 
әдебиеттің барлық жанрларын-
да қалам тартқан әмбебап да-
рын Ілияс Жансүгіровтің опат 
болған күніне орай Талдықорған 
қаласындағы әдеби музейінде 
жыл сайын ақынды еске алу 
кеші ұйымдастырылып, Құран 
бағыштау дәстүрге айналған. 

Осыған орай биыл 
Ілияс Жансүгіровтің әдеби 
музейінде кезекті еске алу 
кешін өткізуді жоспарлап от-
ырмыз. Ондағы мақсатымыз 
– бүгінде бізге жетіп отырған 
құндылықтарымызды бағалай 
білу, ақынның есімін жаңғыртып 
қана қоймай, шығармаларының 
рухани нәрінен сусындап, ой-
санамызға азық ету, жастарға 
рухани тәрбие беру.

Ақынның әдеби музейінде 
31 мамыр – Қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алу күні де 
атаусыз қалмайды. Бұл шара 
барысында да зұлмат зар-
дабынан шейіт болған абзал 
арыстарымыздың қалдырған 
мұралары мен өнегелі 
өмірлерін жас ұрпаққа жеткізуді, 
өшкенімізді жағып, өлгенімізді 
тірілтуді мақсат етеміз.

Ел қадірі мен ер қадірін, 
сөз бен өнер қадірін жете 
түсінген кемеңгер ақынның ру-
хына тағзым етушілер оның 
музейінен үзілмейді.

Салтанат ТӨЛЕГЕНОВА,
Ілияс Жансүгіров әдеби 

музейінің аға ғылыми 
қызметкері.

Материал Серікбек 
СЕРПЕРБАЕВТЫҢ "Алтын 
ұям - Ақсуым" интернет кітап 
- газетінен алынды.

Алаш арыстарын тану – сол заманның 
өзінен басталған екен. Аймүйіз 
қайраткерлердің бір-біріне жазған хат-
тары, бір-біріне деген құрметі мен 
лебізі, тіпті қайтыс болғанда қайғырып 
жазған мұнаһибтары да ерекше. Өмірде 
бірін-бірі құрметтеп, аға мен іні, ұстаз 
бен шәкірт болып өткен жандар – Бар-
лыбек Сырттанұлы мен Мұхамеджан 
Тынышбайұлы еді.

Екеуі де бір топырақта туып- өскен қасиетті жерде 
жетілген қазақтың қара нардай алыптары болатын. 
1914 жылдың 26 қара шасында өмірден Алаштың 
идеологы, ұлт-азаттық қозғалысының бел ді мүшесі, 
қазақтың алғашқы Конституциясын жазған Барлыбек 
Сырттанұлы өмірден өтті. Қырық сегіз жасында өз 
ажалының емес, патша жандармериясы атқан оқтың 
құрбаны болды. Мезгілсіз, оқыс қаза еді. Жетісудағы 
Алаштың на сихатшысы өмірден өтті дегенде, 
«Айқап», «Қазақ» басылым дары бүкіл ұлысқа оның 
қаза сын қайғыра естіртті. Өз тұ сын  да «Жетісудағы 
жұрт аға сы»,  «Алашинский» атанған Бар лы бек ту-
ралы «Қазақ» газе ті не құрдасы Әлихан Бөкейхан 
(«Барлы бекті ұмытпасқа»), Жүсіп бек Басығараұлы 
және редакция бас қармасы мақалалар жазды. Ес-
телік формасында жазылған сондай мақаланың бірін 
Мұхамеджан Тынышбайұлы жазған-ды. Сол естелік 
мақала, аға мен інінің дос тығы жайында сөз қозғасақ.

Биыл, қазақтың алғашқы ин  же  нері, тарихшы, 
ұлтымыз дың саяси һәм рухани көсемі бол ған, Алаш 
Орда үкіметінің Премьер-министрі Мұхамеджан Ты-
ныш байұлының туғанына мерейлі 140 жыл. Бала 
Мұхамед жанның зеректігін сезіп, оның оқуға түсуіне 
жәрдемдесіп, бағын ашып, батасын берген осы – 
Барлыбек болатын.  Мақаншы-Садыр болысында 
дүниеге келген баламен ол 1890 жылдың мамырын-
да танысқан-ды. Ол кезде Барлыбек Петербордағы 
Императорлық уни вер ситетті үздік бітіріп, Таш кенттегі 
Түркістан генерал-губер наторлығына қыз метке алы-
нады. Үй-жайын орна ластырып, со сын туған еліне де-
малыс алып кел генінде, ауыл-аймақтың балаларын 
шақыртып, тілдесіп көрген екен. Сонда Садыр елінен 
келген Мұхамеджанның шешендігі, ескі үлгідегі алған 
білімі ағасының көңілінен шығыпты. Қамқор ағасы 
оны Верный ер балалар гим назиясына оқуға түсіреді. 
Бір заманда Барлыбектің өзі де осы классикалық гим-
назияны үздік тауы сып, білім-ілім даңғылына түскен 
еді. Енді сол қарашаңырақтың табалдырығын тағы 
да бір қазақтың алғыр баласы аттап отыр. Бұл гимна-
зияда ішкі Ресейдің демонстрацияларына қатысып, 
патшаға қарсы шыққан орыс оқығандары, де мократ 
ұстаздар қызмет ететін-ді. Д.Новак, М.Вахрушев сын-
ды орыс зиялылары Барлыбекке де, Мұхамеджанға 
да шын тілекші болған екен. Д.Новак Барлыбектің 
Петербордан білім алуы үшін басын қатерге тігіп, 
Жетісудың әскери губернаторы Г.Колпаковскийге 
өтініш жазса, кейінгі директор болған М.Вахрушев 
Мұхамеджан үшін генерал П.Ионовқа хат жазып, сти-
пендия тағайындатқан. Барлыбектің қамқорлығымен, 
директор М.Вахрушевтің өтінішімен Петербордағы І 
Александр темір жол транспорты институтына оқуға 
түсіп, қазақтың сайын даласына шойын жолды 
салғызған қабілеті де, жаратылысы да бөлек дарын 
еді.

Мұхамеджан асыл ағасын айрықша бағалап, 
құрметтеген екен. Оған оның «Қазақ» газе тінің 1915 
жылғы №95, 96 сандарында жарияланған «Барлыбек 
Сырт танов» мақаласы куә. «Қазақ арасында жасы-
нан «Барлыбек, Тұрлы бек»аталып, Сырттан батыр-
дың екі баласының аты шықты. Барлыбек марқұмды 
білмеген қазақ кемде-кем. Бүйткен соң, Барлыбектің 
кім екенін һәм қай жолмен бұ дүнияны өткізгенін 
халыққа білдіруді мақұл көрдік» деп басталатын 
мақалада Барлыбектің ата-тегі, шыққан елі, зәузаты, 
мінезі, болмысы және оның қайраткерлігі туралы 
шынайы жазылған. Автор ағасымен бірге өткізген 
қызық күндерін сағынышпен еске алады. 1907 жылы 
28 жастағы Мұхамеджан Жетісу облысы атынан 
ІІ Мемлекеттік Думаға депутат болып сайланады. 
«1907 жылы Барлыбек көп халқымен мені Алматыдан 
екі станция жерге шейін шығарып са лып: «Қарағым! 
Көп жұрттың тілеуіне кетіп бара жатырсың, жолың 
болсын, Құдай алдыңнан жарылқап, мәртебеңді биік 
қылсын!» деп құ шақ тасып көрісіп, батасын бер ді» деп 
еске алады. Міне, сол за мандағы бауырмалдық, қам-
қор лық! Бауырды сүюдің, ініге сенім артудың озық 
үлгісі осындай-ақ болар тегі.

ХАТ
Барлыбек – Алаш қозғалысының ізашар буы-

ны. Патшалық биліктің саяси қызметінде жүрсе де, 
туған елінің тағдырына, мәселесіне алаңдап жүрген. 
Бірақ 1905 жылдан бастап билік өкілі оппозициялық 
бағыттағы толқулардың үніне құлақ асып, алым-
салық төлеп, жерінің шұрайлы, құнарлы бөлігінен 
айы рылып, империяға жем болған қайран жұртының 
өмірі үшін, азаттығы үшін күресуге кіріседі. Бұл ту-
расында Мұхамеджан: «Жаңа военный губернатор 
Ионов сол 1905 жылы Барлыбекті «чиновник осо-
бых поручений» қылып, бұрынғыдан да көтеріп, өз 
қасына жақындатып алды. Сол жылғы һәм келер 
жылғы істер көп қазаққа белгілі. Губернаторға осын-
ша жақын бола жүріп ешуақытта өз ойын, өз сырын 
ешкімнен жасырған емес. 1906 жылы Қояндыға 
барып Ахметтерге һәм өзгелерге жо  лығып, талай 
сөздердің ішінде болып, барғанына қарай жиылған 
жұрт қа риза болып қайтты» деп жазады. Рас, Бар-
лыбек «Қарқаралы құзырхаты» құжатына қол 
қойып, үкіметке қазақтың тұрмысы туралы шағымын 
да жолдаған. Қояндыдағы жәрмеңкеде Әлихан 
Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, 
Жақып Ақбайұлы, Темірғали Нүрекенов бастаған оқы-
ған қатарлас-замандастарымен танысып, табысып, 
ел мен жер ту ралы әңгімелескен. «Талай сөз дердің 
ішінде болып» дегені сол. Қарқаралыдан Алматыға 
келген соң, қайраткер І Мұсылмандар кітапханасын 
ұйымдастырып, ашқызады. Екінші, Жетісу губерния-
сына қарасты қазақ, қырғыз ауылдарына мектеп сал-

дырады. Қазақша газет ашу туралы бастама көтеріп, 
маңына ұлтшыл азаматтарды жинайды. Жұбаныш 
Бөрібаев, Тоқаш Бокин, Ораз Жандосов сияқты ба-
лаларды Верный ер балалар гимназиясына түсіртеді. 
1905 жылдың желтоқсанында Орал қаласында өткен 
бес қазақ облысы съезіне қатысып, Ә.Бөкейхан, 
М.Тынышбайұлы, Б.Қаратайұлы, Ж.Досмұхамедұлы, 
тағы басқа азаматтармен бас қосып, «Қазақ 
конституциялық-демократиялық партиясын» құру 
туралы бастаманы талқылайды. Барлыбек осындай 
ұлтшылдықты қолдайтын ісімен көзге түскен соң, 
билік тегі қызметінен босатылады. Басты себебі сол 
– оның саяси көзқара сының қарама-қайшылығы еді. 
Бар лыбектің үлкен ұлы, Алаш қайрат керлерінің көзін 
түгел көрген, ше шесі Еркежанның тегіне жазылып, 
қуғын-сүргіннен аман қал ған Абдулқадыр (Жұрт Кәке 
деп атаған екен, 1898-1972 жылдары өмір сүрген) 
әкесінің өмір жолы, саяси қызметі мен қоғамдық 
атқарған істері туралы үш күнделік жазып қалдырған. 
Сол күнделік дәптерінде «1908-1909 жылдары 
қызметінен босап, 42-43 жасында Сүттіген-Бұрған 
бойына көшіп барады. Қызметінен босау себебі сая-
си көзқарасының сенімсіздігі деп табады» деп жа-
зып қалдырыпты. Ақиқатында, Барлыбек патшалық 
биліктің қызметінде жүріп еліне көп жақсылық 
істеді, бұқара ха лықтың қордаланған тұрмыстық 
мәселелерін шешті. Мұхамеджан жазғандай, «Бар-
лыбек марқұм әлі келгенше қазақты ілгері бастыруға 
һәм жан-жақты қорғауға көп тырысты. Жұмысының 
алды, әсіресе қазақтың жері еді. Бұл жұмысы үшін 
денсаулығын аямады». Қыз ме тінен шегерілсе де 
қазақтың бір сүйем жерінің тағдыры үшін 1910-1911 
жылдары Петерборға әл денеше рет барып, үкіметке 
кіріп, арыз-талабын ашық білдірді. Ішкі Ресейден 
қоныс аударып келген орыстың қара шекпенділеріне 
кет кен шұрайлы жерді қайтарып алуға барын са-
лып, 1910 жылдың 21 қазанында Ұзынағашта съезд 
ұйымдастырып, манифест жазған.

Барлыбектің қазақ ұлтының алдында атқарған зор 
бір ісі – Түркістан генерал-губернаторына жазған 
«Қазақ халқының өмірін жақсарту мәселелері» 
баян дамасы еді. 1907 жылдың 9 маусымын да 
жазған бұл баяндамасында қазақ азаматы туған 
елінің мүш кіл жағдайы, болашақта атқарылуы тиіс 
мәселелер, тіл мәселесі, қазақтардың өз жерінде 
емін-еркін көшіп-қонуы, болыстық сайлауы, халық 
соты, өз жеріне иелік ету, мал бағу, егін егу, үй салу, 
орыс гимназияларындағы мұ сыл ман балаларына 
«Құдайтану» ілімін оқыту, ислам шарттарын танысты-
ру, молдалардың білімін жетілдіру сияқты кесек-кесек 
ойлар айтылған. Осы баяндамасы арқылы халықтың 
рухани-әлеуметтік өмі рінің жақсаруына себепкер 
бол ғ ан. Бұл хатты араға ғасырдан астам уақыт са-
лып, Өзбекстан мем   лекеттік архивінің қорынан та-
уып, жариялаған академик Мәмбет Қой  гелді ағамыз. 
Ақиқатын айтсақ, Бар лыбек жазған осы баяндаманың 
мазмұны әлі күнге дейін өзінің өзек тілігін жоймаған.

Барлыбектің мінезі, болмысы туралы шәкірті:  «Бар-
лыбек мар құмдай оқумен биік табиғатты шын көңіліне 
тоқып, жаңаланып, өзге адам болып қайтқан адам бі-
рен-саран. Біреумен дауыс шыға рып қатты сөйлесу, 
біреуді жамандап, я жаманшылық қылу, мұндай істі 
Барлыбек қылып көрген емес. Үлкен, я замандас бол-
са, оған Бар лыбек «тақсыр» деп сөйлеуші еді, кіші 
болса «қарағым» деуші еді. Шын көңілмен, бейілімен 
мұсылман еді. «Ұлық болсаң, кішік бол» деген 
мақалды анық көр сеткен Барлыбек еді. Үлкен оқуды 
оқып, шын оқыған дәрежелі болған Барлыбек еді. 
Бұл мінезіне қарай бір жолығып, бір сөйлескен адам 
Барлыбекті ұмытпас еді. Бар лыбекті білген ұлықтар 
шын мақтап қошемет қылып, өзін ар тық көруші еді» 
деп сипаттайды. Мұхамеджанның мінездемесін 
С.Ғиясовтың «Айқап» журналына шыққан мақаласы 
ажарлай түседі екен. Мысалы, «Кішіпейіл, өтшіл, 
сөйлескенде таза қазақ тілімен сөйлейтұғын, ту-
рашыл һәм діндар бір адам еді. Бұл жақтағы елдің 
бір шаһбазы десе де болады» деп жазған екен әрі 
жерлесі, «Мамания» мектебінде оқыған әрі Барлы-
бектен тәлім алған Садық. 

Барлыбек 1909-1914 жылдары, өмірінің соңына 
дейін Қарағаш қыстағындағы «Мамания» мекте бінде 
оқытушылық-ағартушылық қызмет атқарды. Қапал 
дуанына қарасты болыстардағы кедей-кепшіктің ба-
лаларын оқуға жұ мылдырды. Алаштың аты шыққан 
оқығандарын Маман, Тұрысбек ауы лына арнайы 
шақырттырып, жұрт шылықпен кездестірді, дә ріс   -
тер оқытты. Есен құл қа жы  Маман ұлына ақыл-кеңес 
бе  ріп, Омбы, Орынбор, Қазан, Уфа, Петербор, тағы 
басқа үлкен қала ларда оқып жүрген қазақ шәкірт терін 
материалдық тұр ғыда қол дау үшін қаражат бөл гізіп, 
стипендия тағайындатты. Көз көрген Мұхамеджан 
жазғандай, «Оқыған балаларға: «Қарақтарым! 
Оқыңдар, қазағыңды ойларыңнан тастамаңдар» деп 
өсиет айтыпты.

Бүгінде қазақ тарихындағы есім-сойы белгілі, Ұлы 
дала елінің мақтанышына айналған Барлыбек пен 
Мұхамеджанның ағалық-інілік, ұстаздық-шәкірттік ру-
хани байланысы осындай берік,  мықты болған екен. 
Кісі қызығарлық, жұрт сүйсінерлік достық осындай бол-
са керек-ті. Сырттанұлының Барлыбегі 1910 жылдың 
көктемінде «Ынтымақ ережесі» заңнамалық еңбегін, 
1911 жылдың 13 маусы мында Петерборда «Қазақ 
елі нің Уставы» деп аталатын конс титуциялық құжат 
жазып еді. Ол жал пы қазақ сиезін ұйымдастырып, 
патшалық Ресейден бөлініп, аз ел болайық деп ұран 
тастаған реформатор болатын. Бірақ соңына түскен 
жендеттер оның әр басқан қадамын аңдып, ізін ке-
скен. 1914 жылдың 26 қарашасында Сүттігеннің 
бауырында Барлыбектей арысты жандермерияның 
құзғындары атып тастаған екен. Егер ол аман-есен 
Алаш туы көтерілген бос тандық заманына жеткенде, 
сөз сіз құрдасы Әлихан мен інісі Мұхамед жанның жа-
нында болып, үкімет құрысып, ұлттық-демократиялық 
автономияның іргесін қалар еді...

 Елдос ТОҚТАРБАЙ,
Жансая БИҚҰРМАН.

МҰХАМЕДЖАН ҰСТАЗ 
ТҰТҚАН БАРЛЫБЕК

МҰХАМЕДЖАН ТЫ НЫШ БАЙҰЛЫНЫҢ ТУҒАНЫНА МЕРЕЙЛІ - 140 ЖЫЛ!
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Биылғы 26 ақпан біз үшін 
ерекше аталып өтетін 
күн. Өйткені, осыдан дәл 

80 жыл бұрын әдебиет әлемінде 
құнды мұралар қалдырған 
қаламгер, ақын, жазушы, дра-
машы, прозашы, фельетоншы, 
очеркші, қазақ әдебиетінің, 
балалар әдебиетінің негізін 
қалаушылардың бірі, Қазақстан 
Жазушылар одағының тұңғыш 
төрағасы, қоғам қайраткері 
Ілияс Жансүгіров Кеңес 
өкіметі билігінің тұсында 
әдейі ұйымдастырған қызыл 
қырғынның құрбаны болды.

______________________

Күйіндей домбыраның 
                                 құлдырасын,
Суындай Алатаудың 
                                   сылдырасын.
Сөздердің асыл, көркем 
                                      тасын қала,
Ұйқасы өлеңімнің 

сыңғырасын, – деп сөзден 
сұлу сарай тұрғызып берген 
өлеңнің өрен жүйрігі Ілияс 
ЖансүгіровЖетісудың Ақсу 
аймағында 1894 жылы жазға 
салым дүние есігін ашқан. Ана-
сынан 4 жасында жетім қалған 
Ілиясқа әліпбиді әкесі Жансүгір 
танытады. Кейіннен Жетісудағы 
Мамания мектебінде 
білім алғаны жөнінде өз 
өмірбаянында: «...Матайдағы 
атақты Маман, Тұрысбек 
тұқымы тәрбие, салт-сана 
жөнінен де өзгерістер кіргізді. 
Мешіт салды. Имам ұстады. 
Мектеп ашты. Бала оқыттырды. 

Бұхарадан оқып шыққан 
Қасен молда «Сүттіген» деген 
жерде имам екен. Мені осы 
Қасенге әкем әкеп бергені 1910-
шы жылдың мөлшері. Мұнда бір 
ай жарым оқыдым. Тұрған ор-
ным келіспей, ауырып, ауылға 
кеттім...», – дейді.

Өткен ғасырда қазақ да-
ласында алғашқылардың 
бірі болып оқу-тәрбие орнын 
ашқан Қалқабайұлы Маман 
және Тұрысбек, Сейітбаттал, 
Есенқұл Қарағаш қорығында 
Уфа қаласындағы «Ғалия» 
медресесінің үлгісімен 8 жылдық 
медресе салады. «Айқап» жур-
налына, «Қазақ» газетіне мек-
тепке білімді қазақ мұғалімдерін 
шақырған жарнамалар жария-
ланып, қазақ жерінің түкпір-
түкпірінен мұғалімдер келеді. 
Мектептің ашылу салтанатына 
Қазан қаласынан Мұстахым 
Малдыбаевпен бірге атақты 
әнші Майра Уәлиқызы да 
келеді. Мұстахым Малдыбаев 
медресеге бір жылдан астам 
ұстаздық әрі басшылық еткен 
соң елдеріне қайтпақ болып, 
жолға жиналады. Жол жүрер 
алдында әнші Майра Уәлиқызы 
Ақсу жұртына «Қоштасу» әнін 
арнайды. Ұстаздардың, жал-
пы қауымның атынан бозбала 
Ілияс Майра ақынға ризашылық 
білдіру мақсатында жауап 
қайтарады:

Майра апай сіз бе едіңіз 
                                     өнері асқан,
Құмар ем сөзіңізге 
                                    бала жастан.
Сайраған үніңізді естігенде,
Тіл қаттым жастығыма 
                                    қарамастан.
Мен де бір талаптанған 
                                                     ініңізбін,
Жарқ еткен ұшқынымын 
                               жырыңыздың.
Қабыл ап, өзіңізге өлеңменен,
Тарту ғып жас жанымның 
                                       гүлін үздім.
«...1912 жылғы күзде «Қыли 

мектебіндегі» ноғай мұғалімге 
оқуға кірдім. Оның сабағы – 
құран, оқу, жазу, есеп. Мұнда 
төрт жарым ай оқыдым да, оқи 
алмай кеттім...».

...Ежелден ескеруші ем 
                                    елдің сөзін,
Бұлақтың тазалауға 
                                       тінтіп көзін.

ӨЛЕҢНІҢ ЕРЕН 
ЖҮЙРІГІ

Бар ма деп ашпаған сыр,     
                                айтпаған жыр,
Құлақты қырға түріп 
                                  жүрген кезім...
Сөзге сүйірлеу, құймақұлақтау 

бозбала хат білген соң өлең 
кітап, қиссаларды қызығып 
оқып, кейін аймақтың, ауылдың 
өлеңшісі де болады. Жарып топ 
бастап, таңдап әріптес алып ай-
тысады. Тойды таңға тарқатпай 
ауыл әлеуметін ауызға қаратады. 
(Ілияс Жансүгіров. Өмірбаяным. 
1928 жыл).

«Өлеңге Жамбыл – жүйрік, 
әнге – Кенен,

Су жорға Үмбетәлі – қара 
дөнен» – деп ақын жырлағандай, 
сол Жамбыл, Кенен, Үмбетәлі, 
Сүйінбай, Бақтыбай, Қуат, Құл 
ақындардың үздік қырларын 
бойына дарытты. Нәтижесінде 
Бөлтірік, Бейсембай, Шын-
дыбай, Үмбетәлі ақындардан 
Сүйінбайдың көптеген 
шығармаларын жазып алып, 
1935 жылы «Сүйінбай ақын» 
деген жеке жинақ құрастырып 
шығарды.

Кітаптың алғысөзін жазған 
Жансүгіров: «Сүйінбай ұлы 
дүбірде жарысқа түскен, өлеңді 
ойдан желше соқтыра беретін 
жезтаңдай ақын», – деп өте 
жоғары баға берген.

Әсет ақынды пір тұтып, керемет 
өнерін көрген Ілияс Жансүгіров 
«Бұлбұлға», «Тұңғыш тоғысу», 
«Әнші» атты Әсет Найманбаевқа 
арнаған өлеңдерін жариялады.

Ән салсаң Әсеттей сал 
                                        әсемдетіп,
Қоздырып делебені дәсерлетіп.
Шырқатып, шығандатып, 
                                       шалықтатып,
Шапшытып, шүмектетіп, 
                                         нөсерлетіп.
Талдырып, талықсытып, 
                                    тамылжытып,
Орғытып, орағытып, баса 
                                             өрлетіп.
Самғатып, саңқылдатып, cap 
                                            желгізіп,
Өрлетіп, өршелентіп, 
                                     бәсеңдетіп.
Ілияс жазу-сызуды білгеннің 

нәтижесінде бала оқытады. 
1914 жылы қазақтың ұлы ақыны 
Абайдың шығармаларымен 
танысқан соң жазуға талабы оя-
нады. «Тақырыпқа да, түрге де 
Абай торында қалдым» – дейді. 
Сол жылы бірнеше өлеңдер 
шығарып, жинақтың атын 
«Балдырған» қояды.

1920 жылы оқуға талпынып, 
Алматы, Ташкент қалаларында 
қысқа мерзімдік мұғалімдер даяр-
лайтын 2 жылдық курсқа түседі. 
Сол жылдары Түркістан Халық 
ағарту комиссариатының Қырғыз 
(қазақ) ғылыми комиссиясының 
мүшесі ретінде Сырдария, 
Жетісу облыстарына жасаған 
экспедицияларды Әбубәкір 
Ахметжанұлы Диваев басқарды. 

Ел әдебиетін жинайтын 
комиссияға Ілияста ілігіп, төрт 
ай жұртты аралап халқымыздың 
бай қазынасын түгендеумен ай-
налысты.

Сөз зергері «Ақ жол» 
газетіне корректор бола 
жүріп, Ғани Мұратбайұлының 
ұйымдастыруымен «Жас Алаш» 
газетін шығаруды қолға алады. 
Алматыда шығатын «Кедей еркі» 
газетіне тілші болады. Осы жыл-
дары газет беттерінде ақынның 
бірнеше өлеңдері жарыққа 
шығады.

Жаз! Жаз! Қалам, жорғалап,
Төк қағазға барыңды...
...Қағазда заула арман сөз,
Жас жүрекке жалынды.
Жаппай сауатсыздықпен 

күресу қолға алынып жатқанда, 
1921 жылы елге оралып, 
Белтоған ауылындағы мектепке 
мұғалімдікке орналасады.

Алдымда айқын айнам бар,
Алдымда жойқын майдан бар.

Ағарту елді – майданым!
Ж а р л ы - ж а қ ы б а й л а р д а н 

құрылған Жетісу облысының 
«Қосшы» ұйымына мүше болды.

Алқынамын, басылмайды 
                                             арыным,
Тау селіндей екпін қайрат, 
                                            сарыным.
Жарлы-жалшы, жақыбайды 
                                         жарылқау –
Жандағы ауру, жүректегі 
                                         жалыным.
«Қысқа қарсы Алматыға 

келдім. Талабым оқуға кіру 
еді. Бірақ таныс жолдастарым 
қызметке кіргізіп жіберді», – дейді 
өмірбаянында. Оқуды аңсаған 
ақын қызметке қызу кіріседі. 
Қазақ-қырғыз ағарту институ-
тында қазақ тілі мен әдебиетінен 
сабақ беріп, кейіннен 1924 
жылдың 23 ақпанынан бастап 
осы институтқа директор болып 
белгіленеді. 1925 жылы Алма-
ты Губерниялық оқу бөліміне 
(ГубОВО) меңгеруші болып 
тағайындалады. Осы кезде 
Жетісу губерниялық атқару 
комитетінің төрағасы, қоғам және 
мемлекет қайраткері Ыдырыс 
Көшкіновпен қызметтес болады.

...Тағыны тастан тауып 
                                  тарсылдатып,
Жүргенбіз тауды ұзақ күн 
                                   қыдырыспен.
Басына кешке таман 
                                   Шырғанақтың,
Шыққаным әлі есімде 
                                   Ыдырыспен...
Жауыққан жауым надандық
Өнерсіздік – өштесім,
Қараңғылық – қастасым,
Жігерім жегем жеңерге.
«Білімнің аздығы, надандығым 

басымдығы діңкеме тие берді. 
Оқуды қатты аңсай бердім. 
Аяғында 1925 жылы күзде тілегім 
бойынша Жетісудың партия 
ұйымы оқуға жіберді. Мәскеуге 
келіп Мемлекеттік Жорналистер 
институтына түстім....».

«Тәшкенде алты ай оқыдым. 
ГИЖ-де оқығалы 3-жыл. Барлық 
тізе бүгіп оқығанымды санағанда 
38 ай оқыған болам», – дейді.

Ынтам өлең көксесе,
Көңіл сөзге қозғалса.
Бойдың күйін ой жексе,
Қаламды қуат қолға алса:
Мені жаз деп топырлап,
Бермес маза шіркіндер.
Алдайтын да байлайтын,
Болар көбі сол күндер.
Білім ала жүріп қолынан 

қаламын тастамаған қарымды 
қаламгердің «Сағанақ», «Бета-
шар» өлеңдер жинақтары 1927—
1928 жылдары жарық көреді. 1928 
жылы аталған оқу орнын бітіріп, 
елге оралағаннан кейін «Еңбекші 
қазақ» газетінде, Қазақ драма те-
атрында әдеби қызметкер болып 
қызмет атқарады.

Ілияс Жансүгіров 1928 жылы 
жазған өмірбаянында 1920 жылы 
күзде Ташкентке келгені жайлы 
айтып: «...Тәшкенде алғаш қазақ 
институты ұйымдастырылған 
жыл екен (1920 жыл). Қалалы 
жерде, қайнаған оқулы-ордалы 
жерде өмірімде болғаным сол. 
Театрды көргенім сол. Кейін 
өзіміз ойнадық. Жанақ ақын бо-
лып, калезейде өлең айтып, ба-
ламен айтыстым....», – деген бо-
латын.

Театрдың даму, өсіп-өркендеу 
жолы әрбір ұлттың, әр халықтың 
өмір-тұрмысымен, олардың 
жалпы тарихымен және 
мәдениетімен тығыз байланы-
сты екенін түсінген ақын театр 
саласына да үлкен үлес қосты. 
Ол 1929 жылы «Театр тура-
лы» мақаласында: «Мәдениет 
майданындағы сүбелі ісіміздің 
бірі — театр. Театр көрінгеннің 
ермегі емес, еңбек. Еңбектің 
көркемі. Театр – көңіл көтерудің 
орны ғана емес, мәдени ошақ», – 
деп, жанашырлық танытады.

Ғұлама жазушы Мұхтар 

Әуезов: «Мен Ілиясты бұрын 
да білуші едім. Бірақ оның 
шын мағынасында дарынды 
ақын екенін мойындағаным 
сол «Жетісу суреттері» өлеңін 
оқығаннан кейін». Бұлай деуінің 
себебі Ілияс Жансүгіров туған 
өлкесінің тамаша табиғатын, 
өзен-көлдерін, тауларын, құс-
аңдарын өзгеше шабытпен 
өлеңге қосты.

Жер таппан жерде жетер 
                                        Жетісуым:
Күркілдек, Көксу, Лепсі, 
                                     Іле, Шуым,
Асқардың аспан сүйген 
                                               сілекейін,
Жан бар ма татпайтұғын, 
                                   айтпайтұғын...
Туған өлкесі Жетісудың тари-

хын жетік меңгеріп, жан-жақты 
таныған жазушының орыс 
отаршылдығы мен 1916 жылғы 
көтеріліске қатысты «Жетісу 
өлкесін орыс алуы», «Ұзынағаш 
соғысы», «Жаркент оязында», 
«1916 жыл деректері», «Лепсі 
оязында», «1916 жылғы оқиғада 
менің көргенім» тақырыбындағы 
деректі дүниелері жинақ болып 
жарық көрді.

...Ескінің ертегі айтсам 
                                        ертесінен:
Жетісу қан малшынған 
                                    белшесінен...
Жасынан ән-күйді терең 

сезініп, жанымен түсінген Ілияс 
Жансүгіров домбыраға бірнеше 
өлеңдер арнап, 1929 жылы 
«Күй» поэмасын жазды. Бұл поэ-
мада Ілияс Жансүгіров қобызшы 
Молықбай Байсақұлын дәріптеп, 
оған өлеңмен өшпес ескерткіш 
тұрғызды.

Қобызшы – Молықбай шал 
                                        Матайдағы,
Матайда – Кенже, Тұңғат 
                                       Сақайдағы.
Қазақта қобызшының 
                                      қалғаны сол,
Жорға еді маймаңдаған 
                                       бақайшағы.
Домбыра, сенде мін бар ма?
Мінсіз болсаң тіл бар ма?
Тіл жоқ деуге бол ма
Тілден анық үн барда?
Домбыраның күші мол
Көмейінде күй барда!
Бүгінде ақынның «Домбы-

ра» өлеңіне ән жазылып, оны 
ұлттық өнерге қамқорлық та-
нытып, асыл мұрамыздың 
қаймағы бұзылмауына өз 
үлесін қосып жүрген Т.Жүргенов 
атындағы Қазақ Ұлттық өнер 
академиясының «Дәстүрлі 
музыкалық өнер» кафедрасының 
аға оқытушысы, «Қазақконцерт» 
өнер бірлестігінің әншісі, ҚР 
Мәдениет қайраткері Нұржан 
Жанпейісов орындайды.

Сондай-ақ, Ілияс Жансүгіров 
асқақ ақын ғана емес, әншілік, 
орындаушылық, композиторлық 
өнерімен бүкіл қазақ даласына 
танылған ерекше дарын иесі, 
Арқаның ардагер ақыны Ақан 
Қорамсаұлының өмір шындығын 
терең жырлаған.

Туғаны Арқадағы Арғын елі,
Өскені Көкшетаудың 
                                   шалғын жері.
Ащы тіл, асау мінез қылығынан,
Атанып кетпеді ме 
                           «азғын», «пері»?
Лақабы – әлде әулие, 
                                       әлде пері,
Арқаның атақтысы Ақан сері.
Көкшеде сұлу сүйіп, 
                                      өлең айтқан,
Бұлаңдап тақымында Құлагері.
Ілияс Жансүгіров мұралары-

ның құндылығы оның өрнектел-
ген өлеңдерімен қоса, компози-
торлық қыры.

«...1922 жылы Алматыда 
Абай атындағы балалар үйінде 
тәрбиеленетін балалардың 
Октябрь мейрамына парадқа 
бара жатып, айтқан өлеңдеріне, 
салған әндеріне Ілияс қатты на-
заланып, «Жастар ұраны» деген 

өлеңін сол ұранға арнаған «Жа-
стар» дейтін әнімен «Абай» ба-
лаларына үйретіп еді. 

1923 жылы май мейрамы-
на балалар Ілиястың әнін ай-
тып шықты», – дейді Ф. Ғ. 
естелігінде.

Біз, жастар, заманның
Иесі, қожасы.
Жаралған адамның
Жалынды, жаңасы...
Қазақ музыкасын алғашқы 

жинаушы, композитор, эт-
нограф, қоғам қайраткері 
А.В.Затаевичтің «Қазақ 
халқының 500 әні мен күйі» атты 
еңбегінен Ілияс Жансүгіровтің 
жаздырған әндерін көруге бола-
ды. 

Онда Александр Викторо-
вич былай дейді: «...Ілияс 
Жансүгіров – өзінің туған жері 
Жетісудың әндері мен күйлерін 
шебер орындаушы, қазақтың 
музыкалық шығармашылығын 
жоғары бағалайтын және білетін 
талантты жас ақын және журна-
лист. Ол маған көптеген әндер 
мен күйлердің тізімін берді. 
Оларды жариялауды келесі 
жолға қалдырып отырмын 
(өйткені Жетісу губерниясының 
материалдары бұл жинаққа 
кірмейді, әлі жиналу үстінде)....».

Бұл жөнінде 1936 жылы 
араб әрпінде жазылған 
«Ақтарусыз жатқан қазына 
немесе ән-күйлерімізді жи-
нау хақында» қолжазбасында 
Ілияс Жансүгіров: «...Істелген 
нәрсенің бір қабырғалысы 
Затаевичтің жинаған 1000 әні. 
Елде не көп – ән көп, күй көп, 
өлең көп, әңгіме көп. 

Мұның бәрі әлі жинаусыз 
жатқан кен. Ақтарусыз жатқан 
қазына. Енді жинап жүрген 500-
дей әні бар. Затаевичтің бұл 
еңбегі арқылы қазақ шашы-
лып жатқан әнін жинап алып 
отыр...», – деп жазады.

Ілияс Жансүгіров 1936 жылы 
жазған «Құлагер» поэмасындағы 
әнші Ақан серінің Сағынайдың 
асына келгенде айтқан әндерін 
А. Затаевичке нотаға түсіртіп, 
жаздырды ма екен деген ой ту-
ындайды.

Ән тәтті Ақан салған Арқадағы:
«Үш тоты», «Ақ саусақ», 
                           «Ақмарқалары».
Салғанда «Сырымбеттей» 
                                        сүйікті әнін
Қасына жиылған жұрт 
                                      тарқамады.
«Үш тоты», «Көкшетауым», 
                                «Ахау, арман»,
«Жайдарман», «Жайма 
                қоңыр», «Кер қашаған».
«Ой, ерке», «Мейлің-мейлің» 
                             – дегендердің
Бәрі де – Ақан баптап 
                                    салатын ән.
Өлеңге сұлулықты 
                                    қосты талай:
«Ақмарқа», «Ардагерім», 
                                «Тастүлегім».
«Ақ шашақ», «Жайма-шуақ», 
                            «Кербез керім» –
Ақанның асты ұйытты 
                                       осы әндері.
Ілияс осы әндерді санама-

лап бергеніне қарағанда, ол 
әндерден өзі де хабардар екенін 
байқауға болады. Әрине, бұл тек 
қана болжам. Ол үшін ізденістер 
қажет.

Ілияс Жансүгіровтің жақын 
туысы Құсайын Шәкеновтің 
айтуына қарағанда Ілиястың 
жасөспірім кезінде ауылда 
жүріп шығарған бірнеше әндері 
болған. Сол әндердің бірі зайы-
бы Ілиястың өзі сүйіп орындай-
тын – «Шилі өзен, қамыс-ай» 
әні. Оған айғақ ретінде тағы бір 
мысал келтірейік. Ілиястың за-
йыбы Фатима Ғабитова былай 
деген екен: «Ілияс кейбір кез-
дерде жолдастары ортасында 
ән салатын. 

Оның салған әндерін сүйсіне 
тыңдаушылардың бірі – 
Ғабит болатын. Ілиястың сол 
күндерде салған әндерін осы 
күні бұлжытпай Ғали Орманов 
орындайды. Ілиястың қоңыр, 
көркем үнін ұдайы естеріне ала-
тын Ғабит, Ғалилар да Ілиястың 
дауысының баритон екенін ай-
тар».

Қазақ поэзиясының құлагері 
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кен, Еңбек Ерлерімен теңестіруге бола-
тын еңбек адамдары қаншама? Осын-
дай мақтан тұтар аталарымыздың бірі 
Құрманов Талғатбек Ақышұлы. Ендеше 
Талғатбек атамыздың ғибратты ғұмыры 
жайлы салиқалы ой қозғасақ. Ұлы Отан 
соғысының ең қызып тұрған шағы, ауыр 
жылдар, кисе киімге, ішсе тамаққа 
жарымаған күйзеліп қалған ел әлі есін 
жия қоймаған кез. Талғатбек Құрманов 
та дәл осы қиын – қыстау уақытта 1944 
жылдың  12 желтоқсанында Алматы 
облысы, Ақсу ауданы, Ақсу ауылын-
да дүниеге келген. Он екінші айдың он 
екісі менің де туған күнім. Негізі осы күні 
әлемнің жарығын көрген мен білетін 
азаматтардың жаманын көрмеппін. 
Содан 1951 жылы Ақсу ауылындағы 
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің 
1 - ші сынып табалдырығын аттап,  1961 
жылы 10 сыныпты аяқтап, аттестат және 
Ақсу ауылындағы комсомол МТС – нде 
қосымша  комбайыншылар дайындай-
тын курста оқып, қолына екі бірдей 
куәлік алып, бірден еңбекке араласады.

Мектеп бітірісімен үш жыл Ақсу 
ауданының Еңбек ұжымшарында меха-
низатор - машинист болып жұмыс істеп 
жүріп, ертерек отбасын құрды. 1963 
жылы Бархыт Тұрсынова апамызбен 
үйленіп, 1964 - 1972 жылдар аралығында 
мектеп - интернаттың бастығының орын-
басары және Кеңжыра орта мектебінде 
мұғалім болып қызмет атқарған. Бірақ 
жасынан жер еміп, дала жұмыстарымен 
айналысып, техникаға әуес болып өскен 
жігіт 1973 жылдан бастап басшылықтың 
жұмсақ креслосын камбайнның 
орындығына қайтадан ауыстырады. 
Себебі, кең далада көсіліп өскен ұлға 
үш қабатты үлкен ғимарат та таршылық 
жасағандай еді. Сол жылдан 1994 жылға 
дейін Ленин атындағы кеңшарда (қазіргі 
Қарасу ауылдық округінің орталығы 
Кеңжыра ауылы) комбайншы, механик, 
гараж меңгерушісі және бас инженер 
болып қызмет атқарған. Жұмыс жасай 
жүріп, 1986 жылы Талғар қаласындағы 
ауылшаруашылық техникумын арнайы 
техник - механик мамандығы бойын-
ша бітіріп, білімін жетілдіреді. 1995 
- 2000 жылдар аралығында Сарқан 
қаласындағы қалалық ауыз су құбыры 
мекемесінде бас механик болып, содан 
соң 2001 - 2003 жылдары - коммуналдық 
шаруашылықтың басшысы болып 
көтерілді. 2004 жылдан зейнеткерлікке 
шыққанша Сарқан қаласындағы 
«Қанатжан» ЖШС автобус паркінде сле-
сарь болып жұмыс істеді.

Осы еңбектері бағаланып 1967 жылы 
«Құрмет белгісі» орденін тақса, 1969 
жылы «ІІІ дәрежелі Еңбек Даңқы» 
медаліне, 1986 жылы «Еңбек ардагері» 
медаліне ие болды.  2008 жылы 
зейнеткерлікке шықты.

2001 жылы жары, Бархыт апамыз 

ҒИБРАТТЫ ҒҰМЫР

ЕҢБЕК ЕРІНЕ 
ТЕҢ ЕҢБЕК 

АРДАГЕРІ
дүниеден озды. Бірақ екеуі осы уақытқа 
дейін бақытты өмір сүріп, үш ұл, екі қызды 
өмірге әкеліп, тәрбиелеп өсірді. Қазіргі 
таңда үлкен ұлы Манатбек Құрманов 
пен келіні Орынгүл Алматы қаласында 
жеке кәсіпкер. Одан кейінгі қызы Свет-
лана Талғатқызы аудан орталығындағы 
Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп – гимна-
зиясында директордың оқу ісі жөніндегі 
орынбасары. Екінші қызы Сәуле мен 
күйеубаласы Алмас Сарқан қаласында. 
Сәуле балабақша тәрбиешісі. Екі қыздан 
кейінгі екі ұлы Таңатбек пен Жанатбек те 
Манатбекпен бірге Алматы қаласында 
өз кәсіптерін дөңгелетіп жүр. Бір қызығы 
екеуінің де сүйіп қосылған жарларының 
есімі Ләззат. 

Биыл «Еңбек ардагері» Талғатбек ата-
мыз  75 жасқа толады. Тоғыз немеренің 
және төрт жиен шөберенің атасы. 
Немерелері – Қарлығаш, Әйгерім, Ма-
дина, Мәди, Шәкәрім, Сағи, Арайлым, 
Аяулым және Аймұрат. Әйгерім мен 
Мәдина отбасын құрған. Қыздан туған 
жиен немерелерінің алды Әйгерім Та-
жиева Сарқан қаласының орталық ауру-
ханасында «Салауаттылық өмір салты» 
кабинетінің дәрігері. Жолдасы - Марат 
екеуі және Мәдина мен Ерасыл аталары-
на бүгінде шөбере сүйдіріп отыр. Ұлдан 
сүйген немересі Мәди Талғатбеков 
Қостанай қаласында нарколог дәрігер 
болып еңбек етіп жүр. 

Апамыз Бархыт Тұрсынова өмірден 
қайтқаннан кейін 2004 жылы отауын 
жаңғыртып, Шолпан Қалибекқызымен 
шаңырақ көтеріп, қазір Сарқан 
қаласында тұрып жатыр.

Елбасы, еліміздің тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаев «Қазақстанның бүгіні мен 
болашағы – халқымыздың ынтымақ - 
бірлігінде, ырыс - құтты тірлігінде». Сол 
бірліктің арқасында еліміз экономикалық 
даму мен әлеуметтік жаңару, 
жаңғырудың даңғыл жолына түсті.  Біз 
жаңғыру жолында бабалардан мирас бо-
лып, қанымызға сіңген, бүгінде тамыры-
мызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді 
қайта тірілтуіміз керек. Ұлттық жаңғыру 
деген ұғымның өзі ұлттық сананың 
кемелденуін білдіреді, – деген болатын.

Ендеше халқымыздың бүгіні мен 
болашағына үлгі болатын осындай 
аталарымыздың ғибратты жолы бар 
болғанымен мақтанамыз. Осындай адал 
еңбектің, тірліктің арқасында еліміздің 
ырыс – құтын шашыратпай бүгінгі күнге 
жеткізген аталарымыз бен аналарымыз 
аман болғай. Бұл мақаланы жазам дегелі 
біраз айлар өтіп кетті. Міне енді жаппай 
ардагерлерімізге, қария, қарттарымызға 
құрмет көрсетіліп жатқан қасиетті айда 
реті келген бұл әңгіме кейінгі буынға 
тәрбие, өнеге болар деген ойдамын.

Ербол СЫМХАНОВ,  
арнаулы тілші.

 «Бүгінгі күнді түсініп - түйсіну үшін 
де, болашақтың дидарын көзге елесте-
ту үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз 
керек»,-деген екен Нұрсұлтан Назарба-
ев. Иә, уақыт қарқыны зымыран. Күні 
кеше өткен сияқты оқиғалар бүгінде 
тарих беттеріне айналыпта үлгерді. 
Халқымыз ғасырлар бойы туған жердің 
табиғатын көздің қарашығындай сақтап, 
оның байлығын үнемді, әрі орынды 
жұмсайтын теңдесі жоқ экологиялық 
өмір салтын ұстанып келді. Түгін тартсаң 
майы шығатын  біздің өңіріміздің төскейі 
малға, етегі егінге толы болған, әлі де бо-
лады да. «Ел ұлсыз болмас, жер гүлсіз 
болмас» дегендей, осы аймақтан кезінде 
еңбегімен танылған алты «Социалистік 
Еңбек Ері» шықты.  Ал енді сол алты 
батырымызбен пара – пар еңбек ет-

"Ауылдың көркеюі елдің көркеюі",-
деген сөз қазіргі таңда ұранға айналып 
кетті. Үлкен қызметте және кәсіпкерлікпен 
айланысып жүрген азаматтар өздерінің 
туған жерін көркейту мақсатында 
көптеген жұмыстар атқаруда. Иә, осы 
туған жерге туыңді тік акциясы аясын-
да еліміздің түкпір - түкпіріндегі ауыл-
дар қайта жаңғырып жандана бастады 
десек өтірік емес. Тәуелсіздік алған 
жылдары қараусыз қалған әлеуметтік 
нысандардың талайы аталмыш акция 
аясында қайта қалпына келтіріліп ел 
игілігіне берілуде.

Туған жерге, оның мәдениеті мен салт 
- дәстүріне айырықша  атсалысу -  шы-
найы патриотизмнің  белгісі. Елім, жерім 
деп мақтану бір бөлек, кіндік қаның 
тамған өлкеге деген сүйіспеншілікті арт-
тыру аса маңызды. 

Әр адамның кіндік қаны тамып, 
туып өскен елі – жер жәнатымен тең. 
Өйткені, бүгінде ел таныған азаматтар 
мен батырлардың тіптен ғалым мен 
қарапайым ауыл тұрғындарының естен 
кетпес жұлдызды сәттері сол өлкемен 
тікелей байланысты. Ал, еліміздің әрбір 
тауы мен өзені тұнып тұрған тарихқа 
толы екенін ескерсек, азаматтардың  
сол құндылықтарды құрметтеп, оның кез 
келген дүниесінің гүлденуіне, жандануы-
на үлес қосуы бекер емес. Ол тазалыққа 
атсалысса да, бір тал отырғызса да шы-
найы ісімен өскелең ұрпақтың бойына 
Отанды сүю деген сезімді ояту болып 
табылатыны ақиқат.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында «Туған жер» туралы да 
кеңінен тоқталды... «Қазақ «Туған жерге 
туыңды тік» деп бекер айтпаған. Пат-
риотизм кіндік қаның тамған жеріңе, 
өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни 
туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен ба-
сталады. Сол себепті, мен «Туған жер» 
бағдарламасын қолға алуды ұсынамын. 

БІРЛІГІ ЖАРАСҚАН 
АУЫЛ

Оның ауқымы ізінше оп - оңай кеңейіп, 
«Туған елге» ұласады. Бағдарлама неге 
«Туған жер» деп аталады? Адам бала-
сы - шексіз зерденің ғана емес, ғажайып 
сезімнің иесі. Туған жер - әркімнің шыр 
етіп жерге түскен, бауырында еңбектеп, 
қаз басқан қасиетті мекені, талай жанның 
өмір - бақи тұратын өлкесі. Оны қайда 
жүрсе де жүрегінің түбінде әлдилеп 
өтпейтін жан баласы болмайды. Туған 
жерге, оның мәдениеті мен салт - 
дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атса-
лысу - шынайы патриотизмнің маңызды 
көріністерінің бірі» екенін еске салды.

Туған жер ұғымын бойлары-
на мықты сіңірген Н.Есеболатов 
ауылының тұрғындары ауданымыздағы 
ауылдардың алдыңғы легін бастап 
тұр десек артық емес. Ауыл азаматта-
ры ауылды көркейту мақсатында ват-
цап әлеуметтік желісінен арнайы топ 
құрып және қор ашып ауылдың ертеңі 
үшін игілікті шаруа атқаруда. Кеше 
ғана   Республика көлемінде тойланып 
өткен І.Жансүгіровтың 125 жылдық ме-
рейтойында топ бәигеге автокөлік тігіп 
ауыл тұрғындарының береке – бірлігінің 
мығым екенін бір дәлелдеді.

Ал жуырда ғана аталмыш қорға 
жиылған қаражатқа ауылға 100 түп шыр-
ша әкеліп отырғызып, бірлігі жарасқан 
ауыл екенін тағыда бір көрсетті.  

Ауыл азаматтарының бастамасымен 
ашылған қор қазіргі таңда өз жемісін 
көрсетуде. Қорға тұрғындар өз шама 
шарқына қарай ақшалай, малдай 
үлестерін қосуда. Алдағы уақытта қор өз 
жұмысын тағыда жандандыра бермек. 
Осы ауылда әлі талай шаруалардың 
атқарыларына сенемін дейді ауыл әкімі 
Б.Нұрахметов.  

Әр ауылда осындай қорлар ашылып 
әр азамат пен азаматшалар өз үлестерін 
қоса білсе еліміздегі ауылдардың сән 
салтанаты артары хақ.

Кенжебек ӘКІМБЕК.

АУЫЛ - ЕЛ БЕСІГІ



       (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 8 771 772 27 71 телефон нөмерына 

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).

БАТЫР БАБАЛАР 
ҰРПАҚТАРЫНА

БӨРІБАЙ КӨТЕРІЛІСІНЕ - 90 ЖЫЛ!
ТҮЗЕТУ

АУЫЛ ТОЙЫ КӨҢІЛДІ

2 бетАЌСУ ӨЊІРІ25 қазан 2019 жыл

ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 125 ЖЫЛ!

Н.Ә. НАЗАРБАЕВ:
Ұлы	тұлғаларды	білмейінше,	бірде-бір	дәуірді	дұрыстап	тану	мүмкін	

емес.	Адам	тарихының	айнасынан	біз	тарих	көшінің	жүрісін	ғана	аңдап	
қоймаймыз,	оның	рухын,	тынысын	сезінеміз.	Сондықтан	халқы	мен	елінің	
алдындағы	өздерінің	перзенттік	парызын	айқын	да	анық	түсінген,	қандай	
да	қиын-қыстау	жағдайда	оны	адал	орындаудан	жалтармаған	адамдар	
қай	дәуірде	өмір	сүрсе	де,	дәйім	жұртының	азаматы	болып	қала	бермек.	

Жақында	 бір	 жыл	 бойы	
дайындалған	 Ілияс	 атамыздың	
125	 жылдық	 тойын	 Республи-
ка	 көлемінде	 атап	 өттік.	 Аудан	
орталығында	басталған	Ұлы	той	
облыс	 орталығында	 жалғасын	
тапты.	 Міне,	 енді	 ақынның	
туған	 ауылында	 тойдың	
қорытындысын	 тойладық.
Ойтоған	ауылы	-	тарихы	терең,	
сәні	 мен	 салтанаты	 жарасқан	
ауыл.	Ырыс	 -	ынтымағы,	бере-
ке	 -	 бірлігі	 жарасқан	 елді	 ме-
кенде	 кіндік	 қаны	 тамған	 Ілияс	
атамыздың	125	жылдық	мерей-
тойы	кеңінен	аталып	көпшіліктің	
қатысуымен	әсерлі	өтті.
Алқақотан	 ақшаңқан	 киіз	

үйлер	 тігіліпті.	 Көптен	 мұндай	
дүбірлі	той	-	томалақты	көздері	
көрмеген	 ауыл	 тұрғындары	
бір	 жыл	 бойы	 дайындалып,	
асыға	 күткен	 Ұлы	 тойдың	
қорытындысын	 көргенге	 мәз.	
Той	 болады	 дегенде	 делебесі	
қозатын	 қазақ	 емеспіз	 бе.	
Еңкейген	 қарттан,	 еңбектеген	
балаға	дейін	той	алаңына	жина-
лып,	жағалары	жайлауда	жүр.
Алдымен	 ауыл	 ортасы-

на	 ауданнан	 әкеліп	 қойылған	
ақын	 атамыздың	 ескерткішінің	
ашылу	 салтанаты	 болып,	
аудан	 әкімі	 Есім	 Базарха-
нов,	 аудандық	 мәслихат	 хат-
шысы	 Бейбіт	 Сүлейменов,	
аудандық	Ардагерлер	 кеңесінің	
төрағасы	 Амантай	 Айтбаев,	
ауданымыздың	 абызы	 Нұрбек	
Қасымбеков	 ескерткіштің	 лен-
тасын	 қиып,	 жиналған	 көпшілік	
гүл	шоқтарын	қойды.	Келесі	ке-
зекте	 ауылдан	 шыққан	 азамат	
Ахат	 Дүмшебайұлының	 	 ауыл	
балаларына	 арнап	 салдырған	
шағын	 	 футбол	 	 алаңының	 да	
тұсауы	 кесіліп,	 балалар	 алаң	
ішінде	ойынға	кірісті.
Алғашқы	 құттықтау	 сөзді	

аудан	 әкімі	 Базарханов	 Есім	
Сейілханұлы	 алып,	 ауыл	
тұрғындары	 мен	 келген	
қонақтарды	 Ілияс	 атамыздың	
тойының	 қорытындысымен	
құттықтады.	
"Молықбай"	 атындағы	

Мәдениет	 үйі	 мен	 ауыл	
өнерпаздарының		күшімен	әннен	
шашу	шашылды.	Асқақтаған	ән,	
күмбірлеген	 күй,	 мың	 бұралған	
биді	 тамашалаған	 көпшілік	
мерекелік	 концерттен	 кейін	
арнайы	 тігілген	 киіз	 үйлерде	
берілетін	асқа	шақырылды.	Киіз	
үйдің	ішінде	таңдайы	тіл	үйіретін	
бал	 қымыз	 сабада	 пісіліп,	
ағаш	 аяқта	 сапырылып,	 астау	
-	 астау	 үйеме	 ас	 тартылды.	
Ауылдың	үлкендері	 ауыл	 тари-
хы	мен	 осы	жерде	 түлеп,	 түтін	
түтеткен	 еңбекқор	 жандардың	
ғұмыр	 деректері	 жайлы,	 Ілияс	
атамыздың	өмір	тарихы	туралы	
білген	ақпараттарымен	бөлісті.
Қол	күресі,	арқан	тартыс,	бұқа	

тартыс	 сияқты	 спорттық	 ойын-
дар	 ойнатылып,	 соңында	 алаң	
сыртында	 арнайы	 сызылған	
шеңберге	салым	салып,	көкпар	
тартылды.	 Ойындардың	
барлығына	 тойдың	 шашбау-
ын	 көтеріп,	 қаржылай	 көмек	
қолын	 созып	 ауыл	 азаматта-
ры,	 әсіресе	 үлкендер	 жағы	
демеушілік	көрсетіпті.
Көкпар,	 көкпар!	 -	 дегені	 сол	

еді,	 ортада	 тұрған	 мұқтарам	
ағайынның	 барлығы	 ойын	
алаңына	 жақындады.	 Алуан	
-	 алуан	 жүйріктер	 мінген	 ша-
бандоз	 көкпаршылар	 қомақты	
сыйақы	тігілген	алғашқы	салым-
ды	салу	үшін	додаға	түсті.	
Қысқа	 қайырғанда	 Ойтоған	

ауылындағы	 атамыздың	 жүз	
жиырма	 бес	 жылдық	 тойы	
көпшіліктің	 көңілінен	 шығып	
ойдағыдай	 әсерлі	 өтті	 деп	
ауыз	 толтыра	 айтып,	 өскелең	
ұрпағымызға	 насихаттап	
жеткізетіндей	болды.

Әскен АРҒЫНҰЛЫ.


