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Covid-2019 – коронавирустың 
осы уақытқа дейін анықталмаған 
жаңа түрі. Коронавирустар көбіне 
жануарларды зақымдайтын ви-
рустар тұқымдасы болып табы-
лады, бірақ кей жағдайда адамға 
да жұғуы мүмкін. 

Коронавирустың қаупі 
қандай?

 Бұл вирус:
• 65 жастан асқан адамдарға;
• бес жасқа дейінгі балаларға;
• жүкті әйелдерге;
• иммунитеті әлсіз не жүрек, 

өкпе, бүйректің созылмалы ауру-
лары бар адамдарға қауіп туғызуы 
ықтимал.

Сырқат кей науқастарда ауыр 
түрде өтіп, пневмония мен ты-
ныс алудың қиындауына әкелуі 
мүмкін. Сирек жағдайда вирус 
өлімге әкеледі.

Covid-2019 симптомдары
Коронавирус кәдімгі тұмау 

тәрізді болғандықтан, оның 
алғашқы белгілерін көп адам 
байқай бермейді. Дегенмен, 
дәрігерлер келесі симптомдар 
білінсе, бірден дабыл қағуға кеңес 
береді:

• дене қызуының көтерілуі, 
жоғары тепмература;

• құрғақ қатты жөтел;
• бастың ауруы;
• кеуде тұсының ауруы;
• ентікпе және тыныс алудың 

бұзылуы;
• жүрек қағысының жиілеуі;
• пневмония;
• безгек;
• мұрынның бітуі;
• фарингит;
• диарея.
Осындай симптомдарды 

байқасаңыз, 103 нөміріне хабар-
ласып, бірден медициналық ме-
кемеге хабар беріңіз. Әсіресе ви-
рус тараған елдерден сапарлап 
келген болсаңыз, міндетті түрде 
тексерілген жөн.

Коронавирус қалай жұғады?
Коронавирус респираторлық 

жолмен жұғады.
Covid-2019 инфекциясын 

жұқтырған адаммен жақын 
байланыссаңыз, қауіпті дертке 
шалдығуыңыз әбден мүмкін. Ин-
фекция ауру жұқтырған адам-
нан келесі адамға жөтелгенде не 
түшкіргенде науқастың мұрнынан, 
аузынан бөлінетін ұсақ тамшылар 
арқылы беріледі. Бұл тамшылар 
заттардың бетіне, есік тұтқасына 
түседі. Ол заттарды ұстаған 
адам қолын жумастан көзіне, 
мұрнына немесе аузына тигізсе, 
ауруды жұқтырады. Сондықтан, 
коронавирусқа шалдыққан адам-
нан 2  метрден аса қашықтықта 

COVID-2019. 
БҰЛ НЕ?

жүру маңызды. Қазіргі уақытта 
ғалымдар вирустың заттардың 
бетінде қанша уақыт тіршілік 
ететінін анықтауда. Вирус бір 
сағаттан бірнеше күнге дейін 
өміршеңдігін сақтай алады де-
ген болжам бар. Сондықтан, 
вирусты өлтіру және олардың 
адамға жұғуына жол бермеу үшін 
қарапайым дезинфекциялаушы 
заттарды қолдануға болады.

Коронавирустан қалай 
сақтану керек?

Дүние жүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының инфекцияның алдын 
алуға беретін кеңестері:

• Қолды әр жарты сағат сайын 
20 секунд бойы сабындап жуу;

• Микробтарды өлтіруге анти-
септик көмектеседі. Медициналық 
спиртте қолдануға жарайды. Егер 
спиртке аллергия бар болса, 
санитайзерді пайдаланыңыз;

• Түшкіргенде және жөтелгенде 
мұрын - аузыңызды қағаз 
майлықпен не шынтағыңызбен 
жабыңыз. Содан кейін майлықты 
жабық контейнерге тастап, 
қолыңызды жуыңыз;

• Қолыңызды көзіңізге, мұрның-
ызға және аузыңызға тигізбеңіз, 
бұлар вирустың "кіріс қақпасы" 
саналады;

• Жөтел, жоғары температу-
ра және тыныс алу мүшелері 
ауруларының басқа симптомда-
ры бар адамдардан аулақ жүріңіз;

• Адам көп жиналатын қоғамдық 
орындарға, той - томалақ, 
жиындарға бармай, үйде отыруға 
тырысыңыз;

• Адамдармен қол алыспай, 
қашықтықтан амандасқан жөн;

• Іссапардан бас тартып, әлем 
бойынша саяхатты шектеңіз;

• Үйдің терезесін жиі ашып, ауа-
ны тазартып тұрыңыз;

• Қоғамдық көлікті жиі пайда-
ланбаған жөн;

• Қолма-қол ақшадан бас тар-
тып, төлемді мүмкіндігінше банк 
картасы арқылы жасаңыз;

• Бөлмені жиі желдетіңіз;
• Табиғат пен фермалардағы 

жануарлардан аулақ жүріңіз;
• Ет пен жұмыртқаны ұзақ уақыт 

қайнатып не пісіріңіз, яғни, шала 
піскен күйінде тұтынбаңыз;

• Температура көтерілгенде, 
жөтелгенде және тыныс алу 
қиындағанда дереу медициналық 
жәрдемге жүгініңіз;

• Иммунитетіңізді нығайтып, са-
лауатты өмір салтын ұстаныңыз. 
Ақуыздарға, дәрумендерге 
және минералды заттарға бай 
тағамдарды тұтыныңыз.

АҚСУ  АУДАНДЫҚ  ОРТАЛЫҚ  
АУРУХАНАСЫ.

COVID - 19

Тәуелсіздіктің 30 жылдығы ая-
сында 12 тамыз халықаралық  
жастар күні мерекесіне орай 
аудан әкімінің Алғыс хатымен 
алдыңғы қатарда жүрген аудан 
жастары марапатталды. 

Бүгін аудан әкімінің орынба-
сары Ғазиз Отарбайұлы әр са-
лада қызмет атқарып жүрген 
жастарды қабылдап, мереке-
мен құттықтады. Ауданымыздың 
болашағы жастардың қолында. 
Ауданымыздың гүлденуіне 
аянбай қызмет етіп, еңбек 
ете беріңіздер,-деді Ғазиз 
Отарбайұлы.

Мағжан ШЫНДӘУЛЕТ.

Қазақ халқының ұлттық және 
рухани құдылықтар турасындағы 
танымы мен сенімі ерекше. 
Ұлттық құндылықтарды қадірлеп, 
қастерлеп, ұрпақтан - ұрпаққа 
жеткізсе, діннің адам мен қоғам 
арасын жалғастырушы, жарастыру-
шы және үйлестіруші қасиетін жете 
түсініп, оны жан мен тән тазалығын 
сақтайтын, парасат тағылымдарын 
демеуші, адамға үлгі-өнеге беретін, 
пейілге мейірім ұялататын рухани 
күш ретінде бағалаған.

Ұлттық құндылықтар – олардың 
тарихи өзіндік ерекшелігі Отан, тіл, 
тарих, өнер, әдебиет және тағы 
басқалар сияқты көрініс тапқан 
қандай да бір этностық қауымдастық 
өкілдерінің рухани идеалдарының 
жиынтығы.

Әр ұлттың дүниетанымы, ойлау 
түрі, темпераменті, ұлттық санасы 
және т. б. белгілі бір жолмен үйлеседі. 
Жалпыадамзаттық құндылықтар 
ұлттық құндылықтарға да тән 
орнықтылық және тұрақтылықпен си-
патталады. Ұлтқа және жеке тұлғаға 
қатысты менталитет бастапқыда 
әдеттегі-эмоционалды түрге ие 
болды деп айтуға болады, тек 
экономикалық, әлеуметтік, мәдени 
дамуға негізделген құндылықтардың 
пайда болуымен ғана ол көп қырлы 
дүниетанымдық сипатқа ие болады. 
Ұлттық менталитет адамның рухани 
және материалдық құндылықтарын 
тарихи іріктеу нәтижесінде қоршаған 
әлемге қарым-қатынас жүйесінде 
көрініс табады.

Ал рухани адамгершік тәрбие – 

белгілі бір мақсатқа қол жеткізе 
білетін мақсатты, жүйелі, ұлттық 
көзқарасты, сенімді, парасатты, 
мінез- құлықтағы адами тәртіп пен 
рухани дағдыны қалыптастыратын 
жалпы азамзаттық тәрбиенің 
құрамдас бөлігі. Адамгершілік 
тәрбиенің бүкіл жүйесі гуманистік 
мазмұнға толы, рухани негізде 
жеке адамның жан- жақты дамып 
жетілуіне бағытталған.

Бабаларымыздың қастер тұтып, 
атадан балаға аманаттап, жүрекке 
дарытып келген асыл қасиеттері 
көп. Халқымыз сырт көзбен емес, 
жүрекпен ұғатын адамгершілік 
құндылықтарды жоғары дәріптеген. 
Иман-қазақ халқының рухани 
дүниетанымындағы парасат пайы-
мымен сабақтасып жататын өте кең 
өлшемді ұғым.

Халқымызда «Жиғаныңа сенбе 
– иманыңа сен»; «Иманды адам 
– арлы адам, Имансыз адам – сор-
лы адам»; «Имандылық қастерлі 
қасиет»; «Имандылық – ізгілік негізі» 
деген секілді тұрақты сөз тіркестері 
мен мәтел сөздер жетерлік.

Жан тазалығына, ар тазалығына 
негізделген, сыртқы көріністегі емес, 
жүректегі иманды қасиет тұтқан 
ұлттық рухани құндылықтарымызға 
қайта оралу және оларды кеңінен 
насихаттау арқылы біз бүгін жалған, 
жат діни ағымдарға тосқауыл қоя 
аламыз.

Ислам дінінің өркендеуіне 
өлшеусіз үлес қосқан халық, 
ең ақыры өз діні мен дәстүріне 
күмәндана қарайтын кездерге де 
жетті.

Ата - бабаларымыз ғасырлар 
бойы ұстанып келген ата дінімізге 
бет бұрып, имандылық пен 
бірлікті ту етіп көтерейік. Бізді 
еліміз бен жеріміздің тыныштығы 
мен болашағы, тәуелсіздігіміздің 
баяндылығы мен халқымыздың 
ынтымағы, асыл дініміздің бірлігі 
мен көркеюі – әрқашан да ойлан-
дырады да толғандырады, сол үшін 
бәріміз «бір атаның баласындай, бір 
қолдың саласындай» атсалысып, 
аянбай еңбек етейік.

Ақжол АСАНОВ,
«Дін саласындағы мәселелерді

зерттеу орталығының» бөлім 
бастығы.

РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚ – ҰЛТ ҚУАТЫ

Болашақ 
жастардың 

қолында

масында онлайн түрде ұйымдастырылды. Акцияға 
аудандық партия филиалы төрағасының бірінші орын-
басары К.Дәулетбекова,  аудандық жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы 
Қ.Бекбаланов,  Ақсу аудан әкімдігінің халықты жұмыспен 
қамту орталығы мемлекеттік мекемесінің  директо-
ры Б.Құрманғалиева, аудандық аурухана дәрігері 
М.Қалиханқызы қабылдау жүргізді.

Қабылдауға келген мүмкіндігі шектеулі азаматтарға 
,ауыл тұрғындарына келген өтініштері мен сұрақтары 
бойынша түсіндіріліп назарға алынды. Қабылдау 
офлайн және де онлайн форматында ZOOM платфор-
масымен өтті.

«Nur Otan» партиясының қоғамдық қабылдау 
бөлмесінде "Әділет кеңес береді" республикалық акция-
сы өткізілді.

11 тамыз 2021 жылы Алматы облысы Ақсу ауданаралық 
Әділет басқармасының ұйымдастыруымен карантиндік 
режимді сақтай отырып, «Nur Otan» партиясымен 
бірлесіп ZOOM платформасында онлайн түрде акция 
ұйымдастырылды. Акцияға аудандық партия филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары К.Дәулетбекова, Ақсу 
ауданаралық Әділет басқармасының басшысы және 
заңгер Д.Қалибековпен жекеше нотариус Ж.Мықтыбаева 
қатынасып тұрғындарға тегін құқықтық көмек көрсетілді.

Акцияға тұрғындар заңды тұлғалар тіркеу бойынша, 
АХАЖ, бала асырап алу, тұрғын үй мәселелері бойын-
ша сұрақтарын қойып, азаматтардың өтініштері мен 
сұрақтарына заң шеңберінде толығымен жауаптар 
беріліп, құқықтық түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
"Nur Otan" партиясы Ақсу аудандық 

филиалының эксперті.

«Nur Otan» партиясының 
қоғамдық қабылдау 
бөлмесінде «Кедергісіз ке-
лешек» партиялық жобасы 
аясында мүмкіндігі шектеулі 
азаматтарды Бірыңғай 
тақырыптық қабылдауды 
карантиндік режимді сақтай 
отырып, ZOOM платфор-

Әділет кеңес бередіКедергісіз келешек
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Биыл еліміздің Тәуелсіздік 
алғанына 30 жыл. Орда бұзар 
отыз жасқа толған біздің туған 
еліміз Қазақстан Республикасын-
да 130-дан аса ұлт бір адамның 
баласындай бір шаңырақ астын-
да тату - тәтті өмір сүруде. Сол 
ұлттардың әрқайсысының өз 
ана тілі бар екені шындық. Бірақ, 
олардың бәрі десек те болады 
қазақша сөйлегенде анау - мы-
нау шала қазағың жолда қалады.
Олардың бәрінде Қазақстан 
Республикасының азаматтары. 

Сондықтан да оларда ортақ 
бір ғана тіл бар. Ол мемлекеттік 
тіліміз - қазақ тілі. Қарап тұрсаң 
қазақ тілін қаншама ұлттар 
ара қатынас құралы ретінде 
пайдаланады. Бұл дегеніміз 
- туған тілімізге деген зор 
мәртебе емес пе. Желбіреген 
көк байрағымыздың астын-
да соншама ұлтты қаймақтай 
ұйытып тұрған сол біздің ана 
тіліміз - қазақ тілі. Тіл - татулық 
пен бірліктің, ерлік пен елдіктің, 

 Туған тілім қазынам - алтын кепілім 

жақсылық пен қуаныштың қаруы 
екені рас. Ләйім солай бола беру-
ге жаратқанымыз нәсіп етсін. Сол 
тіліміздің мәртебесін төмендетпей, 
қадір - құрмет тұтайық. 

Тілін құрметтеу әр қазақтың па-
рызы деп есептеймін. Сенің қазақ 
екендігіңді білдіріп тұратын тіл. 
Ағайын осыны біл. Шынына кел-
сек, адамды адам қылып тұрған 
тіл. Басқа тіршілік иелерінен 
адамның өзгешелігі тіл арқылы 
сөйлеп қарым - қатынас жаса-
уы. Басқа тіршілік иелерінде тіл 

болғанымен, онымен сөйлей ал-
майды ғой. Ағзадағы жүрек, бау-
ыр, өкпе сияқты дене мүшелері 
жанды тіршілік иелеріне адамға 
қызмет еткендей қызмет етіп тұр. 
Ешқандай айырмашылығы жоқ 
десе де болады. Ал, енді тілдің 
орны ерекше. Тіл сөйлеу құралы 
ретінде тек адамзат баласында 
ғана бар. Сол тілдің арқасында 
адам баласы шын бақытты.

Сондықтанда тілді асыл 
қазынамыздай құрметтеуіміз 
керек ағайын. Тілің болма-
са біз кімбіз? Ойлаудың өзі 
қорқынышты. Өз тілін құрметтеу 
әр адамның міндетті, парызы.Тіл 
де адамға өмір сияқты бір-ақ рет 
беріледі. Енді сана - сезімің мен 
тілді қатар пайдаланған соң ғана 
біз адам деген ат алып отырмыз, 
қанша тілді меңгерсеңде, өз туған 
тілін, қазақ тілін қазынамыздай, 
байлығымыздай санайық. Сонда 
тіліміз үлкен мәртебеге ие бола-
ды. "Туған тілім қазынам - алтын 
кепілім",-дегім келеді.

Сонау қазақ - қазақ болып жаралғалы қазақ 
тілі - ана тілін ерекше қастерлеген, оны жанын-
дай жақсы көрген. Есімдері ұрпақтарымен қайта 
қауышқан қазақтың атақты үш биінің өзі неге 
тұрады. Ұлы жүздің биі - Төле би, орта жүздің биі 
- қаз дауысты Қазыбек би, кіші жүздің биі - Әйтеке 
билер тілдің құдіретін талайларға таныта білген. 
Небір шешуі табылмас дау - дамайларды бір ауыз 
сөзбен шешіп отырған.

Сондықтан да үні ұлы биді бүкіл қазақ сыйлаған.
Алаш азаттыққа жол салған әйгілі Абылайханның 
ақылшысы, атақты Бұхар жыраудың айтқан 
сөздері ел есінде мәңгі жатталып қалды, 2-3 күн 
бір сөзін қайта қайталамай жырлайтын небір ше-
шендер болған. Соларды халық сөзі, тілі үшін 
құрметтеп, бастарына көтерген. Небір дауда, 
небір шешуі жоқтай болып көрінетін қантөгістерді 

 Тірегісің, жүрегісің елімнің 
шешен - бияр бір ауыз сөзбен тоқтата алған.
Небір батырлар, небір даукестер орайын тауып 
айтқан бір ауыз сөзге тоқтаған. Тілді басынан 
жоғары асылындай қастерлеп, құрмет тұтқан 
сазгер шешендерді құрмет тұтқан. Кешегі Ұлы 
Отан соғысында қоршауда қалған Ленинградтың 
тұрғындарына арнап, Жамбыл Жабаевтың 
«Ленинградтық өрендерім» атты арнауы оларға 
күш - жігер беріп жаумен қаймықпай айқасуы 
үшін күш берген, жауға қарсы бұрынғыдан да 
жұмыла қарсы тұруларына себеп болған. Күш - 
қайрат беріп әкелген. Ақыры қоршауды бұзып, 
қаланы азат еткен. Міне, сөздің, тілдің құдіретін 
осыдан білуге болады.Тіліміздің болашағы - өз 
қолымызда. Тілімізді құрметтейік!

Макира ЕСЖАНОВА,
Арасан ауылдық мәдениет үйінің әдіскері.  

Тұрғын үй секторында 
өрттердің пайда болу себебі 
көптеген жағдайларда өзгеріссіз 
қалды, ол баяғы, сол бір адам 
факторы болып табылады. 
Өрттің жиі таралу себептерінің 
мұны, өкінішке орай, өзімізде. 
Үйдегі ескі электрсымдарының 
ұшқынына кім кінәлі? Бұл 
қолдан жасалған, соны-
мен қатар газ және электр 
жабдықтарының ақаулары 
бар ма? Кез - келген қоқыспен 
бітелген пеш құбырлары ұзақ 
уақыт бойы моржа тазалау-
шымен тазартуды қажет етеді, 
жанғыш сұйықтықтар үйлерде 
сақталады және белсенді 
қолданылады.

Тұрғын үй секторындағы 
өрт қауіпсіздігін күшейту, 
адамдардың өрттерде қаза бо-
луын және азаматтардың улы 
газбен улануын болдырмау 
мақсатында 2021-2022 жылғы 
жылыту кезеңінде тұрғын үй 
секторында өрт профилак-
тикасын жүргізу іс - шаралар 
жоспарына сәйкес Алматы 
облысының аумағында 15 та-
мыз бен 15 қазан аралығындағы 
кезеңде өрт қауіпсіздігі айлығы 
өткізіледі.

Өрт қауіпсіздігі айлығының 
негізгі мақсаты - жеке және көп 
пәтерлі тұрғын үйлерде өрт 
қауіпсіздігі талаптарын сақтау 
бойынша түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу.

Бірінші кезекте үй-үйді аралау 

халықтың әлеуметтік осал топ-
тары мен қолайсыз отбасылар 
тұратын мекен жайлар бойынша 
жүргізіледі.

Тұрғын үй секторында өрт 
- профилактикалық іс - ша-
раларды өткізуге қатысу үшін 
азаматтық қорғау органдарының 
қызметкерлерінен басқа, 
аудандық полиция бөлімінің 
қызметкерлері, энергия 
қадағалау, газ шаруашылығының 
қызметкерлері, ПИК және 
БАҚ өкілдері, үкіметтік емес 
волонтерлік ұйымдардың 
мүшелері тартылатын болады.

Азаматтық қорғау 
қызметкерлері барлық 
санитарлық-эпидемиологиялық 
талаптарды сақтай отырып 
және міндетті түрде қызметтік 
куәлігін көрсете отырып, нысан-
ды киімде тұрғын үйсекторын 
аралауды жүргізетініне назар 
аударамыз.

Құрметті Алматы облысының 
тұрғындары! 

Естеріңізде болсын, бірлесіп 
біз сіздің үйлеріңізде өрттің 
пайда болуын болдырмауға, 
сондай-ақ, улы газдан улану 
қаупін барынша азайтуға бола-
ды. Тұрғын үй секторында өрт 
қауіпсіздігі ережелерін сақтауды 
сұраймыз.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
Ақсу ауданының ТЖБ 

бас маманы, азаматтық 
қорғау майоры. 

Тұрмыстық газ (пропан) өрт немесе жарылыстың пайда болуы-
на маңызды қауіп - қатер тудыратыны барлығымызға мәлім. Газ-
ды қолданумен байланысты өрттердің барлығы баллонды немесе 
газ плиталарын дұрыс емес пайдаланғандықтан туындайды. Газ 
баллоны газ плитасына дұрыс орнатылуы қажет. Газ баллоны 
газдың шығып жатқаның тек сабын  көпіршіктері арқылы анықтауға 
болады. Газдың иісін ауадан сезген уақытта сіріңке жағуға, темекі 
шегуге, басқада электр қондырғыларын іске қосуға болмайды.Газ 
шыққаның байқасаныз, тез арада есік пен терезені ашып бөлмені 
желдетіп,баллонды далаға шығарып 104 телефонына апаттан 
құтқару қызметіне қонырау шалып хабарласыңыз.

Тұрмыста газды пайдалану кезінде  тыйым салынады:
- Өз бетінше газ баллонды (пәтерлерде, саяжай үйлерде) 

орнатуға, ауыстыруға немесе жөндеуге болмайды;
- Жұмыс істеп тұрған газ құралдарын қараусыз қалдыру, мек-

тепке дейінгі жастағы балаларды және оларды қауіпсіз пайдала-
ну ережелерін білмейтін адамдарды газ аспаптарын пайдалануға 
жібермеу;

- Газ ошағын тек жақсы желдетілетін бөлмелерде пайдаланыңыз;
- Газды жағарда алдымен жанып тұрған шырпыны оттыққа 

жақындатыңыз, содан дан кейін шүмекті ашыңыз.
- Газ ошақтарын үйді жылыту үшін   пайдалануға мүлде болмай-

ды;
- Адамдар демалатын немесе ұйықтайтын бөлмелерде газ 

жабдықтарын қолдануға тиым салынады.
- Көп қабатты үйлерде газ баллондарын   пайдалану  адам 

өміріне қауіпті;
- Газ баллондары пештерден немесе жылыту радиаторлардан 

кем дегенде  1 метр арақашықтықта орналасу қажет;
- Үйде қосалқы баллондарды сақтау.
Естеріңізде болсын! 
Газ ауамен қосылғанда жарылу және өрт қауіпі бар. Газ толық 

жанбаған кезде адам ағзасын улайтын иісті газ бөлінеді. Газ пай-
далану ережелерін бұзған кезде Сіз тек қана өзіңізге ғана емес 
өзгелерге де қауіп төндіресіз!

Құрметті аудан тұрғындары, өрт қауіпсіздік ережелерін 
сақтауларыңызды сұраймыз! 

Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ,
аудандық ТЖБ бастығы, азаматтық қорғау майоры.                                          

Тұрғын үй секторындағы өрт 
қауіпсіздігінің айлығы

101 ЕСКЕРТЕДІ!

ТҰРМЫСТЫҚ ГАЗДЫ 
ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ 
ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Электрондық үкімет порта-
лында азаматтарға ақпараттық 
және телекоммуникациялық 
технологиялардың әртүрлі 
құралдарын: компьютер, ноутбук, 
планшет, ұялы телефондарды 
қолдана отырып, өтініш берушіге 
ыңғайлы уақытта үйден немесе 
кеңседен мемлекеттік қызметтерді 
алу мүмкіндігі беріледі.

Қызмет порталға, ХҚКО-да жеке 
басын растайтын, пошта арқылы 
немесе электрондық қолтаңба 
арқылы қолданушыларға қол 
жетімді. Электрондық өтінімді 
порталға жібермес бұрын, өтініш 
берушінің қызметтерді ұсыну 
тәртібімен және оларды іске 
асыруға жауапты мемлекеттік ор-
гандармен танысу мүмкіндігі бар.

Электрондық түрде қызмет алу-
да өтініш берушіге мемлекеттік 
мекемелерде кезекте тұрудың 
қажеті жоқ. Мемлекеттік 
органға бір рет келу жеткілікті 
(өтініш беруші egov.kz порталы 
арқылы жіберілген құжаттардың 

Электрондық үкіметтің 
веб-порталы арқылы қызметтерді 

алудың артықшылықтары
электрондық нұсқаларының 
түпнұсқаларын тексеру және 
қызмет нәтижесін алу үшін) неме-
се бұл органға бару мүлде талап 
етілмейді (егер тексерудің қажеті 
жоқ болса және қызмет нәтижесін 
жеткізуге заңмен рұқсат етілген 
болса) ҚР электронды түрде). 
Электрондық қосымшалардың 
нысандары жеңілдетілген және 
түсінікті.

Электрондық үкімет порта-
лы жаңа электрондық үкіметтің 
қызметтерімен толықтырылды. 
Бүгінгі таңда egov.kz порталын-
да электрондық мемлекеттік 
қызметтер келесі бағыттар бойын-
ша қол жетімді:

- халықты әлеуметтік қорғау, 
азаматтық хал актілерін тіркеу, 
білім беру, денсаулық сақтау, 
әскери есептілік, жер қатынастары 
және т.б.

Egov.kz-те:
- айыппұлдарды қарап, төлеуге;
- жүргізуші куәлігін алуға немесе 

ауыстыруға;

- баланы балабақшаға тіркеу;
- төлқұжат алу;
- салық қарызын тексеру және 

төлеу және т.б.
Электрондық қызметтердің 

бір бөлігін бірнеше минут ішінде 
алуға болады. «Электрондық 
үкімет» порталындағы жеке ка-
бинетте, сондай-ақ, қызметтерге 
қосымшалардағы дербес де-
ректер заманауи ақпараттық 
қауіпсіздіктің құралдарымен 
қорғалған.

Арасан ауылдық округі әкімі 
аппаратының ғимаратында 
және Б.Сырттанов атындағы 
орта мектебінде E-GOV бұрышы 
орналасқан, осы жерден 
тұрғындарға жоғарыда атап өткен 
электронды қызметтердің барлық 
түрі көрсетіледі.

Е.СЕЙІТҚАЗЫ,
Арасан ауылдық округі әкімі 

аппаратының  
бас маманы. 

***

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

- ресми жағажайлардан тыс, бейтаныс жерлерде, 
суға түсуге және сүңгуге;

- бүйектерден (қалқыма белгілерден) әрі жүзуге;
- жүзу құралдарынан суға секіруге және оған жақын 

жүзуге;
- ішімдік ішуге және мас күйінде шомылуға;
- жалған дабыл айқайларын беруге;
- тақтайларда, бөренелерде, ағаш жатақтарда, ав-

томобиль камераларында
және т.б. жүзуге;
- кішкентай балаларды қараусыз қалдыруға;
- шомылатын жерді қоқыспен және сынған шыны-

лармен ластамаңыз
Қатаң тыйым салыныда!
Алкоголь туралы...
Алкогольді шамадан тыс падалану - жағажайда 

демалу кезінде жарақаттар мен суға батудың ең көп 
тараған себебі. Мас адамдардың суға батып кету 

Қауіпсіз 
жағажай 

мүмкіндігі көп. 
Судағы қатерге ұшыраған адамға алғашқы көмек:
- Қатерге ұшыраған адамға көмек көрсеткенде 

мүмкіндігінше тездетіп оттегі жетімсіздігін қолдан дем 
алдыру тәсілін қолдану арқылы жойыңыздар. 

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

- қатерге ұшыраған адамның аузын азу тістерінінің 
әр жағынан саусақпен қармай, немесе қол орамал-
мен, не дәке оралған пышақ жүзімен, шай қасықтың 
сабымен немесе жалпақ темір заттпен ашу керек.

- Ауыз ішін шырыш пен балдырдан тазалау керек. 
- Қатерге ұшыраған адамның жоғарғы тыныс жол-

дары мен асқазанын судан арылту үшін оның кеудесін 
көмек көрсетушінің тізесінің бүгілген аяғының үстіне 
басын төмендетіп салып, кеуде сүйегінің астыңғы 
бөлімдерін ырғақпен қысып баса беру. Ең жеңіл және 
тиімді тәсіл; 

- «ауыздан - ауызға» немесе «ауыздан - мұрынға» 
ауа үрлеу. 

Есте сақтаңыздар! Судағы апаттан қорғанудың 
ең сенімді жолы - суда шомылу ережелері мен 
қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау

Б.ӘДІЛЖАНОВ,
Ақсу ауданының аға инженері, азаматтық 

қорғау аға лейтенанты. 
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1958 жылы республика шабандоздарының жа-
рысы өтіп, онда біздің ауданның «Түймебас» деген 
аты аламан бәйгеден бірінші орын алып, Жетісу 
жеріндегі Ақсу ауданын бүкіл республикаға таны-
мал еткен еді. Ат бапкері Қызылтулық Құсанбаев 
Көпелбай деген кісі еді. Ол кісі Қазақстанның халық 
ақыны, Қуат Терібаевтың жұбайы Күлипанның 
әкесі болатын. 

Құсанбаев Көпелбай өмірі өнегелі, ғұмыры 
ғибратты, көкірегі қазына, дүниеден көргені 
мол, түйгені одан да көп қасиеттерімен 
ауылдастарының алдында беделді, олармен бір 
шыны шайды бөліп ішіп, туған жерлерінің келешегі 
жайлы пікірлер айтатын, өз теңдестерімен бірлесе 
жүріп ат спортына жанымен жақындығын паш ет-
кен абыз адамның бірі еді. Көпжасар атамыздың 
бойында ерекше қасиет болған, ол кісінің қолы 
шипа, ауылдастарының арқасындағы желін үзіп 
ем жасайтын. Ең бір қызығы атын бәйгеге қосатын 
кезде ауылдастары атаға келіп, атын сипатып, 
бүгін бәйгеден жүлделі келе ме, келмей ме соны 
қолымен сипап айтатын. 

Көпелбай ақсақалдың жалғыз ұлы Дүйсембай 
өмірден ерте озды, одан тараған ұрпақтарын 
ақылды, ибалы, мейірімді келіні Алтыншаш екеуі 
тәрбиелеп, оқытып, бір - бір мамандық иесі етті. 
Немересінің үлкені Есенбайды туғаннан ба-
стап өз бауырына салып баулып, оны жасынан 
қарапайымдылыққа, адалдыққа, табандылыққа 
тәрбиелеп өсірді. 

Атасының еңбегі зая кеткен жоқ, әкесі 
Дүйсембайдың жолын жалғастырып, өзі 
ауылшаруашылығын өркендетуге, жары Махаб-
бат Ғани Мұратбаев атындағы мектепті басқара 
жүріп, оқушылардың білім сапасын көтеруге көп 
еңбек сіңірді.

«Түбіне қарай бұтағы, тегіне қарай ұрпағы»,-
демекші оларды Қызылтулықтар мен Қопалықтар 
ерекше құрмет тұтады. Қызылту ауылы ежел-
ден береке - бірлігі жарасқан, ұйымшылдығы 
жоғары, экономикасы ілгерілеген ауданымыздағы 
алдыңғы қатарлы шаруашылықтың бірі емес, 
бірегейі болып саналушы еді. 

Бұл ауылды ұзақ жылдар өз ауданымыздың 
түлегі, ауылшаруашылық ғылымының кандида-

Ел есінен кетпейтін ескерткіш

ты Шабдарбаев Тынышбай басқарған еді. Оның 
бойынан кісілік, ірілік, мәрттік, сөзге беріктік, 
аманатқа адалдық, кішіпейілділік, ізет пен құрмет 
– қасиеттері ерекше көрінуші еді.

Ауылдағы әр отбасын өз отбасындай қадірлеп, 
бәрімен тіл табысып, оларға тиісті жағдай жа-
сап, шаруашылықтың жан - жақты дамуына көп 
көңіл бөлді. Тынышбай өзі өмірден ерте озса да, 
оның ұрпақтары туған ауылынан қол үзген жоқ.
Аудандық мәслихаттың депутаты Тынышбаев 
Берік әкесінің басқан ізін жалғастырып, өзінің жеке 
шаруашылығымен ауылдың көркеюіне өз үлесін 
қосып жүр. Міне, бүгін Қызылтулықтардың ерте-
ден қалыптасқан ұйымшылдығы өз дәрежесінде  
екендігіне куә болып, есейген кезімде ерекше 
сезімге бөленіп отырмын.

Ауданымыздың Берікбол, Сейілбек, Ербол де-
ген азаматтары бас болып, Есенбай мен Махаббат 
оларды қуана қоштап, олардың соңынан Қызылту 
ауылының әр отбасы өз мүмкіндігінше үлесін 
қосып, Түймебасқа ескерткіш орнатуды   бастап 
кетті. Ауданға еңбегі сіңген апа ретінде ескерткіш 
орнатуға атсалысқан барлық азаматтардың ал-
дына үлкен жастағы басымды иіп, шын жүректен 
ризашылығымды білдіремін.

Баршаңызға көп рахмет. Әрқайсыңызға 
амандық, бақыт тілеймін. Ел есінен кетпейтіндей 
ескерткішке бүкіл ауыл ұйытқы болып жатыр-
сыздар, бастаған істеріңіздің сәтті, ойдағыдай 
аяқталуына тілектеспін. Қазақ қашанда «Қос 
қуанышты» ерекше құрмет тұтатын халық. 
Көпелбай атаның еңбегінің құрметіне Түймебасқа 
ескерткіш орнату кезі ол кісінің немересі 
Есенбайдың 60 жасқа  толу мерзімімен қатар 
келіпті.

Ата ұрпағы Есенбайға мықты денсаулық, Ма-
хаббатпен қол ұстасып ұзақ ғұмыр кешулеріне, 
немере - шөберелердің қызығына кенелуіне, адал 
еңбегі ұзақ жылдар өтсе де алдынан шыққан ата 
туын Дүйсембай әулетінің ұрпақтарының қашанда 
биік ұстауларына тілектеспін.

Ажар СӘРСЕМБАЙҚЫЗЫ,
Ақсу ауданының "Құрметті азаматы".

Бауырлар сүйінші! Кеше, 2021 жылдың 15 тамызы күні Жезқазған 
қаласынан 200 шақырым жердегі Бұланты даласында ең алғаш жоңғар 
басқыншыларына тойтарыс берген шайқас өткен жерге Бөрібай 
бабамызға ескерткіш тас орнатылды. Осы жердегі соғыста қазақтың 
талай батыры мерт болып, азаттық үшін жан тапсырды. Біздің Бөрібай 
бабамыздан осы жерде шейіт болған. Басқа батырлармен қатар біздің 
де бабамыздың белгісі тұрса деп ұсыныс айтқан Жезқазғанда тұратын 
Бәкір ағамыз еді. Тас кесуші Бота бауырымызбен келісіп, өзі қадағалап, 
істің тиянақты аяқталуына ықпал етті. Тасқа кеткен қаражат шығынын 
ұрпақтары Нүкен, Нұрбай, Өмен, Қонай, Түркістандық бауырлары-
мыз Сәкен мен Мұқан Бұлантыдағы ескерткіш тастың демеушілерінің 
бірегейі Қыдыралы Жандарбек көтеріп алды. Баба рухы барша 
көмектескен бауырлар мен тілекші ағайынға разы болсын.            

Бөрібай! Бөрібай! Бөрібай!

15 тамыз күні Шымкентте 
осы аймақтағы Бөрібай батыр 
ескерткішінің демеушілеріне 
алғыс айтып, арнайы медальдар-
мен марапаттау үшін Жетісудан 
Сабыр, Ермек, Азамат бау-
ырларымды ертіп, сапарлап 
қайттық. Шымкенттік Ғабит, Берік, 
Түркістандық Сәкен бауырлары-
мызды ескерткіш құрылысына 

демеушілік еткені үшін, Түркістандық 
Ерболат Нышанбайұлын Түркістан 
қаласында өз қаражатына Қабанбай 
батырдың ескерткішін тұрғызғаны 
үшін Бөрібай батыр медалімен 
марапаттадық. 

Жетісулық бауырларына Ғани інім 
дастархан жайып құрмет көрсетті.

Берікбол ҚАСЫМОВ.

Шымқаладан репортаж

Бөрібай батыр құлпытасы

Денсаулық сақтау министрлігінің алқа 
отырысында Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорының Төрағасы Болат 
Төкежанов қордың негізгі бағыттары мен 
жаңа бастамалары туралы сөз қозғады.

2021 жылғы жоспар бойынша Қор 
амбулаториялық-поликлиникалық және 
стационарды алмастыратын жәрдемге 
қолжетімділікті арттыру, ауылдық 
денсаулық сақтауға қолдау көрсету, 
дистанциялық медицинаны, скринингтік 
бағдарламаларды, медбике ісін, 
патронаждық қызметті дамытуды қолға 
алмақ.

Бұл бастамалардың бәріне қаржы 
қарастырылған. Халыққа медициналық 
жәрдем көрсетуге 1,8 трлн. теңге бөлініп 
отыр, оның ішінде ТМККК бойынша 
қызметтерге – 1,1 трлн. теңге, МӘМС – 
0,7 трлн. теңге.  

«Медициналық сақтандыру жүйесін 
іске асырудың бірінші жылы барлығымыз 
үшін үлкен сынаққа – коронавирус 
пандемиясына тап болды. Деген-
мен, форс-мажорлық жағдайларға 
қарамастан, МӘМС іске асырудың 
бірінші жылының қорытындылары 
медициналық сақтандыру жүйесінің 
іске қосылғанын, осы төтенше кезеңде 
денсаулық сақтау саласы үшін қаржылық 

ӘМСҚ: 2021 жылы ТМККК 
және МӘМС бойынша медициналық 

көмекке 1,8 трлн. теңге бөлінді

бағыттарының бірі ретінде балаларға 
медициналық көмек көрсету болып табы-
лады. 

Атап айтқанда, "Аңсаған сәби" 
бағдарламасы бойынша жоғары тех-
нологиялы медициналық жәрдемді 
қаржыландыру 7 есе көбейеді. 2021 
жылы 7 мың ерлі-зайыпты ата-ана ата-
ну мүмкіндігіне ие болады. «Қамқорлық» 
бағдарламасы бойынша ерекше күтімді 
қажет ететін балаларды медициналық 
оңалту қаржыландырылатын болады.

 Неонаталдық скринингтер жүргізу мен 
сәбилердің психофизикалық дамуын 
бағалауға, сондай-ақ, мектептегі ме-
дицинаны дамытуға қосымша қаражат 
бөлінеді.

Ауылдарда медициналық қызметтерге 
қолжетміділік арттырылмақ, бұл бағыт 
бойынша қаржыландыру көлемі 20%-ға 
көбейеді.

Сонымен қатар дәрігерлердің 
жалақысын 30%-ға дейін, орта медици-
на қызметкерлерінің жалақысын 20%-ға 
дейін арттыруға 132 млрд. теңге бөлініп 
отыр.  

«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» 

КЕАҚ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ 
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ.

"қауіпсіздік жастығын" құрғанын және 
ең бастысы, медициналық көмек 
көлемін арттыру үшін жағдай жасағанын 
көрсетті. Эпидемиологиялық ахуалды 
тұрақтандыруды ескере отырып, Қор 

биылғы жылы белгіленген жоспарлар 
мен жаңа бастамаларды жүзеге асыруға 
ниетті» - деп Болат Төкежанов нақтылап 
өтті.

Қор қаржыландырудың басым 
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Әңгімені Моңғол халық республикасы-
нан бастайық. 1921 жылы халха халқы 
манжұр билеушілеріне қарсы көтеріліс 
жасап, 1924 жылы Кеңес өкіметінің 
қолдауымен Моңғол халық республи-
касы (МХР) құрылды. Соның басы - 
қасында Тұрар Ырысқұлов болды, сол 
кісінің ұсынысымен астанасы Ұланбатор 
атанды. 2004 жылы жарық көрген 
«Қазақстан» ұлттық энциклопедиясының 
6-томында «моңғол тілі – халха тілі» 
делінген. 

Этникалық құрамы жағынан онда 90 
пайыз халха-моңғолдар тұратыны және 
олардың XVI ғасырда халха деген атқа 
ие болғаны айтылған (53-бет). МХР-да 
тұратын халықтардың халхадан кейінгі 
көбі ойраттар екен. Қазақтар ойратты 
қара қалмақ, халхаларды құба қалмақ 
деген. Әйгілі «Ақтабан шұбырынды» за-
манында қазақтың Мүйізді Өтеген баты-
ры осы құба қалмақтардың тұтқынында 
болып, оларға қытайлар шабыуыл 
жасаған кезде құтылып шыққан. 

Жаңа құрылған мемлекетінің атын 
елдің тоқсан пайызын құрайтын хал-
халар «Халха мемлекеті» демей, неге 
«Моңғол халық республикасы» деп 
атаған? Оны солай ататқан – Кеңес 
өкіметі. Неге? 

Шыңғыс ханның түрік екенін түрік 
халқынан жасыруы үшін. Неге? Өйткені, 
Дөң өзені мен Оралдың батыс жағынан 
Байқалға дейінгі жалпақ өңірді жай-
лап жатқан ірілі-ұсақты түрік халқын, 
тайпалары мен руларын көріп, біліп 
отырған Сталин олардың бірігіп кетіуінен 
қатты қорыққан. Сондықтан оларды 
біріктірмей, үрейлендіріп отырыу үшін, 
«пантүрікшілер», «панисламисшілер» 
деп, оларды әлсін - әлсін жазалап 
отырыу әдісін ойлап тапты. Оны-
мен де шектелмей, Сталиннің тікелей 
нұсқауы¬мен бүкіл түрік халқының та-
рыйхы бұрмаланып, қайта жазылды. 

Орыс ғалымдары В.Захаров пен 
А.Клесевтің айтыуынша, 1944 жылдың 9 
ағұсында қабылданған БК(б)П Орталық 
кәмійтетінің «Татар партия ұйымында 
бұқаралық-саяси және идеологиялық 
жұмысының жайы және оны жақсартыу 
шаралары туралы» қаулысынан кейін 
«Шыңғыс хан мемлекеті Моңғолдікі бо-
лып қайта жазылды («Государство Чин-
гиз хана было переписано под Монго-
лов»), скифтерді иран тілді деп қайта 
жазды, ал Қағанаттар туралы үндемеу 
ұйғарылады». 

Шынында ол қаулыда: «7. ВКП(б) татар 
обылыстық комитетіне Татарстанның та-
рихын ғылыми тұрғыда талдап жазу ісін 
ұйымдастыру, жекелеген тарихшылар 
мен әдебиетшілердің Татарстан тари-
хын жазып шығаруда жіберген елеулі 
кемшіліктері мен ұлтшылдық сипаттағы 
қателіктерін (Алтын Орданы әсірелеп 
көрсету, Едіге жайындағы хандық - 
феодалдық эпосты дәріптеу) жою тапсы-
рылсын!» – делініпті (СОКП съездерінің, 
конференцияларының және Орталық 
комитет пленумдарының қарарлары мен 
шешімдері. 6-том, 1941-1954, 2-басылы-
мы, 129-бет). 

«Қызым, саған айтам, келінім, сен 
тыңда!»,-деген – осы. Бұл – бір та-
тар халқы арқылы бүкіл түрік халқын 
қорқытып отырған қаулы. Сол қаулының 
зардабын тарихымыз әлі тартып келеді. 
Сталиннің Украина мен Қазақстанға 
айырықша шүйлігіуі олардың көптігінен 
қорыққандығынан. 

Шыңғыс хан жайындағы ең негізгі 
түпнұсқа деректер қытай мұрағатында 
сақталған. Ол деректерді жарыққа 
шығаруға орыс қытайтанушылары 
Н.Я.Бичурин (Йакинф, 1777-1853) мен 
П.И.Кафа¬ров (Архимандрит Пал-
ладий, 1817-1878) үлкен үлес қосса, 
Шыңғыс хан жайындағы ең толық, ең 
сенімді деректерді қамтыған Рәшит 
әд-Діннің «Жамиғ ат-тауарих» атты 
әйгілі шығармасын алғаш парсы тілінен 
орысшаға аударған И.Н.Березин (1818-
1896) еді. Бұл үшеуі Қазан қаласында 
білім алған, түрік дүнійесінен азды-көпті 
хабардар болған адамдар. 

И.Березин – арап, парсы, түрік 
тілдерін білген адам. Ол Рәшит әд-
Діннің әйгілі шығармасын өзі оқыған, 
өзі білген деректерді де айғақ ете от-
ырып тәржімелеген. Сондықтан оның 
аудармасы өте құнды. Ол 1858 жылы 
С.-Петербургте «Сборник летописей. 
История Монголов. Сочинения Рашид 
Эддина» деген атпен жарық көрді. Менің 
біліуімше, бұл аударма содан кейін 
қайталап жарыйаланбаған. Неге? 

Өйткені, ол аударма жасырған, 
бұрмаланған тарыйхтың бетін ашып 
қойатын еді. Мәселен, ол былай аудара-
ды: «Бұл Моңғолдар Түрік тайпаларының 
бірі еді» (1-бөлім, 8-бет). Мұнымен 
қоймай, бұл Моңғолдардың Яфестен та-
райтын мұсылмандар екенін айта келіп, 

ҰЛТ ҰСТЫНЫ! 

«Бүкіл Моңғолдар, сан алуан түрік рула-
ры мен далалықтар соның ұрпақтары», – 
дейді (сонда, 12-бет). 

Сонда халха – моңғолдардың түріктілді, 
түрік халқы болғаны ма? Әрине, олай 
емес, Березиннің айтып отырғаны – түрік 
тілді татар моң¬ғолдар. «Моңғол сөзі әу 
баста «Мунғ ул болатын», – дейді Рәшит 
әд – Дін (сонда, 136 – бет). Арап қәрпімен 
ол сөз Монк аол деп жазылған. Мұндағы 
«к» әрібі «г» болып та оқылады. Қалай 
болғанда да, ол сөздің қазақша мағынасы 
«мұң ұл» немесе «мұңды ұл» болып та-
былады, халха моңғолдың сөзі емес екені 
айдан анық. Бұл атаудың мәнін тарататын 
сөз халхаларда бар ма екен? 

Мен «Орыс-моңғол қатынастарының 
тарихы жайындағы құжаттар» деген төрт 
томдықты қарап шықтым. Жер бетінде 
ойраттар мен халхалардың бар екенін 

орыстар қазақтың Көшім ханы бійлеп 
отырған Сібір хандығын басып алған соң 
ғана біле бастапты. Көшімнің үш баласы 
қалмақтармен бірге күн кешіп кетіпті. 

Ал, Есім атты бір ұлы әйгілі Батыр 
қонтайшымен біраз уақыт бажа да бо-
лыпты. Орыстардың ол кезде қазақтар 
жайындағы мәліметі де мардымсыз 
екен, олар Есім ханның ұлы Жәңгірді бір 
құжатта Жәнібек деп шатастырыпты.(2-
том, 419-бет). Ондағы құжаттарға қарап 
отырсаң, орыстардың моңғол деп отырған 
халқы түгелдей қалмақ болып шығады. 
Алғашқы жазба дерек 1607 жылдан ба-
сталады. Томның алғашқысы 1959 жылы 
шыға бастапты. Қалмақтар «қара» және 
«құба» (белый) болып бөлінетінін орыстар 
сол кезде білген (1-том, 33-бет). 

1619 жылғы бір құжатта: «А по другую 
сторону Черных Мугалов живут Желтые 
Мугалы», – делін¬ген (1 – том, 83 – бет). 
Бұл, әрине, «моңғол», «моғол» сөзінің 
өзгеше айтылып кеткен бір түрі. Тағы 
бір құжатта: «Олар Қырғыз жерін басып 
өтіп, Алтын хан (Алтан царь) бійлейтін 
Мұғал мемлекетіне (мугальское госу-
дарство) барды», – делінген (сонда, 88-
бет). Төрт томның бәрінде де осылай. 
«Мұғал» деп отырғаны – халха, Алтын хан 
деп отырғаны – халханың қонтайшысы. 
Халханың сегізінші Алтын ханын Батыр 
қонтайшының баласы Сенге тұтқындап, 
әйтеуір, бірнеше жылдан соң аман боса-
нып шығады. Халхадан өзге де өздерін 
«мұғал» деушілер болыпты. 

Мысалы, Сенге « в 1667 году имел во-
йну с мугалским ханом Лоозаном» десе 
(1-том, 302-бет), Лоозаны – халханың 
қонтайшысы. Тағы бір жерде Галдам 
«в том же году ходил в поход на хал-
хов и мугалов» дейді (сонда, 303-бет). 
Олардың неге «мұғал» немесе «моңғол» 
атаныуға құштар болғанын Рәшит әд – 
Дін шығармасынан аңғарыуға болады. 
Бұрын, татарлар күшті болып тұрған кез-
де, түріктер өздерін «татарлар» деп ата-
са, (халхалар ешқашан татар аталмаған – 
Б.Н.) сол сияқты, қазір түріктердің басым 
бөлігі өздерін моңғол деп атапты. «Подоб-
но большую часть Турков называют Мон-
голами» (1-бөлімі, 9-бет). 

Мұны Қадырғалый бабамыз да анықтап 
жазған: «Оларды, яғни осынау қалың 
түркіні моғол деп атады, өйткені, мұнан 
ілгері татар жеңіп бағындырған жұрттың 
бәрін татар деп атап еді» («Армысың, 
әз баба!» Талдықорған, 2008 жыл, 13-
бет, құрастырған – Наурыз Қылышбаев, 
қәзіргіше қазақшалағандар: Н.Мингулов, 
Б.Көмеков, С.Өтениязов). 

Өзі түрік халқына жатпаса да, 
халхалардың Алтын ханы да өздерін 
«мұғал», «моңғол», Шыңғыс хан 
мемлекетінің халқымыз деп, ал өзін 
Қытайдың басшысынан кем санамай, 
Алтын хан деп дәріптеуге тырысқан. Бұл 
күнде қазақ халқының құрамында өмір 
сүріп жатқан жалайыр, найман, керей, 
қоңырат тайпалары мен меркіт руы да 
өздерін «моғол», деп дәріптеген. Күйік 
қаған мен Мөңке қағанның тұсында 
Шыңғыс қағанның еліне келген еуропалық 
Карпини мен Рубрук тек татар мен өздерін 

«моал» деп айтатын түріктерді ғана көріп 
қайтқан. Халхалар 1969 – жылғы санақ 
бойынша бір миллионға сәл жақындаған. 
Ал жеті жүз жыл бұрын қанша болғанын 
бір құдай біледі, ол кезде олардың аты да 
аталмайды. Ондай халықтың державаға 
ійе болыуы ертегінің өзінде де айтылмай-
ды. 

Біреу «моғол», біреу «моңғол» деп 
жүрген түрік тайпалары XV ғасырда 
Қазақ хандығы құрылғаннан кейін өздерін 
«қазақ» деп атаған да, моңғол (моғол) аты 
бірте - бірте ұмытылған. Шындығында, 
біреудің «моңғол», біреудің «моғол» деп 
отырғаны бір халық екенін мынадан да 
байқауға болады: Рәшит әд-Дін «Мон-
голия» деп отырған сөз арап қәрпімен 
жазылғанда «Мкулстан» делініпті (сон-
да, 1-бөлім, 2-бет). Бұл – аудармашы 
Березиннің қателігі. 

Себебі, Монғолия мен Моғолстан екеуі 
– екі басқа атау. Шындығында, Рәшит әд-
Дін кітәбінің еш жерінде «моңғол» сөзі 
айтылмайды, тек «моғол» деген ғана бар. 
Ал Березин өмір сүріп отырған заманда 
«монғол» сөзі кең тарап кеткен болыу ке-
рек. Ал өз халқымыздан шыққан тарыйх-
шы Қадырғалыйи Жалайыри: «Иесуге 
(Шыңғыс ханның әкесі – Б. Н.) баһадұр 
моғол қауымында патша болды», – дейді 
(«Армысың, әз баба!» 42 – бет), енді 
Әбілғазының жазғанына қараңыз: «Есуки 
баһадұрдың көзі шаһла еді. Моңғолдар 
шаһланы боржыған дер еді» (Әбілғазы. 
«Түрік шежіресі» Алматы, 1992 – жыл, 40 
– бет). 

Көрдіңіз бе, бір Есугейді біреуі «моғол» 
десе, біреуі «моңғол» дейді. Осы 
жағдайды пайдаланған кеңес өкіметі 
1924 жылы Моңғол халық республикасын 
жариялаған да жіберген. Сталиннің түрік 
халқына деген көзқарасын анықтайтын 
бұл да бір жағдай. 

1937 жылы Шығыс Түркістандағы ұйғыр 
халқы көтеріліс жасап, жеңіске жетіп 
тұрған шақта кеңес өкіметі қырғыз жерінде 
арнайы жасақ құрып, ұйғыр тәуелсіздігін 
жүзеге асырмай, ұйғыр көтерілісін басып-
жаншыды. 

1944-1949 жылдар аралығында тағы 
да жеңіске жетіп тұрған қытайдағы ұйғыр, 
қазақ, қырғыз халықтарының Үш аймақ 
көтерілісін кеңес өкіметі тағы да жүзеге 
асырмай, Үш аймақ басшыларын ұшақ 
апатына ұшыратты. 

Сталин халха моңғол халқының 
көтерілісін қолдап, керісінше татар-
моңғол халықтарының көтерілісін 
үнемі тұншықтырып отырған. Шығыс 
Түркістандағы Оспан батыр көтерілісі де 
сол сайасаттың құрбаны болғаны белгілі. 
Қазақстанның астанасын ағаларымыз 
орысы көп жерден орысы жоқ жерге 

көшіреміз деп, Орынбордан Қызылордаға 
көшіріп жатқанда да Сталин мұртынан 
күліп отыра берді. Өйткені, оның көктен 
сұрағанын Құдай жерден берді. 

Шыңғыс хан өз мемлекетін қай жер-
де, қай аралықта құрғанын Рәшит әд-
Дін жұмбақтамай, жарыйа жазған. Ол 
түрік тарихын Оғыз хан дәуірінен бас-
тап, оның хандық құрған мекені қәзіргі 
Қазақстанның оңтүстігі екенін анықтап 
жазады. 

Қарахан мен Оғыздың арасында 
мұсылман дінін қабылдау жолында жетпіс 
– жетпіс бес жыл бойы соғыс жүргенін, 
ақырында мұсылман дінін қолдаған 
Оғыздың жеңіске жеткенін айта келіп, 
оның Юрсукъ (Түркістан обылысындағы 
Ійірсу болуы мүмкін – Б. Н.), Какъян және 
Қарақорым (бұрынғылардың айтыуынша, 
қәзіргі Матай тауы – Б. Н.) деген жерлерді 
қыстағанын, ал оның Талас және Қары – 
Сайрам қалаларының маңайында екенін 
жазады. 

Және көргендердің айтуынша, Қары 
– Сайрам қаласының өте үлкен екенін, 
оның ана шетінен мына шетіне жету үшін 
бір күн кететінін де жазады (1-бөлім, 13-
бет). 

Бұл сөздің шын екеніне мен, мәселен, 
еш күмән келтірмеймін, себебі, Түркістан 
обылысындағы Өгіз сайдың Оғыз хан 
атына қатысы бар, ал сол жердегі 
Шәуілдір мен Байылдыр мекендері бе-
керден - бекер Оғыз хан ұрпақтарының 
атымен аталмаған деп ойлаймын. Ау-
дармада олар «Байалдур» (27-бет), 
«Джаулдур» (28-бет) деп жазылған. Ал 
бұл өңірде бұрын-соңды халхалар өмір 
сүрген де емес, сүріуі мүмкін де емес, 
өйткені олар – түрік халқының ежелден 
бел ортасы болған атамекен жерлер. 

Березин мен Әбілғазы «моңғол», ал 
Қадырғали бабамыз «моғол» деп отырған 
керей, найман, меркіт, жалайыр, қоңырат 
тайпаларының қазір қай жерде өмір сүріп 
жатқанын бәріміз де білеміз. 

Бірақ Шыңғыс хан заманында олардың 
қай араны мекендегеніне кейбіріміздің 
көзіміз жете бермейді. Оған да үңіліп 
көрейік. 

Тоғызға толған Теміршыңды (Сәкен Сей-
фуллин бастаған қазақ оқымыстылары, 
1776 жылы жазған кітәбінде Қазыбек бек 
Тауасарұлы оны осылай атайды, мен 
соның дұрыстығына сенем) әкесі Есу¬гей 
қыз айттырыуға қоңырат еліне алып ба-
рады да, қайтар жолында оған татарлар 
у беріп, ақырында ол содан қайтыс бола-
ды. Демек, татарлардың мекені қоңырат 
пен Есугей ауылының ортасында. 

«Татар тайпалары қытай бійлеушісі Ал-
тын ханға бағынады», – делінген аудар-
мада (2-бөлім, 34-бет). 

МЕНІҢШЕ, ШЫҢҒЫС ХАННЫҢ ШЫНДЫҒЫНА 
КӨЗ ЖЕТКІЗЕТІН ЕКІ НЕГІЗГІ ТЕТІК БАР: БІРІ – 

ОНЫҢ ҚАЙ МОҢҒОЛ ЕКЕНІН, ЕКІНШІСІ – ОНЫҢ 
АТАМЕКЕНІ ҚӘЗІРГІ МОНҒОЛИЯ, НЕ БҰРЫНҒЫ 

МОҒОЛСТАН ЕКЕНІН АНЫҚТАУ. 

Бексұлтан НҰРЖЕКЕҰЛЫ, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты.

ШЫҢҒЫС
құрған
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ортасында жатқан жоқ, Қытай мен қәзіргі 
Қазақстанның ортасында жатыр. Демек, 
Шыңғыс хан халха моңғол емес, татар 
моңғол. Ол моңғол – бізбіз, бүгінгі қазақ. 
Сенбесеңіз, Әбілғазы бабамыздың 
жинағына қараңыз! «Моңғол жұртының 
күн шығысында сегіз су бар еді, оны 
Сегіз мұрын дер еді. Ойрат елі сол 
сулардың ортасында отырар еді… 
Моңғол жұртының шеті – Селенге, оның 
арғы жағында отыратын торғауыт деп 
аталады» (сонда, 36-бет). 

Мұны жалпақ тілмен айтсақ, бұрын 
моңғол аталған меркіт, керей, найман, 
қоңырат, жалайырлар қазіргі Моңғолия 
аталған халхалардың батыс жағында 
отырған, әлі де сол орнында қазақ де-
ген атпен отыр. Ал Селенге өзені қәзіргі 
Монғолияның күн шығысында емес, күн 
батысында. 

«Моңғол жұртында екі тау бар, – дейді 
Әбілғазы, – ұзындығы күншығыстан 
күнбатысқа қарай созылып жатқан ұзын 
таулар,… сол екі таудың арасында 
моңғол жұртының күнбатысында тағы 
бір тау бар, оны Құттағ дейді» (сонда, 
32-бет). 

Шыңғыс ханның мекені өзі жүріп өткен 
жолдағы екі таудың ортасында екенін 
Карпини де жазған. Бұл екі таудың бірі 
Жоңғар болса, екіншісі Іле Алатауы емес 
пе? Құттау дегені, әрійне, Қаратау. 

Солай ма, жоқ па, оны анықтай түсіу 
үшін қытайлық дерекке де көңіл аударып 
көрелік. 

Қытай мұрағатында жатқан, әуелгіде 
«Моңғолдың құпыйа шежіресі», кейін 
«Моңғолдың қасиетті шежіресі» деп 
Ресей ғалымдары жалған ат берген 
шығарманы қытай тілінен орысшаға 
алғаш аударған – Кафаров («Труды чле-
нов Российской духовной миссии в Пе-
кине», том 4, 1866 г). Ол шығарманың 
алғысөзінде: «Бұл шығарманың 
түпнұсқасы астананы оңтүстіктен 
солтүстікке көшірген кезде жоғалған. 
Шығармаға ат қойылмаған»,–дейді. 
Алайда мұрағат қызметкерлері Кафа-
ровты алдаған деп ойлаймын. Себебі, 
ол шығарманың қолжазбасы жоғалған 
болса, Тілеуберді Әбенайұлы аударған 
«Шыңғыс қағанның құзауыры» деген 

атпен қытайшадан аударылған шығарма 
қайдан шықты? Мұнда қандай құпия бар? 
Меніңше, біреу-ақ: ол шығарманың аты 
көне қазақ тілінде болғанына қарағанда, 
шығарманың өзі де көне қазақ тілінде 
және арап қәрпімен жазылған. 

Сол кездің дәстүрі бойынша, қызы 
Бөртені ұзатып әкеле жатқан Дай (Тай) 
шешен оны Урахчуэльге дейін әкеліп са-
лады да, әйелі қызымен бірге кетіп, өзі 
кейін қайтып кетеді (сонда, 181-бет). 

Кафаровтың Урахчуэль дегенін 
қазақшаласақ, «Орақшы ел» болып 
шықпай ма? Ал Орақты Шыңғыс ханның 
Андастан бұрынғы бабасы ғой, қазақ 
шежіресі бойынша. Және ол араның Кері 
өлең (қазір Терісаққан) бойында екені де 
айтылады аудармада. 

Кафаров дауа ілімінің негізін қалаушы 
монах Чан Чун Цзының Шыңғыс ханға 
қалай барып жолыққаны жайлы жазылған 
«Монах Чан Чунның батысқа сапары» 
атты жолжазбасын да орысшаға аударып-
ты. Ол жолжазбаны Чан Чунның қасында 
сапарлас болған Ли Чжи Чань атты шәкірті 
жазған (сонда, 266-бет). Сапарлас топта 
жыйырма адам болыпты. 

Олар әуелі оңтүстік астанадан 
солтүстікке қарай жүреді. Содан кейін 

ұйғыр жеріне жетеді. Ал ол кезде 
Шыңғыс хан батыс жақта жорықта бо-
латын. Ұйғырлардың қәзір де, ол кезде 
де қытайдың батыс жағында отырғанын 
білеміз. Чан Чун: «Мен Шыңғыс ханның 
елі мен жерін ол жоқта басқарып отырған 
кенже інісі Отчигенге жолығыуым керек, 
оған уәде бергем», – дейді де, солай 
бұрылады. Ал Отчиген деп отырған Теміге 
ол кезде Керөлең өзенінің бойында оты-
рыпты. Отчиген деп, отырғаны қазақтың 
«Отшақа», «Отшаған» сөзі болса керек. 
Мағынасы «отқа немесе шаңыраққа ие 
бала»,-деген сөзді білдірмек. Біз қазір 
«бала-шаға» деп жүрміз, баланы жаңа 
тұуған кезде «шақа» деген ғой қазақ. 
Кербұлақ ауданындағы Шаған тауы сол 
отшағанның отырған жеріне дәл келеді. 

Чан Чунның тобын Шыңғыс ханның кен-
же інісі өзі қарсы алады (сонда, 280-бет). 

Енді ойлап қараңыз, ол топ Отшағанға 
жолығыу үшін ұйғыр жерінен қәзіргі хал-
халар отырған жаққа кері бұрылған жоқ, 
ілгері жүрді. Сонда Шыңғыс ханның орда-
сы қайда болғаны? 

Шыңғыс ханның ордасы Эквиус 
(«Екі өзен» – Екісу, Көксу мен Қаратал 
өзендерінің қосылған жері) және Қайылық 
(Қаялық) қалаларының маңайында екенін 
Еуропалық Карпини де, Рубрук та жазып 
кеткенін ескерсек, бір тоқтамға келетін 
кезіміз болды-ау деп ойлаймын: Шыңғыс 
ханның Алтын Ордасы Қазақстан жерінде 
болған. 

«Шыңғыс хан – қазақ» дегенді бізден 
бұрынғылар да айтқан. Бірақ қолында 
бійлігі барлар олардың үнін өшірді, 
өшіре алмағанын қудалады, қорқытты. 
1952 жылы Хетагуров аударған Рәшит 
әд-Дін кітабының алғысөзіндегі «кейбір 
пантүрікшілер мен панисламшылар оны 
түрік дегісі келеді» деген үрейлі пікір біздің 
зыйалы қауымды әрі қорқытты, әрі үнін 
шығармай келді. Сол отарлық дағдыға 
бойы үйреніп қалған кейбіреулер орта-
мызда әлі бар. Әйткенмен Тілеуберді 
Әбенайұлы бауырымыздың «Шыңғыс 
қағанның құзауырын» қытайшадан 
тікелей қазақшаға аударыуы Шыңғыс хан 
тақырыбына, шын мәнінде, төңкеріс жаса-
ды: ол жер аттарын дәл аударыу арқылы 
ұйқтап қалған санамызды қайта сілкіледі. 

Шыңғыс хан мен Жамұқаның алғаш 
соғысқан жері Зерен Қапшағай, екінші 
ірет соғысқан жері Күйтең (қазіргі Китің), 
ол соғысқа Шыңғыс ханның Көренлік 
(Баркөрнеу), ал Уан хан бастаған Керей 
қолы әлі күнге дейін Керей сай аталатын 
жерден қарсы шыққаны, Шыңғыстың өз 
тайпасына хан болған жері Көкнор (Жасыл 
көл), оның тұуған жері Теліген Бөлдағ (Екі 
бөлек тау – Қосқотырқай) мен Шұбардың 
және Көде аралдың (Аралтөбенің), 
солардың қасынан ағатын Керөлең 
(Терісаққан), Жамұқаның хан сайланған 
жері Алқабұлақ (Айнабұлақ), оның мекені 
Сарықыр (Сарөзек), Шыңғыс ханның 
мекені Бұрқан тауы, тайшыуаттардан 
қашып тығылған тауы – Түргентау, тоғыз 
күн тығылған жері – Түргентоғай; Түрген 
өзенінен әкеліп, Онанда кісендеп қойған 
жерінен қашып, өз ауылына келген жері – 
Бүркей Ірге (Ірге тау); меркіттерден қашып 
Көренлік арқылы Бұрқантауға барғаны, 
елін керейлер шапқанда Шыңғыс ханның 
аң аулап жүрген жері – Түрген мен Сөгеті, 
керейлермен соғысқан жері – Қарқара мен 
Келте қада (Сынтас – сынған тас), тағы 
басқа жер-су аттарының кейбірі тұп-тура, 
кейбірі сәл өзгерген күйде – бәрінің Алма-
ты облысынан табылуы еріксіз ойланта-
ды. Кез - келген тарих белгілі бір жерде, 
орында өтеді, сондықтан жер-су аттары – 
тарихтың түп қазығы. 

Шұбар ауылының Алтынемел жақ 
бетінде, Нұрғали Нүсіпжанов ағамыздың 
туған ауылы Доланалының қасында 
Шыңғыс сай атты сай бар. Ол меніңше, 
алжыған әлдебіреудің айта салған аты 
емес, тарихтың суырылмай қалған бір 
шегесі. Осыншама мекеннің бір-бірімен 
қанаттас, қабырғалас бір өңірде жатуы 
бекер ме? Осыны көп ойладым. «Шыңғыс 
ханның ата-бабасы да, өзі де осы өңірде 
өмір сүрсе, төрт жүз жыл бойы екі ба-
басы отбасымен бірге тығылып қалған 
Ергенеқон атты мекен де осы төңіректе 
болыуы керек қой», – деген сұрақ ұзақ 
уақыт мазамды алды. Ақыры таптым. 
Әбілғазы бабамыз бен Қадырғали баба-
мыз оның біреуі Елханның ұлы – Қиян, 
екіншісі Елханның інісінің баласы Нүкүз 
(«Нөкіс» деп жазыушылар да бар), екеуі 
құрдас еді деп жазады. 

Осы дерекке біз онша мән бермей кел-
ген сияқтымыз. Елхан кім, оның інісі кім? 

551 жылы қыс ішінде Жужандарға ке-
нет шабуыл жасап, оны жеңіп, 552 жылы 
тұңғыш Түрік қағанатын құрған Бумын 
қаған таққа отырғанда Елхан аталады 
да, ал оның інісі – Естемі кейін ол да 
қаған болады. Түрік қағанатын құрған 
олар түрік болса, сол екеуінің ұрпағынан 
тараған Шыңғыс хан кім болады? Бұл тіпті 
даулаусуға ұялатын ақиқат емес пе? 

Енді Әбілғазы бабамыздың жазғанын 
оқыйық: «… он күн дегенде бір кеште екеуі 
әйелдерімен қашып шықты. Өздерінің 
жұртына келіп еді, жаудан қайта қашып 
келген төрт - түлік малдың түр - түрінен 
де көп мал бар екен. Екеуі кеңесіп: «Егер 
елге барсақ, елдің бәрі бізге жау; жұртта 
отырсақ, жүрген-тұрғанның көзіне түспей 
тұрмаспыз, оданда таудың ішінен жұрттың 
айағы жетпейтіндей бір жер табайық», 
– деп шешті. Малдарын айдап, таудың 
етегіне барды. Бір бійік таудың ішіне кіріп, 
арқар¬дың салған ізімен таудың үстіне 
көтерілді. Тоқтап, айнала қарап көріп еді, 
өздері келген жолдан басқа жол жоқ екен, 
келген жолдары өте қиын, тек түйе мен 
жылқы әрең өтетін жол еді, егер айағын 
қата басса, жардан ұшып кететіндей еді. 
Таудың үстінде үлкен бір жазық жер бар 
екен, айнала ағып жатқан сулар, жердің 
шөбі қалың, ағаштарында түрлі - түрлі 
жеміс - жидек өсіп тұр, аңдары да көп 
жер еді. Мұны көргеннен кейін тәңірге 
шүкіршілік етіп, келген төртеуі қыста 
малдарының етін жеп, жазда сүтін ішіп, 
терісін киім етіп киеді. Ол жерге Еркіне 
қон деп ат қойды. Еркіненің мағынасы – 
таудың кемері, қонның мағынасы өткір де-
ген болады» (Әбілғазы, «Түрік шежіресі», 
Алматы, 1992, 28-бет). «Өткір» дегені, 
сірә, «тік жар» деген мағынада болса ке-
рек. 

Басқа тарихшылар ол жерді Ергенеқон 
деп жазады. Тарихтың жазуынша, Шыңғыс 
ханның (Шыңқұз хан) бүкіл әулеті осы екі 
отбасынан тарайды. 

Дәп осы араға мені өткен ғасырдың 
жетпісінші жылдарының бірінде Жәркент 
аудандық газетінің редакторы Қазали 
Сембаев алып барды. Қорғас өзенінің 
бойында орналасқан «Красный Вос-
ток» қалхозы басқармасының орынбаса-
ры Әбжәлел деген жігіт, інім Сұлтанбек, 
Қазалый төртеуміз машинамен батысқа 
қарай жүріп, Алмалысу деген сайға келдік 
те, сонда отырған шопаннан төрт ат мініп, 
қайтадан шығыс жақтағы тауға қарай 
өрледік. Жол ортасына келгенде, дәл 
Әбілғазы бабамыз жазғандай жар үстіне 
келдік, інім Сұлтанбек қорыққаннан атын 
жетектеп жаяу өтті. Сөйтіп, Ойжайлау 

аталатын жерге түнделетіп әрең жеттік. 
Ертеңгісін жан-жағыма қарасам, бұл жай-
лау айналасын тау қоршаған дөңгелек 
жазық жер екен. Шығыс жақ іргесін ке-
мерлеп Қорғас өзені ағады. Ол жақтағы 
тауды талқандап, қытайлар тасжол са-
лып жатыр екен, біздің мемлекеттің 
Қорғас өзенінің бойымен салып жатқан 
жолы, шамасы, биыл бітетін болыу керек. 

ҚР Су шаруашылығының аудандық 
бөлімінің бастығы Керімқұлов Тоқтарбай 
атты ініміздің (1957 жылы туған) маған 
берген мәліметі бойынша, Қорғас 
өзенінің бойындағы Басқұншы ауылы-
нан Ойжайлауға дейін он бес шақырым. 
Ойжайлаудың көлемі – 5100 га. Жал-
пылай Ойжайлау аталатын өңірде Ар-
шалы, Қарағайлы, Қасқабұлақ, Арасан 
атты жеке-жеке сайлар бар. Бұл араны 
басқа жұрт тұрмақ, жәркенттіктердің 
көбі біле бермейді, өйткені, жолы өте 
қыйын. Мәселен, Қорғас Арасанға ба-
рыу үшін, көп жеріне ағаштан баспалдақ 
жасап жол салған. Әлемдік деңгейде 
тексеріс жасасақ та, бұл араның ертедегі 
Ергенеқон екенін мойындайтынына 
сенімдімін. «Ергене» сөзін Березин «ба-
рьер» деп аударады. Бұл сөз қазақтың 
«ергенек» сөзімен мағыналас. Ал, «қон» 
дегеннің қазіргі мағынасы «қоныс» бол-
са керек. Екеуінің де түрік сөзі еке¬ніне 
ешкім күмән келтіре қоймайды. Бұл тари-
хи дәлел, біреуге жапқан жала емес, дол-
бармен айтқан жорамал да емес, жер-
сұудың өзі айтып тұрған ақыйқат. 

Қиянын дәл баспасақ та, шамалауға 
болады. Елхан өлгеннен кейін бір бала-
сы Мұқан қаған болып, ұзамай қайтыс 
болады. Жау, сірә, түріктерді сол Мұқан 
өлгеннен соң шапқан тәрізді. Өйткені, екі 
құрдас өз еліне (жұртына) барыудан да 
қорқады. Ал, Шығыс түрік қағанатының 
астанасы Сияб (қазіргі Тоқпақ) 
қаласы болғаны белгілі. Оның қазіргі 
Моңғолиядан гөрі Жәркентке жақын екені 
әркімге-ақ аян. 

Ергенеқонға кейін қоңыраттар да кел-
ген. Өйткені төрт ғасырдан соң ол ара-
дан алдымен қоңыраттар шыққаны де-
ректерде айтылады. Шыңғыс ханның өзі 
мен бүкіл ұрпақтарының қоңыраттармен 
құдандалас болыуының басты себебі де 
осында. 

Тағы бір дәлел: Шыңғыс хан заманында 
осы арада өмір сүрген жалайырлар күні 
бүгін де осы өңірде өмір сүріп отыр. Біреу 
«моғол», біреу «моңғол» деп жазған жа-
лайырлар – осы, жер бетінде басқа жа-
лайыр жоқ. Жалайырлардың ежелден 
Қаратал (Кері өлең) өзенінің бойында 
өмір сүргенін «Зафарнаманы» оқыған әр 
адам-ақ біледі. Ақсақ Темір Моғолстанды 
он шақты ірет, Қаратал бойындағы жа-
лайырларды да бірнеше ірет шапқан, 
Жәркенттің желкесіндегі Тышқан атала-
тын жердегі бір рұулы елді түгел қырып, 
Іле арқылы Өндір тауына өткен. Ақсақ 
Темір XIV ғасырда шапқан Моғол (Жете) 
жерінде Шарын, Шелек, Ұржар, Аягөз, 
Ійт ішпестің ала көлі, Қой маңырақ, Ертіс 
деген жер-сулар болған. Ол жерлер XXI 
ғасырда да сол орнында тұр. Мұның бәрі 
жазба тарих. Біз де, біздің саясат та жоқ 
кезде жазылған тарих. 

Қазақ хандығы ХV ғасырда осы 
Елханның екі ұрпағы төрт жүз жыл 
тығылған Моғолстанға келіп құрылғанын, 
оның Қазақстан жері екенін, М.Дулати 
бабамыздың анықтап жазғанын қай та-
рихшы білмейді? 

Енді өткен тарыйхымызға оймен 
қарасақ, осы бір аймақта ежелден өмір 
сүріп келе жатқан халықтың әуелде сақ, 
онан соң құн, біздің дәуірімізге дейінгі 
ІІ ғасырда бірі – үйсін, бірі – құн, бірі – 
қаң¬лы болып үш мемлекет құрғаны, 
одан кейін түрік, Оғыз заманында 
ұйғыр, Шыңғыс ханға дейін татар, со-
дан соң моғол (моңғол), ақырында қазақ 
атанғанын көреміз. 

Бұл халық туралы Қадырғали Жалайы-
ри: «Барлығы Оғыз тұсында мұсылман 
болды. Кейбір халықтар, ағалар, 
ағаларының балалары Оғыздан басқа 
жерде еді. Олар күн шығыс жақты мекен 
етті. Монғолдардың барлық жиынтығы 
солардың нәсілінен (ұрпағы) тарады… 
Олардың уалайаттары түгелдей Талас, 
Сайрамнан Бұхараға дейін алды», – деп 
жазса («Армысың, әз баба!», 19-бет), 
Әбілғазы бабамыз одан ары тереңдетіп, 
«Қыпшақтар Дон, Еділ, Жайық 
өзендерінің арасында отырар еді», – деп 
жазған жоқ па? («Түрік шежіресі», 1992 
жыл, 31-бет). 

Олай болса, Шыңғыс хан бұл елдерді 
басып алған жоқ, бөлек-бөлек билік құрып 
кеткен түрік халқының басын біріктірді. 
Ол сөйтіп Шыңғыс хан мемлекетін құрды. 
Оны құрған Жошы да, Батый да, Үгедей 
де, Шағатай да емес, Шыңғыс ханның өзі. 
Ол балаларына:«Өз мемлекетіңнің абы-

ХАН
мемлекет

Кітабының «Татар елінің баяны» де-
ген тарауында Әбілғазы былай дейді: 
«Татардың жақсылары және көбірегі 
Қытайға жақын Биұрнаур деген жерде 
отыратын еді («Түрік шежіресі», Алматы, 
1992 жыл, 35-бет). «Биұрнаур» дегені – 
Бүйірнор немесе Бүйіркөл, ол бүгінде 
де солай аталады, Шығыс Түркістанда. 
Керейдің Уан ханы мен Шыңғыс хан, 
Алтын ханның өтініші бойынша, татар-
ларды шапқанда, Құлжа өзені арқылы 
(Ұлджа) көтеріледі. «Нарат» деген жерге 
барады. Ол жер әлі де Нарат аталады, 
Іле өзенінің («Онон» деп жазылған) бас 
жағында. Ол кездегі татарлардың мекен 
– сол ара. 

Ал қоңыраттар қайда отырған? 
«Қоңыраттардың тұрағы Онгудың 

шетінде, Александр қабырғасы секілді 
қорғанның қасында, Қытай мен Моңғол 
елінің ортасындағы аймақта», – деп 
жазыпты Рәшит әд-Дін (аударманың 
1-бөлімі, 149-бет). Енді Онгу қайда 
дерсіз? Рәшит әд – Дін оны да анықтап, 
«Халахин Алат пен Онгу қытай 
қорғанымен шектеседі», – дейді (сонда, 
3-бет). Тарих мұның бәріне мән бермесе, 
оның несі тарих? Картаға қараңызшы, 
Бүйірнор көлі (жері) халха мен Қытайдың 

қ а й д а ?

ҰЛТ ҰСТЫНЫ! 

(Басы. Соңы 6 - бетте).
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-ройлы болашағын қорғаңдар!» – де-
ген ғой («Алтын тобчи», Москва, 1973, 
240-бет). Ал ол мемлекеттің шығысы 
сол кезде қоңыраттар отырған Ұлы 
Қытай қорғанынан басталып, батысы 
қыпшақтар отырған Дон (Дөң) өзеніне 
шейін созылса, оңтүстігі Бұхарадан ба-
сталып, солтүстігі Мұзды мұхитқа дейін 
созылып жатқан жоқ па еді? 

Әлемнің тарихы әр заманда әрқилы 
дамиды: бір кезде Ұлы қытай қорғанының 
қасында отырған қоңыраттар қазір 
Қазақстанның Түркістан облысында 
отыр, бұрын Шығыс Түркістанның өзінде, 
төрінде отырған найман, керей, уақ, 
меркіттер ығыса - ығыса келіп, қазіргі 
Шығыс Қазақстанда тұрақтап отыр, ал 
бұрын Шыңғыс хан мемлекетіне қараған 
бұлғар, татар, башқұрт, саха, ұйғыр, 
қарақалпақ, болған, хакас, шұбаш, ноғай, 
құмық, балқар, хазар, қарашай, шеркес, 
тыба, ұранқай, сойот, долған, мари-
ел, табасаран, барна, алтайлық, теле, 
теленгіт (төлеңгіт), телеуіт, шор, топа, 
қотан, тұман, қарайым, ғағауыз, қырым 
татарлары, бесермен, байат, салар, 
дәргін, йофа, шұлым секілді бірі аз, бірі 
көп түрік халқы мен ру-тайпалары қәзіргі 
күнде қандай күйде, қайда екенін әркім-
ақ біледі деп ойлаймын. Шыңғыс хан 
мемлекетінің құрамында болған өзбек, 
қазақ, қырғыз, әзірбайжан, түрікмен, 
тәжік халқы ғана бұл күнде дербес мем-
лекет құрып отыр. 

Тарихтың дерегіне сүйеніп айтсақ, 
бүгінде біз жайлап отырған Қазақстан 
мемлекетінің жері – Шыңғыс хан баба-
мыз құрған мемлекетінің бел ортасы: 
шығысы да, батысы да, оңтүстігі мен 
солтүстігі де – бәрі мүжілген. 

Шыңғыс хан мемлекетінің орталығы 
немесе ордасы Моғолстанда болды. 
Кейін оны Алтын Орда деп атап кет-
кен – орыстар. Ал, Алтын орда деген 
– мемлекеттің басшысы – ханы немесе 
патшасы отыратын үй. Ресейдің Кіремілі, 
қазақтың Ақордасы сияқты. Қазақ ханда-
ры да, хандардың ата-баба хандары да 
Алтын ордадағы алтын тақта отырған. 

Оғыз хан жайында Рәшит әд-Дін былай 
деген: «Он созвал великое собрание, 
развил Золотой шатер» (Березин аудар-
масы, 1-бөлім, 22-бет). Бұл оқыйғаны 
Қадырғали бабамыз «Алтыннан орда 
тікті,… ұлы той жасады», – деп жазады 
(аталмыш кітәбі, 19-бет). 1245 жылы, 
Шыңғыс хан қазасынан кейін он сегіз 
жылдан соң Күйіктің (бәлкім, Күйіктің) 
қаған сайлану рәсіміне қатысқан Пла-
но Карпини: «Бір әдемі жазыққа, тау 
арасындағы әлдебір бұлақтың қасына 
өздері Алтын Орда деп атайтын басқа 
шатыр тікті», – дейді («Путешествия в 
восточной страны», Алматы, «Ғылым» 
баспасы, 1993 жыл, 67-бет). 

«Басқа шатырдан» бөлек тіккені ол 
– Сары орда, онда отырып, Күйік қаған 
өз елінің ішкі мәселесін шешсе, Алтын 
ордада шет ел адамдарын қабылдаған. 
Орыс кінәзі Яраславілге осы Алтын ор-
дада у беріліп, ол содан өлгені белгілі. 
Соның бәрін Карпини өз көзімен көрген, 
жазған. «Ярославнаның жоқтауы» дейтін 
орыс халқының шығармасы осы оқиғаға 
байланысты туғаны және белгілі. Бұл 
Алтын орда найманның ұйғырмен ше-
каралас жерінде Қарақорым атты аста-
нада тігіледі. Жалпы, отыз қанат үйді 
қазақтар ғана Алтын орда деп атайды. 

Шыңғыс хан өзі құрған мемлекетті 
көзі тірісінде төрт ұлысқа бөліп, төрт 
ұлына бөліп берген. Төрт баласы төрт 
орда тігіп отырды. Ал орталықтағы 
Қарақорымда бас хан болып отыратын 
адам Сары орда (Карпини «Сыр – орда» 
деп жазады) және Алтын орда екеуін 
қатар тігетін еді. Бас хан (қаған) болып 
әуелде Үкітай, одан соң Күйік, одан соң 
Мөңке, одан кейін Құбылай сайланды. 
Батыйдың, Шағатай мен Төленің ұлысы 
– бәрі Алтын Ордада отыратын қағанға 
бағынатын. 

Құбылай бас ханның Алтын Ор-
дасын Қарақорымнан Ханбалыққа 
(Бежін) көшіріп әкеткен соң, бұл дәстүр 
бұзылды, Шыңғыс хан мемлекеті төрт 
дербес мемлекетке бөлініп кетті де, 
оларға Алтын орда қажет болмай қалды. 
Бұл – Құбылай қағанның Қытайға өте 
пайдалы, ал қазаққа зияны тиген ісінің 
«жемісі». Ұлы державаның бірте - бірте 
күй¬реуіне де жол ашқан – сол қәтелік. 
«Шыңғыс хан әулетінің соңғы төрт ханы» 
атты кітабында И.Бичурин төрт қағанның 
еңбегіне егжей - тегжейіне баға береді. 
Оны оқыған адам бүгінгі Қазақстанның 
сол Шыңғыс хан құрған мемлекеттің ор-
нында отырғанын да түсінеді. 

Бұл – құпияға жатпайтын жария 
жағдай. Мен интернеттен ХІІІ ғасырда 
еуропалықтар сызған, латын қәрпімен 
жазылған «Шыңғыс хан империя-
сы» деген картаны көрдім. Жоғарыда 
мен айтқан жердің бәрі сол картада 
белгіленіп тұр. 

Жоғарыда «моғол», «моңғол» 

(Соңы. Басы 4 - 5  беттерде).                                                                      ҰЛТ ҰСТЫНЫ! 

сөздерінің төркіні «мұң ұл» деген түрік 
сөзі екеніне тоқталдық. Ал, осы «мұң ұл» 
деген сөздің өзі қайдан шықты? Ол сөздің 
Шыңғыс ханға қандай қатысы бар? 

Меніңше, оған екі жағдай бір - біріне 
үстеме болған. Біріншісі – Елхан Бумынның 
ұлы Қиян мен Елханның інісі Естемінің 
ұлы Нүкүздің жау шапқыншылығы кезінде 
Ергенеқонға қашып барып тығылуына 
қатысты жағдай. Елден, жерден 
айырылған олар мұңды ұл болмағанда, 
қандай ұл болмақ? Оларды өзге жұрт 
«мұңды ұл» демегенде, қандай ұл дейді? 

Екіншісі – одан кейінгі, Әбілғазы 
бабамыздың жазуынша, Шыңғыс ханның 
жетінші атасы – Дотуман ханның жағдайы. 
Ол өлгенде, артында тоғыз ұлы, Мұнұлұн 
атты әйелі қалады. Аш жалайырлар 
жаужұмыр дейтін шөптің тамырын қазып 
жеп, ауыл төңірегін ой-шұңқыр қылып 
қазып тастағанын көріп, өлген ханның ба-
лалары оларды сабап қуалайды да, екі 
арада төбелес шығады. Аш - жалаңаш, 
ашынған жалайырлар ханның сегіз ұлын, 
оған қоса қолдарына түскен біраз адам-
ды да қырып салады. Балалардың анасы 
Мұнұлұн да өлгендердің ішінде кетеді. Тек 
қыз айттырыуға кеткен Хайду хан ғана 
аман қалады, ол – Шыңғыс ханның ал-
тыншы атасы («Түрік шежіресі», 45-бет). 
Хайдудан басқа сегіз ұлды өлтірген жа-
лайырларды өзге жалайырлар сөгіп, Хай-
ду ханға ұлын құл, қызын күң етіуге шешім 
жасайды. 

Олай болса, сегіз бауырынан, ана-
сынан айрылған Хайду хан мұңды ұл 
аталмағанда, қалай аталыуы мүмкін? 

«Мұнұлұн» деген сөздің түбірінде де 
«мұңды ұл» дегенге ұқсастық бар. Бірақ 
«мұңды ұлға» ол сөздің қатысы болма-
са керек? Оның дұрысы Мыңұлын бо-
лыуы мүмкін деп ойлаймын. Тарыйхтың 
тәлейіне қараңызшы, егер Хайду хан 
да жалайырлардың қолынан өлсе, онда 
тарыйхқа Шыңғыс хан да келмес еді. 
«Мен мұңұлмын» немесе «мұңұлдың 
ұрпағымын» деп Хайду да, Шыңғыс хан да 
айта қоймаса керек, оларды солай атай-
тындар сырттағылар өзгелер. 

И.Бичуриннің жоғарыда аталған 
шығармасында Хайду хан «Черная 
вода» – Қара сұу – Қарақол деген жерді 
жайлағаны айтылады. Ол ара әлі де 
Қарақол аталады, ақын ағамыз Рахметол-
да Нұрпейісов сол Қарақол аталатын жер-
де туған. 

Әсет Найманбаев өзінің дастандарын-
да төрелерді нұрдан жаралған деп жыр-
лайды. Шыңғыс хан жайында жазылған 
барлық дерек ол тараған ұрыуды «нирун» 
деп жазады. «Нұр» сөзін ежелгі түріктердің 
«нир» деп атауы мүмкін емес секілді. Ол 
күдікті Березин аудармасындағы арап-
ша жазуы да өршіте түсті. Аударманың 
1-бөлімінде ол сөз арап әрібімен нрун деп 
жазылыпты (34-бет). Ал 42-бетте норин 
деп жазылған. 74-бетте орсон деп арапша 
жазылғанды Березин урсун деп аударған. 
Біз «о» деп отырған бір әріп төбесіне әр 
түрлі нүкте мен үтір қойыуына байланы-
сты, біресе о, у, қ болып оқыла береді. 

Осыған қарағанда, парсы тілінің 
ықпалымен қазақтың «нұр» деген сөзі 
«нир» болып қәте жазылып кеткен болу 
керек деп ойлаймын. Әбілғазы мен 
Қадырағали бабаларымыз да бұл сөзді 
«нирун» деп жазған, өйткені, олар да 
барлық деректі парсыша жазылған Рәшит 
әд-Дін кітабынан алған. Березин аудар-
масында арап әрібімен қате жазылған 
сөздер кездеседі. Мәселен, 78-бетте 
«ойрат» сөзі арап әрібімен ойрат бо-
лып жазылған, бірақ «й» әрібінің астына 
қойылатын екі нүкте қойылмаған. Осылар-
ды көре отырып, Рәшит әд – Дін кітәбіндегі 
«нұрин» сөзі «нирун» болып, алдыңғы 
«нұ» бұуны мен соңғы «ни» буынының 
орны ауысып кеткен-ау деп ойлаймын. 
Бұл сөз арап әрібінен көбінесе «нирун» 
деп жазылғанымен, кей жерде «нирон» 
(213-бет), кей жерде басқаша жазылып 
кеткен. Кей сөздердің буынын ауыстырып 
жіберетін Рәшит әд-Діннің әдеті бар екенін 
Березин де ескертеді. Мәселен, Керулен 
өзенінің атын оның үнемі Келурен деп 
қате жазатынын айтады (222-бет). 

Березин кейбір моңғол сөздерінің орыс-
ша мағынасын да көрсетіп отырады. 
Мысалы: «канк» – «арба», «карлук» – 
«снежний» (223-бет), «ур – хан» – «верх 
хан»,«куз – хан, значить, око – хан», 
«кук» – «небо» (2-бөлім, 225-бет). Осы 
сөздерден де татар моңғолдың, яғни 
түріктердің төбесі көрініп тұрған жоқ па? 

«Моңғолдың құпия шежіресінде» (Өлгий, 
1979, 141-бет) Шыңғыс ханның сүйегін 
қазақ арбамен әкеле жатқаны айтылады. 
Арбаны алғаш жасаған – қаңлылар. Ал 
қазақ арбаны қазақтың өзі жасамағанда, 

кім жасайды. 
«Қазақ арба» дегені, сірә, жақтауы бійік, 

дөңгелегі үлкен арба болса керек. «Қазақ» 
сөзі мен қазақи мінездің бұрыннан белгілі 
екеніне бұл да куә. 

1952 жылы аударылған Рәшит әд-
Дін кітәбінің алғы сөзінде Шыңғыс хан 
мемлекеті жайында «олар түрік тілді емес, 
моңғол тілді» деген пікірдің жалған екенін 
осы жоғарыдағы сөздер-ақ дәлелдеп тұр 
емес пе? 

Қазақтың қай тайпасынан шықса да, 
Шыңғыс хан – бүкіл қазаққа ортақ тұлға. 
Біріміз оны адай деп, біріміз найман, 
тағы біріміз шанышқылы, не қоңырат деп, 
әрбіріміз әр жаққа тарта берсек, одан та-
рих бүтінделмейді, әр жерінен әрғалай 
жырымдалады, өсек пен өтірік көбейеді. 
Әбілғазы бабамыз «Жалайыр елінің байа-
ны» деген тарауда оны анықтап айтқан. 
«Көп ел еді, сансыз көп болар еді. Көбірегі 
монғол жұртында Онон деген жерде еді. 
Бір рет қытайдан көп әскер келіп, бір жер-
де жыйылып отырған жалайыр халқын 
шауып, малын-мүлкін талап, бірқатарын 
құл-күңдікке алып кетті… Шыңғыс ханның 
жетінші атасы Дотумен хан өліп, артын-
да тоғыз ұл қалды», – дейді ол («Түрік 
шежіресі», 45-бет). 

Бұған бірдемені алып - қосыудың 
қаншалық қажеті бар? Шыңғыс ханның 
қытайлардан кек алыуының да себебі, 
осы оқиғадан анықталып тұрған жоқ па? 
Қытайлар және Амбағайды да ағашқа 
байлап өлтірген жоқ па? Амбағайдың 
өлерінде: «Кегімді алыңдар!»,–деп 
аманаттағаны тағы бар. 

«Жалайырлар он бір атаға дейін, йағный 
Шыңғыс ханның төртінші ұрпағына дейін 
пенде болып жүрді», – дейді Әбілғазы 
«Түрік шежіресінде» (сонда, 45-бет). 

Қазақша жазылған бұл сөзді тағы 
қазақшаға аударудың не қажеті бар? 

Боданжардың бір баласынан «доғлан» 
елі тарағанын, олардың көпшесі доғлат 
аталатынын жазады Березин (сонда, 
30-бет). Мен осы сөзде де шикілік бар-
ау деп ойлаймын. Себебі, Алтай – Сай-
ан өңірінде «Долған» аталатын түріктер 
бар. Мұндағы «Доғлан» сол «Долған» 
болыуы мүмкін. Өйткені Рәшит әд-Дінде 
аталатын «ұранхай», «теле», «теленгіт», 
«телеуіт» атты түрік тайпалары мен рула-
ры осы күні Алтай – Сайан өңірінде, сол 
Долғандармен қа¬тар өмір сүріуде, бәрі 
де түрік моңғолдар. Доғланды Доғлат деп, 
Бәйдібек бабаның ұрпағы Дулаттармен 
шатастырған болуы керек деп ойлаймын. 

Теміршыңның шешесі «Олун – эхэ» 
делінген, ал қазақ шежірелерінде «Өлең» 
деп айтылады, сол дұрыс шығар. «Өөлун», 
«Оолун» деп жүргеннің бәрі, меніңше, оны 
түріктен алыстату үшін, әдейі бұрмалаған. 

Жалайыр тайпасының ежелгі тұрағы 
деп көрсетілген Онон өзенінің жазылыуы 
мен айтылыуы да ойлантады. Березин 
аудармасында ол араб әрібімен Онн деп 
жазылған (1-бөлім, 13-бет). 

Екі «н» әрібінің ортасында жазылмай 
қалған әріпті біреу «о», біреу «а» деп оқып 
келеді. Мен дұрысы «а» болыу керек деп 
ойлаймын. Өйткені, Қарақорымға келген 
Карпини де, Рубрук та ол өзеннің атын 
«Онан» деп жазады. 

Ал, олар ол сөзді елдің өз аузынан 
естіген. Түрік тілінде ол сөз «Өнән», яғни 
«нән өзен» деген мағынаны білдіреді. Ол 
Тілеуберді Әбенайұлының дәлелдеуінше, 
Іле өзенінің дәріптелген аты. Мен осы 
пікірге қосылам, өйткені, өз жеріндегі 
біз Онон деп жүрген өзенді халхалар 
Онын дейді екен және халха тілінде 
оның мағынасы да жоқ екен. Демек, ол 
сөз – оларға жат сөз. Соларды бійлеген 
Шыңғыс хан ұрпақтарының: «Біздің Өнән 
секілді өзен», – дегенінен өзгерген сөз бо-
луы мүмкін. 

Шыңғыс қағанның атамекенін біржола 
даусыз анықтайтын бір шара – оның 
бейітін табу. Оның бейіті Ұлытаудағы Ала-
шахан мазары деген пікір – дәлелсіз. Ах-
мет ханның Алаша хан аталғаны тарихтан 
белгілі, сондықтан оның бейітіне Шыңғыс 
ханды таластыру – ыңғайсыз нәрсе. Оның 
үстіне, Қадырғали Жалайыр бабамыз бұл 
жағдайды ап - анық жазған. «Уалайат 
Таңғұтта қаза тапты, – дейді ол. – Доңыз 
жылы рамазан айының он төртінші күні 
тарыйхтың 624-інде өз ордасына әкелді… 
Өз жерінде бұрын уақытта қорық бұзирг 
қылуды дайындап еді, сол жерге қойылды 
(«Армысың, әз баба!» 54-бет)». 

Рәшит әд-Діннен Березин былай ау-
дарыпты: «Шыңғыс ханның Бұрқан –
Қалдұндағы ұлы мәртебелі қорымын 
(запретную рощу) күзетуші болып сол 
қанаттың биі, мың күзетшіні басқаратын 
мыңбасы, Селдес тайпасынан шыққан 
Удаджи тағайындалды, олар ұландық 

құрылымға («гвардейский корпус») 
ешқашан кірмейтін. 

Құбылай қағаннан басқа Толыйдың 
өзі мен оның үрім-бұтақтары, бүкіл 
үрім-бұтақтарымен қоса Мөңке қаған 
– бәрі осы мәртебелі қорымға жерлен-
ген; Шыңғыс ханның өзге ұрпақтарының 
мәртебелі қорымы басқа жерде» (сонда, 
1-бөлім, 92-бет). 

Ұлытауда Жошының қасында мұнда 
айтылғандай қалың қорым жоқ, жеке-
леген бірер бейіт қана бар. «Запрет-
ная роща» дегені, қазақшалағанда 
«қорғалатын тоғай» деген мағына беретін 
болса, «Қорғанақ Шұбар» ауылының аты 
осы сөзден қалса керек. 

Шыңғыс ханды артында қалған балала-
ры, ұрпағы өздері қасиетті санаған жерге 
ғана жерлейтіні даусыз деп ойлаймын. 
Ондай қасиетті жер – Шыңғыстың туып- 
өскен жері: Кері өлең өзенінің бойындағы 
Шұбар мен Аралтөбе және Шыңғыс сай. 
Ол жердің бұрын да, қазір де қасиетті са-
налуы тиіс екенін мынадан да аңғаруға 
болады. «Алтын топшы» кітәбінде: «Сый-
ыр жылы (1229) қырық үш жасында Кері 
өлең бойындағы Хұдуге аралда Үгедей 
ұлы таққа отырды», – делінген (Москва, 
1973, 24-бет). 

Мөңке де өстіген. «Қырық беске келген 
жасында Шыңғыс қағанның кенже ұлы 
Толыйдың баласы Мөңке доңыз жылы 
(1251) төртінші айдың үшінші күні Кері 
өлең бойындағы Худуге аралда таққа от-
ырды», – делінген (сонда, 247-бет). 

Таңғұт жерінен Шыңғыс қағанның 
мәйітін әкеле жатқанда, қазақ арба 
балшыққа тығылып қалады. Сонда 
Құлығат атты батыр: «Сені құрметтейтін 
халқың мен сенің мемлекетің, сенің 
тәніңді жуған суың, сенің сансыз моғол 
халқың, Өнәндегі Делійгүн Болдағ – 
сенің тұуған жерің ғой!.. Сенің сөйлейтін 
халқың, сенің хан тағына отырған ордаң 
Кері өлең бойындағы Арал – бәрі сол 
жақта ғой! – деп, Шыңғыс ханның мәйітіне 
қарап тақпақтайды (сонда, 241-бет). Сон-
да қазақ атарба жүріп кетеді. Осынша-
ма қастерлі, қасыйетті араға жерлемей, 
Шыңғыс ханды басқа араға жерлепті де-
генге адам баласы қалай сенеді? 

Кербұлақ ауданындағы Қорғанақ 
Шұбар ауылы мен оның оңтүстігіндегі 
Шыңғыс сай екеуінің арасында он бес 
шақты хан обасы бар. Археологтар оның 
бәрін қазып тастаған, бірақ тарихқа жар-
ты сөйлем де жаңалық қоспаған. Төленің 
де, Мөңкенің де бейіттері соның ішінде із 
- түзсіз кетті деп ойлаймын. 

Шаған тауының оңтүстік бетінде, 
Шыңғыс сайдың солтүстік қарсысындағы 
екі ортада, Сарыөзек – Қорғас тас 
жолының жағасында өзге обаларға еш 
ұқсамайтын, дөңгелек киіз үй кейпіндегі 
үлкен оба тұр. Бейітінің төбесі түскен, 
үстіне машина емін - еркін шыға береді. 
Осы обаны мен Шыңғыс ханның бейіті 
деп жорамалдаймын. Әрі соған сенемін. 
Амал не, археологтар да, тарихшылар да 
оған әлі көңіл бөлмей келеді. Жыл өткен 
сайын ол оба да мүжіліп барады. Сірә, 
мемлекет басшылары көңіл аудармаса, 
оны зерттеуге ешкім құлшына қоймайтын 
сияқты. Алтын адамды табу да тарихқа 
керек шығар, алтын тарихты анықтау 
одан да керегірек деп ойлаймын. 

Шыңғыс ханның қай жерде туып - 
өскенін, қай халықтың баласы екенін 
анық білген екі мемлекеттің ғалымдары: 
біріншісі – Қытай, екіншісі – Ресей. Және  
бір қызығы, оның сол шындығын жасыра 
білген де осы екі ел. 

Шыңғыс хан құрған мемлекеттің біраз 
жерін бұл күнде ійемденіп отырған да 
осы екі мемлекет. Сондықтан олар үшін 
Шыңғыс ханның шындығын жасырыу – 
өздеріне тиімсіз сол шындықты да жа-
сырыу. Ал, бодандық жүйенің жасырғаны 
мен бұрмалағанын қалпына келтіріу – 
біздің азаматтық борышымыз. 

Тарихшылардың көбі «Шыңғыс хан 
Қазақстанды жаулап алды»,-деп сенімді 
жазады. Ешбір елдің басшысы өз елін өзі 
жаулап алмайды. Шыңғыс хан бүкіл түрік 
жұртын бір мемлекетке бағындырды. 

Түрік аталатын елдің қай өңірден 
шыққа¬нын, қай жерлерді мекендегенін, 
қай тілде сөйлегенін, мемлекетінің атын 
қай тілде атағанын – бәрін жыйнақтап 
қарасақ, бәрінің де бел ортасында қазақ 
тайпаларының жүргенін көреміз. Сон-
да Түркия Президенті Тұрғұт Озалдың: 
«Қазақстан – біздің атажұртымыз», – 
дегені де еріксіз еске түседі. 

Әрине, Шыңғыс қағанның шындығы 
халха моңғолдарға ауыр тиеді, алайда 
қазақтың онда ешқандай кінәсі жоқ, тек өз 
тегін іздеуге, табыуға толық қақысы бар. 
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Әр адамның өмір жолы, еңбек ет-
кен кезеңі сол өңір тарихының бір 
бөлшегіндей болып кетеді. Әсіресе, 
елдің өркендеуіне үлес қосқан айту-
лы жандардың ғибратты ғұмыры 
кейінгі ұрпаққа үлгі болары анық. Қара 
жұмыстан қайтпаған, еңбектің көрігін 
қыздырған қарапайым жандар халықтың 
игілігі жолында аянбай тер төкті. 
Сондай ұлағатты ғұмырдың иесі – 
облыстық ардагерлер кеңесінің пленум 
мүшесі, «Шахтер даңқының» үш дүркін 
иегері, Ақсу ауданынан шыққан тұңғыш 
тау-кен инженері, Ақсу ауданының 
"Құрметті азаматы" - Ахат АЯЗБАЕВ. 

1941 жылы Ақсу ауданына қарасты 
«12 декабрь» ауылында дүниеге келген 
кейіпкеріміз сол кезеңдегі барлық бала-
дай еңбекке ерте араласып өсті. Небәрі 
10 жасында көктемнен жер жыртып, егін 
егіп, ала жаздай бел жазбай еңбек етіп, 
күздік жиын-терін жұмыстарын да асқан 
жауапкершілікпен атқарды. Жалынды 
жастар күндіз-түні еңбекте шыңдалып, 
жігерлене жұмыс істеуге ұмтылатын. 
Ойын баласы болса да қара жұмыстан 
ешқашан қашқан емес. Көпті көрген, 
көкейге түйген, елге сыйлы асқар тау-
дай әкесі Аязбай соғысқа бармай, маман 
ретінде ауылда қалады. Алайда, 1944 
жылы ауыр дертке шалдығып, жарық 
дүниемен қош айтысады. 35 жасында 
жесір қалған Шәріпжамал ана бала-
сын ешкімге жәутеңдетпей, қанат¬тыға 
қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай өзі 
тәрбиелеп өсіреді. Кеңшардың қандай 
жұмысы болса да жалғызын асырап, бағу 
үшін тынбай еңбек етті. 

«Орнында қалған оңалар» деген 
халық даналығы да текке айтылмаған. 
Кеше ғана ауылдың шаңын бұрқыратып 
ойын ойнап, жүгіріп жүрген бала бүгінде 
онжылдық мектепті бітіріп, анасының 
қолқанатына айналады. Тепсе темір 
үзетін атпалдай азамат күнкөрістің қамы 
үшін кеңшар жұмысына білек сыба-
на кіріседі. Жалғызының қара жұмыста 
жүргенін қаламаған анасы баласына: 
«Мен ел ішіндемін. Көппен бірге септесіп 
күн көремін. Сен білім ал. Оқы. Оқымасаң 
күнің жарық болмайды, балам»,–деп 
айтудан шаршамаған. Перзентінің көзі 
ашық, көкірегі ояу болғанын кез - келген 
ана қалайтыны ақиқат. Барлық аяулы 
ананың арман-тілегі де осы емес пе? 

Қандай жұмыс болса да ауыр демей 
адал жолмен ақша тауып, көптің алғысын 
арқалап жүрген кейіпкеріміз 26 жасында 
яғни, 1967 жылы Қарағанды қаласындағы 
политехникалық институтына оқуға түседі. 
Бұл жайында Ахат Аязбайұлы: «Өмірде 
жетістікке жеткенім, биікке көтерілгенім 
асыл анамның арқасы. Жарықтық анам 
жалғызына бар саналы ғұмырын арнады 
емес пе? Дана халқымның «Баланы ұлша 
тәрбиелесең ұл, құлша тәрбиелесең құл 
болады» деген сөзін ұраны еткен асылым 
мені жетімсіретпей, өзгенің босағасында 
қалдырмай ұлша тәрбиеледі. Намысшыл, 
қайсар болып өскенім анамның тәрбиесі. 
Ол кісінің бар арманы маған білім беру 
болды. Мектепте жақсы оқығанымды 
мақтаныш көретін. Кейін оқу оқып, жақсы 
қызмет істегенімді қалады. Ана сөзінен 
аттау, ол кісінің арманын орындамау 
мен үшін үлкен күнә іспетті. Бар саналы 
ғұмырын маған арнаған жанның арманын 
орындап, оқуға түстім. Анамды өзіммен 
бірге Қарағанды қаласына алып кеттім. 
Бір сөзге келмей анам менімен еріп кете 
барды. Себебі, ол кісінің арманы орын-
далды. Анамның ақтық демі қалғанша 
көңіліне қаяу түсірмеуге барынша тырыс-
тым. Бұл менің перзенттік парызым еді. 
Өйткені, ананың орны тым бөлек. Қайран 
анамды 85 жасқа қараған шағында жер 
қойнауына тапсырдым. Асыл анамның 

жаны жаннатта, топырағы торқа болсын», 
– деп өткен күннің естелігімен бөлісті. 

Жалынды жастық шақты тың игеру 
кезеңінен бастаған кейіпкеріміз еңбекпен 
етене араласа жүріп, 1974 жылы ғана 
тау-кен инженері мамандығын иеленеді. 
Оңы мен солын ерте танып, өмірдің 
бар сынағын көрген ол отбасымен бірге 
Қарағандыға қоныс аудара¬ды. Қара 
жердің астындағы қара жұмыс Ахат Аяз-
баевтай еңбекқор жанға еш ауыртпалығын 
сездірмеді. Ә дегенде қара жұмысшыдан 
басталған еңбек жолында табандылығы 
мен жауапкершілігінің арқасында біраз 
белеске көтеріледі. Қатардағы мастер, 
учаске басшысы, ауысым басшысы, шах-
та директорының өндіріс жөніндегі орын-
басары, шахта директоры қызметін абы-
роймен атқарды. Қасиетті қара жерден 
шыққан бір уыс көмірдің ауыр еңбекпен 
келгенін түсінген ол жұмысқа бар ынта-
жігерімен араласатын. Бірақ еңбекпен 
жеткен жетістігіне ешқашан да кеуде 
керіп, мұрнын шүйірген емес. Тыным-
сыз әрі жауапты еңбегінің нәтижесінде 
1993 жылы «Қарағанды көмір» 
бірлестігінің кадрлар және әлеуметтік 
жағдайлар жөніндегі директоры болып 
тағайындалады. Қатардағы әрбір қара 
жұмысшы¬ның әлеуметтік, отбасылық 
жағдайына көңіл бөліп, қолынан келген 
жақсылықты соларға жасауға тырысатын. 
Бірлестік қарамағындағы 4 қала, 26 шах-
та, 3 көмір разрезі, 5 зауыт, 5 сауықтыру 
орны, 4 медициналық санитарлық бөлім, 
5 мәдениет ошағы, 9 кеңшар, 50-ге жуық 
балабақша, тұрғын үйлерді жөндейтін 
12 құрылыс участогы және 100-ге тар-
та мекемелердің қажеттіліктерін өтеп, 
қалыпты деңгейде ұстап отыру да біздің 
кейіпкерге артылған міндет болатын. 
Сонымен бірге тың игеру жылдарынан 
келе жатқан кеңшарларды қара отынмен 
қамтамасыз ету жұмыстарын да қоса 

атқаратын. Берілген жұмысты жақсы 
нәтижемен атқаруды өзінің азаматтық 
паразы санаған ол үнемі абырой биігінен 
көріне білді. Ерен еңбегінің арқасында 
Кеңес одағының, трестің "Құрмет Гра-
мотасын" иеленіп, бес рет қатарынан 
"Социалистік жарыс жеңімпазы" атанып, 
мерекелік медальдарды кеудесіне тақты. 
Еңбек Ері атағына пара-пар келетін «Шах-
тер Даңқының» үш дүркін иегері атануы да 
осы қажырлы еңбектің жемісі. 

Астарлап, күбірлеп сөйлеуді білмейтін, 
қандай қиындыққа да қасқайып қарсы 
тұратын Ахат ақсақалдың еңбек жолы 
Қарағанды көмір бассейнінің тағлымды 
тарихына, даңқты дастанына айналған. 
«Қазақ баласы өндірісті білмейді, 
техниканың тілін таба алмайды» деген 
қасаң қағиданы күл-талқан етіп бұзып, 
көмір өнеркәсібін ұршықша үйірген 
қазақ азаматының есімін көпішілік зор 
мақтанышпен айтады. Кілең орыс азамат-
тарымен тең дәрежеде иық тіресе қызмет 
ету кейіпкеріміздің намысшылдығы 
мен қайсарлығының жемісі. Ауыл-
дан шыққан қара баланың орыс тілін 
жетік әрі биік деңгейде меңгеруі де 
оның еңбекқорлығының арқасында 
келді. Қарағанды шахтасында үлкен 
кітапхананың шаң басқан құнды кітаптарын 
Ахат Аязбаев жиі қолына алатын. Қолы 
қалт етсе кітап кеміріп, тіл жаттықтырып, 
нәтижесінде түрлі мақал-мәтел айтып, 
орыс азаматтарының өзін шаң қаптырған. 
Кейіпкеріміз М.Шолоховтың, А.Куприннің, 
А.Чеховтың, С.Кляшторныйдың оқыған 
барлық шығармасын күні бүгінге дейін 
ұмытпаған. «Қазақтың баласы орысша 
білмейді»,-деген сөз естімес үшін намысқа 
тырысқан ол қазақтан да білімді де білікті 
азаматтар көптеп шығатынын сол кезде 
көпшілікке дәлелдеп берді. 

Жырақта жүріп туған жердің түтінін 
сағынған перзент үнемі елдің тілеуін 

тілеуден шаршамайтын. Нарық заманын-
да халықтың жарықсыз, жылусыз қалған 
сәтінде, яғни, 1994 жылы сол кездегі ау-
дан әкімі, сонау тың игеру жылдарында 
өзімен үзеңгілес еңбек еткен досы, кейін 
аудандық коммуналдық шаруашылықтың 
басшысы болған Байдікен Иманғалиев 
және бірнеше аудан азаматтары Ахат Аяз-
баевтан көмек сұрап, сенім хат жолдаған. 
Ауылдастарының ауыр хәліне алаңдаған 
ол сол тұста туған жеріне 25 мың тонна 
көмір жіберген. Кейіпкеріміздің осындай 
азаматтығы мен парасаттылығын күні 
бүгінге дейін аудан жұртшылығы ыстық 
ықыласпен айтып жүр. 

Адам қиыр асып кетсе де кіндік қаны 
тамған туған топырағын аңсайды, қайта 
оралуға асығады. Туып-өскен жеріңді, 
өзіңді түлетіп ұшырған топырағыңды 
әсте ұмыта алмауы заңдылық. Сонымен 
Ахат атамыз 2011 жылы туған жеріне 
– Талдықорған қаласына көшіп келеді. 
Қанша ғұмыр жасаса да өмірге деген 
құштарлығы зор ақсақал Талдықорған 
қаласында бой көтерген әрбір жаңа 
ғимаратқа қуана қарап, нұрлана көз тас-
тайды. Елдің өркендеп, жаңа белеске 
көтерілгеніне шексіз қуанады. 

Елдің алғысына бөленіп, бүгінде 
сексеннің сеңгіріне шыққан ақсақал за-
йыбы Орынтай Шайбекқызы екеуі қара 
шаңырақтың алтын қазынасына айнал-
ды. Ұлықты ұл, қылықты қыз тәрбиелеп, 
өсіріп, білім берді, жеткізді. Тектінің 
ұрпағы қашанда текті болатынын ел да-
муына үлес қосып жатқан ұлы мен қызы 
дәлелдеп келеді. Ұрпағымен мың жасай-
тын әрбір адам үшін ұлы мен қызының 
түзу жолдан таймай, ар алдында таза 
жүріп, адал жолмен нан тапқаны – ең 
үлкен бақыт. Біздің кейіпкеріміз осы 
бақытты көріп жүргеніне шүкір етуден 
шаршамайды. Шаңырақ шатты¬ғын есе-
леген жаннан да тәтті немерелері көз 
қуаныштары, өмірлерінің жалғасы. 

Қайратымен тау қопарып, кен қазған, 
ақыл-парасатымен алғысқа бөленген ел 
ағасы бейнеттің зейнетін көрген шақта 
өзінің кіндік қаны тамған ауылына ат 
басын жиі бұрып тұрады. Қайта келмес 
жастық шақтың көктемнен қара күзге 
дейін шөп шауып, шапқылап жүретін 
қарасирақ бала күндерін жиі еске алады. 
Ес біл¬гелі қатар өсіп, өмір қызығын бірге 
көріп келе жатқан құрбы-құрдастарымен, 
тіпті, өмірден өткен достарының бала-
ларымен әлі күнге араласып, бір-бірінің 
қуаныш-қайғысына ортақтасып жүруінің 
өзі кейіпкеріміздің азаматтық биігін 
аңғартады. Ахат ақсақалдың бойындағы 
қажыр-қайраты, табандылығы, өмірге де-
ген құштарлығы, ар алдындағы тазалығы, 
азаматтық биігі кейінгі ұрпаққа үлгі бола-
ры сөзсіз. 

Сексеннің сеңгіріне шыққан 
ақсақалдың қос алақанына түскен тарам-
тарам әжімдер кешегі ауыр күннің, қиын 
да жауапты жұмыстың көрінісі іспетті. 
Қатардағы қара жұмысшыдан басталған 
еңбек жолы басшылыққа дейін көтерді. 
Бұл жолдан өту біздің кейіпкерімізге 
оңайға түспегені анық. Алайда, қасиетті 
Жер ананың қойнауындағы байлықты 
қара халықтың игілігіне арнауда тынбай 
еңбек еткен әрбір шахтер зор құрмет пен 
жоғары марапатқа лайықты. 

Тамыз айының соңғы жексенбісі яғни, 
«Кеншілер күні» мерекесі елімізде ерек-
ше аталып өтеді. Еліміздегі абыройлы 
мамандықтың өркендеуіне біркісідей 
атсалысқан Ахат Аязбаевты айтулы 
мерекесімен құттықтаймыз. Деніңізге 
саулық, отбасыңызға амандық тілейміз.

Еңлік КЕНЕБАЙ.

Талдықорған қаласы.

АБЫРОЙ 
БИІГІ 

АҚСАҚАЛДАН 
АҚ ТІЛЕК 

– Тәуелсіз елдің ұрпағының 
бақытты ғұмыр кешіп жатқанына 
қарап шын жүректен қуанамын. 
Жастарымыз біз көрген 
қиыншылықты көрмей, бардың 
қадірі мен қасиетін түсінсе 
деймін. Мынау жарық дүниеге 
алып келген әкенің, ананың қадірін 
жаста¬рымыз ерте түсінсе екен. 
Өмірдегі ең жақын адамдарының 
көңіліне қаяу салмай, көзіне жас 
үйірмей, қуаныш сыйлап жүрсе 
өмірлері өкінішсіз, болашақтары 
жарқын болады. Ең бастысы – ел 
аман, жұрт тыныш болса екен деп 
тілеймін. Қазақтың даласы қандай 
дарқан болса, пейілі мен ниеті де 
дәл сондай. Елдің болашағы – жас-
тар. Оларға түзу жол көрсету, 
дұрыс бағыты мен бағдарын 
айқындап беру, ақыл айтып, ақ 
батамызды арнау – біздің міндет. 
Қайсар халықтың еркін ұрпағы 
бейбіт заманда жамандықтан 
алшақ жүріп, бақытты ғұмыр кешсе 
деген ақ тілек қана бар бізде.

ҒИБРАТ

Назарға ала отырып, ең көп 
саны өрттердің тұрғын үй сек-
торында жылыту маусымы 
кезеңінде, сондай-ақ, өрт қауіпі 
бар маусымға, Алматы облысы 
ТЖД қызметкерлері күн сайын 
халық арасында өрт қауіпсіздігі 
бойынша  түсіндіру - насихат-
тау жұмыстары жүргізілуде. 
Мысалы, тұрғын үйлерді аралау 
және өрт қауіпсіздігі ережелерін 
жеткізу кезінде көбінесе үй 
тұрғандарынан "біз мұны білеміз 
және бізді бұған үйретпеңіз, 
бірінші күн өмір сүрмейміз",-деп 
естисіз. Мінсіз азаматтар пештің 
жылу көзі ғана емес, сонымен 
қатар, өрттің мүмкіндігі екенін 
ұмытпауы керек. Өрт қауіпі 
пешті бақылап, сақтық шарала-
рын ұмытқан кезде өседі.

Біріншіден, өрттің себебі, 
пешті орнату ережелерін 
бұзу болуы мүмкін. Бұл түтін 

ОТ ЖАҒУ МАУСЫМЫНА 
ДАЙЫНДЫҚ

мұржаларын олардың өту орын-
дарында жеткіліксіз бөлу, пеш 
пен қабырғалар арасындағы аз 
шегініс. Мұнда табанның бол-
мауы, нәтижесінде түскен көмір 
еденді тұтатуы мүмкін. Екіншіден 
- пешті пайдалану кезінде өрт 
қауіпсіздігі ережелерін бұзу. 
Пештерді бензинмен, керосин-
мен және басқа да тез тұтанатын 
сұйықтықтармен жағу жиі өртпен 
аяқталады. Өрт себептері қолдан 
жасалған жылыту құралдарын 
пайдалану, жарамды жалғағыш 
шанышқының болмауы, 
оқшаулауы бұзылған электр 
сымдарын пайдалану болып та-

былады. Үшіншіден, халықтың 
"тыныш өлтіруші" деп аталатын 
қауіп-қатердің тағы бір түрін не-
месе барлық материалдардың 
жануы кезінде бөлінетін улы газ-
ды ұмытпау керек.

Улы газ улы болып табы-
лады, бірақ, түсті, дәмсіз 
және иіссіз, табу адам болуы 
бөлмеде тұншықтырғыш газ 
анықталмайтын әйтпесе улы 
газдың арнайы датчигімен 
көмегімен болмаса.

Тұмшаланған түтін мұржасы 
мерзімінен бұрын жабылған 
кезде улану жиі пайда бола-
ды. Жанбаған көмірдің көмір 

көмірқышқыл газымен өзара іс-
қимыл жасай отырып, улы газ 
түзеді. Улы газды ағып кеткен 
жағдайда, балалар, қарттар, 
жүрек және тыныс алу проблема-
лары бар адамдар, жүкті әйелдер 
мен үй жануарлары бірінші бо-
лып өзін жақсы сезінбейді.

Жоғарыда айтылғандардың 
негізінде, адамдардың басым 
бөлігі үй иелері бәрін біледі 
және сақтайды деген себеппен 
олардың үйінде өрт бола ал-
майды деп санайды. Дегенмен, 
өрт кездейсоқ емес, ал адамның 
тікелей әрекетінің немесе 
әрекетсіздігінің нәтижесі екенін 

есте сақтаған жөн.
Сондықтан әрбір адам ережені 

егжей-тегжейлі білуі, "тек қана" 
немесе "бірдеңе" басшылыққа 
алмауы немесе "көрші мысалға" 
сүйенуі нашар болуы тиіс , кез 
келген жағдайды қауіпсіздік 
ережелерін негізге ала отырып 
сауатты бағалауы тиіс.

Алматы облысы ТЖД ескер-
теді, тіпті Сіздің қателігіңіздің 
өзінде тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі 
ережелерінің қарапайым та-
лаптарын сақтамау сіздің және 
жақындарыңыздың өмірін 
сақтап қалуы мүмкін. Халыққа 
өтініш пештерді пайдалану 
ережелеріне байыптылықпен 
қарау және қырағы болу туралы.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
Ақсу ауданының ТЖБ бас 

маманы, азаматтық қорғау 
майоры. 

101 ХАБАРЛАЙДЫ
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Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі Газет қазақ тілінде аптасына бір рет, 
жұма күні  шығады.

Газеттің ресми сайты 
aksuoniri.kz

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

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары 
мекемесінің меңгерушісі лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Қызылағаш ауылы, Алматы облысы білім 
басқармасының  Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі 
мемлекеттік мекемесінің "Нұршуақ" балабақшасы 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 
меңгерушісі

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары 
мекемесінің меңгерушісі лауазымына кандидатқа 
қойылатын біліктілік талаптары:

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары үшін: 
жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық 
білім педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл, оның ішінде 
соңғы екі жыл мектепке дейінгі ұйымда педагогтің 
бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе 
педагог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педа-
гог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік 
қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес 
жоғары оқу орындарының оқытушыларын, әдістемелік 
кабинеттердің (орталықтардың), біліктілікті арттыру 
жүйесінің әдіскерлерін қоспағанда).

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары 
мекемесінің меңгерушісі лауазымдық міндеттері: Білім 
беру ұйымын оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық 
түрін басқарады.

Лауазымдық жалақы мөлшері:

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

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауа-
зымдарына орналасуға конкурс жариялайды: 

Бос орын: Ащыбұлақ ауылындағы «Алматы облысы Білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің «Мәншүк Мәметова атындағы орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің мектеп директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа 
қойылатын біліктілік талаптары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша 
жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе 
өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды 
растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем 
емес, оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда 
педагогикалық жұмыс өтілі; педагогтің бірінші немесе жоғары 
біліктілік санатының, педагог – сарапшының немесе педагог – 
зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының бо-
луы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес 
жыл жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, 
әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті 
арттыру жүйесін қоспағанда).

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

Лауазымдық жалақы мөлшері:

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

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

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

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 
5.                   

Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына 

тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын жері, байланыс телефон-
дары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;

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

жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 

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

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

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

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

нотариалды немесе жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан 
куәландырылады.

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

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

келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының 

отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық 

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

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

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

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауа-
зымдарына орналасуға конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Ақсу ауылындағы «Алматы облысы Білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің «Мамания орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Өнім бастау-
ыш мектебін қосқанда мектеп директорына

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа 
қойылатын біліктілік талаптары:

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

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

Лауазымдық жалақы мөлшері:

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

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 
көшесі 5.                   

Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына 

тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын жері, байланыс те-
лефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;

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

бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы 

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

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

туралы құжат (болған жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі 

сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өткенін 
растайтын құжат;

14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспа-
ры.

Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың 
көшірмелері нотариалды немесе жұмыс орнының кадрлық 
қызметі тарапынан куәландырылады.

Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: 
Қазақстан Республикасыны Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері 
бойынша тестілеуден және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден 
өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  құрау ке-
рек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды 

келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттар-

ды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық 

комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, 

электрондық мекенжайлары: тел 8( 7283) 21580, электрон-
ды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

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

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 
көшесі 5.                   

Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына 

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

2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың 

көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, 

бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы 

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

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

өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі 

сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өткенін 
растайтын құжат;

14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жо-
спары.

Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың 
көшірмелері нотариалды немесе жұмыс орнының кадрлық 
қызметі тарапынан куәландырылады.

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

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды 

келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидат-

тарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық 

комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, 

электрондық мекенжайлары: тел 8( 7283) 21580, электрон-
ды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.
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