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Аталмыш шара 14 маусым 
күні «Молықбай» атындағы 
аудандық мәдениет үйінде  
өткізілді. Оған ауыл әкімдері, ме-
кеме басшылары, ардагерлер, 
мәдениет үйі қызметкерлері мен 
кітапханашылар, жастар өкілдері 
қатысты.

Шара қатысушылардың 
аудандық кітапхана қызметкерлері 
ұйымдастырған  «Ойлары ұтқыр, 
қаламы ұшқыр кемеңгер, Аксудан 
ұшқан дарынды талай қаламгер» 
атты кітап көрмесімен танысудан 
басталды.

Одан кейін шараның рес-
ми  бөлімі жалғастырылып,  оны 
мәдениет үйі  директоры Асхат 
Досмұханбетов  жүргізіп отырды.

Алғашқы болып сөз берілген 
аудан әкімі Базарханов Eciм 
Сейілханұлы бұл шара ауданның 
90 жылдығын атап өту мақсатында 

орай кітаптардың  дайындалуын 
толығымен өз жауапкершілігіне 
алып, баспадан шығаруын 
ұйымдастырған ауданның сыйлы 
да ардақты тұлғаларының бірі,  
мемлекеттік қызмет ардагері, ел 
ағасы, «Ақсу ауданының Құрметті 
азаматы» Серікбек Серпербаевқа  
атқарған шығармашылық еңбегіне 
деген аудан тұрғындары мен 
белсенді азаматтарының аты-
нан құттықтауларын, үлкен 
ризашылық ниеттерін жеткізіп, 

оған осы бағыттағы ізгілікті істерін  
жалғастыра беруіне, өзіне мықты 
денсаулық,  амандықта болуына 
тілектестігін білдірді.  

Өз кезегінде сөз алған атал-
мыш кітаптардың авторы Серікбек 
Серпербаев олардың дайын-
далу мақсатын, мазмұндық 
құрылымдары, жазбалық 
деректерінің қалай жинақталғаны 
және іріктелгені туралы түсініктеме 
берді. Сонымен бірге аудандағы 
жарты ғасырға жуық қызметтік 
жылдарындағы өзінің баста-
масымен, ұйымдастыруымен 
атқарылған елдің есінде қаларлық 
маңызды да ауқымды қоғамдық-
мәдени шаралар, таңбаланып 
қалған ескерткіштік дүниелер 
туралы баяндады. Ол арнайы 
дайындалған бейнежазбалық 
көріністермен ілестіріп отырылды

«АРАЙЛЫ ӨЛКЕМ-АҚСУЫМ» ЖӘНЕ 
«АҚСУДЫҢ АРДА ТҰЛҒАЛАРЫ» АТТЫ  

КІТАПТАРДЫҢ  ТҰСАУКЕСЕРІ 

 (Аудан кітаптарының тұсаукесеріне)

Ақсу десе қуанып тұрады ішім,
Айтылады халқыма жыр алғысым,
Құтты болсын биылғы келіп жеткен,
90 жылдық, ағайын, қуанышың!

Соған орай бүгінгі шарамызда,
Келді міне ел тарихы арамызға,
Ұсынған кітаптарын оқырманға,
Алғысымыз шексіз Серікбек ағамызға!

Жақсының сөзін жанына азық көрген,
Тарих бетін тереңнен қазып берген,

Сөзінің арасында С.Серпербаев 
жиынға қатысып отырған біраз 
өзінің ұстаздарына, аудан бас-
шыларына, ардагерлерге, 
шәкірттеріне  кітаптарын сыйға 
тарту етті. 

Одан кейін сөз алған аудандық 
Ақсақалдар Кеңесінің төрағасы 
Амангелді Айтбаев, еңбек және 
мемлекеттік қызмет ардагері 
Орал Исанова, еңбек ардагері, 
зейнеткер - журналист Дүйсен 
Мұхаметшарұлы кітаптар авторы-
на құттықтауларын, ризашылық 
сезімдерін білдіріп, алдағы 
уақыттарына жақсылықтар тіледі. 
Аудан тумасы, танымал ақын Ер-
бол Оразбеков елағасына деген 
ыстық ықыласын, ізгі ниеттерін 
өлең шумақтарымен жеткізді.

Содан соң аудан басшысы Есім 
Базарханов пен ел үлкендері  
салтанатты түрде кітаптардың  
«тұсаукесер» лентасын қию шара-
сын атқарды.

Шара соңы мәдениет үйі 
қызметкері, әнші Қали ҚАПАРДЫҢ 
С.Серпербаевтың сөзіне 
жазылған «Алтын ұям - Ақсуым» 
(Ақсу маршы) әнін  орындалуымен 
аяқталды.

Г.АБДИКЕРОВА, 
аудандық кітапханасының 

директоры.

белгіленген кешенді шаралардың 
басты бөлімі екенін, соған 
орайластырылып шығарылған  
кітаптардың аудан тұрғындары 
мен жастарына, жалпы оқырман 
қауымға аудан тарихы мен ұзақ 
жылдардағы ел тіршілігін, оның 
әр кезеңдерінде халыққа аса 
танымал болған тұлғаларын 
т а н ы с т ы р у - н а с и х а т т а у 
мақсатындағы  аса құнды және 
қажетті шығармашылық туынды-
лар екенін баса көрсетті. Соған 

Өшпес мұра артына із қалдырып,
Кітап қылып барлығын жазып келген.

“Жұртым” деп жүрегі соға білген,
Еңбегіне ел көңілі тола білген,
Серікбек ағам мың жасасын,
Жақсылықтың жаршысы бола білген!
 
Ақсудың жаңалығы, таңдамасы,
«Ақсу сайтта» біздің өңір жарнамасы,
Ақсудың атты өшпейді мәңгілікке,
Сіз секілді еңбек етсе бар баласы! 

Ербол ОРАЗБЕКОВ. 

Серікбек Серпербаев ағамызға!
***

Құрметті мемлекеттік қызметшілер! 
Сіздерді 23 маусым Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

қызметшілер күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Әрбір өркениеттің өріне қадам бастаған мемлекеттің ең басты тірегі, 

оның идеясы мен саясатын алға апарушы мемлекеттік қызметкер бо-
лып табылады. Өйткені мемлекеттік қызметші – биліктің  бейнесін та-
нытып, іскерлік қабілетін көрсететін тұлға, мемлекеттік саясатты алға 
жылжытатын қозғаушы күш.

Мемлекеттік басқарусыз кез келген қоғамның бірлігі бекемделіп, 
әлеуеті артып, тұрақты дамудың даңғыл жолына түсуі мүмкін емес. 
Осыдан-ақ мемлекеттік қызметтің жауапкершілігі мол, ауыр да, абы-
ройлы міндет екенін айқын аңғаруға болады. Мемлекет мүддесін 
биік қойып, асқақ мұраттарға жету жолында адал қызмет ету – әрбір 
азаматтың парызы. Осы орайда, мемлекеттік қызметшіге қойылар 
жауаптылық та, талап та өте жоғары. Белгіленген мемлекеттік қызметтің 
жауапкершіліктерін абыроймен атқару — біздің басты міндетіміз. 
«Жұртың үшін аянба – азаматтығыңа сын» дейді дана халқымыз. Қай 
кезеңде де атқа мінер азаматтың абыройы халқына қалтқысыз қызмет 
етіп, елінің игілігі жолында толассыз төккен терімен өлшеніп отырғаны 
белгілі.

Тәуелсіз Отанымыздың тұғырын биіктетіп, ел ертеңінің еңселі болу-
ына мемлекеттік қызметшілердің қосар үлесі орасан зор екені сөзсіз. 
Халыққа қызмет көрсетіп, мұң-мұқтажын тыңдап, мәселелерімен 
айналысып, шешімін тауып, алғысын алудан артық дүние 
жоқтығын мемлекеттік қызметші жақсы түсіну керек. Халық 
сеніміне селкеу түсірмеу – әрбір мемлекеттік қызметшінің 
басты міндеті. Біз мұны ешқашан ұмытпауымыз керек. 
Ақсу ауданының өркендеуі жолында ерен еңбек сіңіріп жүрген  барлық 
мемлекеттік қызметшілерге зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасы-
ларына бақ - береке тілеймін!

Еліміздің жарқын болашағы жолында атқарып жатқан жұмыстарыңыз 
жемісті болсын!

23 МАУСЫМ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕР КҮНІ!

Аудан әкімі Есім Сейілханұлы Базархановтың 
мерекелік құттықтаулары!

Құрметті мектеп бітіруші 
түлектер, қадірлі ата - аналар, 
аяулы ұстаздар!!!

Құрметті мектеп бітіруші 
түлектер, Сіздер бүгін мектеппен 
қоштасып, үлкен өмірге жолдама 
алғалы тұрсыздар. Бүгін барлық 
қазақстандық түлектер үшін 
мектеппен қоштасуға арналған 
«Тәуелсіздік ұландары» атты сал-
танатты аттестат тапсыру рәсімі 
өткізілуде. Еліміздің болашағы 
– Сіздердің қолдарыңызда. 
Сондықтан да қай кезде де терең 
білім алу жолында жалықпай, тал-
май ізденіп, ел тізгінін ұстайтын 
азамат болуларыңызға ізгі тілегімді 
арнаймын. Мектеп бітіру ол әрбір 
азаматтың өмірінде болатын ай-
тулы мереке. Ыбрай Алтынсарин 
«Кел, балалар, оқылық, оқығанды 
көңілге, ықыласпен толқылық» 
деп - сіздерді оқуға, білім алуға 
шақырған болатын, Ал, хәкім Абай 
«Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін 
тап та, бар қалан» деп бүгінгі 11 
жылдық білімді жемісті аяқтауын, 
өмірге кірпіш болып қалануын 
әспеттеп тұрғандай. Бүгінгі күн 
барлықтарыңыз үшін өмір белесіне, 
білім теңізіне аттанар жаңа бағыт 
деп білемін. Биылғы жыл сіздер 
үшін ерекше. Себебі, елімізде орын 
алған төтенше жағдайларға бай-
ланысты қашықтықтан оқып, білім 
алдыңыздар. 

Ауданымызда 2020-2021 оқу 
жылында 7600 оқушы оқу жы-
лын аяқтап отырса, оның 382-і 
біздің түлектеріміз. Олардың ара-
сында 22 оқушы «Алтын белгі» 

иегерлері болса, 30 оқушы үздік 
аттестатқа ие болып, мектепті 
бітіргелі отыр. Мектеп бітіруші 
түлектерге Сәт сапар тілей отырып, 
алдыларыңда күтіп тұрған жаңа 
өмірдің баспалдақтарынан сүрінбей 
өтіп, таңдаған мамандықтарыңның 
иесі болуларыңа тілектеспін дегім 
келеді! 

Құрметті ата аналар! 
Балаларыңыз мектеп бітіріп, 

үлкен өмірге қанат қағып барады. 
Қанаттары талмасын, биіктерге 
самғасын! Балалардың сапа-
лы білім алуына жағдай жасап, 
өз мүмкүндіктеріңізді көрсете 
алдыңыздар. Сіздердің сол 
үміттеріңізді ақтап, жоғары оқу ор-
нына түсіп, көз қуаныштарыңыз 
бола берсін. Қай жерде болса да 
шәкірттеріміз еліміздің атын паш 
етіп, биіктен көрініп жүрсін деп 
тілек білдіремін. Үлкен өмір жолы-
на бастар қадамдары сәтті болсын! 
Бәріне ақ жол тілеймін!

Аяулы ұстаздар! Түлектер 
өздерінің он бір жыл білім алған 
алтын ұяларымен қоштасса, Сіздер 
өздеріңіздің сүйікті шәкірттеріңізді 
үлкен өмірге қанаттандырып, 
шығарып салып жатырсыздар. 
Ұстаздар үшін мерейді асқақтату 
– олар берген білімнің жемісі мен 
жеңісін көрсету деп білемін.

Еңбектеріңіздің жемісі мен 
жеңісін көріңіздер, Сіздерге шексіз 
алғысымды білдіремін! 

Б а р л ы қ т а р ы ң ы з д ы ң 
отбасыларыңызға береке, 
балаларыңыз еліміздің білікті мама-
ны болуын тілеймін!

ЖАС ТҮЛЕКТЕРГЕ - АҚ ТІЛЕК
***

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ - МӘРТЕБЕЛІ МІНДЕТ
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Құрметті редакция! Медицина 
күні қарсаңында еңбегімен еленіп 
жүрген жас дәрігер туралы жазуды 
жөн көрдім.

Ұмытпасам 2017 жылдың жазы 
болатын. Қалада тұратын досымыз 
сырқаттанып, емделіп үйіне қайтып 
оралғанын естіп, көңілін сұрауға 
барғанбыз.

Достыққа адал, қонақжай 
досымыздың көңілін сұрауға бізден 
басқа барған замандастары, 
әріптестері баршылық екен.

Дастархан үстінде ақ халатты аб-
зал жандар туралы айтылған ыстық 
лебіздер аз болмады.

Гипократтың антын берік 
ұстанушы адам жанының араша-
лаушысы дәрігердің тұғыры қашан 
да биік, елге сіңіріп отырған еңбегі 
ұшан теңіз.

Қазіргі әлемді жайлаған пандемия 
кезіндегі дәрігердің биіктігі шексіз 
екендігі әркімге аян.

Өмірдегі ең бірінші байлық – 
денсаулық. Ендеше, дастархан 
басында жиналған қонақтар ендігі 
әңгімені осындай қиын – қыстау 
кезеңде халық қалаулысы атанып 
жүрген дәрігерлерге бұрды.

Фарида досымыз: «Жансүгіров 
ауылындағы ауруханаға Арай атты 
жас дәрігер келіпті. Өте сыпайы, 
мейірімді, зерек, білімді екен»,– 
десе, бұл әңгімені басқалар да 
қостап: «Иә, шындығында да келе-
шекте мықты дәрігер болатын жан», 
– деп қостап жатты.

Бұл әңгімеден кейін сол Арай-
ды көріп, емделсем деген ой көпке 
дейін мазалап жүрді. 

Ұзамай – ақ, арманым орын-
далып, Арай Нұрлыханқызымен 
кездестім, ем алдым.

Науқастанып келген емделушіні 
емімен де, сөзімен де өзіне тарта 
білетін дәрігер халық айтса қалт 
айтпайды,-дегендей шындығында 
да көп ізденетін, мамандығын жа-
нындай сүйетін дәрігер екендігіне 
көзім жетті. 

Емделуші еңбек ардагері – 
Жеңісбек мырза:

«Мықты дәрігерлер зейнетке 
ауысып кетіп, орындарына Арай 
Нұрлыханқызы сияқты жастардың 
келуі өте қуанышты. 

Иә, Арай бар ниетімен өз ісіне 
шынайы берілген дәрігер. Алар 
асуы да алдында», – дейді.

Жанымды қинап жүрген 
ауыруымның себеп – салдарын 
тауып, дер кезінде ем жасап, қашан 
шақырсаң жаныңнан табылған 
дәрігерге айтар алғыс шексіз. Сол 
шексіз алғыс ретінде өз атымнан, 
мен сияқты емделушілер атынан 
Арай Нұрлыханқызына бір шоқ гүл 
ретінде өлең шумағын арнаймын.

Адам жанына арашашы, жас 
дәрігерлер қатары көбейе берсін.

Сейсенбек Арай 
Нұрлыханқызына 
алғыс – тілек

Дәрігерсің жанып тұрған 
                                            жалынды,
Бар ниетпен емдеп жүрсің 
                        қарапайым қауымды.
Көп оқисың, ізденесің, азсынасың 
                         бойыңдағы барыңды,
Бұрынғыдай емдеу жоқ қой 
                      байырғы бір сарынды.

Таңдап алған мамандықтың 
                          туын ұста, тастама,
Халқың жүрсін өзіңменен мақтана.
Уақыт жылдам көрсетеді ағысын,
Жылдан – жылға шарықтасын 
                             еңбектегі табысың.

Сен сияқты жаны сұлу, 
                            ару қызды таңдаған,
Жан – жарың да жігіт екен ақылды.
Дәрігерсің кішіпейіл, ізетті, 
                       ата – салтын сақтаған,
Қуанта бер ата – ана, 
                   қайын жұртың, жақынды.

Осы айтқан алғыс-тілек – 
                     күш боп қонсын өзіңе,
Бақыт – дәулет шырмай берсін, 
                   бұрмай берсін кезінде.
Замандастың аңыз болып 
                                               аузында,
Нағыз дәрігер атан деймін тезінде.

Тасқындасын, күш қайратың 
                                            талмасын,
Жан дүниеңде қуаныш, күлкі 
                                            солмасын.
Аллам саған сыйлай берсін 
                                                мәңгілік,
Бақыт, дәулет – бақыт, дәулет 
                                             таңбасын.

Айналайын елің үшін еңбек етші 
                      Арай қызым,  құлыным,
Бар жақсылықты тілейтін -  
                            емделушінің бірімін.
Сенемін мен сен сияқты 
                          дәрігерлер барында,
Ауырмаймын, сырқамаймын, 
                         мен өлмеймін, тірімін.

Закира НҰРЫШҚЫЗЫ,
зейнеткер - ұстаз, ҚР оқу ісінің 

үздігі, "Ы.Алтынсарин" 
төсбелгі иегері.

күнімен хирургия бөлімі қызметкерлерін құттықтап, жанұяларына 
бақыт, еңбектеріне табыс тілей отырып, жасаған жақсылықтарына 
шексіз рахмет айтамыз.

Еңбектеріңіз лайым өрге бассын!
Қымбатты Шерзод Усарович! Сізді кәсіби мейрамыңызбен 

құттықтаймыз. Еңбегіңізге биіктік, жанұяңызға бақыт, істеріңізге сәттілік 
тілейміз!

Өмірдің әр қырынан іздеп арай,
Бақыт құсы самғасын сізге қарай.
Мамандықтың қиындығын еркін асып,
Сәтті қадам баса бер шыңға қарай.

Зейнеткер ұстаз – ана Закира НҰРЫШҚЫЗЫ және 
ЕШМҰХАНОВТАР жанұясы – Сәулет, Болат, Талғат.

Нұруллаев Шерзод Усарович. 
Семей мемлекеттік медицина 
университетін үздік дипломға 
2018 жылы бітіріп, сол жылдан 
бастап Ақсу аудандық орталық 
ауруханасында хирург болып ор-
наласты. 2019 жылдан хирургия 
бөлімінің меңгерушісі міндетін 
атқаруда. Үйленген, бір қызы бар. 

Өз мамандығын жете 
меңгерген маман ізденуден еш 
жалықпайтын, емделушілер ара-
сында мерейі, беделі жоғары 
Шерзод Усаровичтің әлі шығар 
биігі, алар асуы алыс емес. 

Бауырым Самат ауруханаға 
хал үстінде түсіп, хирургия 
бөлімінің қолдауымен аман – есен 
ортамызға оралды. 

Мерейлі мереке дәрігерлер 

2020 жылғы 6 мамырда «Ар-
дагерлер туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы 
қабылданды (бұдан әрі – Заң), 
онда азаматтардың жаңа са-
наттары үшін жеңілдіктер 
қарастырылған, атап айтсақ:

Т ә ж і к с т а н – А у ғ а н с т а н 
учаскесінде Тәуелсіз Мемле-
кеттер Достастығының ше-
карасын қорғауды күшейту 
жөніндегі мемлекетаралық шарт-
тар мен келісімдерге сәйкес 
міндеттерін орындаған Қазақстан 
Республикасының әскери 
қызметшілері;

Ирактағы халықаралық 
бітімгершілік операцияға 
бітімгерлер ретінде қатысқан 

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ҚОРҒАНЫС ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 
ДЕПАРТАМЕНТІ ТҮСІНІКТЕМЕ БЕРЕДІ: 

Қазақстан Республикасының 
әскери қызметшілері;

Таулы Карабахтағы этносаралық 
қақтығысты реттеуге қатысқан 
әскери қызметшілер, сондай-ақ, 
бұрынғы КСР Одағы ішкі істер 
және мемлекеттік қауіпсіздік 
органдарының басшы және 
қатардағы құрамының адамдары;   

Заңның 9-бабына сәйкес 
ардагерлердің мәртебесі басқа 
мемлекеттердің аумағындағы 
ұрыс қимылдары кезінде 
тікелей қатысуды растай-
тын анықтамалардың, әскери 
билеттердің және өзге де 
құжаттардың негізінде белгіленеді. 

Жергілікті әскери басқару орган-
дары (бұрыңғы – әскери комис-

сариаттар) Ұлы Отан соғысына, 
басқа ұрыс қимылдарына  
қатысқандығын растайтын 
мұрағат құжаттарды іздеу үшін 
өтініш білдірген азаматтарға көмек 
көрсетеді және тиісті анықтама 
береді. Азаматтармен ұсынылған 
құжаттар негізінде (оның 
ішінде басқа мемлекеттердің 
аумағындағы ұрыс қимылдарына 
қатысқандығын растайтын 
жергілікті әскери басқару орган-
дарынан анықтама), Қазақстан 
Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің аумақтық органда-
рымен мәртебесі белгіленеді және 
жәрдемақы төлеу тағайындалады. 

Сұрақтар бойынша 
х а б а р л а с ы ң ы з . С е й і л ж а н 
Ерсұлтанұлы Бекмұратовқа 24-
27-38, 24-30-69 телефон арқылы.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ  ҚІД.

***

Дәрігер деген кең ұғым, қастерлі мамандық. 
Бұл мамандық иелерінің жауапкершілігі де мол, 
атқаратын жұмыстары да ауқымды. Қызығы мен 
шыжығы қатар жүретін осынау маңызды салаға бүкіл 
өмірін арнап келе жатқан абзал жандар қаншама.

Басымыз ауырып, балтырымыз сыздаса жүгінетін 
ақ халатты абзал жандар туралы қаншалықты 
толғақты ой тербетсең де артық етпейді. 

Маусым айының үшінші жексенбісі медицина 
қызметкерлерінің кәсіби мерекесі болғандықтан 
Қарашілік ауылдық округі бойынша адал еңбек 
атқарып келе жатқан медицина қызметкерлерінің бір 
тобы газет бетінен көрінсе деп едім.

Атап айтқанда: Дәрігерлер – Ш.Бақтаева, 
Б.Сағымбекова, мейірбикелер – Гүлайым 
Тұрғанбекова,  Әйгерім Әбдікерова,  Назым Аб-
дырахманова, Назгүл Жұмабекова (Акушерка),  
Гүлнара Балықбаева, Бағдат Қабесова, Мөлдір 
Дүйсекова, Райхан Айтжанова, Лида Есімқұлова,  
Гүлбақыт Қалиева, Ғазиза Сабырбаева, Данагүл 
Жанай, Айжан Ерғабылова, мектеп мейірбикелері 

-  Бағдагүл Шәкенова, Н.Дубекова және осы са-
лада еңбек етіп жүрген тазалықшылар -  Күлайым 
Бакеева, Анар Рахметова, Толқын Жұмабекова 
және жігіттер - Мұрат Биғалиев, Мұхтар Түбекбаев, 
Сейілбек Қанабеков пен Сейітқали Қызайбаевтар. 

Иә, әр адам өз өмір жолында ақ халатты абзал 
жандармен кездесіп, олардың ыстық ықыласы мен 
алақандарын сезінеді. Қоғамымызда Сіздердің ала-
тын орындарыңыз ерекше. Қаншама адамның жаны-
на дауа, тәніне шипа болардай ем тауып, қаншама 
адамның өміріне араша түсіп жүрсіздер! Ендеше, 
адамгершілігі мен парасатты, білімі мен біліктілігі 
жоғары, ар - ожданы таза, ертелі - кеш ерінбей, ел 
үшін еңбек етіп, халықтың алғыс - сауабын арқалаған 
ақ халатты абзал жандарды шын көңілімнен медици-
на күнімен құттықтап, денсаулықтарыңыз зор болып, 
бастарыңыздан бақ кетпесін дейміз.

Қарашілік ауылдық округі әкімшілігі және 
көше комитеті атынан Макура АҚСАМБАЕВА, 

Сапарғали ТЕМІРБЕКОВ.

Ақ халатты абзал жандар

Жас келсе - іске

Медицина қызметкерлерінің төл мерекесі

Аурудың жасқа да, кәріге де 
қарамастан, ұрымтал жерден соға 
беретіні ақиқат. Сондықтан ине 
мен пышақты өмірлеріне серік 
еткен ақ халатты, алтын қолды 
дәрігерлерлер қауымына бесіктегі 
баладан есіктегі қартқа дейінгі 
адамдардың айтар алғысы шексіз 
екендігіне шүбәміз жоқ.

Ақ халатты абзал жандарға 
менің де айтар алғысым шексіз.

Мен Абдырахман Айса Есебо-
латов ауылының тұрғынымын. 
Менің аяғым ауырып, жүре алмай 
қалған едім. Әсіресе, сол аяғымда 
жан болмай қозғалтпай қалған. 
Содан қаншама дәрігерлерге ба-
рып, қаралып, емделдім. Бірақ 
аяғымның емін, аурудың себебін 
ешкім таба алмаған еді. 

Осы аудандық орталық ауру-
ханада қызмет жасайтын жас 
маман Жаңагүл Қадылхан деген 
қызымыздың да алдынан шықтым. 
Бұл дәрігер дәрісімен де, жылы 
сөз әдісімен де, шипалы әр ісімен 
де науқасты сендіре білетін нағыз 
маман екен. Қандай ауру болса да 
алдымен сенім керек. "Сеніп ішсең 
ем болады қара су, сенбей ішсең 
барлық дәрі болар у",–деген мақал 
шығардым осыған қарап отырып. 

Жаңагүл менің емімді тауып бір 
система берген еді ауруым сап 
қойып кетті. Қызық бір күннің ішінде 
жүре алмайтын аяғыма жан бітіп 
жүріп кеттім. Тіпті осы алғысымды 
газет арқылы айту үшін аудандық 
«Ақсу өңірі» газетіне, үшінші 
қабатқа үш рет көтерілдім.     

Ендеше, қиналғанда көмек 
сұрап, ауырғанда шипа іздеп ал-
дына барған кез - келген науқасқа 
қолдау көрсететін, өмірлеріне 
қауіп төнген сәтте араша түсіп, 
тіпті кейде екінші рет өмір сыйлап 
жататын барша дәрігерлерімізді 
мерекелерімен шын жүректен 
құттықтаймыз! 

Әсіресе, Жаңагүл Қадылхан 
қызыма ризамын. Алғысым 
шексіз. Мен ғана емес барлық 
науқастардың көңілін тапқан 
осы қызыма Алла разы болып, 
еңбегінің жемісін жегізсін,-деп 
тілеймін.

Айса АБДЫРАХМАНОВ,
емделуші, Есеболатов 

ауылының тұрғыны. 

АЛҒЫС АЙТАМЫН!

СЕНІП ІШСЕҢ ЕМ БОЛАДЫ ҚАРА СУ, 
СЕНБЕЙ ІШСЕҢ БАРЛЫҚ ДӘРІ БОЛАР - У
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Жүйткіген жүйріктей, аққан жұлдыздай 
зулап өтіп жатқан уақыт-ай. Гүлжахан 
тәтем телефон шалды. Өлімі өзінікі 
болғанымен, өмірі өзгенікі болған аяу-
лы Жайлау ағамыздың қырқы таяп 
қалыпты.

Алланың нұры – көктемгі ақ жауын-
дай көпке пайдасы көп тиген аға еді. О 
бастан өлмек айқын. Бұл пәниде темір 
өзекті пенде жоқ. Өлмес адам елде 
жоқ. Өлімнен өтер өткел де жоқ. Бірақ 
төрге шықса төбедей, төбеге шықса 
төредей, жақын мен алысты бірдей тең 
көрген, елінің  жігері,  қоғамның тірегі 
бола білген Қазбанбетов Мұхаметәлі 
ағамызды өлімге қию да, енді арамызда 
жоқ дегенге сену де қиын екен.

Қадыр Мырза Әли ақынның бір 
өлеңінде:

Адам күліп тумайды…
Адам жылап туады.
Жылайтыны туғанда  — жамандар 

бар қинайтын,
Жылайтыны өлерде —   жақсылар бар 

қимайтын,-дейді.  Онысы рас енді.
Міне, ел арасында Төле бидей бол-

маса да, төбе бидей баянды беделі бар, 
өнегесі өзгеше, шапағаты мол, ортамыз-
да жүргенде «хансың» деп, «ханға лайық  
жансың»,-деп бағалайтын азаматты 
–  Жайлау ағамызды күллі халық болып 

ЖАҚСЫ АДАМ — АЛЛАНЫҢ НҰРЫ

және дәстүр» байқауында жүлделі 
екінші орынды, 2017 жылы ҚХА-ның 
«Шаңырақ» байқауында Бас жүлдені 
жеңіп алды.

«ҚР Конституциясына 10, 20 жыл», «ҚР 
Тәуелсіздігіне 20 жыл» медальдарының 
иегері, Елбасының және облыс әкімінің 
«Алғыс хаты», облыстық ішкі саясат 
департаментінің, Қазақстан Журналис-
тер одағы облыстық ұйымы мен 
облыстық «Жетісу» газетінің "Құрмет 
Грамоталарымен" марапатталған. 1978 
жылдан КСРО Журналистер одағының, 
1991 жылдан Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі. 2013 жылы есімі 
ауданның "Құрмет" кітабына енгізіліп, 
2016 жылы «Ақсу ауданының Құрметті 
азаматы» атағы берілді. "Ақсу өңірі" 
газетін басқарып, соңынан ерген жас 
журналистерге, яғни, өзіме ақыл - кеңесін 
айтып, бағыт - бағдар бере білген асыл 
ағамыз Рамазан айының соңғы күні, 12 
мамырда өмірден озды.

Жайлау ағаның өмір бойғы бар арма-
ны – балаларын жеткізіп, жетілдірсем 
деп еді. Жұбайы Гүлжахан тәтеміз 
екеуі қосылып, бізді ылғи да ақ 
жолға, адалдыққа, қарапайымдылық 
пен еңбекқорлыққа баулып, ақыл – 
кеңестерін айтып отырды.

Сол ұлағатты мекемеден  Жайлау 
ағаның ізімен еңбек етіп, тіршілік етіп, 

ЕЛ АҒАСЫН ЕСКЕ АЛУ

соңғы сапарға көзіміздің жасын сыға 
тұрып,  қимай шығарып салғанымыз күні 
кеше сияқты  еді. «Кешегі күннен жүйрік 
жоқ»,-  деген осы да.

Керуен күндер келмеске кетіп, жұлдыз 
түндер ағып жатыр біртіндеп… Асау ат-
тай арындаған қайран Уақыт тоқтаусыз 
зымырап барады. Кеше ғана бұрынғы 
бас редакторым, ұстазым Жайлау 
ағамызды ақырғы сапарға, мәңгілік 
мекеніне шығарып салып едік. Бүгін, 
міне, соған да 40 күн таяп қалғанын 
байқамай да қалдық.

Өлшеулі өмірдің бір қиындысы. 
Шарасыз қалған шерменде көңіл - 
күйдің іздей-іздей қанатының талғаны. 
Көнбесіңе амал жоқ, тағдырдың басқа 
салғаны. Кімге болса да, тірліктің бір 
күні тоқтайтыны – ақиқат. Қамшының 
сабындай қысқа ғұмыр шіркіннің 
бұралаң жолында киелі күннің қасиетті 
нұр - шуағы сияқты Жайлау ағамыздың 
мейірім - шапағаты сәт сайын отба-
сына және шәкірттері бізге керек екен 
адамға. Дәл қазір ағамыздың соңғы 
сәттері, ақырғы сапарының өзі сағымды 
сағынышқа айналғандай. Табиғаттың 
жыл мезгілдерінің өзі бұрынғыдан жыл-
дам өтіп жатқан секілді.   

Жайлау ағаның өміріне қысқаша 
тоқталып өтейін. Мұхаметәлі ағамыз 
1953 жылы 18 шілдеде қазіргі Есе-
болатов (бұрынғы Діңгек) ауылында 
дүниеге келген. ҚазМУ-дың журналис-
тика факультетін  бітірген. Еңбек жо-
лын 1970 жылы Сағабүйен ауылындағы 
Т.Тоқтаров атындағы орта мектепте 
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі бо-
лып бастаған. 1976 - 1986 жылдары 
аудандық «Өмір нұры» газетінде аға 
әдеби қызметкер, ауылшаруашылығы 
бөлімінің меңгерушісі, 1987 - 1990 жыл-
дары аудандық партия комитетінің 
нұсқаушысы болды. 1990 жылы 
аудандық “Қазақ тілі” қоғамының 
төрағалығына сайланды. 1993 - 1996 
жылдары аудандық тіл басқармасын, 

аудан әкімдігінің ұлт саясаты бөлімдерін 
басқарды. 1996 - 1997 жылдары аудандық 
мәдениет бөлімінің меңгерушісі, 1998 
- 2014 жылдары аудандық ішкі саясат 
бөлімінің бас маманы, 2015 жылдан 
2019 жылға дейін «Ақсу өңірі» ЖШС 
аудандық газетінің  директор - бас ре-
дакторы қызметін атқарып, зейнеткерлік 
демалысқа шықты. “Кесенедегі құс 
ұясы”, “Ақсудан шыққан арыстар”, “Жер 
жасырған жыр”, “Киелі тәуіп”, “Қайнар 
батыр”, «Абыз Ақсу», «Кіндікқоңыр», 
«Аманат», «Алаштың соңғы асы», «Даңқ 
орденді дәрігер» атты кітаптары жарық 
көрді. «Жайдарман», «Қазақ жерінің зия-
лы азаматтары», «Алаштың 100 арысы» 
кітаптарына әңгіме, очерктері енген. 1993 
жылы Ақын Сараның 115 жылдығына 
жарияланған облыстық үздік шығармалар 
бәйгесінде «Кесенедегі құс ұясы» повесі 
үшін Бас жүлдені, 2015 жылы «Дін 

ауданымыздың газетінің абыройын 
түсірмей келудеміз.

Марқұм Жайлау ағамыздың қайтпас 
сапарға аттанғанына 40 күн толуына 
орай рухы разы болсын деген ниетпен 
осы мақаланы жазып отырмын.

Осындай ерен еңбек иесінің 
аудандық «Ақсу өңірі» газетіне еңбек 
етіп,  қол жеткізген жетістіктерін айтып, 
«Жақсының жақсылығын айт, мерейі 
тасысын»,-дегендей Жайлау ағаның 
өзі жоқ болса да, аты ешқашан өлмейді 
демекпін. 

Қазақ айтады ғой: «Өлі риза бол-
май, тірі байымас»,- деп. Дәл осындай 
адал да еңбекқор жандарды бір уақыт 
еске алып, газет бетіне жазу, ең алды-
мен біздің парызымыз. Аудан тарихы 
мен осы тарихты құрайтын тұлғаларды 
ұмытпай, қастерлеу үшін керекті іс деп 
ойлаймын. 

Еліне сыйлы азаматтың артында осын-
дай іздер қалды. Жайлау ағаның өшпес 
бейнесі бірге еңбек еткен жандардың, 
көзін көрген азаматтардың жүрегінде 
мәңгі сақталады.

Мұхаметәлі Найманханұлының 
халқы алдындағы адал еңбегі ешқашан 

өшпей, жас ұрпаққа үлгі – өнеге болмақ.  
Білікті журналист (Жайлау) Мұхаметәлі 
Қазбанбетов еңбек еткен жерінің 
барлығында да өзін нағыз кәсіби ма-
ман ретінде көрсете білді. Жұмыста 
аудармашылықпен айналысып, эссе 
жазды, қоғамдық жұмыстарға да 
белсенді араласты. Оның мірдің оғындай 
өткір сөздері, өзіне тән орынды әзілдері 
журналистік қауым жиылыстарын қызу 
да қызықты өткізуге себін тигізетін. Осы-
нау қаралы күнде редакциямыз атынан 
жұбайы Гүлжахан тәтемізге, ұлдарына, 
туған - туысқандарына, орны толмас 
ауыр қайғыларына тағы да ортақтасып, 
көңіл айтамыз. 

Жақсы адам - Алланың нұры.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

Бүгінкі таңда өкінішке орай, өте 
көп бақытсыз жағдайлар орын алса, 
ішінде есірткі салдарынан қаншама 
нашақорлық өмір қыршынынан 
қиылуда. Балаға бақытты балалық шақ 
сыйлау үшін материалдық жетістік пен 
ата-ана махаббаты ғана керек емес.

Осы өмірдің қатігез әрі әңкі есірткі    
саудасы Сіздің балаңызға қатер 
төндіріп тұрғанын есіңізге саламыз.

Өз балаңыздың мінез-құлқына, іс-
әрекетіне көңіл бөліңіз. Нашақорлық, 
алғаш рет түрлі таблеткалар 
қабылдап, темекі, анаша шегуден ба-
сталатынын білуіңіз керек. Осы кез-
де Сіз балаңыздың бойынан түрлі 
өзгерістер байқауыңыз мүмкін. Сіз 
осы сәтте айқайламай, кінәламай 
нашақорлық, жайлы әңгімелессеңіз, 
ол оған әуестенуін қойып, кауіптілігін 
түсіне бастайды. Егер Сіз тура осы 
кезді пайдаланбасаңыз, оның есірткіге 
әуестігі артып, ауруға айналады.

Балаларды өмір кұндылықтары мен 
дағдыларына үйретіңдер. Олардың 
бос уақытын қалай өткізетініне көңіл 
бөліңдер. Балалармен сенімді қарым 
- қатынастар қалыптастырыңыздар. 
Олардың өз пікірін білдіруге, сезімдерін 
сездіруге мүмкіндіктері болуы қажет.

Есірткіні қолдану салдарын ба-
лалармен бірге талқылаңдар. 
Балалардың проблемаларын түсінуге 
талпыныңыздар, оларға дұрыс шешім 
кабылдауға ықпал етіңдер. Балалар-
да сенімділік пен өзін - өзі сыйлау 
қасиеттерін қалыптастырыңыздар. 
Оларға өз кұрдастары және  ересек-
термен қарым – қатынастар құруға  
көмектесіңдер. Есірткіге жол - «жоқ»,- 
деп айтуды балаларға үйретіңдер.

Егер Сіз, балаларыңыз есірткі пайда-
ланбасын десеңіз төмендегідей белгіге 
назар  аударыңыз. Айналасындағы  
жағдайларға сәйкес келмейтін көңіл - 
күй ауытқушылығы. Бірде аса көңілді, 
пысық, бірде ештеңеге зауқы сок-
пайтын, көңілсіз, селқос, айналаға 
немқұрайлы болуы. Бұл ауытқушылық 
- өзінше болады, оның  мектептегі 
жетістіктеріне, сәтсіздіктеріне, до-
стары немесе басқа да жағдайларға 
еш қатысы жоқ. Ұйқының бұзылуы, 
түні бойы ұйқышылыққа салынып, 
кешке қарай  серуендеп келген соң 
ұйқысы келмей, бір нәрсе істегісі келіп, 
қайраттанып, әл-қуат танытуы мүмкін. 
Түні бойы компьютерде отырып, ги-
тарада ойнап, ал таңертең қайтадан 
ұйқысы кеп, дел-сал, күйге түседі. 
Тәбеттің өзгеруі, тамақтану әдеті мен 
мерзімінің өзгеруі, күні бойы ештеңені 
аузына алмай, аштықты да сезінбеуі 
мүмкін. Есте сақтаңыз, көп жағдайда 
мұндай өзгеріс есірткі шеккеннен 
кейінгі мас-тану әсерінен болады. Сіз 
есірткі қолданудың белгілерін білсеңіз,  
балаңызға да дұрыс ақыл-кеңес бере 
аласыз және басқа да жағдайлардан 
хабардар боласыз.

Егерде Сіздің балаңыз есірткі пайда-
ланса, не  істегеніңіз дұрыс?

- Байбалам салып, күдігіңізді ашық 
жарияламай, баланың мінез-құлқын 
анықтап бақылаңыз.

- Отбасымен өзіңіздің күдігіңіз ту-
ралы кеңесіңіз, балаңызға айқайлап, 
кінәлаудан аулақ болыңыз.

- Ақыл айтып, қорқытып, жазалауға 
тырыспаңыз.

- Балаңызды түсінуге тырысып, 
қолдау көрсетіңіз.

- Балаңыз тандаған жолдың 
кауіптілігін түсіндіріңіз.

- Оны дәрігер-маманға қаралуға 
көндіріп көріңіз.

Бастапкы мезгілде нашақорлықпен 
бірінші рет ауырған баланы емдеуге 
болады. Кейін ауру асқынып кеткен кез-
де емдеу қиыншылық тудырады.

Б.ЖОЛОЧИЕВ,
Аксу аудандық орталық 

ауруханасының нарколог дәрігері.

26 маусым - Халықаралық 
нашақорлықа және 

есірткіні заңсыз    
айналымына қарсы күрес 

күні

БАЛАЛАРДЫ 
НАШАҚОРЛЫҚТАН 
ҚОРҒАЙЫҚ
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Қырғыз - қайсақ ордасының қысқаша 
сипаттамасы (Краткое описание киргиз-
кайсацких орд). 1795 жыл.

Орынбор тарихатында: «Орта жүз 
1740, 1742 жылдарда, Кіші жүз 1730, 1738 
жылдарда орысқа бағынуға келіскен. 
Кіші жүз - Орынбор линиясында. Яғни 
Борсыққұмы, Ор өзенінің бас жағы, Ембі, 
Ілеку, Каспи жағалауында көшіп жүр. 
Орта жүз – Тобыл, Есіл, Ертістің бас 
жағы, Көктауда көшіп жүр. Ұлы жүз Таш-
кент, Түркістанда жоңғарлармен бірге 
көшіп қонады», -  делінген.

П.И.Рычков. Қырғыз - қайсақ, қалмақ, 
хиуа ордаларының және шұғыл түрде ха-
барламаны командалардың жеткізуінен 
алынғандар (Экстрат из полученных от 
команд известий о киргиз-кайсацких, 
калмыцких и хивинских обращениях). 
1742 жыл.

1742 жылы, 28 маусымда, пол-
ковник Палуцкий: «Мен 18 маусым-
да Ор бекінісіне келдім. Әбілмәмбет, 
Әбілқайыр, Барақ сұлтан, Жәнібек 
тархан, Нияз батырдың сенімді ада-
мы Қаратабын болысының башқұрты 
Тамғұл Қазынбаев жігіттерімен келіп, 
орыстардың қазақтарды қанағанын 
жеткізді. Олар Челябі бекінісінен 7 күн 
Қаят (Қият) өзенінің басымен (Қият өзені 
Үйем мен Тобыл арасында) қазақтың 
Найман болысына (Олар Ор өзені бой-
ында көшіп жүр), Ор бекінісінен 30 верст 
жерде, жеткен. Онда қарамағында елі 
жоқ  Қарасақал да қоныстанған. Сол 
ордада болған сенімді кісінің айтуында:  
«Әбілқайыр хан Қарасақал Кіші жүзді 
басқарып кетуі мүмкін» деп, оған қарсы 
болған. Не ол, не мен тірі болуымыз 
керек», - деп айтқанын жеткізді. Орға 
келген Тамғұл Қазынбаев аттары бол-
дыруынан сонда қалды. Оның жігіттері 
Исай молда Тоқтағұлов мен крестьянин 
Федор Савастьянов қазақ ордасының 
басқарушыларына хабарлар жеткізуге 
кетті. 

Тамғұл Қазынбаев тұтқынға түскен 
башқұрт әйелді құтқаруға Найман 
болысындағы Тоқпанбет батырға ба-
рып, отауына қонған. Әбілқайыр ханға 
Галден Цэреннің елшілері келгенін, 
аманатқа ханның он жақсы адамдары 
мен бір ұлын 40 адам қосшысымен және 
Қарасақал (Шона) сұрағанын Тоқпанбет 
батырға айтқан. Әбілқайыр хан Не-
плюевпен аманатқа кісілер беру, бер-
меу туралы кісісін жіберіп кеңеспекші 
дегенді де жеткізген. Қарасақал туралы 
Тоқпанбет батыр: Оны ұстап, беруіме бо-
лады», - депті. Қарасақалды нақты кімге 
ұстап беретінін ашып айтпаған.  

Тамғұлдың айтуында Қарасақал 
арырақ, басқа Найман болысына, 
Жайықтың төмен жағына, Әбенті өзені 
бойына көшіпті. Ол Ордан бір күндік жер 
екен. 

Қарасақал туралы Тамғұлға Тоқпанбет 
батыр: «Қазақтар ақ патша ағзам ханым-
нан Қарасақалды қазақтарда қалдыруын 
сұрамақшы», - депті.  

Тамғұл тұтқындағы башқұрт әйелін 
Найман болысындағы Құмалқылы өзені 
бойындағы, Ор бекінісінен 40 верст, 
Тоқтаболаттан табады. Тамғұл он бие 
өтем құнын төлеп, әйелді босатып 
алды», - деп баяндайды. 

 Қарасақалды қазақтар: «Шона неме-
се Меңдіғұл ұры», - деп орыстардан жа-
сырып бағады. Ол Әбілмәмбет ханның 
нұсқауымен жасалыпты. Қарасақалды 
«ұстап беріңдер» деген орыстар 
ұсынысына Әбілмәмбет хан: «Қазақтар 
ішінде башқұрттар өз еріктерімен 
тұрады. Бізде ешқандай ұры-қары, бөгде 
адам жоқ», - деп орыстар сұранысына 
жауап беріпті. 

Қарасақалды ұстауға Галден Цэрен 
Сарыманжыға 20 мың әскерді басқартып 
жібереді. Орыстар ол әскерді Қазақ 
ұлыстарына дейін қошаметпен шығарып 
салады. Әбілмәмбет хан мен Барақ 

ҚҰЖАТТАР 
МӘЛІМІ

сұлтан қазақтарды жәбірлеуге бермей, 
ол әскерді қарсы алып, «Қарасақал 
сонда-ау» деген жерлерді Бекберді мен 
Күлік батырлар арқылы көрсетіп, таба 
алмаған соң, кері шығарып салады. Бұл 
3 шілде, 1742 жылы болған оқиға.

16 шілде, 1742 жылы Әбілмәмбет 
хан Түркістанда жиын өткізеді. Жиында 
Қазыбек би мен Барақ сұлтан, Жанібек 
тархан Қарасақалды қазақта қалдыру 
үшін орыс патшайымынан рұқсат сұрауға 
Әбілқайыр хан Орынборға Неплюевке 
бару-бармауын кеңеседі. Бармағанын 
Қазыбек би мен Барақ сұлтан 
Әбілмәмбет ханның айтқанын қостайды. 
Орыстан алыстап «Мұңғазарға көшіп 
кетейік» деп шешеді. Әбілмәмбет хан 
Қазыбек би, Жәнібек тархан, Нияз батыр, 
Барақ сұлтанды Жоңғар қоңтайшысына, 
Әбілқайыр мен ұлы Нұралыны Хиуа 
хандығына барып жолуғуға жұмсайды. 
Не себепті екені біздерге беймәлім деп 
жазады П.Рычков.

Орыстар Қарасақалды қазақтардан 
сұрап қоймайды. Қазақтар: «Бермейміз, 
жоңғарлар бізбен татуласпақшы», - деп 
міз бақпапты.

15 немесе 17 тамызда 1748 жылы 
Барақ сұлтан кіші жүз Әбілқайыр ханды 
өлтіріп, жоңғар шегарасына жақын Са-
рысу өзеніне көшеді. Сол жерден Цэван 
Доржи Аджа-Намжилуға (1746-1749) 
жоңғарға бодан болуға сұранады. Оң жау-
ап алмайды. 1748 жылдың соңына қарай 
Барақ билер алқасына Әбілқайырды 
өлтірмегені туралы жүгінеді. Іске төрт 
би араласады. 1). Олжабай – бағаналы-
найман, Барақ қарамағында болған екен, 
2). Қаратоқа – Төртқара руынан, 3-4), 
Қозанай мен Мәмет-аталық  – Қаракесек 
руы, кіші жүз Әлімұлынан. Осы төрт би 
Барақты ақтап алады. Әбілқайыр ұлдары 
төрт би шешіміне сенбей, наразы бо-
лып, Барақ сұлтанды аңдумен жүреді. 
Барақ сұлтан Әбілқайыр ұлдарынан 
секемденіп, Түркістанға таяп көшіп 
кетеді. Барақ 1750 жылы қайтыс болады. 
Түркістанға жерленген. 

АВПРИ.Ф. 122/1. 1742 г. Д.4. Л.79-91. 
Подлинник.

П.И.Рычков. Қырғыз-қайсақ, жоңғар, 
башқұрт және шұғыл түрде хабарламаны 
командалардың жеткізуінен (Экстрат из 
полученных от команд известей о киргиз-
кайсацких, зюнгарских обращениях и о 
башкирцах). 1742 жыл.

30 сәуір мен 2 мамыр аралығындағы 
полковник Павлуцкийдің жеткізуінен:

«Қазақ болыстары арасынан жоңғар 
қоңтайшысы Галден Цэренге елшілер 
барды. Елші басшысы Ақшора батыр. 
Олар кері оралғанда үш жоңғар адамы 
бірге ере келіп, аманатқа он белді қазақ 
адамдарын, Барақ сұлтан, Жәнібек 
батыр ұлдарын беруді талап етті. 
Қарасақалды ұстап беруді сұрады. Егер 
айтқан тілектері орындалатын болса, 
онда Галден Цэрен қазақпен соғысуды 
доғаратынын жеткізді. 

Сарыманжының 20 мың қолы Талас 
бойына келіп, тоқтап тұрғанын айтып, 
айтқандары орындалмаса олар шабу-
ылдайтын болады депті. Талас бойын-
да қыстап жатқан 20 мың Сарыманжы 
жоңғар әскерін қазақ қолы шетінен ептеп 
талқандап жойыпты. 

Ақшора батыр Галден Цэрен ханға 
келгенде, тұтқындағы Абылай сұлтан 
қол-аяғына кісен салыныпты. Галден 
Цэрен бұйрық аманаты орындалса, Абы-
лай сұлтанды босатанын айтыпты. Елге 
оралған Ақшора батыр мен жоңғардың 
үш адамы кері қайтпады», - делінеді. 

Жоңғардың Ақшора батырмен еріп кел-
ген үш адамын барлық жерде қазақтар 
жақсы күтеді. Үшеуі Галден Цэрен айтқан 
аманаты орындалса, Жапақ батырдың 
тұтқындағы ұлын да босататының уәде 
етеді. 

Жоңғардан келген үш елшінің екеуін 
қалдырып, бірін қайтарады. Ол барған 
соң Абылайдың қол-аяғын кісеннен бо-
сатып, күзет қойыпты. 

Қарасақалды (Шона) қазақтар «хан са-
найды» деп орыс тыңшылары жеткізіпті.  

АВПРИ. Ф. 122/1. 1742 г. Д. 2. Л. 15а – 
20а. Подлинник.

Құжаттарға түскенінен түйеріміз: Кен-
же Ер Тоқпанбет, Аталық Тоқтаболат, 
Қаптағай Ақшора аталардың атқарған 
өнегелі, өрелі ерлік істері және қай 
кезеңде өмір сүргендері, жоңғар 
жойқынында Үш Матай елі қай өңірді 
жайлағаны туралы тарихи айқындалып-
ақ тұр.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

Өмір тылсымынан жаныңды 
тебірентетіндей жыр шумақтарын  
өршуге кімнің болса да сүйсіне көңіл 
қоятынына күмәндануға болмайтын 
сияқты. Қай кезеңде болса да ақын, 
жыршы, күйші елінің шаттығы мен мұңын 
бірінші айтады. Солар арқылы ел тари-
хы, жер аты шығып жатады. 

Иә, өнерпаз болсаң арқалан,–деп 
ұлы ғұлама Абай да ондайларға жөн 
сілтеген ғой. Сонау патша билеген за-
манда өлеңін көкке ұшырып теңдікті 
жырлаған Ақан серіден ғана бастасақ 
есімін еліне ерте танытқан І.Жансүгіров 
пен Қуат Терібаевтардың қазақ әдебиеті 
мен өнерін дамытуға қосқан үлестері 
әлдеқашан өзінің лайықты бағасын 
алған. Қазақ халқының кемеңгер жа-
зушысы М.Әуезов «Тұйғын ақын» деп 
атаған Қуат ақынның қарымы да бәйгелі 
сәйгүліктей болғанын белгілі ғалымдар 
мен сыншы әдебиетшілер талай атап 
жазды.

Қуат Терібаев өз жерлесі, аталас ба-
уыры І.Жансүгіров сияқты өз қолымен 
өмірбаянын жазып қалдырған деген сөз 
бар.

Әкесінен ерте айырылған ол анасы-
на еріп жүріп жастайынан өлең-жырға 
құмартты. Оның үстіне туған нағашысы 
Тайкет ақынның оған тигізген ықпалы көп 
болған. Нағашысынан «Қозы-Көрпеш, 
Баян Сұлу», «Қыз Жібек» жырларын 
жаттап алып, өз дауысымен жырлауға 
мойын қойып отырған. 

Қуат ақынның өмірі ауыртпашылықпен 
өтті. Қиыншылықтар оның мысын бас-
са да, жүрегі бостандықты, жарқын 
болашақты аңсап, жыр төгеді. Өзінің 
бойындағы осы бір қасиеті оны оқуға, 
білімге, мәдениеттің көкжиегіне жетеле-
мей қоймайды. 1911 жылы ақын-әнші 
Әсет Найманбаевпен кездесуі арманына 
қанат бітіргендей болады. Әсеттің аузы-
нан А.С.Пушкиннің «Татьяна-Онегинін» 
естиді, Абайдың көптеген өлеңдерін 
тыңдап, тамсанады. 

Туған ел мен жерінің жарқын 
болашағына жол ашылғанына көзі 
жеткен ақын өлең-жырларын, өнерін 
идеологиялық жұмыстың өткір қаруына 
айналдыра бастайды.

Белгілі қазақ - совет жазушы-
сы Қалмахан Әбдіқадыровтың 
«Қажымұхан» деген кітабында тілге бай 
Қуат ақын деп жазғандай, ол өзінің бар 
өнерін социалистік қоғамның нығаюына 
арнайды, оған белсене кіріседі.

Қуат ел, ұлт достығын аса жоғары 
бағалап, шабыттана жырлаған 
ақын. Оның Жетісу жеріндегі аза-
мат соғысына белсене қатысуы, орыс 
революционерлерімен достасуы өлең-
жырларына да, өміріне де арқау болған.

Ақынның революциялық күресте 
Черкасск қорғанының ерлерінің бірі 
Т.Г.Бездудныймен бірге атқарған 
қимылдары да белгілі.

Республикамыздың М.Әуезов 
атындағы әдебиет және өнер 
институтының ғылыми қызметкері 
А.Бұлдыбаев келтірген деректерінің 
ретімен айтсақ, Қуат ақынның біржолата 
ақындық жолға түсіп, халыққа танылуына 
отызыншы жылдардың ортасынан бас-
талады. Ол 1936 жылы республикалық 
ақындар айтысына қатысып, жүлдеге 
ие болады. Қуатқа бір топ ақындармен 
бірге Қазақ ССР Жоғарғы Советі 
Президиумының Указымен 1939 жылғы 
14 қарашада Грамота тапсырылады.

Қуат ақынның республика 
орталығында болған айтыста өзінің 
кеңге сілтейтін қасиеті аңғарылады. 
Сол кездегі қарағандылық Доскен 
Әлімбаев, Ақтөбе облысынан келген 
Нұрпейіс Байғанин, семейлік Нұрлыбек 
Баймұратов, қызылордалық Нартай Бе-
кежанов, алматылық Кенен Әзірбаев, 
талдықорғандық Қалқа Жансарбаев 
сияқты суырып салма жүйрік ақындар 
арасында бәйгеден үзеңгі қағыстыра 
келеді.

Осы айтыста жыр алыбы Жамбылды 
ортаға алып, ақындар әңгіме - дүкен 
құрыпты. Жамбылға – Жәке кейін 
өзіңіздің орныңызды кім басады деп 
ойлайсыз? - деген екен. Жамбыл өзін 
қаумалаған ақындарға барлай қарай 
отырып, - Әй осы Жетісудың мына бір 
«кетігі» бәріңнен озады-ау деп Қуат 
ақынды нұсқапты.

Иә, Қуат ақын алғаш рет ірі айтысқа 

қатысқанда - ақ, шешендігімен, 
өткірлігімен көзге түсіп, мерейленген 
ақын. Халық ақыны атағына ие болуы-
на Әсеттен үйренген «Онегин-Татьяна» 
дастанын жатқа айтуы себеп болған. 
Дастанды Қуаттан Қапал ауданының 
ақыны Арын Мұхаметжановтың келіні 
Бақытжамал жазып алып сақтаған.

Республиканың халық ақыны, СССР 
Жазушылар Одағының мүшесі атанған 
Қуат 1942-48 жылдар аралығында әрі 
ақын, әрі насихатшы, әрі әнші, әрі ак-
тер, әрі тілші ретінде Ақсу колхоз-совхоз 
театрының құрамында ел аралап, колхоз 
құрылысын, мәдениетті өркендетуге көп 
үлес қосады. 1946 жылы Семей, Павло-
дар облыстарын аралап, Жамбылдың 
100 жылдық тойына қатынасады. Оның 
Төлеу Қабдіков, Жақсыбай Жантөбетов, 
Қалқа Жансарбаевпен айтыстары 
1966 жылы шыққан үш томдық «Айтыс 
жинағына» енеді.

Мен өзім Қуат ақынның жырларын 
12-13 жастағы кезімде бірнеше қабат 
өз аузынан тыңдаған едім. Есейген 
шағыма дейін мына бір шумақтар есімде 
қалыпты:

«Қызылтас, Қызылқия шыңның аты
Жаралған көзге көркем қымбат заты
Аспанның биіктегі тіреуіндей
Шу асау, Айдаусайдың ұңғыл шаты
Қопарып қорым тасты бұрқылдатып
Ақсудың бұл арадан шыққан басы» - 

бұл ақынның «Ақсу» деген өлеңі екен.
Қуат ақынның өлеңдерін ертерек-

те Қытай Халық Республикасына өтіп 
кеткен қазақтар да жатқа айтқан екен. 
Ол туралы 1953 жылы Еркінбек деген 
азамат, 1970 жылы Сыдық Төкебаев 
та өз аузымен айтқан еді. Кейін ол 
Қуат ақынның жарық көрмеген бір 
өлеңінен есте қалғанын жазып берген. 
Ол «Терібаевтың термесі» деген атпен 
аудандық бұрынғы атауы «Өмір нұры» 
газетінде 1987 жылы маусым айындағы 
67-санында жарияланды.

«Жетісуға белгілі,
Терібаев Қуатпын.
Өлең сөзге келгенде,
Ағып жатқан бұлақпын» - деп бас-

талатын бұл өлеңді «Жаңақоғам» 
совхозының жұмысшысы  Б.Нұрғалиев 
домбырамен республикалық теледи-
дардан да мәнеріне келтіре шырқаған 
болатын. Қазір бұл терме аудан 
көркемөнерпаздарының репертуарын-
да жүр. «Жақсыдан шарапат»,-дегендей  
Қуат ақынның еңбектерінің бүгінгі және 
келер ұрпаққа шарапаты көп екені 
күмәнсіз.

«Сегіз қырлы, бір сырлы»,-
деп бағаланатын жандар туралы 
тұжырымды ойларды жинақтау да оңай 
емес. Оның үстіне, өнеріне өзің де тәнті 
болсаң, көзіңмен көріп, сөздері мен жыр-
ларын құлағыңмен тыңдасаң, ақынды 
асқақ санағандықтан да албырттана 
алаңдап, қиял мен шындықты қатар 
жарыстырмасқа шараң да қалмайтын 
сияқты.

Әйтеуір, асылды ардақтауға ұлттық 
дәстүрлерімізді, тілімізді дамытуға кең 
жол ашылып отырғанда, оған жерлесіміз 
Қуат ақынның шерткен шежіресінің де 
көмегі тиері сөзсіз. 

Сөз соңында, осындай бағаға ие 
болған Қуат ақынның туғанына биыл 
130 жыл толады. Қазақстанның халық 
ақынының айтулы датасын Ақсу елі, 
әсіресе, ауданның билік басындағы 
жерлестері мен ата атындағы орта мек-
теп аудан жұртшылығының көңілінен 
шығатындай атап өтеді деген сенімдеміз.

Ораз ЖҰМАЛИЕВ,
ақын, ауданның "Құрметті 

азаматы". 

(Ел азаматтарының естеліктерінен)

ЖАНЫҢДЫ ЖЫРМЕН 
ЖЕБЕГЕН

АҚЫН ҚУАТ ТЕРІБАЕТЫҢ ТУҒАНЫНА 130 ЖЫЛ ТОЛУЫ ҚАРСАҢЫНДА
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Батырбай мұңы жазған 
                                        менің атым,
Жетісу болады Уәли атым
Алматы облысы қазақ елі,
Орта жүз болады арғы затым.
Дүниеде жамандықты 
                                  көп істесең,
Көрерсің бір Алланың қиянатын.
Неміс кеп біздің жерге 
                                      соғыс салды,
Ағызып жер жүзінен                                       
                                   қызыл қанды.
Ұстаған плендердің басын кесіп,
Байлап қол - аяғын отқа салды.
Бұл соғыс дүниеде болған емес
Көрмесін адам пенде 
                                мұндай қалды.
Жиналып біздің әскер елімізден,
Жатыр Германменен соғыс 
                                               болып.
Немісті жеңеді деп біздің әскер,
Тылдағы ел отыр сеніп біздің 
                                                   елге.

Менің нағашы атам Сасарбаев 
Батырбай 1897 жылы туып, 1973 
жылы 25 наурызда қайтыс болды. 
Сөзге шешен, түсінігі мол, көрген 
- білгенін есте сақтап, ой түйіп, 
нақышына келтіріп, айтып отыру-
шы еді. 1918-1920 жылдардағы 
азамат соғысына, 1941-1945 
жылғы Ұлы Отан соғысына 
қатысып, Орден және медаль-
дармен марапатталған. Ұлы Отан 
соғысы кезінде шығарған көптеген 
өлеңдері бар еді. Үйге хат жазған 
кезде бір - екіден өлеңдерін жа-
зып жіберіп жүрген. Кейін біздің 
бала кезімізде сол өлеңдерін, 
есімде қалған әңгімелерін айтып 
берейін:

Абайдың атағы Арғын елінен 
асып, Жетісудың Ақсу жеріне 
жетіп, Матай елінің Шиырбай  
шешені Абайды көріп сәлемдесу-
ге жолға шығады. 5 жолдасымен 
неше күн жол жүріп, Абайдың ау-
ылына келеді. Жолда кездескен, 
қонған жерлерінен, ол жақтың 
әдет - ғұрпын қонақты қарсы 
алуы, күтуі жөнінен естіп - біліп, 
Абайдың ауылына жақындағанда 
Шиырбай шешен қасындағы 
серіктеріне былай дейді: 

- Бұл Арғынның жұртының 
әдеті, қонағын төрге шығармай, 
өздері төрде отырып, қонақты 
есік жақтан күтеді екен. Біз бы-
лай істейік: - Олар келген қонаққа 
түрегеп, қос қолын беріп аманда-
сады. Мен барған бойда төрдегі 
Абайға барып амандасам, сен-
дер Абайдың екі жағындағы 
адамдармен амандасыңдар. 
Сол түрегеп амандасқан бойда 
әрқайсың сол тұрған адамның 
орнына отыра қалыңдар, әйтпесе 
босағада қаласыңдар,-деп ақыл 
айтады. Абайдың үйіне Ши-
ырбай шешен даусын көтере 
"Ассалаумағалейкум",-деп сәлем 
бере кіреді. Абай үйдің төрінде 
аю терісінің үстінде отыр екен, 
қасында бір топ адамдар бар. 
Абай түрегеп, қос қолымен Шиыр-
бай шешеннің сәлемін алған бой-
да Шиырбай, Абайдың орнына от-
ырып кетеді, серіктері де түрегеп 
сәлем алған адамдармен қос 
қолын беріп амандасқан бойда 
босаған орынға олардан бұрын 
отыра қалады. Келген қонақтар 
орындарына отырып қалған соң 
олар төмен жаққа отырады. Абай 
оларды жақсы күтіп, бірнеше күн 
қонақ қылып, елдеріңде қандай 
белгілі, атақты адамдар бар,-деп 
сұрап, сол жайлы өзінің ойын 
ортаға салып әңгімелеседі...

Елге белгілі бір жолаушы жол 
жүріп келіп, кештете бір байдың 
үйіне қонуға түседі. Үйге кіріп 
біраз отырған соң байдың жал-
шысы қонаққа бір тостаған көже 
әкеліп беріп, бата беруін сұрайды. 
Қонақ қолын жайып:

Менің атым Шой,
Бұл көжеңді қой.
Бір тоқтыңды сой,
Көже сені төгермін
Топ ішінде сөгермін,-деп көжені 

есік жаққа қарай лақтырып 
жібереді. Жалшы жүгіріп барып 
байға болған жайды, айтқан сөзін 
түгел жеткізеді. Бай ести сала ой-
бай масқара болдық, ұят болды 
деп өзі келіп кешірім сұрап, бір 
қойын сойдырып, ертеңіне ат ша-
пан айыбын беріп, аттандырады.

Сасарбаев Батырбай атам 
айтып отырушы еді: - соғысты 
Маршаль Рокосаевскидің армия-
сында Москва түбінде бастап, 
Кенсбергте (қазіргі Калинин-
градта) аяқтадым деп. Атамның 

айтуы бойынша бойым 1,78 см, 
салмағым 85 кг болатын деп соғыс 
кезінде. Соғыс кезіндегі басы-
нан өткізгендері туралы атамның 
сөз мақамымен айтып берейін. 
Соғыстың алғашқы кездерінде 
3 өзбек, командиріміз бар 5 
адам орманның бір жақ шетінде 
қорғаныста болдық. Командиріміз 
әскери (командный) пунктке ба-
рып келемін деп кетті. Бесеуіміздің 
бес жерге қатарлай бөлек - бөлек 
қазылған окобымыз бар. 3 өзбек 
солдаты өзара біраз сөйлесті де 
маған келді. Немістер жеңетін түрі 
бар, басымыз аманда кеттік деді. 
Немістерге босқа өлгенше мен 
үйде әйелім, бала-шағам барын, 
ертең оларға қиын болатынын 
айттым. Өзің аман қалсаң әйелде, 
бала - шаға да табылады, өзіңнің 
аман қалуыңды ойлан,-деп мен 
бара алмайтынымды қайталаумен 
болдым. Олар қайтадан үшеуі ба-
рып сөйлесіп қайтадан қайтып 
келіп жүріп кетейік деп, мені 
ары айтып, бері айтып көндіре 
алмаған соң қайтадан барып өзара 
сөйлесіп, бір уақытта біреуі окоп-
та қалып, екеуі маған келіп жүр 
кеттік деді. Мен тағы да бара ал-
майтынымды айттым. Содан кейін 
екеуі Немістер жаққа қарай кетті. 
Ал қалған біреуі маған қарап өз 
окобында қалды. Мен біресе оған, 
біресе кетіп бара жатқан екеуіне 
қарап жаттым. Немістер жақтағы 
орман шетіне екеуі жақындағанда 
қалған 3 өзбек солдаты тұрып 
маған келіп жүр кеттік деді, мен 
басымды шайқадым. Ол да мен де 
не істерімізді білмей бір - бірімізге 
винтовкамызды қыса ұстап қарап 
тұрдық. Бір уақытта ол шыдамай 
командир келіп қалар, ал мен 
кеттім,-деп қолына винтовкасын 
ыңғайлап ұстап, артына қарай - 
қарай жүріп кетті. Мен не істерімді 
білмей ары ойлап, бері ойлап, бұл 
да кетсе мені соғыс заңымен тре-
буналмен атылатынымды біліп, не 
ол мені атады, не мен оны атуым 
керек,-деп екі арқан бойы ұзағанда 
оны атуға бекініп винтовкаммен 
оны қарауылға ала бастап едім, 
ол да жан ұшыра қозғалып винтов-
касын маған кезеп атқанда менде 
бірге атып жібердім. Шаңқ еткен 
мылтықтың даусы шыға ол құлап 
түсті. Өзімнің аман қалғаныма 
шүкіршілік етіп, ана екеуіне қарап 
едім немістер жақтағы орманға 
жеткен екен. Мылтықтың дау-
сын естіген бойда еңкейе жүгіріп 
орманға кіріп кетті. Бір уақытта 
командиріміз келді. Келген бойда 
аналар қайда деп сұрады. Олардың 
немістерге кеткенін айтқан бойда 
сөзімді ары қарай тыңдамай айғай 
салып боқтап, мылтығымды жұлып 
алып, мылтықтың түбімен екі - 
үш рет ұрып, белдігімді шештіріп 
алып, винтовканы кезеніп алдына 
салып айдай жөнелді. Жол бойы 
айғайлап, боқтап келді. Біраз 
жүрген соң маған неге  сен оларды 
жібердің, неге атпадың деген кезде 
ия мен оны аттым біреуін деп айтып 
үлгердім, ол тоқтай қалып қайда ол 
деп сұрады? Мен оған екеуі кетіп 
біреуі мені күзетіп қалғанын екеуі 
немістер жақтағы орманға жеткен-
де, үшіншісі окоптан шығып, артта-
рынан кеткенін оны алысқа ұзатпай 
атқанда ол да мені атқанын, мен 
окопта болғандықтан болар, оның 
оғы маған тимеген болар менің 
оғымнан оның құлағанын айттым. 
Жүр қайда деп қайтадан мені 
окобымызға айдап келді. Мен оның 
алдыңғы жақта жатқанын айт-
тым. Барып алып кел деп бұйрық 
берді. Еңбектеп барып қаруымен 
бірге сүйреп әкелдім. Бір винтов-
каны арқасына асынып бір вин-
товканы қолына алып, өлікті маған 
иығыма салып арқалай көтертіп, 
мені айдап командный пунктке 
апарды. Барған бойда мені сыртта 
күзетшіге тапсырып өзі ішке кіріп 
кетті. Бір уақытта іштен үш - төрт 
офицермен жүгіре шығып өлген 
солдаттың оқ тиген жерін және 2 
винтовканы да ары - бері қарап 
тексеріп, бәрі біраз өзара сөйлесіп 
ішке кіріп кетті. Бір уақытта 
командиріміз шығып жүр кеттік,- 
деп жол бойында мылтығымен 
белдігімді өзіме қайтарып беріп, 
құшақтап арқамнан қағып егер 
сен ананы атпағанда екеуіміз де 
требуналмен атылар едік. Енді 
сақ болу керектігін түсіндірді. Ия  
Алла кешегі қаруласымды осылай 
атуыма тура келді. Кешіре гөр,-деп 

білген дұғамды оқыдым.
45 күн мергендер ротасын-

да болдым. Бір күні сап түзеп 
орман алаңқайында строймен 
келе жатыр едік, командиріміз 
мергендерді тоқтатып, Сасарба-
ев Батырбай стройдан шық бері,- 
деп команда берді, "есть товарищ 
капитан",-деп қатардан шығып 
командиріме қарап бұйрығын 
тосып тұр едім, ол маған келесі 
немістер жақты нұсқап, бір жа-
рым км - дей жерде ақ боз атқа 
мінген атты адам желіп кетіп бара 
жатыр екен, соны ат деп бұйрық 
берді. "Бұйрығыңызды орындауға 
рұқсат етіңіз",-деп рұқсатын алған 
соң, қашықтықты ойша есептеп, 
мергендік винтовкамды при-
целге қойып, бір тізерлеп отыра 
қалып, винтовканың винокілінен 
қарап, атуға ыңғайланып едім 
командирім, қаншаға қойып 
атасың деп сұрады. Мен 110-ға 
қойып атамын,-деп жауап беріп 
ем ол жақсы деп жауап қайтарды. 
Іштей ара қашықтықты, аттың 
қозғалысын, сол кездегі желдің 
бағытын ойға алып кеудесінің 
сәл алдын ала атып жібердім. 
Винтовканың шаңқ еткен дау-
сы шығып түтін сейіле аттан 
иесі құлап, ат ойнақтап шығып, 
шапқылап, көрші ротаға барғанын 
көріп, командиріміз қағаз жа-
зып, байланысшы әскер жіберіп, 
ақбоз атты алдырды. Аттың ер 
тоқымының екі жағында екі сум-
касы бар екен. Атты байланысшы 
солдат арқылы штабқа жіберді. 
Кейін естідік немістің байланыс-
шы штабной офицері екен. Бізге 
керекті көптеген мәліметтер 
алыныпты сумкаларынан. Осы 
жайға байланысты командирім 
наградаға ұсынып, қағаз жазып 
жібергені бар штабқа.

1942-1943 жылдың жазын-
да немістердің траншеясымен 
арамыз 400 метрдей. Немістер 
шегініп, біз алға жылжып жатқан 
кез. Немістің бір пулеметі оқтын 
- оқтын атқылап қойып тоқтайды. 
Бір уақытта командиріміз транше-
яда жатқан барлық солдаттарға, 
пулеметпен басты көтермей неміс 
шебіне алға жылжуға бұйрық 
берді. Окоптан еңбектеп шығып 
алға жылжыдық. Оң қолыммен 
винтовкамды сүйрелеп белу-
ардан келетін шөптің арасы-
мен еңбектеп келеміз. Пулемет 
ара тұра атқылап тоқтайды. Екі 
қолдың шынтағымен ғана жер ба-
уырлап еңбектеп жүргендіктен бір 
уақытта терлеп кетіппін, алдыма 
қарасам 7-8 қадам жерде немістің 
окобының ернеуі көрінді, жан - 
жағыма қарасам шөптің басы 
қимылдап айналамда еңбектеп 
солдаттар келе жатыр. 

–  Иә Алла өзің сақтай гөр,-
деп винтовкамды алдыма 
кезеніп еңкейе атып тұрып аттай-
бұттай немістің окобына секіріп 
түстім. Түскен жерде ешкім жоқ. 
Траншеяның іші 8-метр сай-
ын бұрылыс болушы еді. Оң 
жағымдағы бұрылыс жақтан 
немістердің даусын естіген 
бойда сол жаққа ұмтылып ба-
рып қарасам, 8 метрлік келесі 
бұрылыстың ішінде алдында 
екеуі, артында үшеуі пулеметтерін 
иығына асып көтеріп, кетіп бара 
жатыр. Белімнен жаяу әскерге 
қолданатын гранатаны жұлып 
алып, шығыршығын жұлып тас-
тап, соларға қарай лақтырып 
жібердім де окоптың ернеуіне бұға 
қалдым. Граната бара гүп етіп жа-
рылды. Біреу иығымнан түртеді 
қарасам командирім. Сасарбаев 
сенің алдыңда не болған көк түтін 
ғой деп сұрады. Мен қол грана-
тасын лақтырғанымды 5 немісті 
көргенімді пулеметтің барын айт-
тым. Түтін сейіле ол пистолетін 
мен винтовкамды кезей барсақ 
бесеуіде өліп қалыпты. Топырлай 
секіріп окопқа біздің әскерлерде 
келді. Сол бойда командиріміз Са-
сарбаев Батырбай бүгін немістің 
жаңа шебін алу кезінде 5 немістің 
көзін жойды,-деп қағаз жазып 
жіберді штабқа. Бұл пулемет-
пен қалған 5 неміс әскері негізгі 
неміс әскерінің шегінісін қорғау 
мақсатында қалдырған топ болып 
шықты. Немістердің әскері жаңа 
шебке орналасқан кезде бұлар да 
жиналып кетіп бара жатқан болды.

Орынбасар ЕСЕБОЛАТОВ,
немере жиені.

Ақсу ауданы бойынша жалпыұлттық Халық Санағының 1 кезеңінде 
1-30 маусым аралығында 11 интервьюерлер тұрғын үйлерді аралап, 
нақты мекен-жай және тұрақты туратын тұрғындардың санын нақтылауда. 
Интервьюерлердің аты-жөні, суретімен куәлігі, санақ логотипі бар көк түсті 
портфель, электронды санақ беттері бар планшеттері болуы тиіс. Осы 
кезеңде жасалған тізімдерді әрі қарай аудандастыруға пайдаланып, әр бір 
елді мекенін аумағында санақ өткізу үшін нұсқаушылық және есептілік уча-
скелерге бөлінетін болады. Жалпыұлттық Халық санағының негізгі кезеңі 
2021 жылғы 1 қыркүйектен 15 қазан аралығында онлайн форматта өтсе, ал 
интервьюерлер 1-30 қазан күндері планшетпен аралайды. Осыған байланы-
сты жалпы аралау барысында Сіздерге қойылатын сұрақтығын анықтығын 
білу үшін, тіркеушілер куәлігі, олардың әдеп нормалардың ұстануы және 
басқа да туындаған мәселелермен сұрақтар бойынша біздің аудандағы 
халық санағын жүргізуге жауапты аудандық статистика басқармасына 
жүгіне аласыздар (тел.21697).  

   
АҚСУ АУДАНДЫҚ СТАТИСТИКА БАСҚАРМАСЫ.

ҚҰРМЕТТІ АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!
ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 76 ЖЫЛ!

НАҒАШЫ АТАМНЫҢ 
ӘҢГІМЕЛЕРІНЕН...

Халықты жұмыспен қамту 
орталығында  12 қызметкер жұмыс 
атқаруда. Күніне 25-30 жуық адам 
келіп түрлі бағыттағы жұмыстарға, 
бағдарламаның белсенді ша-
раларына жолдама алып жата-
ды. 

Қызметкерлердің басым бөлігі  
жастар, апта сайынғы жиналыс-
тарда мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет салаларында сыбайлас 
жемқорлықты  болдырмау мәселесі 
қызметкерлер  арасындағы  жина-
лыстарда  талқыланады.

Бұдан бөлек әр маманға 
күнделікті қарапайым тілмен 
адамгершілік қағидасын ұстануды 
және барынша әлеуметтік осал 
топтағы тұрғындарға ерекше көңіл 
бөлуді тапсырамын. 

Осы  уақыт  аралығында  сыбай-
лас жемқорлықтың ешбір фактілері, 
арыз - шағымдар орын алмаған.

Халықты жұмыспен қамту 
орталығының негізгі міндеті, аты 
айтып тұрғандай, жұмыссыз аза-
маттарды еңбек қоғамына қосу, 
халықты нәтижелі жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесуге және аза-
маттарды кәсіпкерлікке тартуға 
бағытталған. 

Орталық бұл мәселеде кәмелет 
жасынан асқан кез - келген тұрғынға 
көмектесуге мүдделі. Бірнеше 
жылдан бері Қазақстан Респуб-
ликасы Енбек және халықты 
әлеуметтік қорғау Министрлігінің 
тікелей қолдауымен іске асырылып 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
бірге күресейік!

келе жатқан «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы да осыны көздейді.

Мемлекеттік бағдарлама еңбек 
нарығының қажеттілігін ескере 
отырып, техникалық және кәсіптік 
білімі бар кадрларды даярлау, қысқа 
мерзімді кәсіптік оқыту, еңбек ресур-
старын қайта даярлау, «Бастау Биз-
нес» жобасы бойынша кәсіпкерлік 
негіздеріне оқыту, ауылдық елді 
мекендерде шағын кредит беруді 
кеңейту, жаңа бизнес-идеяларды 
іске асыруға мемлекеттік грант-
тар беру, еңбек ресурстарының 
ұтқырлығын арттыру сияқты бір 
қатар міндеттерді қамтиды.  Осы 
бағдарламаны  іске  асыруға  350 
млн теңге қаражат бөлінген.

Бөлінген қаражат жоспарлы түрде 
игерілуде.

«Жұмыспен қамту жол кар-
тасы», "Еңбек" мемлекеттік 
бағдарламаларын насихаттау 
мақсатында ашық жария хабарлан-
дырулар жасалып, бірнеше  ашық 
есік күндері өткізіліп тұрады. 

Сонымен қатар, дәліздерде  сы-
байлас  жемқорлыққа  қарсы бро-
шюралар ілінген, жаңартылған  
ақпараттық парақшалар 
орналастырылған, әлеуметтік 
желілер инстаграм, фейсбук  және 
«Ақсу өңірі» газет беттерінде 
ақпараттар жарияланған.

Осы жұмыстардың барлығы сы-
байлас жемқорлықтың алдын алу 
деп есептеймін.

Еліміздің өркениетін дамытқысы 
келетін, өз ортасын құрметтейтін 
әрбір азамат мемлекеттің ішіндегі 
тәртіпті белгілі бір жүйеге  келтіруге, 
ел ішіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуге мүдделі және оның алдындағы 
басты парызы.

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

мүшесі.   
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Кез - келген шынайы талант өкілдері 
еш уақытта өнер білімнің бір саласымен 
ғана айналысып қалмайды, олай болуы 
мүмкін де емес. Соның бір дәлелі марқұм 
Шеге Елубаевтың өнер саласында өзі ой-
лап тапқан аспаптарымен Кеңес кезінде 
Республикаға кеңінен танылып,  көгілдір 
экранда дүр етіп көрініп, қошеметке 
бөленгені ел есінен әлі ұмытылған жоқ. 
Сонау сексенші жылдардың ортасына 
таман жаппай «қара орысқа» айналу 
қауіпінің алдында тұрған шақта нақты 
фольклорлық этнографиялық семьялық 
ансамбл құрып,  қазақтың көне салт – 
дәстүрінің жойылып кетпеуіне, әсіресе, 
ауызекі шежіре, ата - тегін тарату 
мәселесі қиын кезеңде Шеге бауыры-
мыз қазақтың барлық Ұлы билерінің ұлы 
сөздерін, термелерін, жырларын көгілдір 
экран арқылы насихаттаған еді. Орыс 
шовинизмінің алдында қазақ ұлтының 
қайдағы бір ерекшеліктері туралы әңгіме 
қозғау, әсіресе, ауызекі шежіре, жеті ата 
туралы әңгіме айту, асқа бата берудің 
өзіне қатаң тиым салына бастаған кез 
болды. Айтпақшы жеті ата,-демекші 
Шегенің пікірінше жұрттың «жеті ата»  деп 
жүргені «жеті әке» болып шықты. Ал, әке 
дегеніміз әлі ата емес. Осы тұрғыда «жеті 
атаны» білу деген сөз жеті атадан тарай-
тын қырық тоғыз әкенің атын білу деген 
екен. Осы тұрғыдан келгенде Шеге жеті 
атаны ғана емес, қырық тоғыз атасын 
және үш жүздің баласын ауызша түгел 
таратып, елді таң қалдырып отыратын. 

Тағы бір қызыққа қараңыз, жыраудың 
айтыс ақынынан айырмасы «әмбебап» 
өнер иесі, егер қажет деп санаса айтыс 
ақыны бола алады, ал айтыс ақынының 
қолынан жыраулық өнер келмеуі мүмкін. 
Жырау дегеніміз сөзді сабалап ұйқастыру 
жолымен ойын жеткізу емес, белгілі бір 
бағыттары, бірнеше салалары және 
бұрынғы өткендердің «жырау» ұғымына 
беріп кеткен бағасы, бағыт - бағдары 
анықтама орнына жүретін салқам пікірлері 
сақталған. Мысалы: Алаш өнерінің әншісі 
болған әкесі Елубай жыраудың айтуына 
қарағанда, жырау еш уақытта бет жыр-
тысып, жеке басының пайдасын көздеп, 
«біреудің қосқан жүйрігіндей  » айтысқа 
түспеген. Ақындық өнерге бағыт беруші, 
ғұламасы есептелген.  

Нағыз жыраулар ешуақытта әр 
қурайдың басын бір шалмайды. Егер 
әңгіме тас туралы болса, тасты ғана, бас 
туралы болса басты ғана айтуы мүмкін 
және фәлсапалық әдіспен «тізе оты-
рып, өру» жыраулардың басты қасиеті. 
Шегенің әкесі Елубай марқұм кеңес 
дәуірінде аты шықпай кеткен айтулы 
жырау болған екен. Неге аты шықпады 
десеңіз, Алаш әскерінің қатарында 
қызылдармен кескілескен соғыста ата-
ман Анненковтың әскерімен тізе қосып, 
алаш әскерінің атақты қолбасшысы 
Қожамсейіт Ниязовпен бірге мыңдаған 
қызылдың әскерлеріне қарсы шығыпты. 
Алаш батыры Қожамсейіт Ниязов қызыл 
империяға қарсы көпірме сөзімен емес, 
жанын шүберекке түйіп, «қазағым» деп 
қолына қылышын алып, басын оққа 
байлаған адам болғаны тарихтан белгілі.

Сонау 1937 жылғы репрессия кезінің 
өзінде бұрынғы Алаш әскерінен тірі 
қалған үзеңгілес сарбаздары жиналып 
алып, Елубай отырған үйдің сыртына 
күзет қойып, терезесін киізбен қымтап 
таң сәріге дейін Алаштың әуендерін 
қайталап айтқызып тыңдайды екен. Не-
ткен ерлік десеңізші, егер «үш әріптің» 
құлағына шалынса, түгелдей атылып ке-
тер еді ғой. 

Сол Тәуелсіздік жолында құрбандыққа 
барып, іс жүзінде кескілескен ұрыс 
жүргізген Антон Серкеш соғысындағы 
Алаш ерлігі туралы жазылған Шегенің 
жалғыз пьесасы бар еді, қазақтың ең ұлы 
сыншылары қалай мақтағанымен де, 
көлеңкелі экономика үстемдік еткен кеңес 
заманында жарыққа шықпай қалды. Та-
рихтан білетініміз «Серкеш қорғанын» 
Анненковтың әскері алғанда, түбінде 
бекінген Антоновкадағы қызылдардың 
бекінісін тас талқан еткен, Қожамсейіт 
Ниязов бастаған айбынды Алаштың 
әскерлері болыпты. 

ШЕЖІРЕГЕ ШЕГЕДЕЙ 
ШЕГЕ – ӨНЕРДІҢ НАҚ 

СҰҢҚАРЫ ЕДІ
ӨНЕРІМЕН ӨШПЕС ІЗ ҚАЛДЫРҒАН ТҰЛҒА ТУРАЛЫ 

ЭССЕ

Енді айтар сөздің өзегіне оралсақ, 
Шегенің айтуынша Жамбылдағы мәдени-
ағарту училищесінің театр бөлімін үздік 
бітірген. Училище демекші Шолохов өмір 
сүрген станица қандай әйгілі көрінсе, дәл 
осы училищенің аброй данқы  да бір де 
кем болмапты. Себебі осы училищенің 
қабырғасында театр өнерінің тұңғыш ма-
мандары Б.Құндақбаев пен Я.Шынасылов 
сияқты адамдар дәріс беріпті. Соның 
біреуі Б.Құндақбаев Қазақстанның ғана 
емес, Ресей ғылым академиясының да 
Академигі, АҚШ пен Францияда, Ресей 
мен Грузияда арнайы лекциялар оқыған.  

Әңгімені одан әрі созбас үшін, Кеңес 
дәуірінде ақын – жыршы атағының тұңғыш 
иегері Шегенің драматургиясының 
басқа бір қырына тоқталып көрелік. 
Шындығында Шеге өнердің бәрін бір бой-
ына жинақтап, К.С.Станиславский жүйесі 
негізінде ауыл өнерпаздарының арасын-
да өмір бойы кәсіп етіп, «Ақсу халық теа-
трын» құруға атсалысқан дара тұлға. 

Шегенің жазған пьесалары тым көне 
дәуірлерді қозғайды. Мысалы: «Шұқыр 
мәдениеті» атты пьесасына үңілейік. 
Осыдан алты мың жыл бұрынғы 
оқиғаларды қамтиды. Әңгіме «Сұрып 
мәдениеті», «Андронов мәдениеті», 
«Афанасьев мәдениеті», «Пазырақ, Ал-
тай мәдениеті» және сол замандағы 
халықтардың Ұлы көшіне байланысты 
бүгінгі қазақ даласының хал – ахуалы 
сөз болары рас, сол заманнан бұзылмай 
жеткен саркофактар мен мумиялар 
қаншама.

Ал енді «Екінші Түрік қағанаты» атты 
көп актілі трагедиясы – сол пьесадағы 
Білге қаған, Күлтегін, Ұйғырдың ханы 
Сұлу, миссионерлік бағыт ұстаған Араб 
әскерінің қолбасшысы Ибн-Мүсілім 
Күтайба туралы жазылған көп актілі пьеса. 
Оқиға орта Азия халықтарын мұсылман 
дініне бағындыру мақсатымен бет алған 
Күтайба мен Тәңір дінін сақтап қалу 
жолындағы Күлтегін мен Білге Қағанның 
жеті жүз он төртінші жылдар арасындағы 
төрт жылдық соғыс туралы сөз болады. 
Ол болмаса, жыл санауымызға дейін 
өмір сүріп Қытай мемлекетін жаулап 
алған айтуға ауыз бармайтын көзқаман 
бабамыз «Текесақал» атты көп актілі 
тарихи трагедиясын алайық. Бұл адам 
көк найзаның ұшымен Қытайды жаулап 
алғанымен бірте – бірте өз жұртынан 
безініп, қытайланып кеткендігі со-
дан келе – келе Түркі жұртынан алған 
әйелдерін пісіріп жеумен әуестенген де-
ген қауесетте шыққан. Өкінішке қарай 
адалдығы мен аңғалдығы қатар жүретін 
Шегенің осындай құнды пьесаларын 
облыстық, Республикалық сахналарда 
сомдаймыз деп алып кеткен «зиялы» 
азаматтар ақыры жоғалтып тыныпты. 
Марқұм Шеге көзі тірісінде өкінішпен ай-
тып жүруші еді...

Бұл эссені жазу Шеге марқұмның 
шығармаларымен толық таныс, әрі 
оқып көргендіктен кейінгі ұрпақтарда 
Республикаға танымал өнер иесін біліп 
жүрсін деген ниеттен еді. Иә, атам 
қазақ «Артында бар оңалар» деп бекер 
айтпаған. Шегенің ұрпақтары қандай 
құрметке болса да лайық. Айна мен 
Арда ауданымыздың мәдениет бөлімін 
басқарып, Ақсу өнерін облыс, республи-
ка көлемінде кеңінен танытып келе жат-
са, ұлы Дара Астананы дара дауысымен 
әнге бөлеп, халықтың зор қошеметіне 
бөленіп жүр.

Кезінде республика жұртшылығын 
дүр сілкіндіріп, таңғалдырған 4 жасар 
Арданың - көлемі үлкен, атақты "Көрғұлы" 
дастанын жатқа айтқаны, жыр - термелері 
ансамбльдің жеке концерті Қазақ теле - 
радиосының Алтын қорында сақтаулы.

Шегенің барлық пьесаларына олардың 
кейіпкерлеріне ортақ бір ғана ұстанымым, 
ешкімге тәуелді болмау. Егер шын 
мәнісіне келсек қазақтың Ұлы даласының 
Ұлылығын сақтап қалуы дәл осы өнер 
иесі жазған пьесалар кейіпкерлерінен 
жеткен сабақтастық қасиет пе дейсің...

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

СӘТТІ ӨТКЕН СПЕКТАКЛЬДЕН КЕЙІН АЯУЛЫ ЖАРЫ СӘБИЛӘМЕН САЯБАҚТА.

НАТУ ЕЛУБАЕВ "ҚОБЫЛАНДЫ" АСПАБЫНДА 1984 ЖЫЛ.

СОЛДАН ОҢҒА ҚАРАЙ: АРДА, АРНА, СӘБИЛӘ, 
АЙНА, НАТУ, ДАРА ЖӘНЕ 

АНСАМБЛЬ ЖЕТЕКШІСІ ШЕГЕ ЕЛУБАЕВ

Республикалық «Қазақтелефильм» 
студиясы «Елубаевтар семьясы» атты 
фильм-концерт түсіруде. Жаңа кино-
лента көрермендерді Талдықорған 
облысындағы Жансүгіров поселкесінде 
тұратын Елубаевтардың фольклорлық 
этнографиялық семьялық ансамблінің 
өнерімен таныстырады. Семья басы 
Шеге Елубаев пен зайыбы Сәбила автоклуб 
қызметкері. Олар жас кездерінде-ақ қазақтың 
ұлт аспаптарында шебер ойнауды үйренген бо-

АНСАМБЛІ
латын. Ерлі-зайыпты өнерпаздар ба-
лаларын да өнерге баулып, қамқорлық 
жасай білді. Қазір ансамбльдің жеті 
мүшесі бар, олардың әрқайсысы өздері 
жасаған бірнеше музыкалық аспапта 
ойнай алады.

Суреттерді түсірген Г.ПОПОВ (ҚазТАГ).
Алматы қаласы. 1984 жыл.
21 қыркүйек, 1984 жыл 

"СОЦИАЛИСТІК ҚАЗАҚСТАН" ГАЗЕТІ.

ЕЛУБАЕВТАР
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04 маусым күні  Ақсу ау-
даны, Қапал ауылдық 
округінде Ақсу ауданы жас-
тар ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен 4 маусым 
- Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік рәміздер күніне 
орай «Биікте желбіресін менің 
туым!» атты таулы аймақта 
туристік саяхат өтті. Шара 
барысында Ақсу ауданы жа-
стар ресурстық орталығының 
ұжымы және 17 ауылдық 
округ нұсқаушылары Қапал 
ауылының таулы аймағына 
саяхат жасап, тарихымен та-
нысып, аталмыш мерекеге 
орай тау шыңына Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
туын тікті.

10 маусым күні Ақсу ауданы, 
Жансүгір ауылында аудандық 
жастар ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен, аудандық 
Ішкі саясат бөлімінің 
қолдауымен "Шынықсаң шы-
мыр боласың" атты аудандық 
жастар арасында үлкен фут-
болдан жарыс өтті. Шараның 
басты мақсаты - жастар ара-
сында салауатты өмір сал-
тын насихаттау, спортқа де-
ген қызығушылығын арттыру 
және жастардың бос уақытын 
тиімді пайдалану. Шараға аудан 
көлемінде 10 команда қатысты. 
Додалы жарыс қорытындысы 
бойынша "Кенжыра" команда-
сы ІІІ орынды және "Арасан" 
құрама командасы ІІ орынға та-
бан тіресе, «Жансүгір жастары» 
командасы І орынға ие болып, 
облыстық жарысқа жолдама 
алды. Жарыс соңында жеңімпаз 
топтарды Ақсу ауданы жастар 
ресурстық орталығының және 
аудандық Ішкі саясат бөлімінің 
атынан дипломдар мен мара-
патталып, бағалы сыйлықтар 
табысталды. 

1 маусым күні Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылдық округінде 
"Ақсу ауданының  жастар 
ресурстық орталығының" 
ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н 
«Қайырымды істер марафоны» 
шеңберінде «Бақытты балалық 
шақ» атты қайырымдылық ак-
циясы өтті.

Акция барысында "Ақсу 
ауданының жастар ресурстық 
орталығының" қызметкерлері 
көп балалы отбасылардың 
балаларына және мүмкіндігі 
шектеулі жастарға, аудан 
бүлдіршіндеріне балмұздақтар 
таратты.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ 
ЖАСТАР РЕСУРСТЫҚ 

ОРТАЛЫҒЫ.

Мемлекеттік тіл Тәуелсіз елдің 
негізгі рәміздерінің бірі. Кез - кел-
ген өркениетті елдің өзінің Туы, 
Елтаңбасы, Әнұраны, шекарасы 
болатыны секілді мемлекеттік тілі 
де болады. Демек, мемлекеттік 
тіл де — мемлекеттігіміздің негізгі 
атрибуттарының бірі. Біздің 
Ата Заңымызда «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі 
— қазақ тілі» деп жазылған. Ал орыс 
тілін — ресми тіл және мемлекеттік 
тілмен бірдей қолданылады деп 
айтылған. Біз Конституция та-
лаптарын мүлтіксіз орындауға 
міндеттіміз. Қазақ тілі – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
тілі болып саналады. Қазақ тілі - 
әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай, 
келбетті тілдердің бірі. Қазақ тілі 
қазақ халқының ана тілі.

Қай кезде болмасын тіл мәселесі 
– сол тілде сөйлейтін, сол тілден 
сусындаған, ұлттық, ділдік белгісі 
болып саналатын халықтың 
мәселесі. Әрбір халықтың ана тілі 
бар десек, өз ана тіліміздің барша 
болмысы, тіпті оның әрбір дыбы-
сы мен жалғау-жұрнағы әрбір шы-
найы азаматқа танымал, мәдени-
әлеуметтік өмірде өзіндік мәні бар 
киелі ұғым. Халқымыздың біртуар 
перзенті Мағжан Жұмабаев: 
«..Ұлттың ұлт болуы үшін бірінші 
шарт – тілі болуы. Ұлттың тілінің 
кеми бастауы ұлттың құри 
бастағанын көрсетеді. 

Тіл адамдардың қарым-қатынас 
құралы болғандықтан, ол сөйлеу 
әрекетінің арқауы болып табылады. 

Қазақ тілім – мәңгі 
жасар байлығым! 

Тіл ұлт пен ұлтты жақындастыратын 
өзгеше қатынас құралы. Адам 
тіл арқылы бір-бірімен қатынаса 
алады. Қазіргі таңда, еліміз өз 
егемендігін алып, дербес мемлекет 
ретінде танылуда.

Біздің қазақ халқының тілі өте 
бай, айтылуға орамды, көркем 
тіл. Тіл - адамның барлық сана-
лы өмірінің құралы: өнер-білімді, 
мәдениеттілікті, қоғамның белсенді 
азаматы болуды ол тіл арқылы 
үйренеді. Тіл оның ішінде біздің ана 
тілі еліміздегі халықтардың барлық 
іс - әрекетінің, қарым-қатынасының 
құралы болуы тиіс, оның мәдениетін 
жоғары сатыға көтеру әрбіріміздің 
борышымыз. Тіл байлығын иге-
ру – ана тілін қадрлейтін, тіл 
мәдениетінің шыңына қол созатын 
адамның әрекеті. Ана тілін жақсы 
білу — әркімнің азаматтық борышы, 
қоғамда атқаратын қызметінің тірегі.

Қ.БАКЕЕВА,
аудандық сотының жетекші 

маманы. 

Шынықсаң 
шымыр боласың

Биікте желбіресін менің туым!

БАҚЫТТЫ 
БАЛАЛЫҚ ШАҚ

***

***

- Электрондық үкімет дегеніміз – бұл ақпараттық-коммуникативтік тех-
нологияларды қолданумен мемлекеттік органдар, халық және бизнестік 
іс - қимыл жүйесі болып табылатын уақытты тиімді пайдалануға, кезекті 
қысқартуға үйде отырып - ақ бір жола жұмысыңды бітіріп, кабинеттік стильді 
жойып, жемқорлыққа жол бермеуге арналған үлкен жоба. 

Бұл жоба елімізде тиімді жүзеге асып жатыр.
«Қазақстан Республикасының Электрондық Үкіметі» веп - порталы 

мемлекеттік қызмет көрсету тұжырымдамасын іске асырудың тәжірибе 
жүзінде механизмі болып табылады. «Цифрлық Қазақстан» - маңызды 
кешенді бағдарлама, ол өмір сүру деңгейін арттыруға бағытталған еліміздің 
әрбір тұрғынына цифрлық технологияларды пайдалану есебінен.

Қазақстанда цифрлық технология табысты дамуда және электрондық 
қызметтердің арқасында адамдардың проблемаларын шешуде. Ке-
зекте тұрудың, құжаттарды толтырудың қажеті жоқ. Біз қабылдауға 
жазылуға, дәрігерді үйге шақыруға, талдаулар нәтижелеріне және басқа 
да медициналық ақпаратқа қол жеткізуге; жоспарлауды жеңілдетуге, 
құжаттаманың, есептіліктің дұрыстығын тексеруге, интернет арқылы 
толық ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік беретін мобильді қосымшаларды 
белсенді пайдаланамыз. 

Сонымен қатар жалғыз басты зейнеткерлер мен мүгедектер «Ақсу 
ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 
электрондық үкімет порталының «электрондық өтініштер» бөлімінде egov.
kz сондай – ақ, келесі қызмет түрлері қолжетімді:   

Арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету саласындағы мемлекеттік 
қызметтер көрсету қағидаларына - сәйкес.

- «Медициналық - әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) арнаулы 
әлеуметтік қызмет көрсетуге құжаттар ресімдеу».

- «Үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге 
құжаттар ресімдеу».

Егерде үйде интернет желісі болмаса, өзіңіз тұратын аумақта кез-келген 
мемлекеттік мекемеде өзін - өзі қызмет көрсету орыны бар, сол жерге ба-
рып қызмет түрлерін алуға болады. Жалпы айтқанда «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасы ұлтымыз үшін жасалып жатқан маңызды қадамдардың бірі.

А.АЙТБАЕВА,
аудандық ЖҚ ж ӘБ бөлімінің әлеуметтік бөлім меңгерушісі. 

Әр  ел, әр  ұлт  өз  дәстүрімен  ерекшеленеді. Ата - дәстүрін 
ұмыт  қалдырмай берік  ұстана  білген  халық  көш басында 
жүретіні айдан анық. Дәстүрсіздік рухсыздыққа апараты-
ны айтпасада белгілі. Қазақтың дәстүрін сөзге тиек еткен-
де  әрине қазақтың дәстүлі өнері ойға оралатыны айқын 
жәйт. Он саусағынан өнер тамған күйшілеріміз, көмейіне 
бұлбұл  ұялаған дүлдүл әншілеріміз, белгілі бір оқиғаны ба-
яндап таңды таңға  ұластырған бір тума  жыршыларымыз, 
ауыл-аймақтағы  думан тойлардың сәнін аша түскен сал-
серілеріміз т.б. осы сияқты   дәстүрлі  өнердің  аса  дарын-
ды  тұлғалары  көпшіліктің  арасында  көп  болған-ақ. Аталған 
дәстүрлі өнеріміз  атадан-балаға, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, 
жалғасын тауып отырған. Бағзы заманнан бергі келе жатқан  
бұл өнеріміз  бүгінгі таңның  арайлы күнінде де  жалғасын  тау-
ып  отырғандығы көңіл қуантарлық.

Қазақ халқы өнер десе ішкен асын жерге қоятын халық. 
Ата-бабамыз музыкалық өнерге аса мән беріп, ден қоя білген. 
Қазақ музыкасының тарихында ән-күйі тұңғыш өз атымен ата-
лып, авторлығын біздің заманымызға дейін толық сақталған  
әсем саз, нақты шындықты бастаушы Қорқыт күйшінің  
болғаны белгілі. Бізге жеткен халық ән-күйлерінің қай-
қайсысын алсақта Қорқыттан кейінгі дүниеге келген туынды-
лар. Тіпті, ел арасында аңызға айналған «Ақсақ құлан» күйінің 
өзі де монғол шапқыншылығы, Шыңғыс хан шапқыншылығына 
шыққаны белгілі. Сондай-ақ, желмаяға мініп жаһанды кезген 
Асанқайғыда «Ел айырылған» деген атты күй тартыпты.

Халқымыздың тұрмыс - тіршілігіне байланысты өнеріміз 
ғасырлар бойы тек қана жеке орындаушылық формада дамы-
ды. Ол әр дәуірдің мәдениетінде дарынды тұлғалардың дүниеге 
келуіне мүмкіндік тудырды. Аты аңызға айналған Кетбұға, 
Асанқайғы, Қарт Науай сияқты оның ең таңдаулы есімдері 
біздің заманымызға жетті. Одан соң бертін келе Құрманғазы, 
Тәттімбет, Дәулеткерей, Дина, әншілеріміз Ақан сері, Біржан 
сал, Жаяу Мұса, Мұхит, Кенен сияқты алты алашқа аттары 
мәлім болған біртума дарындыларымыздың қазақ дәстүрлі 
ән және аспаптық өнеріне сіңірген еңбектері ұшан-теңіз. Қазақ 

Домбыра аспабының 
шығу тарихы 

даласы ежелден ән мен күйге толы. Қазақ музыкасына оның 
әуендік көркемділігімен, тақырыптық ерекшеліктеріне қанық 
болған академик Б.В.Асафев «Қазақтардың суырып салма әні 
мен аспаптық шығармашылығы  бұл ең алдымен мағыналы 
әсем саз, нақты өмір шындығы» деген болатын.

Қазақ қоғамында домбыра, қобыз, сыбызғы және дауылпаз 
сияқты аспаптар кең қолданыста болды. 

Бүгінгі таңда қазақты нағыз қазақ етіп жүрген домбы-
ра аспабының қай уақытта, қай кезеңде біздің тұрмыс-салт, 
өнерімізге енгендігіне ой тастап, көз жүгіртіп көрелік. Әрине, 
тарихи аңызбен нақты зерттеу тұжырымдамаларын салыстыра 
зерттеу көкейдегі ойды, пішімді нақтылай түсуіне көмектеседі. 
Домбыра аспабының қалай пайда болғаны жайлы аңыз 
әңгімелер аса мол. А.Сейдімбек «Күй шежіре» еңбегінде дом-
быра аңыздарына ерекше назар аударған. Соның бірі Шығыс 
Қазақстан облысы Күршім ауданынан Арғынбек Қилыбаев 
ақсақалдың баяндауындағы «Қос ішек» күйінің аңызы. Ерте-
де биік таудың қиясын тұрақ еткен, бұғы-маралды аулап азық 
етіп күнін көрген бір аңшы жігіт болады. Бірде жолы болып, 
биік таудың қиын қиясынан теңбіл марал атып алады да, ма-
ралды етекке түсіру үшін ішек қарынын ақтармалап тастайды. 
Содан, арада айлар өткенде, аңшы жігіт аң атуға ұрымтал тұс 
еді ғой деп, баяғы теңбіл маралды атқан жерге соқса құлағына 
бір ызыңдаған дауыс естіледі. Барлап қараса, өткенде атқан 
маралдың ішегін қарғақұзғын іліп ұшқан болу керек, қарағайдың 
бұтағына қос тін болып керіліп қалғанын көреді. Ызыңдаған 
дыбыстың сол ішектен шығып тұр¬ғанын аңғарады. Қарағайдың 
бұтақтарына керіле кепкен ішекті сәл ғана жел тербесе ызыңдап, 

жанға жайлы дыбыс шығарады. Бірде уілдеп, бірде сарнап, 
енді бірде сың¬сып жылағандай болып, аңшы жігітті алуан 
түрлі күйге түсіреді. Сол жерде аңшы жігіт қой мына қос ішекке 
тіл бітейін деп тұр екен, бір амал жасайын деп, ішекті үйге 
алып келеді де, бір аспап жасап, соған қос ішекті тағады. Содан 
тартып көрсе шынында да қос ішекке тіл біткендей сұңқылдап 
қоя береді. Бұл үн жігіттің ғана жанын жадыратып қоймайды, 
тыңдаған жанның бәрін ұйытады. Осылайша домбыра көптің 
сүйіп тыңдайтын аспабына айналады.

Аңызда домбыра жайлы осылай десе, осыдан ХV ғасыр 
бұрын яғни V-VI ғасыр¬ларда  жасалған «Моңғол Алтай 
жота¬сының бір сілемі Жарғалант Қайырхан тауының бір 
үңгірінде сақталып бізге жеткен кәрі домбыра шанағының 
сыртқы бетіне бұғының, бұланның суреттері ойылып салынған 
екен. Онымен қоса домбыраның басы бұғының, бұланның 
басы. Сонда бұл кездейсоқтық па, әлде шындық па? Аңызда не 
айтса мына кәрі домбыра бітім тұрпатымен соны дәлелдейді. 
Бірін-бірі толықтырып, бірін-бірі дәлелдеп аңызда айтылған 
әңгіменің ақиқатын айғақтап тұрғандай»,–деп Қаржаубай 
Сартқожаұлы пайымды пікір білдіреді.   

Қалай десекте уақыт ағымына сай кез - келген дүние заманға 
лайықталып, түрленіп тұратыны рас. Ал, домбыра болса 
қаншама өзгеріске ұшырап дамығанымен өзіне тән қоңыр 
бояуын, түрлі ерекшеліктерін жоғалтпағаны абзал. Домбыра 
қазақ халқының жан серігі, жан сезімі. Домбыра көшпелі елдің 
көне шежіресі, қазыналы қарияның көкірек күйі. Ол халықтың 
тарихи тағдырымен тамырлас. Қаншама қиындықтарда тар 
жол, тайғақ кешу замандарында қазаққа сүйеніш бола білген 
киелі аспабымыз. Саусағың ішегіне тиіп кетсе сөйлей жөнелетін 
құнды жәдігер домбырамыздың ғұмыры мәңгі болмақ.

Данияр БИҒАЛИЕВ,
"Алматы облысы білім басқармасының Ақсу ауданы 

бойынша білім бөлімі" ММ-нің Исатай Исабаев атындағы 
"Өнер мектебі" мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 

домбыра мамандығының мұғалімі.

ЦИФРЛАНДЫРУ - ҚАЗАҚСТАННЫҢ АБСОЛЮТТІ 
АРТЫҚШЫЛЫҒЫ
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Қазақ биі – бишінің қозғалысы 
мен дене қимылы арқылы 
көркем образды бейнелейтін, 
ұлттық сахна өнері. Қазақтың 
халықтық би өнері ерте заман-
нан қалыптасқан, халқымыздың 
аса бай ауыз әдебиетімен, ән-
күйлерімен, дәстүрлі тұрмыс 
салтымен біте қайнасып келе 
жатқан ел мұрасы болып та-
былады. Халықтың көркемдік 
ойының бір көрінісі ретіндегі 
би өнері өзінің эстетикалық 
болмысында қазақ жұртының 
жалпы дүниетанымына 
сай арман - мұраттарын 
бейнелейтін қимылдар жүйесін 
қалыптастырған. 

Қазақ халқы ежелгі би өнерінің 
дәстүрі мен өрнегін сақтап, 
өзінің рухани қазынасымен 
ұштастыра отырып, ғасырлар 
бойы дамытқан. Қазақ биі 
халықтың тіршілік - тыны-
сын, адамның табиғатқа 
көзқарасын, дүниетанымын 
айшықтайтын өнер ретінде 
өркендеуде. Қазақ биінің кейбір 
қимыл қозғалыстары, бақсы - 
балгерлердің ойындары арқылы 
қалыптасқан. Олар қобыз аспа-
бымен бірге соқпалы музыкалық  
аспаптардың көмегімен де 
өздерінің бақсылық, балгерлік 
үрдістерін күшейтіп отырған. 
Қазақ биі өнері синкреттік түрде 
дамып, басқа өнер түрлерін на-

сихаттау мен ақпараттық түрде 
бекіту және кейінгі ұрпаққа жеткізу 
барысында өзіндік маңызды 
рөл атқарды. Ежелгі билердің 
канондық түрлері бізге жетпеген. 

Бірақ халық арасында би 
қимылдарын меңзейтін идея-
лар ұлттық ойындар мен салт-
жораларда сақталған, тарихи және 
этногр. деректерде қалыптасу 
негіздері барлығы аңғарылады. 
Жиын-тойларда жұрт көңілін 
көтеретін күлдіргіш-қуақылардың 
өнерлерінде би қимылдары мол 
қолданылды. Қазақ биі көшпелі 
малшының тұрмыс-тіршілігін, 
табиғат көріністерін ұлттық таным-
талғамға сай көркем бейнеледі. 
Қазақ биі өнерінің кәсіби деңгейге 
көтеріліп, сахна төріне шығуы, 
Қазақ мемлекеттік музыка 
театрының  шығармашылық  та-
рихымен тығыз байланысты .

Халық бишісі Ысқақ Быжыбаев 
Мәскеу қаласында өткен КСРО 
халықтары билерінің Бүкілодақтық 
фестивальдеріне қатысып, 1936 
ж. екінші жүлдені, ал 1940 ж. 
бірінші жүлдені иеленді. Биші осы 
өнер сайысында домбыраның 
сүйемелдеуімен “Насыбайшы” 
және “Масқарампаз Қара жорға” 
билерін билеген. Халық биін 
тұңғыш кәсіби сахнаға шығарған 
таланттардың қатарында 
Ш.Жиенқұлова мен Ә.Ысмайлов 
болды. Бұл екі өнерпаз да арнайы 

би мектебінен өтпей-ақ кәсіби 
би өнерін шебер меңгерген. 
Қазақ халқының алғашқы кәсіби 
бишісі Жиенқұловадан ба-
стау алған би өнері бірнеше 
ұрпақтың рухани байлығына ай-
налды. Жиенқұлова – 1936 ж. 
Мемлекеттік филармония жаны-
нан би ансамблін құрды. Халық 
биінің тез қарқынмен дамуына 
1955 ж. құрылған Мемлекеттік 
ән-би ансамблі зор үлес 
қосты. Ансамбльді режиссер-
хореограф. Л.Д.Чернышова, 
комп. Б.Байқадамов, балетм. 
А.Бекбосынов ұйымдастырды. 
1989 ж. құрылған “Салта-
нат” би ансамблі М.Төлебаев, 
Байқадамов, Л.Хамиди, 
С.Мұхамеджанов, Н.Тілендиев, 
Е.Рахмадиев, Ғ.Жұбанова, 
т.б. композиторлардың 
шығармаларын сахнада 
бейнеледі. “Саяхатта”, “Алатау 
баурайында”, “Жайлауда”, “Аққу 
қыздар” вокалды-хореогр. компо-
зициялармен бірге “Кілемшілер”, 
“Жігіттер биі”, “Бүркітші”, “Қос 
алқа”, “Асатаяқ”, “Биші қайың”, 
“Шолпы” және “Салтанат” билері 
ансамбльдің шығармашылық  
бет-бейнесін айқындады. 

Қазақстан ән биансамблі ТМД 
елдерінде,  АҚШ, ГДР,  Вен-
грия,  Швейцария, Франция, 
Англия, Түркия, Корея, Қытай, 
т.б. елдерде өнер көрсетті. 
ҚР еңбек сіңірген артистері: 
Б.Черноусов, З.Розмухамедова, 
Р.Есламғалиева, Ә.Ысмайылов, 
Б.Байжұманова, Н.Әлдібеков, 
У.Усина, Д.Нұрғалиева (Андас-
баева), Н.Ножкин әр жылдары 
осы ансамбльде өз өнерлерін 
көрсетті. Қазақтың фольклорлық-
этногр. билерінің кәсіби сахнаға 
шығуында мемл. 

“Алтынай” би ансамблінің рөлі 
зор болды. Ансамбль репертуа-
рынан, аңыз-ертегілерге, салт-
дәстүр мен еңбек тақырыбына, 
ойын түрлеріне қойылған ұлттық 
би өнерінің алуан үлгісін көруге 
болады.

Назерке СЕРІКОВА, 
И.Исабаев атындағы өнер 

мектебінің хореография 
пәнінің мұғалімі.

Орман өрті – абайсыз жағылғын от, сөнбей қалған 
шоқ, кейде найзағайдан да пайда болатын апат. Орман 
өрті көбінесе құрғақшылық жылдары, ерте көктемде 
және күзде болады. Оның негізгі себебі -  адамдардың 
өрт қауіпсіздігін сақтамағандықтан. 

Әр жыл сайын сәуір айынан бастап орман дала 
өрті қауіпсіздігін алдын-ала іс-шаралары іске аса ба-
стайды. Іке асыру орман қызметкерлері мен орман 
күтушіге  бекітіліп берілген  айналымдарда  жүргізіледі. 
Орман өртін болдырмау үшін орманда жүргенде өрт 
қауіпсіздігіне мұқият болу керек. Өрт көбінесе адами фак-

Орман, дала өрт кауіпсіздігін сақтайық!
торлардан туындайды: темекі  қалдығын сөндірмегенде, 
демалыс орындарына барғанда жаққан отын толығымен 
өшірмегендіктен.

Орман өртенсе еліміздің, жеріміздің экологиясына, 
экономикасына  жалпы тіршілік атауына зияны өте көп.
Орманды өрт апатынан сақтау  өз қолымызда ағайын!

Орман өртін болдырмау адамзаттың бәрін 
ойландыруға тиіс.

Дархан ЖАҚСЫЛЫКОВ, 
Жоңғар орман  шаруашылығы

КММ-нің 3-ші айналым орман күтушісі.             

Кез - келген мемлекеттің 
болашағы -  білімді ұрпақ 
болмақ. Бүгінгі жас ұрпақ – 
болашақ Қазақстанның жан-
ды бейнесі. Жас ұрпақты білім 
жолына салып, түзу жолдан 
тайдырмай, санаға сәуле ша-
шар оқу білімнің тізгінін ұстату 
мемлекет пен қоғамның міндеті 
саналады. Ал, мектеп сол сара 
жолда бірінші тұр. 

14 маусым күні Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
қарсаңында еліміздің барлық 
мектептерде «Тәуелсіздік 
ұландары»  атты түлектерге 
мектеп бітіргендігі туралы дип-
ломдары тапсырылды. Сондай 
бір шараның куәсі болдым. Яғни, 
аудан орталығындағы, өзім 
табалдырығын аттап, қанатым 
қатайып, түлек болып ұшқан 

қатары биыл тағы да дарын-
ды түлектермен толықты. Атап 
айтар болсақ, Бексұлтанова 
Балнұр, Тілепалды Дәулет, 
Амангелдиева Аруна, Есмұрат 
Сәния, Қазан Сымбат. 

Еркеліктен есейіп, үлкен 
өмірге қанат қаққалы отырған 
түлектеріміз кештің жарқын 
жұлдыздары болды десек 
артық айтпаймыз. Өздерінің 
дайындаған әсем әндері мен 
би шашуларын олар мектеп пен 
аяулы ұстаздарының құрметіне 
арнады. Ал, түлектер атынан 
сөз сөйлеу құрметі, мектеп 
мақтанышы ретінде Иемберген 
Заринаға берілді. Ол: 

Мектеп деген білім кені, 
                                               желкені, 
Мектеп деген ғылымның ең 
                                            үлкені.
Мектеп деген тәрбиеші адамға 

алтын ұям – «Қ.И.Сәтбаев 
атындағы орта мектеп гим-
назиясы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі бойын-
ша биылғы оқу жылындағы 
түлектерге аттестат тапсыру 
кешінің салтанатты жиыны-
на қатыстым. Бұл жолы түлек 
ретінде емес, БАҚ өкілі ретінде. 
Себебі, аудандық жұмыспен 
қамту бөлімінің «Жастар прак-
тикасы» бағдарламасы арқылы 
аудандық «Ақсу өңірі» газетінде 
іс – тәжірибеден өтіп жатыр-
мын. Бұл менің болашағым үшін 
үлкен көмек болары шындық.

Сонымен жиын жоғары 
деңгейде өтті. Мектепті жақсы 
оқыған, үлгерімі жоғары, 
белсенді түлектер арнайы 
Мадақтама қағаздарымен  мара-
патталды. Мектептің бетке ұстар 
мақтаныштары, алтын белгі 
мен үздік аттестат иегерлерінің 

Мектеп деген даналардың 
                                             мекені.
Мектебім саған мың алғыс,- 

деп ақ тілегін білдірді. 
Мектеп түлектері өздерін оқу - 

біліммен сусындатып, енді алыс 
сапарға қимай шығарып салғалы 
отырған үлкен үйлеріне «Кітап 
оқы ерінбе, Кітап даналық» 
девизін ұстана отырып, мектеп 
кітапханасына «Абай жолы» 
және «Қаһар» кітаптарын сыйға 
тартты. 

Жақсы біліммен, тағылымды 
тәрбиемен өскен ұл - 
қыздарымыз Отанымыздың 
қазынасы, елдің ертеңгі елеулі 
тірегі.

Ақбота САЛИХ, 
І. Жансүгіров атындағы 

Жетісу мемлекеттік 
университетінің 

журналистика мамандығы 
бойынша студенті.

Осы келеңсіз құбылыстың үдеп бара жатқаны ұрпақ тәрбиесіне зиян 
әкелетіні бәрімізді алаңдатады. Бұл мәселеге тереңірек үңілетін болсақ, 
сыбайлас жемқорлық ел болашағына, ұлттық қауіпсіздікке үлкен зиянын 
тигізеді. Яғни, осы келеңсіз құбылыспен күресу барша халықтың алдында 
тұрған ортақ мәселе екені айқын.

Сыбайлас жемқорлық  - заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол 
қаражат және қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жай-
ып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы 
елдердегідей біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан келтіріп отыр.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық күш-
жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы 
тұруға болады.

 М.МҰСАНОВ,
аудандық қазынашылық басқармасының басшысы.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу 
Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі 
мәселесі болып отыр. Үлкен 
әлеуметтік қасірет болып табыла-
тын ол саяси даму тұрғысынан бір-
біріне ұқсамайтын  әлемдегі  барлық  
елдердің  қай-қайсысын  да  қатты  
алаңдататыны  анық.

Қазіргі таңдағы мәселелердің бірі 
— қоғамдағы сыбайлас жемқорлық. 

Жемқорлық – індет, күресу – міндет

Тәуелсіздік ұландары жаңа 
өмірге жолдама алды

09 - 11 маусым күндер арасында Алматы облысының 
мемлекеттік қызметшілер арасында спартакиада өтті. 
Аталған іс - шарада 21 құрама қатысты. Баскетболдан 
аудан құрамасы ІІ орынға ие болды. Жалпы командалық 
есепте аудандық мемлекеттік қызметшілер 7 спорт 
түрінен алғашқы рет Алматы облысы бойынша 10 үздік 
құрама қатарына кіріп 6 орын алды.

Жеңіс құтты болсын! Алға ақсулық спортшылар!
Ержан ТОҒАСОВ,

дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы.

Кейінгі кезде дала ойындарына рұқсат беріліп, ау-
дан бойынша Есеболатов, Қарашілік, т.б. ауылдарда 
да көкпар, бәйге сияқты қазақтың ұлттық ойындары 
ұйымдастырылып келеді. 

Сағабүйенде ауыл азаматтарының ұйымдастыруымен 
өткен бәйгеде Досаев Айбек Тұрсынбекұлының 
"Жұлдыз" атты жүйрігі екі мәрте топ жарып, алдыда 
келді. Бәйгеге жан - жақтан небір мықты сәйгүліктер 
келгенін де ескертеміз. Бапкері - Рахимов Жарқын, 
шабандозы - Сағындық  Ерден.

Жүзден - жүйрік Спортшылар жарады


