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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

Ескерту: 2/3 жылға немесе тексеріліп, ақталғандар тізімге га-
зет беті көтермегендіктен тізбедім.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДКНБ МӘЛІМЕТІНЕН.
1. Аллабергенов Жайлау - 1900 жылы туған. 1934 жылдан Ақсу 

ауданының Атқару Комитетінің төрағасы, одан бірінші хатшы. 1938 
жылы 10 наурызда тұтқындалып, 1938 жылы 11 қарашада ату жазасы-
на кесілген. 1957 жылы 15 маусымда Жоғарғы Әскери сот коллегиясы 
ақтаған. 

2. Айдынбаев Ыдырыс - 1890 жылы туған. Тұрағы: №15 ауыл. Бри-
гадир. 1938 жылы 31 қаңтарда тұтқындалып, 1938 жылы 9 ақпанда ату 
жазасына кескен. 1982 жылы 29 шілдеде Талдықорған облыстық соты 
ақтаған. 

3. Айтбаев Жексембай – 1885 жылы туған. Ақсу ауданы, №11 ту-
масы. Білімі – бастауыш. Колхозшы. 26 қараша 1937 жылы Лепсі ПОГК 
тұтқындаған. 4 желтоқсан 1937 жылы Алматы облысы УНКВД үштігі 
58 - 10 бабымен айыптап, 10 жылға соттаған. 24 мамыр 1989 жылы 
Талдықорған облыстық соты ақтаған. 

4. Айтжанов Тұрысбек – 1891 жылы туған. Бүйен - Ақсу ауданы, 
№9 ауыл тумасы. Білімі – бастауыш. Колхозшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, 
№9 ауыл. 7 сәуір 1931 Ақсу ауданы ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 2 мау-
сым 1931 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-10, 59-9 бабтарымен айыптап, ату 
жазасына кескен. 11 желтоқсан 1989 жылы Талдықорған облыстық про-
куратурасы  СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

5. Айтжанов Әбуғали – 1913 жылы туған. Ақсу ауданы, №13 
ауыл тумасы. Білімі – бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, №13 ауыл. 15 
қыркүйек 1931 жылы Ақсу ауданы ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 14 қараша 
1931 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-10, 11 бабтарымен айыптап, 3 жылға 
соттаған. 31 қазан 1989 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

6. Аймамбетов Әбсалам – 1861 жылы туған. Бүйен - Ақсу ауданы, 
№4 ауыл тумасы. Тұрағы: сол ауыл. 16 ақпан 1931 жылы Қаз ССР ПП 
ОГПУ тұтқындаған. 2 наурыз 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ үштігі 58-2 
бабымен айыптап, 3 жылға соттаған. 30 қараша 1999 жылы Алматы 
облыстық прокуратурасы ҚР 14.04.1993 жылғы заңына сәйкес ақтаған. 

7. Аймамбетов Әбсемет – 1861 жылы туған. Бүйен - Ақсу ау-
даны, №4 ауыл тумасы. Тұрағы сол №4 ауыл. 16 ақпан 1931 жылы 
тұтқындалған. 2 наурыз 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ үштігі 58-2 ба-
бымен айыптап, 3 жылға соттаған. 1999 жылы қараша айында Алматы 
облыстық прокуратурасы ақтаған. 

8. Аймамбетов Қағазбек  - 1881 жылы туған. Ақсу ауданы, №2 ауыл 
тумасы. Білімі – бастауыш. Колхозшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №2 ауыл. 
3 маусым 1932 жылы Арасан шекара қорғаушылары тұтқындаған.        
19 шілде 1932 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-10 бабымен жер аударған.            
19 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы ақтаған.

9. Аманкұлов Тілеуберген – 1881 жылы туған. Ақсу ауданы, №12 
ауыл тумасы. Білімі – бастауыш. Малшы. 1 қыркүйек 1931 жылы Ақсу 
ауданы ПП ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 14 қараша 1931 жылы ПП ОГПУ 
үштігі 58-2, 8, 10, 11 бабтарымен айыптап, 10 жылға соттаған. 30 
қыркүйек 1991 Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған. 

10. Ақашев Бекмұрат – 1911 жылы туған. Ақсу ауданы, №3 ауыл 
тумасы. Білімі – бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, №13 ауыл. 10 нау-
рыз 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 11 сәуір 1931 
жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2, 11 бабтарымен айыптап, 5 жылға соттаған. 
10 қазан 1989 жылы ҚазССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған. 

11. Абайбаев Шынкерей – 1919 жылы туған. Ақсу ауданы №12 ауыл 
тумасы. Тұрағы: №12 ауыл. Білімі жоқ. 2 желтоқсан 1931 жылы Ақсу ау-
даны ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 9 қаңтар 1932 жылы ПП ОГПУ үштігі 58 
- 8, 10, 11, 59 - 3 бабтарымен айыптап, 5 жылға соттаған. 3 қазан 1989 
жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

12. Айқожин Ғали – 1898 жылы туған. Ақсу ауданы, №2 ауыл ту-
масы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №12 ауыл. Білімі – бастауыш. Мұғалім.                  
10 наурыз 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ тұтқындаған. 11 сәуір 1931 
жылы Қаз ССР ПП ОГПУ үштігі 58-11 бабымен айыптап, 5 жылға 
соттаған. 10 қазан 1989 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

13. Аязбеков Баймұқан – 1903 жылы туған. Ақсу ауданы, №3 ауыл 
тумасы. Тұрағы: №3 ауыл. Білімі – орта. Приказчик. 10 наурыз 1931 
жылы Қаз ССР ОО ПП ОГПУ тұтқындаған. 11 сәуір 1931 жылы Қаз ССР 
ПП ОГПУ үштігі 58-11 бабымен айыптап, 5 жылға соттаған. 10 қазан 
1989 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған.

14. Атабаев Қалиақбар – 1925 жылы туған. Ақсу ауданы, Абаку-
мовка тумасы. Білімі – бастауыш. Тұрағы: Абакумовка. Есепші. 20 та-
мыз 1951 жылы Талдықорған УМГБ тұтқындаған. 6 қазан 1951 жылы 
Қаз ССР жоғарғы соты 58-10 бабымен айыптап, 5 жылға соттаған.                   
16 желтоқсан 1988 жылы Қаз ССР жоғарғы соты ақтаған.

1930 - 1952 жылдары саяси 
репрессия, қуғын - сүргінге ұшыраған 

Ақсу ауданы азаматтары:

(Басы. Соңы 2 - 3 беттерде).

«Кез - келген ұлттың ұлттық болмысы сақталып қалуы үшін ең алды-
мен оның тілі, мәдениеті, өнері, дәстүрі өміршең болуы керек. Онсыз 
біз ұлттық болмыстың көрінісін көре алмаймыз».

21 мамыр – Мәдениет және өнер қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. 
Осыған орай, "Молықбай" атындағы мәдениет үйінде салтанатты жиын 
өтті. Аталмыш шара осы салаға еңбегі сіңген азаматтарды құттықтау 
мақсатында ұйымдастырылды.

"Молықбай" атындағы мәдениет үйінің басшысы Асхат Сейденұлы:           
- Қазіргі кезде осы салада 150-ге жуық адам жұмыс істейді. Оның 
әрбірінің еңбегі бағалануы керек. Бүгінгі іс-шара жұмысына адал аза-
маттарды атаулы күнмен құттықтауға арналды.

Аудан әкімі Есім Сейілханұлы сала қызметкерлеріне алғыс айтып, ізгі 
тілегін білдірді. Жұмысында айтарлықтай нәтиже көрсеткен мамандар 
Алғыс хат және арнайы сыйлықтармен марапатталды. Мерекелік кеш 
соңы концерттік бағдарламаға ұласты.

Б.СЕЙІТЖАН.

МӘДЕНИЕТ - АДАМЗАТ ӘЛЕМІ

25 мамыр күні Сәтбаев атын-
дағы орта мектеп-гимназиясында 
соңғы қоңырау үні естілді. Осыған 
орай мектеп алаңында салтанат-
ты жиын ұйымдастырылды. Атау-
лы шараға ұстаздар, ата-аналар 
және мектеп бітіруші түлектер 
қатысты. Жиын барысында 
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік Әнұраны орындал-
ды. Тудың астына тұру мәртебесі 
мектептің оқу үздіктері мен 
аудандық, облыстық олимпиада 
жүлдегерлеріне бұйырды. 

Білім ұясының директо-
ры Бекболат Жұмаханұлы 
ұстаздар ұжымына алғысын ай-
тып, болашақ талапкерлерді 
«соңғы қоңырау» мерекесімен 
құттықтады. Сонымен қатар, оқу 
озаттарын Алғыс хатпен марапат-
тады. 

«Қ.И.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп-гимназиясы» КММ-нің ди-
ректоры Бекболат Жұмаханұлы:   
- Ұстаздар қауымы қиын жағдайға 
қарамастан тынымсыз еңбек 
етті.  Осы кезде балаларына 
тіреу бола білген ата-ананың 

СЫҢҒЫРЛА, КҮМІС ҚОҢЫРАУ!

да еңбегі өлшеусіз. Оқушылар 
жауапкершілікті үй ішімен теңдей 
бөлісіп, оқу жылын ойдағыдай 
аяқтап жатыр. Оларға сәттілік серік 
болсын,-дегім келеді.

Ұядан ұшқан аға буын өзінен 

кейінгі бауыр - қарындастарына 
«білім кілтін» табыстады. 
Осылайша жиын соңы аяққы 
қоңыраудың соғылып, түлектердің 
шар ұшыруымен аяқталды.

Бекжан СЕЙІТЖАН.

31 мамыр - ХХ ғасырдың басында талайды сарсаңға салып, қасірет 
шектірген саяси қуғын - сүргін құрбандарын еске алу күні. Бұл дата 
1997 жылы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Жарлығымен бекітілді.

Біз бұл күнді қаралы дата деп атап өтіп, оңай айта салғанымызбен, 
оның түбінде үлкен қайғы - қасірет жатыр. Әрбір қазақтың баласы 
осы қайғы - қасіретті ұмытпауы керек. 31 мамыр – бүкіл қазақ баласы 
көкірегін қарс айырып, бір сәт күрсінетін күн. Өлгенге иман, өткенге 
салауат тілейтін күн. Қаскөй саясаттың қанқұйлы қасап-қыспағынан 
қапыда мерт болған қаншама қазақ баласын жоқтайтын күн.

ХХ ғасырдағы саяси қуғын - сүргін – мыңдаған жазықсыз адамдардың 
қаны мен көз жасына суарылған тарихымыздың шерлі беттерінің бірі 
болып саналады. Әкімшілік - жазалаушы жүйе еңбектеген сәбиді де, 
еңкейген кәріні де, болмысы нәзік әйелді де аяған жоқ. Біздің ендігі 
жердегі борышымыз – осы қанқұйлы жылдардың оқиғасын, оның 
жазықсыз құрбаны болған азаматтардың есімдерін ұмытпау, оларды 
мәңгі есте сақтау. Олардың ішінде біздің де қаншама жерлестеріміз бар. 
Біз сол жастай солған жасампаз тұлғалардың алдында ғұмыр бойы бас 
иіп өтуге міндеттіміз. Бұл – тарихқа мінәжат! Бұл – тағзым! 

Есім Сейілханұлы БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі.  

31 мамыр – саяси қуғын - сүргін 
құрбандарын еске алу күні

21 МАМЫР – МӘДЕНИЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІ!

«Nur Otan» партиясының 
сайлауалды бағдарламасының 
нақты бағыттарының іске асы-
рылуын бақылау бойынша 
аудандық партия филиалы 
жанынан қоғамдық кеңестер 
құрылып, аудандық Саяси 
кеңес Бюросының Қаулысымен 
бекітілді.

«Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық филиалы жанынан 
құрылған «Аграрлық сектор» 
бағыты бойынша  аудандық 
қоғамдық кеңестің бірінші оты-
рысы өткізілді. Күн тәртібінде 
2 мәселе қаралып, «Аграрлық 
сектор» қоғамдық кеңесінің 
мүшелерімен төрағасы та-
ныстырылып және Қоғамдық 
кеңестің 2021 жылға арналған 
жұмыс жоспары бекітілді.

 
Балғын АСҚАРОВА,

«Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық филиалының 

консультанты. 

«Аграрлық 
сектор» бағыты 
бойынша  кеңес



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ28 мамыр 2021 жыл

15. Аманбаев Смағұлбек – 1916 жылы туған. Қапал ауданы, Ащыбұлақ тумасы. Білімі 
- толық емес, орта. Тұрағы: Қызылағаш ауылы. Мұғалім. 5 сәуір 1948 жылы Ақсу ауданы 
МГБ бөлімі тұтқындаған. 25 қазан 1948 жылы Талдықорған облыстық соты 58-10 бабымен 
айыптап, 8 жылға соттаған. 15 қазан 1957 жылы Қаз ССР жоғарғы соты ақтаған. 

16. Ақжолов Әбдірахман – 1898 жылы туған. Талдықорған ауданы, Қапал селосы. Білімі 
– бастауыш. Тұрағы: Талдықорған ауданы, Қоңыр ауылы. Хатшы. 15 қараша 1937 жылы 
Талдықорған ауданы НКВД бөлімі тұтқындаған. 7 желтоқсан 1937 жылы УНКВД үштігі 58-10, 
11 бабтарымен айыптап, ату жазасына кескен. 27 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық 
прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

17. Атибаев Валиахмет - 1906 жылы туған. Талдықорған ауданы, Қапал тумасы. Білімі 
– бастауыш. Жұмысшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, Ащыбұлақ. 19 қараша 1937 жылы Ақсу ауда-
ны НКВД бөлімі тұтқындаған. 4 желтоқсан 1937 жылы НКВД үштігі 58-10 бабымен 10 жылға 
соттаған. 9 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

18. Айтов Кенжебай – 1903 жылы туған. Ақсу ауданы, №12 ауыл тумасы. Білімі – бас-
тауыш. Малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №12 ауыл. 1 қыркүйек 1931 жылы Ақсу ауданы ПП 
ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 14 қараша 1931 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2, 8, 10, 11 бабтарымен 
айыптап, 5 жылға соттаған. 30 қыркүйек 1991 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

19. Аманбаев Байқожа – 1903 жылы туған. Ақсу ауданы, №12 ауыл тумасы. Білімі – 
орташа. Хатшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №12 ауыл. 10 наурыз 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ 
бөлімі тұтқындаған. 11 сәуір 1931 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2, 10, 11 бабтарымен 5 жылға 
соттаған. 10 қазан 1989 жылы ҚазССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған.

20. Арнаев Зейнел - 1912 жылы туған. Ақсу ауданы, №2 ауыл тумасы. Білімі – бастау-
ыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, Матай станциясы. 2 қыркүйек 1937 жылы Қаз ССР ОДТО ГУГБ 
НКВД –сы тұтқындаған. 10 қазан 1937 жылы Алматы облысы УНКВД үштігі 58-10 бабымен 
10 жылға соттаған. 12 мамыр 1989 жылы Алматы облыстық прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған. Сарбасов Арнай болыстың ұлы. 

21. Асылбеков Әбдірахман – 1900 жылы туған. Талдықорған ауданы, Қапал тумасы. 
Білімі – бастауыш. Малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, Қапал. 4 қыркүйек 1937 жылы Ақсу ауда-
ны УНКВД бөлімі тұтқындаған. 17 қазан 1937 жылы УНКВД үштігі 58-7, 10 бабтарымен 10 
жылға соттаған. 4 маусым 1960 жылы Алматы облыстық соты ақтаған. 

22. Әділбаев Жұматай – 1889 жылы туған. Ақсу ауданы, №11 ауыл тумасы. Тұрағы: №11 
ауыл. 2 желтоқсан 1931 жылы Ақсу ауданы ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 9 қаңтар 1932 жылы 
ПП ОГПУ үштігі 58-8, 10, 11, 59-3 бабтарымен айыптап, 10 жылға соттаған. 3 қазан 1989 
жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына 
сәйкес ақтаған.

23. Әлімбеков Тұрсынхан – 1897 жылы туған. Ақсу ауданы, Романовка тумасы. Білімі 
– бастауыш. Тұрағы: Қаратал ауданы, Үштөбе. 3 желтоқсан 1937 жылы Бөрлітөбе ауданы 
НКВД бөлімі тұтқындаған. 1 ақпан 1938 жылы УНКВД үштігі 58-10 бабымен айыптап, ату 
жазасына кескен. 26 суір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

24. Әбсәләмов Ахметбек – 1895 жылы туған. Ақсу ауданы, №4 ауыл тумасы. Тұрағы: 
Ақсу ауданы, № 4 ауыл. 16 ақпан 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ бөлімі тұтқындаған.                   
2 наурыз 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ үштігі 58-2 бабымен айыптап, ату жазасына кескен. 
30 қараша 1999 жылы Алматы облыстық прокуратурасы ақтаған.

25. Байсақұлы қобызшы Молықбай (1857-1930 ж.ж.). Айтыскер ақын Алтынбаев 
Қалихан (1927–2002): «Қобызға тіл бітірген Байсақ пенен Молықбай», - дейді. Байсақ 
- дәупірім бақсы, қобызшы, үш ішекті домбырада ойнаған күйші. Арғын еліндегі бір аста 
қобызын ат бәйгесіне қосып келтіргені туралы Қарқаралы ауданы, Темірші болысында 
жасаған Оспан қарт деректейді. Қобызшы Байсақтың өнеріне жастар мен ақын Сараның 
еліктегенін, елі Тастемір Азынақұлұлы Ахмет ақын:

«Күй төккен Байсақты көрген бала,
Нұр қонад көкейіне көкірек жана.
Құмарта қобыз тыңдап жүргендердің,
Ішінде ерекшелеу еді Сара», - дейді. Байсақтың қобызын Бөрібек (Қисық) ата Ақбаздағы 

екі бөлмелі тоқал үйінде 1958-62 жылдары сақтап ұстайды. Бөрібектен кейін Молықбайдың 
келіні Адасқан 1984 жылға дейін Үлгілідегі үйінде сақтайды. Қара қобыз сәл жел лебінен 
дем алғандай, өз-өзінен сыңсып дауыс шығарады екен. Ауыл адамдары: «Ұлы Отан 
1941-1945 соғыс жылдары қара қобыз халықпен бірге қайғырып, неше алуан мұңды саз-
дар шығарды», - дейді. «Тоқсан күй қобызында Молықбайдың», «Молықбай шал қобыз 
тартса Амантекше жайлауы жауындатқан»,  «Молықбай қобызында ойнағанда, көз көрген 
тақыр жерден шаң ұшқанын», «Молықбай Ілиястың атын қойған» деген сөздер халықта кең 
таралған. Ілияс Жансүгірұлы «Күйші» поэмасында қобызшы Молықбайдың тоқсан күйінің 
бірнешеуін қолданған. 

Молықбай Жансүгірдің ағасы Берсүгірдің тілегін жықпай, жас сәбиге «Қызырілияс» деп 
азан шақырып, пайғамбардың есімін қойған. «Қалқаман-Мамыр» кітабындағы «Қызырілияс» 
деген Ілиястың қолтаңбасы сол шындықтың белгісі. Ол есіммен Ілияс «Қыли» мектебіне 
түскенге дейін аталғанын Ілиястың туған інісі Қызырбек Жансүгіров айтса, Бимағзұмның 
ұлы Кәппай куәлайды. Біләл Сүлеевтің ұсынысымен Қызырілиясты «Ілияс» деп атай-
ды. Қалпендеұлы Орысбай: «Жансүгір той жасады. Шиліөзектің бойында ат бәйгесі өтті. 
Жансүгір тойға Молықбайды шақырды. Басына бөрік киген, бойы ортадан жоғары, өткір жа-
нарлы, жүзі нұрлы. Әр адамға тесіле қарап отырды. Жұрт Молықбай келді! - деп шуылдап 
жатты. Ойын баласы едім», – дейді. 

 Ілияс Жансүгіров 1925 жылы музыка зерттеушісі Затаевичті Ақсу өңіріне әкеп, қобызшы 
Молықбай орындаған бірнеше күйлерді жазып алады. Молықбайдың қыл қобыз бен үш 
ішекті домбырада орындаған күйлері: «Құлақ» күйі, Қорқыттың күйлері: «Бозінген», «Жез 
киік», «Ақ көбік, көк көбік», «Аққу», «Құдіреттің құсы», Ер Әлінің «Дүлдүлі», Асанқайғының 
күйлері: «Желмая», әкесі Байсақтың күйі «Ерден», «Он сан мен Орманбеттің айырылғаны», 
Кетбұқаның күйі «Ақсақ құлан», Ықыластың күйі «Ықылас», «Қазан», «Қорамжан», Керей 
Байжігіттің күйі «Қара жорға», Абылай ханның күйі «Абылайдың жорғасы», Тәттімбеттің 
күйі «Сылқылдақ», «Мәдіген шора», «Барақ», «Жошы хан», «Бес төре», «Ақмеди», «Әуре-
сарсаң сандал көк», «Түрікпен», «Әрине-ау», «Түйек қалды», «Борлы қыз», «Қос келіншек», 
«Қарқара-ау», «Қос мерген», «Терісқақпай», «Қорқыт», «Шыңғысбай қоңыры», «Саркідір». 
Қобызшы Молықбайдың орындаған «Аққу», «Құдыреттің құсы», «Ақ көбік, көк көбік» 
күйлерінің мазмұнына жазушы Мұхтар Әуезов очерктер жазған. 

 Молықбай: «Кием шиеленіседі», - деп Байғазы Мүсәпір мен Орысбай батырлардың 
зираттарының маңайына тақау қобызын ойнамапты. Мырзақұлдың асында, 1927 жылы, 
«көз» өнер сайысында Молықбай бас жүлдені иеленеді.

Қобызшы Молықбай Алматының жанындағы Көкесік түрмесінде іш өту ауыруынан 1930 
жылы, 30 сәуірде қайтыс болады. Зираты белгісіз. Түрмеге хал-жағдайын білуге аталас інісі 
Елубаев Жанатбек барған. Молықбайдың кіндігінен Есбол, одан Оспанбек, одан Нұрбек, 
Нұрлыбек, Нұржамал есімді қыз тарайды. Оспанбекұлы Нұрлыбекте әкесі Оспанбектің 
Молықбайдан таратқан шежіресі бар. Нұрлыбектен Мақсат, Дидар. Нұржамалдан Серікхан 
- әскери полковник.

 Қаз ҰМА профессоры Раушан Қожабекқызы Мұсақожаева: «Қорқыт күйлері әлі тірі. 
Молықбай қобызшы оның күйлерін халыққа жеткізе білді. Молықбайды өз көзімен көріп, 
күйлерін тыңдап, «Күй» поэмасын жазған Ілиясқа алғысымыз шексіз. Өнер өшпейді. 
Молықбай - ол Паганини сияқты дүлдүл, дарын иесі. Паганиниге ескерткіш орнатылған. 
Байсақұлы қобызшы Молықбайға еш ескерткіш орнатылмаған. Бұл өкінішті», - дейді.

26. Байболов Жазыбай - 1901 жылы туған. Ақсу ауданы, №23 ауыл тумасы. Білімі – бас-
тауыш. Кербұлақ ауданы, Қоғалы селосының тұрғыны. Мұғалім. 1937 жылы 28 қыркүйекте 
Қоғалы ауданы НКВД бөлімі тұтқындаған. 1937 жылы 1 желтоқсанда УНКВД үштігі 58-7 
бабпен айыптап, 10 жылға соттаған. 1989 жылы 12 қаңтарда Талдықорған облыстық соты 
ақтаған.

27. Бабашев Мұрын - 1902 жылы туған. Лепсі уезі, Сарқарын, №10 ауыл тумасы. Білімі 
– бастауыш. Басқарма. №15 ауыл тұрғыны. 1937 жылы 19 қарашада Ақсу ауданы НКВД 
бөлімі тұтқындап, УНКВД үштігі айыбымен 58-10 бабымен 11 жылға сотталған. 1956 жылы 
16 сәуірде Талдықорған облыстық соты ақтаған. 

28. Балабеков Дәулетбек - 1893 жылы туған. Ақсу ауданы, №2 ауыл тумасы. Білімі – 
бастауыш. Колхозшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №2 ауыл. 7 наурыз 1933 жылы Ақсу ауданы 
ОГПУ бөлімі тұтқындап, ПП ОГПУ бөлімі үштігі 8 маусым 1933 жылы 58-7 баппен айып-
тап, 3 жылға соттаған. 4 мамыр 1989 Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

29. Балабеков Есенаман - 1889 жылы туған. Ақсу ауданы, №4 ауыл тумасы. Білімі – ба-
стауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, №4 ауыл. Партшкол меңгерушісі. 7 наурыз 1933 жылы Ақсу 
ауданы ОГПУ бөлімі тұтқындап, ПП ОГПУ үштігі 8 шілде 1933 жылы 58-7 баппен 10 жылға 
соттаған. Мерзімі бітпей, қашып елге келген. 7 желтоқсан 1937 жылы Ақсу ауданы НКВД 
бөлімі қайта тұтқындаған. 18 желтоқсан 1937 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2, 10, 11 баптарымен 
ату жазасына кесілген. 25 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – 

дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.
30. Балабеков Қабдолла - 1913 жылы туған. Ақсу ауданы, №6 ауыл тумасы. Табельщик. 

27 наурыз 1933 жылы Ақсу ауданы ОГПУ бөлімі тұтқындаған. ПП ОГПУ үштігі 58-7 бабы-
мен айыптап, 5 жылға соттаған. 26 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы 
СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

31. Байсалбеков Тірібол - 1909 жылы туған. Ақсу ауланы, Көкжайдақ ауылы тумасы. 
Тұрағы: Ақсу ауданы, Көкжайдақ ауылы. 18 қыркүйек 1942 жылы Ақсу ауданы НКВД бөлімі 
тұтқындаған. 19 маусым 1943 жылы СССР НКВД арнайы құпия жиынының шешімімен 58-2, 
7, 10, 11 бабтарымен айыпталып, 10 жылға соттаған. 27 маусым 1956 жылы Талдықорған 
облыстық соты президиумы ақтаған. 

32. Байымбетов Мұса – 1890 жылы туған. Ақсу ауданы, №14 ауыл тумасы. Тұрағы: 
Ақсу ауданы, №14 ауыл. 27 маусым 1933 жылы Ақсу ауданы ОГПУ бөлімі тұтқындаған.        
7 қыркүйек 1933 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ үштігі 58-10 бабпен айыптап, 5 жылға соттаған. 
9 қаңтар 1989 жылы Талдықорған облыстық сотының президиумы СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

33. Байтуғанов Дамбай – 1896 жылы туған. Ақсу ауданы, №3 ферма тумасы. Білімі – 
бастауыш. Жұмысшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №3 ферма. 19 желтоқсан 1937 жылы Лепсі 
шекара комендатурасы тұтқындаған. 31 желтоқсан 1937 жылы УНКВД үштігі 58-10 бабы-
мен айыптап, 10 жылға соттаған. 9 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы 
СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

34. Балқыбеков Нұрбек – 1896 жылы туған. Ақсу ауданы, №2 ауыл тумасы. Білімі – ба-
стауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, №2 ауыл. Қабылдаушы. 12 сәуір 1933 жылы Ақсу ауданы 
ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 8 шілде 1933 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-7 бабымен айыптап, 10 
жылға соттаған. 4 мамыр 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы ақтаған.

35. Балабаев Тұрғамбай – 1894 жылы туған. Ақсу ауданы, №6 ауыл тумасы. Білімі-
бастауыш. Колхозшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, Бөрлітөбе. 21 қазан 1937 жылы Бөрлітөбе 
НКВД бөлімі тұтқындаған. 4 желтоқсан 1937 жылы НКВД үштігі 58-10 бабымен айыптап, 
10 жылға соттаған. 9 сәуір1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

36. Барлыбеков Қазырбек – 1911 жылы туған. Ақсу ауданы, №3 ауыл тумасы. Білімі – 
бастауыш. Малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, № 3 ауыл. 3 сәуір 1931 жылы ҚазССР ПП ОГПУ 
бөлімі тұтқындаған. 14 маусым 1931 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2 бабымен айыптап, 10 
жылға соттаған. 7 шілде 1992 жылы ҚазССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған.

37. Барменқұлов Құрман – 1903 жылы туған. Білімі жоқ. Қожайын. Ақсу ауданы, №16 
ауыл тумасы. 18 сәуір 1931 жылы Талдықорған ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 14 маусым 1931 
жылы ПП ОГПУ үштігі 58-8, 10, 59-3 бабтарымен айыптап, 5 жылға соттаған. 7 шілде 1997 
жылы Алматы облысы прокуратурасы ақтаған.

38. Байызрахманов Ақмәди -1895 жылы туған. Ақсу ауданы, №20 ауыл тумасы. Білімі 
жоқ. Малшы. 1 сәуір 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 21 сәуір 1931 жылы 
ПП ОГПУ үштігі 58-2 бабымен айыптап, 10 жылға соттаған. 25 қаңтар 1990 жылы Қаз ССР 
прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

39. Байызрахманов Құрманғали -1895 жылы туған. Ақсу ауданы, №11 ауыл тумасы. 
Білімі жоқ. Малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №11 ауыл. 1 сәуір 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ 
бөлімі тұтқындаған. 21 сәуір 1931 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2 бабымен айыптап, 10 жылға 
соттаған. 25 қаңтар 1990 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған.

40. Байжұманов Нұри – 1875 жылы туған. Ақсу ауданы, №20 ауыл тумасы. Білімі жоқ. 
Малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №20 ауыл. 18 мамыр 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ бөлімі 
тұтқындаған. 13 наурыз 1931 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2 бабымен айыптап, 5 жылға жер 
аударған. 30 қыркүйек 1991 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған.

41. Байгөбеков Ахмет – 1881 жылы туған. Ақсу ауданы, №6 ауыл тумасы. Білімі – бас-
тауыш.  Басқарма. 27 наурыз 1933 жылы Ақсу ауданы ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 23 мамыр 
1933 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-7 бабымен айыптап, 10 жылға соттаған. 10 қазан 1989 жылы 
Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

42. Байқабылов Байзан – 1862 жылы туған. Ақсу ауданы, №12 ауыл тумасы. Білімі – 
бастауыш. Малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №12 ауыл. 1 қыркүйек 1931 жылы тұтқындалған. 
ҚазССР ПП ОГПУ үштігі 58-2, 8, 10 бабтарымен айыптап, 3 жылға концлагерге соттаған. 
1991 жылы қыркүйек айында Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған.

43. Байбашев Күшік  - 1875 жылы туған. Ақсу ауданы тумасы. Білімі – бастауыш. Колхоз-
шы. 27 наурыз 1933 жылы Ақсу ауданы ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 23 мамыр 1933 жылы ПП 
ОГПУ үштігі 58-7 бабымен айыптап, 10 жылға соттаған. 26 сәуір 1989 жылы Талдықорған 
облыстық прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

44. Байытов Жұмабай - 1896 жылы туған. Ақсу ауданы, №13 ауыл тумасы. Білімі – 
бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, №13 ауыл. Басқарма. 30 қаңтар 1938 жылы Ақсу ауданы 
НКВД бөлімі тұтқындаған. 13 ақпан 1938 жылы УНКВД үштігі 58-10, 11 бабтарымен ай-
ыптап, атау жазасына кескен. 26 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы 
СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

45. Бакиев (Бәкеев) Сүлеймен – 1888 жылы туған. Талдықорған облысы, Ақсу ауданының 
тумасы. Тұрағы: Тесіктоған ауылы. №4 ауыл/кеңесінің төрағасы. Алматы облысы УНКВД 
үштігі 25.12.1937 жылы тұтқындап, 58 баппен 5.01.1938 жылы атылған. Талдықорған 
облыстық соты 30.12.1957 жылы ақтаған. «Жаңалық» мемориальдық қорымына жерленген.

46. Бағрамов Әлсейіт – 1897 жылы туған. Алматы облысы, Ақсу ауданы, №11 ауыл. 
Тұрағы: №11 ауыл. Мұғалім. Алматы облысы УНКВД үштігі 25.12.1937 жылы тұтқындап, 
58-10 бабымен 5.01.1938 жылы ату жазасын қолданған. Талдықорған облыстық сотының 
17.11.1955 жылғы қаулысымен ақталған. «Жаңалық» мемориальдық қорымына жерленген.

47. Бұғытаев Иманесжан – 1903 жылы туған. Ақсу ауданы, № 2 ауыл тумасы. Білімі 
– бастауыш. Колхозшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, № 2 ауыл. 14 сәуір 1933 жылы Ақсу ау-
даны ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 8 маусым 1933 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-7 бабымен 10 
жылға соттаған. 4 мамыр 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

48. Берсүгіров Сұлтанбек – 1911 жылы туған. Ақсу ауданы, Қапал тумасы. Білімі – 
жоғарғы гуманитарлық. Мұғалім. Тұрағы: Еңбекші қазақ ауданы, Түрген селосы. 30 шілде 
1937 жылы Алматы облысы УНКВД бөлімі тұтқындаған. 7 желтоқсан 1937 жылы Алматы об-
лысы УНКВД үштігі 58-10, 11 бабтарымен 10 жылға соттаған. 26 наурыз 1955 жылы СССР 
жоғарғы соты ақтаған.

49. Бейсембаев Қасымбек – 1893 жылы туған. Ақсу ауданы, 3 ауыл/кеңесі  тумасы. 
Тұрағы: Матай станциясы. 1 қыркүйек 1937 жылы Аякөз станциясы ОДТО ГУГБ бөлімі 
тұтқындаған. 10 қазан 1937 жылы УНКВД үштігі 58-10 бабымен ату жазасына кескен. 28 
сәуір 1989 жылы Семей облыстық прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына 
сәйкес ақтаған.

50. Бейсетбаев Исағали – 1911 жылы туған. Ақсу ауданы, №3 ауыл тумасы. Білімі – 
бастауыш. Малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №3 ауыл. 3 сәуір 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ 
бөлімі тұтқындаған. 14 маусым 1931 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2 бабымен 5 жылға соттаған. 
7 шілде 1992 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына 
сәйкес ақтаған. Қылиев Бейсетбайдың ұрпағы. 

51. Бекбосынов Сүлеймен – 1877 жылы туған. Ақсу ауданы, №8 ауыл тумасы. Білімі 
– бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, Баласаз. 28 қараша 1937 жылы ОС ПК НКВД бөлімі 
тұтқындаған. 10 желтоқсан 1937 жылы Алматы облысы УНКВД үштігі 58-7 бабымен 10 
жылға соттаған. 19 мамыр 1989 жылы Алматы облыстық прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

52. Бекбосынов Мұқаш – 1885 жылы туған. Ақсу ауданы, Қызылағаш тумасы. Білімі – 
орташа. Жұмысшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, Көлтабан. 28 қараша 1937 жылы Ақсу ауданы 
НКВД бөлімі тұтқындаған. 21 қараша 1937 жылы Алматы облысы УНКВД үштігі 58-10 бабы-
мен 10 жылға соттаған. 29 маусым 1960 жылы Қаз ССР УАО КГБ СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған. 

53. Бисекенов Мұқан – 1900 жылы туған. Ақсу ауданы, №3 ауыл тумасы. Білімі – бастау-
ыш. Егінші. Тұрағы: Ақсу ауданы, №3 ауыл. 10 желтоқсан 1932 жылы Ақсу ауданы ОГПУ 
бөлімі тұтқындаған. 31 қаңтар 1933 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-7, 8, 59-3 бабтарымен ату 
жазасына кескен. 10 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

54. Боранбаев Шәріп – 1880 жылы туған. Ақсу ауданы, Қырыққұдық шатқалы. Білімі – 
бастауыш. Колхозшы. Тұрағы: Сарқан ауданы, №20 ауыл. 1937 жылы 29 қарашада Ақсу 
ауданы УНКВД бөлімшесі тұтқындап, 1937 жылы 4 желтоқсанда Алматы облысы УНКВД 
үштігі 58 – 10 бабпен 10 жылға соттаған. 6 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық про-
куратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

55. Дәрменбеков Төлеулі – 1903 жылы туған. Білімі – бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, 
№11 ауыл. Мұғалім. 21 желтоқсан 1937 жылы Ақсу ауданы НКВД бөлімі тұтқындаған. 31 
желтоқсан 1937 жылы УНКВД үштігі 58-2, 10, 11 бабтарымен айыптап, 10 жылға соттаған. 

1930 - 1952 жылдары саяси репрессия, қуғын - сүргінге ұшыраған Ақсу ауданы азаматтары:
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17 ақпан 1959 жылы Талдықорған облыстық соты ақтаған.
56. Дәуренбеков Шаймерден – 1909 жылы туған. Ақсу ауданы, №20 ауыл тумасы. Білімі 

жоқ. Колхозшы. Малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №20 ауыл. 18 мамыр 1931 жылы ҚазССР 
ПП ОГПУ тұтқындаған. 13 наурыз 1932 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2 бабымен айыптап, ату 
жазасына кескен. 30 қыркүйек 1991 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

57. Есімбеков Ырысбек – 1905 жылы туған. Ақсу ауданы, №12 ауыл тумасы. Білімі жоқ. 
2 желтоқсан 1931 жылы Ақсу ауданы ПП ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 9 қаңтар 1932 жылы 
ПП ОГПУ үштігі 58-8, 10, 11 бабтарымен айыптап, 5 жылға соттаған. 3 қазан 1989 жылы 
Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес 
ақтаған. 

58. Елубаев Нөкербек - 1893 жылы туған. Тұрағы: Ақсу ауданы, Үлгілі мекені. 3 шілде 
1945 жылы Ақсу ауданы НКВД бөлімі тұтқындаған. Талдықорған облыстық соты 14 қараша 
1945 жылы 58-10 бабымен айыптап, 5 жылға соттаған. 29 маусым 1965 жылы Қаз ССР 
жоғарғы кеңесі ақтаған. 

59. Еркетанов Айткәрім - 1899 жылы туған. Ақсу ауданы, Қарасу ауылы тумасы. Білімі 
– бастауыш. Ақсу ауданы, 4 Октябрь колхозы тұрғыны. Басқарма. 1942 жылы 19 қазанда 
Ақсу ауданы НКВД бөлімі тұтқындаған. СССР ерекше НКВД бөлімі 58-2, 7, 11 бабтарымен 
айыптап, 10 жылға сотталған. 1956 жылы 27 шілдеде Талдықорған облыстық сотының Пре-
зидиумы ақтаған.

60. Еркінбеков Дүйсембек – 1905 жылы туған. Ақсу ауданы тумасы. Білімі – жоғарғы 
гуманитарлық. Тұрағы: Алматы қаласы. Жазушылар одағының мүшесі. 12 қыркүйек 1945 
жылы Қаз ССР НКГБ бөлімі тұтқындаған. 10 сәуір 1946 жылы Қаз ССР жоғарғы соты 58-
10, 11 бабтарымен айыптап, 8 жылға соттаған. 4 тамыз 1992 жылы ҚР бас прокуратурасы 
ақтаған.

61. Ерасылов Бекмұхамет – 1910 жылы туған. Ақсу ауданы, №4 ауыл тумасы. Білімі 
– бітірмеген жоғарғы оқу орны. Тұрағы: Қордай ауданы, Георгиевка селосы. Облыстық кол-
хоз мектебі. 27 желтоқсан 1937 жылы Қордай ауданы НКВД бөлімі тұтқындаған. Алматы 
облысы УНКВД үштігі 58-10 бабымен айыптап, 10 жылға соттаған. 17 қыркүйек 1956 жылы 
Жамбыл облыстық соты ақтаған.

62. Ерболатов Ахметбай - 1910 жылы туған. Ақсу ауданы, №16 ауыл тумасы. Білімі 
– орта. Тұрағы: Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш селосы. Бастықтың орынбаса-
ры. 28 қазан 1937 жылы Қаз ССР УГБ НКВД бөлімі тұтқындаған. 10 желтоқсан 1937 жылы 
Алматы облысы УНКВД үштігі 58-7. 10 бабтарымен айыптап, 10 жылға соттаған. 10 тамыз 
1957 жылы Алматы облыстық соты ақтаған.

63. Еркебұланов Кәрішал – 1870 жылы туған. Талдықорған ауданы, Қапал тумасы. 
Білімі жоқ. Колхозшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №12 ауыл. 17 тамыз 1932 жылы Ақсу ауданы 
ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 14 қараша 1932 жылы Қаз ССР үштігі 58-10, 11 бабтарымен ай-
ыптап, 3 жылға жер аударған. 25 наурыз 1960 жылы Алматы облыстық соты ақтаған.  

64. Есімбеков Ақанбай – 1881 жылы туған. Ақсу ауданы, №6 ауыл тумасы. Білімі – ба-
стауыш. Колхозшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №6 ауыл. 27 наурыз 1933 жылы Ақсу ауданы 
ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 23 мамыр 1933 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-10 бабымен айыптап, 
10 жылға соттаған. 26 сәуір 1990 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

65. Есімбеков Мырзабек – 1886 жылы туған. Алматы облысы, Бүйен - Ақсу ауданы. 
Жеке шаруалықпен айналысқан. ҚазССР ПП ОГПУ үштігі 2.031931 тұтқындап, 58-2 баб-
пен 2.03.1931 жылы атылған. Алматы облыстық прокуратурасының 30.11.1999 жылғы 
шешімімен ақталған. «Жаңалық» мемориальдық қорымына жерленген.

66. Жансүгіров Ілияс - 1894 жылы туған. Ақсу ауданы, №4 ауыл тумасы. Тұрағы: Алма-
ты қаласы. 1937 жылы 11 шілдеде Қаз ССР НКВД-сы тұтқындаған. СССР жоғарғы соты 26 
ақпан 1938 жылы 58-2, 8, 11 бабтарымен айыптап, ату жазасына кескен. 4 сәуір 1957 жылы 
СССР жоғарғы соты ақтаған. 

67. Жақсыбеков Ыдырыс – 1900 жылы туған. Ақсу ауданы, №6 ауыл тумасы. Білімі – 
бастауыш. Колхозшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №6 ауыл. 27 наурыз 1933 жылы Ақсу ауданы 
ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 5 сәуір 1933 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-10 бабымен айыптап, 10 
жылға соттаған.  26 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған. 

68. Жақанов Дәулетбай – 1886 жылы туған. Ақсу ауданы, №11 ауыл тумасы. Білімі – 
бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, №6 ауыл. 10 наурыз 1931 жылы ҚазССР ПП ОГПУ бөлімі 
тұтқындаған. 11 сәуір 1931 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2, 11 бабтарымен айыптап, 5 жылға 
соттаған. 10 қазан 1989 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған.

69. Жақанов Мұстапа – 1886 жылы туған. Ақсу ауданы, №11 ауыл тумасы. Білімі – ба-
стауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, №6 ауыл. 10 наурыз 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ бөлімі 
тұтқындаған. 11 сәуір 1931 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2, 11 бабтарымен айыптап, 5 жылға 
соттаған. 10 қазан 1989 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған.

70. Жақанбаев Қасым – 1885 жылы туған. Талдықорған облысы, Бөрлітөбе ауданы. 
«Көкжиде» колхозының колхозшысы. Алматы облысы УНКВД үштігі 21.11.1937 тұтқындап, 
58-10 бабымен 27.11.1937 жылы атылған. Талдықорған облыстық соты 4.05.1989 жылы 
ақтаған. «Жаңалық» мемориальдық қорымына жерленген.

71. Жәнібеков Есейбек - 1913 жылы туған. Ақсу ауданы, №2 ауыл тумасы. Білімі жоқ. 
Колхозшы. Тұрағы Ақсу ауданы №2 ауыл. 7 наурыз 1933 жылы Ақсу ауданы ОГПУ бөлімі 
тұтқындаған. 8 шілде 1933 жылы ОГПУ үштігі 58-7 бабпен айыптап, 5 жылға соттаған. 4 ма-
мыр 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы 16.01.1989 жылғы СССР жарлығына 
сәйкес ақтаған.

72. Жазылбеков Нұғыман – 1896 жылы туған. Ақсу ауданы, №8 ауыл тумасы. Білімі 
– бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, №9 ауыл. 12 тамыз 1931 жылы Ақсу ауданы НКВД 
бөлімі тұтқындаған. 16 қазан 1931 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-10, 11 бабтарымен айыптап, 8 
жылға соттаған. 5 мамыр 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

73. Жолжақсынов Байтұрған – 1906 жылы туған. Ақсу ауданы, Діңгек ауылы тума-
сы. Білімі – бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, Діңгек ауылы. Бригадир. 12 қазан 1941 жылы 
Сарқан ауданы МРО НКГБ бөлімі тұтқындаған. 7 ақпан 1942 жылы СССР НКВД –нің ерекше 
кеңесі шешімімен 58-10 бабымен айыптап, ату жазасына кескен. 26 мамыр 1960 жылы 
ҚазССР жоғарғы сотының сот коллегиясы ақтаған.

74. Жұмаділов Ахметқали – 1906 жылы туған. Талдықорған облысы, Ақсу ауданы, 4 
Октябрь колхозы. СССР НКВД-сы 7.02.1942 тұтқындап, 58 баппен 6.03.1942 жылы атылған. 
ҚазССР жоғарғы соты 26.05.1960 жылы ақтаған. «Жаңалық» мемориальдық қорымына 
жерленген.

75. Имамбаев Кәрім - 1896 жылы туған. Ақсу ауданы №3 ауыл тумасы. Білімі – баста-
уыш. Тұрағы Ақсу ауданы №3 ауыл. 11 наурыз 1933 жылы Ақмола облыстық ПП ОГПУ 
бөлімі тұтқындаған. ҚазССР ПП ОГПУ үштігі 29 сәуір 1933 жылы 58-10 бабымен айыптап, 
17 жылға соттаған. Қарлагта отырған. 30 қазан 1992 жылы Қазақстан бас прокуратурасы 
СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

76. Ізбасаров Омарбек - 1876 жылы туған. №3 ауыл тумасы. Білімі бастауыш. 1937 
жылы 29 қарашада тұтқындалып, 1937 жылы 4 желтоқсанда ату жазасына кесілген. 1989 
жылы 19 сәуірде Талдықорған облыстық прокуратурасы «кінәсіз» деп ақтаған.

77. Кебеков Қожағазы 1888 жылы туған. №11 ауыл тумасы. Орта арнайы білімді. 
Мұғалім. 1937 жылы 22 қарашада тұтқындалып, 1937 жылы 31 желтоқсанда ату жазасына 
кесіледі. Талдықорған облыстық соты 1955 жылы 31 қазанда «кінәсіз» деп ақтаған. 

78. Кәрібаев Имаш  - 1911 жылы туған. Ақсу ауданы, № 9 ауыл тумасы. Білімі – бастау-
ыш. Завхоз. Тұрағы: Сарқан ауданы, Сарқан. 12 тамыз 1942 жылы Сарқан ауданы НКВД 
бөлімі тұтқындаған. 9 қаңтар 1943 жылы СССР НКВД –нің ерекше кеңесі 58-11, 2 бабтары-
мен айыптап, 10 жылға соттаған. 22 қараша 1954 жылы Орталық комиссия шешімі ақтаған.

79. Қарықов Қайырбек – 1902 жылы туған. Ақсу ауданы, №2 ауыл (Тесіктоған) тумасы. 
Білімі – бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, №2 ауыл. Басқарма. 7 наурыз 1933 жылы Ақсу ау-
даны ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 8 маусым 1933 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-7 бабымен айып-
тап, 10 жылға соттаған. 4 мамыр 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР 
– дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған. 

80. Қасымбеков Қаупен – 1892 жылы туған. Ақсу ауданы, Басқан ауылы тумасы. Білімі 
– бастауыш. Ферма бастығы. Тұрағы: Ақсу ауданы, Басқан. 20 желтоқсан 1937 жылы Ақсу 
ауданы НКВД бөлімі тұтқындаған. 31 желтоқсан 1937 жылы Алматы облысы НКВД үштігі 
58-2, 10, 11 бабтарымен ату жазасына кескен. 15 наурыз 1963 жылы Алматы облыстық 
соты ақтаған. 

81. Қасболатов Ысқақ  - 1893 жылы туған. Ақсу ауданы, №20 ауыл тумасы. Білімі жоқ. 
Колхозда малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №20 ауыл. 18 мамыр 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ 
бөлімі тұтқындаған. 13 наурыз 1932 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2 бабымен ату жазасына 
кескен. 30 қыркүйек 1991 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған. 

82. Қазанбаев Сыдық – 1904 жылы туған. Ақсу ауданы, №4 (Тесіктоған) ауыл тумасы. 

Білімі – бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, Тесіктоған. 19 желтоқсан 1937 жылы Ақсу ауданы 
УНКВД бөлімі тұтқындаған. 25 желтоқсан 1937 жылы УНКВД үштігі 58-10, 11, 2 бабтары-
мен айыптап, 10 жылға соттаған. 8 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы 
СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

83. Қатарбаев Болғанбай – 1898 жылы туған. Талдықорған облысы, Ақсу ауданы, №9 
ауыл. 4 Октябрь колхозының бригадирі. СССР НКВД-сы 7.02.1942 жылы тұтқындап, 58 бап-
пен 6.03.1942 жылы атылған. Қаз ССР жоғарғы соты 26.05.1960 жылы ақтаған. «Жаңалық» 
мемориальдық қорымына жерленген.

84. Құдайбергенов Нұрғали – 1905 жылы туған. Ақсу ауданы, №12 ауыл тумасы. Білімі 
– орташа. Колхоз сотының орынбасары. Тұрағы: Ақсу ауданы, №12 ауыл. 6 қазан 1933 
жылы Ақсу ауданы ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 23 қазан 1933 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-10 
бабымен айыптап, 5 жылға соттаған. 18 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокура-
турасы ақтаған.

85. Қилыбаев Нұрғали – 1882 жылы туған. Ақсу ауданы, №3, Қопа ауылы тумасы. Білімі 
– бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, Қопа ауылы. 19 тамыз 1937 жылы Ақсу ауданы НКВД 
бөлімі тұтқындаған. 31 тамыз 1937 жылы Алматы облысы УНКВД үштігі 58-2, 10 бабтары-
мен айыптап, ату жазасына кескен. 8 сәуір 1960 Алматы облыстық соты ақтаған.

86. Қалиев Есімжан – 1894 жылы туған. Бүйен - Ақсу ауданы, №11 ауыл тумасы. Білімі 
– бастауыш. Малшы. Тұрағы: Алматы облысы, Талдықорған ауданы. 1938 жылы 7 ақпанда 
Талдықорған ауданы НКВД бөлімі тұтқындаған. 1938 жылы 13 ақпанда НКВД үштігі РСФСР 
ҚК 58-10 бабымен ату жазасына кескен. 1989 жылы 26 сәуірде Талдықорған облыстық про-
куратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

87. Қалиев Жекен – 1931 жылы туған. Ақсу ауданы, Ақсу ауылы тумасы. Білімі – жоғарғы 
гуманитарлық Шет тілі институтын бітірмеген студент. Тұрағы Алматы қаласы. 1951 жылы 
18 қаңтарда Қаз ССР МГБ тұтқындаған. 1951 жылы 15 маусымда ҚазССР жоғарғы сотының 
қылмыстық істер сот коллегиясы шешімімен РСФСР ҚК 58-10, 11 бабымен 10 жылға 
соттаған. 1956 жылы 17 қарашада Қаз ССР жоғарғы сотының қылмыстық істер сот колле-
гиясы ақтаған. 

 Жекен Қалиев Маманның Медетбегінің ұрпағы. Ақсудағы қазіргі «Мамания» мектебін 
бітірген. Ақталған соң оқуын жалғастырып, үздік бітіріп, шет тілі мұғалімі болады. 
Ағылшынша көптеген кітаптың авторы. Д.А.Қонаев тапсырмасымен АҚШ конгресінде ба-
яндама жасайды. СССР жоғарғы кеңесі, ҚР–сының депутаты. Сыртқы істер министрінің 
бірінші орынбасары қызметін істеген. 2020 жылы 11 шілдеде қайтыс болды.

88. Қалиев Райысхан – 1910 жылы туған. Бүйен - Ақсу ауданы, №11 ауыл тумасы. Білімі 
– бастауыш. Шопан. Тұрағы: Талдықорған ауданы. 1938 жылы 7 ақпанда Талдықорған ау-
даны НКВД бөлімі тұтқындаған. 1938 жылы 13 ақпанда НКВД үштігі РСФСР ҚК 58-10 ба-
бымен ату жазасына кескен. 1989 жылы 26 сәуірде Талдықорған облыстық прокуратурасы 
СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

89. Қалиев Шәріп – 1895 жылы туған. Бүйен - Ақсу ауданы, Шадай тумасы. Білімі – бас-
тауыш. Билеуші. Тұрағы: Шадай ауылы. 1931 жылы 2 мамырда Сарқан ауданы шекара 
комендатурасы тұтқындаған. 1931 жылы 17 маусымда ПП ОГПУ үштігі 58-10 бабымен 10 
жылға соттаған. 1989 жылы 19 мамырда Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – 
дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

90. Күдербеков Хамза – 1895 жылы туған. Алматы облысы, Ақсу ауданы. Тұрағы: Ново-
тройцкое селосы. Шу жетім балалар үйінің директоры. Алматы УНКВД үштігі 58-2, 7, 10, 11 
баптармен айыптап, ату жазасына кескен. Жамбыл облыстық сот президиумы 13.02.1958 
жылы ақтаған. «Жаңалық» мемориальдық қорымына жерленген.

91. Құлатаев Болысбек – 1885 жылы туған. Алматы облысы, Ақсу ауданы, Ақсу се-
лосы. «Қызылорақ» колхозының колхозшысы. Алматы облысы УНКВД үштігі 9.02.1938 
тұтқындап, 58-10, 2 баптарымен 14.02.1942 жылы атылған. Талдықорған облыстық про-
куратасы шешімімен 26.04.1989 жылы ақтаған. «Жаңалық» мемориальдық қорымына жер-
ленген. 

92. Көшкінбаев Сейсенбек – 1898 жылы туған. Алматы облысы, Ақсу ауданы. Теміржол 
қараушы. Алматы облысы УНКВД үштігі 1.02.1938 жылы 58-10 бабымен соттап, 1.02.1938 
жылы атылған. Алматы облыстық соты 29.03.1967 жылы ақтаған. «Жаңалық» мемориалдық 
қорымында жерленген.

93. Лухманов Марк Васильевич – 1888 года рождения. Абакумовка. Гидротехник. Осуж-
ден тр.УНКВД 15.02.1938 года по ст. 58-2, 6, 10, 11, растрелян 19.02.1938 года. Реабилити-
рован Талдыкорганским обл судом 22.09.1989 года.

94. Махмұтов Қанапия - 1890 жылы туған. Ақсу ауданы, Ақсу тумасы. Білімі – бастау-
ыш. Директор. 1937 жылы 24 тамызда Ақсу ауданы НКВД бөлімі тұтқындаған. 1937 жылы 
3 қазанда ОУНКВД үштігі 58-10, 11, бабымен айыптап, 10 жылға соттаған. 1955 жылы 31 
қазанда Талдықорған облыстық соты ақтаған.

95. Малаев Заманбек – 1901 жылы туған. Ақсу ауданы, №15 ауыл тумасы. Білімі – баста-
уыш. Колхозшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №15 ауыл. 29 қазан 1937 жылы Ақсу ауданы НКВД 
бөлімі тұтқындаған. 21 қараша 1937 жылы УНКВД үштігі 58-10 бабымен айыптап, 10 жылға 
соттаған. 4 сәуір1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

96. Малаев Шаймардан -1918 жылы туған. Ақсу ауданы, Ленин колхозы тумасы. Білімі – 
бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, Ленин колхозы. 23 ақпан 1949 жылы Талдықорған облысы 
УМГБ бөлімі тұтқындаған. 26 мамыр 1949 жылы Алматы гарнизоны әскери трибуналы 58-
1б бабымен айыптап, 25 жылға соттаған. 26 қазан 1998 жылы ҚР әскери бас прокуратурасы 
ақтаған. 

97. Майлин Жақып - 1900 жылы туған. Ақсу ауданы, №12 ауыл тумасы. Білімі – бастау-
ыш. Ленин атындағы колхозда мұғалім. Ақсу ауданы, №15 ауылдың тұрғыны. 1938 жылы 
1 ақпанда Ақсу ауданы, НКВД бөлімі тұтқындаған. Алматы облысы УНКВД үштігі 58-10, 11 
бабтары бойынша айыптап, 13 ақпан 1938 жылы ату жазасына кесілген. 1955 жылы 31 
қазанда Талдықорған облыстық соты ақтаған.

98. Мұқанов Құрманғали – 1891 жылы туған. Ақсу ауданы, №9 ауыл/кеңесі тумасы.          
4 қазан атындағы колхоздың мүшесі. Білімі – бастауыш. Тұрағы: №9 ауыл/кеңесі. 3 сәуір 
1931 жылы ОГПУ шекара бекеті бөлімі тұтқындаған. 9 маусым 1931 жылы Қаз ССР ПП 
ОГПУ үштігі 58-10 бабымен айыптап, 10 жылға соттаған. 17 қараша 1962 жылы Алматы 
облыстық соты ақтаған.

99. Майлыбаев Ағали – 1894 жылы туған. Ақсу ауданы, №4 ауыл тумасы. Білімі – бас-
тауыш. Бригадир. Тұрағы: Ақсу ауданы, №4 ауыл. 1937 жылы 5 желтоқсанда Ақсу ауданы 
РО НКВД-сы тұтқындап, 1937 жылы 10 желтоқсанда УНКВД үштігі 58-2, 10, 11 бабтарымен 
айыптап, 10 жылға соттаған. 1939 жылы 29 қарашада Алматы облысы УНКВД-сы ақтаған. 

100. Молтықбаев Әсімбай – 1895 жылы туған. Ақсу ауданы, №2 ауыл тумасы. Тұрағы: 
Шығыс - Қазақстан облысы, Аякөз ауданы, Ақөзек станциясы. 28 желтоқсан 1937 жылы 
Түрсіб теміржолы ДТО НКВД бөлімі тұтқындаған. 31 желтоқсан 1937 жылы Алматы облысы 
НКВД үштігі 58-10 бабымен айыптап, 10 жылға соттаған. 27 маусым 1989 жылы Алматы 
облыстық прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

101. Мулюков Нәби Гарифұлы – 1920 жылы туған. Ақсу ауданы, Ақсу тумасы. Комсо-
мол мүшесі. 282 полк, 10 дивизияның қызыл гвардияшысы. Тұрағы: Ақсу селосы. 19 қаңтар 
1943 жылы тұтқындалған. 23 қаңтар 1943 жылы 7 инженер-минометтік бригадасының 
әскери трибуналы 58-1б бабымен айыптап, (пленде кухняда жұмыс істеп, сөздер тыңдаған 
үшін) 10 жылға соттаған. 3 жылға адамдық құқынан айырған. 22 қазан 2002 жылы ақтаған. 

102. Мырзагелдинов Нүсіп – 1884 жылы туған. Талдықорған облысы, Ақсу ауданы. 
Тұрағы: Арасан ауылы. Етікші. Алматы облысы УНКВД үштігі 31.08.1937 жылы 58-2,10 баб-
тарымен соттап, 22.09.1937 жылы атылған. СССР жоғарғы соты президиумы қаулысымен 
16.01.1989 жылы ақтаған. «Жаңалық» мемориалдық қорымында жерленген.

103. Мұқажанов Сейітмұхамет – 1901 жылы туған. Талдықорған облысы, Ақсу ауда-
ны, №2 ауыл. Ақсу ауданы партия комитетінің инструкторы. Алматы облысы УНКВД үштігі 
25.12.1937 жылы 58-2,10, 11 бабтарымен соттап, 5.01.1938 жылы атылған. Талдықорған 
облыстық соты президиумы мамыр айында 1989 жылы ақтаған. «Жаңалық» мемориалдық 
қорымында жерленген.

104. Омарбаев Баймұқамбет – 1904 жылы туған. Ақсу ауданы, №11 ауылы тумасы. 
Білімі – орталау. Тұрағы: Ақсу ауданы, №11 ауыл. Басқарма. 22 маусым 1930ҚазССР ПП 
ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 10 қараша 1930 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2 бабымен айыптап, 
10 жылға соттаған. 30 қаңтар 1990 ҚазССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған. 19 желтоқсан 1937 жылы Ақсу ауданы УНКВД бөлімі екінші 
рет тұтқындаған. 31 желтоқсан 1937 жылы УНКВД үштігі 58-10 бабымен айыптап, тағы 10 
жылға соттаған. 8 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

105. Омаров Сатыбалды – 1910 жылы туған. Ақсу ауданы, 4 Октябрь колхозы тумасы. 
Білімі – бастауыш. Колхозшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, Діңгек ауылы. 12 қазан 1941 жылы 
Ақсу ауданы РОМ НКВД бөлімі тұтқындаған. 7 ақпан 1942 жылы СССР НКВД –сінің ерекше 
жиын кеңесі 58-10 бабымен айыптап, ату жазасына кескен. 26 мамыр 1960 жылы ҚазССР 
жоғарғы сотының сот коллегиясы ақтаған.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.
(Жалғасы бар).

1930 - 1952 жылдары саяси репрессия, қуғын - сүргінге ұшыраған Ақсу ауданы азаматтары:
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Кейіннен шыбықтай иіліп, арқандай 
жиылып тұрса да, іші жыланша иіріліп, 
теріше жиырылып тұрады. Бірақ, білдіргісі 
келмейді. Дегенмен, байқағанға сайрап 
тұрады. Сырты майлы жылпылдақ, іші ме-
рез күлкілдек адамдар деп, көзін бір сығып 
алды. Біз екеуміз ұйықтап қалдық. Шешем 
мен Қазиза апай түнімен әңгімені соқты 
дерсің. Айтқандарының бәрі құдайсыз 
байлардың кезіндегі озбырлығы болды. 
Білмес әйелдің өрмегі селкеу деп санай-
ды. Ел берекесі кетерде, барыс бұғып 
жейді, қасқыр қырып жейді болып кезде-
скен абысыныңыздың халы осындай деп, 
көздері ұйқыға кетті.

Жан ашымастың қасында басың ауыр-
масын.

Кәрі жыртық бұлт сілікпе киіздей анда-
санда мөлдір көк аспанды күрсінтіп 
алғанын байқай алмай қалады. Қанша 
қаһарлы болса да омбы қар сай-сала мен 
қабақтардың көлеңкесіне қашып тығылған. 
Қаратаудың теріскей бетінен жол бойымен 
батысқа бой түзеп келеміз. Жолдан шығып 
болмайды, тастақ жерге қарамастан, әлі 
батпақ. Ол кезде тас жол жоқ. Кей жерде 
батпақты айдап тастаған.

Машина өте сирек жүреді. Жолмен ма-
шина келе жатса, басып кететіндей адам 
да, астыдағы көлік те тайқып кетеді. Қазір 
болса, тіпті қорқып, халсізде болса жұрт ом-
былау жердің өзінде шегінеді. Анда-санда 
машина жүреді. Астық тиеген. Адам басып 
кетеді деп, машинадан қорықса, машина 
уыстап та болса ала қашады деп адам-
нан қорқады. Кей жерде өрге батпақтап 
шыға алмаған жерде жүргізушінің жаны 
кеудесінен аз шығып кете жаздаған болар. 
Мынандай заманда шелектеп қабылдап, 
төгіліп шашылғанын “Жеп қойғанға” 
кіргізеді.

Кей жерлерде суға шашырай төгілген 
астық дәндері батпақпен араласып жа-
тыр. Жолдың мұздақ теріскей жағасын 
қуалап, шұбап келеміз. Алдымызда 
жол жиегінде қарайып жатқан нәрсені 
көреміз. Жақындап келсек, өлген адам. 
Арқасындағы ауыр, қатып қалған қоржын 
иығында сол қалпында қалыпты. Шамасы 
ақыры үзіліп кеткенше қозғала беріп, соңғы 
рет жығылғаннан қозғала алмай қалған бо-
лар.

Әкем шешемді шақырды. Мен де жеттім.
– Динаның күйеуі Садық қой! – дейді. 

Шешем де қостайды. Олар бетін сипаған 
соң, мен де сипаймын. Ақыры байдың ба-
ласы аштан өлген заман. Әкесі соншалық 
болмағанмен, өз дәулеті өзіндегі адам 
болатын. Былғақтатып өсірген жалғыз ұл. 
Енді далада өліп, жүзі жасырылмай қалып 
барады. Мені мен немере қыздың күйеуі. 
Сыдық деп аталатын момын күйеу. Ол бол-
са, оң қолының алақанын батысқа қарай 
жая өліпті. “Кінәм жоқ еді ғой!” деп, мұңын 
шағып жатқан сияқты. Өлікте аса жайдар-
лы кескін сирек болмақ. Бұл болса, мұңая, 
төмен қарап жатыр. Көз алмасының суы 
қатып қалыпты да, шытынап сынып, шы-
ныдай жерде төгіліп жатыр. Бір көзі мүлде 
үңірейіп қалыпты. Дегенмен, толық тануға 
болады, маңдайындағы қалы да соныкі.

Жақсы көретін күйеу баласының жүзін 
жасырып кетуді ойластырып, жан-жағына 
қарайды. Еш далбас жоқ. Ақыры қалың 
қарға алып барып, терең етіп омбыға 
жерлеуден басқа еш нәрсе қалмады. 
Ақыры солай жасап, білгенін айтып, соңғы 
қайырымын жасасты.

Қайта келіп, ауыр қоржынды ашып 
қарағанда, іші толған батпаққа араласқан 
мұз. Байқап қарағанда, араласып жүрген 
бидай дәні. Енді белгілі болды, мұзды 
батпаққа араласқан дән үшін, соңғы күшін 
сарып етіп, арқалап келе жатып өлген.

Әкем мұзын төгіп тастап, қоржынын 
қамыр үстіне қымтай жапты.

“Әр адам ай сайын бір кірпіш қаласа, 
Қапал қаласын жасап алар еді” депті біздің 
бір ағайынымыз. Шынында мал баққаннан 
басқа кәсіп жасамаған қазақ баласы, қалай 
қала салып үлгірмек?

Ал, еш техникалық мүмкіндігі жоқ елге 
бірден қала салу мүмкін бе? Голощекин 
болса, бірден қазақтың даласына қала са-
лудан бастады. Қазақтың ала қаптарына 
тасты толтыртып, сауылатын сиырлардың 
беліне бос салдырып тас тасытты. Он-
сыз да кедейліктен жерге қарап қалған 
қазақтардың соңғы сиырлары қабынып 
өлді. Іш тастады. Сүтсіз қалды. Малдың 
басы кеміді. Ел күйзелді. Жұрт үкіметті жек 
көре түсті. Ел арасында алалық көбейді. 
Жұрттың төбесінен күніне үздіксіз суық су-
дан тамшы тамып тұрғандай сезінді. Елдің 
арасында ұлт алалығы артты.

Ел басқаруды қолдың күші, мылтықтың 
ұшымен орындамақ болды. Ата-бабалары 
өз еркімен кірген Орыс одағының шырқы 
бұзылатыны көрініп тұрды. Малмен күн 
көрген елдің соңғы малын, қарсылығына 
қарамай, мылтық асынып келіп тартып 
алды. Не мал, не астық жоқ елдің өлуден 
басқа далбасы қалмады. Күн сайын 
қылбырау бұрала түсті. Басқа жерді кім 
білген, жұрт қырылып, көмусіз жол бойын-
да теңкиіп аштан өлу үдей түсті. 

Өмірдің Ебісінің желі бір тынбады. 
Жоғарғы жақтан қыспаққа алған қағаздар 
бірінің соңынан бірі қарша жауды. Жергілікті 

елдер туып, өскен жерін тастап Қытайға 
қашты. Ел арасы асыра сілтеуге ұшырап, 
ағайын арасы “белсенді”, “белсенсіз” бо-
лып бөлініп, бір-біріне қырғындай тиді. Тап 
ынтымағы бұзылып, теріс үгіт таратушылар 
саны көбейді. Жұрт бір-біріне сенбей, жау 
көрісті. “Жақсыдан досың болса, дариядан 
өтерсің, жаман досың болса арықтағы суға 
кетерсің” болып “адам адамға жау” болып 
шықты.

Үгіт - насихат жүргізудің орнына, 
білмегендіктен, теріс түсінік жасалды. “Табы 
жат!” деп есептеп, қазақ оқығандарына 
жаппай сенбеушілік пайда болды. Қазақ 
ағартушыларының барлығын “Тап” 
деп аталатын таңбамен таңбалады. Аз 
артықшылығы үшін сенімнен кету пайда бола 
бастады. Лениндік ұлт саясатынан біртіндеп 
шыға бастау байқалды. Ертеңгі күнге сенім 
кетті. Белсенді бастықтардың артынан 
қуғын түсу дәні жерден нәр алуға жағдай 
туып келе жатты. Халықтың партияға, Ле-
нинге деген сенімін пайдаланып, елдің бар 
мүддесін сонымен ғана шешкісі келді. Жол-
да шаршағаннан кейін, бір сайдың аузына 
таман отырдық. Сол жағымызда тастан үйіп 
жасаған ескі қыстау көрінді.

– Әке, мынау кімнің қыстауы?- деп 
сұрауым мұң екен, – Бұл қыстау емес, 
Голощекиннің моласы деп жауап берді. Мен 
болсам бұл сөзге аса түсіне қоймағанымды 
пайдаланып, осының басындағы әңгімені ай-
тып берген еді. Осы жерге шаршағаннан да 
осы қыстау жайлы айтып бергенді жөн көріп 
тоқтағаны қанық болды. Мен Голощекин мо-
ласын көруге беттегенде, шешем қарсылық 
білдірсе де, әкем “көрсін!” дегендей тиым 
жасамады.

Мен келгенде үйіп тастаған жалпақ та-
старды көрдім. Күңгей жағының қары 
болмағанмен, теріскей жағының қары 
еріп, сүме-сүме болып ағып тұр. Бұл маған 
жұрттың көз жасындай сезілді де, қызғылт 
тамшылары, аққан қазақтың қаны сияқты бо-
лып, сорғалап аққан тиылмай тұрған қандай 
сезіндім. Бұл қан менен ағып жатқаннан ай-
нысашы.

Ық жағындағы үстін қар басқан ұзын 
тас, жаңағы Садықтың қыбылаға қарап 
жатқан кескінінен аусашы. Мұның да мұз 
арқалап жатқаны аумайды. Солтүстігіндегі 
қиыршық мұздар үгіліп, шатынап төгілген көз 
алмасының мөлдір суынан аусашы. Бұл сор-
лы да жиырма бес жасында, өз күнін өзі көре 
алмай аштан өліп жатқан дерсің.

Тау басындағы бұлттың кейпі де менің 
көңілімнен орын алып тұр. Мұндағы бір бұлт 
бір қолымен маяны өртеп, екінші қолымен 
өшіріп тұрғаннан аусашы. Бұл кімнің кескіні 
екенін оқушым сұрамай-ақ білерсің.

Басымызды ойдан көтере алмай, ары кете 
бардық.

***
Кеш жақындады. Таудың арғы бетіне 

еніп, күн бүгінше дем алғысы келген-
дей, көлеңкесін бізге сырып әкеле жатыр. 
Жолдың тау жағында жаңғыз там тұр. / Бұл 
там бері келгенше тұратынын осы жердің 
жүргіншілері түгел біледі./ Қанша айтқанмен, 
үйдің аты үй емес пе, соған түнеп шығуға 
бұрылдық. Кіріп келген жерде-ақ төрге төсеп 
тастаған туырлықты көрдік. Шешем ашып 
қалғанда, шалқалап барып жығылып кете 
жаздады. Қайта жаба салуға да шамасы 
келмеді. Менің көзіме түскен нәрсе: кесіліп 
тасталған үш адамның басы. Біреуі әйел 
адам. Жап-жас қыз, не келіншек болар. Бірі 
сәби бала да, бірі ер адамның басы.

Білезіктіктен пышақпен кесіп әкетіпті. 
Қолдарының басы, аяқтары жатыр. Ша-
масы шешініп жатқан кезде болған уақиға 
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болар. Аяқ киімдері мен басқа киімдері 
шашылып жатыр. Омыртқалары, кейбір 
жіліктерін асықпай сылып әкетіпті. Асықпай 
жайғағаны сонша, адам қалдығы еш жерінен 
жарылмаған. Оған қарағанда бірнеше адам 
болған болар. Басқа сұрпы етін сылып 
әкетіпті.

Шешемнің есі шығып кеткені сонша, жаба 
салуға да шамасы келмегенді сезіп, әкем 
келіп жапты. Менің көрмеуім үшін, мені 
сыртқа қарай қақпалап, далаға шығарып 
кетті. Соңынан дәрменсіз отырып қалған 
шешем де шықты. Аппақ болып, өңі жоқ, 
өліктей. Тізесі қалтырап жығыла жаздап, 
есік алдындағы тасқа отыра кеткенде, тізесі 
дірілдеп тұрғаны байқалып тұр. Тіл аузын 
қойып қалғандай. Әкем болса, шешемді 
ұшықтап, намазының бір аятын оқуда.

 – Кетейікші, әкесі / Қартын мен әке 
дейтінмін де, шешем атын атамай, баланың 
әкесі деген мағынада осылай атайтын/ де-
генге тілі әрең келді. Олар бізді таудың бір 
жерінде отырып қарап отырған болар. Бізге 
де осыны жасауы мүмкін дегенде, шешем 
мені жетелеп ала жөнелді.

– Әкесі, ұзап алған соң, балаңа да дем 
салшы. Ештеме көрмеген жас нәрсе ғой, 
жүрегі қозғалып кетіп жүрер деген-ді.

Артқа қарап қойып, ширақ жөнелдік. Алды-
мыздан жақсылық шақырып тұрғандай, безіп 
келеміз. “Қорыққан да бір, қуанған да бір” 
деген осы болар. Қыстауға қонғанша, далаға 
қонғанды дұрыс деп таптық. Із тастап, үлкен 
қара тастың ығына орналастық. “Садағаң 
кетейін” деп әкем ұшықтап жатса, “Зекетің 
кетейін, жүрегің қозғалып кеткен жоқ па?” 
деп, шешем шыр айналып жүр. Жастығым 
ба, қорқуды аса білмейтіндігімнен бе, ты-
ныш, орталарында ұйықтап шықтым.

“Алғашқы да, соңғы да қазақ патшасы бұл 
болмас. Сендей падша әңгімеде ғана бо-
лар. Адамзаттың бірінің етін біріне жегізген 
падшаның басына біздің күйді берсін. Ақыры 
қияда балақ ілген түбірдей біткен адам, 
өзі сүрініп жығылып. Шыдамның да шегі 
бар, шыңның да төбесі бар. Арыстан бо-
лып жарасын жалап жатқан жыртқыштай, 
жұрт бас салып, бізге істегенді өзіңе істесе 
екен. Сені ата-бабаның аруағы атсын” деп 
қарғыстайды, әлі жетпеген ақиретшілер.

Төртінші күні таудың төбесіне шығып, 
қалың елдің ортасына орналастық та кеттік. 
Сол жердің тұрғыны Тарақты Жақсылық ба-
ласы Жершілбайды да тауып алдық шығар 
деп ойлаған едік, олар онан ары тұрады 
екен. Жершілбайдың әйелімен менің ше-
шем бірге туысады. Енді соны тауып алуға 
тура келді. Жолда келе жатып, есіз далада 
жаңғыз үйге кірдік. Бұлар сол жердегі астық 
салынған қамба күзетушілер болып шықты. 
Сұрай келе, шешемнің әкесін де, бауырын 
да білетін, жегжат адам болып шықты.

Сонда да болса, үй қожасының әйелі: 
Сырты шыбықша иіліп, арқанша жиыла-
тын адам болғанымен, іші жыланша иіріліп, 
теріше жиырылатын адам екен. Күйеуі қарт 
адам екен. Әйеліне айтқаны жарлықша 
естілгенмен, мезіретіше қабылданады екен. 
Сырты майша жылпылдақ болғанмен іші 
мередей күлкілдеп тұр. Кішкене кербез 
келіншек, майдан баса алмайды. Беттерін 
май басып, көзі ін түбінен жылтырайды. Бұл 
кейінгі алған әйелі болып шықты. Өзінің әйелі 
қалаға кетіп оралмапты. Бұл “жоғалу” тегін 
екеніне сенбей, аздан соң қаңғырып жүрген 
осы келіншекке үйленіп алыпты. Басында 
жүдеу, сырқат болғанмен құлан таза жазы-
лыпты. Өзі де кербез келіншек екен. Көз ал-
дында жігіт тұрмаса да, құйрығымен алдай-
тын түлкідей, бөксесін әдейі бұлтылдататын 
сияқты. Белі бөксесімен бірігіп, иесі салақ 

әйелдің бұзауындай жоны білінбейді.
– Осы иттің ағаттығынан еш ағайын 

қатыспайды. Бір жанашыр жан бар еді, ол 
да тайып тұрды. Осы жердің тұрғынымыз. 
Ағайынбыз – алыспаймыз беріспейміз, 
жегжатпыз – барыспаймыз, келіспейміз. 
Толық жетпес жердегі селден қорықпастай 
сезінеді. Сараң құмғанның шүмегіндей, 
тамызып құйып, ағызып санап отырғаны. 
Қайран ескі көз. Шүмегінен де, қақпағынан 
да құйылатын, өңсіз де болса – өндірім. 
Қаптап бергенді көтермесе де, уыстап 
бергенді көтере алатын дәуірім. Ар-
нап тамақ жасап бермесе де, өзімізге 
жасағаннан ренжімей беруге болады ғой. 
Төгілуге бергеннің өзі, өліп бара жатқанға 
өзек талдырмас деп әйелі сыртқа шығып 
кеткенде көзіне жас алды. 

Осыдан жаным қалса, Жақыптың 
бетіне қалай қарай аламын. Осы орынға 
қойғанға оның пайдасы тиген еді. Пан-
да көтерілісінде осы тауға тығылып, 
Сәрекеңнің құла қасқа атымен қашып 
құтылып сан жүрген еді. Сонда өз адамы-
мыз болып кеткен. Соның әпкесіне қос уыс 
бидай бере алмағанымнан өлгенім артық 
еді деп, тағы бір қамықты. Бұл иттің өңіне 
тамақ құйып ішпекпін бе? Біреуге берген 
үш кесе бидайды айтып, айдалып кете жаз-
дадым деп далаға шығып кетті.

Шешем қолына салған жуан қос білезігін 
алып, келіншектің алдына тастады. Екі 
білезіктің асты-үстін аударып қарап: “Тым 
ауыр екен, таза күмісті осынша батта-
стыра беріпті. Бұған не келеді?”  деп 
шешемнің бетіне қарады. Шындығында, 
бұл білезікті “баттастырған” емес, атақты 
зергер Ноғайбай өрнектеп жасаған-ды. 
Біреу аз деп кінә қойса, біреу мол деп 
кінәлап жатыр. Алмасқа арзан да қымбат 
көрінген заман. Азырқап тұрғанын шешем 
екі қолындағы сегіз шомбар сақинасын 
суырып алақанына салды. Келіншек май-
лы быртиған саусағымен араластырып, бір 
жіңішкесін алдына қайтара тастады.

– Мынауыңыз мыс сақина. Мысты қолға 
салып жұтап отырғамын жоқ! – деп зілдене 
қарады. 

– Қарағым, бұл мыс емес, алтын сақина,- 
дегенде жалт қарады. Аз аударып, төңкеріп 
қарап, өзіне қайта екінші рет тастады. Ал-
тын деп айтқанға сенбегені байқалып тұр. 
Оның көзі шешемнің құлағына түсті. “Онан-
да сырғаңыз сұлу екен!” дегенде, оны да 
шығарып тастады. Келіншек құлағына апа-
рып көріп, езуін тарта қуанды. Шешемнің 
“Осы бір жаңғыз баланың жанын алып қалу 
үшін»... деп, бастап келе жатқан сөзінің 
аяғын тоспай: 

– Не сұрайсыз? – деді, майлы ерні 
екіге жарыла. – Өзің біліп... деген сөз 
аяқталғанша, “Екі кесе таза бидай бере 
аламын” деп, шешемнің алдына қайта 
сырғытты. Ернін бір тамап, келіскенін 
білдірді.

Алтын мен мысты айырмас адамға, 
өмірдегі ең қымбат нәрсе тамаққа айыр-
бастап шыға бердік. Ол затты ақ орамалға 
орап бидай астына келіншектің сүңгітіп 
жатқанын байқап қалдым.

ТІРІ ҚАЛҒАН ӨЛІК
Май айы, бал айы. Гүл айы. Жастардың 

жүрегінің ашылар айы. Жастар тұрмақ 
көңілігінің желік айы. Жапырақтың тез 
өсетін қарқын айы. Құстар да келіп, мекенін 
тауып, тірлік ұясының қамын жасайтын 
ай. Қара таудың түстік қапталдағы жол-
мен шығысқа қарай үш адам баяу жыл-
жып келеді. Ортасындағы бір адамды ке-
зек сүйейді. Кейде тоқтап, ортадағысын 
арқалап та келеді. Бұлар болса біз едік. 
Ортадағы әкем. Қайтадан етекке қайтып 
келеміз. Асығып, ертерек қайтқан себебіміз 
– әкемнің қалауынша болғанды. Әкем бол-
са бір жетідей жіңішкеріп, ауыр тұрып жүрді 
де, күн сайын тез төмендей бастағаны анық 
байқалды. Алғашында, “Өлген ағаларының 
күйігінен болар” деп есептеп, уақытты құр 
өткізіп алғанымызға көзіміз жетті. Менің де 
басым қатты ауырып, мазам кете бастады. 
Қасымыздағы көршілер де күрт төсек тар-
тып жатып қалды. Әкем өзінің сүзек екенін 
аңғарған екен. Келесі күні келіп жатқан 
жегжатқа қоштасып, аяқ астынан аттандық.

Енді, екінші күні жүрістен мүлде қалды. 
Алдағы теріс аққан бұлаққа жетуді аңсап 
келеді. Келісімен, қар суын шәугімге салып, 
шай қайнатты анам. Кешікпей дастарханға 
отырыстық. Әкем болса нәр татқан жоқ. 
Тек қуырған бидайдан анда-санда бір дән 
салып, менен екі көзін айырмай қарайды. 
Аздан соң тамағына тығылып тұрған сөзін 
ақтарды. Алғашындағы сөздері шешеме 
арналды.

Біз шаңырақ көтергелі он жеті жыл бо-
лыпты. Он бесте босаға көрдің. Осы күнге 
дейін қатты айтысып көрмеппіз. Жаспын 
деп сен ағат жасамапсың. Кәрі де болсам 
еркекпін деп мен алдыңнан өтпеппін. Енді, 
мен болсам сырқатпын. Ары жүре ала-
тын түрім жоқ. Ашаршалақ жүрген жерде 
өлім жүреді. Өлім жүрген жерде, апат ауру 
жүреді. Өткендер “Сынықтан басқаның бәрі 
жұғады” деп бекер айтпаған болар. Тек мен 
ғана емес, мына баланың да қабағы төмен. 
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ЖЕТІСУДАН  САНКТ-ПЕТЕРБУРГКЕ 
ОҚУҒА АТТАНҒАН  АЛҒАШҚЫ ҚАЗАҚ

Қазақ халқының басынан небір қиын 
кезеңдер өтті.  Ұлт мүддесі жолында аян-
бай еңбек еткен тұлғаларымыз жетерлік. 
Жаугершілік замандарда, тәуелсіздік 
үшін күрес жолында да, ұлт тағдыры 
талай сынға түскенде де топтан жүйрік 
аттай сытылып шыққандар қаншама. 
Сондай тұлғалардың бірі – Алашқа адал 
қызмет еткен Барлыбек Сырттанұлы. 
Барлыбек Сырттанұлы 1866 жылдың 
25 шілдесінде  бұрынғы  Жетісу об-
лысы  Қапал уезіне қарасты Арасан 
болысындағы Қарашоқы жайлауында 
дүниеге келген. Барлыбектің әкесі де 
білікті, білімді, көреген адам болған. Ке-
лешекте заманның сан құбылатынын, 
болашақтың негізі білімде екенін білген 
Сырттан балаларының ішіндегі Тұрлыбек 
пен Барлыбекті алғашында 1874 жылы 
Қапалдағы қазақ балаларына арналған 
даярлық пансионатында екі жыл, одан 
кейін Жетісу облысындағы әскери 
генерал-губернатордың тағайындаған 
стипендиясы негізінде, Алматыдағы 
(бұрынғы Верный қаласындағы) 
классикалық ер балалар гимназиясын-
да оқытады. Барлыбек пен Тұрлыбек 
бұл гимназияны жақсы оқып, 1886 жылы 
бітіріп шығады. Сол гимназияның бас-
шысы Д.Новак Барлыбектің оқуға де-
ген қабілеті мен дарынын байқап әрі 
қарай Санкт-Петербург университетінде 
білімін жалғастыруға септігін тигізеді. 
Сөйтіп, Барлыбек Санкт-Петербург 
университетінің шығыстану факультетіне 
оқуға түседі. Әкесі ел-жұрттың, туған-
туыстардың басын қосып, мал сойыды-
рып, батасын беріп, Петерборға оқуға ат-
тандырады. Оның үстіне Жетісу жерінен 
Санкт-Петербургке оқуға аттанған ең 
алғашқы қазақ баласы болған. Ал ағасы 
Тұрлыбек болса – денсаулығына байла-
нысты оқуды жалғастыра алмай, әскери 
генерал-губернаторлығында тілмәш бо-
лып қызмет атқарады.   

ҚАЗАҚ ЖАСТАРЫ ҚҰРҒАН 
«ЖЕРЛЕСТЕР» ҰЙЫМЫ

Жастайынан өзінің туған елінен 
жырақта, өзге елде жүріп, өмірдің 
суығы мен ыстығын, қиындығын қатар 
көрген Барлыбектің ой-өрісі, өмірге де-
ген көзқарасы ерте жетіледі. Ол Санкт-
Петербургте оқып жүріп, «Жерлестер» 
ұйымын құрған, қазақ даласынан барған 
Абдолла Теміров, Бақытжан Қаратаев, 
Жанша Сейдалин, Мәмбетәлі Сер-
далин, Бақтыгерей Құлманов сынды 
қазақ жастарымен араласады. Бірге 
жүріп, бір-бірлеріне қолдау көрсетіп, 
ұйымшылдықта әрекет ете біледі.  
Кейіннен бұл ұйым қазақ жастарының 
саяси көзқарастарын, дүниетанымдарын 
қалыптастыруға септігін тигізетін саяси  
ұйымға айналады.

Барлыбек оқып жүріп өз халқының 
жай-күйінен, мұң-мұқтажынан, сая-
си жағдайынан толықтай хабардар 
болған. Оның зеректігі мен білімге 
деген құштарлығы, ұлт үшін қызмет 
етудегі ниеті келесі өмір белесіне 
көтерілуіне септігін тигізді. 1886-1890 
жж. Санкт-Петербург Императорлық 
университетін бірінші дәрежелі диплом-
мен тәмамдаған соң сол жақтағы әскери 
генерал-губернатордың жолдамасымен 
Түркістан генерал-губернаторлығына 
қызметке келеді. Сол кездегі Түркістан 
генерал-губернаторлығының орталығы 
– Ташкент қаласы болған. Ташкентте 
қазыналық палатада қызмет ете жүріп, 
«колледждік регистратор» қызметін 
атқарады. Бұндай үлкен шенді әрі жау-
апты, дәрежелі қызметтің жауапкершілігі 
мен қиындығына қарамастан, 
жұмысын абыроймен атқарды.  Соны-
мен қатар генерал-губернатордың іс 
басқармасында қызмет істейді.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА АШЫЛҒАН 
АЛҒАШҚЫ МҰСЫЛМАНДАР 

КІТАПХАНАСЫ
1895-1907 жылдар аралығында Жетісу 

облыстық генерал - губернатордың іс 
басқармасының бастығы лауазымын-
да қызмет етеді. Сонымен қатар аса 
құпия мәселелер жөнінде кіші шенді 
қызмет атқарады. 1907-1910 жылдар 
аралығында қазіргі Алматы облысының 
қытаймен шекара межесін анықтап, сы-
зуда айрықша еңбек етеді. Бұл дегеніміз 
Барлыбек Сырттанұлының жер үшін 
ең үлкен елеулі еңбектерінің бірі. Со-
нымен қатар осы жылдар аралығында 
ағартушылық жолында да көп істер 
атқарды.  Жетісу облысының басқарма 
басшысы бола жүріп Алматы қаласында 
мұсылмандар кітапханасын ашады. 
Оған дейін ондай кітапхана болмаған.  
Бұл кітапхананың ашылуына Барлы-
бек пен Тұрлыбектің еңбегі өте зор бо-
лады. Және де тіл саясатына да өз 
үлесін тигізеді. Жетісуда қазақ тілді га-

АЛҒАШҚЫ ҚАЗАҚ 
АТА - ЗАҢЫНЫҢ 

АВТОРЫ

зет шығарады. Соның нәтижесінде қазақ 
тілінің қолданыста болуын қолға алады. 
Сол кездің өзінде ол қазақ қарпі латын 
немесе арабша болуы қажеттігін және 
қазақта әліпби болу керектігін айтқан.

МАМАН МЕКТЕБІН АШУДАҒЫ 
БАСТЫ ИДЕОЛОГ

Ағартушылық жолындағы елеулі 
еңбектің тағы бірі аталас туысы Ма-
ман байдың ұрпақтарына көрсеткен 
үлкен көмегі болды. Қарағаштағы Ма-
ман мектебін ашудағы басты идеолог 
екендігін біреу білсе, біреу біле бермес. 
Қазақ халқы мұсылманшылықпен қатар 
еуропалық білімді де меңгермейінше, ұлт 
болашағының бұлыңғыр екенін түсінеді. 
Ашылған жәдиттік мектепке ұстаздар тар-
туына, мектеп бағдарламасы мен талай 
қазақтың осы мектепті оқып сауатын ашуға 
үлесін қосты. Қыруар жұмыс жасалып, ұлт 
руханиятына еңбек етті. Жас ұрпақтың 
санасын оятып, олардың білімді болуын, 
өзгелермен тең дәрежеде санаса алатын, 
озық ойлы қазақ жастарының тәрбиеленуін 
мақсат етті. Кейін Барлыбектің өзі де осы 
мектепте ұстаздық қызмет атқарды.

Барлыбек сонау Санкт - Петербург-
те университет қабырғасында оқып 
жүрген шағында өзіне тағайындалған 
стипендияға 2000-ға тарта кітап сатып 
алып, оны өз еліне алып келген. Ба-
сым бөлігі – Еуропа және орыс классик 
жазушыларының көркем шығармалары 
мен ғылыми кітаптары. Универси-
тет бағдарламасын меңгере жүріп, 
қосымша әртүрлі кітаптардан білім нәрін 
алған Барлыбектің әлемнің ғылымы 
мен мәдениетінен, саяси - қоғамдық 
жағдайлардан хабары мол болады. Бар-
лыбек ғұмырына зер салып кітап оқу, 
кітап жинау мәдениетін анық аңғарамыз. 
Кейіннен Ілияс Жансүгіровтің заманда-
сы Мария Ильдарова өзінің дерегінде 
Ілиястың Сүттігендегі «Қайнар» мешітінде 
кітап оқып отырғанын, ол кітаптардың  
кімдікі екенін сұрағанда Сырттанныңұлы 
Барлыбектің кітаптары екенін айтқанын  
келтірген. Кейіннен 1930 жылдары кон-
фескация кезінде ол кітаптар тәркіленген. 
Барлыбекті зерттеуші жазушылардың 
деректеріне сүйенсек, бүгінде сол Барлы-
бек елге алып келген 149 кітаптың тізімі 
белгілі болып отыр.

Барлыбекті Алаш азаматтары 
жоғары бағалағаны белгілі. Оны Алаш 
қайраткерлері «Алаш шаһбазы» десе, енді 
бірі «Нағыз мұсылман» деді. Барлыбектің  
іскерлігі мен мемлекетшілдігі өз алдына, 
сонымен қатар ол  имандылығы да жоғары 

азамат болды. Жоғары шенді қызмет 
атқарып жүрген кезінде діни жоралғылар 
мен шариғат жолдарына аса мән берді. 
Қазақ даласында діннен, шариғат жо-
лынан адасушылық кездеспеуі үшін 
мұсылмандар сьезін өткізіп, мәселелерді 
талқыға салып, тура бағытты ұстанатын 
бір бағыттағы муфтияттың  құрылуына 
себепші болады. 

ӘЛИХАН МЕН БАРЛЫБЕК
ХХ ғасырдың бас кезінде басты 

проблемалардың бірі жер мәселесі еді. 
Жер аударылып келген орыс шаруала-
ры мен байларына қазақтың шұрайлы 
жерлері берілді. Қазақтың жайылымға, 
шабындыққа арналған сулы, нулы 
жерлері тарылып, күн-көріс қиындай 
түсті. Оның үстіне ол тұста қазақ даласы-
на Ресейдің әскери күштері шоғырланып 
үлгерген. Олар өз кезегінде үстемдіктерін 
өктем түрде жүргізуді қолға алды. Әрі 
Ресей патшалығына алым-салық төлеу 
күшейтілді. Қазақ халқының тұрмыс-
жағдайы қиындап, наразы топтың да 
қарасы артты. Ресей патшалығының 
қазақ халқына жасап жатқан мұндай 
бассыздығына қарсы ешқандай күш болған 
жоқ. Жаугершілік замандағыдай найзаның 
ұшымен, білектің күшімен төтеп беретін 
заман өтті. Ұлы Даланың қожайыны 
болған баһадүр батыр бабалардың ұрпағы 
өз елі, өз жерінде өгейдің күйін кешті. 
Ресейдің әскери бекіністерінің қазақ да-
ласына көптеп салынуы, жер реформасы, 
орыстардың қазақ даласына оккупация-
лануы қазақ халқын отарлау саясатының 
көрінісі еді. Ресейдің бұл әрекетіне білім-
ғылымды қару етіп, біліктілік арқылы төтеп 
беретін заман екенін оқыған жастар жақсы 
түсінеді. 

1910  жылдары Ұзынағашта жер мәсе-
лесі, сол кездегі саяси жағдай турасында 
патшаға қарсы съезд ұйымдастырады. 
Съезде жоғарыда айтылған мәселелер 
сөз болып, талқыланады. Ол съезде: 
«Жақсы жердің бәрі қара шекпенділердің 
меншігіне өтті. Жұртынан айырылған 
байқұс қазақ тақыр жерге қуылды. Ауыз 
ашпай жатуға енді болмас. Ояну қажет, кір 
жуып, кіндік кескен, аталарымыздан қалған 
жерімізді сақтап қалу басты міндетіміз. 
Қара шекпенділердің келуін тоқтату үшін 
бүтін қазақ болып бас қосу қажет», – деп 
халқына үндеу тастайды. Сол жылдары 
Барлыбек қазақ халқының мұң-мұқтажын 
жеткізуге Санкт-Петербургке делегат 
басшысы болып барады. Петербургте 
бір жылдай болады. Ол ақ патшаға кіре 
алмайды. Десе де, оның қоластындағы 
шенді қызметкерлеріне кіріп, халық тала-
бын жеткізеді. Бұған дейін де жолдары 
түйісіп, ойлары тоғысқан Әихан Бөкейхан 
мен Барлыбек орыс даласында тағы 
кездеседі. Бұл кездесуде  қазақтың қос 
ұлы қазақ халқының болашағы турасында 
ұзақ әңгімелеседі. Ойлары, мақсаттары, 
саяси көзқарастары осы жерде үйлесімін 
табады. Ол турасында Әлихан Бөкейхан 
өз жазбасында: «Барлыбек жеріне қайтып, 
Жетісу областной мекемесінде қызмет 
қылды. Кешегі бұлт айығып, күн шыққанда 
заманда ұялшақ қыз мінезді Барлыбек 
жұртым деп іске кіріп орнынан шықты: 

«Алдың жалын, артың мұз, Барар едің 
қай жаққа». 1910-1911 жылдары Жетісу 
қазағының жеріне қам қылам деп  Бар-
лыбек Петроградта бірнеше ай жатты. 
Мінезі:«Ақырын жүріп анық бас, Еңбегің 
кетпес далаға еді», –  деген.

  
АЛАШ ИДЕЯСЫН НЕГІЗГЕ АЛҒАН 

– «ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ УСТАВЫ»
Алаш идеясы – ол, Тәуелсіздік идея-

сы болатын. Алаш идеясының түпкі 
мақсатында  егеменді ел болу көзделіп,  
негізінде  жер мәселесі, тіл мәселесі, 
ұлт мүддесі жатты. Жастары қатар 
Әлихан мен Барлыбектің әңгіме бары-
сында Тәуелсіздік жолындағы үлкен 
істерді де жоспарламауы мүмкін емес 
еді. Енді оған білекті сыбана кірісетін 
кез де келгенін екеуі жақсы ұғынды. Бар-
лыбек Әлиханның тәуелсіздік жолын-
да жазған еңбектерімен де танысады. 
Ұлы іс жолында Әлихан Барлыбекке 
болашақ тәуелсіз қазақ мемлекетінің 
Ата-заңын, яғни Конституциясын жазуды 
ұсынады. 1911 жылдың 13 маусымын-
да Санкт-Петербург қаласында, Әлихан 
Бөкейханның пәтерінде «Қазақ Елінің 
Уставы» деген атаумен қазіргі тілмен 
айтқанда Конституция заңын жазып 
шығады. Бұл үлкен еңбекті тарихшы-
лар мен зерттеушілер бір түнде жазып 
шыққанын айтады. Бұл заң 4 бөлімнен 
тұрады: Бірінші бөлімде – Қазақ Елінің 
дербес тәуелсіздігі турасында, яғни 
Қазақ Елінің Ресеймен достық, домини-
онды қарым-қатынаста болуы сарала-
нып, елдің саяси басқару жүйесі, билік 
пен үкімет хақында жазылған. Екінші 
бөлімде – адам баласының құқықтары 
негізге келтірілсе, үшінші бөлімде – Қазақ 
жері турасында сөз қозғалып, жердің 
иесі қазақ халқы екенін, жердің  саудаға 
түспейтінін, сатылмайтынын нақтылап 
жазады. Үшінші бөлімдегі үш тармақтан 
тұратын жер туралы жазылған заң – 
қазақ мүддесін толықтай қорғай алатын 
заң екендігі түсінікті. Дәл осы тармақ 
бүгінде Тәуелсіз Қазақстанның заңына 
ауадай қажет. Ал төртінші бөлімде – Сот 
турасында жүйелі ой қозғалған. Бар-
лыбек жазған бұл еңбек кейін Алашор-
да үкіметінің негізгі заңына енгізіледі. 
Бүгінгі кейбір заңгерлер Қазақстан 
Республикасының қазіргі Конституция-
сына Барлыбектің еңбектері енгізілгенін 
айтады. Яғни бұл еңбек өз өміршеңдігін 
ешқашан жоймайды.

1908 жылдың күз айларында, 
Патшалық биліктің жоғары қызметіндегі 
Барлыбек Сырттанұлы өзінің саяси 
көзқарасына байланысты «сенімсіз 
кадр» ретінде танылып, отставкаға 
шығады. Барлыбек осы кезеңде өзінің 
ұлт жолындағы күресіне толық көшеді. 
Баспа беттерінде публицистикалық 
мақалалары жарық көреді. Азаттықты 
аңсаған Алаш азаматтарымен байланы-
ста болады. Лауазымды қызметтен кет-
кеннен кейін  туған жеріне барып қызмет 
етеді. Халық медицинасымен айналы-
сып, ол турасында ғылыми еңбектер жа-
зады.

Ресей патшалығына қарсы шыққан 
белсенді тұлғаларды қамау, қудалау 
ол кезде де жүрген. 1908-1916 жыл-
дары Жетісу генерал-губернотары 
М.А.Фольбаумның нұсқауымен құпия 
түрде Барлыбекті құртуға тапсырма 
беріледі. 1914 жылдың қазан айының 
14-інде Барлыбек тыңшылар қолынан 
қаза табады. Сол күні бүкіл Жетісу халқы 
дүрлігеді. Алайда халықтың дүрлігуіне 
жол бермеу үшін әскерилер Барлыбектің 
отбасына, жақындарына қысым көрсетіп, 
қорқытып, басып-жаншуды қолға алып, 
Барлыбек қайтыс бола сала бүкіл жеке 
заттары, жазбалары тәркіленеді.  

Барлыбектің қазасы күллі қазақтың 
қабырғасын қайыстырды. Әсіресе, бұл 
қаза өзімен пікірлес, рухтас болған 
Алаш азаматтарына қатты батады. 
Бақытжан Қаратаев Барлыбекке көзі 
тірісінде: «Меніңше, жалғыз сен ғана 
халықтың сеніміне ие болдың, жалғыз 
сенің ғана халық үшін еңбек еттім деп 
айтуыңа хақың бар», – деп  бағасын 
берген.  Әлихан Бөкейхан және тағы 
да басқа Алаш азаматтары газет-
журнал беттеріне Барлыбекке арнап 
«Қазанама» жазады. Қазаққа көп еңбек 
еткен арыстай азаматтың ғұмыры қысқа 
болғанымен,  ұлт үшін өлшеусіз еңбек 
етті. Туған елінің тағдыры үшін, жерінің 
азаттығы үшін еш аянбады. Халқының 
үмітін ақтады. Егер тірі болғанда, Ала-
шорда үкіметінің құрылғанын өз көзімен 
көріп, басы-қасында болар ма еді? 

Алаш ардақтыларының ішіндегі ең 
алғаш саяси құрбаны болған тұлға – 
ол, Барлыбек. Алаш идеясының негізін 
қалаушылардың бірі ретінде еңбек 
еткен Барлыбектің есімі ешқашан 
ұмытылмасы анық.

 Қалқаман АБДЫРАХМАНҰЛЫ.

Алаш қайраткері Барлыбек Сырттановтың 155 жылдығы
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Қазақ халқы табиғатынан ақын 
халық. Есте жоқ ескі замандар-
дан бергі ел тарихының көркем 
шежіресін жасаушылар да, оның 
сақтаушылары да сөз зергерлері 
– ақындар. Сол сөз зергерінің бірі, 
жүз жасаған жыр бәйтерегі – Жам-
был Жабаев.

Жыр дүлдүлі 1846 жылы 28 
ақпанында Жамбыл облысындағы 
Жамбыл тауының етегінде 
дүниеге келген. Ұлы жүздің Шапы-
рашты тайпасының Екей руынан 
шыққан. 

Домбыра ойнауды ерте жасы-
нан үйренген Жамбыл атаның  
ақындық дарыны жас кезінен-ақ 
байқалған. Жастайынан жүрген 
жерінде ән мен жыр айтып, көрші 
отырған қырғыз еліне де даңқы 
жайлып, танылған екен. Ол 
атақты ақын Сүйінбайдың шәкірті 
болды. Ол көп жылдар бойы 
ұстазымен бірге жүріп, оның айты-
сын тыңдап, ақындық шеберліктің 
тәжірибесін үйренді. Ұстазы оған: 
«Жақсы сәтте, сәттілік сенімен 
бірге болсын, ұлым! Адамдардың 
жадынан шығып кетпейтін, қуана 
есте сақтайтын өлеңдер шығар, 
сенің өлеңдеріңе тек санаулы 
адамдар ғана емес, бүкіл халық 
құлақ түрсін. Сенің өлеңдерің  кеу-
деден емес, жүректен шықсын. 
Шындық туралы айта отырып, 
әділеттілікті жырла, басқалар са-
лып кеткен жолмен емес, айна-
лада болып жатқандарға қарап, 
біліп, өз жолыңды тап. Хан 
қазынасынан гөрі жаның бай бол-
сын»,- деп батасын берген. 

Жамбыл Жабаев 
шығармашылығы тоқсан жас-
тан асқанда шарықтау шегіне 
жеткен. 1936 жылы Мәскеуде 
өткен Қазақстанның онкүндігінің 
шымылдығын Жамбыл ашқан. 
360 өнерпаз барған бұл 
мәдениет күндерінде жыр алыбы 
Жамбылдың абыройы асқақтап, 
сол жылы Еңбек Қызыл Ту 
орденімен марапатталған.

Көзінің тірісінде КСРО 
мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты атанған ақынның 

ЖҮЗ ЖАСАҒАН 
ЖЫР БӘЙТЕРЕГІ

шығармалары әлемнің ондаған 
тіліне аударылып, дүниежүзіне 
тараған. Ақынның "Өтеген батыр", 
"Сұраншы батыр", "Көрұғлы", 
"Бақ, дәулет, ақыл" деген дас-
тандары бар. Жамбыл Жабаев 
саналы ғұмырында Құлманбет, 
Досмағамбет, Сарыбас, Майкөт, 
Бақтыбай, Бөлтірік, Шашубай-
лармен және  Айкүміс, Сайқал, 
Кәмшат атты ақын қыздармен 
айтысқан екен. Соның ішінде 
Айкүміспен айтысы қыз бен жігіт 
айтысының жақсы бір көрінісі 
болған.

Жамбыл Жабаев өте 
көп өлеңдер жазды. Оның 
шығармаларының  орыс тіліндегі 
аудармалары шетелде де та-
нымал болды. Оның еңбектері 
Қытайда, Чехословакияда, Анг-
лияда және басқа елдерде жарық 
көрді. Осылайша қазақ жырауы 
әлемдегі барлық ұлттың сүйікті 
ақыны болған. Өлеңдері Кеңес 
үкіметіндегі шынайы өмірді 
дәріптепген. Ол Қазақстанның 
ең беделді ақынына айналып, 
ал, әндері қазақ ауылының жаңа 
өмірінің бір бөлігі болған.

А.САПАРОВА,
Ақын Сараның 

мемориалды музейінің 
экскурсия жүргізушісі. 

– ұлтымыздың ұлт болып ұйысуының, тарихымызды сақтаудың, 
тұлғаларымызды танытудың, өткенімізді білудің, болашаққа бағдардың, 
келешекке кемел ғибратты із қалдырудың мәйегі болатын бастама. 

ХХІ ғасыр қазақ халқы үшін, жаңа дәуірдің, еліміздің өркендеуі үшін 
жаңа белестің басталған уақыты. Ақпараттар ағыны толассыз жаңарып, 
жаһандану заманында өзгенің жетегінде кетпес үшін еліміздің ертеңіне 
алаңдап, ұлт болашағының жарқын өмір сүруі, сол үшін істеген бүгінгі 
қызметімізге байланысты. Осы тұрғыда  егеменді ел,тәуелсіз мемлекет 
болып қалыптасқан  дәл бүгінгі заманда  рухани жаңғыру жас ұрпақтың 
бойындағы Отансүйгіштік қасиеттерді арттырып, туған еліне, тіліне, 
өз ұлтының рухани қазынасына деген көзқарасы мен сүйіспеншілігін 
қалыптастыруда, оны бағалай алуға көздейді. Сондықтан Ақсу 
аудандық балалар кітапханасы «Қазақ даласының өмірі», «Тарихта 
қалған тағдырлар» атты шаралар арқылы жас ұрпақтың бойындағы 
Отансүйгіштік қасиеттерді арттырып, туған еліне, тіліне,  өз ұлтының ру-
хани қазынасына деген көзқарасы мен сүйіспеншілігін қалыптастыруда, 
оны бағалай  алуға  көздейді. Бұл шаралар – тәуелсіз еліміздің бақытты 
болашағы мен алаңсыз келешегі үшін жасалып жатқан жұмыстар. 
Өйткені, рухани байлықтың кемел болғаны бұл жеке азаматтарымыз 
үшін де, әрбір жеке тұлғадан құралған қоғам, туған еліміз үшін де өте 
маңызды үдеріс болып табылады . 

                                                 Анаргүл НҰРЛАН,
                                   аудандық балалар кітапханасының 

кітапханашысы.

Сәуір айының соңына қарай «Рухани жаңғыру» 
мақаласы аясында Ақсу аудандық кітапханасының 
ұйымдастыруымен Алаш қайраткері, тұңғыш қазақ 
Конституциясының авторы  Барлыбек Сырттановтың 
туғанына 155 жыл толуына орай «Тұлға рухы-
на тағзым» атты «ZOOM» бағдарламасы арқылы 
оқырман конференциясы өтті. Шара қонақтары 
Б.Сыртанов ұрпағы Батырханов Сайлаубек аға, Най-
манханов Әбілхан аға, балалар жазушысы, әдебиет 
сыншысы, ҚР үкіметінің «Дарын» мемлекеттік жастар 
сыйлығының лауреаты Тоқтарбай Елдос Нүсіпұлы 
сынды зиялы өкілдер қатысып, конференсияға 
өз тағылымды ойларымен, көзқарастарымен 
бөлісті. Арасан, Көкөзек, Қапал ауылдық кітапхана 
қызметкерлері қатысып, баяндамалар оқыды. Атап 
айтсақ, «Ұлт жолындағы елеулі еңбек» «Сырттанов 
жазған Ата Заң». Сөз соңында аудандық кітапхана 
әдіскері Э.Дүйсекова қонақтарға өз ықыласын  
білдіріп, шара әлі де жалғасын табатындығын айтты.

Назгүл ЗУҚАШ,
 аудандық кітапхана кітапханашысы.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» құжатында ұлт үшін маңызды деп санала-
тын мақсаттарды айқындап, соның орындалу жолдарын 
көрсетіп берген еді. «100 нақты қадам» бұл – әлемдік және 
түрлі сын-сынақтарға, сонымен қатар даму тұрғысына 
озық болып саналатын отыздыққа ену турасындағы 
ұлттық жоспар. Осынау қадамдар мемлекетімізде 
орын алып отырған түрлі мәселелерді шешу жолдары 
қарастырылған.

Елімізге тарихымыздағы бұрын - соңды болмаған 
ауқымдағы ұлттық заңнамаға өзгерістерді бағамдау 
маңызды. Оның үстіне, олар біздің қазақстандық арма-
нымыз – ХХІ ғасырда көшбасшы отыз ұлттың бірі болуға 
қол жеткізуімізге жол ашады. Әр ұрпақтың өз арманы бар, 
оларда тек жеке және отбасылық игіліктерге ғана ұмтылыс 
көрініс таппайды. Оларда қашанда туған жерге деген 
сүйіспеншілік сезімі, өз халқы мен Отанының бақыты тура-
лы аңсар айқын көрінеді. Ата-бабаларымыздың көптеген 
ұрпақтары үшін Қазақстанның Тәуелсіздігі асыл арман бо-

Қазақ халқының басынан 
небір қиын кезеңдер өтті. Ұлт 
мүддесі жолында аянбай еңбек 
еткен тұлғаларымыз жетерлік. 
Жаугершілік замандарда, 
тәуелсіздік үшін күрес жолын-
да да, ұлт тағдыры талай сынға 
түскенде де топтан жүйрік 
шыққандар қаншама. Сондай 
тұлғалардың бірі - Алашқа адал 
қызмет еткен, көрнекті саяси 
қайраткер, қазақтың алғашқы 
Конституциясының авторы,   
заңгер, публицист, дәрігер-
ғалым, шығыстанушы - Бар-
лыбек Сырттанұлы. Барлыбек 
Сырттанұлы 1866 жылдың 25-ші 
шілдесінде, бұрыңғы Жетісу облы-
сы, Қапал уезіне қарасты Арасан 
болысындағы, Қарашоқы жайлау-
ында дүниеге келген. 

Тегі – Орта жүздің Найман ата-
сынан тарайтын Құлшан. Әкесі 
Сырттан – қазақтың аты шыққан 
батыры.

1874 – 1876 жылдары Қапал 
қаласындағы қазақ балалары-
на арналған даярлық пансиона-
тында сауат ашқан. 1876 – 1886 
жылдары Верный ер балаларға 
арналған классикалық гимназия-
сында оқыған.

1886 жылы Жетісу әскери гу-
бернаторы тағайындаған стипен-
дия негізінде Санкт-Петербург 
Императорлық университетінің 
шығыстану факультетіне оқуға 
қабылданады. Барлыбек 
шығыстану мамандығында оқыса 
да, қосымша құқық, заңтану 
және медицина ғылымдарын да 
игерген. Мәселен, ол студенттік 
жылдарында В.А.Жуковский, 
А.П.Васильев, И.Н.Березин, 
Н.И.Веселоский, В.Р.Розен сын-
ды атақты ғалымдардан дәріс 
алған. 1890 жылы шығыстану 
факультетін «араб-парсы, түрік-
татар тілі» разряды бойынша  
бірінші дәрежелі диплом және ал-
тын медальмен тәмамдаған.

Университетті бітіргеннен кейін, 
1891 – 1894 жылдары Ташкент 
қаласындағы Түркістан генерал-
губернаторлығының қазыналық 
палатасында столоначальник, 
кеңсе меңгерушісі қызметтерін 
атқарып, «Колледжский се-
кретарь» шеніне ие болған. 
1894 жылдың 29 қыркүйегінде 
Жетісу әскери губернаторының 
бұйрығымен облыстық 
басқармасаның іс жүргізу 
бөлімінің меңгерушісі қызметіне 
тағайындалады.  

1908 жылдың 28 желтоқсаны 
күні саяси-көзқарасына байланы-
сты қызметінен босап, отставкаға 

кетеді. Қызметінен кетуінің басты 
себебі – қазақ жерінің мәселесін 
көтеріп, Патша империясының сая-
сатына қарсы шығуы.

1903 – 1907 жылдары Патшалық 
Ресей мен Қытай шекарасының 
межесін тексеру ісіне белсене 
араласып, картаға түсіреді. Қазіргі 
Алматы облысының Қытай Респу-
бликасымен шектесін шекерала-
рын тұңғыш рет анықтап, картаға 
енгізген болатын. Әлі күнге дейін 
осы мемлекеттік территориялық 
саяси межелеу жұмысы өзгеріске 
ұшыраған жоқ.

1905  жылы  «Қарқаралы 
құзырхаты» құжатын даярлауға ат-
салысып, қазақ сиезін ұйымдастыру 
ісіне қатысқан.

1905  жылдың желтоқсанында 
Орал қаласында өткен «Бес 
облыстық делегаттар сиезіне» 
қатысып, Қазақ конституциялық-
демократиялық партиясын құру ту-
ралы бастаманы қолдаған.

1905 жылы Алматы қаласынан 
Мұсылман кітапханасын ашқан.       
1908 жылдың 28 желтоқсанында 
саяси көзқарасы үшін қызметінен 
босатылған.

1909 жылы Сейітбаттал, 
Тұрысбек және Есенқұл қажы 
сынды ағайынды Маманның ба-
лаларына Қарағаш қаласынан 
ашқан медресе, мектебінің  оқу 
бағдарламасын жасақтауға жөн-
жобасын көрсеткен.

1910 жылдың 21 қазанында 
Ұзынағашта қазақ - қырғыз 
болыстарының беделді 
азаматтарының басын қосып, 
Николай ІІ патшаның атына хат 
даярлаған.

1910 жылы туған жері Арасанға 
қоныс аударып, «Мамания» 
мектебінің оқу бағдарламасын 
жетілдіру және шәкірт тарту 
жұмысын ұйымдастырған.

1910 жылдың желтоқсанынан 
– 1911 жылдың қыркүйегіне дейін 

қарашекпенділерге берілген қазақ 
жерінің тағдыры үшін Петерборға 
барып, Патша үкіметіне өтініш 
білдірген. Осы уақыт аралығында 
Петербор қаласында қоныс 
қылған.

1910 – 1913 жылдары өз та-
рапынан құпия түрде қазақ 
елін Ресейдің ішкі колониясын 
шығарып, тәуелсіз республика 
мәртебесі бар Уставын даяр-
лайды. 1911 жылдың 13 мау-
сымында  Петербор қаласында 
Ә.Бөкейханның тапсырмасымен  
«Қазақ елінің Уставы» деп аталған 
еуропалық стильдегі алғашқы 
қазақ  конституциясын жазған.

1912 – 1914 жылдары Патша 
жандармдарының бақылауына 
алынған.

Барлыбек Сырттанұлы – қазақ 
ұлтының алғашқы конституциялық 
заңының авторы. 1911 жылдың 
13 маусымы күні Петербор 
қаласында «Қазақ елінің Уставы» 
деп аталатын 4 бөлім, 28 бап-
тан тұратын еуропалық стилдегі 
құқықтық-саяси маңызы зор заң 
жобасын жазған. Б.Сырттанұлы 
«Ынтымақ ережесі», «Дәрілік 
өсімдіктер» (Оның қолданылу 
тәртібі мен емдік қасиеті) сынды 
іргелі еңбектердің авторы.

Қысқа ғана ғұмырында 
халық үшін орасан зор істерді 
атқарған қоғам қайраткерінің 
еңбекқорлығына қайран қаласың. 
Ол 1914 жылы 26 қазанда      48 
жасында  Қапал уезі, Сүттіген 
ауылында дүние салған.                                                                                                                               
Алаштың Барлыбегі - 
халқымыздың бостандығы мен 
ұлттық тәуелсіздігі, оның жарқын 
болашағы үшін аянбай күрескен, 
тер төккен асқан білімпаз, елді ау-
зына қаратқан. Қазан төңкерісіне 
дейінгі мерзімде Қазақ елінде 
отаршылдыққа қарсы батыл үн 
қосқан ірі қоғам қайраткері. Сол 
кезде төрт құбыласы тең, бір ба-
сына жетіп артылатын  қызметі 
бола тұра бүкіл саналы ғұмырын 
халық игілігіне, ұлт тәуелсізідігіне 
жұмсап, тікелей себін тигізгені 
ақиқат. Барлыбектің студенттік 
досы, қоғам қайраткері Бақытжан 
Қаратаев: «Меніңше, жалғыз 
сен ғана халықтың сеніміне ие 
болдың, жалғыз сен ғана «халық 
үшін еңбек еттім» деп айтуыңа 
хақың бар»,– деп оның ел үшін 
ұшан-теңіз еңбек сіңіргенін көзі 
тірісінде-ақ мойындаған екен...

А.ҚҰМАРОВА,
І.Жансүгіров атындағы 

тарихи-өлкетану музейінің 
меңгерушісі.

БАРЛЫБЕК СЫРТТАНОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 155 ЖЫЛ!       

АЛАШТЫҢ БАРЛЫБЕГІ

«Тұлға рухына тағзым» Алаш қайраткері, тұңғыш қазақ 
Конституциясының авторы  Барлыбек Сырттановтың туғанына 

155 жыл толуына орай өткізілген оқырман 
конференциясы

ҰЛТ ЖОСПАРЫ - БОЛАШАҚҚА ҚАДАМ

лып келді.
Біз олардың азат және тәуелсіз Отанды аңсаған 

көп ғасырлық қиялдарын іс жүзіне асырдық. Қазіргі 
қазақстандықтар үшін Тәуелсіздік көпэтносты 
қоғамымыздың нақты жоғары өмірлік құндылығына айнал-
ды. Осыдан бар – жоғы ширек ғасыр бұрын ғана барлық 
ақыл-ойымыз бен жүрегімізді баурап алған көптеген ой-
ниеттерімізге қол жеткіздік.

Қазақстан Республикасының егемендігі Конституция мен 

заңдардың берік арқауы мен халық мүддесіне қызмет 
ететін мемлекеттік аппараттың кәсіби және негізді іс-
қимылына арқа сүйеуін қамтамасыз еттік.

Еліміздің экономикасының нақты табыстарымен, ұлттық 
байлықтың және халық игілігінің өсімімен нығая түсетін 
еттік. Тәуелсіздігіміздің жоғары халықаралық бедел-
мен және ұлттық қауіпсіздіктің тиімді жүйесімен сенімді 
қорғалуын қамтамасыз еттік. Біз өз жеріміз бен оның 
байлығының ұқыпты иесі болуға үйренудеміз, жаңа тех-
нологияларды меңгеріп, тарихымызда ешқашан болып 
көрмеген өндірістік қуаттар мен экономиканың тұтас са-
лаларын іске қосудамыз. Сонымен қатар, ең бастысы 
– біз жаңаша армандауды, Тәуелсіз Қазақстанымыз бір 
бөлшегі болып отырған жаһандық әлемдегі қиындықтарға 
қарамастан, ел мен қоғамды дамытуда нақты міндеттер 
қоюды және оларды шешуді үйрендік.

Г.БОЛЫСБАЕВА,
Б.Сырттанов ауылдық округінің ауылдық 

клубының музыкалық жетекшісі.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚУАНЫШ 
СӘУЛЕСІ

«Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» мақаласы ая-
сында ұлттық рухты көтеріп, 
халқымыздың салт-дәстүр, 
әдет - ғұрпын қастерлеудің  
маңыздылығы артып отырған бұл 
күнде ұрпақтар сабақтастығын  
нығайтудың ұрпақ тәрбиесіндегі 
тиімділігі зор. «Рухани жаңғыру 
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Мемлекеттік ветеринариялық - санитариялық 
бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық 
құжаттарды беру қағидаларын бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 22 
қыркүйектегі №1230 Қаулысының 4 тармағына сәйкес  
Ветеринариялық анықтаманы берудің  тәртібі:

1.Ветеринариялық анықтама иесі өтінген күні ресімделеді, 
жануардың ветеринариялық паспортының және жеке нөмірінің, 
ветеринариялық тексеріп қарау нәтижелерінің бар болуы, 
тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағындағы эпизоотиялық 
жағдай, ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру 
жөніндегі деректер базасындағы немесе одан үзіндідегі жану-
арлар туралы мәліметтерді негізінде, жануарға және жануар-
дан алынатын өнім мен шикізатқа беріледі.Жануарға, жануар-
дан алынатын өнім мен шикізатқа берілген ветеринариялық 
анықтама межелі пунктіне дейін, жануардан алынған сүтке 
берілген сәттен бастап бір ай ішінде жарамды. Жануардың, 
жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың шыққан жерінің 
эпизоотиялық ахуалы өзгерген жағдайда бұрын берілген 
ветеринариялық анықтама жұқпалы ауру жойылғанға дейін 
алып қойылады.

2.Жануардың және жануарлардан алынатын өнім мен 

және нұсқаушылық мәселелерді шешу жөніндегі арнайы комиссия 
құрылды.

 2021 жылғы Ұлттық халық санағы 2 кезеңнен тұратын болады.
Ұлттық санақтың бірінші кезеңінде (2021 жылғы 1-30 маусым 

аралығында) санақтық аудандастыру жүргізіледі – «Аудандасты-
ру үшін тұратын халықты нақтылау бойынша тұрғын үйлерді  және 
тұрғын емес ғимараттарды аралау».

Толығырақ: https://inbusiness.kz/kz/last/ulttyk-halyk-sanagy-eki-
tasilmen-otkiziledi

Егемен Қазақстанда 3 рет жалпыұлттық Халық Санағы 
ұйымдастырылмақ биылғы тіркеүдін бұрынғыдан ерекшілігі де көп 
мәселен, бұған дейін тұрғындар тек қағазға белгіленсе  биылдан ба-
стап регистратор-санақшылар  азаматтарды планшетпен тіркемек, ал 
санақшының үйіне күтпекен жұрт, өзін online бекіте алады www.sanag.
gov.kz сайты 1 қыркүйек-15 қазан аралығында.

2021 жылғы Ақсу ауданы халқының ұлттық санағын өткізуге 
жәрдемдесу жөніндегі өңірлік комиссия құрылды және іс-шараларға 
сәйкес жұмысын атқаруда (№37-өн/қ).

 «Мекенжай тіркелімін» сапалы өзектілендіруді және жаңғыртылған 
картографиялық материалдар (елді мекендердің карталары 
«қылмыстық карталар»), соның ішінде 49 елді мекен карталары 5 да-
нада жасалды.

Халық арасында ұлттық санақты өткізу мақсаттары мен тәртібі ту-
ралы жаппай түсіндіру, баннерлер мен билбордтарды тағыда басқа 
үгіт материалдарды жасауға қаражат қарастырылып, 1 маусымынан 
бастап жарияланады.

Ақсу ауданы бойынша 1 кезеңде 1-30 маусым аралығында 11 реги-
стратор - санақшы қызметін атқарады, санақшы орташа 1 айдын ішінде 
1200 үй шаруашылығын тіркемек. Осыған байланысты жалпыұлттық 
Халық Санағы 2 кезең барысында барлық аудан тұрғындарды 
белсенді қатысуына шақырамыз.  

   Ақсу аудандық статистика басқармасы.

ҚР Экологиялық Кодексінің 57-2-бабы 
1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес 
2021 жылдың 28 маусымында сағат 10-
00-де Алматы облысы, Ақсу ауданы, 
Арасан ауылдық округі, Арасан ауылы, 
Ғ.Мәмбетов көшесі, 27 мекенжайы бой-
ынша «Арасан ауылдық округі әкімінің 
аппараты» ММ ғимаратында «Алматы 
облысы, Ақсу ауданы, Арасан ауылын-
да сумен жабдықтау жүйесін қайта құру 
және салу» түзету жұмыс жобасына 
әзірленген «Қоршаған ортаға әсерді 
бағалау» жұмыс жобасы бойынша 
қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Жоба материалдарына тапсы-
рыс беруші: «Ақсу ауданының тұрғын                          
үй-коммуналдық шаруашылық және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ, бас 
жобалаушы «ТалдыкорганГеодезияК-
варц» ЖШС.

Жергілікті атқарушы органның жау-
апты тұлғасы: «Арасан ауылдық округі 
әкімінің аппараты" ММ – ауылдық округ 
әкімінің міндетін уақытша атқарушы 
Е.Сейтқазы. Сараптама жүргізетін ор-
ган: «Ведомстводан тыс кешенді сарап-
тама».

ҚР ЭК 57-2-бабының 3-тармағына 
сәйкес жобалау құжаттамасымен Ал-
маты облысы, Талдықорған қаласы, 
Тәуелсіздік көшесі, 105/125, 4-пәтер 
мекенжайы бойынша танысуға болады. 
Байланыс телефондары: 8(7282) 40-12-
43. 

Жоғарыда аталған жоба бойынша 
ескертулер мен ұсыныстарды келесі 
электрондық мекен-жайға жіберуге бо-
лады: kvarctald.90@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с подпунктом 2) п. 1 

статьи 57-2 Экологического Кодекса 
РК 28 июня 2021 года в 10-00 часов 
по адресу: Алматинская область, Аксу-
ский район, Арасанский с/о., с.Арасан, 
ул.Г.Мамбетов 27, в здании КГУ «Аппа-
рат акима Арасанского селького округа» 
состоятся общественные слушания по 
проекту «Оценка воздействия на окру-
жающую среду» разработанного для 
корректировки рабочего проекта «Ре-
конструкция и строительство системы 
водоснабжения с.Арасан Аксуского рай-
она Алматинской области».

Заказчик материалов проекта КГУ 
«Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства и жилищной инспекции Аксуского 
района», генеральный проектировщик 
ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц». 

Ответственное лицо местного испол-
нительного органа: ГУ «Аппарат акима 
Арасанского сельского округа» -  Време-
но исполняющий акима сельского окру-
га Сейтказы Е.

Орган который будет проводить экс-
пертизу: Комплексная вневедомствен-
ная экспертиза.

В соответствии с п. 3 статьи 57-2 
ЭК РК с проектной документацией 
можно ознакомиться по адресу: Ал-
матинская область, г.Талдыкорган, 
ул.Тауелсыздык, 105/125, кВ.4. 

Контактные телефоны: 8(7282) 40-12-
43

Замечания и предложения по выше-
названному проекту можно направлять 
на следующий электронный адрес: 
kvarctald.90@mail.ru.

Жер ана жаратылғаннан бері 
адаммен дін егіз. Еш уақытта дінсіз 
қоғам болмаған. Ол мұсылман 
яки християн немесе будданны 
ұстансада өйткені шынайы адами 
құндылық сенімнен бастау алатыны 
белгілі. Қазіргі жаһандану заманда 
сенімге селкеу түсіп дәстүрлі дінімізге 
күдікпен қарайтын болғандаймыз 
себебі, экстремизм, тероризм.ради-
калды топ т.б. терминдер тек қана ис-
лам дінімен байланысып тұрғандай 
көрінеді.Өз бойына бейбітшілікпен 
бірлікті, мәдениетің көркем үлгісі 
бола білген асыл дінімізге жағылған 
қара дақпа дерсіз. Алайда, елімізде 
жаңа ғасыр басталғалы жоғарыда 
айтылған жала шындыққа айналып 
бара жатқандай «балтаны дұрыс 
қолданбаған аяғын шабар» дінде 
де солай сананы жүгіртіп байыбы-
на бармай амал етсек жаңылыс 

Егер Сіз көлік салығын не-
месе басқа да салықтарды 
төлемеген болсаңыз, ол үшін өз 
уақытыңызды бөліп, мемлекеттік 
кірістер органдарына барудың 
қажеті жоқ. Сіздің шешіміңіз 
– e-Salyq Azamat мобильді 
қосымшасы! Оны AppStore мен 
PlayMarket-тен жүктеп алуға бо-
лады. Жүйеге кіру де өте оңай 
– оған ЖСН, пароль немесе 
жылдам терілетін қолжетімді 
электрондық цифрлы қолтаңба 
(ЭЦҚ), бұл бірнеше минутты ғана 
алады. Оған қоса, Сіз өз атыңызға 
тіркелген салықсалу объектілерін 
тексере аласыз, БТЖ төлеуге, 
көлік салығын есептеуге, ЖТС, 
өсімпұлды көре аласыз. 

«Салық әмияны» қойындысы 
арқылы жеке тұлғалардың мүлік, 
жер, көлік салығы бойынша 
қарызды білуге және төлеуге бо-
лады. Өз уақытыңызды үнемдеңіз 
- e-Salyq Azamat мобильді 
қосымшасын жүктеп алыңыз! 
Ол AppStore мен PlayMarket-те 
қолжетімді!

"Е-Salyq Azamat" мобильді 
қосымшасы өтініштерді 
қабылдауды, салық 
міндеттемелерін орындауды, 
Мемлекеттік қызметтерді алу-
ды, мемлекеттік кірістер орган-
дарына бару күні мен уақытын 
брондауды жүзеге асырады. 
Мобильді қосымшаны "App Store" 
және "Play Market" сайттарынан 
жүктеуге болады. Онлайн брон-

«E-SALYQ AZAMAT» МОБИЛЬДІ 
ҚОСЫМШАСЫ

дау "Е-Salyq Azamat" мобильді 
қосымшасының "электрондық 
қызметтер" бөлімінде, сондай-
ақ, Комитет порталында 
қолжетімді. Жеке тұлғалар мен 
жеке кәсіпкерлер "салық әмияны" 
сервисінің көмегімен салық 
міндеттемелерін автоматты түрде 
қарай алады. Сіз кез - келген 
банктің картасын пайдаланып, 
деректемелерді көрсетпей-ақ, 
әмиянды толтыра алады.

Аудан бойынша мемлекеттік  
кірістер басқармасы. 

ҚР ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ ХАЛЫҚ САНАҒЫ
Қазақстан Республика-

сы Үкіметінің 2020 жылғы 16 
маусымдағы «2020 жылы 
Қазақстан Республикасы 
халқының ұлттық санағын өткізу 
туралы» Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2019 жылғы 19 
маусымдағы №419 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» 
№587 қаулысына сәйкес, халық 
санағын өткізу мерзімі 2021 
жылғы 1-30 қазан аралығына 
белгіленді. Қазақстан Респу-
бликасы Премьер-Министрінің 
өкімімен 2021 жылы Қазақстан 
Республикасы халқының ұлттық 
санағын дайындау мен өткізуге 
байланысты ұйымдастырушылық 

Дін тірегіміз болса?
басып адасып тірлігімізге балта ша-
былады, дінді әркім өз мақсатына 
қалауынша жүйесіз қолдануға бол-
мас себебі, негізгі қағидалармен 
міндеттер жазылған дара кітап бар,ол 
мәдениетпен ғылымға орасан үрдіс 
әкелген  әлемде ешқандай өзгеріске 
түспеген құран. Өткен тарихымызға 
үңілер болсақ ғалымда, батыр баба-
ларымыз дінді ту етіп ел басқарғаны 
аян, сол уақытта діни алауыздық бол-
мады ғой даналар ұстанған дәстүрлі 
дініміз халық үшін тұрақтылықпен 
б е р е к е - б і рл і к , ж е м қ о рл ы қ с ы з , 
әділеттік үшін қызмет етпеді ма? 
Рухани жаңғыру осы бабалардың 
жолын жалғастыру немесе үйрену 
шығар, қазір неге? неден қорқып 
дінді өз дәрежесінде қолданбаймыз, 

өйткені, адамзатқа тыныштықпен 
бейбітшілікті сыйлаған дәстүрлі 
дінімізді ниеті қара дүниені тек 
материалдық тұрғыдан көретіндер, 
ақ арқылы қара ойын іске асырушы-
лар екенін біле жүрген абзал. Құдайға 
шүкір, тәуелсіздігіміз бар кезде, те-
роризм.экстремизмге қарсы күрес 
жүргізетін қауіпсіздік ұйымдарды 
пайдаланып, саналы түрде келешек 
буынды жат ағымдардың арбауынан 
сақтай алармыз. Мәдениеттің түбі 
дінде екенін білеміз, осы қос ұғымға 
қиянат жасамауымыз керек. 

Ерлан ҚОЙЛЫБАЕВ,
Жаңалық ауылдық мәдениет 
үйінің директоры, "Nur Otan" 

партиясының мүшесі.

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА!

ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ АНЫҚТАМА БЕРУ ТУРАЛЫ
шикізаттың орнын ауыстыруды (тасымалдауды) жүзеге асы-
ратын иесі жануардың, жануарлардан алынатын өнім мен 
шикізаттың шыққан жері бойынша жергілікті атқарушы ор-
ган бөлімшесінің ветеринариялық дәрігеріне (бұдан әрі – 
ветеринариялық дәрігер) өтінеді.

3.Ветеринариялық дәрігер жануарды, жануарлардан алына-
тын өнім мен шикізатты ветеринариялық тексеріп қарағаннан 
кейін ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру 
жөніндегі деректер базасындағы немесе одан үзіндідегі жану-
арлар туралы мәліметтер, сондай-ақ аумақтың өтіну сәтіндегі 
эпизоотиялық ахуалды бағалау негізінде мөрімен және 
қолымен расталған ветеринариялық анықтаманы береді. Жа-
нуарды сою алаңында сойған жағдайда етті кейіннен таңбалай 
отырып, жануарды және оны сою өнімдерін ветеринариялық 
тексеріп қарау жүргізіледі. Сойғаннан кейін жануардың терісіне 
жоғарғы оң жақ бұрышына жапсырма (суланбайтын материал-
дан жасалған) бекітіледі, онда жуылмайтын сиямен жануардың 
жеке нөмірі көрсетіледі.

4.Ветеринариялық дәрігер иесіне өтінген күні мынадай 

жағдайларда ветеринариялық анықтама беруден жазбаша 
дәлелді бас тарту береді:

1) жануардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың 
шыққан (орналасқан) жерінде жануарлардың жұқпалы аурула-
ры бойынша эпизоотиялық жағдайдың өзгеруі (нашарлауы);

2) жануардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың 
шыққан (орналасқан) жерінде қолайсыз аймақтарды аңықтау;

3) жануардың жеке нөмірінің болмауы;
4) жануардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың, 

көлік құралының ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) қағидаларға және қауіпсіздік талаптары-
на сәйкес келмеуі.Ветеринариялық дәрігер осы жағдайлар 
туындаған кезде ветеринариялық анықтаманы бермейді

5. Тері жүн былғары шикізатына ветеринариялық анықтама 
жануардың жеке нөмірі көрсетілген жапсырма болған кезде 
беріледі.

Рәсімделген ветеринариялық анықтаманы алу тегін 
жүргізіледі. Қосымша мәліметтерді  2-94-43 немесе 8 778 949 
31 89 телефоны арқылы алуларыңызға болады.

Ұлан ЕСБОЛАТОВ, 
кәсіпорын директорының міндетін атқарушысы.                                                                             

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» бағдарламасындағы 
рухани және мәдени құндылықтарымызды сақтау және ұлғайту 
мақсатында жасалған "Қазақстанның киелі жерлері" жобасы аясында 
өлкедегі киелі орындарды анықтау, қайта қалпына келтіру жұмыстарын 
жүргізу, олардың картасын жасау көзделген. 

Бүгінгі таңда тарих пен мәдениетке, адамның рухани дамуына және 
оның туған жеріне деген байланысына негізделген Қазақстанның 
қасиетті жерлерін анықтау жұмыстары қарқынды жүргізілуде. 

Кейбір тұлғаларды мәңгі еске сақтауда ұлтты мәдени байыту мен 
мінәжат етуге арналған орындар түріндегі ұлы ата-баба ерліктерін 
осы бағдарға жатқызуға болады.

Көрегенді Елбасымыздың ұтқыр ойы мен өткір сөздерінің арқасында 
бүгін де ұмыт болып жатқан киелі жерлер жанданды десек артық емес. 

«Өз ұлың, өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын кемеңгерді» 
- деп ұлы халқым бекер айтпаған.  Қазақ халқы  ұлыларымызды хан-
дарымыз бен батыр, билерімізді құрметтеген үлгі тұтқан халықпыз.

XIX ғасырда Жетісудің Ақсу, Басқан, Лепсі жерлерінде ту көтеріп қол 
бастаған батыр бабамыз Ер Байтұлақ  батырдың кесенесінің басына 
ұрпақтары қызыл мәрмәр 13 тонналық ескерткіш қойды.

Алыстан мен мұндалап көрінген елге Байтұлақ батырдың 
кесенесі құдды бір гауһардай жарқырап ерекше бір өң берді.  
Алыстан өткен жолаушыларға пана болған, батыр мазарының басы-
на ұрпақтары қойған ескерткіш биік шоқының басын ерекше көркейтіп 
тастады. Аумағы қоршалған, мәрмәр ескерткіште НАЙМАН МАТАЙ 
КЕНЖЕ БАЙҒАЗЫ ТОБАНҰЛЫ ЕР БАЙТҰЛАҚ XIX ғасыр деп ойып 
жазылған. Оң жағында ер тоқым батыр қалқаны және үш шашақты 
қазақ найзасы тұр.

Тасты қойған күні мал сойылып, 50ден астам ұрпақтары жиылып, 
құран бағыштап, ақсақалдары батыр бабамыздың  ерліктері жайлы 
әңгімелерін өрбітті. 

Батыр бабамыздың батылдығына қайран қалып, тарихқа бір 
бассұқандай, рухани тұрғыдан тәлім тәрбие алып қайтқанымды 
сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. 

Байтұлақ батыр 1795 туылған деген деректер бар. Зиратына келетін 
болсақ балшық құм ешкінің жүнімен араласқан кірпіштен жасалған, 
шамамен 235/245 жылдай болған зиратың жартысы опырылып түссе 
де кірпіштері бәз қалпында сақтаулы. 1839 жылы болыстыққа сайлан 
ған. Арасы үш жылдың көлемінде орыс шонжарлары қара халыққа 
артық салық салмақшы болған екен. Ел үшін жаралған батыр болыс 
орыс өкіметінің саясатына көнбей, қарсы шыққан деседі. 

Ақсу ауданы Кеңғарын ауылының Басқан бойының шығысында 
орналасқан ТОБАНҰЛЫ ЕР БАЙТҰЛАҚ басына қойылған ескерткіш 
құтты болсын,-демекпін Ақсулықтарға.

Бейбіт ТАНЫСБЕКОВ,
Қаракөз ауылдық клубының меңгерушісі.  

ЕР БАЙТУЛАҚ ЕЛ 
ЕСІНДЕ

ХАБАРЛАНДЫРУ!
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ЕСКЕ АЛУ

Есеболатов ауылдық округі "Сырым" шаруа қожалығының мөрі 
жоғалғандығы туралы хабарлаймыз.

ұлттық кодтан айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен 
үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат-
мүдделер туралы өзекті мәселе көтеріліп отыр. Ұлттық код 
дегеніміз не? Бүгінде кең қолданылатын код деген сөзді құлыпты 
ашатын құпия кілт ұғымында түсінуге болар. Демек, қазақтың 
ұлттық коды деп қазақ халқының жаратылысын, табиғатын, ру-
хани бітімін, өмір салтын айқындайтын белгілерді айтқан жөн 
шығар. 

Яғни, тарихи тамыры тереңде жатқан, ұлтымыздың күні 
бүгінге дейін бәрінен жоғары бағаланатын қасиеттері, солардың 
сығымдалып тұжырымдалған формуласы қазақтың ұлттық 
болмысының сырын түсінуге апаратын, тиісінше қастерлеп 
сақтауға жататын құпия кілттің тап өзі боп шығуы ғажап емес. 
Қазақ халқының ұлттық болмысы ғасырлар бойы қалыптасып, 
бекем орныққан, сондықтан да ол қазақ рухын небір 
күйзелістерден аман алып келе жатқан айрықша қасиетке ие. 
Мемлекет басшысы аталмыш жаңғырудың негізгі қызметі мен 
ерекшеліктеріне ой жүгіртіп, бұл жаңғырудың маңыздылығына 
тоқталады: «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен 
ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана 
сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың 
маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру 
елдің ұлттық - рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға 
бастайды. 

Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі 
полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен 
маңызды». Саяси, экономикалық реформаларда егеменді 
еліміз бірқатар жақсы нәтижелерге қол жеткізгені баршаға мәлім. 
Ол адами құндылықтар, рухани қазына, жастарды тәрбиелеу, 
олардың бойына патриоттық рухты сіңіре білу жұмысында ру-
хани салаға басымдық берудің қажеттілігін алға қойып отыр. 
Бұл дегеніміз – ұлтымыздың барлық ұлттық салт-дәстүрлерін, 
мемлекеттік тіліміз бен әдебиетімізді, мәдениетімізді, ұлттық 
рухымызды жаңғырту деген асыл ұғымға келіп саяды. 

Ендеше, рухани жаңару арқылы әлем мойындар табысты 
ел болып, жарқын болашаққа деген сенім мен үмітті үндестіре 
отырып, баршамыз бірлік туы астында бақытқа бірге жетейік!

К.ҚУАТОВА,
Молалы ауылдық кітапханашысы.

Рухани жаңғыру – 
болашаққа сенім

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы ел 
дамуының жарқын үлгісі мен 
нақты қадамдарын көрсететін 
келелі ой, салиқалы пікір, ба-
тыл шешімдерге құрылған 
маңызды құжат. 

Бұл мақалада сананы 
жаңғырту, ұлттық болмыстан, 

Құрметті аудан тұрғындары!
Жаз айларында табиғат аясында демалуға шығып, 

от жағу арқылы Сіздер табиғатқа қауіп төндіресіздер. 
Бұл демалыс өте қызықты болғанымен, мұндай 
әрекеттермен Сіздер табиғатқа қауіп туғызуларыңыз 
әбден мүмкін, себебі  қурап тұрған шөпке от тиіп, ол оңай 
лаулап жанып үлкен өртке айналуына әкеліп соғады. 
Осыдан ағаштар, өсімдіктер мен жануарлар әлемі 
қасірет шегеді. Бұндай жағдайды болдырмау үшін Сіздер 
табиғат аясында демалған кездерде, төмендегідей өрт 
қауіпсіздік ережелерін сақтағандарыңыз жөн: 

- табиғат аясында от жағуға  тиым салынады;
- от жаққан жағдайда оны сөндірмей қараусыз 

қалдыруға болмайды;

- өрт болған жағдайда дереу мемлекеттік өртке қарсы 
қызметіне 101 нөмірі бойынша телефон шалып, өрттің 
пайда болған ошағын хабарлауыңыз қажет;

- өртті тоқтату және жою бойынша шараларын 
қабылдауыңыз тиіс

Құрметті қауым, сөнбей қалған оттың кейінгі зардабын 
ойлаңыздар. 

Әрқашан естеріңізде болсын!
Табиғатқа зиян келтіру оңай, ал қайта қалпына келтіру 

үшін өте көп күш-жігер мен ондаған жылдар қажет.

Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ,
аудандық төтенше жағдайлар  бөлімінің бастығы,  

азаматтық  қорғау  майоры.                                    

ТАБИҒАТ АЯСЫНДА ДЕМАЛҒАН КЕЗДЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІН  САҚТАУ

"Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы" 
Республикалық ислами діни бірлестігінің филиалы 
"Еңбек - береке" мешітінің ережесі жоғалғандығы тура-
лы хабарлаймыз.

"Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы" 
Республикалық ислами діни бірлестігінің филиалы 
"Сағабүйен" ауылдық мешітінің ережесі жоғалғандығы 
туралы хабарлаймыз.

"Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы" 
Республикалық ислами діни бірлестігінің филиалы 
"Кеңқарын" ауылдық мешітінің ережесі жоғалғандығы 
туралы хабарлаймыз.

"Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы" 
Республикалық ислами діни бірлестігінің филиалы "Та-
рас" ауылдық мешітінің ережесі жоғалғандығы туралы 
хабарлаймыз.

Біздің қазақтың тіршілігі төрт 
түлік малмен өрістеген, оның 
ішінде әсіресе атпен байла-
ныстысы басым екені даусыз. 
Сондай - ақ халқымызда атпен 
байланысты дамыған спорттық 
ойын түрлері де баршылық. 
Соның бірі – көкпар. Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Ұлы даланың жеті қыры» 
мақаласындағы «Атқа міну 
мәдениеті» тарауындағы 
айтылған пайым – осы атқа 
міну мәдениетінің тұңғыш рет 
қазіргі Қазақстан аумағында 
қолға үйретілгенін дәлелдеп ай-
тады. Иә осынау ұлан – ғайыр 
даламызды батыр бабалары-
мыз ат үстінде жүріп, ақ білектің 
күшімен, ақ найзаның ұшымен 
қорғап, бүгінгі бізге мирас етіп 
қалдырғанын бәріміз білеміз. 

Көкпар – қазақтың делебесін 
қоздырып, дегбірін алатын 
дода екеніне ешкімнің тала-
сы жоқ. Көкпарға тартатын 
серкені көтеру үшін сайыскерде 
қайрат, астындағы пырағында 
соған сәйкес күш болуы қажет. 
Мұндай күш, мұндай намыс 
біздің қазақ жігіттерінің қанында 
бар қасиет. 

Қазіргі эпидемияға байланы-
сты көптеген шаралар онлайн 
өтіп, көп адамның басын қосуға 
тыйым салынса да қазақтың 
осы бір ұлттық ойынына 
рұқсат берілген екен. Себебі 
бұл дала ойыны. Жақында, 
Ораза айтының соңғы күні, 
қасиетті жұма күні Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы, 
Ұлы Жеңістің 76 жылдығы 
мерекесіне орай Есеболатов  
ауылының тумалары, Ұлы Отан 
соғысының қос батыры, осы ау-
ылда талай жыл еңбек еткен ар-
дагер аталарымыз Есмолданов 
Аққожа мен Есмолданов Аман-
жол аталарымыздың құрметіне 
Есеболатов ауылдық округінің 
жігіттерінің ұйымдастыруымен, 
ата ұрпақтары, Аққожа 
атамыздың қызы, Қазақстан 
Республикасының денсаулық 
сақтау ісінің үздігі, жоғарғы 
сатыдағы дәрігер, қазіргі кездегі 
құрметті зейнеткер  Есмолда-
нова Майра Аққожақызы және 
Аманжол атамыздың қызы түрлі 

қызметтерде істеген, қазіргі кезде 
зейнеткер Есмолданова Сәкен 
апайымыздың қолдауымен 
«Көкпар» ойыны өтті. Бұл 
ұлағатты шара туралы 

Үшінші күн Оразаның айтында,
Болатындай ауыз толып 
                                           айтуға.
Дүркіреген шара өтті ауылда,
Аталардың құрметіне 
                                       нар тұлға.

Ардагерлер Аққожа мен 
                                        Аманжол,
Ел біледі батырлардың 
                                    даңқын да.
«Ер есімі – ел есінде» - 
                                          дейтұғын,  
Жақсы сөз бар қасиетті 
                                        халқымда.
Сондықтан да есімдері 
                                      мәңгі есте,
Әр әріпі тең келетін алтынға.
Батырларды елі мәңгі ұмытпас,
Еске алатын ұрпақ барда 
                                      артында.
Ал жігіттер «Көкпар» болсын 
                                         тартысты,
Ұлы тойдан ұлағат із қалсын 

да – деген сол тойда ойы-
ма келіп, айтылмай қалған өз 
ойыммен бастасам. Негізі дәл 
сол күні ауылға бет алып, базар 
жақтағы көлік тұрағына бардым. 
Ауылдың такси жүргізушілері 
ауыл азаматтарының 
ұйымдасуымен Қасиетті Рамазан 
айының құрметіне «Тегін такси» 
жүргізіпті. Жұма күні таңертеңнен 
кешке дейін 5-6 такси ауыл 
тұрғындарына, ауылға келетін, 
қайтатын қонақтарға тегін қызмет 
жасады. Бұл игі істі қалай атап 
өтпеске.

Түс кезінде ауылдық мешітте 
аталарымызға арналып ас 
беріліп, ауылдың үлкені, 90 
жастағы Жаңабай ақсақал бата 
берді. 

Ойынның ашылу салтанатын-

да ауыл әкімі Берік Нұрахметов, 
ата ұрпақтары сөз сөйлеп 
Ырым ақсақал бата жасап, 
дода басталды. Ойын облыстық 
деңгейде өтті деуге болады. 
Себебі, Алматыдан, Сарқан ау-
данынан, басқа аудандардан 
балуандар қатысты. Ойын тар-
тысты өтті.

Салымшыларды түгел ата-
мадым. Атап өтетін бір балуан 
ауыл ақсақалы Слаш Саякенов. 
80 жаста атқа мініп, ауылдың 
намысы үшін бір салып салды.

Ойынға Ақсу - Сарқан 
аудандарының ардагер 
көкпаршысы Рысқұлов Тұрар 
төрелік етті.

Көкпар өтіп жатыр бүгін 
                                       Діңгекте,
Ұрпақ болсаң ата даңқын 
                                      кірлетпе.
Соғыс көрген, жақындатқан 
                                      Жеңісті - 
Ер есімі лайықты Құрметке.
Ал жігіттер салар салым 
                                  көп болсын,
Аталардың батырлығын 
үлгі ет те - деп, өткендерді 

ұлықтап, үлкендерін сыйлап 
өткен Қазақ деген ұлы елдің 
ұрпағы, Діңгек деп ұрандаған 
ауыл азаматтары осындай 
шара өткізді.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі. 
Есеболатов ауылы.

РУХЫ МЫҚТЫ ЖІГІТТЕРДІҢ 
ДОДАСЫ

Қаракөз ауылының тұрғыны 
болған асқар таудай әкеміз, 
қамқор атамыз БӨГЕНБАЕВ 
ЖҰМАҒАЛИ ҚЫДЫРҰЛЫ жа-
нымызда болғанда мамыр ай-
ында ақсақал жасы 70 жасқа 
толар еді. 

Амал қанша сұм ажал орта-
мыздан алып кетті. Әкемізді 
сағына еске ала отырып, 
"топырағың торқа, жаның 
жәннатта, тәнің рахатта болсын, 
қабірін иман нұрымен, құран 
нұрымен нұрландырсын",-деп 
Алладан тілейміз.

Әке - асқар тау деп бекер 
айтылмаған, басына қиын іс 
түскенде демеу беріп, әкелік 
күш - қайрат беретін адамын 
болса қандай жақсы. Қиналған 
сәттерінде, жанын аналық 
мейірімділікпен қоса әкелік 
қамқорлықты да іздейді екен. 
Бірақ, амал қанша қолда бар 
алтынның қадірі жоқ деген, өте 
қамығамыз.

Сонда да әке тәрбиесімен 
ілгері жылжып келеміз. Әлі де 
алдыға баса береміз.

Құдайға шүкір,-деп 
артында қалған ұрпағына 
риза болсын деп Мұқағали 
Мақатаевтың әке туралы 
өлеңімен сағынышымызды ба-
самыз.

Құр алақан емеспін 
                                     қуаныштан,
Қуаныштар алдымда 
                                  құрақ ұшқан.
Бір арыстан өмірден 
                                       өткенімен,
Өмір сүріп келеді тірі 
                                        арыстан.

Өкінбе, әке, отың бар 
                                сөнбейтұғын,
Ол мәңгілік жанады 
                               көрмей тыным.
Ұрпағың бар, ел менен 
                                 ер намысын,
Тірі тұрса, қолынан 
                                бермейтұғын.
ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: жұбайы 

- Тұрсын, бауыры - Молдаш, 
әпкесі - Барқыт, қарындасы 

- Бақыт және ұлдары, 
келіндері, немерелері.


