
№22 (10 069) 4 маусым  жұма  2021  жыл
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МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!

aksuoniri@mail.ru

Ақсу өңірі

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2021 ЖЫЛДЫҢ 
ЕКІНШІ ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҒЫНА ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен құлағдар болғыңыз келсе, аудандық және 
ауылдық "Қазпошта" байланыс бөлімшелеріне барып жазылыңыздар.

"Ақсу өңірі" газетіне  жарты жылға 2207 теңге 40 тиын.БА
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Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

4 МАУСЫМ - 
МЕМЛЕКЕТТІК 
РӘМІЗДЕР КҮНІ

Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы,
Ерліктің дастаны,
Еліме қарашы!
Ежелден ер деген,
Даңқымыз шықты ғой.
Намысын бермеген,
Қазағым мықты ғой!

Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің - 
                                   Қазақстаным!
Ұрпаққа жол ашқан,
Кең байтақ жерім бар.
Бірлігі жарасқан,
Тәуелсіз елім бар.
Қарсы алған уақытты,
Мәңгілік досындай.
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!

Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің - 
                                     Қазақстаным!

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК ГИМНІ

Сөзін жазғандар: Жұмекен 
Нәжімеденов, 

Нұрсұлтан Назарбаев.
Әнін жазған: Шәмші Қалдаяқов.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТУЫ – орта-
сында  шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген 
тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек 
тік жолақ түрінде нақышталған. Күн, оның шұғыласы, қыран және ұлттық 
өрнек бейнесі  алтын түстес. Тудың ені мен ұзындығының  арақатынасы 
– 1:2

Қазақстан Республикасы  Мемлекеттік туының біркелкі көгілдір түсі 
бірігу идеясын білдірумен қатар, әрқашанда бейбітшіліктің, тыныштық 
пен жарқын болашақтың белгісі саналатын бұлтсыз ашық аспанды еске 
салады. Геральдика тілінде көк түс пен оның реңктері адам бойындағы 
адалдық, тазалық, үміт сияқты қасиеттеріне сәйкес  келеді. Шұғылалы ал-
тын күн тыныштық пен байлықты бейнелесе, дала бүркіті қазақстандықтар 
ұғымында дарқандық пен қырағылық, биіктік белгісі. Қазақстан Республи-
касы Мемлекеттік туының авторы, суретші Шәкен Ниязбеков. 

Қ А З А Қ С Т А Н 
Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ы Ң 
МЕМЛЕКЕТТІК ЕЛТАҢБАСЫ – 
дөңгелек нысанды және көгілдір 
түс аясындағы шаңырақ (киіз үйдің 
жоғарғы күмбез тәрізді бөлігі) 
түрінде бейнеленген, шаңырақты 
айнала күн сәулесіндей тарап 
уықтар шаншылған. Шаңырақтың 
оң жағы мен сол жағында 
аңыздардағы қанатты пырақтар 
бейнесі орналастырылған. 
Жоғарғы бөлігінде – бес бұрышты 
көлемді жұлдыз, ал төменгі 
бөлігінде «Қазақстан» деген жазу 
бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, 
уықтардың, аңыздардағы қанатты 
пырақтардың бейнесі, сондай-ақ 
«Қазақстан» деген жазу – алтын 
түстес.

Қазақстан Республикасының  
Мемлекеттік  елтаңбасының  негізіне 
шаңырақ алынған ол елтаңбаның 
жүрегі  іспеттес. Шаңырақ әлемнің  
біртұтастығын, мемлекеттің бастауы 
отбасы ошағын бейнелейді. Қанатты 
тұлпар  мәңгілік өмір, шексіз 
даму және Қазақстан секілді бір 
шаңырақ астында өмір сүріп жатқан 
халықтардың  рухани байлығының 

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК  РӘМІЗДЕРІ

ӘРКІМ РЕСПУБЛИКАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК 
РӘМІЗДЕРІН ҚҰРМЕТТЕУГЕ МІНДЕТТІ.

Қазақстан Республикасының 
Конституциясы 34-бап.

белгісі. Қанатты тұлпар болашаққа 
үміт артар жас ұрпақтың арманы, 
самғау биігі. Елтаңба төбесінде 
бес  бұрышты жұлдыз бар. Әр 
адамның өмірінде жол көрсетер 
өз жұлдызы болады. Мемлекеттің 
де осындай жұлдызы болуы ке-
рек. Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік елтаңбасының автор-
лары сәулетшілер Шота  Уәлиханов 
пен Жандарбек Мәлібеков.

Құрметті  балалар!
Қадірлі ата - аналар!
Жүзімізді жадыратып, жүрек-

тегі мұзды ерітетін сәбидің сыңғыр 
күлкісі екені белгілі. Ата - ана 
үшін бөбегінің қуанышы мен 
баянды болашағынан қымбат 
дүние жоқ! Даңқты батыр Бауыр-
жан Момышұлының «Дүниеде 
баланың у - шуына жетер не бар?! 
Одан асқан сазды әуен ойлап табу 
мүмкін емес»,-дегені есімізде. 
Балалы үйді базарға теңеген 
бабалардың сөзі де санамызда. 

Балалардың өмірін, құқығын, 
денсаулығын қорғауды өз 
қызметінің басты бағыттарының 
біріне айналдырған халықаралық 
балаларды қорғау күні 1950 жылдан 
бастап, жаздың алғашқы күнімен 
қатар келіп, аталып өтілуде. 

Бұл күнде бала тыныштығы 
мен болашағын бүкіл әлем бо-
лып қорғалатын күн ретінде 
мерекелейді. Аудан бойынша 0 
- 18 жас аралығында 12 мыңнан 
астам балалар бар. Олардың 
мектеп табалдырығында оқитын 

балалар саны - 6711, 0 - 6 жас 
аралығында 5289 бала, мектеп-
ке дейінгі ұйыммен қамтылып 
отырғандар саны - 2187 бала. 
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 
орай  балаларымыздың игілігіне 
арналған бөбекжайлар мен ба-
лалар ойын алаңдары ашылып, 

қолданысқа берілуде. 
Мамыражай тіршіліктің саясын-

да бүр жарып, гүлдеп, өсіп келе 
жатқан жас қазақстандықтардың 
кемел келешегіне Президентіміз 
Қасым - Жомарт Тоқаев 
үлкен себебін тигізуде. 
Балаларымыздың  білім алуы 
мен мүмкіндігін таныту жолын-
да біршама істер жалғасын тау-
ып, жасалуға тиісті жағдайлар да 
жүзеге асып жатыр деп сеніммен 
айта аламыз. 

Құрметті балауса балғын-
дар!

Сіздерді 1 маусым  – Халық-
аралық балаларды қорғау күнімен 
шын жүректен құттықтаймын! 
Қуаныш пен шаттықтың ортасын-
да ойнап - күліп, есен де сау ел 
мақтаныштары болуларыңызға 
тілектеспін!  Көк аспандарыңыз 
әрдайым ашық болып, Тәуелсіз 
мемлекетіміз, Сіздермен, 
өркендеп, көркейе берсін. 
Ата - аналарыңыздың үмітін 
ақтап, үлкен азамат болып өсе 
беріңіздер!

1 маусым  – Халықаралық балаларды қорғау күні!

1 маусым - Халықаралық ба-
лалар күніне орай  "Молықбай" 
атындағы мәдениет үйінің  
ұйымдастыруымен  мерекелік 
іс-шара өтті. Үйден арнаулы 
әлеуметтік қызмет алып жүрген 

Бар мейірім балаларға!

өздігімен жүре алатын балалар 
атаулы мерекеге ата-аналарымен 
бірге қатысты. Концерттік 
бағдарламаны тамашалады, 
соңынан мәдениет үйі тарапынан, 
балаларға ойыншықтар сыйлады.

Аудан әкімшілігі мүгедек 
балаларға  осы атаулы  мереке-
ге  орай  І.Жансүгіров атындағы 
қордан 130 (жүз отыз мың)  
қаржылай көмек көрсетті. Бұл 
қаржыға 18 жасқа дейінгі үйден 
қызмет алып жүрген  43 (қырық 
үш)  балаға  арнайы мерекелік 
себеттер берілді.

Ауданымыздың тұрғыны 
Аязбаев Еркін мәдениет үйіне 
келіп, мерекелік концерттен 
кейін балаларға өз қаражатынан  
балмұздақтар таратты.

Бар мейірім балаларға деген 
осы шығар.

Балалар, ата - аналар тарапы-
нан осындай қамқорлық жасаған 
аудан әкімшілігіне, мәдениет 
үйінің қызметкерлеріне үлкен 
алғыстарын аудандық «Ақсу 
өңірі» газеті арқылы жеткізіп 
отыр.        

   
Қайрат БЕКБАЛАНОВ,

аудандық жұмыспен қамту
және әлеуметтік 
бағдарламалар 

бөлімінің басшысы. 

Аудан әкімі Базарханов Есім Сейілханұлының мерекелік құттықтауы!

Талабы: 
1. 2019, 2020, 2021 жылдары 

оқуын аяқтап қолында дипломы 
бар 

2. Жасы 29  дейінгі жұмыссыз 
жастар қатыса алады

3. Білімі: арнаулы орта және 
жоғары 

4. Дипломдағы мамандығына 
сәйкес жұмыс істемеген 

5. Еңбекақысы: 25 айлық есеп-
тік көрсеткіш 

ЖАСТАР ПРАКТИКАСЫНА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА! 
6. Өту мерзімі – 6 ай
7. Басталу уақыты: 01.06.2021 

ж.
Толық ақпаратты Жансүгіров 

ауылы, Желтоқсан көшесі, №5,             
1 қабат «Халықты жұмыспен 
қамту орталығы төмендегі бай-
ланыс телефондарынан білесіз. 

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

Жас қазақстандықтардың 
кемел келешегі жарқын болсын!



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ4 маусым 2021 жыл

106. Оңғаров Асқарбай – 1876 жылы туған. Ақсу ауданы, №15 ауыл тумасы. Білімі 
жоқ. Тұрағы: Ақсу ауданы, № 15 ауыл. 4 қараша 1930 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ бөлімі 
тұтқындаған. 25 қыркүйек 1931 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-4 бабымен айыптап, 10 жылға 
соттаған. 25 тамыз 1989 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған.

107. Оразбаев Қосбай – 1889 жылы туған. Ақсу ауданы, №13 ауыл тумасы. Білімі – 
бастауыш. Малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №13 ауыл. 10 наурыз 1931 жылы Ақсу ауданы 
ПП ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 11 сәуір 1931 жылы ПП ОГПУ үштігі 58-2, 11 бабтарымен 
айыптап, 10 жылға соттаған. 10 қазан 1989 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

108. Рахметов Қайролла - 1897 жылы туған. Ақсу ауданы №5 ауыл тумасы. Білімі сту-
дент. Юрист. Наркомюст курсында оқиды. Тұрағы Алматы қаласы. 3 қаңтар 1937 жылы 
Алматы қаласы УНКВД бөлімі тұтқындаған. Алматы қаласы УНКВД үштігі 58-10, 11 баб-
тарымен айыптап, 10 жылға соттаған. 17 қараша 1955 жылы Талдықорған облыстық соты 
ақтаған. 

109. Рахметов Қыдырман - 1905 жылы туған. Ақсу ауданы Тесіктоған тумасы. Білімі – 
бастауыш. Қатардағы колхозшы. Тұрағы Ақсу ауданы №4 ауыл. 19 желтоқсан 1937 жылы 
Ақсу ауданы НКВД бөлімі тұтқындаған. 25 желтоқсан 1937 жылы УНКВД үштігі 58-10, 11 
бабтарымен айыптап, 10 жылға соттаған. 28 желтоқсан 1958 жылы Алматы облыстық 
сотының президиумы ақтаған. 

110. Садықбаев Айтқұрман - 1885 жылы туған. Бүйен-Ақсу ауданының №11 ауыл тума-
сы. Білімі – бастауыш. Тұрағы Ақсу ауданы №11 ауыл. 30 сәуір 1930 жылы ҚазССР ПП 
ОГПУ тұтқындап, ҚазССР ПП ОГПУ үштігі 58-2, 8, 9, 11 және 59-3 бабтармен айыптап, 10 
жылға соттаған. 24 қараша 1999 жылы Алматы облыстық прокуратурасы Қазақстан  Рес-
публикасы 14.04.1993 жылғы шығарған заңына сәйкес ақтаған.

111. Смағұлов Ахметкәрім – 1908 жылы туған. Ақсу ауданы, №7 ауыл тумасы. Білімі – 
бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, №7 ауыл. Басқарма. 21 желтоқсан 1937 жылы Ақсу ауда-
ны НКВД бөлімі тұтқындаған. 31 желтоқсан 1937 жылы УНКВД үштігі 58-2, 10 бабтарымен 
айыптап, ату жазасына кескен. 26 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы 
СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған. 

112. Смағұлов Нүсіпбек – 1892 жылы туған. Қапал ауданы, Қызылағаш тумасы. Білімі 
– бастауыш. Агроном. Тұрағы: Сарқан ауданы, Белсенді ауылы. 17 қыркүйек 1940 жылы 
Сарқан ауданы НКВД бөлімі тұтқындаған. 16 сәуір 1941 жылы облыстық сот коллегиясы 
шешімімен 58-2, 7, 11 бабтарымен айыпталып, 25 жылға соттаған. 31 қаңтар 1956 жылы 
Қаз ССР жоғарғы сот президиумы ақтаған.

113. Смайылов Бейсенқұл – 1899 жылы туған. Ақсу ауданы, №15 (Қарасу) ауыл тумасы. 
Білімі – бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, №15 ауыл. 17 желтоқсан 1937 жылы Ақсу ауданы 
НКВД бөлімі тұтқындаған. 25 желтоқсан 1937 жылы УНКВД үштігі 58-10 бабымен айып-
тап, 31.03.1938 жылы атылған. 21 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы 
СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған. 

114. Смағұлов Ахметкәрім - 1908 жылы туған. №2 ауыл қазағы. 1937 жылы 31 
желтоқсанда тұтқындалып, 31 наурыз 1938 жылы ату жазасына кесілген. 1989 жылы 21 
сәуірде Талдықорған облыстық прокуратурасы ақтаған. 

115. Сүлеев Біләл (1893-1937 ж.ж.). Біләл Сүлеев – ағартушы, педагог, методист, дра-
матург, журналист, ақын, сатирик, юморист, фельетоншы. Біләл Сүлеев - қазақ әдебиетінің 
фельетон жанрын қалаған. Біләл Сүлеевтің: «Картаға салынған қатын (пьеса)», «Қайтсең 
көсем боласың? (сатира)», «Қабанбай мен Сазамбай» (өлең), «Жұт жеті ағайынды (өлең)», 
«Қазақ мұғалімі» (өлең), «Қыз бен жігіт» айтысы, «Қазақтың 24 бас алқа дыбысы (сатира)», 
«Жолың болсын материал» туындылары газет, журналға басылып шыққан. Біләл Сүлеев 
– 1893 жылы Қапалдағы Баянжүрек тауында туған. Әкесі – Майлыұлы Сүлей қажы – 1860 
жылы туған. Бүйен-Ақсу ауданы, №11 ауыл тумасы. Білімі бастауыш. Колзоз мүшесі. 1930 
жылы 10 қазанда Бүйен-Ақсу ауданы РО ОГПУ тұтқындап, 1930 жылы 30 желтоқсанда ПП 
ОГПУ үштігі 58-4 бабымен 3 жылға жер аударады. 1990 жылы 30 сәуірде Қаз ССР про-
куратурасы ақтаған. Майлы да, Сүлей де ескіше сауатты болған. Елі - Дуан-Бұйрас. Біләл 
Сүлеев 1916 жылы мыңбасы болып Минск қаласына барған. 

  Біләл Сүлеев Қарағаштағы «Мамания» мектебін үздік бітіріп, Есенқұл Мамановтың  
көмек қаражатымен Уфадағы «Ғалия» медресесін бітіреді. Орынбордағы Мұғалімдер 
семинариясына оқуға түседі. Оқып жүріп Орынборда шығатын «Қазақ» газетінде қызмет 
істейді. Ғылыми-танымдық мақалаларын, сол кезде белді, татардың «Шура» журналы 
мен «Уақыт» газетінде жариялайды. Біләл Сүлеев 1917-1918 жылдары Қапал мектебінде 
мұғалім, оқу ісін басқарушы қызметін атқарады. 1918 жылы Ақсу өлкесін басып алған 
ақтардың құзырынан бір полк әскерді Б.Сүлеев үгіттеп, Қызылағашқа әкетеді. Қазақтарды 
аққа қырдырмай, Бөрлі мен Балхаш көлі құмдарына қашырады. Біләл алғаш әрбір ау-
ылда - екі жылдық бастауыш мектеп, аудан орталықтарында - жеті жылдық мектеп, об-
лыс орталықтарында - тоғыз жылдық мектеп аштырады. Қазақ жастарына жоғарғы оқу 
орындарында оқуға мүмкіндік ашады. 1921 жылдың қазан айында Алматы қаласында 
Жетісудағы қазақ-қырғыз ұл-қыз балаларына арнап үш жылдық педагогика мектебін аш-
тырып, жатақхана, киім-кешек, үш мезгіл тамақты қазынадан бөлдіреді. Біләл Сүлеев 
1920-1921 жылдары Жетісу облысының халық ағартуының бастығы қызметін атқарады. 
1923 жылдан КПСС мүшесі. 1923 жылы Біләл Сүлеев Жетісу білім басқармасының са-
яси бөлімін басқарып әмбе облыстық білім тексеру инспекторы қызметін істейді. 1923 
жылы босқындарды игеру мен орналастыру облыстық комиссиясының құрамына кіреді. 
1924 жылы НарКом білім басқармасының Жетісу облысы бойынша инспекторы, «Қосшы» 
ұйымының мүшесі, 1925 жылы Жетісу губерниясының білім басқармасының инспекторы. 
Сол жылы Жетісу губерниясының партия ұйымын басқарады. 1926-1928 жылдары Біләл 
Сүлеев Жетісу губерниясының халыққа білім беру басқармасының басшысы. 1927 жылы 
Жетісу губерниясының 5 съезінде Біләл Сүлеев, Мұхамеджан Тынышбаев, Шамай Шына-
сылов Жетісу губерниясы атқару комитетінің құрамына мүше болып сайланады.

1927 жылдан Ташкент жерлестер Қазақ ұйымының ұйымдастыру бюросының басшысы. 
1928 жылы Жетісу губерниясы бойынша қазаққа латын әліпбиін енгізу президиумының 
мүшесі. Сол жылы Алматы округінің білім басқармасын басқарады.

 Біләл Сүлеев Ілияс Жансүгіровтың «Балдырған» қолжазбасын қазақ-қырғыз білім комис-
сиясына ұсынып, оқушыларға оқулық кітап ретінде жобаға енгізіп, Ташкент қаласындағы 
қазақ-қырғыз интитутының қолдауымен баспадан шығартады. Біләл Сүлеев: «Қазақ ұл-
қыздарын қараңғылықтан құтқару қолдарыңнан келеді», - деп Досмұхамедовке «Жануар-
лар», Кәрім Жәленовке «Физика», «Есеп құралы», Иемберген Табынбаевқа «Педагоги-
ка», «Психология», Файзулла Ғылымжановқа «Есеп амалдары», Сұлтанбек Қожановқа 
«Арифметика» оқулық пен құралдарын жазуға тапсырыс беріп, еңбектерін баспадан 
шығартады. Біләл Сүлеев 1928-1929 жылдары Ақтөбеде облыстық білім басқармасының 
меңгерушісі, 1928-1930 жылдары НарКомПростың Қазақстан бойынша жоғарғы оқу орын-
дарын ұйымдастырған тәжірибелі қызметкер. Орынбордағы Мұғалімдер институтын 
Оралға, Ташкенттегі Мұғалімдер институтын Семейге көшіріп орнықтырады. Өзі сол ин-
ституттарда ректор қызметін атқарады. Біләл Сүлеев – Қазақстанда ең алғашқы болып 
кәсіптік білім жүйесін өркендеткен асыл.

 1930 жылы тамыз айында Біләл Сүлеев қуғын-сүргінге ұшырап, екі жыл қамауда жатып, 
1932 жылы 5 қыркүйекте Алматы түрмесінен ақталып шығады. Мәдени-ағарту қызметпен 
Мәскеуге барады. 1934 жылы Мәскеуден Қарақалпақ НарКомПросының жоғарғы оқу 
орындарын басқаруға жіберіледі. 1937 жылы Біләл Сүлеевті НКВД үштігі қамауға алып, 
12.09.1938 жылы НКВД Өзбек ССР бойынша «Сталиннің тізіміне» енгізіп, бірінші катего-
риямен соттап, ату жазасына кеседі. Қаз ССР жоғарғы соты 28.02.1958 жылы ақтайды. 

116. Сүлеев Мүбәрәк - 1900 жылы туған. Ақсу ауданы №13 ауыл тумасы. Білімі орташа. 
Тұрағы Кербұлақ ауданы Мирзоян колхозы. Мұғалім. 28 қыркүйек 1937 жылы Кербұлақ 
ауданы НКВД-сы тұтқындаған. 1 желтоқсан 1937 жылы Алматы облысы НКВД үштігі 58 
бабпен 10 жылға соттаған. 31 желтоқсан 1958 жылы Талдықорған облыстық соты ақтаған. 

117. Сүлейменов Имаммолда - 1903 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 айыптап, 10 
жылға соттаған. 7 шілде 1992 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

118. Сүлейменов Иманғали - Ақсу ауданы №3 ауыл тумасы. Білімі – бастауыш. Малшы. 
Тұрағы Ақсу ауданы № 3 ауыл. 3 сәуір 1931 жылы тұтқындалып, 14 маусым 1931 жылы 
ПП ОГПУ үштігі 58-2 бабымен айыптап, 10 жылға соттаған. 7 шілде 1992 жылы Қаз ССР 
прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

119. Сүлейменов Сұлтанбай - 1917 жылы туған. Ақсу ауданы, Ақсу ауылы тумасы. 
Білімі жоғарғы. Тұрағы Ақсу ауылы. Бастық. 17 қазан 1951 жылы Ақсу ауданы МГБ бөлімі 
тұтқындаған. Талдықорған облыстық соты 11 ақпан 1952 жылы 58-10 бабымен 10 жылға 
соттаған. 12 шілде 1989 жылы ҚазССР жоғарғы соты ақтаған.

1930 - 1952 жылдары саяси репрессия, қуғын - 
сүргінге ұшыраған Ақсу ауданы азаматтары:

(Соңы. Басы өткен санда).

31 мамыр – саяси қуғын - сүргін құрбандарын 
еске алу күні. 

1937 - 1939 жылдар аралығында қазақтың 
бас көтерер зиялы қауымының көпшілігі қуғын 
- сүргін құрбанына айналды. Тарихққа үңілсек 
қазақтың басынан өтпеген зұлмат кемде - кем. 
Сондықтан осы датаны аза тұту күні ретінде 
атап өту біздің парызымыз. Себебі, өткенін 
ұмытқан ұлттың болашағы да жоқ. Тәуелсіздік 
алғаннан кейін 1993 жылы сәуірдің 14-інде 
«Жаппай саяси қуғын - сүргін құрбандарын 
ақтау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы қабылданады. Содан бері 20 мыңнан 
аса мұрағаттық қылмыстық іс зерттелінген 
екен. Олардың ішінде біздің жерлестеріміз  
Ілияс Жансүгіров, Біләл Сүлеев, Молықбай 
Байсақұлы тағы басқа газетіміздің өткен са-
нынан бері жарияланып келе жатқан тарихшы 
Жемісбек Толымбековтың жазған тізімінен 
қаншама жерлестеріміз құрбан болғанын 
көреміз.

Осы қанқұйлы жылдардың оқиғасын, оның 
жазықсыз құрбаны болған адамдардың 
есімдерін мәңгі ұмытпай, оларды әрқашан 
есте сақтау, өткенге салауат етіп, ақтаңдақтар 
ақиқатына тереңірек мән беріп, ұғыну – бүгінгі 
ұрпақ парызы.

31 мамыр күнін біз жыл сайын атап 
өтеміз. Биыл да орталық алаңдағы Ілияс 
Жансүгіровтың ескерткіші алдында еске алу 
шарасы өтті. Оған сырттан қаншама қонақтар 
да келді. Себебі, дәл осы күні ауылымыздың 
шығыс бөлігіндегі айналма жолда орналасқан 
"Бөрібай батыр" ескерткіші маңын абаттанды-
ру мақсатында кіші архитектуралық мүсіннің  
ашылу салтанаты болатын. 

Иә, 1937 - 1938 жылдардағы қанды оқиға 
жаңғырығы мәңгі ел жадында. Нақақтан - 
нақақ ұлтымыздың көзі ашық, көкірегі ояу аза-
маттары «ұлтым» деймін деп – «ұлы қылмыс» 
жасап, «халқым» деймін деп – «халық жауы» 
деген жала жабылып атылып кетті. 

Қазақстан Жазушылар одағының тұңғыш 
төрағасы, Алаш арысы Ілияс Жансүгіров 
бабамыздың ескерткішінің жанында өткен еске 
алу жиынына Қазақстан Республикасы Жазу-
шылары одағының екінші хатшысы Құлкенов 
Мереке, Алматы облыстық КХА жанындағы 

Қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы Жахия-
нов Оралбек, аудандық мәслихат хатшысы 
Бейбіт Жаңылысұлы, Ілияс бабамыздың 
ұрпағы Жандосова Ажар Санжарқызы, 
орталық мешіт имамы, аудан ақсақалдары, 
тұрғындар қатысты. Жиын басы гүл шоқтарын 
қойып, 1 минут үнсіздікпен басталды. Ау-
дан әкімі Есім Базарханов бастап, келген 
қонақтар сөз сөйлеп, Ж.Сыдықов атындағы 
орта мектебінің 7-сынып оқушысы, аудандық 
І.Жансүгіров оқуларының жүлдегері Аружан 
Тұрсынбаева арнау өлеңін оқыды. 

Жиын соңы "Бөрібай батыр" ескерткіші ал-
дында жалғасып, құрбандарға арналып құран 
бағышталып, ескерткіш ашылды. Келген 
қонақтар тарихи естеліктер айтып, Мұратхан 
Егінбаевтың «Үш арыс» әнін әнші Серікбол  
Шыныбаев нақышына келтіре орындады. 

Жиын соңында құрбандарға арна-
лып ас беріп, қонақтарды понарамадағы 
«Түймебас» ескерткішінің жобасымен шара 
ұйымдастырушысы Берікбол Қасымов таныс-
тырды.

Дастархан басында сол күні жазылған 
өлеңімді оқыдым.

Ақ қағазға тіресем қалам ұшын,
Көкейден сөз маржаны тамады шын.
Мен бүгін өлең жазам тебіреніп,
Ілиястай майталман ағам үшін.
Сиясы әлі кеппеген өлеңім бар,
Топырағы кеппеген бала мүсін.
Сырымды айтар болсам тасқа барлық,
Жайлар көп мастанарлық, мақтанарлық.
Қазаққа үш арыстың бірі болдың,
Біз сені жаман аттан ақтап алдық.
Есіміңді танытып жас ұрпаққа,
Жақұттай жырларыңды жаттап алдық.
Алдыңда батыр ата ескерткіші,
Ел үшін мініп тұрған атқа қарғып.
Сіздер күткен отыз жыл азаттыққа,
30 жыл шығарғалы патша жарлық.
Бірақта халқың әлі өзгерген жоқ,
Патшаны қойды бүгін патшағарғып.
Мені де "Халық жауы" деп жүрмесін,
Өзімді көрсетпейін жақсы адам ғып.
Даттай салу оп - оңай, мақтаған жұрт.

Ербол СЫМХАНОВ.

Сиясы әлі кеппеген өлеңім бар,
Топырағы кеппеген бала мүсін
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1941 жылы Ақсу ауданы НКВД бөлімі тұтқындаған. 12 наурыз 1942 жылы Алматы облыстық 
соты 58 - 10 бабымен айыптап, ату жазасына кескен. 21 тамыз 1991 жылы Қаз ССР бас 
прокуратурасы СССР – дың 13.08.1990 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

138. Толымбеков Дулатбек – 1898 жылы туған. Ақсу ауданы, №2 ауыл тумасы. Білімі 
–  бастауыш. Тұтынушылар одағында ат-арба айдаушы. Тұрағы: Матай станциясы. 13 
қырқүйек 1937 жылы Түрксіб теміржолы ГУГБ ДТО НКВД бөлімі тұтқындап, 29 қыркүйек 
1937 жылы Алматы облысы УНКВД үштігі 58 - 7 бабымен 10 жылға соттаған. 28 ақпан 
1959 жылы Қаз ССР прокуратурасы ақтаған. Бұл екінші рет айдалуы. Біріншісінде: 1930 
жылы, 10 қазанда Ақсу РО ОГПУ - ы тұтқындап, үштік шешімімен 58 - 10, 58 - 11 бабтары-
мен айыптап, 1930 жылы 29 желтоқсанда еңбекпен түзеу жұмыстарына 10 жылға соттаған. 
1989 жылы 11 сәуірде Талдықорған облыстық прокуратурасы ақтаған. Дулатбек Беломор 
каналын қолмен қазу жұмысында Карелия АССР Соловецкіде Міржақып Дулатовпен бірге 
болып, бір күнгі еңбегі екі күнге саналып, он жылдық мерзімін бес жылда өтеп, елге аман 
оралады.

139. Түбекбаев Омарғали – 1897 жылы туған. Алматы облысы, Ақсу ауданы. Тұрағы: 
Алматы қаласы. ҚазССР совхоздарының наркомы. СССР жоғарғы сотының коллегия-
сы 2.03.1938 жылы соттаған. СССР жоғарғы соты коллегиясы 5.03.1964 жылы ақтаған. 
«Жаңалық» мемориалдық қорымында жерленген. 

140. Тоғанбаев Рымбай – 1900 жылы туған. Талдықорған облысы, Ақсу ауданы, №10 
ауыл. Заготснаб. Жұмысшы. Алматы облысы УНКВД үштігі 902.1938 жылы тұтқындап, 58 
бабымен 14.02.1938 жылы атылған. Талдықорған облыстық прокуратурасы шешімімен 
7.08.1958 жылы ақтаған. «Жаңалық» мемориалдық қорымында жерленген. 

141. Татанов Нұрмұхамбет – 1889 жылы туған. Талдықорған облысы, Ақсу ауданы, 
№20 ауыл. «Алғабас» колхозының колхозшысы. Алматы облысы УНКВД үштігі 28.12.1937 
жылы тұтқындап, 58 - 10 баппен 19.02.1938 жылы атылған. СССР жоғарғы соты қаулысы 
16.01.1989 жылы ақтаған. «Жаңалық» мемориалдық қорымында жерленген. 

142. Таңбаланов Мұқаш – 1889 жылы туған. Талдықорған облысы, Қапал ауданы, 
Ақешкі ауылы. Тұрағы: Шымыр. Колхозшы. Алматы облысы УНКВД үштігі 29.11.1937 жылы 
тұтқындап, 58 - 10 баппен 19.12.1937 жылы атылған. Талдықорған облысы прокуратурасының 
шешімімен 26.04.1958 жылы ақтаған. «Жаңалық» мемориалдық қорымында жерленген.

143. Үсембаев Омар – 1899 жылы туған. Ақсу ауданы, №16 ауыл тумасы. Білімі жоқ. 
Колхозда малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №16 ауыл. 18 мамыр 1931 жылы Қаз ССР ПП 
ОГПУ тұтқындаған. 13 наурыз 1932 жылы ҚазССР ПП ОГПУ үштігі 58 - 2 бабымен 5 
жылға соттаған. 30 қыркүйек 1991 Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған.

144. Үсембаев Оспан – 1901 жылы туған. Ақсу ауданы, №16 ауыл тумасы. Білімі жоқ. 
Колхозда малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №16 ауыл. 18 мамыр 1931 жылы ҚазССР ПП 
ОГПУ тұтқындаған. 13 наурыз 1932 жылы ҚазССР ПП ОГПУ үштігі 58 - 2 бабымен 5 жылға 
соттаған. 30 қыркүйек 1991 жылы ҚазССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы 
жарлығына сәйкес ақтаған.

145. Хамитов Сатыбалды - 1900 жылы туған. 1935 жылдың шілде айынан бастап Ақсу 
ауданы білім бөлімінің меңгерушісі қызметін істеген. Одан «Ленин жолы» газетінің редакто-
ры болған. 1937 жылдың мамыр айынан бастап ауданның екінші хатшысы қызметін істеген. 
1938 жылы 3 қаңтарда тұтқындалып, 1938 жылы 11 қарашада ату жазасына кесіледі. 1989 
жылы 25 сәуірде Жоғарғы Әскери сот коллегиясы «кінәсі жоқ» деп ақтаған. 

146. Шалабаев Қасым – 1878 жылы туған. Ақсу ауданы, №16 ауыл тумасы. Білімі жоқ. 
Колхозда малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №16 ауыл. 18 мамыр 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ  
бөлімі тұтқындаған. 13 наурыз 1932 жылы ПП ОГПУ үштігі 58 - 2 бабымен айыптап, 5 жылға 
соттаған. 30 қыркүйек 1991 жылы Қаз ССР бас прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.  

147. Шалабаев Досым – 1881 жылы туған. Ақсу ауданы, №16 ауыл тумасы. Білімі жоқ. 
Колхозда малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №16 ауыл. 18 мамыр 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ  
бөлімі тұтқындаған. 13 наурыз 1932 жылы ПП ОГПУ үштігі 58 - 2 бабымен айыптап, 5 жылға 
соттаған. 30 қыркүйек 1991 жылы Қаз ССР бас прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

148. Шынасылов Шамай (Ысқақ) – 1897 жылы туған. Ақсу ауданы №4 ауыл тумасы. Білімі 
орталау. Облонононың іс қағаздарын басқарған. Тұрағы Алматы қаласы. 1937 жылы 10 
шілдеде Алматы қаласы УНКВД тұтқындап, 58 - 10, 11 бабтарымен айыптап, ату жазасынан 
кесілген. 1959 жылы 27 қарашада Алматы облыстық соты ақтаған.   

149. Шынасылов Байжұма - 1872 жылы туған. Ақсу ауданы №13 ауыл тумасы. Білімі – 
бастауыш. Малшы. Тұрағы Ақсу ауданы №12 ауыл. 19 тамызда 1937 жылы Ақсу ауданы 
НКВД бөлімі тұтқындап, 17 қазан 1937 жылы УНКВД үштігі 58 - 10 бабымен айыптап, ату 
жазасына кесілген. 25 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 
16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

150. Шкунов Александр Федорович – 1896 года рождения с.Басқан, Аксуского района, 
Алматинской области. Завхоз. Осужден тройкой УНКВД Алматинской области 15.02.1938 
году по ст.58-10, 11 к высшей мере растрелян 19.02.1938 года. Реабилитирован заключени-
ем Талдыкорганской прокуратуры от 5.04.1989 года.

151. Ысқақов Шәріп – 1900 жылы туған. Ақсу ауданы, №11 ауыл тумасы. Білімі – бастау-
ыш. Колхозшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №11 ауыл. 17 қараша 1937 жылы Ақсу ауданы НКВД 
бөлімі тұтқындаған. 26 қараша 1937 жылы УНКВД үштігі 58-10 бабымен айыптап, 10 жылға 
соттаған. 9 сәуір1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

 Қуғын - сүргінге ұшыраған тізімі әлі де шығады. «Құпия» деген гриф толық алынса, тізім 
толыса түсетіні анық. 

152. Ыдырысов Сансызбай – 1900 жылы туған. Талдықорған облысы, Ақсу ауданы, 
Алтынарық ауылы. «Қаракемер» колхозының колхозшысы. Алматы облысы УНКВД үштігі 
9.02.1938 тұтқындап, 58-10 баппен 14.02.1938 жылы атылған. СССР жоғарғы сот президиу-
мы 16.01.1989 жылы ақтаған. «Жаңалық» мемориальдық қорымына жерленген.

***
 Қуғын - сүргін туралы мәліметте: «1927 - 1953 жылдары Қазақ елінде 103 мың адам 

қуғын - сүргінге ұшырап, 25 мың адам атылған, қазақтың 42 проценті аштан қырылған, бір 
миллионға жуығы босып кеткен»,  - делінген.

                                                                                                   Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

1930 - 1952 жылдары саяси репрессия, қуғын - сүргінге ұшыраған Ақсу ауданы азаматтары:
120. Сүлейменов Сұлтанғазы - 1896 жылы туған. Ақсу ауданы, №4 ауыл тумасы. Білімі 

орташа. Тұрағы Ақсу ауылы. Ауыл/кеңесінің төрағасы. 18 желтоқсан 1937 жылы Ақсу ауда-
ны НКВД бөлімі тұтқындаған. Алматы облысы УНКВД үштігі 58 - 10, 11 бабтарымен айып-
тап, ату жазасына кескен. 30 желтоқсан 1956 жылы Талдықорған облыстық соты ақтаған. 

121. Сарбасов Ғаділ – 1889 жылы туған. Ақсу ауданы, №2 ауыл тумасы. Білімі – бастау-
ыш. Матай станциясының тұрғыны. Контор күзетшісі. 10 қыркүйек 1937 жылы Аягөз ОДТО 
ГУГБ бөлімі тұтқындаған. 10 қазан 1937 жылы УНКВД үштігі 58 - 10 бабымен ату жазасы-
на кескен. 28 сәуір 1989 жылы Семей облыстық прокуратурасы 16.01.1989 жылғы СССР 
жарлығына сәйкес ақтаған. 

122. Тасыбеков Қасым – 1895 жылы туған. Ақсу ауданы, №20 ауыл тумасы. Білімі жоқ. 
Колхозда малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, №20 ауыл. 18 мамыр 1931 жылы ҚазССР ПП ОГПУ 
бөлімі тұтқындаған. 13 наурыз 1932 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ үштігі 58 - 2 бабымен 10 
жылға соттаған. 30 қыркүйек 1991 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

123. Тайпылов Арыстанбек - 1901 жылы туған. Ақсу ауданы №2 ауыл тумасы. Білімі –   
бастауыш. Колхозшы. Ақсу ауданы №2 ауылдың тұрғыны. 1933 жылы 12 сәуірде Ақсу ау-
даны ОГПУ бөлімі тұтқындаған. ОГПУ үштігі 58 - 7 бабпен 6 жылға соттаған. 1989 жылы 
4 мамырда Талдықорған облыстық прокуратурасы 16.01.1989 жылғы СССР жарлығына 
сәйкес ақтаған.

124. Тайпылов Сейсенбек - 1905 жылы туған. Ақсу ауданы №2 ауыл тумасы. Білімі – ба-
стауыш. Приказчик. Ақсу ауданы №2 ауылдың тұрғыны. 1933 жылы 14 сәуірде Ақсу ауданы 
ОГПУ бөлімі тұтқындаған. ОГПУ үштігі 58 - 7 бабымен 3 жылға соттаған. 1989 жылы 4 ма-
мырда Талдықорған облыстық прокуратурасы 16.01.1989 жылғы СССР жарлығына сәйкес 
ақтаған.

125. Толқынбеков Құрмаш - 1902 жылы туған. Ақсу ауданы №2 ауыл тумасы. Білімі – 
бастауыш. Приемщик. 1933 жылы 12 сәуірде Ақсу ауданы ОГПУ бөлімі тұтқындаған. 1933 
жылы 8 шілдеде ОГПУ үштігі 58 - 7 бабымен 10 жылға соттаған. 1989 жылы 4 мамырда 
Талдықорған облыстық прокуратурасы 16.01.1989 жылғы СССР жарлығына сәйкес ақтаған.

126. Түлкібаев Рысбай - 1898 жылы туған. Ақсу ауданы №12 ауыл тумасы. Білімі – ба-
стауыш. Басқан ауылының тұрғыны. Басқарма. 1937 жылы 18 желтоқсанда Ақсу ауданы 
УНКВД бөлімі тұтқындаған. УНКВД үштігі 1937 жылы 25 желтоқсанда 58 - 10 бабымен 10 
жылға соттаған. 1989 жылы 8 сәуірде Талдықорған облыстық прокуратурасы 16.01.1989 
жылғы СССР жарлығына сәйкес ақтаған.

127. Тоғамбаев Ырғымбай - 1900 туған. Ақсу ауданы №4 ауыл тумасы. Білімі - бастауыш. 
Загоскот конторында приемщик. Тұрағы Ақсу ауылы. 30 қаңтар 1938 жылы Ақсу ауданы 
НКВД бөлімі тұтқындаған. Алматы облысы УНКВД үштігі 58 - 7, 10 бабтарымен айыптап, 
ату жазасына кескен. 7 тамыз 1958 жылы Талдықорған облыстық соты ақтаған.

128. Тоқжанов Исабай – 1892 жылы туған. Ақсу ауданы, №4 ауыл тумасы. Білімі жоқ. Кол-
хозшы. Тұрағы Ақсу ауданы, Молотов колхозы. 19 желтоқсан 1937 жылы Ақсу ауданы НКВД 
бөлімі тұтқындаған. 25 желтоқсан 1937 жылы УНКВД үштігі 58 - 2, 10, 11 бабтарымен айып-
тап, 10 жылға соттаған. 8 сәуір 1989 жылы Талдықорған облыстық прокуратурасы ақтаған.

129. Тұрысбеков Тәңірберген – 1882 жылы туған. Ақсу ауданы, Бүйен тумасы. Білімі – 
бастауыш. Тұрағы Ақсу ауданы, Ақсу ауылы. 8 тамыз 1931 жылы Ақсу ауданы ПП ОГПУ 
бөлімі тұтқындаған. 2 қаңтар 1932 жылы ПП ОГПУ үштігі 58 - 2, 8 бабтарымен айыптап, 10 
жылға соттаған. Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес 
ақтаған.

130. Тұрысбеков Уахит – 1913 жылы туған. Ақсу (Сүттіген) тумасы. Білімі – бастауыш. 
Тұрағы: Жамбыл облысы, Жамбыл қаласы. Бастық. 17 маусым 1947 жылы Жамбыл об-
лысы УМГБ бөлімі тұтқындаған. 17 ақпан 1948 жылы Түркістан әскери округі әскери трибу-
налы 58 - 16 бабымен айыптап, 25 жылға соттаған. Қазақстан Республикасы бас прокура-
турасы 3 қазан 1997 жылы ақтаған.  

131. Тойматов Зарип Хасиевич – 1878 жылы туған. Қапал тумасы. Татар. Жұмысы: Тель-
ман аудандық тұтынушылар одағы. Қалыптаушы. Тұрағы: Қарағанды облысы, Тельман ау-
даны, Нұра қаласы. 26 наурыз 1938 жылы Қарағанды облысы УНКВД бөлімі тұтқындаған. 
1 қазан 1938 жылы Қарағанды облысы УНКВД –сы 58 - 1, 11 бабтарымен айыптап, ату 
жазасын кескескен. 14 тамыз 1958 жылы Түркістан әскери трибуналы ақтаған. 

132. Тұрғамбаев Қожабек - 1901 жылы туған. Ақсу ауданы, №9 ауыл тумасы. Білімі жоқ. 
№ 332 ферма, совхоздың қара жұмысшысы. Тұрағы: Ақсу ауданы, 332 ферма совхоз. 
28 қараша 1937 жылы Лепсі шекара комендатурасының НКВД бөлімі тұтқындаған. 10 
желтоқсан 1937 жылы УНКВД үштігі 58 - 10 бабымен айыптап, 10 жылға соттаған. 3 ақпан 
1989 жылы Қаз ССР НКВД шешімімен СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес 
ақтаған.  

133. Тәңірбергенов Мәжит – 1909 жылы туған. Ақсу ауданы №4 ауыл тумасы. Білімі – 
бастауыш. Тұрағы: Кенен ауданы, Кеген селосы. Бас бухгалтер. 17 желтоқсан 1937 жылы 
Кеген ауданы УНКВД бөлімі тұтқындаған. 25 желтоқсан 1937 жылы Алматы облысы УНКВД 
үштігі 58 - 10 бабымен айыптап, 10 жылға соттаған. 12 мамыр 1989 жылы Алматы облыстық 
прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

134. Тұрлыбеков Райымбек – 1903 жылы туған. Ақсу ауданы, №3 ауыл тумасы. Білімі – 
бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, №3 ауыл. 10 наурыз 1931 жылы Қаз ССР ОО ПП ОГПУ 
тұтқындаған. 11 сәуір 1931 жылы Қаз ССР ПП ОГПУ үштігі 58 - 2, 11 бабтарымен айыптап, 
10 жылға соттаған. 10 қазан 1989 жылы Қаз ССР прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 
жылғы жарлығына сәйкес ақтаған.

135. Төлеубеков Баятбек – 1896 жылы туған. Ақсу ауданы, №2 ауыл (Тесіктоған) тумасы. 
Білімі – бастауыш. Тұрағы: Ақсу ауданы, №2 ауыл. 17 қыркүйек 1942 жылы Ақсу ауданы 
НКВД бөлімі тұтқындаған. 19 маусым 1943 жылы СССР НКВД – нің арнайы кеңесі 58-2, 
7, 10, 11 бабтарымен айыптап, 10 жылға соттаған. 27 маусым 1956 жылы Талдықорған 
облыстық соты президиумы ақтаған. 

136. Төленгітов Ыбрайым – 1879 жылы туған. Ақсу ауданы, Кеңжыра ауылының тумасы. 
Білімі – бастауыш. Колхозшы. Тұрағы: Сарқан ауданы, 15 жылдық Қазақстан колхозы. 22 
желтоқсан 1937 жылы Ақсу ауданы УНКВД бөлімі тұтқындаған. 31 желтоқсан 1937 жылы 
УНКВД үштігі 58 - 10 бабымен айыптап, 10 жылға соттаған. 8 сәуір 1989 жылы Талдықорған 
облыстық прокуратурасы СССР – дың 16.01.1989 жылғы жарлығына сәйкес ақтаған. 

137. Тойшыбаев Разабай – 1894 жылы туған. Ақсу ауданы, Жаңалық ауылы тумасы. 
Білімі – бастауыш. Колхозшы. Малшы. Тұрағы: Ақсу ауданы, Жаңалық ауылы. 5 қараша 

Кеңестік режим өзіне қараған 
халықтарды атып - асып, қуғындап 
қана қойған жоқ, сонымен бірге қолдан 
жасалған аштықпен де ауыр зұлматтар 
жасады. Ұлы аштық қырғыны тура-
лы жазылған шығармалардың кез 
келгенiн қарасаңыз да, жан түршігерлік 
оқиғалардың тізбегі көз алдыңыздан 
шығатыны даусыз. Бұл біздің білетініміз 
ғана, ал білмейтініміз қаншама.

Елбасымыз 1997 жылы 31 мамыр-
ды «Ашаршылық және саяси қуғын - 
сүргін құрбандарын еске алу күні» деп 
белгілеп, жарлыққа қол қойған болатын. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
30 жылдығының қарсаңында   осы бір 
азалы күнге байланысты түрлі еске алу 
шаралары ұйымдастырылуда. 

Бұл күн қазақ халқының, әсіресе 
қазақ зиялыларының жазықсыз қуғынға 
ұшырауы мен отызыншы жылдардағы 
қолдан жасалған ашаршылық ел 
өмірінің қаралы беттері болып қалған. 
Ақсу жерінде күніне жүздеген адам 
ашаршылықтан өлгені жайлы деректер 
аз емес. Оның айғағы - Сағабүйен ауы-
лында жетім балалар үйінде оқыған 90 
бала аштан қатып, белсенділер олардың 
сүйегін өзеннің жарқабағына әкеліп 
төккен. 

Қарашілік ауылдық округі әкімі 
Ы.Ғ.Садуақасов ағамыздың және 

ауыл тұрғындарының қатысуымен 
жазықсыз жандарды өлімге байлаған сол 
зұлматты жылдардың ауыртпалығымен, 
ұлтымызға жасалған үлкен соққымен, 
тарихымыздың ақтаңдақтарымен және 
де тәуелсіздік жолында құрбан болған 
тұлғалардың еңбектерімен танысты-
ру мақсатында, сол жазықсыз қуғын 
- сүргінге ұшырап, мәңгілік сапардан 
қайтпаған жандарды ескерткіш алдын-
да 1 минут үнсіздікпен еске алып, құран 
бағышталып, жеті шелпек таратылып, 
гүл шоқтары қойылып тағзым етілді. 

Кеңес заманында Қазақстанда екі рет 
аштық қырғыны болғанын айтуға тиіспіз. 
Әрине, ең үлкен аштық қырғыны өткен 
ғасырдың 30-шы жылдары орын алды. 
Ол тарихта Ұлы жұт Ашаршылық жылда-
ры деген атпен аталады. 

Бұл жылдардағы нәубет қазақ 
халқының тең жарымын қырып кетті. Аш 
- жалаңаш, үй - күйсіз қырылған қазақтың 
жартысы жер ауды, қашты, босып кетті.

Жыл сайын 31 мамырда ғана сая-
си - қуғын сүргін құрбандарына арнап 
құран бағыштап, тағзым етеміз. Бұл да 
болса, ауыл халқының өткен тарихқа, 
өз халқының басынан өткен зұлматты 
кезеңге жасаған ерекше тағзымы болса 
керек. 

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

ЗҰЛМАТ КЕЗЕҢНІҢ АЩЫ 
ШЫНДЫҒЫ
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(Жалғасы. Басы өткен сандарда).
Менің асығуыма да себеп болған осы. 

Менің қалғанымды уайым жасама. Бала-
ны аман-есен жеткізсең, мені күліп өлдіге 
сана. Ал, жеткізе алмасаң, менің назама 
қаласың. Саған ризамын. Бір де болса ар-
тыма тұқым қалдырдың. Балаңның жақсы 
адам болуына бар күшіңді саларсың. 
Қашағанның шылбырынан айрылу – 
өзінен айрылу болмасын. Оқыт. Алдынан 
қақпалап та көп шыға бермессің. Өзін жүн, 
жігерін құм жасап алып, ынжық өсірме. Сен 
жақсы болсаң алтын қазық та, ол жібек 
арқан. Айналып ақылмен басқарсаң кете 
қоймас. 

Жас нәрсенің қатері көп болмақ. 
Құлынында сақауы, құнанында сақауы 
бар. Баланы бастан, келінді жастан. Ұры 
тісі шықса, уақытында қақтыр. Жаны 
ауырады деме, жазылатынын естен 
шығарма. Жасынан түзу ұста. Жасында 
түзу ұстау, қатқанда түзегеннен көп жеңіл. 
Еті Жақажандікі, сүйегі сенікі болсын. Ол 
өз жаңғызынан кем көрмесіне сенемін деп 
менің бетіме қарады. Әкемнің көз нұры 
сөнуге айналып, бұдыр тартып қалғанын 
енді ғана байқадым. Ендігі сөз маған 
бағыштанатыны аңғарылды.

 – Балам!- деп бастады сөзін. -Саған да 
соңғы күнде тапсырмам бар. Әке қадірін 
білетін болып қалдың. Ендеше, орын-
дау үшін ұғып алатын уақытың да жетіп 
қалды. “Білегі мықты бірді жығады, білімі 
мықты мыңды жығады” деген бар. Мен 
десең, оқуыңды жалғастыр. Қазір бәрі 
сонда қалды. Сүйенетін кісің бар. Ол өз 
баласынан кем көрмесі маған мәлім. Ол 
кісіні сила. Алдынан кесе өтпе. Тағдырың 
сол адамның қолында. Ол сені қолыңнан 
жетелеп, жауырыныңнан демейді. Менің 
қалған жасамаған жасымды саған берсін. 
Кешірерсің балам, менің жетектеп жеткізген 
жерім осы ғана болды. “Әкенің жақсылығы 
жездедей-ақ” деген бар. Жездеңнің орны-
на нағашың бар. “Әкемді алсаң ал, құдай, 
шешемді алма, шекпен тоқып берсе де 
өлмеймін ғой!” демекші, шешеңнің бары-
на тауба ет. Ендігі әкең де, шешең де осы. 
Оның тілін ал. Мен жылап қалып бара 
жатқаным жоқ, сенің аман қалғаныңды 
көріп, қуанып қалып барамын. Ұры кісідей 
өспей, адал кісі болып өс. Біздің тұқымға 
арамдық жақпайтынын есте сақта. Тірінің 
арты соқпақ, алды тайғақ келер. Жазық 
жолда мақтанба, қия жолда даттанба. 
Ақырын басып, адал жүр. Қиындыққа төзе 
біл. Бұл сөздерімнің пайдасы болар, зияны 
жоқ екенін ұғарсың.

Мен десеңдер, қазірден бастап 
жылжыңдар. Қасымнан қуды деме, ауылға 
тез жетіңдер. “Өлінің тілін тірі алмас” бо-
лып жүрмесін. Әл кірсе, арттарыңнан 
қуып жетермін. Сен қанша айтқанмен, 
еркек адамсың. Көнбіс болуың керек. 
Шешеңді тоқтатпай бастап отырарсың 
деп бетімнен құштарлана сүйді. Оның та-
ныс иісі мұрнымды соңғы жарғанының ең 
соңғысы екенін онда біле қоймаппын. Әкем 
анандай жердегі үлкен қара тастың қасына 
барып, денесін ылғал орамалмен ысқылай 
сүрткізді. 

– Менің соңғы мекенім, зиратым осы 
қара тас болмақ. Балам, соңғы тілегім, тез 
ауылға жөнел. Менімен қонам дегенше, 
өзімді жоғалттым деп есепте,- деп, қара 
тастың күңгейіне жата бастады.

Мен әкемнің енді қалатынына енді ғана 
көзім жетті. Жан күйігі ішімдегі арыстанды 
оятып жібергендей болды. “Апамның ба-
ласымын” деп жүргеніммен, әлде бір қан 
қатысы су бетіне қалқып шыққандай бол-
ды. Жотамнан тірі жәндік жоғары-төмен 
жарысып жүргендей сезіндім. Табанымның 
өзі ұсақ, қатты нәрселерді басып тұрғандай 
еді. Тізем де босап, аяғымның астындағы 
жер жылжып бара жатқандай. Күңіренген 
дауыс басында біреу болғанымен, 
үшеуіміздің де үніміз есіз тауды басына 
көтерді. Жұдырығы жұмылып, бетін баты-
стан алмай, тіл аузын қойып қалғандай, 
“жөнеліңдер!” деген белгі береді.

Шешем айқайлап жылап жүріп, жүкті 
арқалай бастады. Қартының бетінен ба-
лаша сүйіп, жолға түсіп берді. Мен де ар-
тынан сызып келемін. Айқайлап жылап 
келеміз. Ұзап барып артымызға қарағанда, 
әкем әлі тасқа сүйеніп тұр. Тастан ай-
ырмасы жоқ, далада қалған әкемнің тек 
кішірейген кескіні ғана байқалады. Ше-
шем көп жылдан бергі досы, серігіне қарап 
тұрып, жүкті қойып қайта жөнелді. Барды 
да қайта қайтты. “Еріп келетін шығар” деген 
ой кетіп, енді “Қуып жетермін” деген сөзін 
дәрмен еттім. Шешемнің өзінен сұрағанда:  
“Жүре беріңдер, қуып жетемін!” депті. Мен 
оған сендім.

Бұл тірі қалған өліктің обалы кімге екен?

***
Күн де еңкейіп барады, біз де еңкейіп 

келеміз. Күн батуға асығып еңкейіп барады 
да, біз мүмкін болғанынша таудың басына 
шығып алу үшін бар күшті салып өрлеп, 
еңкейіп келеміз. Үлгірсек Көкқиядан асып 
түсіп, ел шетіне жету де, үлгіре алмасақ 
биікке шығып алып, ауыл қарасын көре 
түсіп, ық жерді тауып, дем алу.

Сай ішінен түтін иісі шықты. Не-
ткен жұмбақ екенін қорқа сезіп, сақтана 
жақындадық. “Ет пісіріп жатпасына кім 

кепіл”. Жақындап келгенде, өртеніп болып 
қалған ескі қораны көрдік. Абайлап келсек, 
ешкім жоқ. Қасына келіп отырыса қалдық. 
Шаршап келе жатқан екеуміз, отырысымен 
қалғи бастасақ керек. Шешем айқай салып 
жылап, мені аяғымнан тұрғызып жүр. Менің 
көзімнің ашуына қатты қуанды. Жасаған 
шайына да тұрмаппын. Шаршағаны болар 
деп ойлаған шешем аса мазамды алмаған 
сияқты. Енді жүруге айналғанда, көзімді 
аша алмаған көрінемін. Тіпті, есімді де 
білмегенімнен шешем қатты зәресі ұша шо-
шыпты. Оянғаныммен ары қарай жүруден 
бас тартыппын. Әкемді барып ертіп келемін 
деп сандырақтаппын.

Нені айтса да ұқпай отырып алыппын. 
Әкемнің “Бала да сырқат сияқты, асық” 
дегенінің жөні осы екен. Ауылдан келген үш 
адамның екеуін далаға тастап қайтқанды 
еске алғанда жыламағанда қайтсін. Жаңғыз 
баланы тастап кетпеймін деген аңыраған 
сөзін естігенде ес кірді білем, жүруге 
қамдандым. Шешем енді қарты туралы ойды 
қойып, жаңғыз баланы сақтап қалуды арман-
дап, алдыма түспей, артымнан келеді. Менің 
жүгімді тағы арқалап алыпты. Мен болсам, 
өз басымды алып жүре алмай келемін.

Ақыры Көкқияның басына “міні келдікпен ” 
жетелеп әрең шығыпты. Ауыл дәл табанның 
астында екенін көргенде, ширап сала 
беріппін. Алдыға түсіп безсем керек. Шешем 
әрең ілесіпті.

Біз сайдың аузына шыққанда, жалпылдап 
жанып жатқан отты көрдік. Барлық бөктер 
өртеніп жатқандай. Үрке қарап, қасына кел-
генде, өзіміздің ауылдың әйелдері. Ішінде 
бірде еркек жоқ. /Еркектердің тірі қалғандары 
да сирек болар/. Шешем болса, айқай салып 
көрісті. Олар да көрісіп жатыр. Кісісі өлмеген 
адам жоқ. Әйел адам еркектен көнбіс болар. 
Олар тірі. Орталарына балаларын жатқызып 
қойып, шыр айналдыра от жағып тастаған. 
От бұларды суықтан қорғап қана қоймай, ба-
рын пісіруге жәрдемші. Тіпті танымайтын ер-
кек адам келсе, отпенен қорғанатын сыңай 
танытады.

Барлықтарының еттері жоқ. Терілері 
сүйегіне жалтырап жабысып қалған. Көбі 
сырқат. Шулаған дауыстан оянып кеткен 
балалар, жіп-жіңішке мойындарын қылқита 
қарайды. Бұрынғы бірге оқыған жолда-
старымды танып болмайды. Өздерінің 
орнында тек аттары ғана отырғандай. 
Бұл сорлылардың халі бізден де на-
шар. Қазандары толған шұғындық. Оған 
ілінгендеріне де тауба етіп отыр.

ЕЛГЕ КЕЛГЕНДЕ
Пожалтый нағашымның үйіне ертемен 

жетіп келдік. Жәметкен әжем алдымыздан 
шықты. Шешем айқай салып, жылап көрісті. 
Болған жағдайдыалақанына салып, мауқын 
басты.  Шешемнің айқайлап көрісетін жөні де 
бар. Пожалтый шешеме немере бауыр бо-
лып келеді. Оның үстіне тірі қалған қартының 
қайғысы тағы бар. Жаңғыз баласын елге 
әрең жеткізген мұңы тағы бар. Менің По-
жалтый нағашымның өмірі қызық кісі. Сүлей 
қажы Меккеге қажылыққа барғанда, қасында 
қасындағы атқосшысы /күтушісі/ болған. 
Оны сондықтан да пірадар дейтін.

Сүлей қажы көкүйлерге еліктеп балаларын 
түгел оқытқан. Балалары – Біләл, Мөберек, 
Кәбік, Мәжит, Хамит дегендерінің Біләлі 
Жетісуға, Қарақалпаққа танымал адам. Бұл 
кісілерді түгел көзіммен көрдім. Төлеген 
деген кісі қажыға барғалы тойын жасап 
отырғанда, өлгенде орнына қажы мен ел жи-
налып Сүлейді жіберген. Өлген Төлеген де, 
қажы Сүлей де қажы атанып қайтқанда, По-
жалтый пірадар атағын алатыны осы жолы.

Асыра сілтеу кезінде, оның “қайраткерлері” 
дін адамына арамызда орын болмасқа 
тиісті, немесе, діннен өз еркіңмен бас тар-
тып, белсенділер қатарына қосылуың керек 
деп қорқытқан. Ақыры “Қажымен бірге жер 
аударыласың” деген соң, ақыры діннен тай-
дым деп, белсенділерді сендірген. Сендіру 
үшін әуелі қосылып арақ ішуге тиістісің деген 
шарт қойған. Сонымен киіп жүрген сәлдені 
лақтырып “Пожалтый!” /пожалуста деген сөзі 
болар/ деп, оларға үмбет болған. Сол күннен 
бастап белсенділер оны “Пожалтый” атап 
кеткен екен.

Ұйымның сенімді мүшесі есебінде арақты 
астық ішіне де, сыртқы қора маңына да 
тығып қойып, оларды асырайтын болған. 
Жұрт аштан қырылып жатқанда, арақ ішіп 
мәз болып жүрген бұлардан не үміт. По-
жалтый жасынан еңбек құмар адам екені 
жұртқа мәлім. Бұл кісі жермен кәсіп ету үшін, 
әуелі суына зер салатын адам. Соның ал-
дында есізді қоршап, ағаш егіп, жоңышқа 
салып, ол өлкені көгертіп жіберген еді. Осы 
жердегі орыстарға еліктеп салған кілеттерін 
астық сақтайтын қамба етіп жіберген. Елден 
оңаша, белсенділерге жайлы.

Бұл өлке жеке адамның атауынан шығып, 
жердің атына айналып кеткен. Пожал-
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тый қайтыс болғанына жиырма жылдай 
уақыт өтсе де “Егінді Пожалтыйдың үстіне 
саламыз!” деп жүрген жұртты естисің. 
Пожалтыйдың үлкен баласы оқуға барғанда 
“Пожалтиев” болып жазылыпты. Тек жайды 
жете білетін Тұрғанбаев Сыдықов деп жа-
зып, әкесінің шын аты Қабдолда екенін ай-
тып беріпті. Қазір Пожалтыйдан екі ұл, екі 
қыз бар. Немерелі.

Пожалтыйдың шешесі Дәметкен әжем 
сонда жетпіске жеткен адам еді. Бұл кісінің 
үлкен ағаш күбісі /кеспегі/ бар болатын. 
Көжені мол жасатып, артылғанын осы күбіге 
құя беретін. Соның ішінде тарының да, 
бидайдың да, кеспенің де, ұсақ нанның да 
қалдығы жүреді екен.

Даладағы қақпаның алдында отырып 
алып, ашығып жүрген адамдарға түсте 
бір, кешке бір, ертемен бір кеседен көже 
үлестіреді де, ақшасыз рахметін алып қала 
беретін-ді. Аш адамдар тегін көжені қимай, 
аса ұзап кетпей, сол маңайда болатын 
сияқты. Жақын болсын, танымайтын болсын 
әділдігінен аумайтын-ды. Тым нашарлап кет-
кен адам болса, жалынып, қоюынан беріп, 
ащы өзегіне түсіп кетпестей күтетін болыпты.

“Жақсы қартайса – сөзі мөр болады, жа-
ман қартайса өзі қазымыр болады” деген 
сөз рас болар. Баяғыда өлген осы әжені 
ел әлі ұмытпайды. Ұзын бес бүктеліп асып 
жатқанда, қысқа қос бүктеліп жетпей жатса 
да, жұртқа қайырымын үзбеген осы әжеден 
айналарлық.

Қатыгездік пен кең пейілділік бір ағаштың 
егіз бұтағы емес екені ақиқат екені көрініп 
тұр. Есіме тауға кетіп бара жатқандағы 
семіз келіншек елестейді. Ол болса, құйса 
таматын, салса ағатын болған түпсіз шелек 
сияқты, толып көрмеген жан да, мына кісі 
салса тұратын, құйса жиятын екі ұқсамас 
кескіндер.

Адамның сыртқы бейнесі неше түрлі 
болса, ішкі сарайы да сонша түрлі болар. 
Әркімде мінез де сонша қилы болар. Әркімге 
өз мінезі гүлше жарасар. Тіпті, кейде ағатын 
аңғарғанның өзінде, бүйірі өз көз қарасына 
бұрып тұрар.

Ең жаны сірі тірлік – ит деп есептеп, “Ит 
жанды” деп сөйлейді. Меніңше, ең жаны 
сірі – адам ба деп ойладым. Әженің көжесін 
ішіп, рахметін силағандардың ішінде не-
лер әрең қимылдап бара жатқаны қанша? 
Барлығының рахметіне берер жауабы 
“Жаңғызыма жәрдемі тисін” деген ортақ 
сөз. Баласы қартайып әке болса да, 
ананың жүрегінде оның балалық көлеңкесі 
көлбеңдеп тұрады.

Аштар, дән іздеген ақ тауық қалай қоқыс 
ақтарса, адамдар да жерден көзін алмас бо-
лады екен. “Аш адамның түсіне нан кіреді, 
аш тауықтың түсіне дән кіреді” деген рас 
екен. Қазандай бастарын қылдай мойында-
ры көтере алмай, төмен қарап шұбап жүрген 
жұрт, жүріс-тұрысы айнымай қалғып жүр. 
Аттанған үш адамның бірі далада көмусіз 
қалып, бірі тірі болары белгісіз, бірі күйіктен 
шала есті әрең оралдық. Осы аштыққа 
ұрындырған адамдардың ең үлкенінен ба-
стап, кішісіне дейін, сендерді қарғыстаймын  
л а ғ н а т т а р!

Сендердің қара бастарыңа осы қарғысым 
оқша тисін дер едім.

Осыдан үш жыл бұрын, Дәметкен әжемнің 
Әбдікәрім атты баласы жиырма жасын-
да қара желден қайтыс болған. Соңынан 
жеңгесі – Шалипан, ақыр аяғында Жәнжүк 
деп аталатын қызы қайтыс болды.

Қарт анасына тамақ жасап беретін ада-
мы болмағандықтан, туған жездесінің 
қарындасын алып келген. Бұл кісі кішкене 
салақтау болғанымен ала көйлек – 
аңқылдақтың өзі болатын. Кешке дейін 
қамбада еркекше ауыр жұмыс істейді. Келе 
белсенділерге тамақ дайындайды. Ара-
сында бақшаларына да көз қырын салады. 
Сонда да аузына күлкі ұрттап жүргеннен бір 
танбайды. Шат жүріп, адал еңбегі үшін Әже 
де риза.

Пожалтыйдан бұл кісі кім? деп сұраса:  – 
Қамбаның жұмысшысы ғой, – дей салатын. 
Кешікпей Сайлауханды тауып берді. Шолақ 
етектер:

– Пожалтый, бұл кісі кім? – десе,
– Авансы ғой дейтінді. /авансы – уақытша 

қарызға берілетін астық/. Кешікпей 
Нұртуғанды тауып берді.

– Бұл бәйбіше болғалы жүрген адам 
дейтінді. 

Онан соң Сайлау Жамалды тауып берді.
– Пожалтый, бұл кісі кім? – десе,
– Дуан Сыдықтың Қабдолдасының 

бәйбішесі дейтін болды. Артынан Ерсайын-
ды тауып берген соң, – Пожалтый, бұл кісі 
кім? – десе,

– Пожалтыйдың атын шығарған қара 
шаңырақтың қожасы, – дейтін.

Ол кезде әйел саны мүлде көп болатын. 
Соған қарамастан осы бір еңбекқор адам 
осы үйдің босағасы болып қалды. Себебі, 

еңбегімен ұнады. Адалдығымен жарасты.
“Сөзі ұнамас бақсының өзі ұнамас. 

Емі ұнағанның дәрісі дәру. Сөзі ұнаған 
бақсының өзі ұнар, дәрісі дарулы” деген 
осы болар. Қарты өлгенше қадірлеп өтті. 
Үлкен есікке күшті топса, кең есікке мол 
кіріс болып қалыптасты.

“Ұнаған әйел – маңдайыңдағы 
пайғамбардың анасы, ұнамаған әйел – 
иығыңдағы ібілістің баласы” деген рас бо-
лар.

Қаржау Тұрсынбай денелі де, қарулы 
адам еді. Әбуғайша дейтін өңді әйелі мен 
кішкене қызы барды.

Бұл кезде Тақыртұма интернатының 
негізінде балалар үйі орналасыпты. 
Тұрсынбай соның шаруашылығының 
бастығы да, жұмыскері де екен. Нағашым 
балалар үйінің директоры. Сағабүйенге 
ағаш ұстасын алып келуге жіберіпті. Бізді 
естіп, ала кетуге бұрылыпты.

Қасында Кері ала Тихыншы деген орысы 
бар. Кері аланың қалтасында екі шишасы 
бар. Оны бөлісіп ішіп, мәз болысып жа-
тыр. Мен болсам орысты алғашқы көргенім 
осы. Дұп-дұрыс адам. Тек қана қайта-
қайта орынсыз боқтағанымен, сап-сары 
түтінге ыстанған мұртымен, саусағының 
басы, өткір де, байсалды көгілдірлеу көзі, 
ұнамды күлкісі кісі қызығардай. Қазақша 
жатық біліп, кейде мақал да араластыра 
сөйлейді. Бұл Тасбекеттің қазақ ішінде 
өскен жігіттері ғой деп күлісіп алды.

Жасыратын несі бар, патшалық Ресей 
кезінде елдерді бір-біріне айдап салған 
кездегі “Орыстан досың болса, беліңде 
балтаң болсын”деп шығарған мақалы бо-
лар.

Тамақтан соң қайтамыз. Естуім мені 
арбаға көтеріп осы Кері ала Тиханшы 
көтеріп салып, “Алда сорлы бала-ай, етің 
қатты күйіп тұр ғой” депті. Жолда әлде не 
қатты дауыс құлағыма келіп есімді жинап-
пын. Арбаның қасында көп адамдар. Орта-
сында аппақ болып, аршылған қаз етіндей 
ет үюлі жатыр. Жаңағы адамдар осы етті 
арқалап келе жатқанынан ұстап, сұрақ 
алып тұр екен. Бұл ет адамның сүйексіз 
сұрпы еті екенін кейін ұқтым.

Тұрсынбай мен Кері ала ұрсып, 
қамшымен төніп-төніп қояды. Ұмтылса, баж 
етіп жата кетеді. Қамшы көтерсе ыңырсып 
жылайды, басын қорғап, көзін жұмады. Он-
сыз да жаны әрең кеудесінде тұр.

Етті бір құмға қолдарымен қаздырып, 
төктіріп, көмдірді. Өгіз арбаның алдына 
салып айдады. Жүре алмайды. Жығылып, 
шайқалақтап әрең келеді. Ақыры тастап 
кетті. Олар біз ұзағанша иріліп тұрып, 
жаңағы жаққа қайта жылжып бара жатқан 
аштарды көрдік.

Кітаптан сан ашаршылық жайлы оқыған 
едім, бірақ кісіні кісі жеген ашаршылықты 
естімеген екенмін.

Балалар үйінде балалар көп екен. Ар-
найы адамдар ескі қыстау, елді мекенді 
жерді аралап, кеудесінде жаны бар 
балаларды жинап әкеліпті. Арнайы 
Қосбатырдағы момындар қыстауынан екі 
бала тауып әкеліпті. Оның бірі Айтқали да, 
бірі Дінә деген қарындасы екен. Сонымен 
осы жердегі он бестей үйден қалғанымыз 
үш бала болып шықты. Бұлар Машкеннің 
Иманбегінің баласы болатын. Бір үйден бір 
адамда қалмағанды былай қойғанда, бір 
кездегі көгенделген он екі адамнан қалғаны 
екі бала.

Келген балалардың барлығы дерлік ауру. 
Іштерінде неше түрлі тері-терсектер, қыл-
қыбырлар, ескі айыл-тұрмандар. Іштері 
тоқтамайды, құсады, лоқсиды. Кейбірі 
әкелген күні тамақты ішіп алып, өліп қалды. 
Қастарында отырып, қасықтап беріп, тірі 
қалтыратын болды. Аяқтарынан басып 
кете баратын таза арықтары мүлде аз.

Бидай берілгенмен ұн етіп тарта-
тын диірмендер тоқтап қалатын кез жиі 
кездеседі. Ондай жағдайда, тек қуырған 
бидай беріледі. Ол балалардан тірі түседі. 
Жатақхананың айналасы үйіліп жатқан би-
дайлар.

Бір күні далаға шығып, күнеске отырған 
едік, бір нашар киінген, кеудесінде 
жаны әрең тұрған әйел адам ертемен 
балалардың бітеу түскен дәретін жинап 
жүр екен.

Қасымдағы бала:
– Осыдан тамақ жасап ішеді,- дегені бар-

ды. Сол адам тірі қалып,
кейін қартайып өлді.
Жылан жегендер қанша көп болды. Құс 

келген соң жұмыртқа тауып жеп, қызыл 
шақа балапан жегендерді сан көзім көрді.

Кәзірде жылан тауып алса, атаңның асы 
деп әзілдейтіндер бар.

Өткен жолғы айтқан Пожалтый 
нағашымның аузынан шыққан мына өлеңді 
ескілерден естімеген аз болар. Ол мынан-
дай өлең:

“Пожалтый менің атым Стоит деген,
Бажыр шал өз баласын өзі жеген.
Кесірі сол адамның жұртқа тиіп,
Атаңды Сағабүйен кісі жеген”, – еді.
Ей, қу заман-ай, аштық не жегізбейді, 

барлық не дегізбейді, – дейді қарттар.
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Ауылшаруашылығын дамытуға үлес 
қосқан атақты механизатор, тың игеруші, 
еңбек ардагері, қоғам қайраткері. 
Социалистік Еңбек Ері, КСРО Мемлекет-
тік сыйлығының иегері, Қазақстан 
Республикасының "Құрметті азаматы" 
Кәмшат Байғазықызы Дөненбаеваны 
мектепте оқып өстік. Жерлесіміз 
Мұқашева Қайнижамал апамызда осы 
кісімен теңестіруге болатын еңбек 
ардагері. Кезінде ауылшаруашылығын 
дамытуға зор үлес қосқан механизатор 
апамыз. Сондықтан да осы мақаламның 
атын "Жетісудың Кәмшаты" деп алып 
отырмын. Себебі, осыдан екі - үш жыл 
бұрын Қарашілік орта мектебінің бастау-
ыш сынып мұғалімі Айгүл Исабекова осы 
кісімен осы тақырыпта керемет кездесу 
өткізіп, мені сол кездесуге шақырған бо-
латын. Апамыздың әңгімесін сол кезде-
суде құлағыммен естіп, бастауыш сынып 
оқушыларына өнегелі тәлім - тәрбие 
беретін ұлағатты кездесу болған еді. 

"Игіліктің ерте - кеші болмайды",-
дегендей сол мақаланы ардагер 
апамызға Ақсу ауданының "Құрметті аза-
маты" атағы берілгенде жазуыма тура 
келген екен.

Қайнижамал апамыздың тіпті Кәмшат 
апамыздан 4 - 5 жас үлкендігі бар екен. 
Ол кісі 1939 жылдың мамыр айының 15-
інде Ақсу ауылында дүниеге келген. 1957 
жылы комсомолдар бригадасында қант 

Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы (бұдан әрі-
Басқарма), Қазақстан Республикасын газдандырудың 
2015-2030 жылдарға арналған Бас схемасы шеңберінде 
Алматы облысын газдандыру саясатын жүргізеді.

Қазіргі уақытта Басқарма және «Сп-Нефть» ЖШС 
арасында «Талдықорган-Үшарал магистральды газ 
құбырын салу» жұмыс жобасын әзірлеуге Шарт жаса-
лынып, жобалық - сметалық құжаттамаларды дайындау 
жұмыстары жүргізілуде. 

Аталған жобаның мақсаты Алматы облысының Ақсу, 
Сарқан, Ескелді және Алакөл аудандары тұрғындарын 
табиғи газбен қамтамасыз ету болып табылады. Газ 
желісі 141 елді - мекенге жеткізіліп, 231 000 астам 
тұрғын көгілдір отынмен қамтылады. Газ желісінің жал-
пы ұзындығы 318 шақырымды құрайды. 

Көгілдір отынның 
ауылы алыс емес!

қызылшасы алқабында байланыстыру-
шы болып еңбек жолын бастаған. 1958 
- 1977 жыл аралығында ДТ - 70 шын-
жыр табанды тракторын бағындырған. 
1977 жылы «К - 700», «К - 701» ауыр 
техника көлiгiнiн жүргізуші мамандығы 
бойынша механизатор болып жұмыс 
істеген. Сонымен қатар 1978 - 1982 жыл 
аралығында КазССР ауылшаруашылығы 
министрлігінің Республикалык сырттай 
оқитын ауылшаруашылық техникумы-
на түсіп, агроном мамандығы бойынша 
толық курсын бітіріп шыққан. 1982 жыл-
дан бастап Жансүгір ауылында агро-
ном болып қызмет атқарған. 1988 жылы 
денсаулығына байланысты зейнетке 
шыққан.

Мұқашева Қайнижамал 05.04.1970 
жылы ерен еңбегі үшін, 31.03.1975 жылы 
3 дәрежелі "Ана даңқы" орденімен ма-
рапатталып, 1977 және 1980 жылда-
ры Социалистік жарыстың жеңімпазы 
атанған. 1979 жылы 3 дәрежелі "Еңбек 
Даңқы" орденімен, 1988 жылы "Енбек 
ардагері" медалымен марапаталған. "Ал-
тын алқа" иегері.

Батыр анамызға осы бір атақ енді 
берілгені бәрімізді таң қалдырады. 
Десе де ауданның "Құрметті азаматы" 
атағыңыз құтты болсын Батыр Ана!

Ербол СЫМХАНОВ.

ЖЕТІСУДЫҢ КӘМШАТЫ

ЕРМҰХАНБЕТОВ  БАУЫРЖАН  
БЕРЛІҚОЖАҰЛЫ

Ескелді ауданы, Қоңыр ауылында 
дүниеге келген. Жоғары білімді. От-
басылы, ұл – қызын тәрбиелеп, өсіріп 
отырған азамат. 1997 жылы Қазақ Ұлттық 
техникалық университетін тәмамдап, 
әскери кафедрасынан лейтенант атағын 
алып, әскер қатарына офицер лауазы-
мына үш жылға шақырылған. 2002 жылы 
Д.А.Қонаев атындағы Гуманитарлық 
университетінен сырттай білім алған. 

1997 - 2000  жылдар аралығында  
әскери қызметке шақырылып, Жамбыл 
ауданы, Самсы поселкесінде орналасқан 
әскери бөлім 06708-де қызмет арқарған. 
2003 - 2011 жылдар аралығында 
келісімшарт бойынша  әскери  қызметке  
шақырылып,  әскери бөлім 60601-де, 
2011 - 2013 жылдар аралығында әскери 
бөлім 40275-те әскери  қызмет атқарған. 
2013 жылы Алакөл ауданы қорғаныс 
істері жөніндегі  бөлім бастығының орын-
басары қызметінде болып, 2014 жылдың 
күз айынан бастап Ақсу ауданының 
қорғаныс істері жөніндегі бөлім  бастығы  
болып тағайындалды. Осы атқарған 
еңбегінің арқасында 2021 жылдың  ма-
мыр айында құрметті зейнеткерлік дема-
лысына шықты. Отан қорғау саласындағы 
осы еңбектері бағаланып, Ақсу ауда-
нына сіңірген еңбегі үшін Бауыржан 
Берліқожаұлының есімі Ақсу ауданының 
"Құрмет кітабына" енгізілді. 

Марапат құтты болсын!

Ләззат ҚАЛМҰХАМБЕТҚЫЗЫ.

САДУАҚАСОВ ЫДЫРЫС 
ҒАЗИЗҰЛЫ 

1958 жылы 25 мамырда Ақсу ауда-
ны, Қаракөз ауылында дүниеге келген. 
1965 жылы Сағабүйен ауылындағы 
Т.Тоқтаров атындағы орта мектептің 
1 сыныбына барып, 1975 жылы 
Талдықорған қаласындағы мектеп 
- интернатын аяқтады. Осы жылы 
Алматы қаласындағы Қазақстан 
ауылшаруашылық институтының «аг-
рономия» факультетіне түсіп, 1983 
жылы «ғалым - агроном» мамандығы 
бойынша бітіріп шықты.

1980 - 1982 жылдар аралығында 
Кеңес Армиясы қатарында азаматтық 
борышын атқарды. Еңбек жолын 
1983 жылы І.Жансүгіров атындағы 
кеңшарында бас-тап, аға агроном, 
бөлімше агрономы, 1985 - 1995 жыл-
дарды бас агроном болып қызмет 
атқарды. 1988 - 1989 жылдар арасында 
кеңшар кәсіподақ комитетінің бастығы, 
1995 - 1998 жылдары Қарашілік 
ауылдық округі әкімі қызметін атқарды. 
1998 - 2004 жылы «Сұлушаш» ша-
руа қожалығының жетекшісі болып, 
2004 - 2006 жылдар ішінде Жансүгіров 
поселкелік округ әкімінің орынбаса-
ры қызметін атқарды. 2006 жылдан 
қайтадан Қарашілік ауылдық округінің 
әкімі болып қазіргі уақытқа дейін еңбек 
етіп, осы арадан зейнеткерлікке шықты. 

Ауданның ауылшаруашылық саласы-
на сіңірген еңбегі үшін Ақсу ауданының 
"Құрметті азаматы" атағы берілді.

Марапат құтты болсын!

Жобада Ақсу ауданы аумағындағы елді мекендерді 
көгілдір отынмен қамту үшін 3 автоматты газ бөлу 
бекеттері қарастырылған. Барлығы 49 елді мекендегі 
7631 абонент немесе 38,2 мың тұрғын табиғи газбен 
қамтамасыз етілетін болады.

«Талдықорған-Үшарал» газ магистралі Ақсу ауда-
ны аумағында 98 шақырымда 208 шаруа қожалығының 
жерлерінен өтеді. 

Негізгі магистраль бойында елді - мекендерге газды 
бөліп тұратын автоматты газ бөлу станциясы орнала-
сады. Елді - мекен ішінде құбырларды тарту, қажетті газ 
көлеміне қарай жобаға сәйкес жүргізіледі. Ауыл ішіндегі 

негізгі құбырлар бюджет қаражаты есебінен, ал әр үйге 
кіргізу тұрғындар есебінен жүргізілетінін естеріңізге са-
ламыз.

Көгілдір отынға өту экономикалық және экологиялық 
тұрғыдан пайдалы екенін ескерсек, қазіргі уақыттан бас-
тап, табиғи газға қосылу жұмыстарына қамдана беруіміз 
керек. Ол дегеніміз, газға арналған трубаларды және 
арнайы қазандықтарды сатып алуға қажетті қаражатты 
осы бастан жинақтау қажет. Көршілес аудандардағы 
жағдай бойынша, қазіргі кезде әр үйге көгілдір отынды 
кіргізу құны 350 – 500 мың теңгенің мөлшерін құрайды.

«Қыстың қамын жаз ойла»,-демекші баршаңызды 
қазірден бастап қамдануға шақырамыз.

Ілияс МҰСАБАЛАНОВ,
аудандық ТҮКШ және ТҮИ бөлімінің басшысы. 

Еліміз әлемдік қауымдастықта 
өзінің орны бар жас мемлекеттің 
бірі ретінде жан - жақты даму 
үстінде, сондықтан әлемдік 
коммуникациялық кеңістікке 
барынша ене отырып, басқа 
елдер мен қоғамдық өмірдің 
барлық саласы жағынан бай-
ланыста болу аса қажет. Бірақ 
соның ішінде тілдік қарым-
қатынастың, әліпбидің орны 
ерекше екені сөзсіз. Тұңғыш 
Президентіміз Н.Ә.Назарбаев 
өзінің мақаласында таяу 
жылдардағы міндеттердің бірі 
– қазақ әліпбиін латын графика-
сына көшіру екендігін атап өткен 
болатын.

Қазіргі кезде латын әліпбиіне 
көшу мәселесіне қатысты ел 
арасындағы айтылып жатқан 
пікірлерді негізінен екі топқа 
біріктіріп қарауға болады: оның 
біріншісі, неше түрлі қиындықтар 
мен кедергілерді көлденең 
тартады, екінші біреулері, ла-

Латын әліпбиіне көшу-
болашаққа қадам

тын жазуының түрлі ақпарат 
кеңістігіндегі артықшылықтарын 
алға тартады. Латынға көшу 
туралы тіл мамандарының да 
көзқарастары екі түрлі екенін 
байқаймыз. Оның бірі әліпбиге, 
негізінен ана тіліміздің төл ды-
быстарын алу арқылы қазақ 
тілінің табиғи ұлттық болмы-
сын сақтауға ұмтылса, екіншісі, 
қазақ тілі әліпбиінің құрамындағы 
кейбір жат дыбыстардың 
артықшылдығын тілге тиек етеді.

Латын әліпбиіне көшу – ана 
тіліміздің әлем деңгейіндегі 
ғылым мен білімге кірігуін, 
әлем қазақтарының руха-
ни тұтастығын қамтамасыз 
ететін бірігей қадамның бірі. 

Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында 
2025 жылдан Үкіметке қазақ тілін 
латын әліпбиіне көшірудің нақты 
кестесін жасауды тапсырып, 
уақыт ұттырмайтын бұл жұмысты 

қазірден бастап қолға алу 
қажеттігін атап өтті. Демек, көп 
кешікпей тәуелсіз еліміздің латын 
әліпбиіне көшетіні айқындалды. 
Әрине бүгінгі ақпарат зама-
нында латын әліпбиін қолдану 
– озық техника мен компью-
тер тілін меңгеруге жол ашады, 
мемлекеттік тілдің қолданылу ая-
сын кеңейтеді.

Қазақстан Республи-
касы әлемдегі дамыған 
мемлекеттердің көшінен қалмау 
үшін латын алфавитін үйренуі, 
меңгеруі, оқытуы және сол ал-
фавтитте жазуға көшуге қадам 
жасауы заман талабынан ту-
ындап отыр. Қайта жаңғыру 
заманындағы барлық озық 

технологияның үлгісі болып 
отырған латын әліпбиіне 
көшу – еліміздің өркендеуі, 
жаңғыруы үшін үлкен рухани 
өзгеріс. 

Латын әліпбиін енгізу – 
халқымыздың білім, мәдениет, 
өнер, экономика салаларының 
дамуына тағы бір серпіліс 
әкелетін дара жол. Бұл жол-
да латиницаға көшу – тиімді 
әрекет. Бұл әрекет қазақ 
ұлтының болашағы, еліміздің 
өркендеуі үшін жасалып 
отырған дүние, ұлттық коды-
мызды сақтап, ұлт ретінде 
дамуымызға жол ашады. 

Латын графикасына көшу ру-
хани жаңғыруға айқын серпін 
береріне келер ұрпақ сенімді 
деп айта аламыз.

Мақпал АСЫЛХАН,
Б.Сырттанов ауылдық 

клубының әдіскері,
«Nur Otan» БПҰ мүшесі.

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

ЛАЙЫҚТЫ МАРАПАТ



6 бетАЌСУ ӨЊІРІ4 маусым 2021 жыл

«Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республи-
касы Президентінің 2017 жылғы 1 маусымдағы №487 Жарлығының 
3 бабына және Ақсу ауданы әкімінің 2021 жылғы 14 сәуірдегі 
№55-ө н/қ өкімімен «Ақсу ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің Әдеп жөніндегі уәкіл лауазымына аудан әкімі 
аппаратының басшысы Жакупов Серікқан Амангелдіұлы бекітілді.

ӘДЕП ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛДІҢ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

ӘДЕП ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛ

Тегі, аты - 
жөні 

Жакупов  
Серіққан 

Амангелдіұлы

Лауазымы

Аппарат 
басшысы

Апта күні

Әр сәрсенбі 
сайын

Уақыты

15.00-18.00

Байланыс 
деректері

Мекен - жай: 
Ақсу ауданы, 

Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, 
№5 үй, 29 кабинет

тел.: 8 (728-32) 
2-10-53; 2-21-58

 В соответствии с пунктом 3  Указа Президента Республики Ка-
захстан от 01 июня 2017 года №487 «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» в 
«Указе Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года 
№153 "О мерах по дальнейшему совершенствованию этических 
норм и правил поведения государственных служащих Республики 
Казахстан», распоряжением акима Аксуского района от 14 апреля 
2021 года №55-р о/д функции уполномоченного по этике в ГУ «Ап-
парат акима Аксуского района» возложены на руководителя аппа-
рата акима района Жакупова Сериккана Амангельдиевича.

ГРАФИК ПРИЕМА УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ЭТИКЕ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЭТИКЕ

ФИО

Жакупов 
Сериккан 

Амангельдиевич

Должность

руководитель 
аппарата 

акима 

День 
недели
Каждую 
среду

Время

15.00-18.00

Контактные 
данные

Адрес: Аксуский 
район, село 

Жансугурова, 
улица Желтоксан, 

№5, каб. 29 
тел.: 8 (728-32) 
2-10-53; 2-21-58

***

Жарық дүние есігін ашқан әрбір 
адам ойын арқылы өседі. Ой - өрісі 
мен ойлау қабілетін дамытатын, 
қиялына қанат бітіретін қызықты 
ойындар балаларға кішкентай 
кезінен бастап қоғаммен арала-
суды үйретеді және татулыққа 
тәрбиелейді. 

Қоғаммен байланыс орна-
ту, қоршаған ортамен тіл та-
бысу тәсілін бала ойын ойнау 
арқылы үйренетіндігін ескерсек, 
ауылымыздың белгіленген  аула  
жанында балалар ойнайтын әртүрлі 
әткеншектер ойын алаңдары 
орнатылған.

Жансүгіров ауылдық 
округі әкімшілігінің қоғамдық 
жұмысшылары балаларға арналған 
әрбір ойын алаңдарында сынған, 
істен шыққан жерлерін жөндеп, 
қалпына келтіріп, өз үлестерін 
қосуда.

 Бұл ойын алаңдарына жақсы 
қарап, сынғанын жөндеуге тұрғын үй 
иелері де ынталы болуы керек. Тот 
басқан темірін сырлап, өскен шөбін 
отап отырудың орнына, өз баласы 
асыр салып ойнайтын алаңдағы зат-
тарды жарамсыз қылған жандарға 
қайран қаласың. Алайда, жаман-
ды жамап, жақсыны жарқыратып, 
өскелең ұрпаққа өнеге көрсету 
керек,-деп ойлаймын.

Ойын арқылы ойын дамытып, 
асыр салған алаңсыз кезден ба-
стап өмір мәнін біртіндеп ұғынар 
ұрпағымыздың жайы осындай 

болып тұр. Бір сөзбен айтсақ, 
замандастарымыздың салғырттығы, 
ата - ананың жауапсыздығы, 
қоғамдағы кейбір жабайы 
қылықты жандардың әрекеті ойын 
алаңдарының сұрықсыз күйге түсуіне 
ықпал етуде. Бұл да бүгінгі күннің 
ұлттық ұятымызға нұқсан келтіріп 

Тек қана сәндік үшін жасалған 
дүниелер емес. Ол жерлер-
де өздеріңіздің арттарыңыздан 
ерген іні – қарындастарыңыз, 
балаларыңыз ойнап, көңіл көтереді. 
Сіздер үшін қызмет етеді. Ал, 
сол орындарды шашпай, бұзбай 
ұстау өзіміздің қолымызда. Ойын 
алаңдарындағы әткеншектерді 
сындыру кішкентайлардың 
қолынан келмейтіні белгілі. 
Сәтбаев көшесіндегі үш бассейннің 
айналасындағы отыратын 
орындықтар, әткеншектерден түк 
қалмады. Ол әрине, ешкімге керек 
емес шығар. Кімге керек?... Әрине 
өзіміз үшін қажет. Өздеріңіздің 
үйлеріңіздегі жиһаздарды да со-
лай қиратып тастайсыздар ма? 
Ол ешқандай мақтанарлық өнер 
емес. Керісінше сондай әрекет жа-
сап жатқан достарыңа, інілеріңе 
ақыл айтып, қайта сынып тұрған 
жерлерін жөндеуге көмектесіңіздер. 
Өздеріңнің әкелерің, ағаларың сол 
сынған әткеншектерді қалпына 
келтіріп жөндеп жатыр. Олардың 
еңбегін аяқ асты етпеңіздер. 

Ол әткеншектер тегін орнатылған 
жоқ. Сіздер үшін қаншама қаражат 
жұмсалып іске қосылды. Сындырған 
адамға екі есе айыппұл салынаты-
нын ескертеміз. Ойын алаңдарының 
маңында ауылға жаны ашитын 
ауыл тұрғындары тұратынын 
ұмытпаңыздар. Сырт көз сыншы. 

отырған өзекті мәселесі.
Құрметті аудан тұрғындары, 

жастар! Ауылымыздағы ойын 
алаңдары, демалыс орында-
ры өзіміздің ауылымыздың көркі. 

Барлығы да көзге көрініп тұрады.  

Болат ШАРИПОВ,
Жансүгіров ауылдық 

округ әкімі. 

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА!

Өзіңді - өзің сыйлай біл!

Тәуелсіздіктің 30 жылдығы бұл 
халқымыздың маңдай терімен жет-
кен жетістіктерінің рәмізі, сонымен 
бірге - жаңа тарихи сын. Осы уақыт 
ішінде халықтың еркін санасы 
қалыптасып, егемен елдің жаңа да 
жасампаз ұрпағы өсті. Қазақстан әлемде мәртебелі мемлекет ретінде 
орнықты. Әрине, бұл уақыт ішінде мақтануға тұратын, мемлекеттігімізді 
нығайтып, бүкіл әлемге паш етуге лайықты талай ауқымды істер жа-
салды. Дегенмен, Тәуелсіздік осы отыз жылмен шектелмейді. Оған 
жетудің тарихы, қазағымыздың көрген қасіреті бір жағында тұрса, екінші 
жағында елдігімізді, егемендігімізді сақтап, оны келешек ұрпақ үшін 
нығайту ісінің тұрғаны сөзсіз.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» атты мақаласында Тәуелсіздіктің қадірі мен 
құндылығын, оны сақтаудағы бағдар - белестерді айқындап берді. 
Президент мемлекетіміздің отыз жылда өткерген белестерді тізгіндеп, 
олардың әрқайсысы атқарған миссиясы тұрғысынан ғасырдың жүгін 
арқалап тұрғанына назар аударды. «Көреген басшы елді өсіреді» 
демекші, Қазақстанның мемлекет болып, керегесінің кеңеюі жолындағы 
Елбасының дара көшбасшылығының маңызына айырықша тоқталды. 
Сонымен қатар Мемлекет басшысы соңғы уақытта аумақтық 
тұтастығымызға күмән келтіріп, тату көршілік қатынастарға сына 
қаққысы келетін кейбір шетел азаматтарының арандатушылық іс-
әрекеттеріне де жауап бере отырып, біздің екіжақты келісімдермен 
бекітіліп, халықаралық деңгейде танылған шекарамыздың бар екенін 
баса айтты. Тіпті, 2018 жылы Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі тура-
лы конвенцияға қол қойылғаннан кейін құрлықтағы ғана емес, теңіздегі 
шекарамыз да біржола айқындалып, түпкілікті шешілгені де белгілі. 
Сондай-ақ, азаматтармызды көптен мазалап жүрген жер мәселесі бой-
ынша да нақты жауап ретінде қазақтың жері ешбір шетелдіктің меншігіне 
берілмейтіні, ешқашан сатылмайтыны Президенттің мақаласында тағы 
да расталды.

"Бірлікті ел бұзылмас", сондықтан мемлекетімізді біртұтас деп білуіміз 
және танытуымыз қажет. Ол үшін аймақтарымызды солтүстік, оңтүстік, 
батыс, шығыс деп бөле бермей, тарихи, мәдени маңызды атауларды 
енгізу де маңызды. Әрине, оны Мемлекет басшысы айтқандай, бай-
ыппен, ойланып жүзеге асыру керек. Әр қазақ үшін аталарымыздың 
қаны мен тері тамған бір уыс топырақтың өзі есебі жоқ байлық. Алай-
да бұл жерді дұрыс пайдалану, қадірін біліп қастерлеу, шынайы 
отансүйгіштікті қалыптастыру кезек күттірмейтін үлкен жұмыс. Алдағы 
төртінші онжылдықтың бізге жүктейтін міндеті қуатты елдің иесі және ке-
мел халық болу. Бұл жолда саяси - экономикалық реформаларды және 
сананы жаңғырту үдерісін жалғастырып, заман талабына бейімделген 
ұлттың жаңа болмысын қалыптастыруымыз қажет.

Ұлттың жаңа болмысы өткенді білуден, дәріптеуден басталады. 
Тәуелсіздік құндылығы халқымыздың жадында мәңгі сақталуы үшін 
өскелең ұрпақ оның қадірін білуі керек. Бұл ретте, тарихи жадының 
орны ерекше. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен қатар, бұл егемендікке 
жеткізген қайғы - қасіретке толы тарихи оқиғаларды ұмытпаған жөн. 
Миллиондаған адамды қазаға ұшыратып, тірі қалғанын жан сауғалап 
босып кетуге мәжбүр еткен алапат ашаршылықтың алғашқы кезеңі 
1921-1922 жылдардағы нәубеттен бері 100 жыл өтті.1986 жылы ұл-
қыздарымызды Кеңес Одағының қаһарынан қаймықпай, ұлт намысы 
үшін алаңға шығарған Желтоқсан оқиғасына да 35 жыл толады. Бұның 
бәрі біздің тарих. Мемлекеттілігіміз туралы тіс жарып отырғандардың 
аузына құм құю үшін мыңдаған ғасырларға созылған тарихымыздың, 
әлемнің жартысына ие болған алып мемлекеттік құрылыстың, 
азаттық үшін соғыстардың, батырлар жырларын, Алаш қозғалысының 
бағдарламаларын, жалпы ұлт шежіресін жаппай қайта қарап, оны өз 
елімізбен қатар бүкіл әлемге жаңа ақпараттық тетіктер арқылы паш 
ету маңызды міндет. Қазақстанның асқақ болашағы үшін елдік саясат, 
жасампаз патриотизм, мемлекеттің игілігі үшін күнделікті еңбек пен ұлт 
бірлігі өте маңызды.

С.МҰЗДЫБАЕВА,
Қарашілік ауылдық кітапханашысы. 

Бірлікті ел 
бұзылмас

2021 жылдың мамыр айының 27 күні «Нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017 - 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде «Молықбай» мәдениет 
үйінде аудан әкімінің орынбасары Есжанов Ғазиз 
Отарбайұлының төрағалығымен халықты жұмыспен 
қамту орталығының ұйымдастыруымен «Бос жұмыс 
орындарының жәрмеңкесі» өткізілді. Жәрмеңкеге «Ақсу 
Қант» ЖШС, «Шаньдун провинциясының Луцяо кор-
порациясы» ЖШС Қазақстандық филиалы, Қ.Сәтбаев 
атындағы орта мектеп-гимназиясы, Ж.Сыдықов 
атындағы орта мектебі, Е.Сиқымов атындағы орта 
мектебі, «Ай-Жұлдыз» балабақшасының өкілдері мен 
жұмыс іздеушілер және қазіргі қашықтықтан жұмыс істеу 
тәртібіне сәйкес округ әкімдері, шаруа қожалықтары, 
жеке кәсіпкерлер онлайн режимде барлығы 137 адам 
қатысты.

Өткізіліп отырған шараның мақсаты, халықтың 
жұмыспен қамтылу деңгейін жоғарылату үшін жұмыс 
беруші мен жұмыс іздеп жүрген азаматтардың арасын-
да тікелей байланыс орнату және өңірдегі жұмыссыздық 
деңгейін қысқарту болып табылады. Осындай 
жәрмеңкелер арқылы жедел түрде жұмыс берушімен 
тілдесуге, орналасуға мүмкіндік алады. «Еңбек»  
бағдарламасының  белсенді  шараларымен – 858 адам 
қамтылды. Жұмысқа орналасқаны 610, оның ішінде 
тұрақты жұмыс - 158. Орындалуы – 18,4%.

Жұмыс берушілер халықты жұмыспен қамту 
орталығына жазбаша түрде және «электронды еңбек 
биржасы» порталы арқылы электронды түрде сұраныс 
береді. 

Бүгінгі күнге «Бос жұмыс орындары»:
Халыққа қызмет көрсету орталығына - 4 маман;

«БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ
ЖӘРМЕҢКЕСІ» ӨТТІ

Қ.Сәтбаев атындағы орта мектебіне - хатшы; 
Қазақтелеком-оператор - 2 адам;
Пошта байланыс торабына-оператор - 2, супермаркет 

- 1; 
Жетісу газ мекемесіне - жүргізуші;
Аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөліміне - 

жүргізуші;
Мамания орта мектебіне - жұмысшы қажет.
Жұмыспен қамту шараларына белсене қатысып 

үлесін қосқаны үшін «Ақсу Қант» ЖШС, «Шань-
дун провинциясының Луцяо корпорациясы» ЖШС 
Қазақстандық филиалы, Қ.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп-гимназиясы, Ж.Сыдықов атындағы орта 
мектебі, Е.Сиқымов атындағы орта мектебі және «Ай-
Жұлдыз» балабақшасы аудан әкімінің алғыс хатымен, 
сыйлықтармен марапатталды.

Жәрмеңкеге келген азаматтар өздерінің көкейінде 
жүрген сұрақтарға толық жауап алды.

Қорыта келе аудан тұрғындары үшін мұндай бос 
жұмыс орындары жәрмеңкесінің берері көп. Бұл өз 
кезегінде аудандағы жұмыссыздардың қатары азайып, 
еңбек еткен — мұратқа жеткендердің көбеюіне септігін 
тигізері сөзсіз.

Аудандық жұмыспен қамту бөлімі.

Латын әліпбиі – мәңгілік 
елдің рухани жаңғыруы

Еліміздің рухани жаңаруының 
бастауы – латын әліпбиінде жа-
тыр. Латынға ауысу қазақ тілінің 
дамуына, халықаралық мәдени-
рухани және экономикалық 
байланыстардың нығаюына және 
ІТ – технологиялардың дамуы-
на жағдай жасайды. Нақты және 
жаратылыстану ғылымдары мен 
гуманитарлық ғалымдардың озық 
еңбектері дәл осы латын қарпімен 

жазылған. 
Мемлекеттің ішкі саяси бірлігінің 

тұрақты болуы, оның өркениет 
көшінің қатарында болуына жағдай 
жасайды.  Қалыптасқан мемлекетін 
құра алған Қазақстанның 
бүкіләлемдік қауымдастықта 
аса ықпалды мемлекеттердің 
қатарынан орын алуы үшін күшті, 
экономикалық даму динамика-
сы үнемі өрлеу жолындағы ел 
болғаны ғана жеткіліксіз болмақ. 
Сонымен бірге, біз рухани-мәдени 
және дүниетанымдық тұрғысынан 
да өркендеуге тиіспіз. Ол үшін 
өркениеттіліктің ең бірінші сұранысы 

болып саналатын әліпбиіміз – ла-
тын қаріпімен болғаны дұрыс.

Латын әліпбиіне көшуді заман 
талабы, әлемдік өркениеттіліктің 
заңды үдерісі ретінде қоғам 
қабылдады. Латын әліпбиіне 
көшу ұлтымыздың санасын қайта 
жаңғыртады. Латын әліпбиіне көшу 
– еліміздің әлемдегі өркениетті 
мемлекеттердің қатарынан 
табылуының кепілі болып санала-
ды.

А.РАЙЫМҚҰЛОВА,
Ақсу ауылдық 

кітапханашысы.
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Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87 –  баптарына, Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі 
басқару туралы» Заңының 31, 37 – баптарына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік 
туралы» Заңының 6 тарауына, Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» Заңының  
15 – бабының 1 – тармағына, 2020 жылғы 19 наурыздағы Қаракөз ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдық бірлестіктермен өткен кездесулер хаттамасына сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға 
деген мұқтажын қанағаттандыру мақсатында 2021 жылғы 04 қыркүйектен бастап меншік иелері 
мен жер пайдаланушылардан мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін иеліктен шығару 
басталсын.

2. Батырбаев Садатбектің уақытша пайдалануындағы, Қаракөз ауылдық округінде орналасқан, 
кадастрлық №03-254-033-474 жалпы алаңы 63,3 га. жер телімінің мемлекет мұқтажы үшін 10,0 
га. жайылым жер телімін  мәжбүрлеп иеліктен шығару жүзеге асырылсын.

3. Алматы облысы Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер 
учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік 
үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау қажет, сонымен қатар 
Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі №5, екінші қабат Ақсу ауданының жер қатынастары 
бөлімінің  кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары  С.Құсмолдинге  
жүктелсін.  

Аудан әкімі                                      Е. БАЗАРХАНОВ

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85,86,87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со статья-

ми 31, 37 «О местном государственном управлении и самоуправлении Рес-публики Казахстан»,  
главой 6  Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пункт статьи 15 Закона 
Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 19 марта 2020 года с 
местными общественными объединениями Каракозского сельского округа акимат района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать с 04 сентября 2021 года принудительное отчуждение собственников земельных 
участков и землепользователей для государственных нужд, для удовлетворения нужд населе-
ния в пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользо-
вании Батырбаева Сабадбека принудительному отчуждению для государственных нужд 10,0 га 
пастбищного земельного участка из 63,3га. с кадастровым №03-254-033-474  расположенный в 
Каракозском сельском округе.

3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх ка-
лендарных дней после опубликования постановления о принудительном отчуждении земель-
ного участка для  государственных нужд письменно уведомить землепользователей, а также 
принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местом обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур 
определить: Аксуский район, село Жансугурова улица Желтоксан №5, кабинет отдела земель-
ных отношений Аксуского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Ак-
суского района Кусмолдина С.

 
  Аким района                                 БАЗАРХАНОВ Е.

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87 – баптарына, Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі 
басқару туралы» Заңының 31, 37 – баптарына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік 
туралы» Заңының 6 тарауына, Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» Заңының  
15 – бабының 1 – тармағына, 2020 жылғы 30 қыркүйектегі Көшкентал ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдық бірлестіктермен өткен кездесулер хаттамасына сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға 
деген мұқтажын қанағаттандыру мақсатында 2021 жылғы 04 қыркүйектен бастап меншік иелері 
мен жер пайдаланушылардан мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін иеліктен шығару 
басталсын.

2. Серік Қалимолдановтың уақытша пайдала-нуындағы, Көшкентал ауылдық округінде 
орналасқан, кадастрлық №03-254-099-213 жалпы алаңы 50,0 га. жайылым жер телімінің мемле-
кет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару жүзеге асырылсын.

3. Алматы облысы Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер 
учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік 
үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау қажет, сонымен қатар 
Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі №5, екінші қабат Ақсу ауданының жер қатынастары 
бөлімінің  кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары  С.Құсмолдинге  
жүктелсін.  

Аудан әкімі                                       Е. БАЗАРХАНОВ

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85,86,87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со статья-

ми 31, 37 «О местном государственном управлении и самоуправлении Рес-публики Казахстан»,  
главой 6  Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пункт статьи 15 Закона 
Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 30 сентября 2020 года 
с местными общественными объединениями Кошкентальского сельского округа акимат района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать с 04 сентября 2021 года принудительное отчуждение собственников земельных 
участков и землепользователей для государственных нужд, для удовлетворения нужд населе-
ния в пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользо-
вании Калимолданова Серика принудительному отчуждению для государственных нужд 50,0 га 
пастбищного земельного участка с кадастровым № 03-254-099-213 расположенный в Кошкен-
тальском сельском округе.

3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх ка-
лендарных дней после опубликования постановления о принудительном отчуждении земель-
ного участка для  государственных нужд письменно уведомить землепользователей, а также 
принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местом обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур 
определить: Аксуский район, село Жансугурова улица Желтоксан №5, кабинет отдела земель-
ных отношений Аксуского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Ак-
суского района Кусмолдина С.

 
  Аким района                                  БАЗАРХАНОВ Е.

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87 – баптарына, Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 31, 37 – баптарына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік 
туралы» Заңының 6 тарауына, Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» Заңының  
15 – бабының 1 – тармағына, 2021 жылғы 09 ақпандағы Ақсу ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдық бірлестіктермен өткен кездесулер хаттамасына сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға 
деген мұқтажын қанағаттандыру мақсатында 2021 жылғы 04 қыркүйектен бастап меншік иелері 
мен жер пайдаланушылардан мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін иеліктен шығару 
басталсын.

2. Мурат Ормановтың уақытша пайдалануындағы, Ақсу ауылдық округінде орналасқан, 
кадастрлық №03-254-027-020 жалпы алаңы 300,0 га. жайылым жер телімінің мемлекет мұқтажы 
үшін 85,0 га. жайылым жер телімін  мәжбүрлеп иеліктен шығару жүзеге асырылсын.

3. Алматы облысы Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер 
учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік 
үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау қажет, сонымен қатар 
Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі №5, екінші қабат Ақсу ауданының жер қатынастары 
бөлімінің  кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары  С.Құсмолдинге  
жүктелсін.  

Аудан әкімі                                            Е. БАЗАРХАНОВ

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85,86,87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со статья-

ми 31, 37 «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан»,  
главой 6  Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пункт статьи 15 Закона 
Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 09 февраля 2021 года с 
местными общественными объединениями Аксуского сельского округа акимат района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Начать с 04 сентября 2021 года принудительное отчуждение собственников земельных 
участков и землепользователей для государственных нужд, для удовлетворения нужд населе-
ния в пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользо-
вании Орманова Мурата принудительному отчуждению для государственных нужд 85,0 га паст-
бищного земельного участка из 300,0га. пастбищных угодий с кадастровым № 03-254-027-020 
расположенный в Аксуском сельском округе.

3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх ка-
лендарных дней после опубликования постановления о принудительном отчуждении земель-
ного участка для  государственных нужд письменно уведомить землепользователей, а также 
принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местом обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур 
определить: Аксуский район, село Жансугурова улица Желтоксан №5, кабинет отдела земель-
ных отношений Аксуского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Ак-
суского района Кусмолдина С.

 
  Аким района                                  БАЗАРХАНОВ Е.

Марал – тауды мекен ететін бұғының 
бір түрі болып табылады. Аталықтарының 
бойы 1,5 метрге, ал салмағы 300 - 350 
килограмға дейін жететін үлкен жану-
арлар. Аналықтары кішірек болады 
Маралдар орманды алқаптарды ме-
кен етіп, өзендердің жағаларына жиі 
келеді.  Маралдар көшіп жүреді. Мәселен 
қыста орманды жерлерде жүрсе, жаз-
да таулады беттейді.  Олар ормандағы 
барлық шөптесін өсімдіктерді, жаңғақ, 
бүлдіргендерді қорек етеді. Жалақтарды 
жақсы көреді. Жаздың аптап ыстығына 
шыдамай, ормандарда, суларда жүреді. 
Маралдар көбіне бірнеше аналықтары 
мен жас бұзауларынан тұратын үйірлерге 
бірігеді.

Әрине, маралдар бірінші кезекте 
өздерінің мүйіздерімен әйгілі. Олардың 
қатаймаған жас мүйіздерінің іші қуыс бо-
лып, қанға толы болады. «Панты» деп 
аталатын осы мүйіздерінде өте күшті 
емдік қасиеті бар биологиялық белсенді 
заттар болады. Көктемде өсе бастайтын 
мүйіздері қыстың соңына таман түсіп 
қалады. Жаңадан шыққан мүйіздер тез 
өсіп, күніне 2,5 см.-ге дейін ұзарады. Егер 
алғашында олар жұмсақ болса, кейін 
қатая түседі.

Маралдардың көркі де, «соры» да 
осы мүйіздері. Сондықтан да мүйізі 
жетіліп келе жатқан кезеңде маралдар-

Маралдардың мүйізі жетілу мерзімінде 
оларды  браконьерлерден қорғау

ды браконьерліктен қорғау мақсатында 
«Жоңғар орман шаруашылығы» КММ-
нің қызметкерлері қосымша шаралар 
өткізуде. Атап айтсақ, марал мекендейтін 
алқаптарға Алматы облыстық орман 
шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
аумақтық инспекция қызыметкерлерімен 
және ішкі істер органдарымен бірлескен 
рейтер жүргізіліп, уақытша бақылау орын-
дары ұйымдастырылды. 

Құрметті жерлестер, «Жоңғар орман 
шаруашылығы» КММ- сі  заңсыз аң аулаушы-
лар ҚР заңдарына сәйкес жауапкершілікке 
тартылатынын ескертеді. Атап айтсақ, ҚР 
ӘҚБтК-нің 382 бабына сәйкес 5-тен 100–
ге дейінгі АЕК мөлшерде айыппұл салы-
нады, ал  ҚР Қылмыстық кодексінің 337 
бабына сәйкес 300-ден 2000-ға дейінгі 
АЕК мөлшерінде айыппұл салынады, не 
сол мөлшерде түзеу жұмыстарына тар-
тылады, не 5 жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға әкеліп соғады.                                                                                          
Орман - тоғайымыздың көркін келтіретін  
маралдарды қорғап, санын көбейту, сондай 
- ақ, келер ұрпаққа жеткізу баршамыздың 
борышымыз екенін есімізден шығармайық,    
ағайын!                                                             

 С.ДҮЙСЕБЕКОВ,
«Жоңғар орман шаруашылығы» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  
№5 айналымының 

орман күтушісі.

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫЛАРЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА 
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«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі № 5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына 
орналасуға конкурс жариялайды: 

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

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын 
біліктілік талаптары:

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

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

Лауазымдық жалақы мөлшері:

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

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3
Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа 

қатысу үшін қажетті құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезет-
тен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып 
жеттік. Көзді ашып – жұмғанша 
егеменді ел болғанымызға 
орда бұзар 30 жыл өтіпті. Биыл 
Тәуелсіздігіміздің отыз жылдығын 
тойлаймыз. Мемлекет басшымыз 
айтқандай «Енді сол тәуелсіздіктің 
қасиетті рәміздерін де ерекше 
қадірлеуіміз, қастерлеуіміз керек. 
Әрбір азамат Қазақстанның Туын, 
Елтаңбасын, Әнұранын тұмардай 

қасиет тұтуы қажет. Елдігіміздің 
сыналатын бір тұсы – осы», 
мемлекеттік рәміздер – ел дамуының 
ажырамас бөлігі. Сондықтан 
қазақстандықтардың осы рәміздерге 
деген құрметі, оларды бойтұмардай 
қастерлеуі ерекше сезіліп тұруы 
тиіс. Рәміздер арқылы елімізді бүкіл 
әлем таниды. Өйткені, онда қазақ 
халқының бастан өткізген тарихы, 
мәдениеті мен дәстүрі көрініс береді. 

Жастардың отансүйгіштік сезімін 
оятады, патриотизмге үндейді, 
батылдыққа тәрбиелейді. 

Тіпті балабақша бүлдіршіндері оң 
қолының алақанын жүрек тұсына 
қойып «Менің Қазақстанымды» 
шырқағанда ерекше бір 
сезімге бөленетінің, жігерленіп 
қанаттанатының рас. Бұл ел 
болашағы – жастардың өз Отанын, 
өз жерін, өз елін қорғауға деген 
сезімін оятып, сенімін нығайтатыны 
анық. 

4 маусым - еліміздің мемлекеттік 
рәміздері күні. 1992 жылдың 
4 маусымында Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
қол қойған заңдармен тұңғыш рет 
тәуелсіз еліміздің Туы, Елтаңбасы 
бекітілді, ал 1992 жылдың 11 
желтоқсанында Мемлекеттік 
Әнұранымыз туралы заңға қол 
қойылды. Міне, егемендігіміздің 
белгісі ретінде бекітілген Ту, Елтаңба 
және Әнұран ұлтымыз үшін аса 
қастерлі құндылықтар. Мемлекеттік 
рәміздер барша қазақстандықтың 
рухын асқақтатып, ұлттық бітім 
- болмысын айшықтайды. Отыз 
жыл биікте желбіреген көк туымыз 
мәңгілік елдің мәртебесін көтере 
берсін. «Таласқа түссе жан мен 
ту – жан емес маған керегі. Көк 
тудың желбірегені»,-деп әндеткен 
келешегіміздің болашағы жарқын 
болсын. 

Ардақ ҚҰМАРОВА,
І.Жансүгіров атындағы 

тарихи - өлкетану музейінің 
меңгерушісі.  

4 МАУСЫМ - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ КҮНІ!

МАҚТАНЫШЫМ - 
МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР 

Міне, биыл тағы да бір ба-
лапандар қанаттары қатайып, 
балабақшаменен қоштасып, мек-
теп табалдырығын аттағалы 
отыр, жолдарың ашық болсын 
ойлаған  армандарыңа жетіп 
ата аналарыңның көз қуанышы 
болыңдар дейміз.

Мен үнемі мақтанышпен «Мен 
тәрбиешімін»,-деп айта аламын, 
өйткені, мен бар жылуымды жан 
тәніммен балаларға  беремін деп 
ойлайын. Әрқашан өзімнің нәтижелі 
жемісімді балалардың жетістіктеріне 
қарап көремін. Балаларымыздың 
балабақшаға келгенде  «Сәлеметсіз 

бе?» - деп дұрыс айтуға өздерін 
дұрыс ұстауға, би  билеп, тақпақ 
айтып жатқандарына бір марқайып 
қаламыз. Осылайша кейде балалар 
біздің еңбегімізді көрсетіп жатады. 
Бала бізге қуаныш пен бақыт сый-
лайды, күнделікті балабақшамыздың 
ішінде жарқын жарқын дауыстары-
мен өз білгендерін айтып қуантып 
жатады.

Менің балабақшам, бұл менің 
жанұям. Алда әлі бірнеше мақсаттар 
мен армандарымыз бар. Осы 
бүлдіршіндеріміз сияқты талай 
түлектерге ақ жол тілейміз

Ел басымыз айтқандай, «Дамыған 

мемлекеттердің қатарында болу 
үшін біз жоғарғы білімді ұлт, 
ұрпақ тәрбиелеуге  міндеттіміз. 
Болашақтың ұрпағы қазіргі кезден 
басталады. Келешектің білімді де 
білікті азаматтары ең бірінші тәлім 
- тәрбиені  балабақшадан алады!».

Міне, мен үшін  біздің 
тәрбиешілердің арманы  
орындалғандай болады. Бүгінгі  
бүлдіршін - келешек ел болашағын 
басқарар деп,  өз еңбегімді, 
білімімді, жүректен шыққан жылу-
ымды тек бүлдіршіндеріме ғана ар-
наймын!

БАЛАПАНДАРЫМЫЗҒА СӘТТІ  
САПАР

Кіп кішкентай, сәби  болып, келіп 
                                       еді  бақшаға,
Әр қайсысы, әр мінезбен, болды 
                                 қызық қаншама.
Төбелесіп, ойнап - күліп, кешіп 
                                        тәтті сезімді, 
Әр еркенің көңілін тапқан 
                               тәрбиеші  төзімді.
Арасында  болды  тентек, 
                                           тым ерке, 
Сабақ  түгіл қарамайтын  суретке. 
Енді  міне, әріп  танып, би  билеп, 
Үлкен  бағыт  алып  шықты 
                                            мектепке. 
Ұясынан  ұшқан  құстың  баласы, 
Сияқты боп тұрғандарын  қарашы, 
Өздеріңмен  қоштасар  да 
                                             кез  келді. 
Апайларың  ұмытпайды  сендерді. 

Ұлжан ҚЫЗАЙБАЕВА,    
Есеболатов атындағы орта 

мектебі шағын орталығының 
тәрбиешісі.

Назар аударыңыз! Өрттің қауіпті 
кезеңі басталды.  Әр адам кез - кел-
ген жаста үлкен қуанышпен және 
үмітпен алдағы демалысты, дема-
лыс және мереке күндері табиғатта 
демалуды, жеке учаскелерінде 
жұмыс күтеді. Жазғы маусым ба-
сталады және онымен бірге құрғақ 
шөптің және қоқыстың бақылаусыз 
жануына байланысты өрттер де 
болмайды. Жыл сайын жағдай 
қайталанады. От жағу, қалдықтар 
мен ыдыстарды жағу ғимараттар 
мен құрылыстардан 50 метрден кем 
емес қашықтықта жүзеге асырылуы 
тиіс. Ал, желді ауа - райында от 
жағуға жол берілмейді. 

Елді - мекендер мен ұйымдардың 
аумағында жанғыш қалдықтардың 
үйінділерін жасауға тыйым салына-
ды, олар уақтылы шығарылуы тиіс.

Саяжай маусымымен қатар, 
біздің қалаларымыздың тұрғындары 
табиғатқа шығып, кәуаптарды 
қуырған кезде пикниктер маусымы 
басталады.Табиғатта болған кезде 
өте мұқият болу керек: сөндірілмеген 
темекі тұқылдарын, сіріңкелерді та-
стамау, сөндірілмеген от, сондай-ақ 
сынған шыны қалдырмау керек.

Қалған жерлерде от жағу ені 
кемінде төрт метр минералданған 
жолақпен көмкерілген алаңдарда 

ӨРТТІҢ ҚАУІПТІ КЕЗЕҢІНЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
жүзеге асырылады. Пикник 
аяқталған соң от жермен мұқият 
себіледі немесе су толық тоқтағанға 
дейін су құйылады.

Пәледен аулақ білу қажет және өрт 
қауіпсіздігінің қарапайым ережелерін 
сақтау:

- Құрғақ, ыстық және желді ауа 
райы жағдайында от жағуға, өрт 
қауіпті жұмыстарды жүргізуге тыйым 
салынады.

- Көшеде лақтырылған бөтелке-
лерді линзаға айналған және күн 
сәулелерін шоғырланған шөптер 
өздігінен жанғанша қараусыз 
қалдырмау. 

- Желіге қосылған электр тұр-
мыстық құралдарды, жанып 
жатқан газ плиталарын қараусыз 
қалдырмаңыз және оларды 
қадағалауды кішкентай балаларға 
тапсырмаңыз. Балалардың отпен 
ойнауының алдын алыңыздар.

Желіге қосылған тұрмыстық электр 
аспаптарын, жанып жатқан газ плита-
ларын қараусыз қалдырмаңыз және 
оларды бақылауды жас балаларға 
тапсырмаңыз. Балалардың отпен 
ойнауын қатаң түрде тоқтатыңыз.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
 аудандық ТЖБ бас маманы, 
азаматтық қорғау капитаны. 

Б.Сырттанов ауылдық 
округі әкімі аппаратында 2021 
жылдың 01 маусымында елдегі 
эпидемиологиялық ахуалға бай-
ланысты барлық санитарлық 
талаптарды сақтай отырып 
Қазақстан Республикасының 
1995 жылғы 12 желтоқсандағы 
"Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік наградалары тура-
лы" №2676 Заңының 29-бабы 
және Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым - Жомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың 2021 жылғы 
15 қаңтардағы Жарлығына сәйкес 
округ әкімі Б.Ермуханбетов 
Б.Сырттанов ауылын тұрғындары, 
көпбалалы ана Масай Санат атты 
азаматшаны "Күміс алқа" алқамен 
наградтап, құттықтады.

Қазақтың саны көп болсын.

ӘКІМШІЛІК АППАРАТЫ.

БАЛАБАҚШАМЕНЕН ҚОШТАСУ

ҚАЗАҚТЫҢ САНЫ КӨП 
БОЛСЫН


