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«Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық   филиалында бекітілген 
кестеге сәйкес азаматтарды он-
лайн және офлайн қабылдаулар 
өткізілуде.  Партияның  «Халыққа 
көмек» жобасы аясында   Қарасу 
ауылдық округінен  ауласындағы  
ауыз су құбырының жарылуына 

МӘСЕЛЕ ОҢТАЙЛЫ ШЕШІЛДІ 

«Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық Сайлауал-
ды бағдарламасын жүзеге асыру бойынша «Отба-
сы әйелдер және балалардың құқықтарын қорғау» 
бағыты қоғамдық кеңестің отырысында аудандық 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінде орында-
луы туралы "М.Байсақұлы" атындағы мәдениет үйінің 
әдіскері А.Серікова Барлыбек Сырттановтың 155 
жылдық мерейтойына арналып, Кеңқарын ауылдық 
клубы «Бабалар арманы мәңгілік ел», "Р.Тәжібаев" 
атындағы мәдениет үйінде «Барлыбек басқан жолда-
ры», Жаңалық ауылдық  мәдениет үйі  Б.Сырттанов  
жайлы видеороликтер, «Тұңғыш қазақ заңының 
авторы» Б.Сырттановқа арналған танымдық 
сағаттары және Ақсу аудандық кітапханасының 
«Тұлға рухына тағзым» атты тақырыпта «ZOOM» 
қосымшасы арқылы оқырмандар конференциясын 
ұйымдастырды.   

«Мемлекеттік тіл және БАҚ», «Мемлекеттік тіл-
тәуелсіздік символы», «Мен қазақша сөйлеймін» 
акциясы өткізіліп, әлеуметтік желіде жариялануда»,-
деді. 

Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы Қ.Бекбаланов 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ  
БАСТЫ НАЗАРДА

байланысты жөндеп беру туралы 
көмек сұраған жалғызбасты қарт 
ана Н.Т-ның өтінішін «Қарасу» 
бастауыш партия ұйымының 
төрағасы О.Баймадидің  демеушілік  
көмегімен су құбырына керекті 
құрал - жабдықтары ауыстырылып, 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. 

#Ардагерлерді ардақтайық
#Халыққа көмек
#30 игі іс

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,     
«Nur Otan» партиясы Ақсу 

аудандық филиалының 
эксперті.

«Бақытты отбасы» партиялық жобасы аясында ау-
данда өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасылар-
мен атқарылған жұмыстар туралы есеп  берді.  

Өз сөзінде «Ауданда атаулы әлеуметтік көмек 
алушы отбасыларының 1 жастан 6 жасқа дейінгі ба-
лаларына кепілдендірілген әлеуметтік топтама: ай 
сайын азық - түлік жиынтығы ретінде, тоқсан сайын 
гигиеналық жиынтық ретінде көмек берілуде. Қазіргі 
мерзімде 335 отбасының балаларына 1898 азық - 
түлік жиынтығы, 411 гигиеналық  жиынтық  алынып  
берілді. 

Денсаулықтарына байланысты мүмкіндіктері 
шектеулі 44 бала үйден арнаулы әлеуметтік көмек 
көрсету бөлімшесінде есепке алынып, әлеуметтік 
қызмет көрсетілуде. Мүгедектігі бар балаларға жыл 
сайын міндетті гигиеналық құрал түрлері (жөргек, 
сіңіргіш жайма, тері тазалағыш майлар), протездік - 
ортопедиялық құралдар және кресло - арбалар алы-
нып берілгендігін атап өтті. 

С.ЕРМҰХАНБЕТОВА,
аудандық мәслихат депутаты, 

қоғамдық кеңес төрайымы.

«Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық Сайлауалды 
бағдарламасын жүзеге асыру бойынша «Аграрлық 
сектор» бағыты бойынша қоғамдық кеңестің от-
ырысында мал және құс шаруашылығын жем-
шөп азықпен қамтамасыз ету, егістіктің жағдайын 
жақсарту жөніндегі жұмыстар туралы аудандық 
ауылшаруашылығы бөлімінің және ауыл округі 
әкімдерінің атқарып жатқан есептері тыңдалды.  
Бөлім бастығы А.Қасымов өз сөзінде «2021 – 2022 
жылдардың мал қыстатуына ауданы бойынша 180 
000 тонна шөп, 34 600 тонна пішендеме, 42 300 тон-
на сабан, 27 000 тонна жемдік азық, 43 200 тонна 
сүрлем дайындау жоспарланған. 

Бүгінгі күнге 17 ауылдық округі бойынша  102 300 
тонна шөп дайындалып, жоспардың 56,8% орын-
далды, соның ішінде 36 800 тоннасы жоңышқа, 
табиғи шөп 65 500 тонна, пішендеме 19 600 тонна  
дайындалып, жоспардың 56,6% орындалды, сабан 
8300 тонна, жемдік азық 6,8 тонна дайындалды. 
Қазіргі уақытта бұл жұмыстар жалғасуда және қатан 
бақылауға алынды.  

Жеке қосалқы шаруашылықтар үшін жем-шөптің 
қолжетімділігін қамтамасыз ету, өзіндік құнға тал-
дау жүргізу, бағасының оңтайлы құнын анықтау 
және бағасын ұстап тұру мақсатында аудан әкімінің 
төрағалығымен аудандық штаб құрылды. Жемдік 

Қыстың қамын жазда ойла
азық пен шөп сататын ірі  шаруа қожалықтарымен 
округ әкімдері арасында меморандумдар жасалды»-
деді. Жиында Қапал ауылдық округінің әкімі 
Н.Ерекенов ауылда шөптің аздығы және сырттан 
тасымалданып жатқан шөптің қамбат екендігін, 
Егінсу ауылдық округінің әкімі Д.Қырықбаев көктем 
айларында  судың дұрыс келмеуі  шөптің дұрыс 
шықпауына үлкен әсер тигізгендігін айтып осы 
мәселенің  көктем айларыныда оңтайлы шешілуіне 
ықпал етуді сұрады. Қалған ауылдық округ әкімдері 
қысқы дайындық жүргізіліп жем – шөп жинақталуда 
өзекті мәселе туындамайтындығын мәлімдеді. 

Қоғамдық кеңес отырысында қатысқан аудан 
әкімінің орынбасары С.Құсмолдин жаз айларын-
да малдардың жайлауға шыққандығын, апта сай-
ын мониторинг жүргізіліп отырғандығын және осы 
мәселе аудан әкімінің басты назарында екендігін 
айтып өтті. Қаралған мәселе кеңес отырысы бой-
ынша шешім қабылданып онда тиісті мекеме бас-
шылары мен округ әкімдеріне тұрғындар арасында 
түсіндіру жұмысын жүргізіп, ұйымдастыруды тапсыр-
ды. Қорытындысы қараша айында тыңдалатындығы 
ескертілді.

Қ.АБДЫРАХМАНОВ,
аудандық мәслихат депутаты, 

қоғамдық кеңес төрағасы.

«Nur Otan» партиясы  Ақсу 
ауданы бойынша «Өзгерістер 
жолы: «Әр азаматқа лайықты 
өмір!» атты  Сайлауалды 
бағдарламаның әр бағытының 
орындалуы депутаттардың басты 
назарында. 

Ақсу аудандық мәслихат 
жанындағы «Nur Otan» партиясы 
депутаттық фракциясының кезек-
тен тыс отырысында осы Сайлау-
алды бағдарламасының «Өмір 
сүру жағдайын жақсарту» 2.5 
тармағының Жансүгіров ауылын-
да салынатын 50 пәтерлі жалға 
берілетін тұрғын үй құрылысы 

ТҰРҒЫН ҮЙМЕН ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУ МӘСЕЛЕСІ ҚАРАЛДЫ

туралы аудан әкімінің орынба-
сары А.Сабырбаев, аудандық 
құрылыс бөлімінің басшысы 
Д.Қожабергенов, аудандық эко-
номика және бюджетті жоспарлау 
бөлімінің бас маманы А.Тұрбековтің 
осы бағыттағы атқарып жатқан 
жұмыстары тыңдалды.  

Бүгінгі күнге аталған тұрғын үйдің 
құрылыс - монтаждау жұмыстарына 
757 млн. теңге қаражатқа және 
осы 50 пәтерлі тұрғын үйдің 
инженерлік - коммуникациялық 
желілерінің құрылыс - монтаж-
дау жұмыстарына 109 млн. теңге 
қаражатқа облыстық құрылыс 

басқармасына қаражатқа сұраныс 
жасалып, бүгінгі күнге бастапқы 
50 млн. теңге қаражат бөлінді. 
Қазіргі уақытта сатып алудың 
порталы арқылы ашық конкурс 
жариялауға құжаттар дайында-
луда. Аудан әкімінің орынбасары 
А.Сабырбаев аудан орталығы  
Жансүгіров ауылында «Нұрлы 
жер» бағдарламасы бойынша 
салынып жатқан 30 тұрғын үй  
және   апатты  тұрғын үйдің орны-
на 12 пәтерлі көп қабатты тұрғын 
үйдің құрылысы биыл аяқталып, 
тұрғындарға берілетіндігі туралы 
баяндады.

К.ДӘУЛЕТБЕКОВА,
аудандық мәслихат 

депутаты, депутаттық 
фракция жетекшісі.  

Баршаңызды бүгінгі 12 тамыз – Халықаралық жастар күнімен шын 
жүректен құттықтаймын!

Жастар қоғамның қозғаушы күші. Ертеңгі елдің бек тірегі, болашақтың 
бастауы, еліміздің бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторы. Ал, 
бәсекеге қабілетті болу үшін өскелең ұрпақ ұлылардың ұлағатты өмір 
жолынан үлгі алып, келешекке кедергісіз жету мақсатында аянбай 
еңбек ете білуі керек.

Өйткені, ел болашағы жастарымыздың білімдері мен күш-
жігерлеріне, патриоттық сезімдеріне тікелей байланысты.

Бүгінгі жүзеге асып жатырған мемлекеттік бағдарламалар мен 
қолдаулар мүмкіндіктеріңізді толық жүзеге асыру үшін жасалып отыр. 
Білім дағдылары мен тәжірибесі мол жастар елдің экономикасын 
өзгерте алады.

Бүгінгі жастарымыз нарықтық заманда алғыр болуы керек. Сонда 
ғана алатын асуы мен бағындыратын белестері алда болмақ.

Құрметті жастар!
Алдағы уақытта да білім мен біліктіліктеріңізді тәуелсіз еліміздің 

өркендеуіне арнап, жастар саясатын дамытудағы мемлекеттік 
бағдарламалардың жүзеге асырылуына үлес қоса беретіндеріңізге 
сенімдемін.

Сіздердің әрқашанда игі бастамаларыңыз сәтті, болашақтарыңыз 
баянды болсын!

Еліміздің кемел келешегін нығайтудағы еңбектеріңізге зор табыс, 
мықты денсаулық, елімізге береке - бірлік тілеймін!

Есім Сейілханұлы БАЗАРХАНОВ,
 Ақсу ауданы әкімі.

 Жетісу жері  «ҚЫЗЫЛ» аймақта.  
Өңірде короновирус індетінің өсу 
қарқыны 0,7% - дан 0,9% - ға дейін 
артты. Соңғы аптада ең жоғары 
өсу қарқыны Алакөл, Балқаш, 
Ескелді, Іле, Қарасай, Қаратал, 
Кербұлақ, Сарқан аудандарын-
да және Қапшағай қаласында 
байқалады.

2020 жылдың наурызынан ба-
стап барлығы 33 339 зертханалық 
расталған КВИ жағдайы тіркелген. 
Ал, соңғы тәулікте кеселге 
шалыққандар саны 315-ке жет-
кен. 41 жағдай 14 жасқа дейінгі 
балалар арасында анықталса, 
27 оқушы мен 1 студент індеттің 
ілмегіне ілінгені белгілі болып 
отыр. 

«Бүгінгі күні аймаққа 
вакцинаның бірінші бөлігінің  
634 255 доза келіп түсті. Дерек-
тер, I компонентін 561 506 мың 
адам, екіншісін  406 345 тұрғын 
қабылдағанын растап отыр.  
Қазіргі таңда облыста 73 749 
вакцииниа дозасы бар»,-дейді 
Алматы облысы санитарлық-
эпидемиологиялық бақылау 
департаменті басшысының орын-
басары Асхат Чарапиев. 

Айта кетейік, 2 тамыз күні Ал-
маты облысының бас санитарлық 
дәрігерінің жаңа Қаулысы шықты. 
Онда карантиндік талаптар 

Алматы облысында 
 ахуал ушығу үстінде

күшейтіліп, бір қатар шектеу ша-
ралары енгізілді.  

Бас құжаттағы негізгі шарттар 
мынадай: 

1. Білім беру орталығындағы 
адам саны 15-тен аспау керек;

2. Азық-түліктік емес дүкендер 
сенбі - жексенбі күндері жұмысын 
тоқтатады;

3. Сұлулық салондары алдын-
ала жазылу бойынша жұмыс 
істейді;

4. Ашық және жабық  базар-
лар жұмыс күндері 10:00-17:00-ге 
дейін істейді

(Сенбі - жексенбі күндері 
жұмысын тоқтатады);

5. Медициналық мекемелер 
алдын - ала жазылу бойынша 
қызмет көрсетеді;

6. Қоғамдық көліктердің 
қызметіне сенбі - жексенбі күндері 
тыйым салынады;

7. «Қазпошта» АҚ, Банк, ХҚКО 
9:00-18:00 аралығында алдын-
ала жазылу бойынша қызмет 
көрсетеді

(Сенбі-жексенбі жұмыс 
істемейді);

8. Ұйымдар мен кеңсе 
қызметкерлерінің 80%-ы 
қашықтықтан жұмыс жасауы тиіс;

9. Кинотеатр, мәдени нысандар, 
бильярд, боулинг клубтарының 
жұмысы тоқтатылады.

ҚҰРМЕТТІ АУДАН 
ТҰРҒЫНДАРЫ!

ҚЫМБАТТЫ ЖАСТАР!

12 ТАМЫЗ – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАСТАР КҮНІ!
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10 тамыз қазақтың бас ақыны Абай 
Құнанбаевтың туған күні. Бұл күн күнтізбеде 
Абай поэзиясы күні деп жазылған. Биыл Абайдың 
туғанына 176 жыл болды.

Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы 1845-1904 жылдары 
өмір сүрген. Ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, 
қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, компози-
тор, аудармашы, саяси қайраткер.

Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының 
әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау 
еткен. Ол Шығыс пен Батыс мәдениеті мен өркениетін 
жетік білген. Бірқатар әлем ойшылдарының 
еңбектерімен жақсы таныс болған.

Философиялық трактаттар стилінде жазылған 
«Қара сөздері» – тақырып ауқымдылығымен, 
дүниетанымдық тереңдігімен, саяси-әлеуметтік 
салмақтылығымен құнды.

Оның шығармалары бүгінгі күнге дейін әлемнің 60 
тіліне аударылған.

Қазіргі таңда Алматыда ақынның атымен 
жоғары оқу орны, опера және балет театры, үлкен 
даңғыл аталса, көркем әдебиет саласы бойын-
ша мемлекеттік сыйлық тағайындалған. Шығыс 
Қазақстан облысындағы бір ауданға, Қарағанды 
облысындағы бір қалаға аты берілген. Сондай-ақ Іле 
Алатауының теңіз деңгейінен 4010 метр биіктіктегі 
шыңы да ақын есімімен аталады.

Ақынның туған күніне орай 10 тамыз Абай поэзиясы 
күні аталып өтіледі.
________________________________________
Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.
Жақсы менен жаманды айырмадың,
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың.
Бет бергенде шырайың сондай жақсы,
Қайдан ғана бұзылды сартша сыртың?
Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді,
Аузымен орақ орған өңкей қыртың.
Өзімдікі дей алмай өз малыңды,
Күндіз күлкің бұзылды, түнде – ұйқың.
Көрсеқызар келеді байлауы жоқ,

2 бетАЌСУ ӨЊІРІ13  тамыз 2021 жыл

Абай ақын ғана емес, ағартушы, ау-
дармашы, сазгер, аузы дуалы би және 
өз заманының заңғар заңгері бола 
білген, сан қырлы талантымен танылған 
тұлға. Жалпы алғанда, Абайды Тәңіріміз 
сыйлаған адамзаттың алыбы десек 
қателеспейміз.

Семей өлкесінің Шар өзенінің бойын-
да үш дуанның үлкен құрылтайы өтетін 
болып, оған өңірдегі би-болыстармен 
бірге өлкенің генерал-губернаторы Це-
клинский де қатысады. Абай ұлықпен 
жеке кездесу барысында ислам 
дінімен, ұлттық дәстүр-салтымен және 
шаруашылық жүргізу үрдісімен өзіндік 
дала заңдарының барлығын, ал бұқара 
халықтың тұрмыс-тіршілігімен мүлде 
үндеспейтін орыс заңдарымен елді 
күштеп басқаруға болмайтынын, өз зама-
нына сай өркениетті қоғам заңнамасын 
қалыптастыру керектігін асқан 
дипломатиялық шеберлікпен түсіндіреді.

Ел ішіндегі жер, жесір дауы, кісі өлімі, 
барымта мен құн төлеу мәселелері бой-
ынша туындаған азаматтық-құқықтық 
қатынастардан, қазақ арасында сирек 
кездесетін қылмыстық оқиғалардан 
туындаған мәселелерді әділетті шешуде 
аузы дуалы би-болыстардың тәжірибесін 
де өмірде қолдануға болатынын нақты 
дәлелдеп шығады.

Абайдың халық арасындағы зор 
беделі мен әділ билік құру шеберлігіне 
іштарлық көрсетіп, артына шам алып 
түскен қазақтың шынжыр балақ, шұбар 
төс атқамінерлері  осы құрылтайда Абай-
ды құртуға бел буады. Бірақ Абайдың 
патшаның өлкедегі ең жоғары шенді 
ұлығымен жолығып, өздерінің өресі 
жетпейтін құқықтық мәселелерді жаңаша 
шешуге уағдаласқанынан хабардар 
болған әрі ұлықтың қаһарынан ыққан 
қаныпезерлер оның беделін мойындауға 
мәжбүр болып оны осы сайлауда 
бірауыздан құрметтеп төбе би етіп сай-
лайды.

Патшаның жоғары шенді ұлықтары мен 
өлкедегі барша болыс-билерден қолдау 
көріп қанаттанған Абай Шар өзенінің 
бойында  бірнеше көзі мен көкірегі ашық 
азаматтарды қасына алып үш күннің 
ішінде 160-қа жуық баптан тұратын «Шар 
ережесі» атты заңдар жинағын халыққа 
жариялайды. 

Осының өзі-ақ хакім Абайдың Әз 
Тәукенің «Жеті жарғы», Қасым ханның 
қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы атты 
заңдармен қатар орыс мемлекетінің 
заңдарын да жетік білгенін, адам мен мем-
лекет өміріндегі құқықтық қатынастарды 
реттейтін заңдарды халқымыздың ұлттық 
ерекшеліктерін ескере отырып сауатты 
жасағанын, заң шығарушылық қабілетінің 
жоғары болғандығын дәлелдейді. 

Бұл заң Семей, Өскемен, Жетісу өлкесі 
мен Қытай жеріндегі  кейбір аймақтарда 
қолданыста болып, халыққа қызмет етеді.

Заңнама жинағы ретінде заң актісі 
Қазан қаласының баспасында басылып, 
дала төсіне  тарайды. Кейбір тарихи 

АБАЙ АҚЫН ҒАНА ЕМЕС, 
ОЛ - АУЗЫ ДУАЛЫ БИ 

ӘРІ ЗАҢГЕР: 
ДЕРЕКТЕР НЕ ДЕЙДІ?

Осы заңның нұсқасы Семейдегі Абайдың 
мұражайында ең құнды жазба экспонат 
ретінде алтын қорда сақтауда тұр.

Абайдың заңгерлігі мен қара қылды 
қақ жарған әділ билігі туралы ел аузында 
жүрген аңыз-әңгімелер ел ішінде әлі де 
кездеседі. Қазақтың заңғар ғалым-заңгері, 
марқұм С.Зиманов Заң және филосо-
фия институтының директоры лауазы-
мын атқарған тұста Шыңғыстауда болып, 
Абайдың әділ билігі туралы тың деректерді 
жинақтап, жарыққа шығарғанын үлкен 
зиялылықтың, ұлттық патриотизмнің және 
өз ұлтын сүюдің  шынайы белгісі деп 
бағалауға болады.

Абайдың жас шағында өлеңдерін ұзақ 
уақыт бойы басқа адамдардың атынан 
шығарып келгені жайлы оның арғы ата-
сы Өскенбайдан, өз әкесі Құнанбайдан 
жалғасып келе жатқан билікке баулынуы-
нан туындаған жағдай деп есептеуге бо-
лады. 

М. Әуезовтің «Абай жолы» эпопея-
сында да жасөспірім Абайды әкесі 
Құнанбайдың қасына ертіп жүріп даулы 
мәселелерді шешу жолдарын үйреткені, 
билікке баулығаны айтылады. Ұлы ақын 
Әз-Тәукенің «Жеті жарғы», «Қасымханның 
қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы» 
атауларымен белгілі болған дала де-
мократиясына құрылған әділ заңдарын, 
Әнет бабаның араласуымен жазылған 
қазақы заңнамалық нормаларды және 
қара қылды қақ жарған  би-болыстардың 
билік айту әдістерін жетік білді.

Қазақ арасындағы түрлі дауларды 
сұңғылалықпен ақылдылықпен шеше 
білгендігі оның заңгерлік қабілетінің аса 
жоғары екендігін айқын дәлелдейді. 

Шыңғыстау өңірінде көнекөз қариялар 
Абайдың қазақ арасында жиі кездесетін 
жер, жесір дауы, барымта, кісі өлімі мен 
құн дауларына байланысты шығарған 
әділетті шешімдері жайлы аңызға бергісіз 
әңгімелерді күні бүгінге дейін тамсана ай-
тады.

Абайдың зорлық-зомбылыққа жақын 
тұратын қарадүрсін Оразбайлардың 
және елдегі орыс шенділерімен 
ауыз жаласқан үстем тап өкілдерінің 
заң бұрмалаушылықтары, байлығы 
мен билігіне мастанған байшікеш 
алкеуделердің өзін жабылып 
сабаған әрекеттері, пара үшін заң 
бұрмалаушылыққа жол берген прокура-
тура, сот органдарындағы келеңсіздіктер 
жайлы шағымданғаны әділетсіздіктің 
салдарынан болған мәжбүрлі жағдай деп 
ұғынуымыз керек.

Тумысынан текті, ержүрек, пейілі Ұлы Да-
ласындай дарқан қазақ халқы өмір сүрген 
қасиетті жерде абақты, балалар, қарттар 
үйінің ұлықтар мен билерді парамен са-
тып алу сияқты келеңсіз жағдайлардың 
болмағаны тарихымыздан белгілі. 

Ұлы Дала төсінде өзіндік шы-
найы демократиялық басқару жүйесі 
қалыптасқан. Қаны мен жаны таза, ту-
мысынан кеңпейілді, ержүрек, даналығы 
дараланып тұратын қазаққа ішімдік ішу, 
шылым шегу, алаяқтық, парақорлық, 
жалақорлық сияқты аса зиянды 
құбылыстардың отарлаушылармен бірге 
келгенін Абай өз шығармаларында ба-
яндайды, қазақ қоғамын жиіркенішті 
әрекеттерден аулақ болуға шақырады. 

Осы тарихи мәліметтердің өзінен-ақ 
Абайдың қазақ пен орыс халықтарының 

өзіндік ұлттық тұрмыс-тіршілігін, салт-
дәстүрін ғана емес, екі халықтың өзіне тән 
заң жүйесін де жетік білгенін аңғарамыз.

«Өзі жазған заңды өзі ескермеген елдің 
дамуы кері кетеді» деген ғұламаның 
даналығында заңның әділетті қоғам 
құрудағы ерекше маңызы барлығы 
айтылады. Тәуелсіз мемлекетіміздің 
заңдарының басым бөлігінің бұрынғы 
Кеңес одағының, Ресейдің және 
Батыстың ықпалымен және сарынымен 
жазылғандықтан ұлттық ерекшеліктеріміз 
ескерілмеген деуге болады. 

Барлық заңымыз алдымен өз ұлттық 
ерекшеліктерімізді ескере отырып, алды-
мен мемлекеттік тілде дайындалуына қол 
жеткізуіміз керек. Ондай олқылықтарды 
түзету, ежелден келе жатқан салт-
дәстүрімізге, тұрмыс-тіршілігімізге 
етене жақын ұлттық заңнамамызды 
қалыптастыру заң шығарушы органның, 
білікті ғалым-заңгерлеріміздің кезек 
күттірмес міндеті болуы керек.

Заңғар ғалым-заңгеріміз, марқұм 
С.Зимановтың басшылығымен 
«Қазақтың ежелгі заңдары» атты он 
томдық жинағына қазақтың ежелгі әдет-
ғұрып заңдарының бір жүйеге келтіріліп 
жинақталып жарыққа шығуының өзі 
өткенімізге деген құрмет, ұлттық тектілік 
деп бағалауымызға әбден болатын 
қайраткерлік деуге болады. Мұның 
бәрі өз кезегінде қазақ қоғамында орыс 
отаршылдығына дейін де дәстүрлі ис-
лам дінімен, әлемдегі ең озық үлгідегі 
салт-дәстүрімізбен және өзіндік ұлттық 
тұрмыс-тіршілігімізбен біте қайнасқан 
әділетті ұлттық озық заңнамамыздың 
болғанын дәлелдейді.

Халқымыздың заң мәселесіндегі 
бұқаралық сипатта сауатын көтеру алды-
мен өзіңді сыйлату, одан кейін Қазақстан 
атты әлемдегі жалғыз Отаныңды, ата-
бабадан алтын мұра болып қалған 
қасиетті жеріңді сүю екенін әрбір 
қазақстандық азамат санасымен түсіне 
білсе, қысқасы «Өзіңді өзің жаттай сыйла, 
жат жанынан түңілсін» дегендей ел ішінде 
береке, бірлігіміз және бақуатты тірлігіміз 
болса қаһарман Тоныкөк пен Күлтегін ба-
баларымыз армандаған «Мәңгілік елге» 
айналарымыз және әлемнің ең дамыған 
алпауыт мемлекеттерімен тең дәрежеде 
бәсекелесе алатын, халықаралық 
деңгейдегі беделі жоғары елге айналары-
мыз сөзсіз.

«Адамзаттың Абайы» атанған 
даңқты бабамыздың қайсы заманда да 
маңызын жоймаған баға жетпес құнды 
еңбектерінен сусындай білсек, рухани, 
адами, мәдени, имани деңгейі жоғары, 
ынтымағы мен ырысы тасыған өркениетті 
елге айналатынымызға, сөйтіп, 
болашағымыздың барлық жағынан да 
жарқын боларына сенімім мол деп айта 
аламын. 

Бекмұхамет СЕРІКБАЕВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

деректерде Абайдың заң шығарушылық 
пен әділ билік ету даңқының Жетісу 
өлкесіне де тарауының нәтижесінде 
ол өлке атқамінерлерінің құрылтайына 
шақырылып заң жазған деген мәлімет 
кездеседі. Бірақ жазбаша нұсқасы 
сақталмаған.

Заманымыздың классик жазушысы 
М.Әуезовтің шығармаларында аталған 
заңның бірнеше баптарының ел аузы-
нан жазылып алынғаны ғана айтылады. 
Кейбір мұрағаттық деректерде Кеңес 
Одағы кезінде жазушы Ғ.Мүсіреповтің 
заңның көшірмесіне алғысөз жазып, жа-
зушы С.Байжановқа беруімен кітапша бо-
лып шығып, елге тарағаны да айтылады. 

Бір күн тыртың етеді, бір күн – бұртың.
Бас-басына би болған өңкей қиқым,
Мінеки бұзған жоқ па елдің сиқын?
Өздеріңді түзелер дей алмаймын,
Өз қолыңнан кеткен соң енді өз ырқың.
Ағайын жоқ нәрседен етер бұртың,
Оның да алған жоқ па құдай құлқын?
Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ,

Сапырылды байлығың, баққан жылқың.
Баста ми, қолда малға талас қылған,
Күш сынасқан күндестік бұзды-ау шырқын.
Оңалмай бойда жүрсе осы қыртың,
Әр жерде-ақ жазылмай ма, жаным, тырқың?
Қай жеріңнен көңілге қуат қылдық,
Қыр артылмас болған соң, мінсе қырқың?
Тиянақсыз, байлаусыз байғұс қылпың,
Не түсер құр күлкіден жыртың-жыртың.
Ұғындырар кісіге кез келгенде,
Пыш-пыш демей қала ма ол да астыртын?
________________________________________
ТОҒЫЗЫНШЫ СӨЗ
Осы мен өзім — қазақпын. Қазақты жақсы көрем 

бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын 
қостасам керек еді. Уә әрнешік бойларынан адам жақсы 
көрерлік, көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам 
керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болма-
са, мұнысы бар ғой деп, көңілге қуат қылуға жаратсам 
керек еді, ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, 
мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді, то-
бына бармай, «не қылды, не болды?» демей жату ке-
рек еді, ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп 
кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге, жөнделер, 
үйренер деген үмітім де жоқ. Бұлардың бірі де жоқ. Бұл 
қалай?  Бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді.

Мен өзім тірі болсам да, анық тірі де емеспін. 
Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме-өзім ыза 
болғанымнан ба, яки бөтен бір себептен бе? — еш 
білмеймін. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. 
Ашулансам, ызалана алмаймын. Күлсем, қуана алмай-
мын, сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес, 
бәрі де әлдекімдікі. Қайратты күнімде қазақты қиып 
бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп, үміт етіп 
жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітімді үзген кезде, өзге 
жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық кайрат, 
жалын сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген 
қуыс кеудемін. Тегінде ойлаймын: бұ да жақсы, өлер 
кезде «әттегене-ай, сондай-сондай қызықтарым 
қалды-ау!» деп қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болма-
са, артқа алаң болмай өлуге.
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Болгария астанасы - Софияда ММА бойынша жастар 
арасындағы әлем чемпионатында жерлесіміз ЖАҚАН АРУЖАН 

қола медальға ие болды. Бапкері - Азат МҰСАБАЕВ.

Жерлесіміз КЕНЕСАРЫ АРУЖАН самбо күресінен 
Азия біріншілігінде ІІ орын алғаны үшін Алматы 

облысының спорт басқармасы Н. Тенизбаев және самбо 
федерациясының президентінің қабылдауында болып, 

Алғыс хатпен марапатталды. 
Аружан бұдан бұрын да наурыз айында Қызылорда 

қаласында самбо күресінен Қазақстан Республикасының 
Чемпионатында 2003 - 2004 жылы туған жасөспірімдер 

арасында 72 келі салмақта І орын алған болатын. 
Жаттықтырушысы - Бүкенов Жанболат.  

Польша мемлекеті Кельце қаласында Бокстан Жастар және 
Қыздар арасында Әлем Чемпионаты өтті. Әлемнің 56 - ы 

мемлекетінен 190 спортшы қатысты. Алматы облысынан 
ОЖСШМ спортшысы ШАЯХМЕТОВА ЖҰЛДЫЗ 60 кг. салмақ 

дәрежесінде ІІ орын алды.

Әлем чемпионы МАШАЕВ ЕЛУБАЙ МИЗАМҰЛЫ ағамыз 
Өзбекстанда өткен Азия біріншілігінде гір көтерудің 

чемпионы атанды.

"Ақ бидай" Алматы облысының біріншілігінде Сәкенұлы 
Жігер ІІ орынға ие болды. Жетісу бөрісіне Ақсу ауданының 

намысын қорғап барған Жігер IV орынды иеленген болатын.

Өскемен қаласында өткен 23 жасқа дейінгі әйелдер 
күресінен Қазақстан Республикасының чемпионатында 

ІІ орын алған ШАҒАЕВА АЛТЫН.

Спорттың адам өмірінде ала-
тын орны зор екендігін бәріміз 
білеміз. Спортпен айналысқан 
адамның денсаулығы мықты, 
өзі шыдамды болады. Біздің ата 
- бабаларымыз “тәні саудың – 
жаны сау”,-деп бекер айтпаған. 
Спорттың қай түрімен айналысу 
адамның қабілетіне байланысты 
болады.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің 
“Қазақстан - 2030” стратегиялық 
бағдарламасында халықты са-
лауатты өмір салтына ынталан-
дыруды басым бағыттың бірі 
ретінде атап көрсетті. Бүгінгі 
таңда елімізде үлкен ағалардан 
кішкентай балаларға дейін дене 
тәрбиесіне ерекше мән беруде.

Мектептегі оқу тәрбие 
жұмыстарының басты міндеті – 
оқушылардың ой - өрісін дамыту, 
сабақ үлгеріміне қажетті жағдай 
тудыру, денсаулығын сақтап, 
денесін шынықтыру. Ол үшін 
мектептегі барлық жұмыстар 
балалардың жасына лайық, 
организмдерінің ерекшеліктеріне 
сай жасалады. Оқу - тәрбие 
жұмыстарының ұзақтығы, 
ауырлығы оқушылардың жұмыс 
қабілетіне, жыл маусымдарының 
организмге әсеріне байла-
нысты жоспарланады. Оқу 
бағдарламасы балалардың 
жасына қарай жылдан жылға 
күрделеніп отырады. 

Оқу жоспары балалардың жыл 
бойындағы еңбек қабілетін де 
ескереді. 

"Салауатты өмір сүру дегеніміз 
– тазалық сақтап, дене тәрбиесі 
және спортпен шұғылдану". 
Дене шынықтыру мен бұқаралық 
спортты дамыту – салауатты 
өмір салтын қалыптастырудың 
негізгі шарты. 

Алматы облысы, Ақсу ау-
даны бойынша Балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебіне 
қарасты, «Батыр» спорт кешені, 
Сиқымов атындағы орталык 
стадион және Қызылағаш 
ауылындағы  спорт кешенін 
қосқанда, 14 ауылда спорттың әр 
түрі бойынша секциялар жұмыс 
істейді. 

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті, Ел-
басы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың Қазақстан 
халқына Жолдауында бүгінгі 
күннің өте өзекті мәселелерінің 
бірі - ұлт саулығы мәселесін 
шешудің нақты қадамдары мен 
жолдары көрсетілген. «Шыны-
мен де, егер біз олимпиада чем-
пиондарын тәрбиелегіміз келсе, 
бірінші кезекте жергілікті билік 
органдарын бұқаралық спортты 
жан - жақты дамытуға мәжбүрлеу 
керек. Олимпиада чемпиондары 
қажет. Бірақ, бұқаралық спорт 
одан да маңызды. Ұлт саулығы 
– стратегиялық тұрғыдан өте 
маңызды мәселе. Өйткені, егер 
біз жастардың спортпен айна-
лысуына жағдай жасасақ, онда 
жасөспірімдер арасындағы 
қылмыс азайып, темекі шегу, 
нашақорлық сияқты бірнеше  
проблемаларды түбірімен жоюға 
мүмкіндік туар еді, – деп Елба-
сы болашақ жастарымыздың 
саулығын әріден ойлап, 
бұқаралық спортты дамытудың 
маңыздылығын өте жақсы 
ескертіп айтқан. Спорт мектебіне 
жаңа технологияға сай оқу – 
жаттығу, әдістеме жұмыстары 
жоғары деңгейге қойылған. 
Ақсудың атын әр деңгейдегі 
жарыстарда  асқақтатып, ау-
дан қоржынына  жүлде са-
лып жүрген жас жеткіншектер 
жетерлік. Республикалық 
чемпионаттарға  және облыстық 
жарыстарға шығып әртүрлі 
спорт түрлерінен жоғары 
деңгейдегі жүлделі орындарға 
көтерілген жасөспірімдер  осы 
ауданымыздың спорт мектебінің 
мақтаныштары. 

Б.ШАЛАПОВ,
облыстық балалар 

мен жасөспірімдер спорт 
мектебінің директоры.

СПОРТ – ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ 
15 ТАМЫЗ СПОРТ КҮНІ!
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Қара өлеңнің қадірін түсініп, 
қолына қағаз бен қаламды 
серік еткен шығармашыл жан-
дар Ақсу өңірінде бас қосты. 
Әдеби ортаның басын бір арнаға 
тоғыстырған осы кеште барлық 
қонақтардың аузында болған 
«Батыр аға» Берікбол Қасымов, 
аудандық мәслихат хатшы-
сы Бейбіт Сүлейменов, «Ақсу 
аудандық» қоғамдық қорының 
төрағасы Ғабит Мұсабаланов, 
аудан әкімінің орынбасары Ғазиз 
Есжановтар болды.

Кездесу негізінде орталықта 
бой көтерген Бөрібай батыр 
ескерткіші маңын абаттанды-
ру мақсатында жасалған Ілияс 
бабамыздың кіші архитектуралық 
мүсіні алдында өтуі керек бо-
латын. Карантиндік шараларға 

Уассаламағалейкум,
Акындардың асқағы!
Акындардың аскары!
Сомдалыпты албырт шағың арманшыл,
Тас түлекті көрдім, міне, тастағы.

Бозбала ақын, алдыңда сан сын тұрды.
Тылсым дүние баурап алды ырқыңды.
Бөрібайдай бабаң өткен айбарлы,
Молықбайдың сазды күйі сиқырлы,
Көтеpетін рухыңды.

Мұраң кандай алуан тарих қопарған,
Текті тұлға жақсылардан бата алған,
Тас тұғырың алдымда тұр қашалған.
Өлеңдегі өзің Қызыр Ілияс,
Орныңды кім баса алған!

Жазғаныңды жиі оқимын парақтап,
Қызыл қоғам ақ – қарасын сараптап,
Жамандықты қуғың келді аластап.
Жала жапты қандай ғана керауыз,
Отты ақынға жаны таза, ары аппақ.

Жалақордың жанына жан жуымас,
Пәле - жала жүрген жері кір - лас,
Өзіңді атқан қоғамға ішім жылымас.
Қадам бастың ғасырлардан ғасырға,
Менің пірім - Ілияс!

Төгілгенде сонау жылы ырысың,
Кезікті де талқы, азап ұлы сын,
Паршалады - ау көңіліңнің шынысын.
Барша ақынға үлгі болды мол мұраң,
Ақындардың пірісің,
Ірілерден ірісің!

Жомарт ИГІМАН.

Баба рухына тағзым!
Рухы асқақтап тұр бабамыздың,
Күй шерткен үнін естим даламыздың.
Күй, Күйші, Дала дастан поэмасы,
Мерейін асқақтатқан дара боздың.

Әуелде бала Ілияс атаныпсыз,
Қобызшы Молықбайдан бата алыпсыз.
Алаштың асыл текті байтерегі,
Ақынның жырын арнап айта келді.

Ескерткіш бала Ілияс аясында,
Бөрібайдай бабамның саясында.
Сүйініп жүрегімнен жыр ақтардым,
Күш, жігерін ақының аясынба!

Табиғат тамашасын жаздың жырмен,
Тамсантып, тамылжыта тәтті сырмен.
Жазғытұрым, Жаз, Күз, атты өлеңдерің,
Оқыдымда ой түйіп кемелдендім.

Бейбіт күн, азат елді аңсағансыз,
Артыңа өшпес дара жол салғансыз.
Кешегі дара жолың сара жол боп,
Ұрпаққа поэзиямен қалдырдың із.

Бабамның рухына бағыштадым,
Тағдырдың көрмейсіңбе тоғысқанын.
Бала мүсін ескерткіш аясында,
Ағыттым өлең, жырдың ағыстарын.

Жазып ем қалам тартып жастайымнан,
Іске аспай қалушы еді бастағы арман.
Рухың шабыт берде шау тартқанда,
Ендігі өлең ойды тастай алман.

Жұлдыз ең көкжиекте жанып тұрған,
Ер едің Жетісуда асыл туған.
Әрдайым көз алдыма елес берер,
Жол сілтеп тұрғандай боп, алып тұлғаң.

Қараймын қалт жібермей мүсiнiңе,
Болады ақын ойын түсінуге.
Қияға көз жіберіп, ой саласың,
Қазақтың маңдайында сен дарасың. 

Раушан НҰРШАБАЕВА.

Ер атанған езілтпей ел еңсесін,
Бабамыздың түсімде көрем сесін.
Жердің қамын, елдің қамын ойланып,
Қуатыңды жинай білдің бойға нық.

Жаның сергіп, көңіл мұңы тынығар,
Өмірдің бұл ләззаты не кім ұғар?
Поэзия деген өлшеусіз бір өр десек,
Оның заңғар - өз биігі, шыңы бар.

Аруағыңнан айналайын бабалар,
Сені ұмытқан қалай бақыт таба алар.
Поэзия өлкесінің пірі көп,
Ілиястың орны бөлек саналар.

Тартса дағы тірлігінде талай мұң,
Шығыстан бір атқандайын арай күн.
Елін сүйген, жерін сүйген шын ақын,
Мәңгілікке есіндесің талайдың.

Нұрдана АЙНАҚҰЛОВА.

Ілияс шыңы

Менің пірім - Ілияс

байланысты тау баурайындағы 
бірінші панарамада Салынып 
жатқан «Түймебас» сәйгүліктің 
ескерткіші жанында алты қанат 
ақ ордалы киіз үй тігіліп, жер-
ге жайылған қазақы дастар-
хан басында еркін форматта 
ұйымдастырылған басқосуға 
бүгінде аймаққа ғана емес, елге 
белгілі қара сөздің қаймағын 
қалқыған жыр жампоздары жиыл-
ды. Сонымен алыс-жақыннан ат 
сабылтып жеткен сөз сүлейлері 

қызықты әңгімелер, естеліктер ай-
тып, өздерінің Ілияс бабамызға 
арнаған өлеңдерін оқып, той ду-
манын қыздырды. Шараға өңірге 
танымал Қазақстан Жазушылар 
одағының Алматы облыстық фи-
лиалы төрағасының орынбасары, 
ақын Жангелді Немеребай, Janr 
әдеби клубының президенті, жазу-
шы Есболат Айдабосын, ақындар 
Сағыныш Намазшамова, Гүлбақыт 
Қасен, Торғын Тұрлыбаева, жас 
қаламгерлер Салтанат Құмархан, 

Қалқаман Әбдірахманұлы, Ер-
ден Нұрахмет, Бибарыс Өмірбай.
Сарқан аудандық газетінің 
директор - бас редакторы, 
ақын Жомарт Игіман, Ақсудың 
ақындары тарихшы, ақын Бо-
латхан Боранбаев, Ербол Ораз-
беков, Раушан Нұршабаева, 
Нұрдана Айнақұлова және мен 
біржағы ақын, бір жағы баспасөз 
өкілі ретінде мен де қатысып, өз 
өлеңімді оқыдым.

Өзіміздің жерлесіміз Діңгектің 
қызы, Жетісу телеарнасының 
режиссері Жанар Рахипова 
да ортамызда болып, келесі 
кездесуді Жамау Бұхарбаевқа 
арнау туралы ұсынысын айтып, 
Жамау ақынның Құдаш ақынға 
арнаған "Жалғыз тораңғы" өлеңін 
оқыды. Сиқымов атындағы орта 
мектебінің жас ақын қызы Мар-
жан Ілияс атасының "Жетісу 
суреттері" өлеңін мәнеріне 
келтіріп орындады.

Кездесу соңында қонақтарға 
"Бөрібай батыр" кітабы мен Ілияс 
Жансүгіров төсбелгісі табыстал-
ды.

Баба рухына арналып құран 
бағышталды.  

Ақындардың оқыған өлеңдерін 
қосымша жариялап отырмыз.

Ербол СЫМХАНОВ.  

ЖЫР СҮЛЕЙЛЕРІНІҢ 
БАС ҚОСУЫ
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Шалқар шабыт кернесе бойда тулап,
Шалқытайын жыр-жақұт ойлы шумақ.
Іңкәр сезім төгілсе жүректегі,
Арқыраған Ақсудай өлең тумақ.

Құлаш жайған кең дала төсіндегі,
Мәңгі өлмес ұлылар көшіндегі,
Жер жәннаты Жетісу, Арқаменен,
Арда қазақ тел емген қос емшегі.

Құлагердей жүйрік ат Ақан мінген,
Қолындағы Көкжендет көкжал ілген.
Өлеңменен Ілияс өрнектеген,
«Құлагерді» өлтірмей өңін берген.

«Күйі» болып «Күйшінің» шертілмеген,
Ілияста бір жұмбақ кертілмеген.
Бізге мұра асыл-жыр, өлеңдері,
Ал өмірі қатқан мұз ертілмеген.

Қатқан мұз да ериді балқытқанда,
Өлең – қыран, көгінде шалқытқанда.
Тағдыр деген тар көзді тар сақина,
Бұғау салып қойсаң да қылғытқан ба?!

Жолын қудым сіз салған саралықтың,
Айтылмаған менде бір жаңалықпын.
Кімдер келіп кетсе де өмір көштен,
Ізін жалғап жүремін даралықтың.

Бибарыс-Сұлтан ӨМІРБАЙ.

«Күйі» 
болып «Күйшінің» 

шертілмеген... Сырғып маржан тамшылары жанардан,
Тоғысқандай толқын-толқын сан арман.   
Жетісудың мөп-мөлдір бір айнасы –  
Жарқырайды арынды Ақсу ағарған...

Арқырайды бір сәт үні тынбайды,
Су түбінде сыңсып ағар мұң-қайғы.
Айбатымен Тәнекенің рухтанып,
Молықбайдың күйін ұйып тыңдайды.

Биік-биік мұздықтарда бастауы –
Құлар сүйіп Алатаудың тастарын.
Ақсудайын арқырайды өнерде – 
Ілиястай жас дарын. 

Сыр да, жыр да төгіледі аста-төк,
Бәйге бермес жирен, күрең, қасқа көп.
Ақсу, сенде бар әлемнің бояуы:
Суың – әппақ, жағаң – жасыл, аспан – көк. 

Ақсу, сенде кіл асылдың бәрі бар, 
Тереңіңнен меруерт, ақық табылар. 
Тамыр алған бір түп жусан киелі, 
Сенде туған ұланыңның бағы бар. 

Сұлулықтың суретісің шынайы,
Табиғаттың түрлентесің шырайын.
Көздің жауын алатын әр тамшыңнан 
Мың бір орам моншақ тізіп шығайын.

Ақсу, сенің жағаңа кеп тұрайын...
рұқсат етші...

Гүлбақыт ҚАСЕН. 

Ақсу, сенде бар 
әлемнің бояуы

От қылып бойымдағы сәл ұшқынды,
Жүретін жақындатып алыс күнді.
Бір күні Қайрат дейтін жерлес ағам,
Ақсулық Бекболатпен таныстырды.

Ол ағай өзі әнші, жыршы да екен,
(Дейтіндей бар өнерді ұршық етем)
Айтыстан ауданда алға жан салмапты,
Шалқыған шабыты да дүркін екен.

Қарамай қара түннің дауылына,
Қарамай қара аспанның жауынына.
Қалада кездестірген бізді ағамыз,
Бастады Ілиястың ауылына. 

Деместен кімді жақын, кімді бөтен,
Қарсы алды ағынды Ақсу,жырлы  мекен,
Қонақжай бізді ерткен  Бекболат та, 
Киелі сол өңірдің тұрғыны екен.

Сол  түні сырлы әлемге жырақ барып,
Отырдық ән шалқытып, жыр ақтарып.
Қымыздан қыза - қыза байқамаппыз,
Ағарып таң атқанын  құлақтанып.                  

Балап сол туыстыққа таныстықты,
Жеңгей де сый көрсетті нағыз құтты.
Бір кезде сандығына сақтап жүрген,
Жейдесін  Ілиястың алып шықты.

Ілиястың жейдесі
Таң қалдық көрген сәтте зат асылын,
-Ақынның жейдесі ме?
- Аха, шыным!
-Деді де Бекең бізге жейде жайлы,
Ағытты әңгімесін атасының.
                           2
Тілектес Ілиястың  тілегімен.
Достары болған дейді жүрегі кең,
Ол жандар Мейірман мен Мәкей екен,
«Мамания» мектебінің түлегінен.

Әр келген сапарында ізгі Ілекең,
Қарсы алған перзентім деп түзді мекен.
Сондағы құшақ ашқан достары да,
Зиялы, шеттерінен, үздік екен.

Мейірман  өзі туған  даласында,
Бас болған  шақта білім саласында.
Балалар үйін Мәкей басқарыпты,
Ақсудың бір тармағы Қарасуда.

Ол кезде ашаршылық заман болған,
Әл-ауқат  кеткен кезең адамдардан.
Деседі интернатта талай жетім,
Солардың арқасында аман қалған.

Ілекең сол жандардан  сыр аңдапты,
Қуанбай істеріне тұра алмапты.
Біріне шешіп беріп ақ жейдесін,
Біріне тау басында жыр арнапты.

Дейді ағай: « Өмір деген жалған екен,
Ойласаң мәңгі өлмейтін бар ма, көкем?..»
Ілияс құрбан болып кеткеннен соң,
Тұтқынға  достарын да алған екен.
Жейдесі Ілекеңнің жәдігер боп,
Мейірман атасынан қалған екен.
                    

3
Отырар сәттерде біз көш-көлікке,
Деп жатыр:«Жүрерсіңдер ескеріп те»
Жейдесін Ілиястың киіп сол сәт,
Суретке түсіп алдым естелікке. 

Елінің болашағын мың ойлаған,
Кешсе де қиын тағдыр мұңаймаған.
Алаштың арысының ақ жейдесін,
Бір киіп көремін деп кім ойлаған?!
PS
Әр ісі ел ішінде болған  аңыз,
Ұлылар жайлы талай толғанамыз.
Сол сапар болды маған рухты сапар,
Сол сапар болды маған олжа нағыз...
               

Жангелді НЕМЕРЕБАЙ.

Найзағай ойнап, шаттығын тойлап 
                                                            аспаннан,                                                                            
Қап-қара бұлттың жақұт жанарынан жас 
                                                              тамған.                                                                          
Дәл осы күнбе, дәл осы жерме Жетісу,                                                                                       
Ілиястайын ұлының өмірі басталған.

Есінен танып, жүрегі соғып бұл  мекен,                                                                                  
Ол күні қандай көк пен жер ғажап нұрлы 
                                                                  екен.                                                                              
Іңгәләп жатқан сәбидің тәтті дауысын,                                                                           
Талықсып кетпей қайтып тау тыңдап 
                                                        тұрды екен.

Қайтты екен дала, қайтты екен анау 
                                                    жарық  күн,
Қайтты екен жаны сездіме екен халықтың,
Білдіме екен кеудесі сұлу табиғат,
Өмірге мынау келе жатқанын алыптың.

Сездіме таулар, қайтті екен мынау қыр 
                                                                 далам,
Бұлбұлдар қайтты әлемге әнін жырлаған.
Ойладыма екен сағынып жұлдыз 
                                                           жыларын,
Мамық түндерде әлдиін бірге тыңдаған.

Тарих дала талықсып қанша шекті мұң,                                                                                                         
Жаңбырғып бүркіп жалпақ дүниеге тек 
                                                                 нұрын.                                                                                                   
Жарқ етіп келіп, жалт етіп өтті өмірден,                                                                                                                
Құлагердің ұғындырды да екпінін.                                                                                                                          
Ілиястай асыл текті ұлың.
                                                       

САЛҚҰМАР.

Таудан аққан өзен бе сарқыраған,
Таң бозында жұлдыз ба жарқыраған.
Арманын алты Алаштың арқалап ап,
Кең далада асау жүр арқыраған.

Жал-құйрығын жібек жел тарағанда,
Тұла бойға бір қуат тараған ба?
Алаштың ары менен барын серт қып,
Арындатты атойлап аламанда.

Кең далада асау дүр бүлкілдеген,
Құрық түсті басына, шіркін, неден?!
Қапы қалып қапаста қайран болмай,
Қан жылай ма жүрегі ұлтым деген.

Жалған дүние ұшырды көзден нені,
Айдауына арғымақ көнген бе еді?
Жердің түгі, тау мен су, жәндігі бар –
Жетісудың суреті көлбеңдеді.

Күңіренді тау мен тас, боздап дала,
Қылбұрауда қалайша озбақ дара.
Өрікпітсем өрт түгел жайлап алар,
Қоламтасын қояйын қозғап қана.

Бір-ақ сәтте ұйытып бар ғаламды,
Құйқылжытар бозторғай арман әнді.
...Еркіндікті қондырып қанатына
Бір қоңыр күй кезіп жүр сары даламды.

                             Торғын ТҰРЛЫБАЕВА.

...Еркіндікті 
қондырып 
қанатына

Құлагердің екпіні
(І.Жансүгіровке арнау)

КҮЙ-ҚҰДІРЕТ
(Ілияс Жансүгіровтың рухына)

Күй жатты қырда күмбірлеп,
Күрсінді ғалам күлегеш.
Тыңдатып еді бір-бірлеп,
«Дәл осы..., - деді – ...бұл емес».

Басына үйіп қанша мұң,
Басылмай қойды алапат
Қарашаш сұлу ханшаның
көзінде жатқан қарақат.

Шанақтан шыққан шер-үнге,
Ханшадай толқып, күй де ерен,
Қаршадай сол бір кезімде
бойымды талай билеген.

Ішекпенен емес, тілменен
шертілген сазды есіттім.
Күрсінтпей кеткен кімді өлең,
Көкжиек жаққа көшіп Күн!

Төсінен жыр-күй саулаған
Төбелер жатты дөңбекшіп.
Тербеліп тұрды тау, далам,
Төгілген күйді ол да естіп. 

Көңілде талай сең жүріп,
Күй жылап, бірде күй күліп,
Жек көріп, бірде желпініп,
Сезімнің бәрін сыйғызып.

Күйбеңнің бәрін сырғытып,
кеткесін түсіп тереңге,
Толғаулы күйге тіл бітіп,
Айналып кеткен өлеңге.

Құлазып қалған кей кеште
Құлаққа келіп тұрады үн -
Құдіреті жырдың емес пе
құрметтеп өткен қыраным.

Сағыныш НАМАЗШАМОВА.
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ОМАРБАЕВ АСЛАН САБЫРОВИЧ 
ТУРСУНОВ КАЙРАТ АБДИСАДЫКОВИЧ 

ИДРИСОВ ЖАСУЛАН ТУРСЫНОВИЧ 
ЧИНИБЕКОВ ДОСЖАН АСАНОВИЧ 

МУСАЕВ ЖАРҚЫН ЖҰМАГЕЛЬДІҰЛЫ 
ЕСИМБЕКОВ АЙДОС САСАНОВИЧ 

КУШКУЛАКОВА МИРАМКУЛЬ НЫСАНБАЕВНА 
АЛЫБАЕВ АСЛАН САГАТОВИЧ 

ДУЙСЕБАЕВ МУХТАР КЫДЫРБАЕВИЧ 
КАЛИБЕКОВА БАКЫТКУЛЬ КАПСЕМЕТОВНА 

РАХИМБУЛЕКОВ ОЛЖАС РАМАЗАНОВИЧ 
БЕКЕНОВ АЙДОС АЙТУГАНОВИЧ 

МҰТАШ БАҚА 
АЛСАЕВ АЗАМАТ ШАРИПБАЕВИЧ 

АЗИБАЕВ БАКЫТЖАН МУРАТОВИЧ 
АХМАДИЕВ АДИЛБЕК ЧУКЕЕВИЧ 

ӘБДІКЕРІМ ТҮСЕЙ 
САГИМОВ АЙДОС ТАЛАПОВИЧ 
АКАТАЕВ НУРЛАН КУРАШЕВИЧ 

ТӨЛЕУ ТАСҚЫН 
СТАНОВ МУРАТ ШАРИПОВИЧ 

ЕФРЕМЕНКО ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ 
МУХАТАЕВ СЕЙСЕМБЕК АБДЫБАЕВИЧ 

ЖҰМАҒАЗЫҰЛЫ ФАРХАТ 
РАХИПБЕКОВ ГАЛИ МУРАТОВИЧ 

ҚОЙЫЛХАН СЕРІК 
СЫДЫҚБЕК САЯТ МАРАТҰЛЫ 

АБЕУОВ НУРЛАН ТОЛЕПБАТЫРОВИЧ 
САЛХАНОВ АРДАК МЕДЕЛХАНОВИЧ 

КАСЫМОВ АЗАМАТ САЯТОВИЧ 
БАЙДАЛИН АЙБЕК КЕНЕСБЕКОВИЧ 

ЯСЫНОВ ФАРУХ ЯСЫНОВИЧ 
КАЛИЯКБАРОВ БОКЕН МУХТАРХАНОВИЧ 
САУЛЕБАЕВ ЕЛКАЛИ МУХАМЕТКАЛИЕВИЧ 

АБДИЛЬДАЕВ АЙДЫН БЕКМУРАТОВИЧ 
ЫСҚАҚ САМҒАР 

КОНРАТБАЕВ КАЙРАТ ХАМИДУЛЛАЕВИЧ 
КАСЫМОВ ДИАС БЕРИКБОЛОВИЧ 

ДУТАЕВ РИЗВАН АНЗОРОВИЧ 
САБЫРБАЕВ АСХАТ СЕРИККАНОВИЧ 

БАЛТАКОЖАЕВ КАЙСАР МУКАГАЛИЕВИЧ 
КАЛИБЕКОВ САГИМБЕК 

АЛЫБАЕВ САГАТ ТОКТАРБЕКОВИЧ 
БАЯНБАЕВ НИЯЗБЕК БАЛТАБАЕВИЧ 
АДИХАНОВ ДИДАР АДИЛБЕКОВИЧ 

ӘБДІКЕРІМ ТӨКЕН 
БАДЕШ ЖАНАРБЕК 

АХАТАЕВ НУРЛАН БИСЕКЕЕВИЧ 
СУЛЕЙМЕНОВ АСАН ТУРСУНОВИЧ 

МУКАЕВ АЙДЫН БЕКЕНОВИЧ 
НАЙЗАБЕКОВ МУСАПЫР КУАНЫШБАЕВИЧ 

АЛДАБЕРГЕНОВ СЕРИК АЛДАБЕРГЕНОВИЧ 
НУСИПОВ КАПАЛБЕК КЕНЕСБЕКОВИЧ 
БАЙДАЛИЕВ ЖАЙЛАУБАЙ КОБЕШОВИЧ 
ЕГИНБАЕВ ЖАНДОС БОЛАТХАНОВИЧ 

  АСҚАТҰЛЫ АНУАР 
ХАНАШ НУРБОЛ 

УМАРБЕКОВ МАРАТ ҚАЙРАТҰЛЫ 
КАЛИМУРАТОВ ЕРНАР КАЛИМУРАТОВИЧ 

САБИТОВА ГУЛШАТ СЕРИКБОЛОВНА 
КӘКІМ СЕРІКҚАЗЫ 

КРЫКБАЕВ БАКЫТЖАН ШАЯХМЕТОВИЧ 
САКЫМБЕКОВ АКЫЛ ЖАКУПОВИЧ 

ЖАСУЗАКОВ АЛТЫНБЕК ИСАБЕКОВИЧ 
ШАРАФУТДИНОВ ТИМУР ШАМИЛЬЕВИЧ 
КУСАИНОВА ГУЛЬНАРА ТУЛЕГЕНОВНА 
ДЖУНУСОВ АБДУРАШИТ МАЛИКОВИЧ 
САРКЫТБАЕВ КАНАТ БИБОЛАТОВИЧ 

АДИЛХАНОВ СЕРИКХАН РЫСБЕКОВИЧ 
ТУРГАНБАЕВ АЛМАС САЯТОВИЧ 

БАЙДАУЛЕТ МҰРАТ 
КАПТУРКЕУЛЫ КАБИЛ 

АХАТАЕВ ЕРБОЛ БИСЕКЕЕВИЧ 
РЫСБЕКОВА ЗАРИНА ЕРМАТҚЫЗЫ 

МУСАБЕКОВ ЖАНАХМЕТ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ЖУНУСОВ ЕСЕТ ИМАНГЕЛЬДИЕВИЧ 
АБДУЛЛАЕВ ЕРБОЛ ШАКАРИМОВИЧ 

САЗАНБАЕВ ЕРМЕК СУЛЕЙМЕНОВИЧ 
КАНАБЕКОВ БОЛАТБЕК БУРКИТБЕКОВИЧ 

АКСАМБАЕВ БОРИБЕК ЕСБОЛАТОВИЧ 
БИКЕНОВ ЖАСУЛАН КЫДЫРОВИЧ 

ДУЙСЕМБАЕВ СЕРИК САТЫБАЛДИНОВИЧ 
ЯЩЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ 

СЫМЖАНОВА УЛТАЙ ЖУМАХАНОВНА 
ЕСТЕНОВА КУЛСИМХАН ЖУМАШЕВНА 
СЕЙДАХМЕТОВ МАХСАТ МАРАТОВИЧ 

ЖАППАРОВ БЕЙБИТ КУМАРЖАНОВИЧ 
БОСТЕКОВ ШАЛКАР ЕСКЕЛДЫЕВИЧ 
ЖАРМАТАЕВ БОКЕН БАЛСЫЙКОВИЧ 
АДИЛХАНОВ АРМАН БАКТЫБЕКОВИЧ 

ОРАЗБАЕВА ДИАНА СЕРИКОВНА 
САЛТАНАТ САЯХАТ 

ИСТАМБЕКОВ МЕДЕТБЕК МЫРЗАХМЕТОВИЧ 
ДАКЕНОВА ОРЫНГАЙША 

ДАУЛЕТБАЕВ ЖАНБОЛАТ БЕКТЕМИСОВИЧ 
КУБЕНОВ БОЛАТ ТЕМЕРБУЛАТОВИЧ 

БЕЙСЕНБЕКОВ МАҚСАТ МЕДЕЛБЕКҰЛЫ 
АКБАСОВ СЕРИКБЕК 

КУРМАНГАБЫЛОВ ДАУРЕН ОЛЖАБИЕВИЧ 
АЙТКОЖАНОВ КУАНЫШ КУРМАНТАЕВИЧ 

КОЙАЙДАРОВ НАЗАР ТЫНЫБАЕВИЧ 
ИСАЕВ ЕРНАР ДҮЙСЕНҰЛЫ 

БИСИМБИЕВ ЕРЛАН ТАЛАСБАЕВИЧ 
НУРБАЕВА АЙГУЛЬ СЕРИКБАЕВНА 
МУКАШЕВ БАУЫРЖАН СЕРИКОВИЧ 
БАЙЖУМАНОВ МАХМЕТ АКАТАЕВИЧ 

АУТОВ АЛМАС ТУРСЫНОВИЧ 
КАЛИАКПАРОВ КАЙРАТ АБИЛДАНОВИЧ 

АСЫЛБЕКОВ АЛМАС АСЫМОВИЧ 
ИНТЫМАКОВ АИТМУКАМЕТ БЕКТУРСЫНОВИЧ 

КУВАТОВ БАКТЫБАЙ СЕЙСЕНБАЕВИЧ 
ИДРИШЕВ САМАТ БАЗАРБЕКОВИЧ 
ЖУМАШОВ МУРАТ БАЛТАБЕКОВИЧ 

КАБИЕВ АСЕТ КАЛЫКОВИЧ 

АДРЕС

Аксуский р-он, с.Кенжыра, ул. ШОКАН УAЛИХАНОВ, д.1 
Аксуский р-он, с.Жансугуров, ул. ОРАЗ ЖАНДОСОВ, д. 23 кв. (офис) 2 

Аксуский р-он, с. Арасан-Капал, ул. Шыгыс, д. 4 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с.Жансугуров, ул. ГАНИ МУРАТБАЕВ, д.11 кв. (офис) 7 

Аксуский р-он, с.Кызылагаш, ул. Жайсан, д.1 
Аксуский р-он, с.Капал, ул. А.Иманова, д. 33 

Аксуский р-он, с. Арасан, ул. Татимкожа Уакасов, д. 5 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Абай,  д. 3 кв. (офис) 1 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 16 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 23 кв. (офис) 6 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 15 кв. (офис) 3 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 20А, кв. (офис)22 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, д. 1 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 170 

Аксуский р-он, с. Кызылту, ул. ЖОМАРТБАЙ КАСЕНОВ, д. 4 
Аксуский р-он, с. Кокозек, ул. БЕЙБИТШИЛИК, д. 11 

Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Т.Балтабаев, д. 12/2 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. АЛТЫНСАРИНА, д. 7 

Аксуский р-он, с. Капал, ул. Алыбаева, д. 28 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Асар, д. 14 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ЖАМАУ БУХАРБАЙ, д. 42 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ТAНИРБЕРГЕН КАЛИЛАХАНОВ, д. 58 кв. (офис) 2 

Аксуский р-он, с. Матай, ул. Бейсембекова, д. 6 кв. (офис) 15 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 135 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ЕШМУХАМБЕТ ЕРКЕНОВ, д. 4 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Т.Балтабаев, д. 17 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. БЕЙСЕБЕК КЕДЕСОВ, д. 1 кв. (офис) 6 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Толганбай Акына, д. 35 кв. (офис) 2 

Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Далбагаев, д. 36 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. А.ПУШКИНА,  д. 7 кв. (офис) 3 

Аксуский р-он, с. Казсельхозтехника, ул. Казыбек Би, д. 9 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 25 

Аксуский р-он, с. Карашилик, ул. ОТЫЗБЕК СУЙЕУБАЕВ, д. 15 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ГАЗИЗ УРМУРЗИН, д. 9 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КАБАНБАЙ БАТЫР, д. 31 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ТОЛГАНБАЙ АКЫН, д. 70 кв. (офис) 2 

Аксуский р-он, с. Егинсу, ул. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН, д. 5 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ЕСЕНКУЛ МАМАНУЛЫ, д. 14 

Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. ЖІБЕК ЖОЛЫ, д. 39 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. МУХТАР AУЕЗОВ, д. 21 кв. (офис) 18 

Аксуский р-он, с. Капал, ул. МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 4 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 7 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Абай, д. 3 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Каракоз, ул. Баскан, д. 1 

Аксуский р-он, с.Тарас, ул. ШAКAРИМ КУДАЙБЕРДИ, д. 12 
Аксуский р-он, с. Актоган, ул. Т.БАЛТАБАЕВ, д. 13 кв 1 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ХАСЕН КУДАЙБЕРГЕНОВ, д. 41 
Аксуский р-он, с. Жансугуров , ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 133 

Аксуский р-он, с. Арасан 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. СAБИТ МУКАНОВ, д. 6 

Аксуский р-он, с. Аксу, ул. НУРЛАН ОНАЛДИНОВА, д. 8 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. Улица МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 28 кв. (офис) 4

Аксуский р-он, с. Суыксай, ул. Баласаз, д. 17 
Аксуский р-он, с. Матай, ул. ВОСТОЧНЫЙ ПОСЕЛОК, д. 4 

Аксуский р-он, с. Кошкентал, ул. ЗИМОВКА Кошкентал тауарлы сут фермасы , д. 15 
 Аксуский р-он, с. Жансугуров , ул. Тауелсіздік, д. 79 

Аксуский р-он, с. Капал, ул. ДУЛАТОВА, д. 3 
Аксуский р-он, с. Есеболатов, ул. ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ, д. 55 

Аксуский р-он, с. Аксу, ул. КЕНСАБА ОМАРОВ, д. 2 
Аксуский р-он, с. Матай, ул. КВАРТАЛ Батыс Орамы 1,  д. 11 

Аксуский р-он, с. Капал, ул. Ш.УAЛИХАНОВ, д. 1 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КАНАПИЯ МАХМУТОВ, д. 4 

Аксуский р-он, с. Егинсу, ул. Абай , д. 2/1 
Аксуский р-он, с. Карашилик, ул. КУАТ ТЕРИБАЕВ,  д. 19 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Сатбаева, д. 40/А 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. ЖИБЕК ЖОЛЫ, д. 10 

Аксуский р-он, с. Кошкентал, ул. ЖЕНИС МЕРЕКЕСИ, д. 65/А 
Аксуский р-он, с. Жансугуров , ул. НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 3А кв. (офис) 3 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 17 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. БЕЙСЕБЕК КЕДЕСОВ, д. 10 кв. (офис) 2 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 9А 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Абай, д. 16 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Шонай батыра, д. 116 
Аксуский р-он, с. Арасан, ул. Достык, д. 3 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. БAКЕЙ ЖИДЕБАЕВ, д. 39А 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Асар, д. 13 

Аксуский р-он, с.Суыксай, ул. НУГМАНОВ СЕЙДАХМЕТ, д. 15 
Аксуский р-он, с. Матай, ул. ТАЙГАРА КОЖАХМЕТОВ, д. 23 

Аксуский р-он, с.Сагабион, ул. Теребаева, д. 16 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. АКЫН САРЫ, д. 1 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 173 
Аксуский р-он, с. Суыксай, ул. Омарова, д. 49 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. РОЗА РАХЫМБЕКОВА, д. 5 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Достык, д. 17 

Аксуский р-он, с. Арасан, ул. САНСЫЗБЕКОВ НУРЛАН, д. 21 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. Н.Алдабергенов, д. 20 

Аксуский р-он, с. Матай, ул. ШЫГЫС ОРАМЫ, д. 3/21 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. С.МУКАНОВ, д. 7/А 

Аксуский р-он, с. Аксу, ул. ОРИК РАХИМОВА, д. 18 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 20 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ОРАЗ ЖУМАШЕВ, д. 81Б 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. МУСАУЛЫ БАКБЕРГЕН, д. 34 

Аксуский р-он, с. Капал, ул. Б.МОМЫШУЛЫ, д. 2 
Аксуский р-он, с. Арасан, ул. НУРТАЙ ЖАТКАНБАЙУЛЫ, д. 28 

Аксуский р-он, с. Суыксай, ул. ОМАРОВ ШAРИП, д. 14 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 92 

Аксуский р-он, с. Кенкарын, ул. Ширикарал, д. 29 
Аксуский р-он, с. Тарас, ул. УЛИЦА ТОЛЕ БИ, д. 12 

Аксуский р-он, с. Каракоз, ул. ШОКАН УAЛИХАНОВ, д. 20 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 137 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 17 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. МУХТАР AУЕЗОВ, д. 13 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Матай, ул. БАТЫС ОРАМЫ, д. 1 кв. (офис) 23 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. МУКАН ТОЛЕБАЕВ, д. 6 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Кошкентал, ул. АБАЯ, д. 53 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Абая, д. 4 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Жастар, д. 19 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Амангелди, д. 28/2 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. М.Дулатова, д. 1 кв. (офис) 2 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. А.ПУШКИНА, д. 13 кв. (офис) 6
Аксуский р-он, с. Егинсу, ул. Абай, д. 26 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. НУСИПБЕК СУЛЕЙМЕНОВ, д. 4 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Кураксу, ул. Толеу Бимолдин, д. 5 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. АКЫН САРА , д. 25 

НАЛОГ

48718
49047
48986

41832,17
44862
45822
47942
52884
50915
55569
51786
52187
53067
54160
60319
60499
61260
54936
63540
58683
64385

67605,84
63576

61475,5
64722

75087,4
65639,75

74462
62775
71058
82456
83563
78404
80363
82494
103520
102748
216392
389817
35368
29367
38144
33258
43466
48152
45308
51218
49268
43466
52907
39961
38308
55299
38308
38308
55671
 52884
47165
24718
55860
54139
40275
44059
54753
40331
55330
51218
45975
51159
56005
35298
52820
53727
58220
54015
57650
63050
62378
62882
55393
48442
54775
51894
78767
79232
77505
75997
67024
80619
91805
71677
104322
82845
91450
57881
88282
97890
92118
93788
106134
95152
90363
106964
104718
118239
96238
138135
135836
153128
222603
313667
225707
420614
314134

ПЕНЯ

1816,913
1609,739
1826,909
9176,646
6678,701
6603,274
5196,181
5772,929
8665,999
4374,197
8676,634
8944,533
8913,986
8014,379
2249,565
2256,289
2473,473
9267,692
2369,69

7852,468
2401,208
4498,733
9266,798
11840,56
10672,89
1508,414
16581,21
11621,41
23503,7

20340,36
10636,28
9640,412
14838,56
13956,98
14874,97
9797,208
24724,43
11320,53
42977,08

14830
20943
13107
18392
8335
4233
7077
1910
3939
9870
1093
16166
18949
2062
19158
19313
2071
 5558
12335
35075
4438
6624
20800
17093
6521
20987
6000
11509
16921
11846
8815
30382
13461
13150
9825
14213
12906
10017
11211
11491
21270
29519
23289
26637
2938
2955
9646
16159
27737
20587
9544
31076
2341
26995
20533
54794
26970
22112
29750
29021
17888
35601
40708
25801
38917
31937
57168
46969
56896
51486
97503
11698

107292
15687

138960

ИТОГО

50 535
50 657
50 813
51 009
51 541
52 425
53 138
58 657
59 581
59 943
60 463
61 132
61 981
62 174
62 569
62 755
63 733
64 204
65 910
66 535
66 786
72 105
72 843
73 316
75 395
76 596
82 221
86 083
86 279
91 398
93 092
93 203
93 243
94 320
97 369
113 317
127 472
227 713
432 794
50198
50310
51251
51650
51801
52385
52385
53128
53207
53336
53999
56127
57257
57361
57466
57621
57742
 58442
59500
59793
60298
60763
61075
61152
61274
61318
61330
62727
62896
63005
64820
65680
66281
66877
68045
68228
70556
73067
73589
74373
76663
77961
78064
78531
81705
82187
87151
92156
94761

101206
101349
102753
106663
109840
111983
112675
115252
120002
121868
122809
124022
130753
131071
132765
143635
150176
153406
185104
192731
204614
320106
325365
332999
436301
453094

Ақсу ауданы бойынша көлік салығы бойынша қарыздары бар жеке тұлғалардың тізімі

АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ.
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Қазақстан Республикасын-
да «Электронды үкіметті» 
қалыптастыру, жүзеге асыру Ел-
басы Нұрсұлтан Назараевтың ба-
стамасы бойынша қолға алынды. 
Жалпы бағдарлама 2004 жылы 
10 - қарашада арнайы жарлықпен 
бекітілді. 2006 жылы портал іске 
қосылды. 

Электронды үкімет дегеніміз – 
мемлекет атқаратын қызметтер мен 
функциялардың электронды түрі. 
Бұл дегеніміз азаматтарымызға  

ЭЛЕКТРОНДЫ ҮКІМЕТ 
ПОРТАЛЫ

ақпараттық техналогияларды 
кеңінен қолдануға және барынша 
қызмет етуге бағытталған. Жәнеде 
мемлекеттік органдарда кезекті 
қысқартып анықтама, куәлік, рұқсат 
және тағы басқа құжаттарды жеңіл 
әрі тез тіпті үйде отырып алуға да 
мүмкіндік беретін механизм. Және 
ол механизмге қатысты «Ақсу  ауда-
ны  Қаракөз  ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
ауылымыздың тұрғындары өздеріне 
керекті анықтамаларын өз - өзіне 

қызмет көрсету бұрыштары 
арқылы: ЭЦҚ (электронды циф-
рлы қолтаңба) ашудан бастап, 
жұмысқа қажетті, денсаулыққа, 
әлеуметтік жағдайға, жылжымайтын 
мүлікке, т.б. салаларға байланысты 
анықтамаларды алады. 

«EGOV бұрышын» насихат-
тау мақсатында «Egov жаршысы» 
парақшалары таратылып, халыққа 
округіміздегі «Egov бұрыштары» 
арқылы көрсетілетін қызметтердің 
түрлерімен таныстыру бойынша 
түсіндірме жұмыстары жүргізіліп 
тұрады.

Қазіргі уақытта аса қажет вакцина 
салдырғандығы туралы төл құжатты 
мобильді «EGOV» қосымшасынан 
алу жолдары көрсетілді. Сонымен 
қоса әр азамат өзінің жеке қалта те-
лефонымен де көптеген қызметтерді 
мобильді «EGOV» қосымшасы 
арқылы ала алатындықтары ту-
ралы айтылды. «eGov mobile»  
электрондық үкіметтің мобильді 
қосымшасын жүктеп алу қолжетімді. 
Мысалы «eGov mobile» мобильдік 
қосымшасы ЭЦҚ - ны барынша 
ыңғайлы пайдалануға мүмкіндік 
береді.

Н.ТАСБОЛАТОВА, 
«Қаракөз ауылдық округі 

әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің бас маманы, 

іс - жүргізушісі,  

Үлкен әлеуметтік қасірет болып  табылатын ол саяси даму тұрғысынан 
бір – біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай – қайсысын да қатты 
алаңдататыны анық. 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. «Мемлекет пен қоғам біртұтас майдан 
құрып жемқорлыққа  қарсы шығуы тиіс. Жемқорлық -  жай құқық бұзушылық 
емес.  

Мемлекеттің тиімділігіне деген сенімді сетінетеді және ұлттық 
қауіпсіздікке  төнген тікелей қатер болып  табылады» - деп атап айтқан 
болатын Елбасы. Менің ойымша, қазіргі кезеңде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестің маңызды факторларына нормативтік – құқықтық базаны  әрі 
қарай жетілдіру, жемқорлыққа қарсы шараларды күшейту, халыққа қызмет 
көрсетуде тығырыққа тірейтін көптеген әкімшілік тосқауылдарды болдыр-
мау. 

Қазіргі таңда  да біздің мекеме заң талаптары  аясында жұмыс жасап 
келеді. Алдағы уақытта да Қазақстан Республикасының  заңдылықтарының 
толық сақталуын  қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметшілердің сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуіне ықпал ету мақсатында жұмыс 
жүргізіле беретін болады. 

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ҚОРҒАНЫС ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІ. 

Сыбайлас жемқорлыққа
жол жоқ!

Сыбайлас жемқорлықпен күресу 
Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі 
мәселесі болып отыр.

Жаңа қоғамның сипаты іскерлік 
болса, бұл жолда жетістіктеріміз де 
аз емес. Бұл салада қоғам өміріңде 
түбегейлі шешімі табылмай тұрған  
мәселе, ол – жемқорлық. Елімізде 
осы мәселеге арнайы қабылданған 
заңдар да, атқарып жатқан жұмыстар 
да баршылық, бірақ бұл мәселе әлі 
толық шешімін тапқан жоқ. 

Топырақтану ғылыми - зерттеу  институ-
ты  ғалымдарының    көпжылдық зерттеулері 
республикамыздың   жері   қаншалықты   кең   
болғанымен, оның егіншілікке жарамдылығы мен  
қаншалықты ылғалмен қамтамасыз етілгені, шамалы 
екенін дәлелдеп отыр. Сондықтан өңделген егістікке 
айналған жердің әрбір гектарын тиімді пайдалану – 
бүгінгі күннің басты міндеті. Егістік жерді тиімді пайдала-
ну – оның әр гектарынан  мүмкіндігінше  мол өнім алу де-
ген сөз. Ал мол  өнім  алу  үшін  егістік жерлерге ғылыми 
негізделген егіншіліктің ауыспалы жүйесін енгізумен 
қатар егіншілікке барынша аудандастырылған дақыл 
сорттарын егіп, озат агротехниканы қолдану қажет. 
Көпжылдық тәжірибеге сүйене отырып,  егіншіліктің  
парлы-астықты жүйесін қолдану  тиімді екенін көрсетті.  
Себебі, танапты бір жылдай қара пар жасап өңдеп, 
"тынықтырса", ылғалдың қажетті қоры жиналып, микро 
және макробиологиялық өзгерістердың нәтижесінде 
қоректік заттар көбейіп (әсіресе азотты заттар), бұдан 
кейінгі үш - төрт жыл бойы дәнді дақылдардың дұрыс 
өнім беруіне себеп болады.

Біздің  ауданда  4 танапты тәлімді  ауыспалы  егіс  
жүйесі  енгізілген.

Пар дегеніміз – күздік  және  жаздық  дақылдар  үшін  
дайындалатын ауыспалы егістің белгілі бір танаптары.

Баптай білсең, жер жомарт
Пардың тиімділігі:
- Танаптың ылғал қорын жинап, оны сақтау;
- Топырақ  қабатындағы  микрорганизмдердің 

белсенділігін  арттырумен  қатар - химиялық процестерді  
жеделдету;

- Топырақтағы  қоректік  заттар қорын  көбейту;
- Танапты  арамшөптерден, өсімдік  зиянкестерімен 

ауру  қоздырғыштарынан тазарту;
Қара парға жүргізілетін  агротехникалық  іс-

шаралардың  реті:
1. Мамыр  айында ( арамшөптердің  өскіндер  

кезеңінде) 27-30 см тереңдікте егістікті қыртысын ауда-
ра  жырту.

2. Маусым айында арамшөп  өскіндері  шығысымен  
5 - 6 см тереңдікте бағытты 15° бұрып тырмалау.

3. Шілде айында 10 - 15 см  тереңдікте  ЛД-10  дискілі 
қопсытқыш агрегатымен   15°- қа  бұрып қопсыту .

4.Тамыз айының үшінші он күндігінде танапты ми-
нералды тыңайтқыштармен қоректендіріп,  20 - 22 см  
тереңдікте  КПН - 4 культиваторымен  өңдеп   күздік  би-
дай  дақылын  себуге дайындау.

Ғ.ҚАЛИЯҚПАРОВ,
ҚР АШМ АӨК МИК«РФДжБӘО» РММ

 Ақсу аудандық филиалының  энтомологы.

Құрметті аудан тұрғындары!
Ақсу ауданында жалпыұлттық 

халық санағы дайындық 
жұмыстары жалғасуда. 
Аудандағы санақ бөлімі интер-
вьюер - санақшы және нұсқаушы 
- бақылаушыларды жұмысқа 
қабылдауда (интервьюер-
санақшы толық  көлемінде 
қызмет көрсетілген  жағдайда 
30 күнге 104000 теңге төленеді). 
(нұсқаушы-бақылаушы толық 
көлемінде қызмет атқару 
үшін 45 күнге 125014 теңге 
төленеді). Осыған байланыс-
ты үміткерлерді келісім шарт 
бойынша уақытша жұмысқа 
шақырамыз. 

Құрметті ауыл тұрғындары 
«Қазақстанда әркім маңызды!». 
Сондықтан Жалпыұлттық Халық 
Санағы барысында барлық 
аудан тұрғындарды белсенді 
қатысуына шақырамыз.  

Мекен-жайы: Жансүгіров ауы-
лы, Жамбыл көшесі, №1 А.

Тел.: 21697, 21175.  
АҚСУ АУДАНДЫҚ 

СТАТИСТИКА 
БАСҚАРМАСЫ.

ЖОБА

Ақсу аудандық мәслихатының 2014 жылғы 05 мамырындағы «Ақсу аудандық 
мәслихатының Регламентін бекіту туралы» №31-195 шешімінің күші жойылды 
деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
27-бабына  сәйкес, Ақсу аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

1. «Ақсу аудандық мәслихатының Регламентін бекіту туралы» 2014 жылғы 05 
мамырдағы №31-195 Ақсу аудандық мәслихатының шешімінің  (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік  тіркеу тізілімінде №2744 тіркелген, 2014 жылдың 10 маусымын-
да «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп таныл-
сын.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихат аппаратының басшысы 
Н.Усеновке  жүктелсін.

3. Осы шешім әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне 
енеді және алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Ақсу аудандық  мәслихатының                  Ақсу аудандық мәслихатының
сессия төрағасы                                            хатшысы

ЖОБА

Ақсу ауданы мәслихатының 2016 жылғы 22 тамыздаға №7-28 «Ақсу ауданын-
да мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде 
оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» 
шешімінің күші жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 27-бабына сәйкес, Ақсу аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Ақсу аудандық мәслихатының «Ақсу ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар 
балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп 
алу мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» 2016 жылғы 22 тамыздағы №7-28.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақсу аудандық мәслихаты аппаратының бас-
шысы Усенов Нурбол Каметкалиевичке жүктелсін.

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

    Ақсу аудандық мәслихатының                  Ақсу аудандық мәслихатының        
    сессия төрағасы                                            хатшысы 

ПРОЕКТ

О признании утратившим силу решения Аксуского районного маслихата от 
05 мая 2014 года №31-195 «Об утверждении Регламента Аксуского районного 
маслихата»

В соответствии со статьей 27  Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года  
«О правовых  актах», Аксуский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Аксуского районного маслихата «Об утверж-
дении Регламента Аксуского районного маслихата» от 10 февраля 2014 года №31-195 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов №2744, опубликован 10 июня  2014 года в информационно-правовой системе 
«Әділет»).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппа-
рата районного маслихата Н. Усенову.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в ми-
нистерстве юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии    Секретарь Аксуского 
Аксуского районного маслихата                районного маслихата

ПРОЕКТ 

О признании утратившим силу решения маслихата Аксуского района «Об 
определении размера и порядка возмещения затрат на обучение на дому де-
тей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному 
учебному плану в Аксуском районе» от 22 августа 2016 года №7-28

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года 
«О правовых актах», Аксуский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение маслихата Аксуского района «Об опреде-
лении размера и порядка возмещения затрат на обучение на  дому детей с ограни-
ченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану в 
Аксуском районе» от 22 августа 2016 года №7-28.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппа-
рата маслихата Аксуского района Усенова Нурбола Каметкалиевича.

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии маслихата                                     Секретарь маслихата
Аксуского района                                                                Аксуского района

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ 
ШЕШІМДЕРІ 

РЕШЕНИЯ  АКСУСКОГО РАЙОННОГО 
МАСЛИХАТА 
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Қазіргі таңда елімізде өзіндік діни 
ренессанс байқалуда: қолданыста 
бар діни конфессиялар ислам, пра-
вославие, католицизм, лютерандық, 
баптизм, елулік және басқа сын-
ды позицияларының күшеюімен 
қатар көптеген жаңа діндер пай-
да болуда. Қоғамдық санада дін 
позицияларының күшеюі, негізінен 
оңды бағалануда. Алайда дәстүрлі 
емес діни табынулардың пайда бо-
луын жұртшылық пен мемлекеттік 
органдардың көпшілігі ұлттық ру-
хани мәдениетке нұқсан келтіру 
ретінде қабылдайды.

Қазақстанның діни бірлес-
тіктері ішкі саяси тұрақтылықтың, 
конфессияаралық және этнос-
аралық келісімді нығайтуға орасан 
үлес қосуда. Бұл бәрінен бұрын 
Қазақстанның ең ірі діни конфес-
сиялары – Мұсылмандардың 
діни басқармасы мен Орыс прав-
славие шіркеуіне қатысты. Олар 
жалпыадамзаттық құндылықтар 
мен гуманистік мұраттардың 
ақиқаттығын насихаттай оты-
рып, оңды рухани - адамгершілік 
міндеттерді орындауда.

Қазірде еліміздегі діни ахуал әрбір 
саналы азаматты алаңдатады. 
Осыған байланысты күнделікті 
қоғамдық қатынастарда діни 
ұстанымның ерекшеліктері мен 
әртүрлі қырлары жарыққа шығып 
жатыр. Дінді ұстанушылардың 
қатары молайған сайын қоғамдық 
ортада жағымды - жағымсыз 
пікірлер туындап, қарама - 
қайшылықтар, отбасылық өмірдегі 
кикілжіңдер, діни түсініктердегі 
алшақтықтар белең алуда. Егер, 
әлем елдеріндегі осы діни ұстаным 
мен қарым - қатынастарға байла-
нысты қайшылықтарды назарға 
алар болсақ, діни алауыздық пен 
бөлінушіліктің зардабы орасан 
болатындығына көз жеткізуге бола-
ды.

Халықаралық қоғамдастықта 
зайырлылық ұғымына қатысты түрлі 

түсінік бар. Бұл өз кезегінде мем-
лекет пен дін арасындағы қарым 
- қатынастың ортақ сипатын таныта-
тын нақты үлгінің жоқтығын білдірсе 
керек. Десек те, кейбір елдерде 
«зайырлылық діни мемлекеттің 
қарама-қарсы пішімі» деген 
мазмұндағы ұғым қалыптасқан. Осы 
орайда «зайырлы» атауын түсінуде, 
зайырлы елдің болмысын сөз ет-
кенде біртекті пікірдің орнықпағаны 
аңғарылады.

Негізінде зайырлы мемлекеттер 
дінді мемлекеттен бөлу идеясын 
ұстанатыны белгілі. Бұл мәселеге 
қатысты сөз қозғағанда зайырлылық 
қағидаты бойынша діни догманы 
мемлекет заңдарынан алыстату 
көзделетініне, бірақ дінді қоғамнан 
бөліп тастау қарастырылмайтынына, 
оның діни бостандықты 
айқындайтынына мән берілуі тиіс. Де-
генмен кейбіреулер зайырлылықты 
атеизм бағыты деп түсінеді. Шын 
мәнінде атеизм дінге үзілді - кесілді 
тыйым салса, зайырлылық дінді 
ұстану, ұстанбауда таңдау құқығын 
беретінін ескерген абзал.

Дін қоғамды сауықтыруда, ада-
ми қарым - қатынастарды реттеуде, 

бейбітшілікке үндеуде, отбасылық 
құнды-лықтарды нығайтуда және 
басқа да мәселелерде негізгі 
идеологиялық құрал¬. Сондықтан 
әрбір мемлекет өзінің дінмен қарым 
- қатынас орнатудың тиімді моделін 
құруға мүдделілік танытады.

Қазіргі таңда мемлекет пен 
дін арасындағы үйлесімді бай-
ланыс, орнықты қарым-қатынас 
қоғамымызда татулық пен 
тыныштықтың сақталуына, рухани 
және мәдени тұрғыда дамуымызға, 
радикализмнен қорғануымызға 
өзіндік оң ықпалын тигізіп 
отырғанын айта кеткеніміз жөн. Бұл 
өз кезегінде мемлекетіміздің халық 
талабы негізінде азаматтардың 
ар-ождан бостандығын қорғай от-
ырып, Конституциямызға сәйкес 
зайырлылық қағидаттарының 
оңтайлы үлгісін ұсына білгенін 
ұқтырады.

Н.ӘДЕТБЕКОВ,
Дін саласындағы мәселелерді 

зерттеу орталығының 
директоры.

Сурет - ғаламтордан.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДІНИ АХУАЛ ӘРБІР САНАЛЫ 
АЗАМАТТЫ АЛАҢДАТАДЫ

ДІН МЕН ДӘСТҮР

Тіл – ұлт ерекшеліктерінің бірі, ұлт мәдениетінің бір 
формасы. Сондықтан онда әрбір халықтың, ұлттың сана 
- сезімінің, ойлау тәсілінің, мінез - құлқының нысаналары 
сақталады. Халықтың осындай ерекшеліктері, мәдениеті, 
әдет - ғұрпы, әдеби мұралары, оның психикалық қалпы 
тіл арқылы ұрпақтан - ұрпаққа ауысып отырады. Тіл 
жүйелілікті сүйеді, жүйесіз тіл болмайды. Сөйлеу тіл мен 
жазба тіл - жалпы тілдің өмір сүру формалары. Сөйлеу 
тілі мен жазбаша тіл өте тығыз байланысты. Қазақ тілін 
қарымқатынас құралы ретінде қолдана білу қабілеттерін 
бүгінгі қоғам талабына сай дамыту қажеттігі туындап 
отыр. 

Сондықтан да ауданымызда Алматы облысы "Тіл" - 
оқу әдістемелік орталығының КММ-нің Ақсу аудандық 
филиалы ашылып, жұмыс жасап келе жатыр. Атал-
мыш орталықтан биылғы жылы 133 адам  мемлекеттік 
тілді,  26 адам ағылшын тілін оқып шықты. Жалпы тіл 
үйренушілердің қазақ тіліндегі тілдік тұлғаларды сау-
атты меңгергені, ойын анық жеткізу қабілеті жаттығу 
жұмыстарының дұрыс ұйымдастырылып жүргізілуіне 
тікелей байланысты. Сондықтан тіл үйренушілердің 
қазақ тіліне деген қызығушылығын арттыру үшін 
оқулықтағы берілген жаттығу жұмыстарын әртүрлі 
бағытта түрлендіре отырып орындату өте тиімді. 

Қазақ тілін үйретудегі жаттығу 
жұмыстарының ерекшеліктері зор

Жаттығу жұмыстары арқылы жазылымды меңгертуде 
сөйлесім әрекетінің түрлері өзара байланысты бірлікте 
қаралуы тиіс. Өйткені, сөйлесім әрекетін байланыста 
қарастыру жаттығудың ұғымдылығын күшейтеді. Тіл 
үйретуде практикалық қарым - қатынастың басым болуы 
жаттығулардың маңыздылығын, атқаратын қызметін арт-
тырады. Кез - келген адам ойын жеткізу үшін өз тілінде 
сөздерді қалай байланыстыруды, қай қосымшаны қай 
сөзбен қолдануды, білдіретін ойына сөйлемнің қандай 
түрін, қалай құрастыруды ойланып жатпайды. Өзге тілді 
үйренуде тіл үйренуші алғаш ойды қалай жеткізуді ойлай-
ды, сондықтан сөйлеуге дейінгі дайындық жаттығулары 
тілдік тұлғаларды қолдануды үйретіп қоймай, оны 
ойланбай қолданатын дәрежеге жеткізуді жүзеге асы-
рады. Сөйлеуге дейінгі дайындық жаттығулар тобы 
дайындық кезеңіндегі оқу, жазу әрекеттеріне жататын 
құрылымдарға кіреді. Мазмұны жағынан қосымшалардың 
сөзге жалғануын, сөз бен сөз арасындағы өзгерістер, 
орфографияға қатысты ерекшеліктерді білгізу - бұл 
жаттығулардың негізгі мақсаты.

М.МАТЕМБАЕВА, 
Алматы облысы "Тіл" - оқу әдістемелік 
орталығының КММ-нің Ақсу аудандық 

филиал оқытушысы.

Халқымыздың көнеден келе жатқан өнерінің бірі, ол – айтыс. Сонау ХІХ 
ғасырда қазақ даласына кеңінен тараған бұл өнердің түрі бүгінгі күнге дейін 
өзінің өміршеңдігін еш жоғалтқан емес. Бұл өнеріміз уақыт өте келе сан 
қырлары ашылып, даму үстінде. Айтыс өнерінде аты алты алашқа танылған 
өз дәуірінің атақты ақындары: Шөже, Балта, Орынбай, Кемпірбай, Тезек 
төре, Сүйінбай, Жамбыл, Түбек, Омарқұл, Тәбия, Мұрат, Сүгір, Жаскілең, 
Бала Омар, Майасар, Қуат, Бақтыбай, Біржан ақындармен бірге ақын Сара 
Тастанбекқызының да есімі қатар аталады. Сара көптеген ақындармен 
айтысқа түскені мәлім. Олар: Тәсібек, Ермек, Құдайберген, Арсалаң ақын, 
Төребай, Біржан Сал. Сол айтыстарының ішіндегі шоқтығы биігі, бүгінде 
ұлттық мәдениетіміздің үлкен мұрасы болған «Біржан мен Сара» айтысы. 

Сараның есіміне бұрыннан қанық, өнері мен сұлулығына ынтызар 
болған Біржан арнайы оны Жетісуға іздеп келуінің де өзіндік сыры бар. 
Өйткені Сара  талай ақындармен айтысып додаларға түскен, қағілез, сөз 
қоры бай ақын. Біржан мен Сара айтысы Ешкіөлмес тауының баурайын-
да, Тоғызқұмалақ деген жерде болған.  Әуелден есімі алты алашқа мәлім 
Біржанның Жетісу жеріне келіп, Сарамен айтыс өткізуі ел үшін үлкен 
жаңалық болды. Айтысты тамашалауға Қапал-Ақсу, Тасбекет, Қызылағаш 
жерінен көптеген халық келді. Бұл айтыста сол замандағы қоғамдық, таптық 
мәселелер тыс қалмаған. Екеуінің сөз тапқырлығы жағынан ерекшелене 
отырып, бірін-бірі қағытпа сөздермен де қағыта сөйлеп, екпіндете шаба-
тын тұстары жиі кездеседі. Біржанның таптап, тиісе, қағыта сөйлегеніне 
Сара еш қиындықсыз, мағыналы түрде жауап қайтара, өзінің біліктілігі мен 
тапқырлығын көрсете білді. Айтыста Сараның айтар ойы ретті, мазмұнды, 
нақты екенін аңғару қиын емес. Тайпалған жорғадай тереңнен сөз тау-
ып, Біржанды қақпайлай шарықтап алға шыға берді. Сараны оңайлықпен 
жеңе алмайтынына көзі жеткен әдісқой, алғыр Біржан сөз шырмауы-
нан шығармай, бұғаулап, ұстап алатын ұтымды осал жағын ұстағанды 
көздейді. Ал, Сараның жалғыз ғана кемшілік тұсы өзіне сай емес, Тұрысбек 
Маманұлының малшысы Жиенқұлға атастырылуы еді. Біржан осы ұтымды 
сәтті пайдаланып, Сараға Жиенқұлды халық алдына шақырып, өзімен та-
ныстыруын талап етіп, былай дейді: 

«Көрейін, кісі жібер, күйеуіңе, 
Көнбейді жаман болса сүйеуіңе, 
Сабазың қандай екен, көзім көрсін, 
Адамның таласатын біреуіне...» - дейді. 
Сонда Сара өзінің мұңын, тағдырын Тұрысбек пен Есімбек қажыға, 

халыққа қарата: 
«...Көрмейсіз неге менің көз жасымды, 
Жеңбек боп Біржан солай сөз қашырды. 
Жиылған Қаптағайдың жақсылары, 
Басқаға айырып бер өз басымды...» - деп, мұңын шағады. 
Тағдыры ащы, қиындықты, жоқшылықты көп көрген Сараның 

әділетсіздікке қарсы тұруға ешбір шамасы да келмеген еді. Десек те, бұл да 
сол замандағы таптық, әлеуметтік мәселелердің көрінісі еді. Сара Біржанға 
ізеттілік білдіріп, жолын ұсынды. Біржан аға ретінде Сараны халық алдында 
Тұрысбек, Есімбек қажыдан араша сұрады. Халқы қолдады. Сараға бата 
беріліп, азат қыз атанды. Иә, бұл айтыс Сараға азаттық алып берді. Осы 
айтыстан кейін Сара «Жетісудың бұлбұлы» деген атқа ие болды. 

Кейін бұл айтыс ауыздан ауызға, адамдар арасында да тараған. Қазақ 
ауыз әдебиеті тарихынан ерекше орын алатын Біржан мен Сара айтысы 
көркемділік құрылымы жағынан маңызға ие, ұйқасты, мағыналы, тартысқа 
толы, сан қырлы болып келеді. Біржан мен Сара айтысын алғаш 1898 жылы 
Қазан қаласында “Қисса Біржан сал менен Сара қыздың айтысқаны” деген 
атпен Жүсіпбек қожа Шайхисламұлы жариялаған. Бұдан кейін де, айтыс 
бірнеше рет бастырылған. 

Биыл міне сол айтыстың өткеніне 150 жыл толып отыр. Осы орайда Киелі 
Қапалда, Ақын Сараның мемориалды музейінің қызметкерлері «Рухани 
Жаңғыру» бағдарламасын аясында "Біржан Сара айтысы – халық өнерінің 
биік шыңы" атты дөңгелек үстел ұйымдастырды. Шара музей ауласында 
Қапал мәдениет үйінің қызметкері Семсер Хамитовтың орындауында Біржан 
салдың әнімен, айтыскер ақын Мақсатбек Рахымжан ақын Сараға арналған 
арнауымен басталды. Музейдің Тәуелсіздік залында жалғасын тапқан 
дөңгелек үстел барысында Біржан мен Сара айтысы — айтыс өнерінің тари-
хында қалған ерекше айтыстардың бірі, айтыс өлеңдерінің ішінде көлемдісі 
және  құнды айтыс екендігі айтылды. Айтыс ақыны Мақсатбек Рахымжан 
өз сөзінде  қолында бар Қытайда төте жазумен шыққан Жүсіпбек Қожа 
Шайхисламұлы шығарған айтыстың кітабымен таныстырып, біраз үзінділер 
оқып берді. Сонымен қатар жазушы Ерден Нұрахмет өз баяндамасын та-
ныстыра отырып, жақын арада өзі құрастырған «Біржан - Сара айтысы» 
атты кітабінің шығатынын айтты.  Көкшетау қаласындағы Ақмола облыстық 
әдебиет және өнер музейінің ғылыми кеңесшісі, PhD докторы Ерболат 
Баятұлы оқығын баяндамасында «Біржан мен Сара» айтысы 19 ғасырдағы 
қазақ әдебиетінің, соның ішінде қазақ ауыз әдебиеті үлгісінің айтыс жанрын 
үлкен бір биік кемел биікке көтерген, көркемдік күмбезін орнатқан, айтыс 
дейтін қасиетті өнердің кеңістігін кеңейткен айтыс екендігін айтып өтті.     

Біржан мен Сара айтысы өнегелік, мәндік сипат көрсетті десе де бола-
ды. Жалпы қазақ айтысының мәні қандай да бір мәселені шешу, қандай 
да айтар ойды жеткізу, халыққа тәрбиелік мәні бар құндылықтарды беру 
үшін маңызға ие. Айтыс өнері арқылы бір ұлтты тәрбиелеуге болады. Бұл 
дегеніміз біздің ұлттық өнеріміздің деңгейінің кемелділігін көрсетеді. Бір 
ғана Біржан мен Сара айтысы арқылы сол замандағы қоғамдық-әлеуметтік 
жағдайын, тарихын, мәдениетін толық сезіне аламыз. Сондықтан да Біржан 
Сара айтысы – қазақ әдебиет мен ұлттық өнеріміздің биік шыңы. Біржан 
Сара айтысы арқылы мәдени бай мұрамыздың өміршеңдігін көре аламыз. 

Қалқаман АБДЫРАХМАНҰЛЫ.

БІРЖАН МЕН САРА АЙТЫСЫНА  - 150 ЖЫЛ! 

 Біржан - Сара айтысы - 
ақындар айтысының 

асқақ үлгісі 

"Е.Сиқымов атындағы орта 
мектебі мектеп жанындағы 
интернатымен" КММ-де 13 
тамыз күні, 2021-2022 оқу жы-
лына төмендегі мамандарды 
қабылдау жүргізіледі:

1. Бастауыш сыныптың мұғалімі 
1 маман /уақытша/;

2. Орыс тілі мен әдебиет пәнінің 
мұғалімі 1 маман /тұрақты/;

3. Информатика пәнінің мұғалімі 
1 маман /уақытша 4 сағат/;

4. Психолог 1 маман (0,5 бірлік 
тұрақты).

Қабылдау төмендегідей 
кезеңдерді қамтиды.

1. Тестілеуден өту;
2. Мамандардың қабылдау ко-

миссиясымен әңгімелесуі.
Тамыз айында мамандар ауы-

сып, орын босай қалған жағдайда 
әлеуметтік желіге жарияланады.


