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Ақсу өңірі

***

«Ақсу аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
жұмыс жобасының ҚОӘБ бөлімі бойынша қоғамдық 
тыңдаулар өткізеді:

- «Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қызылағаш ауы-
лында жеке тұрғын үй құрылысы үшін 30 гектар жерге 
инженерлік-коммуникациялық желілер салу», қоршаған 
ортаға әсерін бағалау және экологиялық нормаларды 
бекіту мақсатында.

Орналасқан жері: Жансүгіров, Желтоқсан 5, Алматы 
облысы, Ақсу ауданы.  Күні мен уақыты: 2020 жылғы 28 
тамызда сағат 14: 30-да.

«АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» ММ.

ГУ «Аксуский районный отдел строительства» прово-
дит общественные слушания по разделу ОВОС рабоче-
го проекта:   

- «Строительство инженерно-коммуникационных  се-
тей  на  30  га  земли  под строительство индивидуаль-
ного жилого строительства в селе Кызылагаш Аксуского 
района Алматинской области» с целью оценки влияния 
на окружающую среду и установление нормативов при-
родопользования.

Место проведения:  с. Жансугуров, Желтоксан 5, Ак-
суский район, Алматинская область. Дата и время про-
ведения: В 14:30 часов 28  августа 2020 г.

Ақсу ауданы әкімдігінің халықты 
жұмыспен қамту орталығы,  
әлеуметтік - еңбек саласындағы 
стандартқа сәйкес  6 мемлекеттік 
қызмет түрін көрсетеді.

Еліміздегі  болып жатқан төтенше  
жағдайға  байланыс-ты, барлық 
қызмет түрлерін  бір күнде, (ЭЦК) 
электрондық цифрлы кілтімен  egov.
kz  электрондық үкімет порталы 
арқылы мемлекеттік қызметтерге  
қол жеткізе алады.

Жалпы халықты жұмыспен қамту 
орталығы төмендегі мемлекеттік 
қызметтерді көрсетеді:

1. «Адамдарға  жұмыспен  қам-
туға  жәрдемдесудің  белсенді  ша-
раларына қатысуға  жолдамалар  
беру» - 565.  

2. «Жұмыс  іздеп  жүрген  адам-
дарды  тіркеу» - 983.

3. «Жұмыссыз  ретінде  жұмыс  
іздеп  жүрген  адамдарды  тіркеу» 
- 775.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ САПАСЫ – 
ЕЛ  БОЛАШАҒЫ

4. «Мемлекеттік атаулы әлеу-
меттік  көмек  тағайындау» -  431. 

5. «Өтініш  берушінің (отбасы-
ның) атаулы әлеуметтік көмек 
алушыларға    тиесілігін растайтын  
анықтама  беру - 175.

6. Жұмыссыз ретінде тіркеу тура-
лы анықтама беру –  55.

Жыл басынан барлығы: 2984 
қызмет көрсетілді.

Мемлекеттік қызметтеріміз 
күннен-күнге дамып, қарапайым 
халыққа қолжетімді және тиімді бола 
түсуде. Еліміздің дамуы қажырлы 
еңбек пен сапалы қызметті талап 
етеді. 

Әр істе сапалы қызмет көрсету – 
еліміздің жарқын болашағына деген 
нық қадам.

Баян ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,  
халықты  жұмыспен  қамту 
орталығының директоры, 
«Nur Otan»  партиясының 

мүшесі.   

2020 жылдың 30 маусымында 
өткен Ақсу ауданының қоғамдық 
кеңес мүшелерінің кезекті отыры-
сында берілген тапсырмалар-
ды орындау мақсатында 2020 
жылдың 08 шілде күні «Ақсу ауда-
ны әкімдігінің халықты жұмыспен 
қамту орталығында» аудан бойын-
ша жұмыспен қамтудың жай-күйін 
бағалау және дамуын болжау, 
еңбек нарығы туралы ақпарат ал-
масуды ауылдық округ әкімдерімен 
бірлесе отырып пәрменді жүргізу 
және экономикалық дағдарысқа 
қарсы бағдарламаларды Facebook, 
Instagram және басқада әлеуметтік 
желілер арқылы тұрғындар ара-

сында кеңінен насихаттау және 
www.enbek.kz электронды еңбек 
биржасының заманауи техникалық 
мүмкіндіктерін кеңінен қолдану, 
жұмыссыздықтың  деңгейін 
төмендету, оларға лайықты кәсіпті 
таңдауға жәрдемдесу іс-шараларын 
жетілдіруді ұйымдастыру туралы 
ZООM қосымшасы арқылы жина-
лыс және семинар өткізілді. Жиын 
барысында жоғарыда аталған 
мәселелерге жауапты мамандар 
сұрақтар қойып жауаптарын алды. 

Алдағы уақытта да осындай 
түсіндірме жұмыстарын өткізу өз 
жалғасын табады.

Әлемді дүрліктірген қауіпті дерт 
барлығымызды алаңдатуда. Ау-
данымызда қаншама адам осы 
дерттің тырнағына ілігіп, қаншама 
отбасына қайғы әкелді?

Осы індетпен күресу 
барлығымыздың міндетіміз.

Аудан тұрғындары мен 
еріктілерден жиналған қаражатқа 
2 оттегі концентраты аудандық 
орталық ауруханаға тарту етілді. 
Осы уақытқа дейін ауданға 
қажетті дәрі - дәрмектерді де осы 
ерікті   жастар Алматы қаласынан 
жеткізген болатын. Игі іске ба-
стамашы болған      Меруерт 
Серікбайқызы мен Бейісқали 
Даниярға және атсалысқан барша 
еріктілер мен аудан тұрғындарына 
аудан ауруханасы ұжымы атынан, 
аудан әкімі, аудан жұртшылығы 
атынан алғыс білдіреміз.

Қазіргі уақытта ауданымызда осы аурумен ауырғандар саны 150-ге 
жетті. Сіздерден сұрайтынымыз өздеріңіздің, жақын туыстарыңыздың 
денсаулығын сақтап, дәрігерлердің айтылған талаптарын, санитарлық 
сақтық шараларын сақтауларыңызды сұраймыз. Отбасылық мереке-
лер, еске алу, ас беру шараларының тоқтатылуын, адамдар көп жинала-
тын орындарда бетпердесіз жүрмеуге шақырамыз. Денсаулықтарыңыз 
өз қолдарыңызда. Жақындарыңызға жанашыр болыңыздар.

Еліміздегі төтенше жағдай 
кезінде «Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық филиалы жанындағы 
Партиялық бақылау комиссиясы 
мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес 
мүшелері жергілікті атқарушы ор-
гандармен, бірлесіп дәріханаларға 
бағаларының тұрақтылығына 
мониторинг жүргізді. Шараға 
аудан әкімінің орынбасары 
Ғ.Есжанов, аудандық тауарлар-
мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасымен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасының басшысы 
Б.Темірханов қатысты.

Әлем жұртын әбігерге салған қауіпті індетпен күресіп жатқан абзал 
жандарға, көмек көрсетіліп, жомарт жүректі кәсіпкерлер жанашырлық 
танытуда. Бүгін ауданымызда 8 ауылдық округінің азаматтарының 
ұйымдасуымен қайырымдылық шарасы болып өтті, игілікті істің ұйтқысы 
аудан әкімдігі, ауылдық округ әкімдері мен "Nur Otan" партиясы болды. 
Бұл шараның аты «Жақсылық жасап жарысайық».

Аудандық орталық аурухананың провизорлық және жұқпалы ау-
рулар бөлімінде қызмет ететін 64 медицина қызметкерлері 2 айдан 
бері Е.Сихымов атындағы мектеп-интернатының жатақханасына 
орналасқан болатын. Басты мақсат -  тұрғындардың және ақ халатты 
абзал жандардың отбасыларын, жақындарын сақтау. Оларға қолайлы 
жағдай жасау болып табылады. Сол жердегі ақ халатты абзал жандарға 
Қызылағаш, Ақсу, Ойтоған, Қаракөз, Жаңалық, Қарашілік, Н.Есеболатов, 
І.Жансүгіров ауылының тұрғындарының ұйымдасуымен 600 мың теңге 
қаражат жиналып, індетпен күресіп жүрген абзал жандарға азық-түлік, 
жеміс-жидек, қой еті  мен ұлттық сусын қымыз апарып таратылды. "Көп 
түкірсе - көл",-демекші азаматтардың осындай қиын шақта қол ұшын 
созып көмек көрсетуі, Ақсу елінің ұйымшылдығы мен ауыз бірліктерін 
танытты. Аудан бойынша осындай қайырымды азаматтарға, олардың 
жанашырлықтары мен риясыз рақымшылықтарын, құрметін сезінген ем-
хана ұжымы өз алғыстарын айтып, ризашылықтарын жеткізді.

ХАБАРЛАНДЫРУ! ОБЪЯВЛЕНИЕ!

ҚАШЫҚТЫҚТАН ӨТКІЗІЛГЕН ТҮСІНДІРМЕ ЖҰМЫСТАРЫ

Індетті жеңу барысында ауданымыздың азаматтары 
көптеген игілікті істер атқаруда. Жоғарыда айтылған 
«Жақсылық жасап жарысайық!» акциясы соның нақты 
дәлелі. Барлық ауылдық округтердің азаматтары осы 
шараға атсалысуда. Аталған сегіз ауылдық округтен 
басқа да ауылдарда игі шара жалғасын табуда. Таулы 
аймақта да шалғайдағы құмдағы ел де қарап жатқан жоқ. 

Сондай азаматтардың бірі аудан орталығындағы 
«Әмина» мейрамханасының иелері, ауданымыздың 
беделді азаматтарының бірегейі Бидахмет ағамыз бен 
Ася жеңгеміз 23 шілде күні аудандық ауруханада жатқан 
100 науқасты мейрамхана мәзірімен тамақтандырды. 
Ыстық тамақпен қатар, жеміс - жидек, түрлі салаттары 
бар түскі ас алып келген екен.

Сонымен қатар, осы науқастарға қарап жатқан 
орталық аурухананың провизорлық және жұқпалы ауру-
лар бөлімінде қызмет ететін медицина қызметкерлерін 
де қуантып, атқарып жатқан жұмыстарына, алдағы 
жұмыстарына сәттілік тіледі. Бұл қайырымдылық акция-
сы әлі де  жалғасын  табады.   

АУДАН ТЫНЫСЫ

Құрметті аудан тұрғындары!
Аудандық білім бөлімі «Жас ма-

ман  -  2020» аудандық жұмыспен 
қамту орталығы арқылы тіркелу 
мақсатында педагог мамандарды 
жұмысқа шақырады. 

Төмендегі құжаттар бойынша 
тіркеледі:

1. Өтініш;
2. Диплом көшірмесі;
3.  Жеке куәлік көшірмесі;
Ақсу ауданы бойынша жалпы 

118 педагог мамандар төмендегі 
кестеге сәйкес қажет етеді, осы 

мамандықтар бойынша аудандық 
білім бөліміне тіркелуге болады. 
(кесте)

Төмендегі мекен-жай бойынша 
құжаттарыңызды тіркеуге болады.

Телефон: 2-15-80.
Мекен- жайымыз:   Жансүгіров 

ауылы, Желтоқсан көшесі, №5 "В".
Аудандық Білім бөлімінің 

ғимараты.
Әсел НҮСІПОВА, 

аудандық Білім бөлімінің 
бас маманы.
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Бүгінгі күннің ең өзекті 
мәселелерінің бірі - сыбайлас 
жемқорлықпен күрес. Сыбай-
лас  жемқорлық  біздің  қоғамда  
кеңінен  жайылып  тұрған бір 
індет. Елімізде  жемқорлықпен   
күресу шараларына орай «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» заң талабы 
күшейтілуде.

2019 жылдың 26 
желтоқсан айында Прези-
дент «Мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлық  
туралы» Заңға өзгерістер 
мен толықтырулар енгізді. 
Заңға сәйкес, мемлекеттік  
қызметтегі азамат сыбай-
лас жемқорлықпен ұсталатын  
болса, мекеме басшысы 
қарамағындағы қызметкері үшін  
жауапкершілікке тартылады.

Әрбір азамат өз тарапынан  
заң бұзушылыққа жол бермей, 
заң ережелері мен баптарын 
қатаң сақтаса, өз ұжымында, 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

өз айналасындағы  адамдардың  
жемқорлық әрекетіне қарсы 
күресе  білсе, біз осы қоғамдағы 
жат қылыққа жол бермес едік.

Сыбайлас  жемқорлыққа  жол 
бермеуге және осы әлеуметтік 
зұлымдықты түп  тамыры-
мен  жою  жөніндегі жұмысты 
жүйелі жалғастыру үшін, заңға 
сәйкес толық мүмкіндікті 
пайдалану қажет. Болашақ  
ұрпақты  жемқорлыққа  қарсы  
тәрбиелеу, олардың санасына 

тек халық игілігі үшін қызмет 
етудің маңыздылығын  сіңіру  
азаматтық парызымыз.

Президент өз  Жолдауын-
да сыбайлас  жемқорлықпен  
жұмыла күресу қажеттігін айту-
да. Яғни, әрқайсымыз қолдан 
келгенше тосқауыл қоюға тиіспіз. 
Қоғам  дамуының  жаңа  жолын  
таңдап, уақыттан туындаған  
жемқорлық кеселінен айығуды 
міндет етейік. Мемлекетіміздің 
әрбір азаматы Қазақстан 
Республикасының  Консти-
туциясын және заңдарын 
сақтауға, басқа адамдардың 
құқықтарын, абыройы мен  
қасиеттерін құрметтеуге 
міндетті. Сондықтан, сыбай-
лас жемқорлықпен күресу – 
баршамыздың азаматтық боры-
шымыз.

Б.ЕРМҰХАНБЕТОВ,
Ақсу ауданының Қорғаныс 

істері жөніндегі бөлім 
бастығы, подполковник. 

Ақсу ауданының статистика басқармасында 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саласындағы заңнамалары мен Әдеп кодексін 
сақтау бойынша  түсіндіру кеңесі өтті. 

Кеңесте мемлекеттік қызметшілердің әдеп 
кодексінің 5-тармағына сәйкес мемлекеттік 
қызметшілер өзінің іс-әрекетімен және мінез-
құлқымен қоғам тарапынан айтылатын сынға 
себепкер болмауға, сынағаны үшін қудалауға 
жол бермеуге, орынды сынды кемшіліктерді жою 
мен өзінің қызметін жақсарту үшін пайдалануға, 
қызметтік тәртіпті бұлжытпай сақтауға, өзінің 

/Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл саласындағы заңнамалары мен Әдеп кодексін сақтау 

бойынша  түсіндіру туралы/
қызметтік міндеттерін адал, бейтарап және сапа-
лы атқаруға, жұмыс уақытын ұтымды және тиімді 
пайдалануға, сонымен қатар іскерлік әдепті 
және ресми мінез-құлық қағидаларын сақтауға 
тиіс екені, сонымен қатар, Ақсу аудандық Ста-
тистика басқармасының ұжымы Әдеп кодексі 
бойынша ақпараттық қауіпсіздік саясатты сақтау, 
қызмет және қызметтен тыс уақытта әдеп нор-
маларды сақтау жөнінде талқылады және 
қызметкерлерімен қатаң назарға алынды.

 
АУДАНДЫҚ СТАТИСТИКА 

БАСҚАРМАСЫ.

Жемқор. Бүгінгі нарық 
заманының ең ауыр індеті 
де осы сөз шығар. Кім өзін 
жемқор атанғанын қалайды 
дейсіз?! Бірақ атын қаламаса 
да, осы  жолмен келетін пай-
даны шімірікпей қалтасына 
басатындары бар. Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев: «Сыбайлас 
жемқорлық – бұл ғаламдық 
мәселе, одан әлемнің бірде-
бір мемлекеті, бірде-бір сая-
си жүйе, бірде-бір саяси 
тәртіп қорғалған емес», - деп 
жемқорлықтың аса қауіпті індет 
екенін айтады. Елiмiзде осы 
мәселеге арнайы қабылданған 
заңдар да, атқарылып жатқан 
жұмыстар да баршылық, бiрақ 
бұл мәселе әлi толық шешiмiн 
тапқан жоқ.

Атақты француз философы 
Шарль Луи Монтескье: Қолында 
билігі бар адам қылмыс жасауға 
бейім тұрады және ол тиісті 
шекке жетпейінше, әрекет 
жасай береді, - деген екен. 
XVII-XVIII ғасырда жазылған 
бұл тұжырымның бүгінгі күнге 
дейінгі өміршеңдігіне қоғамда 
болып жатқан оқиғалар дәлел 
бола алады. 

Өмір көрсеткендей, қызмет 
өкілеттігін теріс пайдалану, 

билікті не қызметтік өкілеттікті 
асыра пайдалану, пара алу, 
пара беру, парақорлыққа делдал 
болу, қызметтік жалғандық жа-
сау, көрінеу жалған сөз жеткізу, 
сеніп тапсырылған бөтен мүлікті 
иеленіп алу, көрінеу жалған 
жауап беру, сарапшының 
жалған қорытыңдысы, осын-
дай қылмыстардың барлығы 
жемқорлық сыбайластық бай-
ланыстарды пайдалану арқылы 
жасалады.

Сыбайлас жемқорлық әлеу-
меттік – демократиялық мемле-
кеттің саяси және қоғамдық инсти-
туттарына кері әсер ететін, елдің 
даму болашағына айтарлықтай 
қауіп төндіретін құбылыс. 
Жемқорлықты жеңу – Қазақстан 
үшін Елбасы Н.Ә. Назарбаев 
нақты белгілеген мемлекеттік 
саясаттың негізгі бағыттарының 
бірі. Сол себепті Елбасы өзінің 
«Қазақстан-2050» стратегиясын-
да дамыған мемлекеттің жаңа 
саяси басымдықтарының бірі 
ретінде сыбайлас жемқорлықпен 
күресті атап көрсетті. 

Сонымен қатар сыбай-
лас жемқорлықпен пәрменді 
күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, 
құқықты түсіндіру жұмысының 

деңгейі мен сапасын арттыру 
керектігінің маңызы зор. Сы-
байлас жемқорлық мемлекетті 
ішінен жоюдың құралы болып, 
ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетіндігі күмәнсіз. 

«Әділдік жоқ жерде пара 
белең алады», «Дүние-байлық 
не керек, денсаулығың бол-
маса, Төрелігің не керек, 
халықтың көңілі толмаса» деген 
нақыл сөз сот саласында еңбек 
етіп жүрген қызметкерлердің 
бағдары іспеттес. Шынын-
да да, біз әділ төрелік жасап, 
жемқорлықтан жоғары тұрған 
жағдайда ғана халық сеніміне 
ие боламыз.

Біздің қоғамда сыбай-
лас жемқорлыққа орын жоқ. 
Қоғамның барлық күш-жігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі 
ушықпауы үшін оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану 
арқылы ғана бұл құбылысқа 
тиімді түрде қарсы тұруға бо-
лады. Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық 
Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық бо-
рышы деп білу керек.

Алмат САЙЛАУБЕКОВ,
    аудандық соттың 

бас маманы.                    

Жемқорлықпен күрес – азаматтық 
борышымыз!

Сыбайлас  жемқорлық елдің ұлттық 
мүделлеріне, экономикалық қауіпсіздігіне нақты 
қауіп төндіріп қана қоймай, сонымен қатар бүкіл 
халықаралық қоғамдастықтың мүдделеріне қауіп 
төндіреді.

Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық 
заман мен бірге өсіп-өркендеген, небір тегеурінді 
қарсылықтарға төтеп беріп,қайдан мол қаражат 
пайда болса сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін 
жойылмай отырған қауыпті кеселдің бірі. Кез кел-
ген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен 
күрес ең өзекті сұрақтары болып,табылады. Сы-
байлас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың 
бастамасы. Ол жетістіктерді жоққа шығаратын, 
ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетін 
індет. Сондықтан да Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік  санатының негізгі басымдықтарының 
бірі- осы зұлымдықпен күресу болып отыр.

Бүгінгі таңда жемқорлықты ауыздықтау, 

жемқорларды арамыздан алыстату мәмлесі 
жолға қойылып, дерттің алдын алу үшін бар-
ша халық болып қолға алуда. Әрине сыбайлас 
жемқорлық деген кеселден тап-таза айығу оңай 
шаруа емес. Одан түгелдей арылармыз десек 
ол утопия, қиял болар ма еді. Бірақ сол айығуға, 
арылуға жету үшін халық болып жұмыстанып 
келе жатқандығымыз сыбайлас жемқорлықпен 
толассыз күресеміз болашағымыздың 
бақыттылығына, егемен еліміздің ертеңіне 
сенімімізді үстемелейтіні ақиқат. Сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Респуб-
ликасы азаматтарының азаматтық борышы деп 
білу керек.Осы бағыттарды насихаттау аясында 
ауылдық клубта игі іс-шаралар атқарылуда.

Талғат ШҰЛҒАУБАЕВ,
Сырттанов ауылдық клубының 

меңгерушісі, "Нұр Отан" БПҰ-ның мүшесі.

БАРШАМЫЗҒА ОРТАҚ МІНДЕТ

Ұлттық сананың жетілуінің бір 
белгісі ұлттың   өзін   -  өзі анықтауы. 
Әлемдегі мемлекеттердің қай-
қайсысын алып қарасаңыз да 
ол өз болашағының жарқын 
болғанын және озық елдер ара-
сында жүргенді тілейді. Ортақ 
тарихи сана – ел бірлігінің кепілі.

Әлемдегі мемлекеттердің 
қай-қайсысын алып қарасаңыз 
да ол өз болашағының жарқын 
болғанын және озық елдер ара-
сында жүргенді тілейді.   Бірақ 
кез - келген мемлекеттің бұл 
мақсатқа қол жеткізуге дәрмені 
жете бермейді. Оның себептері 
әр алуан. Адамзат дамуының 
өткеніне зер салып қарасақ, 
мемлекеттің ілгері дамуы мен 
өркендеуіне бөгет болатын негізгі 
кедергілердің бірі ол – ел ішіндегі 
алауыздық пен берекесіздік 
екенін тарих көрсетті. 

Мәселен, қазақ қазақ болғалы 
талай заманды өткерді, та-
лай зобалаңды бастан кешті. 
Жаугершілікті де, аштықты да, 
бодандықты да, қуғын-сүргінді де 
көрдік. Қайсар қазақ халқының 
өткерген қиындықтарын, кеш-
кен азаптарын айтып бітудің 
өзі мүмкін емес шығар. Еура-
зия құрлығының апайтөс дала-
сы небір ұлы шайқастар мен 
ұлы жеңістердің де куәсі бол-
ды. Байтақ жеріміздің қойнауы 
сол қиын қыстау кезеңдер мен 
мерейіміз үстем болған заман-
дардан сыр шертетін шежіреге 
тұнып тұр. Заманында жарты 
әлемді бағындырған Ғұндардың, 
Түркілердің, Моңғолдардың алып 
империяларының орталық ор-
дасы да осы киелі далада орын 
тепкені баршаға аян. Ал ХV 
ғасырдың ортасында «Ұранымыз 
алаш, керегеміз ағаш» деп, киіз 
туырлықты көшпенділер құрған 
Қазақ хандығы бүгінгі Тәуелсіз 
Қазақстанның мемлекеттігі 
тарихының бастауы болғандығын 
зор мақтанышпен айтамыз. Ол 
заңды да. Себебі біздің тари-
хымыз ұлы тарих. Сондықтан 
оның насихатталуы да өзінің 
ұлылығына сайма-сай болғаны 
ләзім.   Ол тарихты ешкім аттап 
өте алмайды. 

Алайда Ұлы дала тарихы 
өкінішке қарай, толық қанды 
қамтылды деу қиын. Әсіресе, 
мынау соңғы екі жүз елу жылға 
созылған бодандық тұсында, 
қазақ өз тарихын өзі жаза алма-
ды. Кезінде үлкендердің «Қасқыр 
күшігінің тірсегін кессе, қасқыр 
болмай қалады» деген сөзін 
естуші едік. Қызыл империя сөйтті, 
тірсектен кесті. Ұлы Дала рухын 
сындыру үшін оның тарихын тар-
тып алды. Шовинистік идеология 
тарихымызды насихаттамақ түгіл 
зерттеуге тиым салды. Содан 
кейін біздің діни болмысымызды 
бұзды. Мәңгүрттеді. Дінін тартып 
алды. Тіліне де қиянат жасады. 
Ал тарихсыз, тілсіз, дінсіз халық 
та сол. Ұлт болып ұйыспайды. 
Ұлт ретіндегі табиғи болмысынан 
ажырайды. Кеңестік идеология ол 
мақсатына белгілі бір дәрежеде 
жетті де. Сол тоталитарлық дик-
татура заманының сарқыншақ 
көріністері күні бүгінге дейін 
сақталып келеді. Қысқаша 
айтқанда қазақ даласына 
отарлық идеологияның кірген ізі 
бар да, шыққан ізі жоқ. 

Ендеше, ел боламыз десек, 
ұлттық рухты оятамыз десек ең 
алдымен елдің тарихи санасын 
оятуға ден қою керек. Сондықтан 
да халықтың тарихи санасын 
қалыптастыру жолында алды-
мызда таудай жұмыстар күтіп тұр.   
Қазақта «Елу жылда ел жаңа» де-
ген сөз бар.  Тұтас бір ұлтың са-
насын өзгерту оңай шаруа емес. 
Оған уақыт керек, қажырлы еңбек 
керек.  

Біздің табиғатымызға біткен 
далалық ойлау машықтары, 
ғаламдық трендттер-икемділік 
пен жүйелілікті барынша толық 
бейнелеп көрсетеді. Көшпелілер 
қашанда икемделгіш болған 
және, бір қарағанда, ешбір 
ақылға сыймайтын бір қасиеттері, 
олардың барлық іс-әрекеттері 
қашанда табиғаттың белгілі бір 

Бабалардың ерлігі – 
Тәуелсіздіктің тірегі

қайталанбалы кезеңіне және 
қоғамдық өзара қатынастардың 
принциптеріне сәйкес келетін... 

Елімізде мемлекет 
қалыптастырушы ұлт қазақ 
екенін және оның діні Ислам 
(Имам Ағзам Абу Ханифа (р.а.) 
мазһабы) екенін ешкім жоққа 
шығара алмайды. Бұл жердің 
иесі де, киесі де қазақ. Әйтсе 
де, бүгінгі күні қоғамымызда 
мемлекеттік тілге қатысты, дінге 
қатысты, салт-дәстүрге қатысты 
түрлі ұстанымдардағы топтардың 
да бар екені ешкімге жасырын 
емес. Оның үстіне мемлекетіміз 
түрлі ұлт пен дін өкілдерінен 
құралған.   

Аталған дін мәселесінің алып 
қарасақ, қазір елімізде түрлі 
ағымдар мен түрлі сенімдер 
ашық насихатталуда. Ислам 
дінінің асыл атын жамылып 
радикалдық бағыттағы топтардың 
экстремисттік мазмұндағы идея-
ларды насихаттап жүргенін де 
естіп жатамыз. Одан басқа тарих-
мызда болмаған, ұлтымыздың 
болмысына «алты аласы бес 
бересі» жоқ жат діндердің де на-
сихатталып жатқаны өздеріңізге 
мәлім. Олардың пиғылы да, 
ниеті де белгілі. Солардың арам 
әрекеттерінің құрбанына айна-
лып жатқан тағы сол қазақтың 
қара көз жастары. Оларға 
қазақтың тарихы мүлде басқа 
«әдістеме» тұрғысынан ба-
яндалып жатқаны айтпаса да 
түсінікті. Міне, осы сияқты басқа 
да идеялардың Қазақстан терри-
ториясына дендеп еніп жатқан 
жағдайында өзіміздің ұлттық 
имунитетімізді күшейту өте 
маңызды. Ұлттық имунитеттің 
тамыры да тарихи сана дегенге 
тіреледі.    Күні кешегі Ирак, Мы-
сыр, Ливия елдері қандай еді? 

Халқының әлеуметтік жағдайы 
қазіргі жағдайларымен тіпті 
салыстырғанға келмейді. Алысқа 
бармай-ақ, ағайын Қырғыз елі 
мен Украйн халқын қараңызшы. 
Өте ауыр жағдайға душар бо-
лып отыр. Оған себеп ел ішіндегі 
қақтығыстар мен берекесіздік. 
Әрине ол салдар ғана. Басты се-
беп әріде жатыр. 

Ол ұлттың болашағы мен 
тарихына деген көзқарастың 
алалығында. Бұл төңкерістерге 
өз мүддесін көздеген сыртқы 
күштердің ықпалы зор болғаны 
екі бастан белгілі ғой. Әйтсе де 
ұлттың тарихы мен болашағына 
деген ортақ көзқарас тастай 
берік қалыптасқан болса бұл 
халықтардың санасына сыртқы 
күштердің ықпалы осынша бол-
мас еді деп ойлаймын.   Қазіргі 
кезде ғалымдарымыз Қазақстан 
тарихының негізгі кезеңдері мен 
оқиғаларын жазып болды. Ұзақ 
жылдар бойы айтылмай, зерт-
телмей келген тарихымыздың 
ақтаңдақ беттері қайта жазылды. 
Кешегі Бөкейханов, Тынышбаев, 
Бекмаханов сынды арыстарымыз 
жазған тарих жеңді. Ақиқаттың 
тарихы жеңді. 

Ата -  бабаларымыз 
аңсаған асыл арман бүгінгі 
күннің ақиқатына айналды. 
Егемендігіміздің арқасында 
өлгеніміз тіріліп, өшкеніміз қайта 
жанды. Осы тарихты ұлттың 
тарихи санасын қалыптастыру 
мақсатында жаппай насихаттау 
бүгінгі буынның асыл парызы. 
Себебі ортақ тарихи сана ел 
бірлігінің кепілі. 

Бабаларымыз "ақ найзаның 
ұшымен, ақ білектің күшімен 
қорғап қалған" ұлан-байтақ 
жеріміз баршамызға аманат 
екенін ұмытпауымыз керек 
ағайын...

Фархат НОҒАЙШАЕВ.

СТАТИСТИКА БАСҚАРМАСЫНДАҒЫ 
КЕҢЕС ОТЫРЫСЫ

***

***

***
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 АНЫҚТАМА
Праймериз – Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісіне және барлық 
деңгейдегі мәслихаттарға депутаттыққа, 
партияның, филиалдарының ор-
гандарына кандидаттарды ұсынуға 
және мемлекеттік органдардағы 
лауазымдарға ұсыным жасауға арналған 
партиялық тізімдерге одан әрі енгізу 
үшін алдын ала партияішілік іріктеу;

 
КВОТА ТҮРЛЕРІ

- Аудандық және қалалық партиялық 
квота – партия аумақтық филиалының 
төрағасы айқындайтын тиісті 
мәслихаттардағы мандаттардың саны-
нан 30%;

- Өңірлік партиялық квота – партияның 
облыстық, Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Шымкент қалалық филиалдарының 
төрағалары айқындайтын тиісті 
мәслихаттардағы мандаттардың саны-
нан 30%;

- Орталық партиялық квота – 
Төраға, Партияның басқарушы ор-
ганы айқындайтын Парламенттің 
Мәжілісіндегі мандаттардың санынан 
50%;

- әлеуметтік топтар бойынша кво-
та – партиялық тізімдердің сапа-
лы құрамына қойылатын талаптар: 
партиялық тізімдерде кем дегенде 
30% әйелдердің және 20% 35 жасқа 
дейінгі жастардың болуы. Көпбалалы 
аналардың, қандастардың, ерекше 
қажеттіліктері бар адамдардың және 
басқа да әлеуметтік топтардың өкілдері 
сайлаушылардың өңірлік құрылымына 
сәйкес енгізілуі мүмкін;

- партиялық тізімдердегі өкілдігінің 
квотасы - облыстық мәслихаттарға 
арналған партиялық тізімдердегі 
әрбір аудан және қала үшін, қалалық 
мәслихаттарға арналған партиялық 
тізімдерде Нұр-Сұлтан, Алматы, Шым-
кент қалаларының әрбір ауданы үшін ау-
дандар мен қалалар сайлаушыларының 
мөлшеріне пропорционалды түрде 
айқындалатын квота;

- Парламенттің Мәжілісіне арналған 
партиялық тізімдегі өңірлер өкілдігінің 
квотасы – өңірлер сайлаушыларының 
мөлшеріне пропорционалды түрде 
айқындалатын, Парламенттің Мәжілісіне 
арналған партиялық тізімде әрбір об-
лыс, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент 
қалалары үшін квота;

 
1. ПРАЙМЕРИЗДІҢ МАҚСАТЫ

Парламент Мәжілісіндегі және 
барлық деңгейдегі мәслихаттардағы 
тиімді депутаттық корпусты одан әрі 
қалыптастыру, партиялық желі бойынша 
ілгерілету, мемлекеттік органдардағы 
лауазымдарға ұсыну үшін бәсекелестік 
күрес негізінде нақты және мықты 
көшбасшыларды анықтау.

 
2.ПРАЙМЕРИЗДІҢ МІНДЕТТЕРІ

1) «Мықты лидерлер – Мықты партия» 
қағидаты бойынша нақты әрі мықты 
лидерлерді анықтау және тарту;

2) белсенді және бастамашыл аза-
маттар үшін партиялық желі бойынша 
«әлеуметтік саты» жасау;

«Nur Otan» партиясының 
праймеризі

3) қалың бұқараны елімізді дамыту 
мәселелерін талқылауға тарту;

4) жүйелі өңірлік партиялық саясат-
ты қалыптастыру үшін өзекті әрі нақты 
жергілікті проблемаларды анықтау;

5) қалалар мен аудандарда партия 
бағдарламаларының танымалдығын арт-
тыру;

6) бастауыш партия ұйымдарының 
жұмысын жандандыру және оларды 
партиялық қызметке тарту;

7) партия мүшелерінің партиялық 
тізімдерді қалыптастыруға қатысуын 
кеңейту;

8) танымал партия тізімдерін қалып-
тастыру;

9) кандидаттардың дербес жауапкер-
шілігін арттыру.

 
 3. ПРАЙМЕРИЗДІҢ КЕЗЕҢДЕРІ
1) кандидаттарды ұсыну және тіркеу;
2) кандидаттарды үгітке даярлау;
3) үгіт жұмысы;
4) дауыс беруді өткізу;
5) тізімдерді дайындау.
 

4. КАНДИДАТТАРДЫ ҰСЫНУ 
ЖӘНЕ ТІРКЕУ

 4.1. Кандидат келесі талаптарға сәйкес 
келуі тиіс:

1) Қазақстан Республикасының аума-
ғында соңғы он жыл ішінде тұрақты тұрып 
жатқан және жасы жиырма беске толған 
Қазақстан Республикасының азаматы;

2) жасы жиырмаға толған Қазақстан 
Республикасының азаматы;

3) сотталмаған
4) сыбайлас жемқорлық қылмыспен 

айыпталмаған
5) «Nur Otan» партиясының мүшесі бо-

луы қажет.
Партия қатарынан шығарылған тұлға 

праймеризге жіберілмейді;
 
4.2. Кандидаттарды ұсыну:
1) партияның интернет-ресурсында 

ұсыну мерзімі басталғаны туралы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап ба-
сталады және республикалық Күнтізбелік 
жоспарға сәйкес өткізіледі;

2) кандидаттарды ұсыну бастауыш пар-
тия ұжымының атынан немесе өзін өзі 
ұсыну жолымен жүзеге асырылады. Кан-
дидаттар бір облыс, қала, аудан шегінде 
ғана ұсыныла алады;

3) кандидаттар праймеризге қатысу 
үшін құжаттарды аумақтық ұйымдастыру 
комитеттеріне жеке өзі немесе партияның 
интернет-ресурсындағы ақпараттық 
жүйеде ұсынады.

 
4.3. Қажетті құжаттардың тізбесі:
- өтініш, онда мәслихат деңгейі не 

Парламенттің Мәжілісі көрсетіледі;
-      жеке басын куәландыратын құжаттың 

көшірмесі немесе құжаттар ақпараттық 
жүйеде берілген жағдайда, түпнұсқаның 
сканерленген көшірмесі;

- Соттылығының болуы немесе болма-
уы туралы анықтама;

- наркологиялық және психоневро-
логиялық ұйымдардан анықтамалар;

- осы Ереженің №2 қосымшасына 
сәйкес міндеттемелерді қабылдайтыны 
туралы өтініш;

- бастауыш партия ұйымы (бастауыш 
партия ұйымынан ұсынылған кандидаттар 
үшін) жиналысының хаттамасы;

- партиялық билеттің көшірмесі (бар 
болған жағдайда).

 
5. ҮГІТ ЖҰМЫСЫН ЖҮРГІЗУ

5.1 Үгіт жұмысын кандидаттар тікелей 
өздері келесі бағыттарда жүргізеді:

1) әлеуметтік топтарға бағдарланған 
тәсілді ескере отырып, партия 
мүшелерімен кездесулер өткізу («есіктен 
есікке», бастауыш партия ұйымдарында, 
кәсіпорындар мен ұйымдарда кездесу-
лер);

2) БАҚ-тарда және әлеуметтік желілерде 
жарияланымдар мен сөз сөйлеулер;

3) жария пікірсайыстарға қатысу;
4) флаерлер, буклеттер дайындау және 

тарату.
 
5.2 Үгіт жұмысын жүргізуде 

ескеретін жайттар
- Кандидаттардың үгіт жұмысы және 

олардың үгіт материалдары партияның 
жарғылық және бағдарламалық 
құжаттарына қайшы келмеуі тиіс.

- Үгіт барысында кандидаттар партия 
мүшелеріне нақты елді мекендердің про-
блемаларын кәсіби қызметіне сәйкес 
шешудің өз көзқарасын таныстырады.

- Үгіт барысында келіп түскен партия 
мүшелерінің ұсыныстары жазбаша ны-
санда кандидаттардың қолы қойылып, 
аумақтық ұйымдастыру комитеттеріне 
беріледі.

- Үгіт жұмысы кандидаттардың дербес 
қаражаты есебінен жүргізіледі, шетелдік 
қатысуы бар заңды тұлғалардан неме-
се шетелдік азаматтардан, мемлекеттік 
органдардан қаржыландыруға жол 
берілмейді.

- Кандидаттар ұйымдастыру комитет-
терінің талаптары бойынша үгіт жұмысына 
жұмсалатын қаражаттың сомасы туралы 
ақпаратты ұсынады.

- Сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңдарымен тыйым салынған үгіт-насихат 
әдістерін қолдануға болмайды.

 
6. ЖАРИЯ ПІКІРСАЙЫСТАР ӨТКІЗУ,

ПРАЙМЕРИЗДІ АҚПАРАТТЫҚ 
СҮЙЕМЕЛДЕУ

6.1. Жария пікірсайысқа қатысу міндетті. 
Ол 3 деңгейде өткізіледі:

-  бірінші деңгей – праймериз барысын-
да;

- екінші деңгей – партияның аудандық 
және қалалық филиалдарының конфе-
ренцияларында;

- үшінші деңгей – партияның облыстық, 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалық 
филиалдарының конференцияларында.

 
6.2. Кандидаттардың жария пікір 

сайыс-тарға қатысу тәртібі:
1) облыстардың аудандарында, қалала-

рында ұсынылғандар:
- аудандық және қалалық мәслихаттарға 

үміткер кандидаттар үшін кем дегенде 1 
рет;

- облыстық мәслихаттарға үміткер кан-
дидаттар үшін кем дегенде 2 рет;

- Парламенттің Мәжілісіне үміткер кан-
дидаттар үшін кем дегенде 3 рет.

 
2) Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент 

қалаларында ұсынылғандар:
- қаланың мәслихатына үміткер канди-

даттар үшін кем дегенде 1 рет;
- Парламенттің Мәжілісіне үміткер кан-

дидатар үшін кем дегенде 2 рет.
3) праймеризге қатысатын Парла-

мент Мәжілісінің жұмыс істеп отырған 
депутаттары партияның облыстық, Нұр-
Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалық 
филиалдарының конференциялары ба-
рысында жария пікірсайыстарға 1 рет 
қатысады.

 7. ДАУЫС БЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
ЖӘНЕ ӨТКІЗУ, ҚОРЫТЫНДЫЛАРДЫ 

АЙҚЫНДАУ
 7.1. Дауыс беруді өткізу:
1) дауыс беру сенбі күні, жергілікті 

уақытпен сағат 8:00-ден 14:00-ге дейін 
өткізіледі.

2) дауыс беру осы Ережеге сәйкес 
жабдықталған үй-жайларда жүргізіледі.

3) бюллетендерді есеп комиссиясы 
партия мүшелерінің тізімі негізінде жеке 
басын немесе партиядағы мүшелігін 
куәландыратын құжат ұсынылған 
жағдайда береді;

4) есеп комиссиясының мүшелері дау-
ыс берушілерді қатысушылар тізімінде 
белгілейді, дауыс беруге арналған бюл-
летендерге қол қойып, оларды дауыс 
берушілерге бюллетендерді беру журна-
лына қол қойдырып береді. Толтырылған 
бюллетендер дауыс беруге арналған 
урнаға салынады;

5) дауыс беру процесі фото және 
бейнежазбаға жазылады;

6) байқаушылар дауыс процесінің әділ 
өтуін қадағалауға құқылы.

 
7.2. Бюллетендер мен дауыстар-

ды санау:
1) учаскелік есеп комиссиялары бюл-

летендер мен дауыстарды санауды 
байқаушылардың қатысуымен жүргізеді;

2) санау дауыс беру аяқталғаннан 
кейін басталады және әрбір кандидат 
бойынша қорытындылар анықталғанға 
дейін жеке жүргізіледі;

3) урналар ашылғанға дейін учас-
келік есеп комиссиясы барлық 
пайдаланылмаған бюллетендерді са-
найды.

4) келесі бюллетендер жарамсыз деп 
танылады:

- бүлінген және белгіленбеген үлгідегі;
- тиісті учаскелік есеп комиссиясы 

мүшесінің қолтаңбасы қойылмаған;
- оған белгі қарындашпен қойылған, 

тазартылған немесе қолдан жасаудың 
өзге де іздері бар;

- онда бірде бір кандидат 
белгіленбеген.

 
7.3. Дауыс беру қорытындыларын 

айқындау:
1) дауыстарды санау аяқталғаннан 

кейін тиісті есеп комиссиялары дауыс 
беру қорытындылары туралы хаттама-
ларды қалыптастырады.

2) Байқаушылардың өтініші бойын-
ша ұйымдастыру комитеттері бюлле-
тендерге қайта санау жүргізуі мүмкін. 
Бюллетендерді қайта санау бір рет 
жүргізіледі;

3) есеп  комиссиялары  мен 
ұйымдастыру комитеттері хаттамалары-
ның түпнұсқалары, сондай-ақ бюлле-
тендер, дауыс беру аяқталғаннан кейін 
бір тәулік ішінде Орталық ұйымдастыру 
комитетіне беріледі.

4)   өңірлік ұйымдастыру комитеттері 
дауыс беру аяқталғаннан кейін тәулік 
ішінде кандидаттардың рейтингі 
көрсетілген тізімдерді Орталық 
ұйымдастыру комитетіне ұсынады;

5) кандидаттар рейтингі көрсетілген 
тізімдер партияның интернет-
ресурсында және әлеуметтік желілердегі 
аккаунттарында жарияланады.

"Nur Otan" партиясының ресми 
сайтында праймеризге қатысу бой-
ынша ережесі жарияланды. 

Төменгі сілтеме арқылы, қазақ және 
орыс тліндегі ережесімен таныссаңыз 
болады. 

https://nurotan.kz/primaryze?lang=ru 
https://nurotan.kz/primaryze?lang=kz

Әлемді алаңдатқан ауыр індет біздің 
елімізге келгелі қаншама адамды жы-
латып, қаншама отбасына қайғы, 
ауыртпалық әкелді. Бүгінде ел болып 
індетпен күресіп жатқан жайымыз бар. 

Осы уақытқа дейін 20-дан астам адам-
ды аурудан айықтырып, ажал аузынан 
алып қалдық.

Аудандық орталық аурухананың 
провизорлық және жұқпалы аурулар 
бөлімінде қызмет ететін 64 медицина 
қызметкерлері 2 айдан бері Е.Сиқымов 
атындағы мектеп - интернатының 
жатақханасына орналасқан болатын. 
Олар қазір үйлеріне, отбасыларына 
қарамай індетпен арпалысуда. 

Осы ақ халатты абзал жандарға, 
"Жақсылық жасап жарысайық" акциясы-
мен көптеген көмек көрсетіліп жатыр. 

Жомарт депутаттар да осындай 
қайырымдылық шаралардан тыс 
қалмай, жанашырлық танытуда. 

Бүгін «Біз біргеміз!» акциясы ая-
сында ауданымызда депутаттардың 
ұйымдасуымен қайырымдылық шарасы 

өтті, шараға мәслихат хатшысы Бейбіт 
Сүлейменов, "Nur Otan" партиясы Ақсу 
аудандық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Күләйхан Дәулетбекова, 
аудандық мәслихат депутаты «Ауыл» 
партиясы филиалы жетекшісі 
Жұбанышев Талғат және партия 
белсендісі Үсенов Нұрбол Қаметқалиұлы 
интернаттағы абзал жандарға кіріп, қал 
жағдайларын сұрады. Індетпен күресіп 
жүрген абзал жандарға азық - түлік, 
жеміс - жидек, гигиеналық заттар тарту 
етілді. 

Аудан бойынша қайырымды 
депутаттардың, олардың 
жанашырлықтары мен риясыз 
рақымшылықтарын, құрметін сезінген 
емхана ұжымы өз алғыстарын айтып, 
ризашылықтарын жеткізді.

Депутаттар да олардың еңбектерін 
жоғары бағалап, алғыстарын айтты.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
"Nur Otan" партиясы Ақсу аудандық 

филиалының эксперті. 

МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ ҚАМҚОРЛЫҒЫ
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 Мен ес біле бастағаннан құлағыма 
жиі естілетін екі сөз болды. Ол – «Қапал, 
қала» деген сөздер еді. Ат ерттеп жатқан 
біреуге: «Қайда барасың?» - десе, 
«Қапалға барамын, қалаға барамын!» - 
дейді. Әлдеқайда, келе жатқан біреуден 
сұрай қалсаң: «Қапалдан келемін неме-
се қаладан келемін», - дейді. «Пәленше 
қалаға барып келіпті, түгенше Қапалға 
барып келіпті. Қант-шай, көйлек-жейде 
әкеліпті» деген сөз әйелдер арасында 
күнделікті айтылып жатады. Осы екі сөз 
маған қанша таныс болғанымен, анық 
қандай ұғым беретінін білмей-ақ қойдым. 
Ол екеуі - екі нәрсенің аты ма, жоқ әлде 
екеуі жиналып бір-ақ нәрсе ме, ол жағы 
маған беймәлім. Қанша ойлансам да, бұл 
жұмбақты шеше алмаймын. Ақырында 
шай, қант, мата, кәмпит сияқтыларды жа-
сап тұратын бір нәрсе шығар деп топшы-
лаймын өзімше. 

Жыл өткен сайын бұл екі сөз тура-
лы менің пікірім де өзгере берді. Оның 
үстіне әкемнен сұрап, түсінгеннен кейінгі 
қорытындым мынау болды. «Қапал, 
қала» деген екеуі бір-ақ сөз. Көп орыс, 
ноғай жиналып там салған жер. Қапал 
қала болады. Қаланың үйлері жақсы 
болады. Егіп шығарған ағаштары бола-
ды. Қалада қант, шай, мата көп болады. 
Оларды базар деген жерге апарып са-
тады. Қалада тұратындардың барлығы 
жақсы киім киеді, тәтті тамақ ішеді. Қапал-
қала жөніндегі менің соңғы ұғымым осы 
болды.

«Шіркін-ай, деймін, Қапалға барып 
тұрар ма еді? Қандай рахат!» Сол екі 
арада ақша деген нәрсе ойға сап ете 
түседі де, жаңа ғана ойлаған қызықты 
басып кетеді. Өйткені орыс та, ноғай да 
ақшасыз қазаққа түгін де бермейді. Мен 
ақшаны қайдан таппақпын?! Әттең, орыс 
не ноғай болып тумағаным-ай! – дей 
беріп, тағы селк ете түсем. Орыс болсам, 
кәпір болып кетпеймін бе? Онда не ше-
кем қызады деймін. Әйтеуір көп ойлай-
мын, бірақ ой түбіне жете алмаймын.

Шақылдаған қыс. Күн аяз. Біз 
Қопалыдағы «Ақаңның көңі» деген жер-
де киіз үймен қыстап отырмыз. Бір жер-
де 5-6 киіз үй. Киіз үйдің барлығының да 
іргесі көмілген. Үйдің іргесінен қашықтау 
тартып қамыспен қоршалған. Оны 
«шалы» дейді. Шалы киіз үйді боран-
нан, желден қорғайды. Күндіз-түні от 
үзілмейді. Жағатын отынымыз – бұтаған 
тал. Біз, балалар от басына қақталамыз 
да отырамыз. Ауылдағы жігіттердің қолы 
бос. Олар істейтін жұмыс жоқ. Үй басы 
екі-үштен қарасы бар. Оны таңертең 
өріске айдайды, кешкісін айдап әкеліп 
байлайды. Осыдан басқа шынында 
жұмыс жоқ. Енді олардың «еңбегі» асық 
ойнау ғана. Күн бойы «атпақыл» ойнап, 
бірінің асығын бірі ұтып алып жатқаны. 
Бұл ойынға сақалы белуарына түскендер 
де қатысады. Асық үшін кейде недәуір  
ұрыс-керіс те болып қалады. Кейде тіпті 
төбелес те шығады. Алғабай деген жігіттің 
бір күнде үш кісімен төбелескенін көрдім. 
Себеп – жалғыз ғана асық. Жұмаділ де-
ген кісінің асықтарын ұтқызып, үйіне кел-
генде солқылдап тұрып жылағанын да 
көрдім. Жұмаділ сол кезде отыз бестер 
шамасында. Ескіше сауатты. Сөзі өткір, 
пысық жігіт. Үйінде бала-шағасы көп. Біз 
де өз құрбыларымызбен асық ойнаймыз, 

біз де керілдесеміз, біз де төбелесеміз. 
Ұтылып қалғанымыз көзіміз іскенше жы-
лаймыз. «Ақаң көңін» қыстап жатқан алты 
үйдің үлкендері мен балалары қысқы 
өмірді осылай өткізіп жаттық.

Әкем қалаға кеткелі екі-үш күн болған. 
Бір күні түнде қайтып келді. Отқа толтыра 
салынған сәрсентал лаулап жанып тұр. 
Әкем орнына кеп отырғаннан кейін мұрнын 
сіңбіріп, сақал-мұрттың мұзын түсірді. Мен 
және менен үлкен үш ағай, бәріміз әкенің 
аузына қарап отырмыз. Аздан соң әкем 
маған қарап: -Балам, ішкі жақтан Қапалға 
бір жақсы молда келіпті. Мен сені соған 
оқуға бермек болып, уәде істеп келдім. 
Барасың ба? – деді. Мен бөгелместен: 
«Барамын. Оқимын!» - дедім. Шешем өте 
балажанды кісі еді. Әкемнің бетіне ажы-
рая қарап: «Не айтып, тағы не сұмдықты 
шығарып келіп отыр? Мәкейжан осы үйде 
жүріп-ақ, қой-серкешті танып алды. Одан 
артық оқудың керегі жоқ. Ешқайда бар-
майды, оқымайды», - деп әкеме дүрсе қоя 
берді. Әкем басында үндеген жоқ. Әрі-
беріден соң салмақпен бұрылып қарады 
да: «Мына ақымақты қарашы! Менің 
айтып отырғаным сұмдық емес – оқу. 
Мәкейжан сол молдадан оқиды, білдің 
бе?» – деп бір нығарлап қойды да, қайта 
сөзге кірісті. «Жарықтық, Зәкір мағзұм өзі 
де сол молдаға бағынып, жолын берген 
сияқты. Мені шақырып алып, молданың 
жайын айтты. Сабақ оқитын балаң болса 
әкеліп бер, мұндай молда табылмайды», 
- деді.

Қазан деген қаладан қалап алдырып 
отырмыз. Өзінің оқуы да біртүрлі. «Сулы 
жәзит» деді ме, әйтеуәр сондай бірдеңені 
айтты. Онысын мен түсіне алмадым. 
Қайырлап қариядан қайта сұрауға, 
жарықтық, әдеп сақтадым. Содан соң, мен 
әлгі молданың өзіне барып жолықтым. 
Мен кіріп барғанда үй толы бала дүр ете 
тұрып  сәлем берді. Балалардың бәрі де 
орыстың школіндегідей тақтайда отыр. 
Па, шіркіннің орнатып қойған тәртібі-ай. 
Молданың өзі бір жап-жас жігіт. Кигенінің 
бәрі асыл. Былқылдап тұрған бір байбат-
ша. Бұрын таныс кісідей сөйлесіп, қылпып 
тұр. 

– Тақсыр, бір бала бар еді. Соны сізге 
оқуға берейін деп едім. Келіп тұрған 
жұмысым сол, - дедім. Молда біраз кідіріп:

– Балаңыз бұрын оқыған ба? - деп 
сұрады.

– Қырдағы молдадан оқыған, тақсыр, 
кәзір түркі таниды, - дедім.

– Бұрын оқымаған баланы қазір алуға 
болмайды, кешігіп қалды. Ал, енді аздап 
оқыған бала болса аламыз, әкеліңіз, - деді.

Жарықтықтың өңі мұндай жылы болар 
ма! Мәкейжан өзіміздің Әлімханның үйінде 
тұратын болды. Онымен де сөйлестім. 
Осы жерге келгенде шешем:

– Түу, байқұс-ай, бәрін шегелеп, бекітіп 
келген екенсің ғой, - деді. Әкем оны 
тыңдаған да жоқ. Артына бұрылып бір 
қарады да, мына бұйрықты берді: «Сен 
былшылды қой! Ертең баланың кірін жуып, 
үстін жама! Бүрсікүні алып жүремін».

Бұл 1905 жылдың екінші қаңтар күні 
еді. Мен он жасқа шыққан баламын. Әке 
айтқанын істеді. Айтқан күні мені Қапалға 
алып жүрді. Шешем жылай-жылай қала 
берді. Бүгін біздің үй түннен тұрған. Мен 
жүрерде шешеміз құдайы нан жасап 
таратқан. Сондықтан біз де ауылдан ерте 

шыққанбыз. Шаңқай түсте Қапалға барып 
кірдік. Қапалдың өзі де, көшесі де, адамда-
ры да мен ойлағандағыдан біртүрлі болып 
шықты. Маған әсіресе адамдары ұнамады. 
Бізге ұшырасқандардың көбі жұпыны, на-
шар киімділер. Қайыршы дегендер тіпті 
көп. Көшеге кіргеннен әкемнен әр нәрсені 
бір сұрап келем. Әкем салмақпен жауап 
беріп келеді. Біз базарды аралап өттік. 
Базардағы ыбыр-дыбыр, у-шудан мүлде 
есім шығып кетті. Не қылған көп халық 
деймін ішімнен, олардың көрінісі де маған 
ұнамады. Осыларды көріп, Қапалға ба-
рып, сонда тұрсам деген арман өз-өзінен 
жойыла бастады.

Әкем бөгелмей соғып отырып, бір үлкен 
тозығы жеткен ағаш үйдің қиқайып құлап 
тұрған қақпасынан келіп кірді. Бұл Әлекең 
ағайдың үйі болып шықты. Атты байлап, 
сырт киімдерді тастағаннан кейін, мені 
мектепке алып жүрді. Мектеп дегеніміз 
сәнді ағаш үй. Шатыры да тақтаймен 
жабылған. Біз бірінші бөлмеге кірдік. 
Екінші бөлмеге кіргенде қаз-қатар пар-
тада отырған балалар түгел орындары-
нан тұрды да, біреуі ғана сәлем берді. 
Есік жақтағы қара тақтаның алдында 
тұрған кісі «отыр» деп ишарат еткеннен 
кейін ғана балалар отырды. «Молда» 
деп жүргеніміз жылмақтай бір жас жігіт.  
Әкеммен таныс кісіше амандасты. Оған 
әкем: «Тақсыр, мына баланы әкеліп едім, 
нетсеңіз...» деді. Әлгі жас молда әкемнің 
бетіне күлімсірей қарап, таза татар тілінде 
сөйлеп кетті. 

– Тақсыр дегән сөз мен ушин бел кулли 
артық бола. Мен бит улығкіши тугіл, мулла 
тугіл, мина муғаллим дисәңіз мол житә, - 
деді.

Әкем сасыңқырап қалды да, «Апырмай, 
бұрын есітпеген сөз екен, тақсыр, не деп 
айт дедіңіз?» - деп қайта сұрады. Әкемнің 
бетіне тағы қарап молда: «Біз шекіллі 
гіл бала оқыту білән шұғыллана тұрған 
кішіләрни мұғаллим диләр. Бу ғарапша 
оқыта тұрған, үйрете тұрған кіші дигән сөз 
бола», - деді. Әкем күмілжеңкіреп бұдан бы-
лай солай дерміз, тақсыр, - деді. «Тақсыр» 
деген сөзді әлі қоймай тұрғанына мол-
да күліп жіберді де, мені сынай бастады. 
Біраз сынағанннан кейін, үшінші бөлмеге 
апарып, бір партадағы екі баланың қасына 
отырғызды. Атымды, әкемнің атын сұрап, 
тізімге жазды. Қасымдағы екі баламен 
таныстырды. Олар Мейірман, Құсмолда 
деген балалар екен. Екеуі де менен бес 
жас үлкен,  15 жастағылар. Содан кейін 
молда маған қарап: «Мына сіз бүкунен 
башлап яғқубия мәктәбінің екінші сыйыф 
шәкірді боласыз», - деді. Мен ол күні сабақ 
оқығаным жоқ. Тек молдамызды молдеке 
демей, «муғаллим абзи» деп атауды ғана 
үйрендім. Өйткені, мен келгенде сабақ 
аяқталып қалған екен. Кешікпей бала-
лар үйлеріне тарады. Мен де солармен 
бірге көшеге шықтым. Бірақ қайда ба-
рарымды білмедім. Тұратын үйімнің қай 
жақта екені есімде жоқ. Келгенде жан-
жағыма қарамаппын. Көзіме жас та келіп 
қалды. Бір уақытта «Мәкей!» деген та-
ныс дауыстың құлағыма сап ете түскені. 
Жалт қарасам бір бұрышта әкем тосып 
отыр екен. Мұндай қуанбаспын. Әкем мені 
мектепке баратын көшеммен таныстыр-
ды. Адасып кетпес үшін бірнеше белгілі 
нәрселерді көрсетті. Түс ауа Әлекеңнің 
үйіне келдік. Әлекең деп отырғаным 

бізге аталас ағайын болады. Осы Қапал 
маңында тұратын 40 үй шамалы төре 
Мамырхан деген кісіден тарайды. Әлекең 
соның бірі. Шын аты Әлімхан.

 Әлекең көптен қалада тұрады. Под-
рядчик байлардың қасап етін шауып, 
жалданып кәсіп етеді екен. Бұл жұмысқа 
өзі әбден маманданып алған. Тұрмысы 
жақсы көрінеді. Семьясында өзінен басқа 
сегіз жан. Бұрын қаза болған бауырла-
рынан қалған екі қыз. Разия менен бір 
жас үлкен, Зағипа менен бір жас кіші. 
Бұлардан басқа Алдаберген, Мұхамади, 
Ибраим деген кішкене балалары, Бәдіғұл 
деген кішкене қыз бар. Әлекеңнің 
бәйбішесі Мәкен деген кісі отыздар 
шамасындағы қараторы сұлу адам. Үй-
ішінің тазалығы онша емес, былығып 
жатады. Ұсақ балалар көп, айналдырған 
жалғыз бөлмені таза ұстауға мүмкіндік 
бермейді.

Ертеңіне ерте тұрып, шай ішілгеннен 
кейін, «Мен енді үйге қайтамын, не 
айтарың бар?» - деп әкем Әлекеңе 
қарады. Әлекең: «Сізге айтарым жоқ, Бір 
жылға ешнәрсе де алмаймын, тек ойынға 
айналмай, бала оқуын жақсы оқыса бол-
ды» деді. Ешнәрсе алмаймын деген сөз 
әкемнің құлағына жылы тиді-ау деймін, 
күлімсірей сөйледі: «Ал, енді құдайға 
тапсырдым. Мына ініңді қолыңа әкеліп 
бердім. Өзің ақылыңды айтарсың. Алды-
мен қаланың тәртібін үйрет, мұның жан 
болғалы қаланы көріп тұрғаны осы», - 
деді әкем. Сонымен ол үйге қайтып кетті. 
Менің құр сүлдерім қалды. Мектепке жет-
кенше еңкілдеп бірнеше рет жылап та 
алдым. Менің өз үйімнен, өз үй-ішімнен 
ажырап, бөтен отбасының арасында 
тұра бастауым осыдан басталды.

Алғашқы кезде маған қаламен жүріп-
тұрудың өзі қиынға түсті. Ұзаңқырап 
жүріп кетсем, адасам. Жоқтан өзгенің 
бәрі маған ес кетерлік тамаша болады 
да тұрады. Әсіресе зәулім мешіттер мен 
шіркеулердің түбінен өткенде ауызым 
ашылады да тұрады. Ең аяғы үйлердің 
терезе қақпағы да мен үшін бір жұмбақ 
нәрсе. Іштей «бұ не үшін керек екен» 
деймін. Базарға барсам ыбыр-дыбырдан 
құлағым бітіп қалады. Қаланың балалары 
да маған біртүрлі. Олардан бойды аулақ 
салып, состиып жалғыз жүремін. 

Әлекеңнің үйінде тұрғаннан бастап 
базардан ет, нан әкелу менің міндетім 
болды. Недәуір үлкен кәрзеңкені білекке 
іліп, ең алғаш Әлекеңнің дүкеніне келдім. 
Қаз-қатар салынған ағаш дүкендердің 
күншығыс жақ шеткісі деген нұсқаумен 
адаспай-ақ таптым. Әлекең орта бой-
лы, қызыл шырайлы, сымбатты адам. 
Сақалын дөңгелектеп қырқып қояды. 
Киімді де жақсы киеді. Менің бетіме 
күлімдей қарап: «Е, жігітім, келіп қалдың 
ба?» - деді. Одан соң ақырын орны-
нан тұрып, бір дәу пышақты шарық 
қайраққа жанып-жанып алды да, етті 
кесіп кәрзеңкеге сала бастады. Екі-
үш кесек ет салынғаннан кейін, бір-екі 
сүйек шауып тастап, «сүйексіз сұрпы ет 
сорпа болмайды» деп қойды. Одан соң 
пышақты қайтадан алды да, қыймайдан, 
қарынның құрышынан кесіп-кесіп салып, 
кәрзеңкені басып-басып қойды. Маған 
қарап: «Көтере аласың ба?» - деді. 
Мен: «Көтеремін», - деймін. Әлекең 
күліп: «Ой, жігітім, жарайсың! Сен па-
луан болады екенсің» - дейді. Осы 
сөзге недәуір масаттанып қалған мен 
кәрзеңкені қайқая көтеріп, үйге алып 
келдім. Құдайдың құтты күні әкелемін. 
Күнде бір қазан ет асылады. Күнде кеш-
ке кеңірдектен шыққанша етке тоямыз. 
Әлекең де, Мәкен жеңгей де маған жақсы 
қарайды. Күтімім жаман емес. Бірақ екі 
қыз өш болып алды. Оңашалансақ бол-
ды, екеуі екі жағымнан шәңкілдеп қоя 
береді. «Сен етті көп жейсің, мешкейсің, 
жалмауызсың. Мұнда тұрма, кет!» дейді. 
Тамақ үстінде ылғи мені аңдып отырады. 
Көздеріне көзім түсіп кетсе болғаны, ау-
зын қисайта ма, ерінін шығара ма, көзін 
ақшырайта ма, әйтеуір білгендерін істеп, 
жәбірлейді. Мен оларды шағыстыруға 
ұяламын. Қолымнан бар келгені, оңашаға 
барып жылап-жылап аламын. Күнделікті 
өмір осылай өтіп жатты...

Қаламен танысу қиын болған жоқ. 
Күн санап әрнәрсеге үйір бола баста-
дым. Сөйте-сөйте ең шеткі көшелерге 
де шығып кеттім. Асық ойнап, сырғанақ 
теуіп, адам бармайтын тығырықтарды да 
аралаймын. Қаланың қай жағында кімдер 
тұратынын да біліп алдым. Алғашында 
қатты таңдандырғандардың барлығы 
да енді жай нәрселер болып қалды. 
Қысқасын айтқанда маған неше жылдай 
жұмбақ болып келген «Қапал мен қала» 
деген сөздер ұғынықты шешілді. Менің өз 
көзіммен көргендерімді және сұрастырып 
білгендерімді қорытқанда Қапалдың дәл 
сол уақыттағы сипаты мен қысқаша тари-
хы төмендегідей болып шықты.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.
 

үлкен жолдан өтіп, ұзақ ғұмыр кешіп, жарық дүниеден аттанып кеткені бар, күні бүгін 
көзі тірі ардагерлері бар, зиялы ақсақалдар мен аға буын өкілдерінің ауызға жиі алып, 
құрметтеп еске түсіретін аялу есімдердің бірі – Мәкей Еркімбеков. Халық ағарту сала-
сында ұзақ жыл еңбек етіп, барлық саналы ғұмырын жаңа дүниені жасаушы және соны 
қорғаушы буын өкілдерін тәрбиелеу жолында сарп еткен үлкен жүректі, кеңпейілді 
аға жайында айтылып келген көп сырға құлағымыз қанық-тын. Сондықтан да шығар 
М.Еркімбеков есімін қастерлеп, мәңгілік есте қалдыру ниетімен жазылып, облыстық га-
зетке басылған бір топ ардагерлердің хатын, тіпті Үндеуі десе де болады, құлшыныспен 
қарсы алып, қуана құптағандардың бірімін. Ал енді облыс оқырмандарының баршасы-
на бірдей танылып болмаған Мәкей Еркімбековтың өзі кім еді? Бұл сауалға да жауап 
берерлік материалдар алдағы уақыттарда жариялана жатар. Әйтсе де ардагер аға 
жайлы деректер іздестіру кезінде қолымызға түскен аса құнды дүниені қалың қауымның 
назарына ұсынғанды жөн көрдік. Оны сақтаушы байырғы ұстаздардың бірі, зейнет 
демалысындағы ауыл ақсақалы Баянды Құсмолдин де, құнды дерек деп отырғанымыз 
қырқыншы жылдардың аяқ шенін ала М.Еркімбековтың өз қолымен жазылған осынау ама-
нат – эссе. Көркемдік жазығынан кез-келген хикая-повестке бергісіз шағын қолжазбаның 
орын-орнымен қойылған әрбір тыныс белгілеріне дейін «Міне, біздің авторымыз, ардақты 
Мәкең осындай адам» деп тұрғандай. Сол мүмкіндікті мен енді оқырманның қолына беріп, 
кезекті қолжазбаға ұсынайын. Қалғанын көре жатарсыздар. Қазақстан мектептеріне 
еңбегі сіңген мұғалім Мәкей Еркінбековтың биыл, яғни 2020 жылы 125 жылдығына орай 
«Ойды бөлген екі сөз» туындысын оқырманға тағы ұсынуды жөн санадым.  

ОЙДЫ БӨЛГЕН ЕКІ СӨЗ

(ЖАЛҒАСЫ БАР).

Мәкей Еркінбековтың «Ойды бөлген екі 
сөз» туындысы нақты деректерге толы. 
Көргенін қанық жеткізеді. Алып, қосары 
жоқ. Мардымды өмір суреттері. Шындық 
өріп, тұнып тұр. Қапал мен Қапалдағы қазақ 
тірлігі, өзінің есейіп, шындалғаны жарқын 
баяндалған. Жалын ақын Жамау Бұқарбай 
Мәкей Еркінбековтың «Ойды бөлген екі 
сөз» туындысын «Елу жылда ел жаңа» ай-
дарымен «Жерұйық» газеті, Талдықорған 
қаласы, №32 (10093), 5 сәуір 1994 жылы 
мынандай алғы сөздермен басып шығарған. 
«Асарын – асап, жасарын жасап» дегендей, 
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ХХ ғасырдың басында ресми деректер 
бойынша 25 мың қазақстандық ату жаза-
сына кесілген. Бұл дегеніңіз қазақ елінің 
25 мың оқыған азаматының атылуы. 
Еліміз сол уақытта көзі ашық, көкірегі ояу 
азаматтарынан айырылып қалды. Қазақ 
оқығандарының 90%-ы атылып, артын-
да қалған мұрасы өртелді. Өртелмегені 
архив қоймасында шаң басып қалды. 
Ол құжаттарға кемінде 70 жыл бойы жан 
баласының қолы тимеді. Большевиктік 
билік тек өздеріне жағымпазданған 
жандардың ғана жанын сақтады. Тек жа-
нын ғана, ал билігін өз қолына алды. 
«Үр» десе үрді, «ат» десе атты. Содан 
бастап ел ішінде жағымпаздық, қорқақтық, 
жасқаншақтық, сатқындық белең алды. 
Сондай сатқындардың кесірінен қазақтың 
атпалдай азаматы Шамай Шынасылұлы 
да 1937 жылы НКВД тырнағына ілінді. 
Есімін атауға тыйым салынып, өнегелі 
еңбектері ұлағатталмай қалды. (Негізі 
деректер де «Шамай Шынасылов» деп 
жазылады. Мен бүгінгі тәуелсіз көзқарас 
негізінде атамыздың тегіне –ов жалғауын 
қоспай жазып отырмын). 

Алдымен Шамайдың ата - тегіне 
тоқталып өтейін. Шамайдың тұлға болып 
қалыптасуына ең алдымен оның текті 
әулеттен шыққандығы әсер етеді. Әкесі 
Шынасыл ескіше сауат ашқан. Өзі талап-
танып, білімге ұмтылған жан. Ел аузын-
да Шынасылдың түздегі жыланды арбап, 
онымен тілдесетіні, ауа-райын болжап, 
қажет мезгілде көп тілеуімен жаңбыр да 
жауғыза алатын алапат күш иесі екендігі 
айтылады. Шынасылдан Төлепберген, 
Әмірхамза, Ғани, Ысқақ атты төрт ұл 
тарайды. Бұл жерде Шамай қайда де-
ген заңды сұрақ туындайды. Негізінде 
Шамайдың азан шақырып қойған есімі 
Ысқақ екен. Яғни Шамай Шынасылдың 
төртінші баласы. Әкесі Шынасыл да, бала-
сы Шамай да қылшылдаған қырық жаста-
рында өмірден өткен екен. 

Шамайдың насихатталуына алаштану-
шы Елдос Тоқтарбай мен өлкентанушы 
Жемісбек Толымбек ағаларымыз зор еңбек 
сіңіріп келе жатыр. «Дарын» мемлекеттік 
жастар сыйлығының лауреаты  Елдос 
Тоқтарбай өзінің «Барлыбек туралы бірер 
сөз» атты кітабында «Жазықсыз жапа шек-
кен Шынасылов» деген ізденіс материа-
лын берсе, Жемісбек Толымбек «Қайнар 
Қызырілияс» кітабында «Жетісу азаматы» 
деп Шамай өмірінің белгісіз болып келген 
тұстарын жазған болатын.

Шамай Шынасылұлы – Жетісу жерінде 
мектептер ашып, халықтты сауаттылыққа 
бастаған. Білім алуға мүмкіндіктер 
жасаған. Губком қызметкері болған. Ал-
маты облыстық білім басқармасында 
іс-қағаздарын басқарушы қызметін 
атқарған. Заманында Біләл Сүлейұлы, 
Ілияс Жансүгірұлы, Ораз Жандос (Жандо-
сов), Жұмахан Күдериндермен тізе қосып 
қызмет істеген. Әріптес болған. 

Ол 1897 жылы қазіргі Алматы облысы 
Ақсу ауданы Ойтоған ауылында дүниеге 
келген. Ағартушы, қоғам қайраткері 
ретінде өз заманында елеулі қызметтер 
атқарған. Кеңес өкіметі орнаса да қазақ 
елі үшін орасан зор пайдалы істер істеген.  
Тек әділдік пен шындық жағында ғана 
болған. Жазықсыз жапа көргендерден 
көмегін аямаған. Сол уақыттар да ел 
ішінде «Шындық іздесең Шынасылдың 
Шамайына бар» деген сөз таралған. Бұл 
сөз тектен-текке айтылмағаны ақиқат. Бір 
сөзбен айтар болсақ, Шамай әрқашан 
туған халқына білімімен пана, қорған бола 
білген тұлға. 

«МАТАЙ-САДЫР» 
ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ

Біреу білсе, біреу білмес Жетісу жерінде 
ХХ ғасырдың басында «Матай-Садыр» 
қоғамдық қоры құрылған. Ол қорды 
құрушылар Ақсудың алғы шепте жүретін 
азаматтары, жетісулық «үш арыс»: 
Ілияс Жансүгірұлы, Біләл Сүлейұлы, 
Шамай Шынасылұлы. Қор қазіргі Ақсу 
ауданындағы Қызылағаш елді-мекенінде 
құрылған. Басты мақсаты – елді қорғау, 
материалдық көмек беру. 

Қазақ халқын қан қақсатқан Аннен-
ков 1918-1920 жылы Жетісу жеріне 
ойран салады. Сол уақытта Медел-
хан Абылайхановтың көмегімен Ақсу 
өңірін де басып алады. Осы кезде елді 
Анненковтың ойранынан аман алып 
қалу үшін, Ілияс, Біләл, Шамайлар бас 
көтереді. «Матай-Садыр» қоғамдық қорын 
құрып, жергілікті үш Матай мен Садыр 
елін төніп тұрған қатер мен аштықтан 
аман алып қалу үшін Бөрілінің құмдарына 

ШАМАЙ 
ШЫНАСЫЛҰЛЫ

(1897-1937)

астыртын қашыртып, жасырып қалады. Үш 
арыстың елге тигізген әрекеттері оң нәтиже 
көрсетеді. Анненков Қытайға бас сауғалап 
қашып кеткен соң, халықты өз жерлеріне 
қайта қоныстандырады. Бөрілі құмдарында 
да, өз елді-мекендеріне қоныстандырғанда 
да жетісулық «үш арыс» елді азық-түлікпен 
қамтамасыз етіп отырады. Осылайша 
бір қауым елді жазықсыздан-жазықсыз 
қырылудан, қолдан жасалатын аштықтан 
аман сақтап қалады. Алайда 1937 жылғы 
жаппай қуғын-сүргін үш арысты да «халық 
жауы» етіп шығарады. 

ШАМАЙДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
Шамай Шынасылұлы халық ағарту са-

ласында табанды еңбек етіп, баспасөздің 
дамуына үлес қосқан. Сонымен қатар, 
Талдықорған уезінің төрағасы қызметін 
атқарады. «Қосшы» одағының жұмысына 
да араласады. 

Шамай қызмет саласына 1921 жыл-
дан бастап арасалады. Содан 1937 
жылға дейінгі 16 жыл ішінде іргелі істерді 
атқарады. Алматы облысы мен Ақсу ауда-
нына қарасты барлық елді-мекендерде ел 
сауатын ашу үшін қазақ үй ошақтарында 
бастапқы мектептердің жұмыс істеуін 
ұйымдастырады. Елу жасқа дейінгі 
адамдардың барлығы тізімге алынып, са-
уатын ашу үшін сабақтар өткізіледі. Халық 
ағарту саласы тікелей Шамайдың табанды 
еңбегінің арқасында алға қарай қарыштап 
дамып, ел сауаты ашылады. 

1921 жылғы қазақ жеріндегі екінші 
ашаршылықтан кейін Алматы облысындағы 
Шелек пен Ақсу аудандарында панасыз 
балаларға арналған мектеп ашыла бастай-
ды. 1927 жылы Қараағаш жеріндегі бұрыңғы 
«Мамания» мектебінде Алматы облысы 
бойынша 200 орынға лайықталған «Бала-
лар коммунасы» ашылады. Сол «Балалар 
коммунасының» алғашқы директоры бо-
лып Шамай Шынасылұлы тағайындалады. 
Шамайдың «Балалар коммунасы» үшін, 
сондағы балалардың жағдайын жақсарту 
үшін еткен еңбегі мен төккен тері туралы 
өзі де жетіс өскен әрі кейін келе ұлағатты 
ұстаз болған Баянды Құсмолдин былай 
деп айтады: «Шамайдың іскерлігімен па-
насыз балалар коммунасы құрылып, олар 
аш-жалаңаш жүруден құтылып, жұмысқа 
қамтылып, елді тонап, қанауды доғарды. 
Егіндік, бау-бақша салып, мал асырап, 
азық-түлік, жем-шөп дайындап, өз күндерін 
көруге шамаларын жеткізді». Сонымен 
қатар, тағы бір ұлағатты ұстаз Тұрысбек 
Әлсейітов: «Алматы облысында балалар 
коммунасын алғаш шоғырлап, бір жерге 
орнықтыру мәселесімен айналысқан Ша-
май Шынасылов еді. Қараағаштағы Алматы 
облыстық «Балалар коммуна» мектебінің 
тұңғыш директоры Шамай Шынасылов 
болды» деген деректі айтады. Шамайдың 
халық ағарту саласына сіңірген еңбегі тура-
лы «Мамания» мектебінің түлегі Жұмабай 
Шығанбаев өз қолжазба дәптерінде былай 
деп жазады: «Шамай Шынасылов Ақсу 
ауданының халқын жаппай білім сауа-
тын ашуға тартып, мектептер ашылуына 
үлкен үлес қосқан жанашыр, жаңалықшыл, 
ізденімпаз, өте іскер, алдына жан салмай-

тын пысық болды». Жоғарыда айтылғандар 
Шамай Шынасыловтың халық ағарту сала-
сына қосқан үлесін айқындайды. Бұл салаға 
Шамайдың қосқан үлесі әлі де зерттеуді 
қажет етеді.  

Тағы бір айта кететін жағдай, Шамай тек 
халық ағарту саласын дамытумен ғана 
шектеліп қалған жоқ. Ол 1921 жылы 20 на-
урызда ең алғашқы жарық көрген Алматы 
облыстық «Кедей еркі» газетінің шығуына 
тікелей басшылық жасап, халық арасына 
кеңінен таратылуына зор үлес қосады. Га-
зет жұмысына өз білгірлімен көмегін тигізіп 
отырады. Оған Шамайдың «Кедей еркі» 
газетінің бірқатар басылымдарына жауап-
ты сараптамашы ретінде өз қолтаңбасын 
қойып отырғаны дәлел бола алады. «Ке-
дей еркі» Алматы облысы бойынша таза 
қазақ тілінде шыққан тұңғыш газеттердің 
бірі болып саналады. Газет аптасына 
екі рет шығып отырған. Таралымы 1600 
дана деп жазылған. «Кедей еркі» Алматы 
облыстық «Жетісу» газетінің бастамасы 
болған. Шамайдың «Кедей еркі» газетіне 
қатысы барын дәлелдейтін тағы бір деректі 
«Жетісу жылнамасы» кітабында Жақыпжан 
Нұрғожаев келтіреді: «Кедей еркі» газетінің 
алғашқы санын шығаруға жауапты Шамай 
Шынасылов деген азамат болған. Ол өзі қол 
қойған. Іс жүзінде басылымның редакторы 
Қ. Абдуллин еді». Міне, осы деректердің 
өзінен-ақ біз Шамай Шынасылұлының 
білімді, еңбекқор, талапты, өнегелі, көпке 
жол сілтейтін азамат болғанын аңғарамыз.  

Шамай Кеңес өкіметі орнай бастаған тұста 
Талдықорған уезінің төрағалығына сайлана-
ды. Бұл деректі Біләл Сүлейұлының «Тілші» 
газетінде жарияланған «Ояздарға сайлау-
шы құрамалар» деген хабарламасындағы 
«Талдықорған уезі төрағалығына Ша-
май Шынасылов сайланды» деп жазғаны 
дәлелдейді. Біз осы деректі негізгі алып, 
Талдықорғанның алғашқы басшысы Ша-
май Шынасылұлы болғанын алға тарта-
мыз. Шамайдың осы тұста қоян-қолтық 
араласқан адамдары Ілияс Жансүгірұлы, 
Біләл Сүлейұлы, Ораз Жандос, Тұрар 
Рысқұл, Жұмахан Күдерин. 

Тарихтан белгілі 1920 жылдың наурыз 
айында РКП(б)-ның Х съезінде бет бұрысқа 
негізделген жаңа экономикалық саясат 
реформасы қабылданады. Барлығына 
түсінікті түрде қысқартып айтатын болсақ 
ЖЭС. ЖЭС-қа байланысты халықты азық-
түлікпен қамтамасыз ету үшін Шамай 
Шынасылұлы «Жер жүзінің еңбеккерлері, 
бірігіңдер!» деген шақыртуды қолдап, 
«Қосшы» одағының жұмысына белсенді 
түрде кірісіп кетеді. Ол Ақсу ауданындағы 
әр ауылда «Қосшы» одағының ячейка-
ларын құру жұмыстарымен айналыса-
ды. Одақтың барлық жұмысының дұрыс 
жүзеге асуына ат салысады. Осы тұста 
«Қосшының» облыстық басшысы Ораз 
Жандос (ов), аудандық басшысы Біләл 
Сүлейұлымен бірлесе отырып қыруар 
жұмыстар атқарады. Ілияс Жансүгірұлы да 
Шамай, Біләл, Ораздармен бірлесе қызмет 
істейді. Шамай сол уақыттағы «Кедей еркі» 
газетіне ЖЭС-тің жүзеге асуы және елдің 
азық-түлікпен қамтылуы туралы жиі-жиі 
мақала жариялатып отырады. 

ШАМАЙҒА ЖАБЫЛҒАН ЖАЛА
Жоғарыда Шамайдың да 1937 жылы 

НКВД жендеттерінің тырнағына ілінгенін 
айтып өткен болатынбыз. Еліне шексіз 
қызмет еткен «Жетісу азаматы» бір сәтте 
«халық жауы» болып шыға келді. 1937 
жылы 12 шілде күні УНКВД қаулысымен 
ұсталып, 28 қыркүйек күні сұраққа алы-
нады да, 15 қараша күні ату жазасына 
кесіледі. 

Шамайдың не үшін жауапқа тартылып, 
ату жазасына кесілгені туралы Жемісбек 
Толымбек терең зерттеу жұмыстарын 
жүргізген. Әр жабылған жаланың негізсіз 
екенін дәлелдейтін тұжырымдар жасаған. 
Оған тағылған айыпта: «Кеңес үкіметіне 
қарсы қазақтардан құрылған ұлттық 
ұйымның жетекшілерінің бірі болып, Ал-
маты облысының атқару комитетінің 
төрағасы Ораз Жандосовтың басшылық 
тапсырмасымен Ақсу ауданында Кеңес 
үкіметіне қарсы контрреволюциялық топ 
құрып, оны басқарады» деп жазылған. Ал, 
УНКВД үштігінің шығарған қаулысында: 
«Ш. Шынасылов Алматы облыстық білім 
басқармасының іс-қағаздарын басқарған. 
Партиядан босатылды. Өзі бұрынғы бай. 
Орта феодалдың баласы. Анненковтың 
волостной управителі. Бұрын 
сотталмаған» делінеді.  Осы дәлелдердің 
негізсіз екендігін Жемісбек Толымбек 
былай деп дәлелдеп береді: «Өзі бай 
болған, әкесі орта феодал делінуі Кеңес 
үкіметінің сол кезеңдегі жазалауға оңай 
заң өлшеміне жатқыза салуға келетін 
тәсілі екендігі байқалады. Себебі, 1926 
жылы КазЦик-тің «Бай құлақтар мен 
балалары кеңес жұмысынан аласта-
тылсын» деген қаулысына Ш. Шынасы-
лов жатқызылып, жұмыстан қуылмаған. 
Шамайдың ататегі Қайнар елі ішіндегі 
баршыл адамдар болғандығы және жоқ 
пен кемшінге сүйеу болып, қайырым 
жасап, көпке танылғандықтары сол 
аймақтағы жұртқа белгілі. Мал мен мүлік 
дүниелерімен қымтырылған қытырма 
бай саналмаған. Жалшылар ұстап мал-
дарын бақтырмаған. Барын ұқсатып, ба-
зарлы болғандары ел ішінде айтылатын 
шындық. Ш. Шынасыловқа тағылған айып-
та: «Анненковтың волостной управителі» 
делінуі оны Кеңес үкіметінің жауы қылу 
үшін, тіптен өтірік жабылған жала. 
Өйткені, ел ішінде және ешбір құжатта Ан-
ненков Ш. Шынасыловты волостной упра-
витель қызметіне қойғаны туралы дерек 
пен дәйек келтірілмейді. Ш. Шынасылов 
Анненковқа ешқашан қызмет атқарған 
емес. Кеңес үкіметі орнар алдында көкірегі 
ояу, өзі зере, жас Шамайды Қайнар елі 
болыстыққа сайламақ болғандары ту-
ралы ауызша деректемелер айтылады. 
Бұл шамасы 1914-1915 жылдары болуы 
тиіс. Өйткені, ел ішінде «Шамай 18 жа-
сында болыстыққа сайланбақ» деген сөз 
сақталып қалған. Шамай Шынасыловқа 
тағылған айыптың бір жол жазуын-
да «Ораз Жандосовпен ымыраласып, 
соның ықпалымен контрреволюциялық 
топ құрды» делінеді. Бұл Ораз Жан-
досов ұсталған соң, оны қаралау үшін 
жасалған тұзақ, жалған жала болып та-
былады. Шамай Шынасыловтың Ораз 
Жандосовпен ымыраластықта болып, 
контрреволюциялық топ құрмағандығы 
Шамаймен қатар ұсталғандар 
Сүлейменов Хаки, Күдерин Жұмахан, Ма-
лаев Саметтің сұрақтама жауаптарының 
хаттамаларынан аңғарылады. Ол 
хаттамаларда үшеуі де Шамай 
Шынасыловтың контрреволюциялық 
топ құрмағандығын, Ораз Жандосовтың 
ықпалында болмағанын тергеушілерден 
ықпай айтқандары жазылған. Ша-
май Шынасыловтың ақтығын, өз ісіне 
адалдығын осыдан-ақ ұғуға болады». 
(Қараңыз: Қайнар Қызырілияс. Ж. Толым-
беков. Ізденіс. Тарих. Шежіре. Мақалалар. 
Алматы, 2019 ж. – 192 б.)

ҚОРЫТЫНДЫ
Шамайдың ұрпақтары да көп қысым 

көреді. Баласы Өзбекті 1980 жылы НКВД 
қызметшілері Алматының саябағында 
атып өлтіріп кеткен екен. Бар кінәсі 
әкесінің не үшін жазаланып, өлтірілгенін 
білмекші болғандығы. 

Жалпы Шамай туралы сөз енді ғана ай-
тылып, жазылып келе жатыр. Біз Шамай-
ды енді тек насихаттауымыз керек. Себебі, 
Шамайдай тұлға қазақ елі үшін, өскелең 
ұрпақ үшін нағыз үлгі тұтатын тұлға. Мек-
тептер ашты, халық ағарту саласын да-
мытты. Баспасөздің дамуына өлшеусіз 
үлес қосты. Шамай Шынасылұлының 
атына Ақсу ауданынан бір мектеп бер-
сек те артық болмайды. Ұрпақ жадында 
мәңгілік қалдыру үшін тұлға атында түрлі 
жарыстар, конференциялар өткізуіміз 
керек. Ақын Ілияс Жансүгірұлы «Өз елі 
өз ерлерін ескермесе, Ел тегі қайдан 
алсын кемеңгерді» демей ме?! Осы 
сөзді негізге алып тұлғаны таныту үшін 
бар күш-жігерімізді жұмсауымыз керек. 
Тұлғаларымызды тұғырға шығаратын 
болсақ, сонда ғана тұғыры биік тұғырлы 
һәм ғұмырлы ел боламыз! 

Ерден НҰРАХМЕТ (НАУАЙ).
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Домбыра – ұлттық сипатқа ие 
орын алған, кешегі мен бүгінгіні 
жалғап, көнеден келе жатқан 
ұлттық аспап. Домбыраның 
шығу тарихы туралы халық ара-
сында көптеген аңыз-әңгімелер 
де бар. Соның бірі: “Ертеде бір 
хан қызының кедей жігітпен 
көңіл жарастырғанын сезіп 
қалады да жігітті дереу дарға 
астырады. Жүкті болып қалған 
қыз мезгілі жетіп өмірге егіз бала 
әкеледі. Оны аңдыған мыстан 
кемпір егіз баланы көз көрмес, 
құлақ естімес, алыс жерге 
апарып, жап – жасыл үлкен 
бәйтерек басына ұлды батысқа, 
қызды шығысқа қаратып іліп 
кетеді.  Сәбилердің көз жасы 
тамған бәйтерек солады, жүрегі 
тоқтаған нәрестелермен бірге 
ағаш та қуарады. Қаңқу әңгіме 
халық арасында жата ма, оны 
естіген ана егізін іздеп жолға 
шығады. 

Жолдан шаршаған ана 
ағаш түбіне келіп, демала-
ды Құлағына күмбірлеген са-
рын естіледі. Қайдан шығатын 
әуен екенін білгісі келіп ағаш 
үстіне шығып тыңдаса, жаңағы 
бәйтерек сынып кетеді.  
Ағаштың түбінен басына дейін 
іші қуыс екенін көреді. Екі ба-
сына бұтақтан – бұтаққа керіліп 
қалған ішектерді көреді. Екі 
ішек самал желмен тербеліп, 
одан әуен шығады екен. “Егіз 
құлынымнан қалған жұрнақ осы 
болар” деп сол ағаштан аспап 
жасап алады. 

Батысқа қараған ішегі бо-
стау, шығысқа қараған ішегін 
қаттылау керілген екен.  
“Астыңғы ішек – жіңішке дауы-
сты қызым Зарлық, ал үстіңгі 
ішек – бос қоңыр дауысты ұлым  
Мұңлық болсын” деп екі ішекке 

БАБАМНАН ҚАЛҒАН 
МҰРА

ат қойып, домбырасын тартып, 
күй шығарып кеткен екен” дейді.

Міне, осындай  көненің көзі, 
Сара Тастанбекқызының бала 
кезінде қолданған домбырасы 
Ақын Сараның мемориалды 
музейінің құнды жәдігерінің бірі. 

Домбыра шертуді Сара 9 
жасында Сахари ағасынан 
үйренген. Сахари домбы-
ра шертіп, ән айтатын адам 
болған. Сараның өскен ортасы 
да ақындарға толы болатын. 
Қосағашта өмірге келген ақын 
Толғанбай Мырзағұлұлы Сараға 
ұстаздық еткен. Сонымен қатар 
Сара Молықбай қобызшының 
күйлерін домбыраға салып, оған 
еліктеген болатын. Бала кезінен 
ақындыққа жақын болған Сара 
өзінің жазған өлеңдерінде өзі 
өскен орта, басынан кешкен өмір 
оқиғалары, тағдыры тап қылған 
қоғам  -  заман шындықтарын 
көрсете отырып, терең мағыналы 
ойларын білдірген.

Сараның домбырасын Мей-

рамбай деген туысы сақтап 
қалған. Домбыраның шанағы 
тіктөртбұрыш болып келеді. 
12 пернелі, шектері малдың 
шегінен жасалған аспап 
шамамен 1886-1890 жыл-
дар аралығында жасалған. 
Домбыраның ұзындығы - 80 
см, қатты ағаштан, қолдан 
жасалған. Сараның өмірі 
мен шығармашылығын 
зерттеушілердің айтуы бойын-
ша Сараның тағы бір домбы-
расы болған. Ол домбыраның 
бет жағында әйнек орналасқан 
екен. Бірақ өкінішке орай ол 
домбыра сақталмай қалған 
екен. 

Қaзaқтың қaрa домбырaсы – 
туырлықты киіз үйі жәнe әлемнің 
ешбір елінде кездеспейтін ай-
тыс өнері сeкілді әлeм eлдeрінің 
eң eжeлгі мұрaлaры рeтіндe 
«ЮНEСКО» тізімінe eнгізілгeн 
көнe жәдігeрлeрдің бірі. 
Зeрттeушілeрдің aйтуыншa, 
домбырa aспaбы осыдан 5 
мың жыл бұрын пaйдa болғaн. 
Әрі жeр бeтіндeгі eң көнe сaз 
aспaбы. Aлтaйдaн Aнaдолығa 
дeйінгі жeргe әмірін жүргізe 
білгeн түркі хaлықтaрының 
aрaсындa өтe кeң тaрaлғaн қос 
ішeкті музыкaлық құрaл арқылы 
Сара Тастанбекқызы айтыс 
өнерінде биік шыңға жете 
білген. Сараның өлеңдеріне, 
поэмасы мен толғауларына зер 
салсақ, оларда халқымыздың 
бай ауыз әдебиетінің небір 
үздік үлгілерінің, әдемі әсері 
байқалады.

Дарынды ақын, саналы су-
реткер, көркем сөздің шебері 
Сара Тастанбекқызы артынан 
мол мұра қалдырып кеткені 
анық.

Алмагүл САПАРОВА,
Ақын Сараның 

мемориалды музейінің 
экскурсия жүргізушісі. 

Тұңғыш Президентіміз 
Н.Ә.Назарбаевтың бас-
-тамасы бойынша 2004 
жылдан «Мәдени мұра» 
бағдарламасы іске кірісті. Осы 
уақыт аралығында көптеген 
ұлттар мен ұлыстардың 
ұмыт болып бара жатқан 
мәдени жәдігерлер мен 
өмірлік ұстанымдары, 
салт  -  дәстүрлері  ұлттық 
өнерлерімен тіл құпиялары 
тереңінен зерттелді және 
жаңғырды.  Соның нәтижесінде 
тұтас қоғам санғасырлық 
тарихы бар көпсалалы 
қойнауы құндылыққа толы ел 
екенін дәлелдеді.  Отанның 
тұтастығы бірлікте дейтін 
болсақ, бірлік  -  әр ұлт бір-
бірінің ұлттық ұстанымдарына 
құрмет ету мәдениетінен 
тұрады.

Ендеше «мәдени мұра» 
бағдарламасының бізге берері 
өте мол.Ең басты әспеттісі: 
тарих, филососфия, этногра-
фия, тіл, әдебиет, көркемөнер, 
музыка және т.б. ұлттық 
мәдени мұраны зерттейді. 
Әр азамат кешегі мен бүгінін 
қорытындылап болашаққа 
нық қадам басу үшін өз елінің 
мәдени мұрасына махаб-
батпен, құрметпен қарауы 
керек. Сол арқылы әлемеге 
бай ұлттық рухы мықты ел 
екенімізді дәләлдей аламыз.

Біз білеміз ел бірлік 
                              құра аларын,
Баба алдында борышы 
                                  сұраларын.
Әлем таныр бай мықты 
                                ел болайық,
Сақтап елдің мәдени 
                                мұраларын.

 Қайдар ЖАҒЫПАРҰЛЫ,
Қызылағаш ауылдық 

мәдениет үйінің
 қызметкері. 

Мәдени мұра - 
елге мұра

мемлекеттік тілі – қазақ тілі. 
2. Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзің-өзі басқару ор-

гандарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады. 
3. Мемлекет  Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамы-

ту үшін жағдай туғызуға қамқорлық жасайды»  – деп көрсетілген. 
«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте», – дейді Қадыр ақын. 
Қазіргі қоғам басқа тілді үйренуге еш шек қоймайды. Дегенмен, 
қазақ тілін мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеруге әр қазақтың үлесі 
болса екен дейді. Қазақ қазақпен тек қазақша сөйлессе ғанибет 
емес пе?

Қытайдың атақты философы Конфуций айтқан екен: «Егер 
де маған ел басқару мүмкіндігі туса, ең алдымен сол елдің 
тіл мәселесін қолға алар едім.  Себебі тіл бірлігі болмаса, пікір 
бірлігі болмайды және идеология дұрыс жүргізілмейді. Идеоло-
гия дұрыс жүргізілмей, ортақ түсіністік таппаған елде бірлік бол-
майды. Сондықтан бәрінен бұрын адамдар арасындағы бірлікті 
ұстап тұрған тіл мәселесі маңызды». Осындай маңызды мәселені 
еліміздің әр азаматты түсінсе, жүрекпен сезіне білсе біздің 
қоғамдағы тіліміздің мәртебесі де асқақтай түсер еді.

ХХ ғасырдың басында ғалым Ахмет Байтұрсынұлы «Ұлттың 
жоғалуына себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл, сөзі жоғалған 
ұлттың өзі де жоғалады» деп еді.Туған тіліміз – халқымыздың 
кешегі жүріп өткен жолын, бүгінгі жалғасқан ғұмырының ертеңге 
апарар мүддесін бейнелейтін ең басты қазынамыз. Елбасымыз 
айтпақшы, Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде! Ата - баба-
ларымыз армандаған тәуелсіздікке қол жеткізіп, ай-жұлдызымыз 
оңынан туып тұрған шақта осы рухани құндылықтарымыздың 
қайнар бұлағы – қазақ тілінің қадір-қасиетін өзгеден бұрын өзіміз 
жете түсінуіміз қажет. Қазақ тіліне деген құрмет пен ықыласты сана 
биігіне көтерген жөн. Бұл міндет сіз бен біздің перзенттік парызы-
мыз. Өзгенің құлы емес өз еліміздің ұл – қызы болайық, өзгенің 
емес,өз еліміздің тілін ұлықтап, мәртебесін асқақтатайық!

                                                    Аслан ОРЫНХАНҰЛЫ,
аудандық сотының аға сот приставы.                                                   

ТІЛ - МЕМЛЕКЕТТІҢ ТҰҒЫРЛЫ ТІРЕГІ

Қазақ халқы ұлт болып 
қалыптасқалы бері қазақ тілі 
өмір сүріп келеді. Тілдің ғұмыры 
уақыт тәрізді мәңгілік. Тіл – 
халықтың мәңгілік халық болып 
қалуының айғағы. Тіл – өткеннің 
ұрпаққа қалдырған аманаты, 
бүгінгі күннің абыройы, ертеңгі 
күннің кепілі.

Ата Заңымыздың 7-бабында: 
«1. Қазақстан Республикасының 

Рахымбаев Меирхан Улбаповичтің атындағы Ақсу ауданы, Матай 
ауылы, Деповская көшесі, №1  "Б" әкімшілік тұрмыстық кеңсенің 
құрылысын жүргізу мақсатында берілген кад. №03-254-119-161 
алаңы 0,2240 жердің мемлекеттік актсі, техникалық құжаттары 
жоғалғандығы туралы хабарлаймыз.

Латын әліпбиіне 
өту: рухани 
тәуелсіздікке 

жасалған қадам
Еліміздің латын әліпбиіне көшу ұлтымыз үшін жасалған 

маңызды қадамдардың бірі. Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласы бойынша Ойтоған ауылдық кітапханада «Латын 
әліпбиіне көшу – уақыт талабы» атты онлайн дөңгелек үстел өтті. 
Мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында 2025 жылға дейін латын әліпбиіне 
көшуге кірісуіміз керектігін және болашақта барлық саладағы 
іс-қағаздар мен оқулықтар да осы қаріппен жазылуы тиіс екенін 
қадап айтты. Сондай-ақ, Үкіметке қазақ тілін латын әліпбиіне 
көшірудің нақты кестесін жасауды тапсырып, уақыт ұттырмай бұл 
жұмысты қазірден бастан қолға алу қажеттігін атап өтті.

Демек, көп кешікпей егемен еліміздің латын әліпбиіне көшетіні 
айқындалды. Ал, осы межелі мақсатқа кедергісіз қол жеткізу үшін 
не істеу керек? Бұл мәселені жан  - жақты талқылау мақсатында 
аудан көлемінде әрбір мекеме, ұйымдарда іс-шаралар 
ұйымдастырылуда. Сондықтан, еліміздің жарқын болашағына 
бағытталған Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласындағы ұсыныстар, айтылған ойлар 
өмірімізге жаңаша серпін беретін батыл қадам деп есептейді.

Қазіргі таңда латын әліпбиі үлкен беделге ие болып, қолданыс 
аясы да мүмкіндігі де зор екендігін танытып отыр.  Жазу – әрбір 
халықтың рухани, мәдени өсуін, даму деңгейін көрсететін 
әлеуметтік мәні зор құбылыс. Ол өткен мен бүгінді, бүгін мен 
келешекті жалғастыратын алтын көпір. Сондықтан жазу, алфавит 
адамзат тарихындағы құнды дүниелердің бірі ретінде ұрпақтан-
ұрпаққа мирас етіп қалдыратын байлығымыз.

Шара барысында кітапханашы ретінде латын әліпбиіне көшу 
маңыздылығын және латын графикасының жаңа нұсқасы туралы 
мағлұмат бердім. Дөңгелек үстел барысында қатысушылар латын 
графикасы негізінде қазақ әліпбиінің табиғи таза қалпын сақтауға 
мүмкіндік беретін қажеттіліктер туралы өз пікірлерін ортаға салып, 
латын қаріпіне көшудің оңтайлы екенін, әр адам ынта-ықылас 
танытуы керектігін тілге тиек етті. Сонымен қатар, оқу залында 
«Латын әліпбиі – өркениет жолы» тақырыбымен кітап көрмесі 
ұйымдастырылды. Яғни, латын әліпбиіне орай жасақталған кітап 
көрмесі жыл бойы жалғасын таппақ.

Гүлсанат ҚОЖАБЕКОВА,
Ойтоған ауылдық кітапханашысы, 

«Нұр Отан» БПҰ-ның мүшесі.

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ - 
ЗАМАН ТАЛАБЫ

Сан ғасырлық күрестің өтеуі 
бар тәуелсіздігіміз Қазақстанға, 
Алаш баласына көп нәрсе беріп 
келеді. Өз еркің өзіңде болған соң, 
ұлттық санада серпіліс, өсу мен 
өркендеуге деген талпыныс пай-
да болып, елімізде көптеген  игі 
бастамалар жүзеге асырылуда. 
Тұңғыш Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында 
2025 жылға дейін қазақ тілін 
толығымен латын әліпбиіне 
көшіру мәселесін қойған  бола-
тын. Бұл мақаланың бүгініміз бен 
болашығымыз үшін берері мол. 
Латын алфавитіне көшу, сайып 
келгенде, ана тіліміздің болашағын 
ойлап, қолданыс аясын одан әрі 
кеңейте түсуге мүмкіндік жасап, 
тіліміздің ішкі табиғи әліпбиіміз 
арқылы жазудың айтуға жасап 
келе жатқан қиянатын болдырмай, 
қазақы айтылым мен жазылым та-
лаптарын жүйеге түсіру деп түсіну 
керек.

Латын әліпбиіне көшу – 
қазақ халқының алға жылжуы-
на, жаңа заман талабына сай 
өсіп-өркендеуіне, болашақта 
еліміздің жан - жақты дамуы-

на үлкен үлес қосып, жемісі мен 
жеңісін әкелері сөзсіз. Біз латын 
әліпбиіне көше отырып, өркениетті 
елдердің қатарына қосылып, 
тіліміздегі дыбыстық жүйелерді 
нақ анықтап, қазақ тілінің жазылуы 
мен дыбысталу кезінде сөздер 
қолданысындағы артық кірме 
сөздерден арыламыз. Сондықтан 
латын әліпбиіне көшу біз үшін, 
болашақ еліміз үшін әлдеқайда 
маңыздырақ.

Латын алфавитіне көшу - за-
ман талабы», себебі әр ұлттың 
өзіндік бірізділігі, ерекшелігі ең 
бастысы оның тілімен белгіленеді. 
Сондықтан тілдің дамуы, 
өркендеуі қандай болса да этнос 
үшін өте маңызды. Демек, көп 
кешікпей егемен еліміздің латын 
әліпбиіне көшетіні айқындалуда. 
Бұл мәселені  жүзеге асыру 
мақсатында жан - жақты талқылау 
әр түрлі оқырмандармен латын 
әліпбиінің маңыздылығы тура-
лы, тіліміздің мол қорын келешек 
ұрпаққа мұра етіп қалдыру және 
латын әліпбиін үйрену мақсатында 
іс - шаралар  ұйымдастырылып 
келеді. 

Құрметті оқырман! Жаңа 
әліпбиді қабылдау, үйрену еліміз 
үшін, жас ұрпақ үшін үлкен тарихи 
қадам. Осы латын әліпбиін оқып, 
үйрену мақсатында алға қадам 
жасайық! 

Бақытгүл АБДЫРАХМАНОВА, 
         аудандық балалар 

кітапханасының меңгерушісі,                                                      
«Нұр Отан» БПҰ-ның мүшесі.
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Ермұхан Рысбеков Ұлы Отан 
соғысының ардагері 16 шілде 
күні дүниеден өтті. 

1924 жылы Басқан ауылын-
да дүниеге келген. 1941 жылы 
соғысқа аттанып, Украина май-
данында болды. 1944 жылы. 
маусым айында аяғынан ауыр 
жараланып, ауылға оралды. 
Ол Ұлы Жеңісті ауылда еңбек 
майданында жүріп қарсы алды. 
Алғашқы ХТЗ, ШТЗ трактор-
ларын жүргізіп, ауылда қалған 
қарттар мен әйелдерден 
құралған бригада сапында 
майданға тонналаған алтын 
астық жөнелтті. "Ауылдың әрбір 
дәні - майданда атылған әр оқ!" 
девизіміен еңбек етушілердің 
көшін бастады. Бірнеше 
жауынгерлік медальдармен 
марапатталған. 1980 жылы. 
зейнеткерлікке шыққанға дейін 
механизатор, шопан болып 
жұмыс істеді.

1941 - 1944 жылдар 
аралығында майдан дала-
сында жүріп алған "Қызыл 

Ардагер дүние салды 
жұлдыз" орденінің қатарына 
"Социалистік жарыс 
жеңімпазы", "Еңбек ардагері" 
төсбелгілері қосылды.

Ұлы Отан соғысынан кейін де 
еңбек және соғыс ерліктерімен 
еңбектері ескеріліп, "Ұлы Отан 
соғысы 1941 - 1945" орденін 
тақты.

Сұрапыл соғыс жылдары бұл 
азаматтар біздің Отанымыздың 
белсенді қорғаушылары са-
пында болған. Ұлы Отан 
соғысындағы олардың ұрпаққа 
үлгі етерліктей ерлігі тарих-
та өшпестей із қалдырып, 
халқымыздың жадында мәңгілік 
сақталады. Ер есімі - ел есінде.

Ақсу ауданының әкімдігі, 
аудандық мәслихат депутатта-
ры, аудандық ардагерлер кеңесі 
және "Ақсу өңірі" газеті ұжымы 
марқұмның туған - туыстары-
на, артында қалған ұрпағына 
қайғыларына ортақтасып көңіл 
айтады. Жатқан жеріңіз жайлы, 
топырағыңыз торқа, жаныңыз 
жәннатта болсын батыр ата! 

Қарасу ауылдық округінің 
әкімі әріптесіміз Тәңірберген 
Баймадиұлы Арғынбаев 
мезгілсіз дүниеден өтті. 
Тәңірберген Баймадиұлы 
Арғынбаев 1959 жылы 17 
ақпанда Алматы облысы, Ақсу 
ауданы Кеңжыра ауылында 
дүниеге келген. І.Жансүгіров 
атындағы Талдықорған 
педагогикалық институтын 
бітірген. Еңбек жолын 1983 
жылы Ш. Уәлиханов атындағы 
орта мектебі директорының 
оқу - тәрбие жөніндегі орын-
басары, кейін Кеңжыра орта 
мектебінде математика пәнінің 
мұғалімі, мектеп директоры 
болды. Ұлағатты ұстаз, ардақты 
аға 1997 жылға дейін түрлі лау-
азымды қызметтерді абырой-
мен атқарған. 1997 жылдан бас-
тап Қарасу ауылдық округінің 
әкімі қызметін атқарып, қыруар 
еңбек жасады. Ауданымыздың 
гүлденуіне, экономикалық да-
муына үлкен үлес қосты. Білікті 
басшы, білгір маман, халықтың 
шынайы жанашыры, абзал аза-
мат, асқар тау әке, аяулы жар 
бола білді. Ұйымдастырушылық 
қабілетімен әркез көш басында 
жүрген асыл аға еді.

Ақсу ауданы әкімдігі ұжымы 
атынан, аудандық мәслихат 
депутаттары атынан және "Nur 
Otan" партиясы аудандық фили-
алы Тәңірберген Баймадиұлы 
Арғынбаевтың қайтыс болуы-
на байланысты отбасының, 
туған-туыстарының қайғысына 
ортақтасып көңіл айтады. 

Абзал жанның жарқын 
бейнесі жүрегімізде мәңгі 
сақталады! Қош бол, асыл аза-
мат! 

ЕРМҰХАН РЫСБЕКОВ ТӘҢІРБЕРГЕН АРҒЫНБАЕВ

Қоғам қайраткері, жазушы, абыз ақсақал, Шерхан Мұртазаның 
«Бір кем дүние» деген сөзі есіме орала берді. Әлемді шарлап, 
батпандап келіп, босағамыздан енген індет төрімізге шығып, жай-
ланып жағалап келіп, біздің де ауылды айналдырды. Бұрын ата-
бабамыз жұт жеті ағайынды соның бірі індет деуші еді. Сол расқа 
айналды. Бұл індет тегін ғана айналдырған жоқ. Ауылымыздың 
әкімі ардақтымызды, арысымызды, аяулы азаматымыз Арғынбаев 
Тәңірберген Баймәдиұлын арамыздан айырып алып кетті. 
Ойламаған жерден тарланымыз тәжді тажалдың жетегінде кете 
барды. Айырып қана әкеткен жоқ. Артындағы үш ауыл халқының 
қабырғасын қайыстырып, елін еңіретіп кетті. Артында аңырап 
аруанадай жары қалды. Ботадай боздап балалары қалды. «Атқан 
- оқтай, шапқан - аттай» өте шыққан өмірін-ай! Қарасу ауылдық 
округінде 25 жылдай әкім болды. Халқына сыйы кетпей, 3 ауылдың 
жоқ жітігін түгендеп, шапқылаумен жүруші еді. Соңғы күндерінде 
әлсіреп жүрсе де, қаралуға уақыт жоқ,-деп дертті демдетіп алды. 
Әттең дүние! 61 жасында шіркін, жарық дүниемен қоштасамын 
деп ойлады ма екен?! Кеңжыра ауылына жол төсетіп, Еңбекке 
су жүргіземін деп шапқылап жүр еді. 25 жыл әкім болғанда бір 
адаммен шай десіп жаға жыртқан жоқ еді. Алдына барған елдің 
бәріне де қолдан келгенше көмектесуші еді. Әр адаммен тіл табы-
са білетін. Үлкенге де, кішіге де ізетпен қарайтын. Әр сөздің тігісін 
жатқыза сөйлеуші еді. Бұл қаза Қарасу округіндегі еңселі елімді, 
қара нардай халқымды теңселтіп-ақ кетті. Қара жердің қойнына 
қалай сыйдың екен қадірлі қайын аға?! Қайғыңды қара нардай 
халқыңа арқалатып кеткенің бе?! Армандарың көп еді. Әлі талай 
асуларың бар еді. 

Сол асулардан аса алмай, арманда кеттің-ау, ауылымның 
арда күрең азаматы. Жасаған еңбектерің көп еді. Біреу білер, 
біреу білмес. Кездескен сайын менен бұрын амандасушы едің 
ақкөңіл арысым-ай! Алланың шеберлігіне шарамыз жоқ. Әрбір 
жұмысың, әр сөзіңмен, жарқылдаған бейнеңмен естен кетпессің. 
Өзің туралы естеліктерім де көп еді. Тарқатылған жіптей тарқата 
берсем сен туралы айтарым көп. Артыңдағы еліңе, достарыңа, 
туған-туыстарыңа, жанұяңа сабырлық берсін. Әулет шаңырағыңа, 
жан-жарың Сәулеге, балаларыңа берекең қалсын! Дәл өзіңдей 
болып келіп, ешкім орныңды баса алмас. Өмір өзен тоқтамас, 
бірақ келбетің еліңнің есінде, халқыңның қасында сақталатын 
шығар. Өміріңді, өнегеңді, үлгіңді немере-шөберелерің әлі талай 
мақтаныш қылар! «Ағаш ағаштан тамыр алады, адам адамнан 
тәлім алады» - дегендей талай тәліміңді алған жастар жадынан 
шығара қоймас! Бұл жалған дүние бәрімізді де алдап кетеді-ау! Тірі 
адам тіршілігін жалғайды. Өзіңе жұмақтан орын бұйырғай деп дұға 
қыламын. Аруағыңмен ауылыңды шалып жүргейсің! Тіршілікте 
артық кем әзілім болса, кешіріп жат. Қош бол қадірлі қайын аға!

Бекболат АТАМБАЕВ,
Еңбек ауылының тұрғыны, 

Ақсу ауданының айтыскер ақыны.

Ауылымда арда 
туған азамат еді..."Дені сау адам - табиғаттың ең 

қымбат жемісі" - деп британдық 
жазушы Томас Карлейль 
айтқандай денсаулығы мықты 
адам қоғамға да, табиғатқа да 
зор пайдасын тигізері анық. 
Денсаулық - адам өміріндегі 
баға жетпес байлықтардың бірі 
десем артық айтқаным болмас. 
Ал осы денсаулықтың қадірін 
біліп, сақтап жүрміз бе? Ауырған 
адам ғана денсаулығының 
қадірін біліп, денсаулығын 
нығайтудың жолдарын іздей 
бастайды. Дені сау адам бұған 
тіпті мән бермеуі де мүмкін. Де-
генмен  де көптеген аурулардың 
алдын алу үшін салауатты өмір 
салтын ұмытпағанымыз жөн. 
Денсаулықты сақтаудың бірнеше 
жолы бар, солардың бірі - спорт. 

Ауданымыздағы ардагер 
спортшыларымыздың бірі - 

Терроризм жаһанға төнген зор қатер.  Аталған 
ұғым негізінен, саяси-әлеуметтік себептерге бай-
ланысты жеке адамға, көпшілікке немесе мем-
лекетке қысым жасау, үрей туғызу мақсатында 
қасақана жасалатын қылмыстық іс-әрекет болып 
табылады. Осындай адам жанын  түршіктірер 
қатігез зұлымдыққа  толы лаңкестік әрекеттің 
формасы да, тактикасы да әртүрлі олар: кепілге 
адам алу, қоғамдық орындарда жарылыстар 
ұйымдастыру,  кісі өлтіру, бопсалау, шетелдік 
елшіліктерге, халықаралық ұйымдардың бас 
пәтерлеріне шабуылдар жасау,ұшақ жару, қару-
жарақ қоймаларын басып, алу т.б.

Көрші елдерде  болып, жатқан террорлық 
әрекеттердің салдарынан, қайғылы оқиғаларға 
ортақтасқан Елбасымыз да, қандай келеңсіздік 
болмасын қарапайым халықтың қанын төкпеу 
қажеттігін кесіп, айтты. «Терроризм - әлемге, 
адамзатқа төнген қауіп! Адамзат осы қауіппен 
бірлесіп  күресуі тиіс. Ислам дінінің терроризіммен 
ешбір байланысы жоқ.  Осыған байланысты, БҰҰ 
мінберінде «Ислам терроризмге қарсы» деген 

Терроризм - ұлттың дерті
айдармен арнайы форум өткізуді де ұсынған бо-
латынмын. Мұндай зұлымдықты біз, тек бірлесіп 
қана жеңе аламыз.Терроризмнің не ұлты, не діні 
жоқ.  Сондықтан да, адамзат кеселмен бірлесіп, 
күресуі тиіс» - деген еді Елбасымыз  Н.Назарбаев.

«Бірлесе көтерген жүк жеңіл» - демей ме 
дана қазақ. Елбасының негізі айтпақ ойы да, 
елімізде терроризмге қарсы жасалып жатқан іс-
әрекеттердің де түп негізгі айтар осы, көрсетер 
қортындысы да осы деп білеміз.Басынан 
небірқиындықты тек «Бір жеңнен қол, бір  жағадан 
бас шығарып» жеңген батыр бабалардың ұрпағы, 
ұлан ғайыр ұлы даланың ұрпақтары үшін бұл ата-
лып отырған  террроризм болсын, басқа да сырт-
тан төнер қауіп еш алаңдатпауы тиіс. Олай болса, 
бүгінгідей қой үстіне  бозторғай жұмыртқалаған 
бейбіт күнде осы ауызбіршілігімізден еш 
айнымайық дегіміз келеді.

Мақпал АСЫЛХАН,
Сырттанов ауылдық клубының әдіскері, 

«Nur Otan» БПҰ-ның мүшесі. 

Баланың ойын бойындағы 
дамымай қоймаған қаситтерін  
балабақшадағы тәрбиеленуші 
бүлдіршіндердің бойына сіңіріп, 
олардың болашақтарына игі 
ықпал ету негізгі міндетіміз. 
«Үлкенге – құрмет, кішіге - ізет» 
деген мақал – мәтел арқылы 
бала бойына үлкенді құрметтеу, 
қамқорлық   сезімдерін 
туғызамыз.

Әр адам адамгершілікті 
күнделікті тұрмыс – тіршілігінен, 
өзін қоршаған табиғаттан бойы-
на сіңіреді. Қазақ халқы баланы 
жастайынан жақсы әдеттерге 
баулыған. «Үлкенді сыйла, жо-
лын кеспе» деген ұлағатты, 
тыйым сөздердің мәні зор. 

Балабақша - келешек, ел 
басқарар, жер суына иелік етер, 
ел халқын гүлдентер, мерейін 
өсіріп, мәртебесін биіктетер 

Балабақша - өмір жолының 
бастамасы

жасампаз жандарды шыңдап 
өмірдің ең басты сатысын 
қалайтын киелі ұя. Балабақша 
ұжымы келешек ұрпақтың 
тәрбиелі болып өсуіне қызмет 
етуде «Ана үйдің берекесі, бала 
үйдің мерекесі», «Бала болсаң 
болғандай бол,  айналаңа 
қорғандай бол»  деген  қағиданы  
берік  ұстанған ата - бабалары-
мыз өз ұрпағын абыройлы аза-
мат  ретінде өсіруді  мақсат еткен. 
Бала тәрбиесінде ата-ананың 
өнегесі үлкен маңызға ие. От-
басы – бұл баланың өмір сүру 
ортасы, қамқорлықтың тұрақты 
көзі, тәрбиелеу мен қарапайым 
біліммен қаруландыру және 

шешім қабылдай білуге 
үйрететін ең жақын адамдардың  
мейірім шуағын сезінетін орны.

Бала дегеніміз - болашақ. 
Өскелең ұрпақты қалай 
тәрбиелесек, келешегіміздің 
келбеті солай бекем болмақ. 
«Жас ұрпақ – келешектің 
қожасы» деп В.Белинский 
айтқандай ұл - қыздарымызды 
білімді де мәдениетті, тәрбиелі 
де әдепті, кішіпейіл де 
қарапайым етіп тәрбиелеу өз 
қолымызда.

                           Ж.ҚАЛИЕВА,
«Қарлығаш» 

балабақшасының  
тәрбиешісі. 

Бәлденұлы Саят Желдібаев 
еді. Ол 1952 жылдың 28 
желтоқсанында Ақсу ауданы, 
Ақсу ауылында дүниеге кел-
ген. Сырттанов ауылының 
орта мектебінде оқыған. 
Талдықорған қаласында ар-
найы орта білімін алған. Әскери 
борышын Торғай облысында 
өтеген. Аудан экономикасын 
дамытуда талай еңбектенген. 
Су бөлімі, автобаза, Ақсу 
қант зауытында еңбек етіп, 
зейнеткерлікке шыққан. 

Жеңіл атлет оның ішінде, 
волейбол, баскетбол, 
жүгіру, шаңғы тебу, мал-
тау жеңімпаздары. Артында 
жұбайы Айымбала тәтеміз, 
балалары, келіні, немерелері 
қалды. Саят ағамыз 14 шілдеде 
дүниеден өтті.

Артында қалған туыстарына   
қайғыларына ортақтасып көңіл 
айтамын.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

АРДАГЕР СПОРТШЫ ӨМІРДЕН ӨТТІ
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Тұзды көл – халық арасында 
""Рай көлі" аталып кеткен. Ақсу 
ауданы, Құрақсу ауылынан 15 
шақырым қашықтықта оңтүстік 
шығысқа қарай орналасқан. 
Тұзды көл көркемдігімен, табиғи 
емдік шипалы қасиетімен 
ерекше. Көлдің суы мен 
батпағының емдік қасиеті бар. 
Көл жазушы, ақын Құдаш 
(Құдайберген) Мұқашевтың 
«Жалғыз тораңғы» атау-
лы повесі мен өлкетанушы 
Жемісбек Толымбековтің «Ба-
беке батыр» поэмасында 
кездеседі. Ол жөнінде аңыз 

әңгімелерде жоқ емес. Соның 
бірі былай дейді:

Емдік қасиеті мол тұзды  көлдің 
«Рай» аталуы осы өңірдегі ауыл-
да Рай есімді әйел адам тұрған 
екен. Үстіне шыққан жарадан 
ауыл адамдары шошынып оны 
елсіз жерге тұзды  көл маңайына 
жападан-жалғыз апарып тастай-
ды. Жапан далада күнелтіп күнін 
көріп, тұзды көлге шомылып жүріп 
үстіне шыққан жарадан арылады. 
Емделіп кеткенін көріп өздері ел-
ден аластатқан ауыл тұрғындары 
оны ауылға қайтуына рұқсат 
береді. Бірақ әйел осы жерді 

мекенге айналдыруды жөн 
көріп, осы өңірде көл басында 
өмір сүре береді. Уақыты жетіп 
қартайған шағында қайтыс 
болып, оны жақын маңдағы 
ауыл тұрғындары басына 
тобылғылы зират тұрғызады. 
Ол зират қазірде бар. Сол кез-
ден бастап ел арасында аңыз 
тарап Құрақсудағы тұзды  көл 
«Рай көлі» аталып кеткен.

Елдос ҚАЛИЕВ,
"Ақын Сара" мәдениет 

үйінің музыкалық жетекшісі.

ҚАСИЕТТІ "РАЙ" КӨЛІ

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың аты-
мен бастаймын!

Қадірменді ағайын! Мұсылман қауымының 
ұлық мерекесі - Құрбан айт құтты болсын! 
Айтқа аман-есен жеткізген Алла Тағалаға сан-
сыз шүкірлер мен мақтаулар болсын!

Құрбан сөзі «Аллаһқа жақындау, Аллаһтың 
разылығын табу» деген мағынаны білдіреді. 
Құрбан айт күндері мұсылманның атқаратын 
ең жақсы ісі – құрбандық шалу. Осы арқылы 
пенде Алла Тағалаға жақын болады, күнәлары 
кешіріледі. Жаратушы Иеміздің көптеген 
нығметтеріне шүкіршілік білдіреді, бай мен ке-
дейге кеңшілік жасалады.

Алла Тағала Құранда: «Егер Алланың 
нығметін санасаңдар, санына жете 
алмайсыңдар» Ибраһим сүресі, 34-аят.- деген.

Иманға келу, құлшылық ету, есту, көру, мал-
дүние, бала-шаға – бұның барлығы Алланың 
берген нығметі. Бұл нығметтер жалғасымды 
болу үшін шүкір ету қажет. Алланың бер-
ген нығметіне шүкір етудің бір жолы – мал-
дүниесін Алла разы болатын іске жұмсау. 
Құрбан шалу – Аллаға шүкір етудің бір көрінісі. 
Айт күні барлық адам Алла Тағаланың қонағы 
болады, құрбан етінен жейді, оны тарту етеді, 
одан садақа береді.

Құрбандық шалу мал-мүлік арқылы 
атқарылатын ғибадат түріне жатады. Бұл 
күндері Алла разылығы үшін құрбандық 
шалған кісілерге көптеген сауап уәде етілген. 
Расулуллаһ (с.а.у.) былай деп бұйырған: 
«Ешбір құл құрбан күні Алланың құзырында 
құрбандық қанын ағызғаннан артық жақсы 
амал жасай алмайды. Өйткені, шалынған мал 
қиямет күні мүйіздерімен, қылдарымен және 
тұяқтарымен келеді. Шалынған құрбандықтың 
қаны жерге ақпастан бұрын Алланың 
құзырында жоғары мәртебеге жетеді. Олай 
болса, шын көңілмен құрбан шалыңыз».

Құрбандық шалудың сауабын сұраған 
сахабаға Пайғамбарымыз (с.а.у.): «Құрбанның 
әрбір қылы үшін бір сауап бар» деп жауап бер-
ген. Сахаба тағы да: «Уа, Аллаһтың елшісі, 
шалынған құрбандық мал жүнді (қой, қозы 
сияқты) болса, сауабы қандай болады?» деп 
сұрағанда Пайғамбарымыз: «Жүннің әрбір 
тал қылы үшін де бір сауап бар» деп жауап 
қайырған екен.

Құрбан шалудың әлеуметтік тұрғыдан 
да бірқатар пайдалары бар. Атап айтсақ, 
құрбандық шалу – қоғамда бауырластық, өзгеге 
көмек беру, жанқиярлық және ынтымақтастық 
сынды жақсы қасиеттердің пайда болуына 
және одан ары нығая түсуіне ықпал етеді. 
Сондай-ақ, қоғамда әділеттіліктің күшеюіне 
өзіндік септігін тигізеді. Әлеуметтік топтар 
арасындағы белгілі бір алшақтықтың жойы-
луына және әр түрлі деңгейдегі адамдардың 
бір-бірінің жағдайын білісіп, тұрмыс-тіршілігін 
жақыннан тануға және етене араласуына 
едәуір ықпал етеді. Құрбандық етінен от-
басына, жақын туыстарына, көршілеріне, 

достарына және мұқтаж жандарға үлестіру 
арқылы мұсылмандар арасында махаббат пен 
сүйіспеншілік артады. Сонымен қатар, өзінің 
бойындағы қатыгездік, сараңдық, маңғаздылық 
сипаттардан арылып, оны мейірімділік, 
жомарттық, кі¬шіпейілдік қасиеттерге ауысты-
рады

Құрбан шалу кедей-кепшіктердің бай кісілер 
арқылы Аллаһ Тағалаға шүкіршілік етуіне 
себепші болады. Кедей кісі құрбандық арқылы 
дүние нығметтерінің жер бетіндегі таралымы 
жайындағы орынсыз ойдан және өшпенділіктен 
өзін құтқарады. Сонымен қатар, өмір сүріп 
жатқан қоғам тарапынан өзінің еленіп-
ескерілгендігін сезінеді.

Мұнымен қатар құрбанның бізге беймәлім 
көптеген пайдалары бар. Дегенмен ғибадаттар 
пайдасынан бұрын, әуелі тек жаратқан 
Аллаһтың разылығы үшін ғана жасалуы қажет. 
Сондықтан, құрбандық шалу – түрлі өзіндік 
және қоғамдық пайдаларын бір шетке қойғанда, 
бірінші кезекте Аллаһтың разылығы көзделіп 
жасалатын ғибадат. Құран Кәрімде Аллаһ 
Тағала бұл жайында: «Олардың (шалынған 
малдардың) еттері мен қандары Аллаға әсте 
ұласпайды. Бірақ, Оған (Аллаға) сендердің тек 
тақуалықтарың ғана жетеді» (Хаж сүресі, 37-
аят) деп бұйырады. Яғни, құрбандық шалудағы 
көзделген мақсат пен ниет Алла разылығы 
үшін бе әлде басқа мүдде ме? Міне, сондықтан 
шалынған құрбандықтың Алла құзырында 
қабыл болуының ең басты шарты – Алла 
разылығы үшін шалыну қажет.

ҚҰРБАН ШАЛУ КІМДЕРГЕ УӘЖІП?
Құрбан шалу белгілі бір адамға уәжіп болу 

үшін төмендегі шарттар керек:
1. Мұсылман болу;
2. Ақылды және балиғат жасына толған болу;
3. Құрбан айт уақытында жолаушы болмау;
4. Негізгі қажеттіліктен тыс нисап 

мөлшеріндегі қаржыға ие болу. Нисап мөлшері 
– 85 грамм алтын яки құнына тең келетін ақша.

Зекет ғибадаты сияқты құрбанның уәжіп бо-
луы үшін нисап мөлшеріне жеткен малға бір 
жыл толу шарт емес.. Жағдайы бар әркім-ақ 
құрбан шала алады. Біздің мәзхабта да ни-
сап мөлшеріндегі байлығы жоқ адамдар да 
құрбандық шалуына рұқсат.

Құрбан шалған уақытта міндетті түрде ниет 
ету керек. Өйткені, малды ғибадат үшін сояты-
ны сияқты, тек қана етін пайдалану үшін де 

союға болады.

ҚҰРБАН ШАЛУДЫҢ УАҚЫТЫ
Құрбан шалудың уақыты құрбан айттың 

бірінші күні айт намазынан кейін басталып, 
айттың үшінші күні ақшамға аз уақыт қалғанға 
дейін жалғасады. Үзір себептерге байланы-
сты құрбан айт намазына бара алмай қалған 
адамның, намаз оқып болатындай уақыт 
өткеннен кейін құрбанын шала беруіне болады. 
Пайғамбарымыздың (с.а.у) құрбан шалудың 
уақытына байланысты бірнеше хадис риуаят 
етілген. Бәрә ибну А’зибтің риуаяты бойынша:

«Аллаһтың Елшісі (с.а.у): «Біздің бұл күнде 
алғашқы жасайтын ісіміз – намаз оқу, со-
сын қайтып келіп, құрбанымызды шалу. Кім 
осылай істесе біздің сүннетімізге ергені. Ал 
кімде-кім бұдан бұрын құрбанын шалатын 
болса, бұл құрбанның отбасына берілген ет-
тен айырмашылығы жоқ. Бұның құрбан болуы 
мүмкін емес».

Басқа бір хадисте: «Кімді-кім намаздан бұрын 
құрбанын шалса, қайтадан шалсын», - деп, на-
маздан бұрын шалынған малдың құрбандыққа 
есептелмейтінін ескертеді.

ҚҰРБАНДЫҚҚА ШАЛУҒА 
БОЛАТЫН МАЛДАР

Тек қой, ешкі, сиыр немесе түйе малдарын 
ғана құрбандыққа шалуға болады. Құрбан 
ретінде шалынатын қой және ешкі кем деген-
де бір жасар, сиыр екі жасар, түйе бес жасар 
болуы керек. Алты-жеті айлық кепе қозы бір жа-
сар қой сияқты семіз, етті болса, құрбандыққа 

шалуға жарайды. Қой мен ешкінің еркегін, 
сиырдың ұрғашысын шалу абзал.

Сойылатын мал құрбан ниетімен бауыздалу 
керек. Малдың жаны шыққаннан кейін барып 
қана терісі сыпырылады. Жаны шықпай жатып 
басын кесіп алып тастау немесе терісін сыпыру 
– мәкруһ.Құрбандыққа шалынған малдың еті 
мен терісі бай болсын, кедей болсын, Құрбан 
айтта шалған құрбандығының етін жеуіне бо-
лады. Құрбандыққа шалынған малдың етін үш 
бөлікке бөліп тарату – мұстахап. Бір бөлігі – 
туған-туыс, көршілеріне бай болса да сыйға 
тартылады, екінші бөлігі – кедей және мұқтаж 
адамдарға, білім жолындағыларға, үшінші 
бөлігі – өзінің отбасына, бала-шағасына 
беріледі. Бірақ шалынған малды түгелдей 
кедей және мұқтаждарға таратуға болатыны 
сияқты, түгелдей өзінің отбасына да қалдыра 
алады.

Алла Тағала Құран Кәрімде құрбанның еті 
турасында былай дейді: «Құрбанның етінен 
өздерің жеңдер әрі міскіндер мен кедейлерге 
жегізіңдер», (Хаж сүресі, 22/28.).

Пайғамбарымыздың (с.а.у) шалған 
құрбанының етін қалай таратқандығы ту-
расында Ибн Аббас былай деп риуа-
ят етті: «Пайғамбарымыз (с.а.у) шалған 
құрбандығының үштен бірін – отбасына, үштен 
бірін – кедей көршілеріне, қалған үштен бірін 
садақа ретінде тарататын». Уәжіп болсын, 
нәпіл болсын құрбандыққа шалынған малдың 
етін, терісін, сирақ-басын және сүтін сату – 
мәкрүһ. Құрбан малының аталмыш бөлшектері 
сатылған жағдайда құны кедейлерге садақа 
ретінде беріледі. Құрбанға шалынған малдың 
ешқандай бөлшегінен қасаптың ақысы ретінде 
төлеуге болмайды.

Құрбандыққа шалынған малдың терісін ке-
дейлерге, қайырымдылық қорларына беруге 
болады.

30 шілде – Арапа күні.
31 шілде мен 1-2 тамыз күндері – Құрбан 

айт күндері.
Зұлхижжа айының алғашқы он күні қасиетті 

күндер болып есептелінеді. Сондықтан осы 
кезде ынтамен ғибадат ету, көбірек ізгі іс 
істеу қажет. Арапа күні ораза тұту – сүннет. 
Пайғамбарымыз (оған Алланың салауаты 
мен сәлемі болсын): «Арапа күні ораза ұстау 
арқылы Алладан өткен және келесі жылдың 
күнәсін кешіруді үміт етемін», – деген (Мус-
лим).

Алла Тағала баршамызға зұлхижжа айын 
құлшылықпен, сауапты істермен өткізуді 
жазғай, Құрбан айт мейрамын берекелі еткей, 
жер бетінде тараған індеттен сақтап, елімізге 
амандық, жұртымызға тыныштық бергей! 
Құрбан айт мүбарак болғай.

Анарбай МӘНБЕТОВ,
аудандық орталық  

мешітінің Бас имамы.
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2020 ЖЫЛДЫҢ ІІІ-ТОҚСАНЫНДА АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Міне, жазғы мезгіл де көп күттімей келді. Жазғы кезең әр адамның ең қызыққа және 
саяхатқа толы кезеңі. Әрбір адам саяхатқа шыққан уақытта судың жағасына баруды 
жоспарлайтыны туралы бәрімізге мәлім. Суға шомылу кезінде адам өміріне зардап 
келмес үшін, Ақсу аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері сіздерді 
«Суға шомылу кезеңіндегі қауіпсіздік ережелерін» қатаң түрде сақтауларыңызды 
талап етеді. Қауіпсіздік ережелерін қадағалау арқылы біз демалысымызды жақсы 
өткізіп қана қоймай адам өмірін сақтап қаламыз. Сондықтан, ТЖБ қызметкерлері 
жазғы демалыс кезеңінің  басталуына орайй су жағалауындағы демалушылармен 
профилактикалык рейд өткізді. Рейд барысында суға тусушілерге суға шомылу 
кезіндегі қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп, алғашқы көмек көрсету тәсілдерін үйретті. 
Осыған байланысты, азаматтардың назарына бірінші кезектегі қауіпсіздік ережелерін 
еске саламыз:

• Суға түсуге рұқсат етілмеген орындарда шомылуға;
• Мас күйінде суға түсуге және шомылуға;
• Балаларды қараусыз қалдыруға;
• Тексерілмеген және жабдықталмаған жерлерде сүңгуге;
• Суға жарлардаң, қайықтардан, катерлерден және секіруге бейімделмеген 

құрылыстардан суға секіруге болмайды;
• Суға шомылатын жерді, жалпы жағдайды судың тазалығын тереңдігін мұқият 

қарап тексріп алыңыз;
• Суға түскенде бір-біріңізді көзден таса қылмаңыз;
• Қоршау белғілерінен, бүйлардан тысқары аумаққа шықпаңыз;
• Техникалық ескерту белгілерінің, бүйлардың және басқалардың үстіне шығушы 

болмаңыздар;
• Өте ұзақ шомылмаңыз, өзіңізді шаршауға және тоңып қалтырауға дейін 

жеткізбеңіз;
• Урлемелі матрастармен жағалаудан алысқа кетіп қалмаңыз;
• Егер сіз ағысы қатты суға тап болсаңыз ағысқа қарсы жүзуге тырыспаңыз, 

күшіңізді сақтап ағыс бойынша жағаға қарай бет алыңыз;
• Суда ойнауға, достарыңызды шалуға немесе батырып ойнауға болмайды.
Егер де Сіз, суға батып бара жатқан, суға шомылу ережелерін көрсеңіз жергілікті 

құтқару қызметкерлеріне «112» нөміріне дереу хабарласаңыздар!
Б.ӘДІЛЖАНОВ,

аудандық ТЖБ-нің аға инженері.               
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