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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

COVID - 19

Жеке кәсіпкерлерге өздерінің камаз, зил жүк 
көліктерімен шығып, ауыл тұрғындарының ауыл 
маңына  төгіп тастаған күл-қоқыстарын  шығаруға 
ұсыныс жасаған ауыл әкімі Б.Төлегенұлының 
сөзін жерге тастамай бір ауыздан қолдап, аза-
маттар ауылымыздың тазалығы әрқайсымыз 
үшін маңызды деп, «Тазалыққа атсалысайық!» 
атты акциясына кірісіп кетті.

Атап кететін болсақ,1.Нұрмекенов Мейірхат, 
2.Чукатжанов Аңсаған, 3.Күнтуов Рафик, 4.Ле-
песбаев Ермек, 5.Биламинов Рүстем, 6.Бе-
ков Қайрат, 7.Мұсанов Бақытжан және де 
8.Ризабекұлы Ердос «Ж-Ердос» ЖШҚ өз тракто-
рымен барлық жүк көліктеріне қоқыстарды тиеп,  
өздерінің шебер механизатор екенін көрсетті.

Осы азаматтардың арқасында Сәтбаев, 
Еркінбеков, Терібаев көшелерінің аяғындағы 
және Жидебаев көше бойындағы көп жиналып 
қалған күл - қоқыстар сыртқа шығарылды.

«Ауылына қарап азаматын таны»,-дейді атам 
қазақ. Сырттан қараған сыншыл көз ауылымызға 
қызыға қараса мақтаныш емес пе? Осы ретте, 
өскелең ұрпағымыздың дені сау болсын де-
сек, айналамыздың таза тұруына баршамыз 
атсалысайық, ағайын!

Д.ТҰРСАБЕКОВ, 
Жансүгір ауылдық Ақсақалдар кеңесінің 

төрағасы, жергілікті қауымдастық 
кеңесінің төрағасы.

Тазалыққа атсалысайық!
ТАЗАЛЫҚ АЙЛЫҒЫ ЖҮРІП ЖАТЫР

Талабы: 
1. 2019, 2020, 2021 жылдары 

оқуын аяқтап, қолында дипломы 
бар;

2. Жасы 29 дейінгі жұмыссыз 
жастар қатыса алады;

3. Білімі: арнаулы орта және 
жоғары; 

4. Дипломдағы мамандығына 
сәйкес жұмыс істемеген; 

5. Еңбекақысы: 25 айлық есеп-
тік көрсеткіш; 

6. Өту мерзімі – 6 ай;
7. Басталу уақыты: 01.06.2021ж.
Толық ақпаратты Жансүгіров 

ауылы, Желтоқсан көшесі, №5,             
1 қабат,  Халықты жұмыспен қамту 
орталығы төмендегі байланыс те-
лефондарынан білесіз. 

Байланыс телефоны: 
8-728-32-2-15-29, 2-14-87
87781760224, 87015237863
E-mail:aksu-center-zan@mail.ru                                           

ЖАСТАР ПРАКТИКАСЫНА 
ҚАТЫСУШЫЛАРҒА! 

А у д а н ы м ы з д а ғ ы 
ауылшаруашылық саласының 
бірі - мал шаруашылығы. 

Ауданда көктемгі мал төлдету 
маусымы жалғасуда. Көктем 
шығып, сәуір туысы мен мал-
ды ауылдарда қозы - лақ үндері 
естіле бастайды. Шопандар үшін 
сақман науқаны ерекше жауапты 
кезең. Мал жаппай төлдеп жатыр. 
Ұсақ - мүйізді малдың аудандағы 
жалпы саны 175 мың 665 бас. 
Бүгінгі күні 97 мың 845 бас төл 
алынды. Жұмыстар өз ретімен 
жүріп жатыр.

Б.Сырттанов ауылының 
тұрғыны Тасболатов Ера-
сыл ата кәсіпті жалғап, қой 
шаруашылығымен айналысуда. 
Жас шопанның қорасында 600 
бас саулық бар,  100 бастан 150 
қозы алып отыр. Жалпы "Ера-
сыл" шаруа қожалығында төл алу 
науқаны ойдағыдай жүріп жатыр. 
Ауыл байлығы - төрт түлік мал де-
сек, мал басының көбейгені көңіл 
қуантады.

Ербол СЫМХАНОВ.

Аудан бойынша 2021 жылдың 
11 мамырында коронавирус ау-
руына оң нәтиже берген 1 жағдай 
тіркелді. Ол  І.Жансүгіров ауылы-
нан. Оң нәтиже берген жұмыссыз. 
Ол қазіргі таңда аудандық 
жұқпалы аурулар бөлімінде ем 
қабылдауда. Қарым - қатынаста 
2 адам анықталды. Тіркелген  
жағдайда, аурудың белгілері жоқ. 
Дегенмен олар да 14-күнге үй 
карантиніне қалдырылды.

Қазіргі уақытта тіркелгендер-
дің барлық саны 287 адам, 100 
мың адамға шақандағы көрсеткіш 
765,6 құрайды. Облыстық 
көрсеткіш 1089,6.

Барлық ошақта санитарлық-
ағарту, қортынды залалсызданды-
ру жұмыстары жүргізілді. Күнделікті 
медициналық қызметкерлермен 
телефон арқылы қал-жағдайлары 
сұралынып отырады.

Құрметті аудан тұрғындары! Ал-
маты облысы әлі сары аймақта. 
Яғни, індет жұқтырудың қауіпі 
әлі басылған жоқ. Ауырып ем 
іздегенше, ауырмаудың жолын 
іздегеніміз абзал. Санитарлық та-
лаптарды сақтауды ұмытпайық.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

МАЛ БАҚҚАНҒА 
БІТЕДІ

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

АУЫРМАЙЫҚ АҒАЙЫН!

"Еңбек" мемлекеттік 
бағдарламасы 4 бағытта жұмыс 
атқарады. Бүгінде аталмыш 
бағдарлама ауданымызда жүйелі 
жүзеге асуда. Соның нәтижесінде 
әлеуметтің әлеуеті артып, 
кәсіпкерлік көкжиегі кеңейіп келеді. 

Бағдарламаның екінші бағыты: 
«Жаппай кәсіпкерлікті  дамыту  
және жаңа бизнес – идеяларды  іске 
асыру» мақсатында, бұл бағыттағы 
жұмыстар жалғасын тауып 2021 
жылы  жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
– мақсатында 75 адамға шағын не-
сие алу үшін тиісті орынға жолда-
ма беріліп, «Ауылшаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» арқылы  
бүгінгі күнге 27 адам - 80 700 000 тг. 
алды.

Шағын несие 6%-бен, 5 жыл 
мерзімге кепілдік қою арқылы, ең 
жоғарғы соммасы 6 млн. дейін 
беріледі.

Табысы аз немесе көпбалалы 
отбасылардың мүшелеріне шағын 
несие  беру шарттары:

Шағын несие 4%-бен, 7 жыл 
мерзімге кепілдік қою арқылы, ең 
жоғарғы соммасы 22  000 000 тг 
дейін беріледі.

Биылғы жылға 100 адамға берілу 
жоспарлануда.

Кәсіпкерлік  негізде  «Бастау биз-
нес» жобасымен жоспарға сай 2021 
жылдың  сәуір айында

- бірінші кезеңіне 42 адам 
- екінші кезең  мамыр айында 
- үшінші кезең  шілде айында оқы-

тылады.                                                                             
Кәсіпкерлік негізде «Бастау 

бизнес» жобасына қатысуға 350 
адам өтініш білдірді. Коронавирус 
ауруының қауіпін азайту мақсатында 
оқыту «Atameken Academy» онлайн 
платформасы арқылы қашықтықтан 
жүзеге асырыла бастады.

Мемлекеттік гранттар бастапқы 

«ЕҢБЕК»  БАҒДАРЛАМАСЫ  ТАБЫСҚА ЖЕТЕЛЕЙДІ!

бизнесті іске асыратын неме-
се іске асыруды жоспарлайтын 
бағдарламаға қатысушыларға 
өтеусіз және қайтарымсыз негізде  
беріледі. 

2021 жылы мемлекеттік грант 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 13 қарашадағы №746 
Қаулысына өзгерістер енгізілуіне 
байланысты, 200 айлық есептік 
көрсеткіш көлемінде беріледі. 

2021 жылы 200 айлық есептік 
көрсеткіш көлемі 583 400 теңге.

Көпбалалы және аз қамтылған 
«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек» алушылар қатарындағы 
8 отбасына, кедейшілік шегінен 
шығу мақсатында 583 400 теңге - 
грант жаңа бизнес идеяларына сай 
берілді.

Үміткерлер өздерінің жаңа бизнес 
идеяларын комиссия мүшелері ал-
дында қорғайды.

Мемлекеттік грант: фото, видео 
түсірілім жұмыстарына, шашта-
раз ашуға, асханаға, кондитерлік 
өнімдер пысыратын жабдықтарға, 
мал шаруашылығына, пластикалық 
есік - терезе жасауға, пәтер жөндеу 
жұмыстарын ұйымдастыруға, 
тігін цехына, дизайнерлік қызмет 
көрсетуге, ұялы телефон жөндеу 
қызметтеріне бастапқы құрал 
жабдықтарын алып, бизнестерін 
бастауға  барлығы – 20 адамға  11 
млн. 668 мың тг. берілді.   

«Еңбек» бағдарламасы елімізде 
жұмыссыздық деңгейін төмендетіп, 
білімі жоқ адамдарды аз уақытта 
оқытып, кәсіп меңгеруіне бизнес жо-
баларын іске асыруға жол ашады.

Д.РАЙЫМҚҰЛОВ,
халықты  жұмыспен  қамту 

орталығының маманы, 
«Nur Otan»  партиясының 

мүшесі.   
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«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК АРХИВІ» КММ

АҚСУ ФИЛИАЛЫНА 40 ЖЫЛ! 
Ақсу ауданының архив саласы өз тарихын сонау 1934 жылдан бастау 

алған. Сол жылы Ақсу ауданында архив ісі қалыптасты.
21 мамыр 1963 ж. №409 ҚазССР Совет Министрлігінің қаулысымен 

Ақсу ауданының архиві жабылып, оның құжаттары Сарқан филиалына 
берілді.  

1981 жылы Сарқан филиалы жабылып, оның орнына Ақсу филиа-
лы ашылып, орталығы Жансүгіров поселкесі болды. Ақсу архиві Ақсу, 
Бөрлітөбе, Сарқан, Қапал аудандарының мекемелерімен жұмыс істеп, 
құжаттарын сақтады. Жеке құрам бойынша аудандарда: Ақсу (1986 ж.), 
Сарқан (1987ж.), Қапал (1993ж.) жеке архивтері ашылып, жеке құрам 
құжаттары сол архивтерге берілді.  

1997 жылы Ақсу, Қапал және жеке құрам бойынша архивтері жабылып, 
құжаттар қайтадан Ақсу филиалына берілді. 

Мінекей, бүгінде «Алматы облысының мемлекеттік архиві» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ақсу филиалына 40 жыл толып 
отыр.

Филиал өз қызметінде ҚР Конституциясын, ҚР «Ұлттық архив қоры мен 
архивтер туралы» Заңын, Алматы облысының мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының, Алматы облысының мемлекеттік архивінің 
бұйрықтарын, нұсқауларын және филиал ережесін басшылыққа алады.

Біздің филиалымыздың 40 жылдық қызметінің ішінде қазіргі таңда 221 
қор жиналып, 48527 сақтау бірлігінен тұратын істер сақтауда тұр. Оның 
ішінде жеке қор иелерінің құжаттары 8 бірлікті құрайды. Олар Ақсу және 
Қапал аудандарының құжаттарын қамтиды. Архивте 12 қойма, 1 оқу 
залы, 4 жұмыс кабинеті бар.

2014 жылы Ақсу филиалының ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп, материалдық техникалық базасы нығайтылды. Сонымен 
қатар, құжаттарды электрондық форматқа көшіру жұмыстары жүргізілуде. 
Сондай-ақ, мекемелер мен ұйымдарға әдістемелік-тәжірибелік көмек 
көрсетеді, істер номенклатурасын және басқа да нормативтерді әзірлеуге, 
құрастыруға атсалысады, «Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың 
көшірмелерін немесе архивтік үзінділерді беру» мемлекеттік қызметін 
көрсету, яғни әлеуметтік-құқықтық сипаттағы сұраныстарды орындауға 
басты көңіл бөледі.

Ақсу филиалында директор қызметін атқарған жандар: Т.Шашлова, 
1981-1982 жж., Р.Г.Адильшаихова 1982-1985 жж., (Х.К.Тұрысбекова) 
1985-1991 жж., К.Шарипова, 2017 жылдан бастап Мейрамбекова Гүлжан 
Мейрамбекқызы.

Мекен - жайы: Қазақстан Республикасы, 040100, Алматы облысы, 
Жансүгіров ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 61, тел.факс: 8(728-32) 20019 .  

Гүлжан МЕЙРАМБЕКОВА,
  «Алматы облысының мемлекеттік архиві» КММ 

Ақсу филиалының директоры.  

Елбасының "Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру" мақаласында 
белгіленген белестердің бірі - 
"Туған жер" бағдарламасы. Ол 
туған өлкені құрметтеу арқылы 
жас ұрпақты отансүйгіштікке бау-
луды көздейді. Барша жастар 
алтын бесік қазақ даласы тура-
лы толық біліп, қасиетін бағалап 
өскендерін қалайды. 

Туған жер бағдарламасы 
арқылы Қазақстан жерінің 
қасиетті даласына деген жас 
ұрпақтың махаббатын артты-
рып қана қоймай, оны әлемге 
танытуға да зор мүмкіндік туады.  

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ - ЖАСТАРҒА 
ЖАРҚЫН ЖОЛ!

Бүгінгі таңда Қазақстанның ал-
дында тұрған әлемнің барынша 
дамыған 30 елі қатарына кіру 
мақсатына жету үшін қазақстандық 
әрбір азамат бәсекеге қабілеттілік, 
прагматизм секілді қасиеттерге ие 
болуы тиіс, сонымен қатар өзінің 
ұлттық бірегейлігін сақтай отырып, 
батыстық өркениеттің тек жағымды 
жақтарын ғана сіңіруі қажет. Қазақ 
елінің жастары білімді, көзі ашық, 
көкірегі ояу болуға ұмтылулары 
керек. Себебі, жаңа дәуірде тек 
бәсекеге қабілетті, аса білімді, сау-
атты адамдар ғана табысқа жетеді.

Қазақ елінің жастары білімді, 
көзі ашық, көкірегі ояу болуға 
ұмтылулары керек. Себебі, жаңа 
дәуірде тек бәсекеге қабілетті, 
аса білімді, сауатты адамдар ғана 
табысқа жетеді. Ел жастарында 
осындай қасиеттер болса, кез - кел-
ген мемлекеттің болашағы жарқын 
болары анық. Кез - келген елдің 
болашағы қашан да – өсіп келе 
жатқан ұрпағына байланысты. За-

ман жаңарған сайын, білім беру 
саласын да жетіліп келеді.

Білім – табысты болудың ба-
сты факторы. Ол ел жастарына 
болашағына ғана емес, бүтіндей 
мемлекеттің дамуына әсер етеді. 
Сондықтан, оған әрдайым ерек-
ше басымдық берілетіні – түсінікті 
де. Қазір экономика, өнеркәсіп, 
өндіріс салалары көз ілеспес 
жылдамдықпен алға жылжуда. 
Яғни, технологиялық революция. 
Енді бір он жылдан кейін қазіргі 
кәсіптердің кейбірі жойылып, 
жаңа түрлері пайда болуы мүмкін. 
Ал, оларды игеріп кете алатын 
жастар Қазақ елінде де болуы 
керек. Бәсекеге қабілеттілік 
дегеніміздің бір парасы – осыда. 
Ендеше, ел жастарының жарқын 
болашағы жастар қолында!

Шолпан ЖҰМАБЕКОВА,
Есеболатов округі ауылдық 

клубының музыкалық 
жетекшісі, «Nur Otan»БПҰ-ның 

мүшесі.

Қазақ жазуы - қазақ тілінің әріп таңбалaрынан 
тұратын жазу жүйесі. Көне заманнан бері қазaқтар 
әртүрлі жазу жүйесін пайдаланып келген. 
Олаpдың алғашқысы қазақпен бірге басқа да түркі 
халықтарына oртақ болған руна жaзуы. Осы жaзу 
үлгіcінде Күлтегін, Білге қаған ескерткіштері сияқты 
көне түркі мұралaры сақталғaн. V-ХІІ ғасырлаpды 
қaмтитын рунa жазуы Орхон, Енисей, Тaлас 
өзендері бойынан тaбылып отыр. Мұның өзі біздің 
aтa-бабaлaрымыздың өмір сүpген гeографиялық 
оpындаpын көрсетеді. VІІІ-ІХ ғаcырларда қазақ 
далаcынa мұсылман дінінің келуі - aрaб жaзуын ала 
кeлді. Араб графикасынa негізделген жазу үлгіcі 
1929 жылға дейін cақтaлып келді. 

Яғни, оcы тұcқа дейін жазылған еңбектеp араб 
жазуы негізінде хатқа түсті. Оны  Ш.Уәлиханов, 
А.Құнанбаев, Мәшһүр Жүсіп, Шәкәрім cияқты 
ұлы тұлғалар қолданды. ХХ ғасырдың бaсындa 
А.Байтұрсынұлы араб жазуын қазақ тілінің 
заңдылықтарына оpай бейімдeп, қазақ әліпбиін 
жасaды. Осы әліпби негізінде кітаптар жарық 
көрді, шәкірттеp білім алды. Мағжaн, Абай, Мұхтар 
секілді алыптардың еңбектері осы әліпби негізінде 
жaзылды. 1929-1940 жылдар аралығында халқымыз 
латын графикасы негізіндегі әліпбиді пайдалан-
ды. 1940 жылдан бастап қазіpгі қолданыстағы 
кирилицаға негізделгeн әліпби қолданылуда. Қазіргі 
кездe мемлекетіміз лaтын әліпбиінe көшуге қызу 
дайындық үстінде.

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласының басым бағыттарының бірі — 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ – РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУДЫҢ НЕГІЗІ

қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру. Бұл үрдіс кезең-
кезеңмен жүйелі түрде жүзеге асырылуда. Атап 
айтсақ, жергілікті жерлерде түсіндіру жұмыстары 
көптеп ұйымдастырылып, айтылған ұсыныс-
тілектер де қаперге алынуда. Елімізде қазақ тілі 
әліпбиін латын графикасына көшіру реформасы 
ҚР Үкіметі бекіткен үш кезеңнен тұратын ұлттық іс-
шаралар жоспарына сәйкес бекітілді. Әрбір кезеңде 
атқарылатын шаралар жоспарланып, мақсат-
міндеттер айқындалды. Реформаны жүзеге асыру 
үшін қажетті материалдық, техникалық, кадрлық, т.б. 
алғышарттар қарастырылған.

Жазуды жаңа әліпбиге көшірудің мәдени-
әлеуметтік, лингвистикалық, экономикалық, сая-
си, ақпараттық, педагогикалық себептері бар. Осы 
орайда, қазақ жазуын латын графикасына көшіру 
де мезгілі жеткен мәселе екенін қазіргі Қазақстан 
қоғамында болып жатқан талқылаулар көрсетіп 
отыр.

Барлық озық техно¬ло¬гияның тіліне айнал¬ған 
латын әліпбиіне көшу — еліміз үшін, өнеріміз бен 
мәдениетіміз үшін үлкен рухани құбылыс. Елба-
сы өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында бұл мәселені таяу жылдардағы негізгі 
міндеттердің бірі деп бекітті. Әлемдік өркениет 
көшінен қалмай, қазақ тілінің халықаралық дәрежеге 
көтерілуін қаласақ, латын қарпін қолданысқа 
енгізудің мәні орасан

Гүлсанат ҚОЖАБЕКОВА,
Ойтоған ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы, «Nur Otan» БПҰ-ның мүшесі.

«Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» бағдарламасында 
қазіргі қоғамда  жас ұрпаққа тәрбие 
мен білім берудің маңызы және 
олардың бағыттары  мейлінше 
айқын тұжырымдалғаны, атқа-
рылуға тиіс шаралар жеке-
жеке тақырыптарға жүйеленіп 
көрсетілгені белгілі. Қаракөз 
ауылдық кітапханасының 
ұйымдастыруымен «Руха-
ни жаңғыру және тәрбие» 
тақырыбында сторителлинг 
оқырмандармен болып өтті. 
Еліміз жаңа тарихи кезеңге 
аяқ басқан тұста жаһандық 
жаңғырумен қатар рухани 
жаңғыруды тең ұстау – бүгінгі 
күннің басты талаптарының бірі. 
Рухани жаңғырудың басты шарты 

білім екені даусыз. 
Қазақтың ұлы ұстазы Ахмет 

Байтұрсынов кезінде: «Елді 
түзетуді бала оқыту ісінен ба-
стау керек», – деген еді. Білімге 
қатысты бұл ой - пікір бүгін де 
өз өзектілігін жойған жоқ. Білім – 
ғылымның іргетасы және мемле-
кет дамуының алтын арқауы екені 
шүбәсіз. «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» бағдарламасында 
табысты болудың ең іргелі факто-
ры ретінде білімге мән берілумен 
қатар,  тәрбие мәселесіне де 
баса назар аударылған. Өйткені 
тәрбие мен білім – егіз ұғым. Жа-
стар жан - жақты білім алумен 
бірге, өзін-өзі жетілдіруге тұрақты 
түрде талпынатын, рухани тұрғыда 
дамыған, толыққанды тұлға бо-

лып қалыптасуы тиіс. Білімді, өз 
мамандығының қыр - сырын жете 
меңгерген әрі рухани тұрғыда 
кемел дамыған адамдар ғана 
заманның жаңа талаптарына сай 
қоғам дамуына өзіндік үлес қоса 
алады. 

Сондықтан біздің  басты 
міндетіміз – жастарға терең білім 
мен өнегелі тәрбие беру, сол 
арқылы ұрпақ бойына ұлттық 
кодты сіңіре білу.  Осыны жан 
- тәнімізбен сезініп, рухани 
жаңғыру шараларын жүргізуді 
жарқын болашаққа бағдар 
ретінде қабыл алуымыз керек.

Б. АБЕЕВА,
Қаракөз ауылдық 

кітапханасының  
кітапханашысы.              

Рухани жаңғыру және тәрбие
Қазақстан Республикасының 

Президенті Қ.Тоқаевтың 2020 жылғы 
1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты 
Қазақстан халқына Жолдауын-
да «Цифрландыру – барлық 
реформаның негізгі элементі» атты 
бөлімінде Цифрландыру – сәнге 
айналған үрдіске ілесу емес, ұлттың 
бәсекеге қабілеттілігін арттырудың 
негізгі құралы екендігін, ең алдымен, 
цифрлы теңсіздікті жойып, барлық 
азаматты интернетпен және сапалы 
байланыспен барынша қамтамасыз 
етілу керектігін, адамдар емес, 
мәліметтер "зыр жүгіруге тиіс", ме-
кеме аралық байланыста да, аза-
маттармен қарым - қатынас кезінде 
де қағазбастылықтан барынша бас 
тартқан жөн дей келе, жыл соңына 
дейін ең қажетті анықтамалардың 
қағаз түрінде талап етілуін тоқтатып 
(47-ден 30-ы), мәліметті цифрлы 
түрде растау тәсілін қамтамасыз 

Мемлекеттік қызмет көрсету 
- заман талабы

етуді тапсырған болатын. 
Бүгінде осы Тұжырымдаманы 

орындау негізінде Егінсу ауылдық 
округінің тұрғындарына  арна-
лып округ әкімі аппаратының 
ғимаратында «Е-GOV» электрондық  
үкімет порталы жұмыс істеуде. 
Ауыл тұрғындары өздеріне қажетті 
анықтамаларын, электронды түрде 
көрсетілетін мемлекеттік қызмет 
түрлерін осы «Е-GOV» бұрышына 
келіп алуда. 

Сонымен қатар ауыл 
тұрғындарының цифрлық 
сауаттылығын арттыру мақсатында 
парақшалар таратылып, түсіндіру 
және үгіт-насихаттар жұмыстары 
үнемі жүргізілуде. 

Назгүл НҰРБОЛАТҚЫЗЫ,
Егінсу а/о әкімі аппаратының 

бас маман-іс жүргізушісі, 
«Nur Otan» партиясының 

мүшесі.

22 сәуір 2021 жылы Ақын Сараның мемориалды 
музейінің қызметмекерлері Біржан Сал мен ақын 
Сараның айтысы өткеніне 150 жыл толуына орай 
ZOOM платформасында  «Ешкіөлмес бауырындағы 
аламан» атты жазба ақындар мүшәйрасын өткізді. 

Мүшәйраның мақсаты - ұлттық өнерімізбен 
ұлттық мәдениетімізді дәріптеп, ақын Сара 
Тастанбекқызының есімін кеңінен насихат-
тау. Өскелең ұрпақтың өн бойына ұлттық рух-
ты сіңіру. Жазба ақындардың талантын ашып, 
шығармашылыққа шабыт беру. 

Шараға Ақсу ауданы мекетептерінен 9  оқушы 
қатысып, бақ сынасты. Мүшәйрада ақын, ҚР Жа-
зушылар одағының мүшесі Жангелді Немеребай, 
ақын, «Жанр» әдеби клубының мүшесі Салтанат 
Құмархан, ақын, «Жанр» әдеби клубының мүшесі 
Азамат Нұрмұхан әділқазылық етті. Нәтижесінде 
бірінші орынды Ю.Гагарин атындағы орта мектебінің 
оқушысы Құмарова Шұғыла, екінші орынды 
Көшкентал орта мектебінің оқушысы Ыдырыс 
Сымбат, үшінші орынды Н.Есеболатов атындағы 
орта мектебінің оқушысы Қасым Айсұлу иеленді. 
Қатысушылар сыйлықтармен, Мадақтама, Алғыс 
хаттармен марапатталды. 

А.ӘЛІМБАЕВА,
Ақын Сараның мемориалды музейінің 

меңгерушісі.

ЕШКІӨЛМЕС БАУЫРЫНДАҒЫ АЛАМАН
Сара Тастанбекқызына 

арнау
Азаттықтың дауылпаз шағаласы,
Көкірегімді жырыңмен тазалашы.
Теңдігін әйелдердің жазып кеткен,
Сара ақынның жүрек үнін жағалашы.
Көрсе де зәбір ерді қажылардан,
Жігерлікпен жасымады бойдағы қан.
Басының бостандығы қымбат болып,
Күрескен ақын қызға болыстыма?
Өмірі мен өері қатар өріп,
Сөз мәйектің маржанын алды теріп.
Әнін шырқай, күйін шертіп дала төсте,
Жыр тербеді ақын Сара еңбектеніп.
Ғасырдан ғасыр естіп ақын үнін,
Өлеңің келе жатыр ән - жыр дуың.
Өнерін ақын қыздың мойындаған,
Ешкіөлмес пен Көкжайдақ шағыл құмың.
Жыр апа, әнсің апа, сіңілің көп,
Сара боп өсіп келеді гүлдеген бет.
Жырыңмен сусындаған Алаш елде,
Өркендеп өсіп жатыр Сара боп лек.

Шұғыла ҚҰМАРОВА,
Ю.Гагарин орта мектебінің 

10-сынып оқушысы.

Ақсу ауданының 2022 - 2024 жылдарға арналған әкімшілік бюджеттік 
бағдарламалар жобаларын қалыптастыру сатысында жария 
талқылауларының басталғаны туралы жариялаймыз.

Объявляем о начале публичных обсуждений администраторов бюджет-
ных Аксуского района  программ  на стадии формирования  бюджета на 
2022 - 2024 годы.

Ақсу ауданының 2022 - 2024 жылдарға арналған әкімшілік бюджеттік 
бағдарламаларын қалыптастыру сатысындағы азаматтық бюджеті.

Гражданский бюджет администраторов бюджетных программ Аксуского 
района на стадии формирования бюджета на 2022 - 2024 годы.

Ақсу ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі.

Аудан тұрғындары назарына!
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Елім үшін жаным садаға,
Жерім үшін қаным садаға.
Екеуі үшін арым садаға,
Қан төксем кегім үшін төгем,
Жан қисам, елім үшін киямын!!!»
Сол үшін серт беріп, жауға аттанған.

Қай халықтың болса да ең маңызды 
ескерткіші оның бастан кешкен тари-
хы «Қазақтың тарихында қазақ ұялатын 
ештеңе жоқ! – деп Елбасымыз айтқандай, 
қазақ халқы өзінің бүкіл тарихында әр 
кезең, әр сәт жер бетінде аман қалу 
үшін «Мың өлі, мың тіріле жүріп, талай 
қиын - қыстау азаттық, бас бостандық 
үшін арпалысқан сынды бастан өткергені 
ақиқат. Тарих халық рухының қазығы. 
Тарих өткенімен, өкінішімен, жіберген 
қатесімен, жеңісімен, жеңілісімен бізге ту - 
тудан жеткен ең басты тура шындығымен 
тарих. Данышпан Әлкей Марғұлан «Қазақ 
халқының тарихы өте терең ғой, тұңғиық 
терең ғой!..» - деген екен. Қытайдың 5000 
жылдық тарихы болса, қазақтың 8000 
жылдық тарихы бар. Ел тарихы тұңғиық 
су сияқты, сүңгисің бірақ түбіне жете 
алмайсың, демің жетпейді. Сондықтан 
өткен тарихымызды саралап, зерделеп, 
жoғымызды түгендеп отыруымыз керек. 
Сол арқылы алға басар жолымызды 
айқындаймыз!

Дана Шәкәрім: «Өткен іс ойға күңгірт, 
көзге анық,

Көрмесе де білгенге бәрі қанық...»,-
десе От жалынды Мағжан ақын:

«Алыста орыс, қытай - ауыр салмақ.
Жақыннан жылжытпайды қалың 

қалмақ,
Артыңда ор, алдыңда көр, жан - жағың 

жау,
Дағдарған қазақ қайда бармақ...»,- 

десе тағы да. Шәкәрім Құдайбердіұлы:
«Ол кезде қазақ, қалмақ жерге талас,
Болса да тұқымы бір заты аралас...»
XVIII ғасырдың бас кезінде қазақ 

халқының басына өте ауыр күн туды. 
Біздің де сөз еткелі отырғанымыз азаттық 
үшін, елі, жері үшін атқа қонған қазақ 
халқының осы ауыр тарихи кезеңі. Үш 
жүздің басы бірігіп, Абылай ханның ақ 
туының астында басқыншылық жасаған 
жауды (қалмақты) бір жола жеңіп, жеңіске 
жетуі.

Жоңғар - қазақ соғысының негізгі 
шешуші алапат ұрыстарына тікелей 
қатысып, қалмақ батырларымен та-
лай ханды жекпе - жекті бастан өткеріп, 
қалың қол бастаған, оның хан сарай-
ында қайраткерлік қызмет қылып, 
ондағы оқиғаларға құлағы түрік, қанық 
болған Қазыбек Тауасарұлының «Түп - 
тұқияннан өзіме шейін» атты кітабы кімді 
болса да сол кезеңдегі тарихты білуге 
асықтыратыны хақ шындық. Қазыбектің 
өзі де: «...Мейлі тарих десін, мейлі кейінгі 
үрім - бұтақ атамыздан қалған мұра десiн, 
мен көзіммен көргенімді, өзім жете біліп, 
зерттеген жерлерді, маңдарды бермек 
болдым. Көбін осылай істедім. 

Жанымнан әдемілеп шылғи жал 
қоспадым. Ара – кідік алғыншыларды 
да айта отырдым. Ақты ақ, қараны қара 
дедім»,- десе бұл тарихи кітабын «киелі 
кітап» деп өте жоғары бағалауымыз 
керек. Өйткені, талай аралықта үш 
жүздей жыл. Одан да көп жылдар тари-
хымыз жазылмай қалғанын ескерсек, 
Қазыбек Тауасарұлының Түп - тұқияннан 
өзіме шейін» атты кітабы Жоңғар 
шапқыншылығынан өз жерін, елін қалай 
азат еткенін, ел билеген хандар, билер 
туралы, қол басқарған даңқты қаһарман 
хас батырлар жайлы ашық баяндаған, 
сол ауыр кезеңнің сырын ашқан дара та-
рихи кітап.

Қазақ пен қалмақ соғысында қазақ 
жұрты бір емес, үш дүркін «ақтабан» 
болып шұбырғанға ұқсайды. Мұның 
алғашқы екеуі туралы халық жадын-
да нақты деректер сақталған, үшіншісі 
жөнінде көмескі болжамдар ғана ай-
тылды. Соның ішіндегі ең ауыры 1723 
жылдың қояны, жазға салымғы алапат 
соғыс, қан кешу, көше алмай аштыққа 

Тарих тереңіне үңілсек...

ЕЛІМ ДЕП, ЖЕРІМ 
ДЕП ЕҢІРЕП ӨТКЕН 

ЕР БАБАЛАРЫМ!

ұрынған ашаршылық дер едік. Қазақтың 
сол жылы үштен екісі қырғынға ұшырады. 
Бұған дәлел: Толыбай сыншының ұлы 
Қожаберген жырау бұрын қол басқарған 
батыр, өзі көзімен көрген ауыр кезеңді: 
«Елім – ай» атты  дастанда:

«Япырым-ау, мынау құтсыз жыл ғой 
қоян,

Қазаққа дегеніме қанша боян!?
Жаралы және ішетін тамағы жоқ.
Әр жерде аштан өлді талай ноян
Кетірген барша жұрттың берекесін,
Билер мен ханға болсын обалымыз.
Қирады ақ орданың сүйектері,
Кілемнің қырқылды ғой жиектері.
Соғыс, аштық, суыққа ұрынған соң,
Қарттардың селкілдеді иектері.
Талды ғой сарбаздардың білектері.
Шайылды сардарлардың жүректері...»- 

деп ащы өзекте өртейтін, аянышты жайды 
көзбен көріп жүріп толғайды.

Қазақ халқының ағартушы ғалымы 
Шоқан Уәлиханов «XYII ғасырдың 
алғашында қазақ халқының өмiріндегі 
сұмдық ауыр уақыт болды. Жоңғарлар. 
Еділ бойының қалмақтары тұс - тұстан 
қазақ ұлыстарын қырғынға ұшыратты, 
малдарын айдап кетті. қазақтарды үй - 
ішімен тұтқынға алды»,-деп жазады:

Қожаберген жырау:
«Қырылу Алакөлден басталып тұр.
Қазақтар жау қалмақтан жасқанып тұр.
Орыстар мен Қытайға арқа сүйеп,
Ит қалмақ, сол екі елден күш алып тұр».
...Сырдан қалмақ қуған соң біздің елді,
Күні – түні шұбырып Шуға келді.
Табан тіреп жүре алмай қалы құрып,
Сұлап жатты айнала Саумал көлді.
Сонда Шақшақ Жәнібек сөз сөйледі,
«Ақтабан шұбырынды» мұның аты.
Құдай қосса, аламыз біз де кекті...»,– 

дейді.
Сол кезеңде Себан Рабдап хан (1663-

1727) ел билігі қолына тиген күннен бас-
тап қазақ ордасына тұтқиылдан тиіп, 
ешбiр аяушылық деген болған емес.

Ер азаматты түк қоймай қырып, жас 
баланы найзаға шаншып, әйелдерді ша-
шынан матап, малша қосақтап айдаған 
екен. Осы жайды көзбен көргендер: «Егер 
Сырдың. Шудың қамысы мен балығы 
болмаған болса, қазақтан тұқым қалмас 
еді»,- деген екен. Тау, тасты. қамысты па-
налан аман қалған.

Манаш Қозыбаев: «Абылай хан» деген 
мақаласында ХҮІІІ ғасырдың басындагы 

40 жыл ішінде кұба қалмақтармен соғыста 
қазақтың (халықтың) үштен екідейі 
қырылды»,- деген дерек келтіреді. Бұл екі 
есе қырылғаннан қансырап қалған үштің 
бірінің Отанын, жерін, елін сақтап қалуда, 
азаттық үшін алысқан жанталас қимылы 
«Ақтабан шұбырынды» апатына дейін 
қазақ халқы кемінде 5 миллионның ша-
масында болған деп болжаймыз. Өйткені, 
1723 жылғы жойқын шабуылды тоқтатып, 
туған жерін азат етуге қарсы шабуылға 
шыққанына қарағанда қазақ елін аз халық 
еді деп айтуға ешбір негіз жоқ.

Өзгермелі, құбылмалы қу саясат 
болмағанда, қалмақтарды қазақтарға  ай-
дап салып соғыстыруға орыс империя-
сы қалмақтарға зеңбірек, мылтық, кару 
беріп қырқыстыруға, сондай-ақ, аждаһа 
көршiмiз Қытай императоры да қалыс 
қалмаған еді. Олар екеуі де қазақтардың 
да қалмақтардың да іргелі ел болуынан 
қауіптенді.

Осындай «Балапан - басына, тұрымтай 
- тұсына» және «Ақтабан шұбырынды, 
Алқакөл сұлама», «Сауран айналған, 
Қайың сауған»- атанған сол жылдардағы 
сұмдық қырғын болмағанда, қазіргі 
қазақ халқының саны қаншаға өсетін 
еді десеңші!? Біздің осы соғыста үштен 
екідейі қырылмағанда, қазіргі қазақ 100 
миллионнан асып отырар едік!

Қазақ халқы: ойраттарды алғашында 
«қалмақтар», кейіннен «жоңғарлар» деп 
атаған. Қазақ пен қалмақ руларының 
қағыса бастаған кезі қазақ хандығы 
құрылмай тұрған 1400 жылдан бастап, 1757 
– 1758 жылдарға дейін қазақ, қытай келіп 
қырғанша үзілмеген. Жоңғар хандығына 
біріккен төрт ойрат тайпасының шабу-
ылдары, әсіресе, Батур қонтайшысының 
тұсында өрши түсті. Жоңғарлармен неше 
ғасыр соғысқан қазақ жасақтары үнемі 
жеңіліс тауып, үдіре шегінген жоқ. Салқам 
Жәңгір атанған ханның тұсында  қазақтар 
Батур қонтайшы бастаған 60 мың жоңғар 
шеріктерін 1643 жылы Жетісу жерінде 
600 қолмен жаудың бетін қайтарды. 
Жоңғарлар күйрей жеңіліп, кейін серпілді. 
Бұл тарихқа «Орбұлақ шайқасы» деген 
атпен енген алғашқы жеңімпаз ұрыста 
Бұхара хандығының әмірі Кіші жүздегі 
Әлім бірлестігінің батыры «Жалаңтөс 
баһадүрдің» сарбаздары көмекке келіп, 
шешуші рөл атқарып, қалмақтарды қуып 
шықты.

Жәңгір ханның қаһарынан қаймыққан 

қалмақтар сүйек жаңғыртып, туыс болмақ 
ниетпен оған хонтайшы қызын берді. 
Әз Тәуке хан қалмақ қызынан туды. 
Тәуке хан атасы мен әкесінің саясатын 
ұстанды. Яғни, нағашы жұрт қалмақтарға 
қарсы оқтын – оқтын түре шауып, олар-
ды қазақтың байтақ даласына, жеріне 
қия бастырмады. Хонтайшы Батурдың 
немересі Цеван Рабдан Қытай импера-
торына «Қазақтармен соғыспасқа ама-
лым қалмады, себебі, бiрде тұтқынға 
түскен ұлын еліне қайтарғанымда, 
оның қасындағы 500 қалмақтың басын 
алды, енді бірде ол қалыңдығымның 
нөкерлерінде өлтіріп тастады...»,-деп 
шағымданады.

Күшті, қарулы жауға қарсы тұру үшін 
Тәуке әлсіреген, бытыраңқы рулардың 
басын қосты, одақ құра білді. Қазақ 
халқының үш жүздінің әскери күшін топ-
тастырды. Қазақ хандығы саяси жағынан 
нығайған бір орталыққа бағындырылған 
мемлекет болды. Ұлы жүзде Төле биге, 
орта жүзде Қазыбек би, кіші жүзде 
Әйтеке биге, қарақалпақтарды Сасық 
биге, Қырғыздарды Қоқым биге басқарту 
тұтқасын берген. Жекелеген руларды, 
олардың тармақ буындарын өз ішінен 
шыққан билер басқарды. 

Ел басқарған билер үлкен рөл атқарды. 
Халықтың "Тәукенің тұсында кой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған заман",-деуi 
көшпелі қазақтардың жайбарақат күй 
кешіп, «тұрмыс - салтының аса бір сән 
түзеген кезі. Тәуке хандық құрған (1680 
жылдан 1715 жылдар аралығында) ең 
бір өркендеген «алтын ғасыр» санал-
ды. Сондықтан болу керек. Қазақтар 
мен қалмақтар қыз алысып, қыз берісіп 
құданды болған. Шәкәрім шежіресінде:

«Ол кезде қазақ, қалмақ жерге та-
лас болса да тұқымы бір заты аралас, 
ден орынды айтқан еді. Сол кездегі 
қазақ хандары мен Сұлтандардың 
бірсыпырасының шешелері қалмақ 
қыздары. Соның бірі – Әз Тәуке ханның 
қалмақ қызынан туғандығы. Бұған тағы 
да Шәкәрім қажы:

Есімнің салқам Жәңір баласы еді,
Ол – дағы қалың елдің панасы еді.
Жәңгірдің қалмақ қызы қатынынан.
Әз Тәуке адамзаттың данасы елі – 

дегені дәлел. Атап айтсақ, орыстар 
түркі тұқымдас халықтар бірігіп кетсе, 
өздеріне күн көрсетпейтінін ескеріп,  
біріне - бірін өшіктіріп, араларына от     
тастап, соғыстырды. Қалмақтарды отты 
зеңбірек, мылтықтармен қаруландырды. 
Қазақтарда бес қару қылыш, найза, 
берен мылтық, айбалта, шоқпар бол-
ды. Қытайдың Богда ханы (имераторы) 
Қалдан Цереннің қолтығына су бүркіп, 
мен саған қол да, қару да беремін,-деп 
қалмақты қазақтарға олар да айтақтады. 
Орыс патшасы «мен сені қорғаймын»,- 
деп қазақ ханы Әбілхайырды өзiне бодан 
қылып алды. Баяғы «бөліп ал да билей 
бер» дейтін империялық саясат жатқан – 
ды.

Біріншіден, біздің тарихта қазақтың 
«Ақтабан шұбырындыға ұшырау 
себептері толық талданбаған. Екіншіден, 
ұлт - азаттық (Отан соғысы) күресіндегі 
хандар мен халықтың таразыға әлі де 
дұрыс тартылмаған. Үшіншіден, қазақ 
пен қалмақтың арасындағы екі ғасырдан 
астам уақытқа созылған қырғындардың 
отына май құйып отырған Қытай импе-
раторы мен орыс патшасының қитұрқы 
империялық саясаты ашылмай қалған, 
айтылмаған.

1710 жылы Қарақұмда өткен 
бүкілқазақтың кұрылтайында Бөгенбай 
батыр біріккен жасақтың бас қолбасшысы 
болып сайланды. Бөгенбай батыр 
жоңғарларға қарсы 100-ден астам 
шайқасқа қатысқан еді. 

Ләззат ҚАҒАЗБЕК,
Қағазбек ҚОЙШЫБАЕВ.

Жаңалық ауылы.

(Жалғасы бар).
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жатқан елді көргеннен болар.
Кейде, қазан шала асыла-

тын да кез болады. Бірақ елдей 
қақтығысып жүргеміз, ашығып 
жүргеміз жоқ. Өзінің үш адамы, 
біз үшеуміз. Мұғалімде басқа 
табыс жоқ. Түзу жүріп, интер-
нат тамағынан алмайды. Алса, 
қақалатынын да жақсы біледі. 
Оның үстіне жетімнің тамағына 
ортақ болғысы келмейді.

Шешем әкеме тауға шығып, ел-
мен бірге машақ теруге көндіріпті. 
Жұрттар лек-легімен тауға халы 
барлары кетіп жатыр. Шешем 
бұл ойын бауырына айтқан екен, 
құптамаған сияқты. Дегенмен, 
әкеме:

– Әймеке!-деп бетіне ұзақ 
қарап, неден бастағаным жөн бо-
лар екен дегендей, аз ойланып 
отырып:- сіздер тауға машақ те-
руге барамыз деп айтады дейтін 
көрінесіздер. Әлде бір нәрсеге 
ренжітіп алдық па?- деп сұрапты. 
Әкем бұл сөздің әпкесінен 
болғанын айтып, үш ай бойы 
жатып жегені үшін алғыс айта 
келіп, елмен бірге баруға ұлықсат 
сұрапты. Нағашым жездесіне: 

– Балаң болса жас, өзің болсаң 
қартсың. Екеулеріңіз жаңғыз ба-
ладан айрылып қаларсыздар. 
Аяқ сынса жазылар, көңіл сынса 
жазылмас. Бала сіздердікі, жиен 
менікі болғандықтан, маған да 
оңай болмас. Бір нәрсеге жетіспей 
қалсаңыз, айтыңыз. Келініңіздің 
айтқаны болса, қайтқаны жыл-
дам екенін білерсіз. Орнына 
келтіремін деп жалынғандай 
сыңай білдіріпті. Мінез сүтпен 
бітіп, сүйекпен кетеді. “Енесі теп-
кен құлынның еті ауырмас” деп, 
шын ренжісіп қалған деп ойласа 
керек.

– Адамның білерінен білмегі 
көп деседі. Бір көңіл жалқы, 
қос екі деген. Өлсек бірге өлуге 
бел байлап келген адаммын. 
Кешегі баға, бүгінге құн емес. 
Анаңыз тапсырғаны бар еді. 
Жақажанымды саған тапсыр-
дым, сені Жақажанға тапсыр-
дым дегені есімде. Бірақ, саған 
салмақ түсіре бергіміз келмейді. 
Жүрілген жол құрғақ, жүрілмек 
жол соқпақ десе де, саған 
бірдемеден қаһар келмесін. Жер 
аяғы кеңіп келеді. Қыс кетпейін 
десе де, жаз қоймайды. Көппен 
көрген ұлы той. Өлім келсе, үйде 
де отырып өлу қақ.

- Әймеке, тек сізге ғана емес, 
барлық Машкен тұқымына мен 
борыштармын. “Кетпеңдер!” 
дедім, жуас атаның бала-
сы тыңдадыңдар. Оған рах-
мет. Кейіннен ойлап отырсам, 
сендердің обалдарыңа қалған 
сияқтымын. Босқа қырылып кетіп, 
тұқым қалмаса оның обалы кімге 
болмақ? Мен арымның алдын-
да не демекпін? Қарап отырсам, 
ағайыннан айырыппын. Жеріңнен, 
еліңнен айырыппын. Кейін елмен 
ел қосылғанда, жұрт алдында не 
демекпін? Айналдырған сіздің 
жаңғызыңызды сақтай алмасам, 
менің бетіме жұрт қара бояу 
жақпай ма? Әлім кесе, Машкен 
балаларына көмек беруге ант 
етермін. Әлім келмей қалса, кінә 
санамаңыздар. Мен құлағымен 
мақтанған есек, құлағымен 
мақтанған қоян екенмін. «Білмес 
қайықшы- балықтың жемі» 
екенмін дей қынжылды.

Жездесіне сөзден бой 
бермегенімен, әпкесі көндіріпті. 
Тек тауға жүруден басқа 
қалмапты. Түнімен нағашым мен 
жеңгем жол жабдықтады. Ерте-
мен қоштасып біз тауға, нағашым 
Абдыраға жиналысқа тартып 
отырдық. Қайсымыздың қалып, 
қайсымыздың ораларын білгеміз 
жоқ. 

Нағашымның үйінде татқан, 
ашаршылықта жеген құйқаның 
дәмі аузымыздан кететін жөні 
жоқ. Ол қандай тәтті еді.

“Март тумай, шарт тумайды” 
деген де бекерге шықты. Март 
туғалы қашан, әлі шарт туған 
жоқ. Февральдің аяғындағы түске 
дейін мүйіз, түстен кейін киіз” 
апрельдің басында әрең келді. 
Бәрі “Ашқа тартқан кешке тар-
тып” тұр. Соның өзінде, күзгі аяз-

дай, аз-кем буланып, қайта қатып 
қалады. “Күнің тұман болсын, 
ауруың тұмау болсынның” өзі. Өзі 
аш, өзі қаруы кеткен адамға кел-
ген бұл да бір сергелдең. Әзірге 
қалдыдамыз, дорбамыз да тоқ. 
Қалтадағы шікілдеуікті шағып, 
дәнін әке-шешеме ұсынамын. 
Шешем әкеме беруге қосады. 
Себебі, өзі шаға алмайды, тісінің 
бірталайы жоқ.

Келе жатып, шаршағанда 
әкемнің екі көзі Қосбатыр жаққа 
қарайды да отырады. Ойында 
өткен кездерін Қосбатырға қарап 
есіне түсірер болар. Жол бойы 
жиекке жығылған өліктер. Кей 
бірінің иісі де шыға бастаған. Бет 
алысымыз қазіргі Сағабүйен со-
вхозы. Артымызда біз шыққан 
Тақыр тұма колхозы. Жолда 
Бүйен өзенінен өтуге тура келді. 
Қанша болат болса да, қыс мұрты 
сынды. Қатып қалған өзеннен 
өте шығамыз деп ойлағанмен, 
мұз үстін қызыл су басып кет-
кен. Ортасына таман недәуір 
тереңдеп те қалыпты. Келген соң 
қалай өтудің жөнін ойлап, тұрып 
қалдық. Енді, уақыт өткен сайын, 
тереңдей беретін түрі де бар.

Біз шешініп өтуге дайындалдық. 
Шешем болса, бізді шешінбеуге 
қосты да, екі адамның жүгін 
арқалап арғы жаққа өткізіп, қайта 
келіп, мені жүкпен арқалап өтті. 
Соңғы рет өтіп, қартын арқалап 
өтті. Өтіп шығысымен шешемнің 
аяғын шұлғауымен құрғатып, 
қолтығына тығып, өзі жылап 
отыр. “Өлетін болдың-ау, сорлы!” 
дейді. Қайран неке суын ақтаған 
қайырымдылық. Қазір болса, 
кешірерсің, тіркеуден өткен жас 
әйел ондай қайырымдылық ете 
қояр ма екен? Бұл тек соқыр сезім 
емес, адал берілгендік. Баласын 
қанша жақсы көрсе, әкесін де сон-
ша құрметтеу. Бұлар тары іздеген 
тауық сияқты болса да, ерлі-
зайып борышына нұқсан келтірер 
емес.

Сағабүйенге жетіп қондық. 
Ең жақын деген үйді іздеп тау-
ып, жылы жерге жатпақ болдық. 
Ағайынымыз салқын қабақ та-
нытып, ернінің ұшын жыбыр-
латты. Қайнағасына да сондай 
мезіретті жасады. Бізге керегі 
тек жылы бұрыш, ыстық су бола-
тын. Әзірге тамағымыз бар, ха-
лымыз да ширақ. Теріс қабағын 
таныған шешеміз, әкемді ертіп, 
ақырын шығып кетті. Шешем 
дуан деген елдің қызы. Барлығы 
Жақыпты біледі. Ыдырыс деген 
ұстаның үйіне бардық. Оның ба-
ласы менімен бірге оқыған. Сол 
кісі бір үйін берді. Ертең жүретін 
болғандықтан, өзі барымен си-
лады. Өз үйіміздей жаттық. Екі 
әйелі бар адам болатын. Үлкен 
әйелі жеңге алған кісі еді. Аты 
Қазиза болатын. Сонан туған ба-
ламен бірге оқығандықтан, мені 
өз баласынан бөтен көрмейтін. 
Екінші әйелі Шөкен деген кісі. Бұл 
кісі аз сөйлейтін ұяң болса да, 
қайырымды адам болатын. Ол да 
балалы-шағалы. Сөз арасында 
Қазиза апай:

– Шалыңның жақын туыстары 
бар емес пе?- деп сұрады. Ше-
шем аз-кем отырып, шыдамады 
білем:

– Байларға құдай бар ма? 
Бұлар ауқатты болды. Қонақ та 
үзілмейтін. Мен болсам тамағын 
пісіріп, шал болса биелерін сауып, 
екі жыл бірге жайлауға шықтық. 
Бергені ескі туырлық. Мал сой-
са татырмайды. Шаңыраққа іліп 
кеткен етінен кесіп алып жеуге 
қорқамыз.

Бір жылы балама жерік бол-
дым. Жерік ас қандай. Сонда, 
бірде қол басындай ет кесіп 
алып, таң алдында отқа көміп 
пісіре бастадым. Шоққа түскен 
еттің иісі қандай, барлық ауыл-
ды басына көшіреді. Қайта-қайта 
отқа салып, иісі шығып кетсе 
алып, шетінен жұлып жеп, пісіріп 
те, жеп те бітірген кезім болған. 
Сондағы ағайын осы. Балам өсіп 
теңелмесем, мені де, шалды да 
адам деп есептемейді.

Кейіннен шыбықтай иіліп, 

ХАЛЫҚ АҚЫНЫ ҚУАТ ТЕРІБАЕВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 130 ЖЫЛ!

КЕЙУАНАНЫҢ 
КӨЗ ЖАСЫ

(Деректі хикая)

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
зейнеткер - журналист. 

(Жалғасы бар).

(Жалғасы. Басы өткен 
сандарда).

АҚТАҢДАҚТАР АҚИҚАТЫ

Ақсу бойының ақпа ақыны Қуат 
Терібаев кезінде Жамбылмен 
қатар халық ақыны атағына ие 
болған, өз қатарластарынан оза 
шауып, ел құрметіне бөленген 
шоқтығы биік тұлғалардың бірі 
еді.

Ақынның ізін басар ұрпақтары 
үш ұлы еді. Үлкені Мұхамедияр 
ауыр науқастан 49 жасын-
да қайтыс болды. Кенжесі 
Нұрқамза әкейдің 100 жылдық 
тойынан кейін көп ұзамай 55 жа-
сында қайтыс болды.

Ақынның артында қалған 
мәдени мұраны жинастырып, 
ел кәдесіне жаратуда үлкен 
еңбек сіңірген ортаншы ұлы 
Жармұхамет еді.

Үш ұлдан қалған Жармұхамет 
Жамбылдың айналасындағы 

Тұқымынан кетпеген өлең 
шіркін...

Әкеме он бесінде өнер қонған,
Өмірде өнер қонған сөнер ме адам.
Рахмет құрметтеген халқым саған,
Айтады ақ алғысын дархан далам.
Әкемнің жаттап өстім жиған әнін,
Деп едім мұра қылып сыйға аламын.
Шеберден олақ туар дегендейін,
Ақындық қонбағанға қиналамын.
Әкемнің айтсам деп ем салып әнін,
Ақындық бірақ маған дарымадың.
Тойыңа жүзге толған тілегім бұл,
Жатсыншы аунап түсіп аруағың.
Өкіндім бұл ақындық қонбағанға,
Қол жетпес айтқанменен болмағанға.
Жетпей тұр екі – ақ елі төбем көкке,
Әкемнің мерей тойын тойлағанға.
Келіпті жүзге жасың ғасыр толып,
Тұрғаны – ай жанарыма жасым толып.
Тойыңда мына бүгін қуаныштан,
Шашылам, шашыл десең шашу болып.
Жан әкем көмейіңнен жыр саулаған,
Өлеңің саф алтындай кір шалмаған.
Өзіңнің әуеніңе басар едім,
Науқас та жібермей жүр құрсаулаған.
Нұрқамза менің атым өзің қойған,
Толғансам өлең шығар терең ойдан.
Арнадым рухыңа алғысымды,
Арындап ақпаса да дарын бойдан.

Нұрқамза ҚУАТҰЛЫ.

Қош келіпсіз құрметті қонақтарым,
Келіп тұр Сіздерге бір сыр ақтарғым.
Әкемнің ақындығын халқым көрген,
Күмбірлеп кеудесінен жыр аққанын.
Мен қалған сол асылдың сынығы едім,
Көзі едім, көңілінің тұнығы едім.
Жүректен жарып шыққан сырлы сөздің,
Құлшынып құшағына менде ендім.
Жасымда жетім қалып анамыздан,
Ағайынды жағалап пана қылған.
ҚҰдай берген Күлиһан – екінші ана,
Мейірімі өшпейді санамыздан.
Қуаттан үшеу едік бірге туған,
Шадайда кіндік кесіп, кірін жуған.
Өмірден аға да өтті, інім де өтті.
Опасыз осы екен ғой дүние жалған.
Жас күнімнен қуса да өлең мені,
Оны Жәкең басқа ұрып елемеді.
Пайғамбардың жасына келіп қалдым,
Төңірегімді айналып елеңдеді.
Тұқымымнан кетпеген өлең шіркін,
Қысып кетеді кеудемді дүркін – дүркін.
«Көлдің орны құр жатпас» дегендейін,
Барма қалай түбінде біраз іркін.
Өлеңге мойын ұсынып қарамадым,
Жүгі деп көтеретін дарындардың.
Серпіліп, шертіп шықты шыңыраудан,
Кеудемде тұнып жатқан жалынды ағын.
Алпысқа келгенімде алқымға алды,
Бой бермей жұлқа тартып екпінді арын.
Бөгемей арнасынан ағытайын,
Жүйткітіп, жөнелтейін бойда барды.
Айтпадым өсек – өтірік өмірімде,
Жүрді ылғи әке сөзі көңілімде.
«Шыншыл бол, әділетті» – деген еді,
Қададым ту ғып оны өңіріме.
Күн көрдім адал еңбек табысыммен,
Тіршілік, өмір сүрдім ар ісімен.
Білінбей жылжып өткен уақыттың,
Біркелкі мен де келем ағысымен.
Азырақ шынымды айтып, сыр ақтардым,
Өрнектеп өмірімнен жыр ақтардым.
Өткенге өкінбеймін... 
                                    Дегенменен,
Жас дәурен - көзден ұшып жырақтадың. 

Жармұхамет ҚУАТҰЛЫ.

ақындардың ұрпағы ретінде ұлы 
ақынның Көкбастауда өткен 150 
жылдық тойына қатынасты. Со-
дан келгеннен кейін 62 жасқа 
(тура әке жасында) қараған 
шағында ол дүниеден өтті.

Жармұхамет пен Нұрқамза 
«Көл орны құр жатпас» деген 
қағиданы шындыққа айналды-
рып, қолдарына қалам ұстап, 
әкеге арнап өлең жазған екен.

Ақынның 130 жылдық мерей-
тойы қарсаңында ұлдарының 
әкелеріне арнаған жүрек тер-
бер толғаныстарын Ақсу еліне 
паш етіп таныстыруды жөн деп 
есептедім.

Жармұхаметтің жары – 
Ажар СӘРСЕМБАЙҚЫЗЫ.

Әкеге арнау

Әке жолымен

Жамбыл ақынның туғанына 100 жыл толуы мерекесінен фото шежіре. (Солдан оңға қарай отырғандар) халық 
ақындары – Қуат Терібаев (Талдықорған облысы), Шашубай Қошқарбаев (Қарағанды облысы), Ердәулет Қандеков 
(Жамбыл облысы), түрегеліп тұрғандар Үмбетәлі Кәрібаев (Алматы облысы), Төлеп Қабдықов пен Жақсыдық 
Төленов (Семей облысы). Суретті түсірген Г.Ефремов. Сурет Алтын ұям – Ақсуым сайтынан алынды.
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(Соңы. Басы өткен санда).
Ойламаған жерден «Қазақ» газеті 

төтенше шығындарға ұшырағанда 
Жетісудағы Ақсу өңірінен Маман-
Тұрысбек ұрпақтары тікелей қаржылап 
қолдайды. Қазақ романына бәйге өткізген 
Есенқұл Маманов «сыншылықты қабыл 
етулеріңізді өтінемін, сыншылыққа 
мына мырзаларды ылайықтаймын» 
деп, Әлихан Бөкейхановты бірінші атап 
көрсетеді. «Қазақ» газеті, №120, 18 сәуір, 
1915 жылы, Әлихан Бөкейханов: «Сыншы 
болмақ оңай жұмыс емес. Әр шебер өз ор-
нында іс атқарса, іс орнына келеді. Роман 
сынау маған қол емес. Қажы атаған соң, 
мұнан қашу маған жол емес», - деп жауап 
жазады. Бұл да Әлихан Бөкейхановтың 
қазақта беделді және қазақ әдебиеті 
білгірі екенін білдіріп, әр іске немқұрайды 
қарамағандығын ұқтырады. Бұдан 
қазіргі әкім қаралар үлгі алса бола-
ды. Ғалым, журналист, аудармашы, 
қолынан қаламын тастамаған Әлихан 
Бөкейханов қазақ тілінің өркендеуіне 
үлкен үлес қосқан. Қошке Кемеңгерұлы: 
«Әлиханның қазақ еліне сіңірген тарихи 
қызметі - әдеби тіл тууына себеп болды», 
- деп жазады. Әлихан Бөкейхановтың 
ұстанымында: «Қазақ мемлекетінде мем-
лекет құрушы ұлттың тілі, діні, ділі өзге 
ұлттарға қарағанда үстем болуы тиіс. 
Ғылымға, соның ішінде тәуелсіз ғылымға, 
ұлттық дәстүрге негізделген, заңға 
сүйене отырып, ұлттық демократиялық 
мемлекет құрылуы керек», - делінеді. 
Әлихан Бөкейханов ғылымға зор мән 
беріп, ұлттық дәстүрге сүйенген тәуелсіз 
тіл үстем болғанын қалаған. Қазір осы 
ескерілмей жатқандығы, тіл мен ғылымға 
жанашыр қазақ ұлтын қинайды.

Әлихан Бөкейханов: «Ғылым - білім 
үйрету жөнінде оқу ордаларының есігі 
кімге де болса ашық, ақысыз болсын. 
Қазақ өз тілінде орта мектеп, универси-
тет ашып, оқу жолы өз алдына автономия 
түрінде болсын. Үкімет оқу ісіне кіріспесін. 
Ректорлар өзара сайлауымен қойылсын. 
Газет шығаруға, кітап бастыруға еркіншілік 
болсын», - деп көрсеткендері мемлекеттік 
тұрғыдан әлі де шешуін іздейтін шаралар.

Әлихан Бөкейханов: «Анық түрік зат-
ты халық тілі - біздің қазақ тілі», - дейді. 
Бұдан артық баға болмас. Әлихан 
Бөкейхановтың әдеби тілді, ғылым тілін 
қалып¬тастыруға қосқан үлестері, ол 
жасаған терминдер, қанатты сөздері, 
аудармалары іздеп - зерттегендерге 
ғұмырлық дүниелер. Әлем әдебиетінің 
жауһарлары саналатын Ги де Мопассан, 
О.Уайльд, көрнекті орыс классиктері 
Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, И.С.Тургенев, 
В.Г.Короленко, Д.Н.Мамин - Сибиряк 
шығармаларын, көне гректің әйгілі Эзоп 
мысалдарын, орыс генералы, этнограф, 
археолог, тарихшы, фольклор зерттеушісі, 
профессор Н.А.Маркстің «Қырымның 
ескі әңгімелерін» тәржімалаған. Әлихан 
Бөкейхановтың тәржімалаған К.Флам-
марионның «Астрономия әліпбиі» 
Мәскеудегі Кеңес Одағындағы халық-
тардың Кіндік баспасынан 1924 жылы 
жарық көрген. Орынборда «Алашор-
да» деген атпен алғаш құрылған қазақ 
халық өкілдерінің төрағасы Әлихан 
Бөкейханов «Коммунистер манифестін» 
тұңғыш қазақшаға тәржімелеген. Дихан 
Қамзабектің: «Әлихан және ұлт руха-
нияты дегенде, ол – ел зәрулігін шешу 
үшін қайраткер де, қаламгер де болды», 
- дегені нағыз баға. Ендігі қазақ ұлтының 
шығармаларын басқа ұлт тілдеріне 
тәржімалап, дамытса жөн болар еді-
ау. Бұндай істі жалғастырып, сүбелі 
жасап жатқан жастың бірі Әлібек Бай-
бол десе болады. Әлихан Бөкейханов: 
«Қияметке шейін қазақ - қазақ болып 
жасамақ», - деп Алаштың жоғын жоқтап, 
барын түгендеп, ұлтымыздың қамын жеп 
өткен халық шырақшысы. Осындай «ел 
ісін түс көрмей, ояу жүріп іздеген». Ел 
қамын ойлайтын, Әлихандай мемлекет 
қайраткерлері тәуелсіз елімізде жетпей 
жатқандығы шындық. 

Профессор Амангелді Айталы: «Кейбір 
мақалалары «мусульманин» деген 
бүркеме атпен де шыққан. Ұлт көсемі, 
имам - молдалардың надандығын 
сынға алып, қазақтарды фанатизмнен, 
бірбеткейлік соқыр сенімге бой алды-
рудан сақтандырады»,-деп жазғаны 
дәлдік. Салафизм тағы басқа діни 
ағымдарды қатаң тыйғанда, Ақтөбедегі 
лаңкестік адамдар өлімі ойраны бол-
мас еді. Әлихан Бөкейханов Семейдегі 
Тыныбай мешітіне жұма намазы мен 
Тәңірге құлшылыққа барып тұрған. Дін 
мемлекеттен бөлек болуын, Құран мен 
шариғат жаңа реформаларға қарсы 
еместігін дәлелдеп жазып, айтып баққан 
ғұлама. Әлихан Бөкейханов: «Ислам тек 
наным-сенім. Молданың міндеті халықты 
таза мінезге тәрбиелеу. Сабыр мен 
тағатшылыққа, кеңдік пен кісілікке бас-
тайтын - дін. Рамазан айы - дін мен ұлт 
мүдделерінің үйлесім табатын, елге шын 

ҚАЗАҚ ҰЛТЫНЫҢ 
БІРТУАР КӨСЕМІ

көңілмен қызмет істеуге қызықтыратын ай. 
Садақа бір кісіге емес, тұтастай ұлт қамы, 
бүтін ұлттың пайдасына, біліміне арналған 
қамқорлық», - деп жіктеп береді. Осы 
жіктеуді қазіргі молдалар пір тұтып ұстанса 
ғой, шіркін. Әлихан Бөкейханов Ресейдегі 
ең бірінші мұсылмандар съезіне қатысқан. 
Дін біткенге тең құқық. Дін - тәрбие діңгегі 
екенін мақұлдатқан.

Филология ғылымының докторы, про-
фессор Тұрсын Жұртбай: «Алашор-
да» мен Әлихан Бөкейханды «рушыл», 
«жүзшіл» етіп көрсетуге тырысып, 
сыпсың таратып жүрген қасиетсіздікке 
төзгім де келмейді. Біртұтас Алаш иде-
сына Әлихан Бөкейхан ұйытқы болған»  
дегені - адалдықтың шыңы. Мемлекеттік 
тілге нұқсан келтірмейтіндей, ұлттық 
дәстүр-салтты бағалайтындай, дәріпті 
ұрпақты қалыптастырған абзал. Мемлекет 
ықтиярлы реттеп отырса, өзеурегендер 
болмас еді. Әлихан Бөкейхановтың Алаш 
идеясындағы негізгі мәйек ұстанымдарын 
мұқият оқып, ескерерлік болсақ, «бүгiн не 
ексек, ертең соны орамыз» демекші, жер 
дүрлігі мен тіл шұбарлығына байбалам 
болмайтын еді.

1914 - ші жылы социал-демократиялық 
партиясының құрылтайында Әлихан 
Бөкейханов «Ресейдегі қазақтардың 
жағдайы» туралы баяндама жасайды. 
Әлихан Бөкейханов Кадет партиясының 
орталық комитетіне сайланады. Орыстың 
массон ұйымының Жоғары Кеңесінің 
қаулысымен 1917 - ші жылы Әлихан 
Бөкейханов Батыс Қазақстандағы 
уақытша үкіметтің комиссары болып 
тағайындалады. Массон ұйымының сая-
саты Әлихан Бөкейхановтың көзқарас 
ойынан алыс жатты. Онда қазақтарға 
автономияны бермеу, өзін қуғынға салу 
мәселесі көзделді. Әлихан Бөкейхановтың 
мақсат-арманы қазаққа еркін дербестік 
әперіп, өркенді елдермен араласып, өзін-
өзі басқарып,  тең құқықта болу еді. Ол 
мақсат-арманға қазаққа халқы 1992 жылы 
қол жеткізді.

1916 жылы жер аудару мерзімі бітіп, 
Самарадан Орынборға келген Әлихан 
Бөкейханов бірден қаланың қоғамдық, са-
яси өміріне араласады. Торғайдың губер-
наторы Әлихан Бөкейханов Москвадағы 
мұсылмандар құрылтайындағы көтері-
летін мәселелерді Заки Валидовпен 
талқылайды. Қаланың қазақ тұрғындары 
атынан қалалық думаға сайланады. 
Әлихан Ақпан төнкерісінен үлкен үміт 
күтеді. Үміті ақталмайды. Уақытша үкімет, 
оның ішінде өзі мүшесі болып жүрген ка-
дет партиясының көсемдері қазаққа авто-
номия беруге қарсы болады. Жер мәселесі 
жөнінде де ымыраға келмейді. Кадет пар-
тиясынан шығып, қазақтан сайланған тоғыз 
өкілді бастап апарып, Томск қаласында 
Сібір автономистерінің құрылтайына 
қатысады. Онда Сібір Республикасының 
құрамында Қазақ автономиясы құрмақ 
болады. Құрылтайдан оралысымен 

Әлихан қазақ тарихындағы тұңғыш саяси 
ұйым «Алаш» партиясын ұйымдастыруға 
кіріседі. Артынша, 1917 жылдың желтоқсан 
айында бүкіл қазақтардың құрылтайында 
Қазақ автономиясы жарияланып, Әлихан 
Бөкейханов алғашқы Қазақ Автономиялық 
Республикасының тұңғыш төрағасы болып 
сайланады. 

Әлихан Бөкейханов ақпан төңкерісінен 
соң, оңтайлы саяси ахуалды қалт жібермей 
пайдаланып, қазақ елдігінің дербестігі үшін 
белсене қимылдайды. 1917 жылы шілде 
және желтоқсан айларында өткен жал-
пы қазақ съезін ұйымдастырады. «Алаш» 
партиясы мен «Алашорда» үкіметін 
құруға қол жеткізеді. Қошке Кемеңгеров: 
«Ат төбеліндей азаттық тобын баулыған 
Әлихан Бөкейханов», - дейді. «Алашор-
да» үкіметінің мақсаты – егеменді мем-
лекет құру болатын. Әлихан Бөкейханов 
«Алашорда» үкіметінің төрағалығына сай-
ланады. Азамат соғысы жылдары қазақ 
халқының ақ пен қызылдың теке тіресінде 
тектен - текке қосақ арасында кетпеуіне 
күш салады. Осындай келелі жұмыстар 
атқарады. 

«Алаш» партиясы жедел 20 мың атты 
әскер ұйымдастыруды іске алады. «Ала-
шорда» үкіметіне Жетісудағы Есенқұл Ма-
манов қажы 500 атты әбзел жабдықтарымен 
беруге дайын екенін жеткізеді. Кеңес 
өкіметі оны қудалап, орындаттыруға 
мұрша бергіздірмейді. «Әлихан, Әлихан! 
Алаштың серкесі, Ел қамын ойлайтын!» - 
деп «Алаш» гимніне Әлихан Бөкейханов 
есімі де қосылған. Колчак үкіметінің ресми 
делегациясымен жүргізген келіссөзінде 
«Алашорда» үкіметінің басшысы Әлихан 
Бөкейханов: «Қызыл Армияға қарсы Алаш 
қарулы күштері іс жүзінде 700 жігіт - Жетісу 
майданында, 540 адам – Троицк түбінде, 
2000 адам – Орал облысында соғыс 
әрекеттеріне қатысуда», - депті.

1920 жылы жоғары кеңес өкіметінің 
қаулысымен амнистия (кешірім) жария-
ланып, «Алаш» партиясының басшылығы 
большевиктер партиясына қосылу ту-
ралы шешім қабылданады. Партияның 
көптеген басшыларының ішінде Әлихан 
Бөкейханов большевиктерге қызмет ету-
ден бас тартады. Кеңес орындары Әлихан 
Бөкейхановқа тыныштық бермей, 1920 
жылы екі рет тұтқындап, одан босата-
ды. 1920 жылы Алаш автономиясы та-
рих сахнасынан жоғалып, оның мүшелері 
қудаланады. 

Әлихан Бөкейхановтың інісі Смахан 
төренің айтуында 1921 жылы Әлихан 
Бөкейханов Орынбордан Семейге келіп, 
өмірден өткен қосағы Елена Яковлевна 
Севостьянованы өз аманаты бойынша 
христиандар дәстүрімен жерлейді. Одан 
Желтауға, ата қоныс қыстауына барады. 
1922 жылдың қазан айында сол жерде 
тұтқынға алынады. Әлихан Бөкейханов 
Мәскеуге жер аударылып, Қазақ еліне ора-
луына шектеу қойылады.

Әлихан Бөкейханов ел мен жер тағдыры 
шешілетін саяси шаралардың қарсаңында, 
солтүстік және оңтүстік облыстардағы 
шекаралық межені халық санағын жүргізу 
арқылы белгілеу науқаны алдында 
тиісті мағлұматтарды баспасөз арқылы 
қалың қауымға жеткізеді. Түркістан мен 
Қазақ автономиясының, Қазақ автоно-
миясы мен Батыс Сібір өлкесінің шека-
расын анықтайтын мемлекеттік комиссия 
құрылған тұста «Еңбекші қазақ» газетінің 
1924 жылғы, 28 қазандағы санында 
М.Дулатовтың тапсырысымен «Қазақ 

қанша?» атты шағын шолу мақаласын 
жариялайды. 1921 жылы І - ші Қазақстан 
партконференциясында үкімет басшы-
сы Виктор Радус-Зенькович: «Әлихан 
Бөкейханов – қазақтың ең білгірі. Оның 
төменнен жоғарыға дейін ықпалы бар», - 
деп баяндапты.

1922 жылдан бастап Әлихан Бөкейханов 
Мәскеуде ОГПУ органдарының бақылауы 
астында, үй қамақта тұруға тиіс бола-
ды. Москвада ол қазақ зиялыларының 
«Алқаң» атты ұйымын құрып, 
бағдарламасын жасайды. Ұйымның 
мақсаты төңкеріс жасау емес, аңдығанға 
есті азаматтардың адаспай сақ жүруі, сақ 
жүргенде қазақтың болашағы жөнінде 
адалдықпен ұйыса жүруді қарастырады. 
Өзі КСРО Орталық баспасынан Қазақ 
бөлімінде әдеби қызметкер болып қызмет 
етеді. Әлихан Бөкейханов оннан астам 
оқу құралдарын, аудармаларын, ғылыми 
еңбектерін кітап етіп шығарады. Бірақ, 
маза болмайды. Үстінен төпелеп арыз жа-
зылады. Сталиннің алдында болған Сәбит 
Мұқанов В.И.Ленин еңбектерінің Әлихан 
Бөкейханов жасаған тәржімасынан іліктер 
іздеп табады. Әлихан Бөкейханов оған 
ақталмайды. Өз адалдығын дәлелдейді. 
Жеңіп шығады. 1926 жылы Әлихан 
Бөкейхановты КСРО Ғылым академия-
сына жұмысқа шақырады. Автономиялық 
және одақтас республикаларды зерттеуге 
арналған ерекше комитетте Қазақстанды 
зерттеу эксперті болып қызмет атқарады. 
Ол жылдарын табысты өткізеді. 1927 
жылы 1 қазанда Әлихан Бөкейханов се-
беп - салдарсыз, «қысқарту» деген же-
леумен жұмыстан шығарылады. Соңына 
түсу басталады. Мәскеуге Сәбит Мұқанов 
келіп лекция оқитын болады. Әлихан 
Бөкейханов естіп, сол жерге барады. 
Әлихан Бөкейхановты көрген Сәбит 
Мұқанов: «Мен Әлихан Бөкейханов бар 
жерде лекция оқымаймын. Ол бұл жер-
ден шығып кетсін», - депті.

Мәскеуде қызмет ету мүмкін 
болмағандықтан Қазақстанға қайтып ора-
лады. 1928 жылы Әлихан Бөкейханов 
Алматыда ҚазМУ-да сабақ береді. 
1929 жылы, 2 маусымда 43 Алаш 
қозғалысының қайраткерлерімен бірге ол 
Алматыда тұтқынға алынады. Жылдың 
соңында Мәскеудегі Бутырка абақтысына 
жөнелтіледі. 

Әлихан Бөкейхановқа КСРО Халық 
комиссарлар кеңесі жанындағы 
ОГПУ үштігі: «1921 жылы Орынбор-
да контрреволюциялық ұйым құрды. 
Ортаазиялық пантүрікшіл ұйымның 
басшысы Валидовпен байланыста 
болды. 1927 жылы қазақ даласын-
да қарулы көтеріліс даярлау әрекетіне 
қатысты», - деген айыптар тағып, РСФСР 
Қылмыстық Кодексінің 58 - бабының 
2 - 4 және 11 тармақтары бойынша ату 
жазасына кеседі. ОГПУ «үштігі» қазақ 
ұлты зиялыларының көсемі Әлихан 
Бөкейхановтай үлкен тұлғаны құртып 
жіберуге қорқып, оған берілген өлім жа-
засы абақтыда өтеуіне ауыстырылады. 
Одан Әлихан Бөкейханов ОГПУ орган-
дарына ұлт зиялыларының наразылық 
білдіруіне байланысты түрмеден босаты-
лады. Әлихан Бөкейханов Мәскеуге жер 
аударылады.

Он жыл қатаң қадағалауда болған 
Әлиханды 1937 жылдың тамызында 
тағы тұтқындайды. Бутырка абақтысына 
қамалған Әлихан Нұрмұхамедұлы 
Бөкейханов 1937 жылы, 67 жасында 
Мәскеуде ату жазасына кесіледі. 

Әлиханның қабірінің қайда екені жай-
лы мағлұмат тек 2007 жылы жария етілді. 
Мәйіті Мәскеудегі Дон бауырластар зира-
тына көміліпті. Зиратын табуға қадымды 
еңбек жасаған Болат Мүрсәлім. Зират ба-
сына ескерткіш тақтаны Қарағандыдағы 
«Болашақ» университетінің ректоры 
Нұрлан Дулатбеков бас болып апарып 
қойған.

Әлихан Бөкейхановты ақтау туралы 
құжат 52 жылға кешікті. 1989 жылдың 14 
- мамырында КСРО Жоғарғы Сотының 
қаулысымен іс - әрекетінде қылмыс 
құрамы жоқ болғандықтан ұлы қайраткер, 
кемеңгер, алты Алаштың Әлиханы 
ақталды. Екі жылдан соң, Қазақ елі де 
Азаттық алды. Тәуелсіз Ел болды. 

2000 жылы Қазақстан тарихындағы 
«Ұлы тұлғалар» қоғамдық акциясы 
өткізіліп, «Абылай хан» халықаралық 
және қазақ ескірткіштер, тарих, мәдениет 
«Алтын адам» қоры Әлихан Бөкейхановты 
«Ғасыр саңлағы» деп атады. Бүкіл сана-
лы ғұмырын ұлтының бостандығы мен 
дербестігіне арнаған арда азаматтың 
ұлтжанды пікірлері, әрекеттері жас 
ұрпаққа үлгі, өнеге болмақ. 

Әлихан Бөкейханов - қазақ тарих 
көшінің бағыт - бағдарын белгілеп, ел мен 
жер, тіл мен діл тағдыры, дін мен дәстүр 
тұтастығын сақтау үшін жауапкершілікті 
мойнына жүктеп, басын бәйгеге тіккен 
Алаш азаматы, қазақтың көсемі. 

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.
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Қазақстан үшін сыбай-
лас жемқорлықты жою 
мемлекетіктік саясаттың басты  
бағыттардың біріне айналуда.  
Жемқорлық ұлтық қауіпсіздікке  
қауып - қатерге төніп тұрған ба-
сты  мәселенің бірі. Сондықтан  
жемқорлықпен халық болып 
күреспесек  болмайды.

Жемқорлықпен күрес бүгінде 
мемлекеттік түйткілді мәселеге 
айналып отыр. Адам баласы-
на жат қасиеттің алдын алу 
мақсатында аудан бойынша 
жоспарлар бекітіліп, жүйелі 
түрде жұмыстар атқарылуда. 
Аудан халқының ертеңі үшін, 
өскелең ұрпақ алдында 
еңсемізді биік ұстау үшін, бұл 
кеселді түп тамырымен жою 
мақсатында аудандық «Ақсу 
өңірі» газетінде жемқорлық жай-
лы мақалалар үздіксіз жария-
ланып келеді.  Осы орайда  әр 
ауылда  аудандық,  облыстық  
кітапханаларда  «Парасат 
жолы»  атты орталық ашылуда 

«Парасат жолы» орталығының 
мақсаты – Қазақстан Республи-
касы Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс - қимыл Агенттігінің  
Адалдық алаңы  жобасы  ая-
сында қоғамда адалдық,  
парасаттылықты,  ізгілік 
қамқорлық және сыбайлас  
жемқорлыққа  қарсы мәдениеті 
қалыптастыру көзделген.  
Әдебиет  және руханиятты  
негізге ала отырып,  келелі  
әңгімелер  арқылы қоғамда  
парасаттылық  идеологиясын  
қалыптастыруға   ерекше көңіл 
бөлу керек. Еліміздің барлық 
жерлерінде ашылып жатқан 
«Парасат жолы»  орталығы  Ақсу  
аудандық  кітапханаларында да  
құрылды.

Парасатымыздың  қайнар  
көзі  ол  әрние  кітап. Кітапхана 
парасатылықпен әділдіктің 
ордасы.  Жемқорлықтың  

Біздің мақсат - 
жемқорлықты жою

елімізде  кеңінен етек  алуы  
халықтың  рухани  білімін, 
кітаптан  алшақ етуінен деп  
білеміз. Сондықтанда  осы  
заңнамалық,  өзіміздің  салт - 
дәстүрлеріміздің  ұстамдылық 
кітаптарды  және  әдеби 
кітаптарымызды толықтай оқып, 
заңды сауатылығымызды  ар-
тыра  білсек   оны өзгелерге 
насихаттасақ,  ел болып осы 
жемқорлықтың түп  тамырына 
балта шабаламыз деген ойда-
мыз.

Құрметті  оқырмандар  
әрқашанда  адамдық  жақсы 
қасиеттерді  сақтап, мақсаты  
нәтижелерге   жету үшін,  өз 
мүмкіншіліктеріңмен  жету-
ге  тырысыңдар.  Елбасымыз 
Қазақстан халқына жолдауын-
да «Еліміздің өсіп-өркендеуінде 
жастардың алатын орны ерек-
ше» - деп айтып өтті. Бүгінгі 
қоғамда етек алып жатқан 
сыбайлас жемқорлық  осы  
жемқорлықты  болдырмаудың  
мақсатында   еліміздің  мәдени 
орталықтарда   кітапты наси-
хаттау  барысында көптеген 
іс-шаралар өтуде,  биыл  
2021 жыл балалар мен жас 
өспірімдердің кітап оқуын 
қолдау жылы деп жариялаған.  
Демек, жастарға сенім артып, 
олардың теріс жолға түспеуін 
қадағалау – біздің міндетіміз. 
Үйде ата - ана, оқуда ұстаз, 
ал қоғамда жалпы азаматтар 
парасаттылық, адалдық және 
әділдік  қасиеттерін дәріптеуге 
тиіспіз. Парасаттылық пен 
адалдықты от басынан баста-
лу керек деп айтылуда. От ба-
сында отырғанда балаларға  
кітапты көп оқу керек екенін на-
сихаттау керек.

«Ұяда не көрсең, ұшқанда 
соны ілесің»  деген аталы сөзді 
атамыз бекер айтпаған. Әр 
адам мемлекеттік  заңдарды  
құрметтеп,  ата - бабамыздың  
тәжірибесін  үнемі назарда 
ұстап отыруы тиіс. Әл-Фараби 
өз сөзінде «Бақыттың мәні – 
парасаттылықта, әркімнің өз 
алдына игілікті мақ¬сат қоя 
білуінде, деген еді.

Сабира РАХИПБЕКОВА,
аудандық балалар 

кітапханашысы.    

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық даму, нарықтық 
экономиканы құру, инвестициялар тарту процесін баяулататын 
және демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық инсти-
туттарына кері әсер ететін, елдің даму болашағына айтарлықтай 
қауіп төндіретін құбылыс. Елбасы биылда «Қазақстан халқының 
әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» 
атты өзінің Қазақстан халқына Жолдауында «демократиялық 
қоғам жағдайында қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес ерекше мәнге ие болады» деп атап көрсетті. Яғни бұл 
мемлекеттің осы жағымсыз құбылысты жою бағытындағы 
кешенді және жүйелі күрес жүргізу саясаты жанданып, әрі қарай 
жалғасын табады деген сөз.

Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін 
халықтың құқықтық сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру керектігінің маңызы 
зор. Халық өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір 
құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда қандай іс-қимыл 
қолдану керектігінің нақты жолдарын толық білулері қажет. 
Конституциялық тәртіпті қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күрес 
аясында тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, 
мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында 
сыбайлас жемқорлық пен оның көріністері деңгейін төмендету, 
қоғамның мемлекетке және оның институттарына сенімін нығайту 
бүгінгі күндегі басты мақсат болып табылады.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу – мемлекеттік 
органдардың, мемлекеттік қызметкерлердің, тұтастай қоғамның 
басты міндеті мен борышы, осы кеселге қатаң бағытталған 
мемлекеттік бағдарлама жоғары деңгейдегі жауаптылықпен іске 
асырылуы тиіс.

Біздің өз болашағымыз өз қолымызда. Сондықтан біз жастар 
жұмылған жұдырықтай біріге отырып елімізде болып жатқан 
заңсыздықпен әділетсіздікпен күресуіміз қажет. Біздің пікірімізше 
қандай қызмет түрі болсада жұмысыңа адал болу, еліміздің алға 
қарай дамуына ықпалыңды тигізу, патриоттық сезімдерді алға 
қою еліміздің азаматтарының негізгі ұстанымдарының біріне ай-
налуы тиіс.

Гүлсанат ҚОЖАБЕКОВА,
Ойтоған ауылдық кітапханасының кітапханашысы, 

«Nur Otan» БПҰ-ның мүшесі.

ЖЕМҚОРЛЫҚ – ҰЛТҚА ДЕГЕН 
ҚАСТАНДЫҚ

***

Халықаралық қауіпсіздіктің 
негізгі аспектілері мен деңгейлері. 
«қауіпсіздік» түсінігінің мәні. 
Халықаралық терроризм мен 
қауіпсіздік мәселесі. Терро-
логия ғылыми тәртіп ретінде. 
Тәртіпті зерттеу обьектісінің, 
пәнінің қалыптасуы. Тәртіптің 
құрылымы. Тәртіптің әдісі 
мен әдістемесі. Халықаралық 
қауіпсіздіктің теориясының эво-
люциясы: дәстүрлі және қазіргі 
заманғы келісімдері. Террориз 
мәселелерін зерттеудегі негізгі 
мектептер мен бағыттар.

Егер біз терроризімнің өткір де 
ауыр, жауыздық мәселелерін та-
нып білсек, егер осы құбылысқа 
маңызды сұрақтарды үйлестіру 
келісімі қалса (саяси, заңды, 
әлеуметтік, әскери және басқа 
бағытта), ерекше өзектілікті 
терроризімді ғылыми зерттеу 
мен терроризіммен күресудегі 
ғылыми негіделген жүйені 
өңдеу, не жаңа аралық тәртіпті 
және терроризімнің құрама 
ғылымындағы мақсатты білімді 
алға қояды.

Терроризм – латын тілінен 
terror (террор) Қорқыту, өлім жа-
засына берумен үркіту, өлтіру 
және барлық сұмдық қаталдықтар 

Ұлттық жаңғыру бағытында 
атқарылатын шаралардың бірі 
ретінде Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың латын 
әліпбиіне көшу туралы ұсынып 
бүкіл елде қолдау тауып, жер - 
жерде шаралар ұйымдастырылып 
жатқаны белгілі. Латын әліпбиі 
қазіргі заманның айнасы де-
сек қателеспейміз. Дүниежүзі 
түгелдей дерлік латын әліпбиін 
пайдаланатыны белгілі.

ЛАТЫН ӘЛІБИІ - КЕЛЕШЕК 
КЕПІЛІ

Қазақ тілі - мемлекеттік тіліміз 
болып табылады. Осы тұрғыдан 
қарағанда, жазуымызды латын 
әліпбиіне көшірудің мемлекеттік 
тілдің дамуы мен қолданыс ая-
сын кеңейтуге де қосар үлесі 
зор деп білеміз. Сонымен бірге 
қазақ жазуының латын әріптеріне 
көшірілуі ел болашағы - жас 
ұрпақтың оқу - білім және ғылым 
жолындағы ізденістеріне жол аша-
ды. Сондықтан латын әріптері 
өркениеттің жазуы ретінде өмірдің 
өзі талап етіп отырған басты 
қажеттіліктің бірі деп есептейміз.  
Бұл болашақ ұрпақ үшін талай 
жеңілдіктер әкелетіні сөзсіз екені 

даусыз. сондықтан менің ойым 
үш тілді меңгеруге латын әліпбиін 
біліудің пайдаланудың маңызы 
зор деп ойлаймын. Латын әліпбиі 
дүниежүзілік ортақ тіл ағылшын 
тілі үшін де және болашақ 
ұрпақтың оны тез қабылдап, 
меңгеруіне көмегі көп болатыны 
анық. Латын әліпбиінің болашағы 
зор, оны болашақтың кепілі деп 
айтуға болады.  

Алима ШАПИЫҚ,
Арасан ауылдық 
кітапханасының 

кітапханашысы, «Nur Otan» 
партиясының мүшесі.              

Терроризм дегеніміз не?

(Даль сөздігі). 
Терроризм – жарылыс істеу, өртеу 

не басқа әрекеттер, адамдардың 
апатына қауіп-қатер жасайтын, 
мүлікке зиян келтіру жасау не-
месе басқа қоғамдық қатерлердің 
болу ақыры, егер бұл әрекеттер 
қоғамдық қауіпсіздікті бұзуға 
мақсатталған болса, халықты 
қорқыту не басқарушы органдар 
шешіміне әсері, және де нұсқалған 
әрекеттерді сол мақсаттарда қауіп 
- қатер істеу.

Терроризм теориясы жалпы 
мәселе болып табылады, себебі 
ол ешбір террорист дұшпансыз 
әр бір адамды өзінің құрбаны ете 
алады.

Терроризімнің құралы 
ретінде қарсы жауға арналған 
психологиялық артықшылық бо-
лып табылады, ол: не, қайда, 
қашан, не үшін кезекті соққы 
болатының білмейді. Терро-
ризм – ол оның ұзақ мезімді 
болашағына есептелген және 
оның іске асыруына глобальді 
қарқындалған жүйке соғысы. Тер-
роризм, «өркениеттендірілген» 
соғыс ретінде, шайқас алаңында 
жеңбейді,ол адамның ішкі психика 
дүниесінде жеңеді. 

Адамның немесе үлкен адам-
дар тобының мінез-құлқын өзгерті 
үшін оларды өлтіріп, жарақаттау 
міндетті емес, тек олардың 
саналарының құрылымы мен 
күйін өзгерту керек.

Жібек АЛШЫНБАЕВА,
аудандық орталық 

кітапханасының 
кітапханашысы.

Білім алудың  тамыры ащы, 
бірақ жемісі тәтті. Қазіргі 
таңда білім мен өнер біздің 
болашағымыздың жарқын болуы-
на бірден бір кепіл. Қазақстанда 
білім деңгейін әлемдік білім 
деңгейіне дейін көтеру үшін  Назар-
баев зияткерлік  мектептері ашы-
луымен қатар, университеттері   
де көбеюде. Сонымен  қатар 
«Өрлеу» мамандандырылған  
мұғалімдердің кәсіби шеберлігін  
арттыру мақсатында  атқарып  
жатқан  жұмыстары да өте көп.
Курстың тақырыбы Бастау-
ыш мектеп пәндерінің күрделі 
тақырыптарын меңгеру. Мақсаты: 
Қазақстанда жалпы орта білім 
беретін мектептердің білім беру 
сапасын арттыру.

Өзгермелі  қоғамдағы  жаңа фор-

мация мұғалімі – педагогикалық 
оқыту мен оқудағы жаңа әдістердің  
барлығын меңгерген, тұрақты өзін 
- өзі жетілдіруге талпынған, рухани 
дамыған, толысқан шығармашыл 
тұлға құзіреті. Міне, сондықтан мен 

осы курстан оқыту мен оқудағы 
жаңа тәсілдерді, бағалаудың 
түрлерін, ең бастысы ақпаратты 
коммуникативті технологияларды  
пайдалануды үйренді. Көптеген 
тәжірибелі мұғалімдермен таны-
сып, тәжірибе алмастым. Бізге 
теориялық білім алуымызға  
тренеріміз Нурпейсова Кун-
тай Құдайбергенқызы көп еңбек 
сіңірді. Мен осы курстан алған 
теориялық білімімнің нәтижесінде 
Бағдарламаның жеті модулін 
меңгерген, өзімді - өзім жетілдірген, 
рухани дамыған  бәсекеге 
қабілетті, жан - жақты дамыған 
тұлға болып қалыптастым. 
Мен, болашақта алған білімімді 
оқушыларды жан - жақты, білімді, 
білікті, шығармашыл, зияткерлік 
қабілеттері дамыған тұлға ретінде 
дамытуда  қолданамын.

Динара ДҮЙСЕНБАЕВА, 
 Ғали Орманов атындағы  орта 

мектебінің бастауыш сынып 
мұғалімі.

«Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесіне 
Жансүгіров  ауылының тұрғыны 
В.Ч онлайн қабылдау бары-
сында пәтерінің ақшасын 
төлей алмай жүргендігін 
айтыпкеліп  көмек сұрады. 
Осы аталған мәселе бой-
ынша аудандық партия фи-
лиалы төрағасының бірінші 
орынбасары К.Дәулетбекова 
мен демеушілердің көмегімен 
мәселені оңтайлы шешіп берді.

«Бақытты отбасы» партиялық 
жобасын жүзеге асырудың 2020-
2021 жылдарға арналған «Жол 
картасын»  жүзеге асыруда Қапал 
ауылдық округінің  шұғыл әрекет 
ету тобы  құрылды.   Жедел әрекет 
ету тобының мақсаты – қиын 
жағдайға тап болған отбасылар-
ды анықтап, жергілікті әкімдіктер 
мен қоғам арқылы оларға жан - 
жақты көмек көрсету. Біз ана мен 
баланың құқығын қорғау, жалпы 
қиын жағдайға тап болған отба-
сыларды қолдау мәселесін назар-
да ұстауымыз керек. «Nur Otan» 
партиясының «Бақытты отбасы» 
жобасы аясында ауданымызда бұл 
жұмыс жалғасады», – деді.

Осы жедел топ  тұрақты түрде  
рейд ұйымдастырды. Мыса-
лы: Қапал ауылдық округінің 
шұғыл әрекет ету тобы  Б.Л, А.Қ, 
И.Ұ көпбалалы, аз қамтылған 
отбасылардың тұрмыс жағдайымен 
танысты.

«Бақытты отбасы» партиялық 

жобасын аясында, «Қапал» БПҰ 
мүшелері   Б.Л,  А.Қ,  И.Ұ  көпбалалы, 
аз қамтылған отбасылардың 
тұрмыс жағдайымен танысып, 
азық -түлік себеттерін табыстады.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
«Nur Otan» партиясы 

аудандық филиалының 
эксперті.

Мәселе оңтайлы 
шешілді

ПАРТИЯНЫҢ «БАҚЫТТЫ ОТБАСЫ» 
ЖОБАСЫ АЯСЫНДА

Білім алудың тамыры ащы, 
бірақ жемісі тәтті
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Кез - келген ұлт үшін табиғи 
құбылыс  - тарихи өткенін, әлемге 
және адамзат қоғамының дамуы-
на әсерін зерттеу, әлемдік тарихта 
және өркениетте өз орнын анықтау 
болып табылады.

Қазақ тарихына көз жүгіртсек, 
қазақ шеткі жаулармен жан алыса 
күресіп, ашық агрессиямен айқасып 
жүріп, өкінішке орай, ғылым мен 
білімнен алыс, көшпелі өркениеттің 
өкіліне айналды. Көшпелі өмір сал-
тын ұстанды. Тарихты толық біліп, 
тарихи сана-сезімін қалпына келтіру 
үшін сол бір олқылықтардың ор-
нын толтыратын уақыт әбден жетті. 
Бүгінде Тәуелсіз Қазақстан тұрақты 
дамып келе жатқан, жалпы әлемдік 
дамуды жалғастыруға ғана емес, со-
нымен бірге әлемдік қоғамдастықтан 
өз орнын іздей отырып, адамзат 
пен әлем дамуына өз позициясын 
және көзқарасын еркін білдіретін 
қуатты, тұрақты елге айналды. Енді 
біз - қазақстандықтар, қойылған 
мақсаттарымызға қол жеткізуге күш 
салып жатырмыз. Осыны ескере 
отырып, Елбасы "Ұлы даланың жеті 
қыры" атты мақаланы шығарды 
және осылайша елдің ұлттық тари-
хын терең түсіну процесін бастады.

Осы заманауи шындыққа сай бізді 
жаңа жолмен жүруге, бүгінгі жол-
мен ертеңге қадам басуға, өткенді 

"ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ" - ҰЛТТЫҚ 
ТАРИХЫМЫЗДЫ ТҮСІНУДІҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІН БАСТАЙДЫ 

қайта жаңғырту жолымен жүруге 
шақыратын стратегиялық мақала 
жариялады. Елбасы мақаласы 
еліміздің көп қырлы және жан-
жақты тарихын терең түсінуге және 
қабылдауға мүмкіндік береді. Ең 
бастысы, біздің Ұлы Дала ата-
бабаларымыз - заманауи адам-
дар болған. Адамзат өркениетіне 
баға жетпес үлес қосқан және 
адамзаттың дамуына жаңа серпін 
беретін бай мәдениет қалдырған.

Ұлттық құндылықтарды, халық 
дәстүрлерін, салт - дәстүрлерін, діни 
нанымды ескеру маңызды. Қазақстан 
тарихын зерттеуде шешуші орын-
ды әдістемелік маңыздылығы бар 
Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың еңбектері 
үлкен рөл атқарады. Олардың 
ішінде Президенттің "Егеменді 
Қазақстанның қалыптасуы мен даму 
стратегиясы", "21 ғасырдың басын-
да", "Тәуелсіздік дәуірі", "Болашаққа 
көзқарас: қоғамдық сананы 
жаңғырту" және "Ұлы даланың 7 
қыры" атты мақалалары жариялаған 
шығармаларын атаған жөн. Олар 
әлемдік - тарихи үдеріс аясында 
Қазақстанның тарихи үдерісін жан-
жақты зерделеуге, оны зерттеудің 
басым бағыттарын айқындауға 
бағытталған.

«Тіл – жұрттың жаны. Тілінен 
айырылған жұрт – жойылған жұрт», 
- деп Халел Досмұхамедұлы атамыз 
айтқандай, тіл – халық қазынасы, 
ұлттың жаны. Ал, ұлттың болашағы 
– ана тілінде. Әр ұлттың тілі – оның 
бақыты мен тірегі. Тілдің мәртебесі 
– елдің мерейі. Оның мерейін 
асқақтататын да, құтын қашыратын 
да мына өзіміз. Тіл отбасынан ба-
сталып, Отан аясында дамиды. 
Қазақ тілінің мәртебесін нығайту 
үшін барлық қазақстандықтар мен 
шет елдегі қандастарымыздың 
қазақ тіліне деген құрметін арттыру, 
қазақ тілінің табиғи қалпын сақтау 
қажет. Тіл – қай ұлтта, қай елде 
болмасын қастерлі, құдіретті ұғым. 
Ол әр адамның бойына ана сүтімен 
дарып, қалыптасады. Менің ана 
тілім – қасиетті қазақ тілі. Қазақ тілі 
– түркі тілдерінің ішіндегі ең таза, 
әрі бай тіл.

ҚР-ның «Тіл туралы» Заңы 1997 
жылы 11 шілдеде қабылданды. 
Осы Заңның 4-ші бабында: Қазақ 
тілі – Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі. «Ана тілі – 
халық боп жасағаннан бері жан-
дүниеміздің айнасы, өсіп-өніп 
түрлене беретін, мәңгі құламайтын 
бәйтерегі. Жүректің терең сырла-
рын, басынан кешкен дәуірлерін, 
қысқасы, жанның барлық толқынын 
ұрпақтан - ұрпаққа жеткізіп, сақтап, 
отыратын қазына»,- деп Жүсіпбек 
Аймауытов ағамыз айтқандай, елін, 
жерін сүйген әрбір азаматтың ана 
тіліне деген сүйіспеншілігі болуы 
шарт. Тіл – таусылмайтын байлық. 
Қанша тіл білсең, өзгеден сонша кез 
биіксің. Дегенмен, алдымен туған 

ТІЛ – ХАЛЫҚ ҚАЗЫНАСЫ

еліңнің мемлекеттік тілін білуге, 
құрметтеу арқылы басқа тілді де, 
оның мәдениетінде қадірлейміз. 
Өткенді, бүгінгіні, болашақ 
қазынаны тілмен жеткіземіз. Тіл 
арқылы салт-дәстүрімізді, дінімізді, 
ділімізді, қолөнерімізді де сақтап, 
келесі ұрпаққа бере аламыз.

Бүгінгі таңда Қазақстан үшін 
үштұғырлы тіл – елдің бәсекеге 
қабілеттілікке ұмтылуда бірінші 
баспалдағы. Өйткені, бірнеше тілде 
еркін сөйлей де, жаза да білетін 
қазақстандықтар өз елінде де, ше-
телдерде де бәсекеге қабілетті 
тұлғаға айналады. Тіл тағдыры 
– ел тағдыры. Әрбір адам өз ана 
тілін білуге және мемлекеттік тілді 
меңгеруге міндетті. Мен еліміздің 
бәсекеге қабілетті елдердің 
қатарына енуі үшін өз үлесімді 
қосамын, аянбай еңбек етемін. 
Тіліміздің туын әрқашан жоғары 
ұстайық!

Б.ҚАМЕТЖАНОВА,
Жаңалық ауылдық 

кітапханасының кітапханашысы, 
«Nur Otan» БПҰ-ның мүшесі.

Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздік 
- жануарлардың саулығы, жануарлардан алы-
натын өнімдер мен шикізаттың тағамдық 
қауіпсіздігі, аумақтың ветеринариялық-
санитариялық салауаттылығы, халықты жа-
нуарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғау, 
сондай-ақ мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық бақылау және қадағалау 
объектілерінің Қазақстан Республикасының ве-
теринария саласындағы заңнамасының талапта-
рына сәйкестігі қамтамасыз етілетін мемлекеттік  
ветеринариялық-санитариялық бақылау және 
қадағалау объектілерінің жай-күйі.

Ішкі сауда обьектілерінде   ветеринариялық 
санитариялық бақылау қадағалау күнделікті 
тұрақты, мемлекеттік ветьеринариялық 
санитариялық инспекторлар тарапынан 
жүргізіледі.

Қазіргі кезде ауданда ет өнімдерін дайындау, 
сақтау, сату мен  «Тайыржан» және «Разбекова А» 
дүкендері халыққа қызмет көсетуде. Сол сияқты 
әр сенбі күндері   Жансүгіров а/о «Орталық» ба-
зар аумағында ауыл шаруашылық жануарлар 
және жануарлардан алынатын өнімдерді сату 
ұйымдастырылған. 

Осы орайда, қолданыстағы нормативті- 
құқықтық актілер негізінде, оларға   төмендегі 
ветеринариялық-санитариялық талаптар 
қарастырылған:

«Ет және ет өнімдерін сатушыларға»   
1. Сатуға жататын жануарлар мен жануарлар-

дан алынатын өнімдер  эпизоотиялық жағдайы 
қолайлы аймақтардан дайындалуы қажет.

1.1. Кейіннен өткізуге арналған жағдайда, тек 
есептік нөмірі бар сою алаңы мен  сою пункттерінде 
сойылуы тиіс.

1.2. Өнім дайындалатын жерде сою алаңы 
мен сою пункті жоқ болған жағдайда, мал тірідей 
№ 1 ветеринариялық анықтамасымен жақын 
маңайдағы сою объектісіне жеткізіліп, сойылады.

1.3.Сою кезеңінде, сояр алдында тексеру, 
сойғаннан кейін қарау процесстерінің  барлығында  
өнім иесі жанында болу қажет.

2. Мал ұшаларын жақын араға тасымалдау 
кезінде астына таза мата ( брезент) салынып, беті 
таза  матамен жабылып, басы, ішкі ағзалары бөлек 
ыдыспен тасымалдануы тиіс. Мал ұшаларын та-
сымалдау № 2 ветеринариялық анықтамамен  
жүргізіледі. 

2.1. Тексеру нәтижесімен ұшаларға  округтің 
ветеринариялық пункт меңгерушісінің мөрі басы-
луы тиіс.

2.2. Сәйкестігі, сатуға жарамдылығы  ветери-
нариялық-санитариялық сараптама жүргізу 
арқылы анықталады, Сараптау қортындысы өнім 
иесінің қолында болуы керек    (бұл жұмыс аудандық 
ветеринариялық зертханада  жүргізіледі).

3. Сату орнының тазалығы, шабу құралдарының 
(балта,шөркелер) ветеринариялық талаптарға 
сәйкестігі Сіздердің жауапкершіліктеріңізде.

3.1.1. В е т е р и н а р и я л ы қ - с а н и т а р и я л ы қ 
қортындысы жоқ орындарда өңделген 
өнімдерді (фарш),  үй жайында дайындалған 
(айналдырылған қазы, шұжық)  сатуға  қатаң тиым 
салынады.

3.1.2. Қой мен ешкі ұшаларымен ішкі ағзалары, 
басқа мал ұшаларымен ішкі ағзалары мен басы 
қоса  тасымалдануы тиіс.

4. Сатушыларда арнайы киімдердің болуы 
қажет (халат, фартук, жеңсек, қолғап), ал қосалқы 
жұмысшылар  халат киіп тұруы керек. 

ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ - САНИТАРИЯЛЫҚ 
ТАЛАПТАРДЫ САҚТАЙЫҚ!

5. Өнімді көрсету құралдары (шанышқы, пышақ) 
болуы да тиіс.

6. Өнім толық сатылмаған жағдайда жауап-
ты ветеринариялық-санитариялық инспекторға 
қалған өнімнің мөлшері жөнінде ескертілуі қажет.

«Сүт және сүт өнімдерін сатушыларға»
1. Сатылымдағы сүт жән сүт өнімдері №2 

үлгідегі ветеринариялық анықтамамен және 
ветеринариялық-санитариялық сараптама 
актісімен (Акт экспертиза) ветеринариялық зерт-
ханада жүргізілгендігі жөніндегі құжаттары болуы 
тиіс . 

2. Сүт және сүт өнімдерін құйылмалы немесе 
таразылап өткізу кезінде кесуге және таразылауға 
арналған арнайы жабдық, сондай-ақ сауда 
мүкәммалы (төсеніштер, қысқыштар, қалақшалар 
және т.б.) пайдаланылуы тиіс.

3. Сүт және сүт өнімдерін өткізуді жүзеге асы-
ратын адамдардың арнайы кімдердің болуы қажет 
(халат, фартук, жеңсек, қолғап).

4. Қолданыстағы ыдыстардың, құрал жабдық-
тардың (қысқыш, пышақ, қалақша, таразы т.б)  
таза болуын және сатылымдағы ыдыстар жуып-
шаю арқылы өңделген түрде  болуы шарт.  

5. Сату орнының (сөрелер) үнемі таза ұстап,  де-
зинфекциялануын қамтамасыз ету қажет . Соны-
мен қатар сатылымдағы өнімдердің жерге жақын 
жерде орналаспауы және бөгде заттармен сөреде 
болмауы тиіс.   

«Балық және балық өнімдерін сатушыларға»
1. Сатылымдағы балықтардың №2 үлгідегі 

ветеринариялық анықтамамен және жүк құжаты 
(накладной) талаптарға сай, ветеринариялық-
санитариялық сараптама актісі (Акт экспертиза) 
ветеринариялық зертханада жүргізілгені жөніндегі 
құжаттары болуы тиіс . 

2.  Сату орнын таза ұстаулары керек, үнемі де-
зинфекцияланып және  сөренің астына таза сала-
фан салып, балықтар арнайы ыдыстарда (қорап 
т.б) жинақталып тұруы керек.

3. Балықтардың суылтылған (мұздатылған) 
түрде, олардың жерден биіктігі 40см кем емес 
сөреде тұруы қажет.

4. Сатушыларда арнайы кімдердің болуы қажет 
(халат, фартук, жеңсек, қолғап) .  

5.  Жағымсыз иісі бар, желбезектері жұлынған, 
желбезектері лас шырышпен жабылған, қарны 
шамадан тыс ісінген, көздері қанталаған, бұзылған 
балықтар сатылмауы тиіс.

Осы ветеринариялық - санитариялық талапт-
ардың орындалуы   сатушылардың міндеттері 
болып табылады.    Заң талаптары бұзылған 
жағдайда, сатуға жеткізілген  өнімдердің иелеріне   
ҚР АҚБК байланысты,  әкімшілік жауапкершілік 
қарастырылған. 

Халыққа сапалы өнім тұтыну аудандағы жану-
арлар және олардан алынатын өнімдерді дайын-
дау, сақтау, өткізумен, мал өсірумен айналысатын 
тұлғаларға тікелей байланысты болғандықтан,  
ветеринариялық-санитариялық талаптарды қатаң 
сақтап, тұрақты орындалуын қамтамасыз етейік. 

Бұл өз кезегінде аудан тұрғындарының  
денсаулығын сақтау және қорғау болып табыла-
ды.

Туындаған сұрақтар бойынша мына телефон-
дар арқылы ақпарат алуға болады: 8(72832) 2-00-
33; 2-94-43.

Ж.РАХИМОВ, 
мемлекеттік ветеринариялық -

санитариялық инспекторы.  

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ АҚСУ АУДАНДЫҚ 
МӘСЛИХАТЫ, АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ АҚСУ 

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІГІ, БӘРЛЕСКЕН 
ШЕШІМ ЖӘНЕ ҚАУЛЫ

ЖОБА
Ақсу ауданы елді 
мекендерінің шекараларын 
(шектерін) өзгерту туралы 

2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексінің                  
108-бабының 5-тармағына, «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық 
құрылысы туралы» 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 12-бабының 3) тармақшасына сәйкес, Ақсу аудандық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ және Ақсу ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ақсу ауданының елді мекендерінің шекаралары (шектері) қоса беріліп отырған 
схемалық карталарға сәйкес өзгертілсін:

1) Матай ауылдық округіндегі Матай ауылының шекарасы (шегі) 215,0 гектарға 
өзгертіліп, Матай ауылының жаңа шекарасының жалпы көлемі 405,5 гектар болып 
белгіленсін;

2) Матай ауылдық округіндегі Құрақсу ауылының шекарасы (шегі) 10,7  гектарға 
өзгертіліп, Құрақсу ауылының жаңа шекарасының көлемі 56,7 гектар болып белгіленсін;

2. Осы бірлескен Ақсу аудандық мәслихатының шешімі мен Ақсу ауданы әкімдігінің 
қаулысының орындауын бақылауды Ақсу аудандық мәслихатының "Заңдылық пен 
құқық тәртібі, азаматтардың құқығы, жергілікті өзін-өзі басқару, ауылшаруашылық, 
жер қатынастары, экология және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану жөніндегі" 
тұрақты комиссиясына және Ақсу ауданы әкімінің орынбасары Сабырбаев Амандос 
Акышевичке жүктелсін.

3. Осы бірлескен Ақсу аудандық мәслихатының шешімі мен Ақсу ауданы әкімдігінің 
қаулысы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнен бастап күшіне енеді және 
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
еңгізіледі.

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСУСКИЙ РАЙОННЫЙ 
МАСЛИХАТ, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКИМАТ 
АКСУСКОГО РАЙОНА, СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ 

И ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ПРОЕКТ
Об изменении границ (черт) 
населенных пунктов  
Аксуского района 

В соответствии с пунктом 5 статьи 108 Земельного Кодекса Республики Казахстан 
от 20 июня 2003 года, подпункта 3) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 8 де-
кабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Ка-
захстан», Аксуский районный маслихат РЕШИЛ и акимат Аксуского района ПОСТА-
НОВИЛ :

 1. Границы (черты) населенных пунктов Аксуского района изменить согласно при-
лагаемым схематическим картам; 

1) изменить границу (черту) села Матай  Матайского сельского округа на 215,0 гекта-
ров, установив новые границы села Матай общей площадью 405,5 гектаров;

2) изменить границу (черту) села Кураксу Матайского сельского округа на 10,7 гек-
таров, установив новые границы села Кураксу общей площадью           56,7 гектаров;  

2. Контроль за исполнением настоящего совместного решения Аксуского районного 
маслихата и постановления акимата Аксуского  района возложить на постоянную ко-
миссию Аксуского районного маслихата "По вопросам законности и правового поряд-
ка, прав граждан, местного самоуправления, сельского хозяйства, земельных отноше-
ний, экологии и эффективного использования природных ресурсов" и на заместителя 
акима Аксуского района Сабырбаева Амандоса Акышевича. 

5. Настоящее совместное решение Аксуского районного маслихата и постановле-
ние акимата Аксуского района вступает в силу со дня государственной регистрации в 
органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней  по-
сле дня его первого официального опубликования.
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Құттықтаймыз!

ЕСКЕ АЛУ
1990-1997 жылдары Ақсу 

аудандық «Қазақ тілі» қоғамының 
төрағасы, аудан әкімі жанындағы 
тіл комиссиясының төрағасы, 
аудандық мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің бастығы болып, 
мемлекеттік тілдің дамуына үлес 
қосқан белгілі журналист, жазушы 
ҚАЗБАНБЕТОВ МҰХАМЕТӘЛІ 

НАЙМАНХАНҰЛЫНЫҢ 
мезгілсіз өмірден өтуіне байланыс-
ты марқұмның отбасы мен  туған 
- туыстарына  қайғыра көңіл айта-
мыз. 

Марқұмның жатқан жері жайлы, 
топырағы торқа, жаны жәннатта,  
қазаның арты қайырлы болсын!

Алматы облысының 
тілдерді дамыту жөніндегі 

басқармасының ұжымы.  

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

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына 
орналасуға конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Ақсу ауданы, Суықсай ауылындағы «Ақсу ауданының білім 
бөлімінің Ю.Гагарин атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі Баласаз, Ақтөбе  бастауыш  мектебін қосқанда мектеп директоры.

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын 
біліктілік талаптары:

Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім 
беру ұйымдары үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан 
кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан 
кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта 
білім беру ұйымы басшысының орынбасары лауазымындағы өтілі бір жыл-
дан кем емес; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе 
педагог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес 
жылдан кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, 
әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру 
жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім 
беру ұйымын оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

Лауазымдық жалақы мөлшері:

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

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа 
қатысу үшін қажетті құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезет-
тен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу 

орны, нақты тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа 
қатысуға өтініш;

2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орны-

нан өндірістік мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі 

(бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің 

болуы не болмауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат 

(болған жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес 

біліктілікті арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариал-

ды немесе жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республика-

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

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

да әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-

жайлары: тел 8( 7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

Ж.Сыдықов атындағы орта мектебін 1997 жылы бітірген Төлеубай Азат 
Амангелдіұлына берілген аттестат жоғалғандығы туралы хабарлаймыз. 

Ыстық ауа - райы басталысымен 
және 2021 жылғы суға түсу маусы-
мы басталғаннан, Ақсу ауданының 
төтенше жағдайлар бөлімі суда 
өзін - өзі ұстау ережелерін сақтау 
қажеттілігі туралы ескертеді, атап 
айтқанда:

- ресми жағажайлардан тыс, бей-
таныс жерлерде, суға түсуге және 
сүңгуге;

- бүйектерден (қалқыма белгілер-
ден) әрі жүзуге;

- жүзу құралдарынан суға секі-руге 
және оған жақын жүзуге;

- ішімдік ішуге және мас күйінде 
шомылуға;

- жалған дабыл айқайларын беру-
ге;

- тақтайларда, бөренелерде, ағаш 
жатақтарда, автомобиль камерала-
рында және т.б. жүзуге;

- кішкентай балаларды қараусыз 
қалдыруға;

- шомылатын жерді қоқыспен және 
сынған шынылармен ластамаңыз

ҚАУІПСІЗ ЖАҒАЖАЙ 
Қатаң тиым салынады!
Алкоголь туралы...
Алкогольді шамадан тыс пайда-

лану - жағажайда демалу кезінде 
жарақаттар мен суға батудың ең көп 
тараған себебі.

Мас адамдардың суға батып кету 
мүмкіндігі көп.

Судағы қатерге ұшыраған 
адамға алғашқы көмек Қатерге 
ұшыраған адамға көмек көрсеткенде 
мүмкіндігінше тездетіп оттегі 
жетімсіздігін қолдан дем алдыру 
тәсілін қолдану арқылы жойыңыздар. 

- қатерге ұшыраған адамды су-
дан алып шыққаннан кейін оның 
киімін беліне дейін шешіп, демалу 
жолдарының жоғары жағын және 
асқазанын судан босатуға кірісу; 

- қатерге ұшыраған адамның аузын 
азу тістерінінің әр жағынан саусақпен 
қармай, немесе қол орамалмен, не 
дәке оралған пышақ жүзімен, шай 

қасықтың сабымен немесе жалпақ 
темір заттпен ашу керек. - Ауыз ішін 
шырыш пен балдырдан тазалау ке-
рек. - Қатерге ұшыраған адамның 
жоғарғы тыныс жолдары мен 
асқазанын судан арылту үшін оның 
кеудесін көмек көрсетушінің тізесінің 
бүгілген аяғының үстіне басын 
төмендетіп салып, кеуде сүйегінің 
астыңғы бөлімдерін ырғақпен қысып 
баса беру. Ең жеңіл және тиімді 
тәсіл - «ауыздан - ауызға» немесе 
«ауыздан - мұрынға» ауа үрлеу. 

Есте сақтаңыздар! 
Судағы апаттан қорғанудың 

ең сенімді жолы - суда шомылу 
ережелері мен қауіпсіздік шарала-
рын қатаң сақтау

Б.ӘДІЛЖАНОВ,
Ақсу ауданының аға инженері, 
азаматтық қорғау лейтенанты.

Көңіл айту хаты

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ ЕСКЕРТЕДІ!

Ардақты анамыз, немерелері 
мен шөберелерінің асыл 
әжесі, бір ауылдың ұйытқысы, 
11 баланы өмірге әкелген 
«Алтын алқалы» Батыр ана 
БАЯНОВА АБУҒАЙША 
ҚЫДЫРБАЙҚЫЗЫ 25 ма-
мырда 85 жасқа келеді.

Анамызды туған күнімен 
құттықтап, зор денсаулық, ұзақ 
өмір тілейміз.

Қиясына өмірдің өрлеп көрді,
Ел - жұрты үшін ерінбей 
                                 еңбектенді.
Ортамызда ақылшы 
                                  әже болып,
Сексен бес сеңгіріне 
                               сергек келді.

Еркелетіп немере, шөберсін,
Кәрілікті апамыз елемесін.
Үрім - бұтақ, ұрпағы 
                              құттықтаймыз,
Тіршіліктің қызығын 
                                   көре берсін.

ТІЛЕК БІЛДІРУШІЛЕР: 
қызы - Гүлнара, немерелері 

- Ертарғын, Әйгерім, Фархат, 
Жұлдыз, Ілияс, шөберелері 
- Ерасыл, Дамир, Шыңғыс, 

Төрежан.

Ақсу аудандық кірістер 
басқармасының «Есептеу, тал-
дау және құқықтық - ұйымдастыру 
бөлімінің»  басшысы, әріптесіміз 
САМАЛ  САДАҚБАЙҚЫЗЫН 
өзінің жеке меншік мерекесі, 
туған күнімен құттықтаймыз. Зор 
денсаулық, мол бақыт, жұмысына 
табыс тілеп, төмендегі өлең жол-
дарын арнаймыз.

Тілейміз бақытты өмір, 
                                   ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма 
                                    одан асқан.
Аман боп - жанұяң мен 
                                   бауырларың,
Жалғансын ақ таңдарың 
                           нұрын шашқан.

Өмірдің мәні алға ұмтылуда,
Талпындың мақсат – тауға 
                                      бір шығуға.
Бақыттың кілтін Алла берсін 
                                           дейміз,
Зор денсаулық, бақ тілеп - 
                                   бұл сұлуға.

ҚҰТТЫҚТАУШЫЛАР: 
әріптестері Ақсу аудандық 

Кірістер басқармасының 
ұжымы.

25 мамырда алдыңғы толқын 
ағамыз, Қарашілік ауылдық 
округінің әкімі САДУАҚАСОВ 
ЫДЫРЫС ҒАЗИЗҰЛЫНЫҢ 
туған күні. Дәл осы күні Ыдырыс 
Ғазизұлы зейнеткерлік жасқа 
келіп отыр. Зейнеткерлік осы 
қуанышты күні Сізге деніңіздің 
саулығын, шаңырағыңызға 
ырыс байлығын, жүрегіңізге 
мәңгі жастық жалынын, 
көңіліңізге сезімнің шалқыған 
шаттығын тілейміз.

Әрдайым осы тыңғылықты 
да тындырымды қалпыңыздан  
танбай, табыстан табысқа жете 
беріңіз.

Отбасыңыздан ынтымақ, 
басыңыздан бақ таймасын!

Көңіліңіз ғұмыр бойы көтеріңкі 
болып, өмір айдынында қайғы-
мұңды білмей, еркін жүзе 
беріңіз.

Дос - жаран мен туған – туыс 
алдында абыройыңыз әрдайым 
артып, аңсаған арманыңыздың 
асуларына жете беріңіз,-деп 
тілейміз.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: Қарашілік 
ауылдық округі әкімдігі 

аппараты.

Қамшының сабындай қайран 
тірлік бір күні шарт сынары әмбеге 
аян. Өмірдің өзі күшті болғанымен, 
өтетіні өкінішті… «Тумақ бар жер-
де, өлмек те бар»,-дейді шариғат 
сөзі. Шіркін, бәрі орнымен, бәрі 
ретімен келсе – өкініштің өзені та-
сып, қайғының қара жаңбыры жау-
мас еді ғой.

Осыдан бір жарым жыл бұрын 
асқар тау Әкемізден айырылып, 
көп ұзамай апамыз бен жеңгеміз 
өмірден озып, қайғы жұтып 
жүргенде Анамыз МӘНТАЙ 
ЖҮНІСБЕКҚЫЗЫ да бізбен қош 
айтысты. Өмірге 9 бала әкеліп, 
өсіріп жеткізген батыр анамыз 
- өмірінің соңғы күндері қолына 
су құйып, қарап, қасында жүрген 
кенжесі Мақсаттың қызығын көре 
алмай кетті... 

Алдымыз 50 жастан ассақ та, ата – анамыз, үлкендеріміз барда әлі 
бала сияқты едік... Енді...

Мамыр айының 22 – ші жұлдызында Анамыздың бұл фәниден өтіп, 
ғұмырдариясы – мәңгілік ағысқа ауысқанына 40 күн болады.

Анамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәннатта, 
тәні рахатта болсын,-деп дұға етеміз. Рамазан айының басында жам-
басы жерге тиген асыл Анамыздың орны жұмақта болар деп сенеміз.

Бұл жалғаннан мәңгі өмірге ауысып,
Әкемізбен сағынысып табысып.
Көре алмаған қызығы мен шыжығын,
Бітіре алмай жатсызба айтып тауысып.
Сіз барғанша біздің сері Әкеміз,
Пері қызбен алмапты ма танысып.
Соны айтып, күліп жүруші едіңіз,
Енді бүгін жатырсыздар қауышып.
Қош Анашым, Қош Әкешім. Мінгеніңіз пырақ, жаққаныңыз шырақ, 

барғаныңыз жұмақ болсын Әумин.
Бала - шағасы, келіндері мен күйеубалалары, туған - 

туыстары, немере - шөберелері атынан Ербол мен Шынар.


