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Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

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

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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Құрметті Ақсу ауданының тұрғындары! 
Алдағы 2022 - 2023 жылдардың жылыту маусы-

мына дайындық шараларын жүргізу аясында, күз 
айларында жылу беру кәсіпорындарына көмірді 
жеткізу жұмыстары атқарылады, ол коммунал-
ды - тұрмыстық көмірді тасымалдаушы вагондар 
санының қысқаруына әкеп соғады.

Осыған орай, жылыту маусымында көмірдің 
жетіспеушілігін және әлеуметтік шиеленісті 
болдырмау мақсатында, Ақсу ауданының 

Қысқы жылыту маусымына 
дайындық қалай?

әкімдігі қатты отынның қажетті мөлшерін көмір 
тұйықтары мен қоймаларынан алдын - ала жаз - 
күз мезгілінде сатып алу керектігін ескертеді.

«Ақсу ауданының тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы,  
жолаушылар көлігі, автомобиль 

жолдары және тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі.

Қазақтың салт - дәстүрлері 
мен әдет-ғұрыптары – бірлік 
пен игілікке, мейірім мен 
кешірімге, рухани дамуға 
үндейді.  Оның ішінде бұйымдар 
мен ұлттық нақыштағы қолөнер 
туындылардың да тәрбиелік мәні 
зор.

Этно жәрмеңке көңіл 
қуантты

ұлттық тағамдарымыз құрт, қатық, 
тары, талқан және тәтті тағамдар 
да сатылды. Қазақстанда 
жасалған дәрілік қасиеттері бар 
шипамайлар да ұсынылды. 

«Шеру» шеберханасының 
басшысы Сәйдібек Дәуітбекұлы 
қолөнер иесі болу кез кел-

Осы ретте Талдықорған 
қаласындағы «Ұлы Қызай» 
орталығының ұйытқы болуы-
мен аудан орталығында этно 
жәрмеңке өткізілді. Аталмыш 
жиынды тарих зерттеушісі, жеке 
кәсіпкер Имаш Әбдірахман 
жүргізіп, халық назарына 
ұсынды.

Жәрмеңкенің басты 
мақсаты - қазақ халқының мол 
қолөнер үлгілерімен таныс-
тыра отырып, халық өнерін 
қастерлеуге, үлгі тұтуға шақыру. 
Ұлттық қолөнеріміздің, қазақы 
нақыштағы киім-кешек пен 
бұйымдарды кеңінен насихаттау.

Тұрғындар көптеп жиналған 
алаңда тиімді бағада ас үйге 
керекті қазақы ыдыс-аяқтар, 
көрпелер мен жастықтар, қазақи 
бас киімдер, оюлап тігілген кесте-
лер, көйлектер мен комзолдар, 
кәжекейлер, жылқы жабдықтары, 
былғарыдан тігілген қыстық 
етіктер қойылды. Сонымен қатар 

ген адамның қолынан келе 
бермейтінін,  оған қолдың 
асқан ептілігі мен ерекше төзім 
керек екенін тілге тиек етті. 
Сондай-ақ, «Шебердің қолы 
ортақ» демекші, он саусағынан 
өнер тамған, ҚХР-дан кел-
ген қандасымыз, «Ақ жайық» 
дүкенінің иесі Нұрбақыт Тоқтар 
да өз кезегінде халқымыздың 
ғасырлар тағылымынан өткен 
асыл қазынасын насихаттау, да-
мыту, әлемдік деңгейге көтеру 
әрбірі азаматтың парызы екенін 
атап өтті.

Иә, өнерге ептілік ке-
рек. Жәрмеңкеде ұсынылған 
өнімдердің ерекшелігі сапасы 
жоғары және ұлттық нақышта 
әзірленгені болды. Өз тарапы-
мыздан ұйымдастырған жандарға 
алғыс білдіре отырып, алдағы 
уақытт жәрмеңке жалғасын тап-
са деген ізгі тілегімізді білдіргіміз 
келеді.

М.НҰРҚАСЫМОВА.

Жастар - ел дамуының 
қозғаушы күші. Бүгінгі таңда ау-
дан аумағында сан алуан бағыт 
бойынша еселі еңбегімен та-
нылып, жастық жігерін жақсы 
істерге жұмсап жүрген жаста-
рымыз аз емес. Осы ретте 
жыл аяқталар тұста  әр сала-
да оза шауып, өз ісінің нағыз 
шеберлерін анықтайтын игі 
дәстүр қалыптасқан.

Жуырда "Молықбай 
Байсақұлы" атындағы аудандық 
мәдениет үйінде «Жыл үздігі – 
2022» салтанатты жиыны өтті. 

Аудан әкімі Есім Базарха-

ЖЫЛ ҮЗДІКТЕРІ – 
МАРАПАТ ТӨРІНДЕ

нов жыл көлемінде атқарылған 
істерге шолу жасады. 

Бүгінгі таңдағы жастарға мем-
лекет тарапынан жасалып жатқан 
ауқымды жобалар мен берілген 
тамаша мүмкіндіктерге тоқталды. 
Аудандағы жалын иелерінің 
атқарған жұмыстарын ерекше 
бағалап, белсенділерге тек биік 
белестерден көрінуге және өмір 
жолдарына сәттілік тіледі. 

Одан әрі өңіріміздің дамуы 
мен игілігі жолында еңбек етіп 
жүрген белсенді 17 азамат мара-
пат төрінен көрінді. Атап айтсақ, 
«Үздік мемлекеттік қызметші» 

- Зекенов Еркін Серікбайұлы, 
«Ауылшаруашылығының үздік 
жас маманы» - Алипбаев Ми-
рас, «Үздік жас дәрігер» - Ах-
метбекова Арайлым, «Үздік жас 
ұстаз» - Жылқыбаев Нұржан, 
«Үздік жас спортшы» - Алпыс-
бай Айнұр Сабитқызы, «Үздік 
жас өнерпаз» - Серікова На-
зерке, «Үздік жас әлеуметтік 
қызметкер» - Айдынова Шағала, 
«Үздік студент» - Құмырхан 
Кәлима, «Үздік оқушы» - 
Нұргелді Мерей, «Үздік ерікті» 
- Дәулеткелді Әсем, «Үздік 
жас мәдениет қызметкері» - 
Жұмагелдин Еламан, «Үздік 
жастар ісі жөніндегі әдіскер-
нұсқаушы» - Жеңіс Ақнұр, «Үздік 
жас кәсіпкер» - Қадылбек Ер-
затхан, «Өнеркәсіп саласының 
үздік жас қызметкері» - Кукузо-
ва Дина Иманкуловна, «Үздік 
жас полиция қызметкері» - 
Мұратбеков Айдын Жеңісұлы, 
«Үздік жас теміржолшы» - 
Құмаржан Ержан, «Үздік жас от-
басы» - Есенкелдиевтер отбасы 
атанды.  

Өз саласында табыс¬ты 
еңбек етіп, қызметіне адалдық 
танытып, үздіктердің үзігі 
атанғандарға диплом, төсбелгі, 
арнайы мүсінше және 50 000 
мың теңгелік сертификаттар та-
бысталды.

Марапаттау шарасының соңы 
әуезді әнмен көмкерілген шағын 
концертке ұласты.

Марал ҚУАТҚЫЗЫ.

Жансүгіров ауылы.
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Жуырда "Молықбай Байсақұлы" 
атындағы аудандық мәдениет үйінде 
аудандық кітапхананың ұйытқы бо-
луымен «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасы және «Оқитын 
ұлт» жобасы аясында жерлесіміз 
Қалибек Мүтәләпұлының «Жыр шежіре» 
атты кітабының тұсаукесері өтті. 

Оған кітапхананың тұрақты 
ақырмандары, мекеме қызметкерлері 
қатысты. Алдымен ақынның өмірі мен 
шығармашылығы және рухани әлемімен 
жақынырақ танысчу мақсатында кітап 
көрмесіне шолу жасалды.

Алғаш болып сөз алған аудан әкімінің 
орынбасары Ғ.Есжанов авторға жылы 
лебізін білдіре отырып, кітаптың мазмұны 
мен көркемдік деңгейінің жоғары екеніне 
баға берді. Артынша Қалибек ағамызға 
сый-сияпат көрсетті.

Келесі болып мінберге көтерілген ру-
хани кештің кейіпкері кез келген кітап 
үлкен еңбектің нәтижесі екенін тілге тиек 
етті. Сонымен қатар жаңа жыр жинақта 
туған жерге, ауылға деген сағыныш си-
патталып, рухани ел тұлғаларына деген 
іңкәрлік, Отанға деген адалдық туралы 
айтылғандығын да жеткізді. 

Н.Есеболатов ауылдық округінің әкімі 
Берік Нұрахметов қазақ өлеңінің кеңістігін 
таңғажайып талантымен кеңейте білген 
тарлан ақынның туындылары атал-
мыш басқосудағы әңгіме арқауына 

Жаңа кітаптың тұсауы 
кесілді

төрағасы Амангелді Айтбаев алып, кітап 
бейбітшілік пен келісімді қадірлейтін  әр 
адамға  маңызды  құрал  екенін атап кетті. 
Артынша ақ ниетін, жылы лебізін білдіріп 
батасын берді.

 Мағыналы жырдың иесі алдағы уақытта 
да сезімге толы сырлы, тәлімге толы құнды 

Ақсу аудандық кітапханасының 
ұйымдастыруымен «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламасы және  
Оқитын ұлт»  жобасы  аясында қиялға 
қанат бітірер жырларымен, өзіндік қалам 
қуатымен дараланып,таныла бастаған  
жерлесіміз Қалибек Мүтәләпұлының   
«Жыр шежіре» кітабының тұсаукесері өтті. 

Қалибек Мүтәләпұлы  1973 жылы 9 
наурызда Қытай Халық Республикасы 
Шыңжаң өлкесі Алтай аймағының Жал-
тыртас қыстағында өмірге келген. Мек-
теп табалдырығын алғаш 1980 жылы 
аттап, 1990 жылы түлеп шықты. Әкесі 
Мүтәліптің денсаулығына байланысты, 
әрі отбасындағы балалардың үлкені 
болғандықтан, шаруаға араласып, оқуын 
жалғастыра алмаған.

Жер-су, мал шаруашылығымен айна-
лысып жүріп, ол 1995 жылы шаңырақ 
көтерді. Әйелі Гүлнұр екеуінің 1996 жылы 
тұңғыштары өмір есігін ашып, 2000 және 
2003 жылдары тағы ата-ана атанды. Ба-
лалары есейіп, мектеп жасына да келді. 

Жастайынан білімге, әдебиетке, тарих 
саласына қызығып өскен Қалибектің ендігі 
арманы атажұртқа көшіп, балаларын 
қазақы тәрбиемен өсіріп, лайықты білім 
беру болды.

Осы мақсатты алға тартып, ол 2004 
жылы бала - шағасымен Қазақстанның 
шығыс өңірінде орналасқан Жарма 
ауданына қоныстанды. Бұл өңірде 2 
жылға жуық тұрып, 2006 жылы Алматы 
облысының Ақсу ауданына көшіп келді, 
осы жерде 2007 жылы өмірге отбасының 
кенжесі келді.

Мақсатына ұмтылған Қалибек ұл-
қыздарының қазақы, сапалы білім алуы-
на жағдай жасады. Тұңғышы Нұрзихан 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетін «Педагог-психолог» 

Ұлттық рухты ұлықтап, түп 
- тамырын жырлаған

мамандығы бойынша бітіріп, бүгінде 
кәсіби психолог қызметінде. Қызы 
Оңалар Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетін «Қазақ 
тілі мен әдебиеті» мамандығы бойын-
ша тәмамдап, қазіргі таңда аталған 
білім бағдарламасымен магистратура-
да жоғары білімін жалғастыруда. Ұлы 
Ақеділ Д.Серікбаев атындағы Шығыс 
Қазақстан техникалық университетінде 
«Су ресуртары және суды пайдалану» 
мамандығында білім алуда.

Арманы ақиқатқа айналған Қалибек 
бала күнгі қызығушылығынан алыста-
май, іспен қатар қалам-қағазын қолынан 
тастаған емес. Табиғат алақаны аялап 
өсірген Қалибек ағамыздың  жүрегінде 
поэзия сазы ерте дүрсіл қаққаны сөзсіз. 
Ел,жер тарихи және  туған жердің 
көркейюі мен келісіті келбеті,өркендеуі 
ақын ағамыздың көрікті жырларына 
арқау болды. Шара барысында оқырман  
ақынның өмірінен сыр шертетін бей-
не ролик көріп,өмір жолы  және рухани 
әлемінен сыр шертер «Өлеңім – өмірім 
» атты кітап көрмесімен танысты. Жаңа 
туындының тұсаукесер рәсімінде сөз 
алған аудан әкімінің орынбасары Есжа-
нов Ғазиз Отарбайұлы, аудандық Ар-
дагерлер кеңесінің  төрағасы Айтбаев 
Амантай Айтбайұлы бүгінгі шараның 
маңызын, жаңа кітаптың құндылығы, 
жастарға берер тағылым-тәлімі мол 
екенін жеткізіп, Қалибек Мүтәләпұлына 
сый-сияпат жасады.

Қалибек аға кітабында баяндаған 
бірнеше  ғасырды қамтып, Абақ Керейдің 
атақты батыры ер Жәнібектің тарихын 
тоқталып, «Бүгінде тарихи Отанына  
оралған қандастарымыз қоғамның әр 
саласынан өз орындарын тауып,еркін 
елдің аспанында берекелі ғұмыр кешу-
де, осының бәрі - Егемендіктің арқасы»,-
деп ой түйді. 

Өз туындысынан  өлең оқып, шараны  
ұйымдастырушыларына ризашылығын 
білдірді. Бірнеше кітабын кітапханаға 
сыйға тарту етті. Есеболатов ауылдық 
округінің әкімі Нұрахметов Берік 
Тұрсынбайұлы Қалибек ағамыздың 
еңбекқорлығын, үлгі-өнегелік қырларын 
сөзге тиек ете келе, округ әкімдігі аты-
нан марапаттады. Замандастары да  
Қалибек ағаның тұлғалық болмысын, 
жақсы қасиеттерін айта отырып,ізгі  
тілектерін жеткізді.

Оқушылар ақынның жыр жолдары-
нан үзінділер оқып, кітап авторымен 
сыр - сұхбатта, оқырмандар  өздерін 
қызықтырған сұрақтарын қойды. Шара 
соңы әсем әнмен аяқталды. Қалибек 
ағамызға шығармашылық шабыт, поэ-
зия әлемінің биік шыңдарын бағындыра 
беріңіз деген тілек білдіреміз. 

Жібек АЛШЫНБАЕВА,
аудандық орталық кітапхананың 

кітапханашысы. 

айналғанын айтып, 1982 жылғы мектеп 
түлектерінің кітабын және өзінің арнайы 
"Алғыс хатын" табыстады.

Ақын замандастары Қуанбай Асқар 
мен Қабылқазы Талапбек кештің бас-
ты кейіпкері туралы біраз сыр шертіп, 
алдағы жұмыстарына табыс, қаламының 
мұқалмауын тіледі.

Кітаптың тұсаукесерінде қорытынды 
сөзді аудандық Ардагерлер кеңесінің 

жырларымен халқын қуанта бермек. Және 
«Армандар жетегінде» атты жаңа кітаптың 
жазылып жатқандығы, жуырда жарыққа 
шығу жоспары бар екендігі ескертілді.

Кеш соңында бір топ оқушылар 
ақынның жыр жолдарын оқып, мәдениет 
үйінің қызметкерлері шағын концерттік 
бағдарламасын назарға ұсынды.

Марал ҚУАТҚЫЗЫ.

Жуырда Астанадан Халықаралық 
"Таңжарық" зерттеу қоғамдық қорының 
мүшелері, "Таңжарық" журналының бас 
редакторы Мұқан Мамытхан бастаған 
топ ауданымызға келіп, Ілияс атамызбен 
тұспа тұс өмір сүрген, дауылпаз ақын 
Таңжарық Жолдыұлының алдымыздағы 
жылғы 120 жылдық мерейтойын ата 
мекенінен бастағанды жөн көрдік - 
деп Таңжарық ақын туралы тарихи 
танымдық кеш өткізіп, біраз мәлімет 
беріп, осы топтағы ақын - жазушылардың 
шығармаларымен таныстырып қайтты.

Шарада аудан әкімінің орынбасары 
Есжанов Ғазиз Отарбайұлы сөз сөйлеп, 
әдеттегідей Ілияс атамыздың керемет 
сөзімен бастап, ауданның 90 жылдығына 
орай жарық көрген кітаптарды сыйға 
тартты.

Енді Таңжарық деген кім? - деген сұрақ 
әркімді мазалайтыны шындық. Енде-
ше аталмыш жорнал мен таратылған 
кітаптардан алған дерек бойынша 
ақсулықтарды қысқаша таныстырып 
өтейін.

Дауылпаз ақын, Қытайдағы қазақ 
әдебиетiнiң көрнекті өкілі. Алаштың арда 
перзенті Таңжарық Жолдыұлының ата-
лары қиын қыстау заман болғанда елмен 
бірге арғы бетке асып, Қазақтың көрнекті 
ақыны, Қытай - қазақ әдебиетiнiң жарық 
жұлдызы, Алаш ардагері Таңжарық 
Жолдыұлы Қытайдың Шынжаң өлкесіне 
қарасты Күнес ауданының Қамысты де-
ген жерде дүниеге келген. Ақыннын руы 
- Орта жүз iшiнде - Найман, Найманнан 
- Матай - Қызай - Дербіс - Сады болып 
бұтарланады.

 Таңжарық он жасынан хат танып, 1919 
жылы күзде 16 жасында Іленің Күре деген 
жерінде ашылған Шуе Таң мектебіне оқуға 
түсіп, қытай тілі, қазақ әдебиеті, тарих, 
жағрафия пәндерiн арнаулы оқыған.

Ақын 1923 жылы Қазақстанға Нүптебек 
деген байдың атақты Бәйгекөк атымен 
қашып өтіп, Нарынқол, Кеген ауданда-
рында оқып, Алаштың аяулы перзенттері 
Абай Құнанбайұлы, Мұхтар Әуезов, Ах-
мет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, 
Мағжан Жұмабаев қатарлы классиктердiң 
шығармаларынан сусындап, бойына 
Алаш идеясын сiнiргенi үшiн 1925 жылы 
өз еліне қайтып оралғаннан кейін он айға 
жуық түрмеге қамалады. Ел - жұрты, 
ел ағалары араласып жүріп ақынды 
түрмеден шығарып алады.

Алайда, әдiлетсiздiкке жаны қас 
Таңжарық осыдан кейiн өз шығармалары 
арқылы халықтың мұңын мұндап, жоғын 
жоқтайды. Ақын түрмеден шыққаннан 
кейін сол кездегi Іленің әскери ман-
саптысы Мақсут оны хатшылыққа ала-
ды. 1935 жылдың наурыз айында Іле 
аймағының орталығы - Құлжа қаласында 
«Iле аймақтық Қазақ - қырғыз мәдениет 
- ағарту ұйшымасы» (ұйымы) құрылады. 
Мақсұт осы ұйшыманың бастығы болады 
да, Таңжарықты ұйшыманың мәдениет-
ағарту - әдебиет iстерiне жауапты етеді. 
Таңжарық 1935 - 1940 жылдары «Iле 
Шыңжан» газетінің орынбасар бастығы, 
бас редакторы болды. 1935 - 1940 жылға 

дейін ел ішінде, газет беттерінде ақын 
Алаш идеясын кең көлемде үгіттеумен 
айналысты. Оны көре алмаған қас 
дұшпандары, Алаштың жаулары, қанішер 
Шың Шысайдың тыңшылары Таңжарықты 
тұтқындап, алғашында Құлжада, алты 
айдан кейін Үрімжіге апарып түрмеге 
тоғытады.

Ақын Үрімжідегі Шың Шысайдың бас 
түрмесінде 6 жыл 5 ай жатады. Осы 
түрмедегі күндерінде адам төзгісіз 

неше түрлі қинауларды көреді. Мың 
өліп, мың тіріледі. Түрмедегі осыншама 
азаптар оның жігерін ешқашан да жа-
сыта алмайды. Ақын қайта өршелене 
шығармашылықпен шұғылданып, 
туындыларының ең шұрайлы, көлемді 
бөлегін түрмеде отырып жазады.

Ербол СЫМХАНОВ.

ТАҢЖАРЫҚ ЖОЛДЫҰЛЫ КІМ?
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Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 
заңының 113-5-бабына сәйкес Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Нурахметов Берик Турсынбаевич, Сериков Улан Серикович, Кожабергенов Дархан Даулето-
вич Есеболатов ауылдық округіне әкімдікке кандидат ретінде тіркелсін.
2. Тіркелген кандидаттарға тиісті куәлік берілсін.
3. Аталған ауылдық округтерге әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы қоса беріліп отырған ха-
бар бұқаралық ақпарат құралдарында және Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-
парақшасында жариялансын.

Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының төрағасы    Б.БАЙБОЛОВ
Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы    Б.НУРЗОЛДИНОВА

АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 
06 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ №43 ҚАУЛЫСЫНА ҚОСЫМША

Әкімдікке кандидатты тіркеу туралы хабар 
 Есеболатов  ауылдық округі бойынша келесі кандидат тіркелді:

Нурахметов Берик 
Турсынбаевич

Сериков Улан 
Серикович

Кожабергенов Дархан 
Даулетович  

1965 ж.т., Есболатов ауылдық округі әкімі аппараты, әкім, 
Жансүгіров ауылы, 

Өзін-өзі ұсыну

1972 ж.т., Ақсу ауданы әкімі аппараты, бас инспектор, 
Жансүгіров ауылы

Өзін-өзі ұсыну

1989 ж.т.,  Ақсу ауданының құрылыс,сәулет және қалқұрылысы 
бөлімі, бас маман, Жансүгіров ауылы

Өзін-өзі ұсыну

АКСУ  АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ  САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 113-5-бабының 9-тармағына сәйкес Ақсу аудандық аумақтық  сай-
лау комиссиясы ауылдық округтерге әкімдікке кандидаттардың тіркелгені 

туралы хабарлама жариялайды:
Ұсынылу 

тәсілі
Тегі, аты,                

әкесінің аты
Туған жылы Атқаратын лауазымы 

(жұмысы), жұмыс орны және 
тұрғылықты жері

Нурахметов Берик 
Турсынбаевич

Сериков Улан 
Серикович

Кожабергенов 
Дархан Даулетович

09.01.1965 ж.

13.08.1972 ж.

21.04.1989 ж.

Әкім, Есеболатов ауылдық округі әкімі ап-
параты, Жансүгіров ауылы, Мәсімов к-сі 
15
«Ақсу аудан әкімі аппаратының»  
мемлекеттік мекемесінің бас  инспекторы, 
Жансүгіров ауылы, Жансүгіров к-сі 6-14
Бас маман, Ақсу ауданының 
құрылыс,сәулет және қалқұрылысы бөлімі, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан к-сі 20А-26

Өзін-өзі 
ұсыну

Өзін-өзі 
ұсыну

Өзін-өзі 
ұсыну

Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы                     Б.Т.БАЙБОЛОВ
Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының хатшысы                     Б.К.НУРЗОЛДИНОВА

Есеболатов ауылдық округі бойынша

Жетісу  облысы, Ақсу ауданы, Есеболатов ауылдық 
округі әкімінің сайлауына үміткер Нұрахметов Берік 

Тұрсынбайұлының 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Құрметті Есеболатов ауылдық 
округінің сайлаушылары!

Мен Нұрахметов Берік Тұрсынбайұлы, осы 
ауылдың  тумасымын.                                               

1965 жылдың 9 қаңтарында Алматы облысы 
Ақсу ауданы Діңгек ауылында дүниеге келдім. 
1972 жылы осы ауылдағы Н.Есеболатов 
атындағы орта мектебінің 1-ші сыныбы-
на қабылданып, 1982 жылы 10 сыныпты 
аяқтадым. «Ақсу АТП» жанындағы алты  
айлық көлік  жүргізушісі курсынан кейін Діңгек 
совхозында автокөлік жүргізушісі  болып 
жұмыс атқардым. 1983-1985 жылдары совет 
әскері қатарындағы борышымды атқардым. 
1985жылы Алматы қаласындағы Абай 
атындағы Қазақ педагогикалық  институтының 
дайындық курсына тыңдаушы, 1986 жылы 
аталған институттың  физика-математика 
факультетінің 1-курсына қабылдандым. 1991 
жылы аталған институттың  физика – ин-
форматика  пәні мұғалімі дипломын алдым. 
1991-1992 жылдары аталған университеттің  
жалпы  физика кафедрасында инженерлік  
қызмет  атқардым. 1992-1999 жылдары 
Жансүгіров кентіндегі кәсіптік училищеде ин-
форматика пәні мұғалімі, 2000-2003 жылдары 
Е.Сиқымов атындағы орта мектепте физика 
пәні мұғалімі, 2003-2005 жылдары аудандық 
білім бөлімінде жетекші маман, әдістемелік  
кабинет меңгерушісі,  2005-2008 жылдары 
аудандық  білім қызметкерлері кәсіподақ  
кеңесінің  төрағасы, 2008 -2012 Н.Есеболатов 
атындағы  орта  мектеп директоры, 2012-2018 
жылдарда Қ.И.Сәтбаев атындағы орта мектеп 
гимназиясында директор, 2018 жылдың 25 
желтоқсаннан бастап Есеболатов ауылдық 
округі әкімінің қызметіндемін.  

Осы қызметте жүрген кезде округтегі аз 
қамтылған және көп балалы отбасыларға 
демеушілік  көмек көрсетіп, туған ауылымның  
гүлденуіне, абаттандыруға арналған әртүрлі 
шаралар ұйымдастыруға ықпал еттім. 

Атап айтқанда Есеболатов ауылының 
Төлебаев және Абай көшелеріне жөндеу 
жұмыстары жүргізіліп, асфальт төселді. 
Ауылдың орталығына саябақ ашылып, 
қоршалды. Кеңес Одағының Батыры 
Нұрсұлтан Есеболатов ескерткішіне күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ауылдың кіре 
берісіне жасыл аймаққа жеміс ағаштары 
отырғызылып, қоршалды. Есеболатов ауылы-
на 195 дана түнгі шамдар орнатылды. Ауыл 
орталығында саябаққа шағын футбол алаңы 
салынды.

Қызылқайың елді мекенімен Есеболатов 
ауылының арасындағы 7.5 шақырым тас 
жол орта жөндеуден өтіп асфальт төселді. 
Қызылқайың елді мекеніне Белаин ұялы бай-
ланыс операторының антенасы орнатылды. 
Қызылқайыңға баратын «Қонақбай» тоғаны 
күрделі жөндеуден өтті. 

Осы ауылдың тумасы ретінде елмен бірлесе 
араласып жүргендіктен ауыл тұрғындарын 
толғандырып жүрген өзекті мәселелерді 
жақсы білемін. Олар: егістік, жайылым 
жердің жетіспеушілігі, ауыл іші жолдарының  
жөнделуі, Есеболатов ауылында мәдениет 
үйінің жоқтығы

МЕНІҢ САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАМ:
1. Есеболатов ауылының ішіндегі арық 

жүйелеріне күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізу:

2. Есеболатов ауылының Ж.Бухарбаев, 
М.Жиенбаев, І.Жансүгіров, П.Курценко 
көшелерінің, Тау самалы елді мекенінің Жібек 
жолы көшесінің жолдарын  орта жөндеуден 
өткізу.

3. Қызылқайың, Тау самалы елді мекендеріне 
шағын спорт алаңдарын салдыруға ықпал 
етемін.

4. Қызылқайың, Тау самалы мекендеріне 
модульдік медициналық пункттер салдыру.

5.Қызылқайың және Тау самалы мекенінің 
көшелеріне түнгі жарық шамдарын орнату.

6. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына 
тұрақты қолдау көрсетуге;

7. Құқық бұзушылық пен  мал ұрлығының  ал-
дын алу мақсатында елді мекенде бейнекаме-
ралар орнатуға;

8. Жазғы маусымдық жайылымға 
«Қарасырық» жайлауынан жайылым алуға 
ықпал ету және ауыл ішіндегі бойдақ малдар-
ды жайлауға шығаруға ықпал етемін.

9. Жас ұрпақтың бойында отансүйгіштік, 
патриоттық тәрбие беру жұмыстарын 
ұйымдастырамын.

Маған осы мәселелерді шешу үшін Сіздердің 
қолдауларыңыз қажет!

Мен Сериков Улан Серикович 1972  жылы,  
13 тамызда  Алматы қаласында дүниеге 
келдім. 1979 - 1987 жылдары Қызылтан ауы-
лында Жансүгіров атындағы орта мектебінде 
жалпы орта білім алдым. 1987 - 1990 жж. – Аксу 
ауданының №18 СПТУ - да  оқыдым.  1990 - 
1993 жж. – Алматы  Зооветеринарлық инсти-
тутына түстім. 1996 - 2003 жж. Талдықорған 
сырттай Зангер институтын бітірдім,зангер 
– сарапшы мамандығын алдым.  1997 - 1998 
ж.ж. ҚР Жоғарғы сотының аға референті 
болып істедім. 2002 - 2003 ж.ж. ОФ «Фонд 
предупрежденя катастров» фондінда жүміс 
істедім.2007 - 2014 ж.ж. арлығында ТОО Ин-
вест строй ЛТД фирмасында жүміс істедім. 
2014 - 2017 ж.ж. Аксу ауданы әкімінің Матай 
ауылдық округ әкімі аппаратында бас маман 
болып жүміс істедім.                                       

2017 - 2021 жж. - Ақсу ауданды әкімінің 
Кошкентал ауылдық округ әкімі болып жүміс 
істедім.

2021 - 2021 жж. - Ақсу аудандық тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы және тұрғын ұй 
испекциясы бөлімінде  инспекторы міндетін 
атқардым.

2021 ж. - осы күнге дейін «Ақсу аудан  әкімі 
аппаратының»  мемлекеттік мекемесінің бас  
инспекторы қызметінде еңбек етудемін. Екі ба-
лам бар.

 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРМАЛАСЫ

Әкім болу – демек, Есеболатов ауылдық 
округ тұрғындарымен тығыз қарым-қатынаста 
болып, олардың әлеуметтік жағдайының 
жақсаруына, талап-тілектерінің орындалуына, 
округтің көркеюі жолында адал қызмет ету.

1. Халықтың әл - ауқатын көтеру бағытында 
жұмыс жасап, әлеуметтік мәселелерді үнемі 
назарда ұстаймын.

2. Округ тұрғындарына сапалы меди-
циналық көмек көрсетуді басты назарда 
ұстаймын.

3. Адамның басты капиталы – білім. Осы 
тұрғыда округтегі білім беру ұйымдарымен 
үнемі байланыста болып, оқушылардың түрлі 
деңгейдегі байқауларға қатысуларына жағдай 
жасаймын.

4. Округ тұрғындарын рухани қолдау 
бағытында ауыл кітапханасы мен 

Мәдениет үйі жұмыстарының жандану-
ын назарда ұстай отырып, тиісінше қолдау 
көрсетемін.

5. Ұлы Отан соғысына қатысушылар және 
тыл еңбеккерлерінің, аз қамтылған, көп бала-
лы отбасыларды, мүмкіндігі шектеулі жандар-

ды назардан тыс қалдырмай, қамқорлық жасай-
мын.

6. Ауылды көріктендірумен, ауыл ішіндегі 
жолдарды жөндеу, тұрғындарды ауыз сумен 
қамтамасыз етуге, сумен қамту жүйесінің 
жөндеу жұмыстарын жүргізу, елді мекендерін 
көше жарығымен қамтамасыз ету;

7. Округтің санитарлық тазалығын 
үнемі бақылауда ұстап, көгалдандыру мен 
абаттандыруға жұмыс жасаймын.

8. Болашақ жас ұрпақтың еншісінде. Демек, 
ауыл жастарының спортпен шұғылданып, түрлі 
жарыстарға қатысуларына жағдай жасаймын. 
Жастардың ауылда тұрақтауына жағдай жасай 
отырып, округ халқының санын арттыруға күш 
саламын.

9. Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті, Елбасының «Қазақстан - 2050» 
бағдарламасын, мемлекеттік бағдарламаларды 
және  Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.К.Тоқаевтың 10 бағытын жүзеге асыруға,  об-
лыс, аудан әкімінің тапсырмаларын жүзеге асы-
рамын;

10. Округтегі кәсіпкерлер, шаруа 
қожалықтарымен тығыз байланыста болып, 
ауылдың мәдени, қоғамдық жұмыстарына 
белсенді араласуларын ұйымдастырамын.

Осы және басқа да міндеттерді жүзеге асы-
ру үшін маған менің жерлестерімнің белсенді 
қолдауы және бастамасы қажет болатыны 
сөзсіз. Егер маған сенім білдіріп, ауылдық 
округ әкімі болып сайлансам, сайлау алды 
бағдарламамды орындауға, Қызылағаш 
ауылдық округінің барлық тұрғындарының 
мүдделерін түбегейлі қорғау жолында адал 
еңбек етуге міндеттенемін.

Жетісу  облысы, Ақсу ауданы, Есеболатов ауылдық округі 
әкімінің сайлауына үміткер Сериков Улан Сериковичтің 

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ 

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ  КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Мен Кожабергенов Дархан Даулетұлы 21 сәуір 1989 жылы 
Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қапал ауылында дүниеге келдім. 
1996 жылы Ақсу ауданы Қапал ауылындағы Е.Жайсанбаев 
атындағы орта мектепке 1-сыныпқа бардым. 1999 жылдан ба-
стап 2007 жылға дейін Ақсу ауданы Жансүгіров ауылындағы 
Қ.И.Сатпаев атындағы орта мектеп гимназиясында білім ал-
дым. 2007 жылы Алматы облысы Талдықорған қаласындағы 
Ө.А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академия-
сына «Құқықтану» мамандығы бойынша оқуға түсіп оны 2011 
жылы бітіріп шықтым. 2011 жылы  оқу  бітірген соң қараша  ай-
ында әскери  борышымды ҚР-ның ҰҚК-нің Ақтау қаласындағы 
2018 әскери бөлімінде шекара қызметінде  борышымды өтедім. 
Екінші мамандығымды 2020 жылы Д.А.Қонаев атындағы 
Еуразиялық заң академиясына «Мемлекеттік және жергілікті 
басқару» мамандығына түсіп, 2022 жылы бітіріп шықтым.

ЕҢБЕК ЖОЛЫМ:                           
2013  жыл  Ақсу  ауданының ішкі істер  бөлімінде үш  ай  

тәлімгерлікте  болдым.
2014 жыл «Ақсу  ауданы  әкімінің аппараты» мемлекеттік 

мекемесінде ұйымдастыру  мемлекеттік- құқықтық 
бөлімшесінде бас  маман-  заңгер.

2019  жыл «Ақсу ауданы әкімінің  аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің мемлекеттік жер инспекторы.

2021 жылдын 20 қантарынан бастап 2021 жылдың 31 
желтоқсаны аралығында «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің басшысы. 

2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қазіргі күнге дейін «Ақсу 
ауданының құрылыс, сәулет және қалақұрылысы бөлімі»  
мемлекеттік мекемесінің бас маманы қызметін атқарамын. 

Отбасы жағдайым: үйленгенмін, екі балам бар.
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМА

Құрметті  Есеболатов ауылдық округінің халқы маған сенім 
арта отырып Есеболатов ауылдық округі әкімі лауазымына 
сайласаңыздар мен жас және тәжірбелі маман ретінде ауыл 
тұрғындарымен тығыз байланыста және ауыл тұрғындарының 

әл-ауқатын,  және құрылыс саласында қызмет атқарғандықтан 
округтегі құрылысты дамытуға үлес қосып және экономикалық 
деңгейін көтеруге бағыт аламын.

Мемлекеттік қызметші қарапайым, адал, сабырлы болуы 
керек.

ЕҢ АЛДЫМЕН:
- Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, 

Қазақстан Республикасының Заңдарын, Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің қаулыларын, облыс, аудан әкімдерінің 
шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру шараларын жасау 
және олардың орындалуын қамтамасыз етемін;

- Есеболатов ауылдық округі басты саласы 
ауылшаруашылығы оның ішінде мал, егін шаруашылығы 
бағытында болғандықтан ауылшаруашылығының  дамуына 
2021-2025 жылдары іске асырылатын нәтижеге бағдарланған 
Қазақстан Республикасының мал шаруашылығын тұрақты 
дамыту бағдарламаларының орындалуына) жағдай 
жасауға ықпал етемін. Мал шаруашылығын одан әрі дамы-
ту бағытында округтегі ірі қара малдарды барынша асыл 
тұқымды бағытына ауысуына және төрт түлік малдардың суб-
сидиялануына барынша атсалысамын.

- Ауылдағы күрделі мәселенін бірі ол - малға арналған 
жайылым жер мәселесін шешуді унемі бақылауыма ала от-
ырып, пайдаланылмай жатқан жайылым, суармалы жерлерді 
қайтаруға, ол жерлерді округтің халқының пайдаланылуына 
беру жолдарын қамтамасыз етемін.

- «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту»  бағдарламасы бойынша аз қамтылған отбасы-
ларды әлеуметтік жағынан қолдау, жұмыссыздықты азайту, 
жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар-
ды жұмыспен қамтамасыз етуге жәрдемдесу, жаңадан жұмыс 
орындарын ашуға ықпал етемін. (Мал бордақылау алаңдары, 
Тігін цехы, сүт өнімдерін өндейтін кіші зауыттар, шаштараз т.б)

-  Ауылымыздан түлеп ұшқан беделді және дәулетті 
азаматтармен «Туыңды туған жерге тік» акциясын өткізе 
отырып ауылымыздың көркейуіне үлес қосамын. Мәдени 
- спорттық іс-шараларға демеушілік жасауға, көп балалы 
және аз қамтылған отбасыларға демеушілік жасауға тікелей 
ықпал етемін. Ауыл эканомикасы мен оның инфақұрылымын 
жақсартуға өз үлесімді қосамын.

- Балалардың ағылшын тілін үйрену бойынша оқытушының 
көмегімен жасөспірімдердің тілге деген ынтасын арттыру 
жұмыстарын жүргіземін.

- Ауылда тұрғын үйлер салу, көшелердін  ескі жолдарын 
жөндеуді және оны жарықтандыру, абаттандыру бойынша 
жұмысты қолға аламын.

- Халықтын рухани және мәдени дамыуына ықпал ететін 
ауылда мәдениет үйінің құрылысын жандандыруды қолға 
алып, құрылысын тез арада салу бойынша жұмысты алға 
жетелеймін.

- Жергілікті қоғамдық кеңесімен кенесе отырып, ауылдың 
өзекті,    мәселелерін шешуді үнемі назарымда ұстаймын;

-  Өзім жас болғандықтан жастарға патриоттық тәрбие 
беру, ауыл тұрғындар арасында бұқаралық спортты дамыту, 
салауатты өмір салтын қалыптастыруға жұмыс жүргіземін;

Жетісу  облысы, Ақсу ауданы, Есеболатов ауылдық 
округі әкімінің сайлауына үміткер Кожабергенов Дархан 

Даулетұлының  САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ 
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Дәстүрлі музыкалық аспаптардың 
әрқайсысының өзіне тән ерекшеліктері 
мен өмірдегі қолданылуы – халықтың 
көшпенді тұрмыс - салт дәстүрімен, әдет-
ғұрпымен, ұлттық ділімен байланысты.

Қай халықта болмасын өзінің ата-
дан балаға жеткен, қадірлеп көзінің 
қарашығындай сақтап, қымбат 
қазынасына айналдырған ұлттық 
музыкалық өнері болады. Сан ғасырлар 
халқымызбен бірге жасасып келе жатқан 
рухани төл өнерімізде қобыз аспабының 
орны ерекше. 

Әр қаламгерді оның әдеби ортасынан 
жеке-дара алып қарау, тану біржақты 
болмақ. Ақын, немесе жазушы өз орта-
сында өсіп, содан сусындап, шыңдалып 
қана қоймай, біте қайнасып, сол 
қауымның өкілі ретінде ғұмыр кешеді. 
Рухани дүниесі толысқан шақтан бастап 
айналасына ықпалды болған тұлғалар 
өз әдеби ортасын қалыптастырады. 
Демек, белгілі бір әдебиет өкілінің 
шығармашылық өсуіне ықпал ететін 
үрдістер және сол тұлғаның кемеліне 
келгеннен кейін өз айналасына, кейінгі 
буынға әсері деген мәселелер әдеби 
орта ұғымын тудырады.

Ілиястың әдеби ортасы дегенде белгілі 
бір тұлғаның ақындық жолына өз әсерін 
тигізген, рухани жетілуіне темірқазық 
бағдар бола білген ақын-жырауларды, 
би-шешендерді, кейіннен нағыз 
ақындық кемеліне жеткен сөз зергерінің 
әдебиеттегі дәстүрін жалғастырған ақын 
шәкірттерін, оның мұрасын халыққа 
насихаттаған өнерпаз буынды айтамыз.

Осылайша әдеби ортаның құлашын 
кеңейтіп, ақын сусындаған әдеби 
дереккөздерге қатыстылығын ескер-
сек, Ілиястың өскен ортамен бөлінбес 
бірлікте екенін аңғару қиын емес. 

Молықбайды Ілиястың терең білуінің 
сыры бар. Молықбайдың ата тегі 
қобызшы болған екен. Әкесі Байсақ, 
атасы Бұғыбай, бабасы Жетібай атақты 
күйшілер еді. Ал Ілиястың әкесі Жансүгір, 
атасы Берсүгір, бабасы Өтеш ақын 
адамдар болған. Ілияс туғанда Құмдағы 
Қайнар баба ауылына Молықбай бара-
ды. Жансүгірдің әйелі екінші ұлына бо-
санады. Меккеден қажы атанып келген 
Берсүгір қария:

– Балам! Атыңды Молықбай деп 
қойған екен. Елге молшылық әкелсін 
деп ниет білдірген ғой. Әкең Байсақ пен 
атаң Бұғыбайды танимын. Ақын Сара 
қарындасың. Текті әулеттің түлегісің. Ұлы 
бабаң – ер Тоқтанбет. Елің Сақай. Біз де 
тегін емеспіз. Смағұл қажының өзі неге 
тұрады. Жаңа өмірге келген немеремнің 
есімін өзің қой! – депті.

Көкшіл көзді, өңі нұрлы, ер мінезді 
Молықбай сөзге келмей жас нәрестеге 
Ілияс пайғамбардың есімін беріпті.

Бұл әңгімені жазушы ағамыз Серік 
Жанабіл Ілиястың туған інісі Қызырбек 
Жансүгіров атайдың  өз аузынан өз ау-
зынан хазып алған екен. Серік ағаның 
айтуы бойынша, бұл  әңгімеге Ілиястың 
ағасы Бимағзұмның баласы Кәппай 
куә болыпты. Ферману жеңгей шай 
құйып беріп отырды. Үйде Қосан, Айт, 
Нығымет, Қалиасқар, Бөрібек, Сейітжан, 
Байғор¬жын, Жұматай есімді ауыл адам-
дары болған екен. 

Бұл аты аталған кісілердің барлығының 
да Молықбай мен Ілияс атамызға тікелей 
қатысы бар жандар. Бірі аталас туыс 
болса, енді бірі ауылдас, сол ауылдың 
ықпалды адамдары болған.

Молықбай атамыздың көзін көрген 
кісілердің сөзі бойынша, Молықбай-
келбетті, сүйегі сұлу, бойлы, бітімі тік, 
сақалды, қысқа мұртты, беті сары-шұбар 
сепкілді, өңі сары, екі көзінің ақшылы 
бар, бүркіт мұрын, оң жақ шекесінде 
алақандай қалы бар, жар қабақ, арсақай, 
дауысы жуан, қалқы құлақ, өзің мұқият 
таза ұстаған, кірпияз жан болған. Басына 
зер тақия мен бөрік, жас кезінде бөркіне 
үкі таққан, үстіне желбегей шәйіден ша-
пан, аяғына саптама етік киген екен. 

Құлагер ақын Ілияс Жансүгірұлының 
құлағына азан шақырып, «Қызырілияс» 
деп есімін қойып, кіндік әкесі саналған, 
қобызшы Байсақұлы Молықбай, 
Жетісудің жорғасы маймаңдаған 
бақайшағы, заманының ықылым 
өнерпазы, бармағынан бал тамған 
қобызшы, күйші, ақын, өлеңші, бақсы-
балгер, құмалақшы, сал-сері Молықбай 
Байсақұлы 1857 жылы туған. Аб-
зал халқына киелі қара қобызы және 
шипагерлік қасиеті арқылы қамқор 
болғандықтан «қобызшы Молықбай» деп 
атанады.

«Күнсағила» деген поэмасы бар. Сол 
Күнсағиланы талма ауруынан жаз айын-
да жайлауда Молықбай жазады. Қаниса 
деген әйел бір аяғынан ақсап, баса ал-
май таяққа сүйеніп келсе, Молықбай сол 
әйелді оқыс аяғының шыққан жерінен 
теуіп жазып, ол әйел үйіне сау қайтады. 
Елі емелелі, 1910 жылы туған, Мұсанов 
Қанабек ақсақалдың анасы Қалипан, 
ағайы Шәкербай екеуін үлкен «құлғана 
мерез» дертіне шалдыққанын 1917 жылы 
жазады.

Молықбай – цирк ойындарын 
көрсеткенде, жиналған ел оның денесіне 
жарақат түспес үшін, «дақ салма» деп 
адақтап тұратын болған, сол салдардан 
Молықбайдың елге көрсеткен ойындары 
«Дақ салма» деп аталады.  

Молықбайдың әкесі Байсақтың 
қобызына 77 жылдан кейін Қанат 
Дотаұлы Қазақбаевтың қолымен Аста-
на қаласында реставрация жасалып, 
Талдықорғандағы Ілияс Жансүгіров 
атындағы Мәдениет сарайының сах-
насында 16 мамыр күні, Астаналық 
«Тілеп» қыл қобызшылар квартетінің 
жеткшісі Әлқуат Дотаұлы Қазақбаев 
Молықбайдың қобызымен екі күй орын-
дады. ҚазҰМА профессоры, қобызшы 
Раушан Мұсақожаева: «Молықбай – 
қобызшы Қорқыттың артына қалған өлмес 
мұрасын жалғастырушысы. Біз оның 
ұмытылған күйлерін қалпына  келтіруіміз 
керек. Молықбай ол Паганини сияқты 
дүлдүл, дарын иесі», - деп 2007 жылы, 15 
мамырда Талдықорған қаласында өткен 
қобызшы Молықбайдың 150 жылдығына 
арналған танымдық конференциядағы 
баяндамасында бағалады.

Молықбай – кеңес өкіметі 
белсенділерінің астамшыл істерінің 
қуғын-сүргінінің құрбаны болған. 
Молықбай Құрақбайдың келіні елі ноғас 
Имашқызы Дәмелінің төркіні мінгізген тор 
атқа ықыласы ауыл, Құрақбайдан қалап 
сұрап алады. Молықбайдың аталас інісі 
Нөкербек, партячейка қызметінде жүріп, 
тор жорға  атты Моқаңнан сұрап алып, 
кеңес өкіметі жасаған талай тойдағы 
жорға жарысына қосады. Ат басқа 
аттарға дес бермей, бас жүлдені әперіп 
отырады. Газет беттеріне тор жорға 
атқа кеңес белсенділерінің көңілі артып, 
әсіресе қызылдар белсендісі Күнтуов 
Құндақбайдың талабы ызғарлы болды. 
Қалау тілектері орындалмаған кеңес 
белсенділері Молықбайдың ісін дік, 
кек көріп, 1928 жылы екі жүз пұт бидай 
астық «продналог» деп салым сала-
ды. Молықбай бар мал мен қаражатын 
жиыстырып, салымды өтейді. 1929 
жылы қызыл белсенділері Молықбайға 
үш жүз пұт бидай астық салымын тағы 
салады. Оны өтеуге мұршасы жетпе-
ген Молықбайды белсенділер «халық 
жауы» деген желеумен қобызы мен 
өзін қамауға алып, тор атын, күміс 
ерін, үй мүлкін «тәрік» деп тәркілейді. 
«Халықтың Молықбайын ұстадыңдар, 
қарау ниет, жүзі қаралар» деп, қайнар 
Торыбай Молықбаймен бірге Алматыға 
айдалып, Көкесек түрмесіндегі абақтыға 
екеуі қамалады. Түрмеде Молықбаймен 
уақытша ұсталған ақын Кенен Әзірбаевтің 
да жолдары ұштасыпты. 

Молықбайдың түрмеде қобызбен 
орындаған күйлеріне, өнеріне тәнті 
болған түрме бастығы мен колонна бас-
шысы Молықбайды үш күнге астыртын өз 
үйлеріне босатып апарып, қобыз сары-
нына дауысын қосып тартқан күйлерін үн 
таспаға, одан пластинкаға жазып алады. 
Колонна басшысы Молықбайға түрмеден 
бостандыққа шығуға көмектесіп, 
«Молықбайды келіп, алып кетіңдер» де-
ген үй ішіне телеграмма хабар жібертеді.

Молықбайдың әйелі мен баласы өгіз 
арбамен бір ай мерзім шамасындай 
жол жүріп, Алматы маңындағы Көкесік 
түрмесіне жеткенше, Молықбай іш ау-
руынан 1930 жылы, көкек айының 30-да, 
73 мүшел жасында қайтыс болып кетеді. 
Амалы құрыған әйелі мен баласы киелі 
қара жарық қобызды алып, кері елге ора-
лады.

Қобызшы Молықбай туралы «Күй» поэ-
масында Ілияс Жансүгірұлы: «Әлемнің 
әуеніне бермес ем-ау, қазақтың мұңын 
тартқан күйші шалын» - десе, жазу-
шы Серік Жанәбіл: «Қорқыт исі түркі 
еліне ортақ болса, Молықбай қазақтың 
қобызшысы», - деп ардақ қылады.

Нұргүл ЖАУЫНБАЕВА, 
І. Жансүгіровтің әдеби музейінің 

меңгерушісі, мәдениет 
саласының үздігі. 

Бақ қонып, қасиет дарыған Байсақ 
«Желді қарағай» деген асуда өсіп тұрған 
қос қарағайдың жоғарылау тұрғаны жел 
соққанында үн шығаратынын тыңдап 
біліп, қобыз жасатуға сол қарағайды әкесі 
Бұғыбайға кестіртіп алады. Қобызды 
туысы Бектөлеге шаптырып жасатады. 
Қобызды күміспен күптеп, алтынмен 
аптаған, аталас туысы, зергер шебері 
Естібай Мырзағұлұлы. Қобыздың ішегі 
мен шанағына әмісе жүйрік аттың қылын 
қолданып отырған. Байсақ қобызын арғын 
елінде ат бәйгесіне қосып, кие кісілері 
арқылы аламанда бірінші келтіріпті. 
Соған байланысты ел-жұрты Байсақты 
«Дәупірім» деп атапты.

«Оңтүстік Қазақсатан» газетіне шыққан, 
«Азамат ақын» атаулы естелігінде Орал 
Мекембаева: «Молықбай қартты біздің 
Үлгілі ауылының бар баласы жақсы білген. 
Оның қара қобызы сәл желдің лебінен 
дем алғандай өз-өзінен сыңсып тұратын. 
Менің ойымша, сол қобыздың жаны бар 
секілді. Тіпті ауылдағы адамдар «Ұлы 
Отан соғысы жылдары осы қара қобыз 
халықпен бірге қайғырып, неше бір мұңды 
сазды тартты»,-деп жазады.

Қобыздың мойынының морт сынғаны 
мен жаңқа орнының тесігі қалған. Байсақ 
кіре беріс босағадағы босанған әйелдің 
жолдасы көмілген, бет топырағы бос 
жатқан, шұңқырға аяғын тығып алып, оқыс 
құлап, тобығы мен жіліңшегін сындыра-
ды. Сонда Байсақтың үйінің төрінде ілулі 
тұрған қара қобыз өздігінен жерге құлап, 
мойынынан морт сынып, бір жағындағы 
жаңқасы орнынан тайып шығып, орны 
үлкен тесік болып қалады. Осы салдардан 
киелі үлкен қара қобызды ел-жұрт «жарық 
қара қобыз» деп атапты. 

Киелі жарық қара қобыз 1930 жыл-
дан, 1984 жылы Талдықорғандағы 
Ілияс Жансүгіровтің әдеби музейіне 
өткізілгенше, Молықбайдың келіні, 
Адасқанапаның  үйінде сақталып кел-
ген екен. 1978 жылы Адасқан апаның үйі 
дымы қалмай өртенгенде, сандықтағы 
қара жарық қобыз өрттен дін аман қалады. 
Бұл әлі шешуі табылмаған тылсым оқиға. 
Қобызды кие, қасиет сақтады десе бола-
ды. Молықбайдың  әкесі Байсақтан кейін 
қара қобыз сегіз жыл иесіз үй төрінде 
ілулі тұрып қалады. Бір күні Молықбайды, 
Садақтыда тары орып, баулап жүргенінде, 
әкесінің бір қаршыға бастаған жүз кісілік 
пір киесі көзіне көрініп, кие қысып, ие 
буып тастаған жерінен көпшілік ес-түссіз 
күйінде оны үйіне жеткізеді. «Ақсарбас» 
атап сойылып, Молықбайға әкесінің 
қасиеті қонып, үлкен нағашысы Қылышты 
(Қосымбайдың) бақсының дәріпі дарып, 
қобызды ойнап, бақсы-балгер, емші бо-
лып, жадынан өлең шығарып, қобыз сары-
нана қосып ән, жыр айтып, үш ішекті, төрт 
бұрышты домбырада күй шертіп, халық 
қолдауымен сал-серілік ғұмыр кешеді. 
«Бозінген» әлқиссасында І.Жансүгіров:

«Жар қабақ, сида, арсақай, сар шұбар 
                                                                шал,
 Көзінің жаңылмасам ақшылы бар.
Шайыдан шапан киіп, үкі тағып,
Бұлғақтап, болған десед сері де сал» - 

деп жазады.
Дәмелі Имашқызы мен Қалпендеұлы 

Орысбайдың қалдырған деректері 
бойынша, Молықбайдың түр сипаты: 
«Келбетті, ұзын бойлы, сүйегі сұлу, бітімі 
тік, сақалды, мұртты, бетінің сары шұбар 
секпілі бар, өңі сары, бүркіт мұрын, оң 

жақ шекесінде алақандай қалы бар, 
жар қабақ, арсақай, дауысы жуан», - 
делінеді. Бұл Ілияс Жансүгірұлының 
«Күй» поэмасындағы «жар қабақ, сида, 
арсақай, сар шұбар шал» деген қобызшы 
Молықбайдың суреттемесімен дәл келеді. 
«Молықбай қысы-жазы басынан елтіріден 
тігілген бөрік пен зер тақиясын тастамай, 
үстіне жазда желбегей шайы шапан, қыста 
елтірі тон, аяғына саптама етік киіп, өзін 
өте мұқият таза ұстаған, кірпияз жан еді» 
- деп деректейді Елубай мен Досбайдың  
Жанатбектері.

1927 жылы Ілияс Жансүгіров пен 
Мұхтар Әуезов қобызшы Молықбайды ар-
найы іздеп келіп, Амантекше жайлауында 
кезігіп, тартқан күйлерін тыңдайды. Сол 
сапардан Ілияс Жансүгіров «Күй» поэма-
сын жазып, «Жаңа мәдениет» журналына 
1929 жылы бастырып шығарады. Ілиястың 
«Күй» поэмасын Сұлтанбек Қожанов: 
«Өте жоғары деңгейлі шығарма», - деп 
бағалайды. «Аққу», «Құдіреттің құсы», «Ақ 
көбік-көк көбік» күйлері туралы Молықбай 
атаның өз аузынан әңгімесін естіген 
Мұхтар Әуезов 1927 жылы очерктер 
жазғаны белгілі.

Ілияс Жансүгіров 1927 жылы 
жазған «Қазақ күйлері жиналсын» 
деген мақаласында: «Жетісудың 
Талдықорған уезінде Ақсу болысындағы 
домбырашылардың (Нұрсапа, Егеубай, 
Молықбай, т.б,) тартатын күйлері мына-
лар: «Мәдіген шора», «Барақ», «Жошы 
хан», «Бес төре», «Ақмеди», «Әуре-
сарсаң сандалкөк», «Түрікпен», «Әрине-
ау», «Түйек қалды», «Борлы қыз», «Қос 
келіншек», «Қарқара-ау», «Қос мерген», 
«Терісқақпай», «Қорқыт», «Шыңғысбай 
қоңыры», «Саркідір», - деп атап жаза-
ды. Молықбайдың бұдан басқа ел есінде 
сақталып қалған күйлері: «Құлақ күй», 
«Тоғыз толғау», «Жез киік», «Жарбол», 
«Ақ көбік - көк көбік», «Аққу», «Құдіреттің 
құсы», «Он сан мен Орманбеттің 
айырылғаны», «Қазан», «Қорамжан», 
«Бозінген», «Ер Әлінің дүлдүлі», «Ерден», 
«Ықылас», «Қара жорға», «Сылқылдақ» 
деп аталады. 

Молықбайдың суырып салма ақындығы 
мен өлеңдері терең ойлы, философиялық 
мағынаға өте бай, қанықты болып келеді. 
Мысалы:

«Жанды нәрсе өледі,
Қыл ырыздық қанағат,
Қайта бәрі өнеді.
Жаңа нәрсе тозады,
Адал болған азамат,
Қай күнде де озады.
Босқа жүрме алқынып,
Еңбек ет адал талпынып.
Байқайсыңдар ма, халқым,
Жақсы өмір тұр шақырып».
Ілияс Жансүгіров 1920 жылы асыл жары, 

елі - Тасыбай, Берентайқызы Аманшаға 
үйленеді. Тойға қобызшы Молықбай келіп, 
өлең-күймен думан жасап, отау құрған екі 
жасқа ақ батасын береді. Молықбай:

«Айналайын, Ілетай!
Қызын алдың Берентай.
Қосағыңмен тату бол,
Берер сыйым, міне, тай!» - деп, тойына 

бір тайды тарту етеді.
Молықбай бақсылық ем-домды кім 

көрінгенге жасамаған. Өзінің ішкі сезімімен 
сезіп, ем-домы қонатынына көзі жетсе 
ғана ол адамды емдеуге келіскен. Ақы 
сұрамаған, елдің бергенін ризық тұтып 
жүре берген. Тұйғын ақын Қуат Терібаевтің 
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Менің Қазақстаным - менің 
отаным, отбасым, туған жерім. 
Қаншалықты керемет жерде 
жүрсемде, жүрегім туған жер деп 
соғатын, туған жерді аңсап, оны 
бәрінен биік қоятын патриоттық 
сезім мен сүйспеншілігім, 
әрдайым жүрегімнің түпкірінде 
болады.

Кешегі тарихын білмейтін 
адамның ертеңгі болашағы жоқ 
дегендей, тарихымызды білу 
Отан алдындағы борышымыз.      

Күні кеше сияқты еді, бүгін міне 
тәуелсізде тыныш Қазақстанда 
өмір сүріп жатырмыз. Жанын 
пида етіп, ата - бабаларымыз 
беріп кеткен бейбіт өмірмен кең 
жерімізді бүгінгі таңда дамыту 
үстіндеміз. Жалпы кешегі күннен 
бүгінге дейін Қазақстан ел таны-
мастай өзгерді. Және бұл жолда 
Қазақстан көп жұмыс атқарды, 
биік шыңдарды бағындырды, 
үлкен жетістіктерге жетті.

Тарихымызға көз жүгіртіп 
қарасақ, 30 жыл бұрын ұзақ 
уақыт бойы отаршылық 
тұтқында болып, ашаршылық 
зардабын шеккен ел, бүгін жеке 
дара елге айналып отыр және 
осы Тәуелсіз Қазақстан дүниеге 
келуінің ұлы шежіресі бірнеше 
кезеңнен тұрады. Ең біріншісі 
осы тәуелсіздіктен кейін Рес-
публика Президенті лауазы-
мын тағайындауы, кейіннен 
Қазақстан тәуелсіздігі туралы 
декларация, Республика валю-
тасы қорын құруы, Қазақстан 
тәуелсіздігі туралы заңның 
қабылдануы және көптің ба-
сына қасірет тудырған Семей 
ядролық полигонының жабы-
луы.

Бүгінгі таңда  біз тек бала 
болғанымызбен, еліміздің 
болашағына тигізер пайдамыз 
өте көп. Яғни, алып жатқан 
біліміміз, асыл арманымыз, 
алға қойған мақсат пен жоспар-
ларымызды келешекте еліміздің 
болашағына жұмсай аламыз.

Міне, бүгін еліміз тәуелсіз 
мемлекет ретінде жаңа өмір 
салтына қызмет ете бастады. 
Ғасырлар бойғы халықтың ар-
ман, мақсаты орындалды, ата - 
баба алдындағы парызы өтелді. 
Дүниежүзілік ірі ұйымдарға 
мүшелікке қабылданып, ерекше 
қарқынмен дамып келеміз. 

Түсіне білген адамға қазіргі 
Елбасымыздың орны ерек-
ше. Біріншіден, ол – біздің 
Тұңғыш Президентіміз. Елді 
ауыр кезеңнен алып шықты. 
Екіншіден, мемлекет ретінде 
тұғыры бекіп, дүниежүзі 
мемлекеттерінің арасын-
да зор беделге ие болды. Ол 
кісі бүгінгі күнді ғана ойлап 
қоймай, болашақта гүлденген 

ЖАҢА ӘЛЕМДЕГІ 
ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН

Қазақстанды өркениетті ел-
дер қатарына қосуға көп еңбек 
сіңіруде.  

Астананың ауысуы – тарихта 
алтын әріппен жазылатын үлкен 
тарихи оқиға. Астана қаласы 
біз үшін Қазақстанның жаңа ай-
насы. Астанамыз – болашаққа 
баспалдақ болуымен бірге 
жаңа табыстарымыздың ба-
стауы. Мұны болашақ ұрпақ 
бағалай білді. Қазақстан – 
жаңа, рухани өркениеттің бесігі. 
Қазақ халқы көп қасиет шеккен 
халық. Біршама қиналса да, 
бәріне шыдап, шыңдалып өтті. 
«Мың өліп, мың тірілген» қазақ 
халқы өзінің елдігін ынтымақ 
пен бірліктің арқасында сақтай 
білді. Атам қазақ қиындықтың 
артынан жақсылық келеді деп 
бекер айтпаған. Елбасымыздың 
арқасында дүниежүзіне 
үлгі боларлықтай мемлекет 
дәрежесіне жетті.

Жалпы бүгінге дейінгі 30  
жыл - Қазақ елінің аяқтан 
тұрып,дамудың даңғыл жо-
лына түсе білген кезі. Және 
бұл аралықта біз өзіндік әдет 
- ғұрыптарымыз бен салт 
- дәстүрімізді, мемлекеттік 
гимн мен туымызды бекіттік.
Елімізде биік - биік қалалар 
бой түзеп, жандана түсті. Бұл 
еліміздің атағын шығарып, басқа 
елдердің тамсана қарауына 
қарауына әкеп соқты. Бұл біз 
үшін бір мақтаныш. Бірақ бұл 
тек бастамасы. Алдағы өсіп 
келе жатқан жастар қаншама, 
олардың еліне қосар үлесі 
мен жоспар мен арман-
тілектері қаншама. Болашақта 
жастардың арқасында аздаған 
уақыт ішінде әлемнің алпау-
ыт мемлекеттерінің қатарына 
енеміз деп сенемін. Және 
қорытындылай келе айтарым, 
30 жыл деген тарих үшін аса көп 
уақыт емес. Осы жылдар ішінде 
еліміз басынан үш дағдарысты 
өткерген екен. 

Аталған қиын - қыстау кезең-
дер еліміздің шыдамдылығы 
мен төзімділігін қайрап, 
бүгіндері біздің Еуразиялық 
экономикикалық кеңістікті құру 
секілді бірқатар басым батыл 
қадамдармен алға жетелеуде. 
Және алдағы уақытта «Отан 
үшін отқа түс күймейсің» деген 
Бауыржан Момышұлы секілді 
елін сүйген, бойына ерлік пен 
жігер толы, Отанның қорғаны 
мен бейбіт өмірін қамтамасыз 
ете алатын азаматтар көп болса 
деп тілеймін.

Риза СЛАМЖАНОВА, 
«Тұран» университеті, 

журналистика факультетінің 
1 курс білімгері.

Қазақстан – алтын ұям, отбасым,
Отаным деп әрбір адам мақтансын.
Қазақстан - айтар әнім, асыл арман, биік шаңырағым,
Жүрегімде өшпес саған деген ыстық махаббатым.

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ТАРТУ

Ілияс Жансүгіров – «қазақ 
поэзиясының Құлагері» деп 
мойындалған, ақын, тама-
ша прозик, драматург, са-
тирик, қоғам қайраткері, 
өнертанушы.  Оның поэзиясы 
ұлттық әдебиеттің классикалық 
байлығының қатарына жатады. 
Қазақ Сәкен мен Ілияс, Бейімбет 
үшеуін «Үш бәйтерек» деп бөле 
- жармай, тұтас атаған, төбесіне 
көтерген. Поэзиясы арқылы 
оқырманның қиялына қанат 
бітірген.  Шығармашылығында 
гуманистік адамгершілік идея-
сын, ұлттық өнерді насихаттауға 
барынша күшін салған. 

Суреткер ақын төрт рет 
шаңырақ көтерген. Ақын 
төртінші рет қоғам қайраткері 
Біләл Сүлеевтің бұрынғы 
әйелі Фатима Ғабитовамен 
отау құрады. Ілияс Фатимаға 
бұрыннан ғашық болыпты. 

Біләлдің жақын досы болған 
ақын Ілияс Жансүгіров досының 
жары, сол кезде үш баланың 
анасы Фатиманы көргеннен-
ақ өмірлік музасын тапқандай 
ғашық болады. Біреудің жары-
на көз қырын салу түгілі, ғашық 
болу – қазақ менталитетіне жат 
дүние ғой. Оны Ілияс әрине 
түсінді, Біләлдің сүйіктісі әрі 
жары болып мәңгі жазылған 
деп, сезімін жасырып жүреді. 

Қатал тағдыр илеуі Фатима 
мен Біләлдің де үйінде орын 
алады. Бұл отбасындағы он 
жасар қызы Фарида қайтыс 
болып, Қауіпсіздік органдары 
Біләл Сүлеевті тұтқындайды.

Ілияс Жансүгіров көп 

БОЛАТ ЖАНСҮГІРОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 85 ЖЫЛ! 

ТҰЛПАРДЫҢ ТҰЯҒЫ 

ойланбай-ақ, екі баламен қалған 
Фатимаға үйленіп, Біләлдің екі 
баласын асырап алады.

Жансүгіров Біләл Сүлеевтің 
балаларын асырап, оларды 
сүйіп тәрбиелеген. 1933 жылы 
Ілияс пен Фатиманың қызы Үміт 
Жансүгірова дүниеге келді.  1935 
жылы Ильфа Жансүгірова, ал 
1937 жылдың 16 қарашасында 
Болат Ілиясұлы Ғабитов туған.

Ендігі әңгіме осы тұлпардың 
тұяғы Болат Жансүгіров ту-
ралы болмақ. Биыл Болат 
Жансүгіровтың туғанына 85 жыл. 

Ілияс түрмеде отырған кез-
де оның Болат атты баласы ту-
ылды. Фатима естеліктерінде 
Ілияспен Болаттың бірінші 
кездесуі туралы былай жазған: 

«Мен Болатты әкесімен кез-
десуге әкелген кезімде, Ілияс 
оны қолға алып: «Менің балам 
етікші болсын, оған етік тігуді 
үйрет» деген. Бөлмеде отырған 
тергеуші: «Ол сіз секілді жа-
зушы болатын шығар» деген 
кезде Ілияс оған: «Жазықсыз 
жазаланған жазушы болғанша, 
етікші болып азат өмір сүрсін» 
деп жауап қайтарған». Қалай 
болса да, «Тұлпардың тұяғы» 
Болат Жансүгіров өмір бойы ки-
ноиндустрияда қызмет атқарып, 
әкесінің кітаптарын аударған.

Айнұр ЖҰБАЕВА, 
І.Жансүгіров атындағы 

тарихи өлкетану музейінің 
экскурсия жетекшісі.

жанның бірі - Сеңкібаева Әлия 
Сәрсенбайқызы.

Қай саланың тізгінін ұстаса 
да, нәтиженің жақсы бо-
луына бар жігерін сала-
тын кейіпкеріміз 1962 жылы 
Еңбек ауылында берекесі 
мен мерекесі жарасқан, бала 
тәрбиесіне жетік көңіл бөлетін 
қарапайым отбасында дүниеге 
келген. 1969 жылы Қарасу 
сегіз жылдық мектебіне қадам 
басады, алайда, 1972 жылы 
Сәтбаев атындағы орта мек-
тепке ауысады. 1979 жылы 
аталмыш білім шаңырағын 
тәмамдайды. Ару қыз мектеп 
бітіріп, сол жылы Е.Сиқымов 
атындағы орта мектебінде 
алғашқы еңбек жолын зертха-
нашы болып бастайды. Араға  
екі жыл салып 1981 жылы Ал-
маты қаласындағы Байланыс 
училищесінің білімгері атанады. 
1986 - 1988 жылдары Алматы 
байланыс электротехникумын 
оқиды. 1988 жылдан бүгінгі 
күнге дейін Баспасөзге жазылу 
нұсқаушысы және арнаулы бай-
ланысшы. Өткен ғасырдың 90-
шы тоқырау жылдары кезінде 
пошта мекемесінің жағдайы 
өте төмендеп, қызмет көрсету 
түрлері – баспасөзге жазылу 

 Өмірін қызметімен ұштастырған...

мен зейнетақы төлеумен ғана 
шектеліп қалды. Қызметкерлер 
еңбекақылары өте төмендеп 
кеткен болатын. Сондай 
қиыншылықтарға қарамастан 
ұжым қызметкерлері ара-
сында Әлия Сеңкібаева да 

олардың қиындығына ортақтасу 
кез - келген маманның қолынан 
келе бермесі хақ. Заманымыз 
дәл бүгінгі кейіпкеріміздей 
білікті, сауатты және белсенді 
мамандардың көбейгенін талап 
етеді.

Қоғамда адам баласының 
сыйлы, өз ортасына қадірлі бо-
луы тікелей оның адамгершілігі 
мен еңбекқорлығына байла-
нысты. Қолға алған кәсібін 
одан әрі дамытып, бастаған 
ісін аяқсыз қалдырмай, 
жауапкершілік арқалап, 
ауданымыздың дамуына елеулі 
үлес қосып жүрген қарапайым 
да жайсаң жанның осы өнегесі 
көпке жұғысты болсын дейміз. 
Өз келешегіне өз қолымен жол 
салып, адал еңбегімен жете 
алған Әлия Сәрсенбайқызының 
өмір жолы мен өнегесі кейінгі 
жеткіншектерге адастырмас 
шамшырақтай бағдар бола-
ры сөзсіз. Деніңізге саулық, 
отбасыңызға береке тілейміз. 
Саналы ғұмырыңызда тын-
бай еткен еңбегіңіздің зейнетін 
көрер шағыңыз берекелі 
болғай.

Ақсу аудандық пошта 
байланыс торабының 

ұжымы.

қажырлықпен еңбек етіп, міндетін 
мүлтіксіз орындап отырды. 

Бүгінде ол аяулы жар, 3 
баланың ардақты анасы. Көзінде 
алаулаған оттың ұшқыны бар 
Әлия апайдың бағындырған 
белестері мен жеткен жетістіктері 
бір басына жетерлік. Қызмет 
атқарған жылдары еселі еңбегі 
үшін республикалық, облыстық, 
аудандық "Мақтау қағаздары" 
мен "Құрмет Грамоталарын", 
"Алғыс хаттарын" иеленген, ме-
дальдармен марапатталған.

Бір жерде тұрақталып 34 
жыл бойы жұмыс жасап келе 
жатқан Әлия ханым қызметіне 
жауапкершілікпен қарайды. 

Халқымызда әйел 
адамның негізгі міндеті 
отбасының қасында от-
ырып, еңбек етіп жүрген 
ерінің тілеуін тілеп, ба-
лаларына лайықты 
тәлім - тәрбие беру 
болғандығы мәлім. 
Алайда, бүгінгі таңда 
әйелдер табысты еңбек 
етіп қана қоймай, олар 
нағыз білікті мамандарға 
айналғандығын көзіміз 
көріп жүр. Осынау ал-
тын бесігіне жақсылығын 
асырып, туған өлкенің 
өркендеуіне үлес қосып 
жүрген жандар жайлы 
сыр шерту бір ғанибет. 
Биік мақсат пен асқақ 
арманға жету жолында 
тер төгіп өзінің кәсіби 
шеберлігін шыңдаған, 
ойы зерек, қиялы жүйрік 

Осындай қызметтің ауыр 
жүгін арқалай жүріп, Әлия 
Сәрсенбайқызы бойы-
на біткен адамгершілік 
асыл  қасиеттерден еш  
айнымай, өзінен кейінгі 
жас мамандарға білгенін 
үйретіп,  бағыт - бағдар 
беріп, тәлімді тәлімгер 
ретінде қамқорлық таны-
тып отырады. Өзінің кәсіби 
біліктілігін үнемі жетілдіріп 
келеді. Қарым - қатынаста 
қарапайым, сыпайы 
және ұжымда өте сый-
лы. Көмек сұрай келген 
әріптестеріне уақытының 
шектеулігіне қарамастан 
түсіндіріп, тиянақты жау-
ап беріп өз қол ұшын со-
зып отырады. Алдыңа 
келген әр азаматтың 
мәселелесін шешу-
ге көмек көрсету және 

ЕҢБЕК АДАМЫ
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«Қазақ аудармашылары» тақырыбымен 
Г. С.Сұлтанғалиева, М. Е.Әбдірақым жазған 
ғылыми танымдық мақаласында Семи-
речинск облысындағы ақ патша дәуірінде 
қазақ ұлтынан шыққан аудармашыларға 
үлкен баға беріледі. Соның ішінде 
Тұрлыбек пен Барлыбек Сыртановтарды 
еректеп жазады. Сыртан батырдың ұлдары 
Тұрлыбек пен Барлыбек Сыртановтар тура-
лы  келтірейн. Семиречинск облысы әскери 
губернаторына Қопал уезінен Тұрлыбек 
Сыртанов жазған бір өтінішінде: «Әкем 
Сыртан Бокин (Боқыұлы) әскери губерна-
тор Г.А.Колпаковский және Қопал уезінің 
бастығы В.Раинтальмен (Ерентал) етене 
жақын таныс болды. Олар әкеме екі ба-
ласын «ерен білім алып, қызмет жасауға» 
Қопал қаласындағы пансионға оқуға орна-
ласуына көмектерін жасады», - деп атап 
өтеді. Қопал уезінің бастығы В.Раинтальді 
қазақтар «Ерентал» деп атаған. Ерентал 
Қытайда өткен ұлттық тойға Тәнекенің ұлы 
Есімбектің құла жорғасын сұрап мінеді. 
Бежиң қаласынан ер сатып алып атқа са-
лады. Сол ер «бежиң ері" деп аталады. 
Ерентал құла жорғаны Қытайдағы ұлттық 
тойға мінген құрметіне бежиң ерін, тойдан 
оралған соң, ат иесі Есімбекке тарту етеді. 
Біржан салмен айтысында ақын Сара: «Ес 
(Есімбек) аға құла жорғаң барсын оған, 
ертетіп, бежиң ерін салсын оған»,-деп 
айтқанындағы ер Еренталдың Есімбекке 
сыйлаған ері. Ерентал құла жорғаны 
алмаққа Есімбекті «болыс» сайлатамын 
деген уәдесін орындамағандықтан, Есімбек 
бауырларымен Еренталды Қопалдың бір 
сайында ұстап алып, сабап жібереді. Іс 
ушығып, Есімбек Қопал түрмесіне қамалып, 
одан Верныйға айдалады. Қырғыз Шабдан 
манап Верныйға апара жатқан қылмыстық 
іс-қағаз құжаттарды жолай қолына түсіріп, 
жою арқылы, үш ай азап шеккен Есімбекті 
ушыққан істен құтқарып алады. Жам-
был Жабаев «Сыртанға» деген өлеңінде 
«Есімбек Еренталды сабаған» деп, болған 
жайды хабардар етеді. Генерал-губернатор 
Г.Колпаковскийдің қазаққа жасаған бет-
бұрыс еңбектерін Дінмұхамед Ахметұлы 
Қонаев өте жоғары деңгейде жөн көріп, 
көптеген үлгі-өнегесін өзі қолданып, 
Г.Колпаковский туралы кітап жазсам деген 
ой арманы жүзеге аспай қалады. Жақсы 
таныстық пен сый-құрмет араласудың 
арқасында Сыртан ұлдары Тұрлыбек 
пен Барлыбек Қопал қаласындағы пан-
сион мен Верный қаласындағы ер ба-
лалар гимназиясына оқуға түсіп, жақсы 
оқып тамамдайды. Тұрлыбек Сыртанов 
Верный қаласындағы ер балалар гим-
назиясын бітіргеннен кейін 1884 жылы 
20 желтоқсанда Сергиополь (Лепсинск) 
уезінің бастығының тәржімеші қызметіне 
орналасады. Барлыбек Сыртанов Санкт-
Петербургтегі Император университетінде 
оқуын жалғастырып, шығыс тілдері және 
юриспреденция екі мамандықты игеріп, 
бірінші дәрежелі дипломмен бітіреді. 
Тәржіме жұмысы ақ патша заманында 
өте қатаң негізде ауызша және жазбаша 
қабылеттілікті талап етіпті. Контекст пен 
терминдер білгендігімен қоймай, жергілікті 
халықтың салт-дәстүрін де білулері керек 
болыпты. Сондықтан тәржімеші мамандар 
сұранысы артып, өте қажет және керекті 
қызмет тұрғысында болады. Мәртебесі 
де жоғары бағаланады. Тәржімешілер 
қызметпен қатар көтеріңкі жалақы (жало-
ванье), шен-шекпен марапаты, жоғарғы  
зейнетақыдан қалыс қалмайды. Коллеж 
регистраторының қызметтік тізімінде 
Семиречье облыстық басқармасының 
тәржімешісі Тұрлыбек Сыртанов 800 рубль 
жылдық жалақысы болғаны көрсетілген. 
К.К.Пален есебінде: «Семиречинск об-
лысы уездерінде жазба тәржімешінің 
жалақысы жылына 800 рубль болса, ау-
ызша тәржімешінің жылдық жалақысы 400 
рубль», - деп жазады. Тұрлыбек Сыртанов 
қызметінен босағанында (отставкі) оның 
зейнетақысы 114 рубль 30 тиын жылдық 
болады. Оны қанағат көрмеген Тұрлыбек 
Сыртанов өтініш жазып, зейнетақысын 
жоғарғы 214 рубль 60 тиын жылдыққа 
өсіртіп алады. Тұрлыбек Сыртанов  тоғыз 
жылдық тәржімеші қызметінде қымбат ма-
рапаттар алып, күміс медальмен марапат-
талып, 1896 жылы қазақ депутаттарымен 
бірге Лепсинск, Қопал уездері, Семире-
чинск, Семипалатинск облыстары атынан 
Москваға барған. Семиречинск облыстық 
басқармасының коллеж регистрато-
ры, тәржімеші Тұрлыбек Сыртановтың 
қызметтік өмірбаянынан: «Семиречинск 
облыстық басқармасының коллеждік ре-
гистраторы, тәржімеші Тұрлыбек Сырта-
нов маусым айында 1860 жылы туған. Діні 
мұсылман. Верныйдағы ер балалар гим-
назиясында оқып, 4 класын бітіріп, № 697 
куәлігі берілген. 1897 жылы 30 қаңтарда 
император құзыретімен Халық санағы 
науқанына белсенді жұмыс атқарғаны 
үшін мемлекеттік лентада орныққан қола 
төс  медальмен марапатталған. Куәлігі № 
68662. Тұрлыбек Сыртанов Боранбайұлы 
Сазанбайдың Алтын есімді қызына 
үйленген. Одан туған балалары: Шехериза-
да – 1888 жылы, 1 қарашада туған, Бибинұр 
– 1896 жылы, 2 ақпанда туған, Бибируфия 

– 1900 жылы, 7 қыркүйекте туған. Тұрлыбек 
Сыртанов науқасына байланысты 1905 
жылы 24 сәуірде Семиреченск облыстық 
басқармасының тілмаштық қызметінен 
босаған», - делінеді. Тәржімешілердің 
жалақысы (жалованьесі) қай тілден аударма 
жасағанына да байланысты болыпты. Семи-
речинск облысы, Қопал уезі басқармасының 
қазақ тілінен тәржімешісі Мұхамедәли 
Мұраталиннің жалақысы 800 рубль жылдық 
болса, оның ішіндегі 266 рубль 66 тиыны 
асханалық қосымша екен. Ал, Семиречинск 
облысы әскери губернаторының манжур, 
татар тілдерінің тәржімешісі Ешмұхамед 
Сөкұлы Абылайхановтың жалақысы жылы-
на 1200 рубль болыпты. Және зейнетақысы 
да жоғарғы 800 рубль жылына құрапты. 
Тәржімеші маманы қызығушылық тудырып, 
оған деген ұмтылыс жергілікті халықтар ара-
сында артыпты. Семиречинск облысындағы 
тәржімеші қызметін істегендердің дерлігі 
Қопал пансионаты мен Верный ерлер гим-
назиясын оқып бітіргендер. Семиречинск 
облысы, Лепсі және Қопал уездері бой-
ынша 1897-1905 жылдар аралығындағы 
тәржімешілер тізімі «Адрес-календарь» 
және «Қызметкерлер тізімі» бойынша: 

1. Тұрлыбек Сыртанов - 1897—1902 жыл-
дарда облыстық басқармада.

2. Әбіш Нұржанов – 1897 жылы Лепсі 
уезі басқармасында, 1898—1901 жылдары 
Қопал уезі басқармасында.

3. Асылқожа Құрманбаев - 1897—1898 
жылдары облыстық басқармада, 1905 жылы 
Қопал уезі басқармасында.

4. Жұмаділ Қожағұлов – 1905 жылы Қопал 
уезі басқармасында.

5. Жұман Тышканбаев - 1901—1905 жыл-
дары Лепсі уезі басқармасында.

6. Нұрахмет Нұржанов - 1897—1900 жыл-
дары Лепсі уезі басқармасында.

 Тәржімешілердің барлығы облыстық, 
уездік қызметкерлер санатына жатқан. Осы 
тізімдегілердің барлығы Тұрлыбек  пен Бар-
лыбек Сыртановтармен қызметтес болып, 
іс-тәжрибелерімен бөлісіп, араласқандар. 
Тәржімешілер жергілікті емші докторларға да 
іс-қағаздарын аударуға көмектесіп отырған. 
Ол үшін «Степному Положению» 1891 
жылғы қаулысы бойынша, тәржімешілерге 
180 рубль қосымша жалақы төленіп отырған. 
Тәржімешілер ішінде ағайынды Сыртанов-
тар ғана болымды жанұядан шыққан. Әкесі 
Сыртан Қаптағай Құлшан руының белді, бас-
шы азаматы болған. Қалған тәржімешілердің 
дені кедей шаруа немесе тұрмысы нашар-
лау отбасынан екен. Мұхамеджан Тынышба-
ев: «Әрбір кедей шаруа отбасынан шыққан 
тәржімеші (тілмәш) бірер жыл қызметтен 
соң, байып шығады. Жеке отау қазақ үйі, 
үйір жылқысы, түзелген тұрмысы қызметінің 
жалақысы мен табыс тапқыштығын 
көрсетеді. Бірақ, Тұрлыбек пен Барлыбек 
Сыртановтай ел мен шенділерге беделді 
тәржімеші болғандары жоқ», - деп жазады.  
Тұрлыбек Сыртанов Санкт-Петербургтағы 
оқуын бітірген, стол бастығы болып қызметте 
Ташкентте жүрген інісі Барлыбекті Семи-
речинск облыстық басқармасына қызметке 
ауыстыртып алдыртады. Сөйтіп, ағалық 
пайым жасап, жол көрсетіп, жөн сілтейді. 
Яғни, Барлыбектің қызметте жолын ашқан өз 
ағасы Тұрлыбек екенін оқырмандар білгені 
жөн. Барлыбек Сыртанов жергілікті байларға 
мектеп салуды ұсыныс қылады. Маман 
ұрпақтары оның ойын қабыл көреді. Сөйтіп, 
Қарағашта «Мамания» мектебі салынып 
ашылады. Сейітбаттал Маманұлы мектеп 
салдыру жайымен Верныйдағы Барлыбек 
Сыртановқа барады. Барлыбек Сыртанов 
Верныйдағы ер балалар гимназиясының 
жобасын алып, Сейітбаттал Маманұлына 
береді. Сол жобамен Қарағаштағы мек-
теп 1909 жылы салынып бітіп ашыла-
ды. Құдайберген Тұрысбекұлы Қопал 
уезінің бастығы Павловтың «орыс тілін 
тек орыс берсін» дегеніне қарсы тұрады. 
Құдайбергенге Барлыбек пен Тұрлыбек 
Сыртановтар көмектеседі. Құдайберген 
Тұрысбекұлы жеңіп, Айшуақов деген 
қазақ Қарағаш мектебінде орыс тілінен 
сабақ береді. Естелігінде Мұхаметжан Ты-
нышбаев: «Арасан болысы Құдайберген 
Тұрысбекұлы Алматыға Жетісу губерниясы 
оқу инспекторының атына Қарағаштағы мек-
тепте орыс тілін оқытуға рұқсат сұрап хат 
жазған. Ол хатты инспектор Қопал уезінің 
бастығы Павловқа жолдайды. Ол қарсы бо-
лады. Оған Барлыбек пен Тұрлыбек Сыр-
тановтар араласып, мәселе оң шешіледі», 
- деп жазады. «Айқап» журналы, № 3, ақпан 
айы, 1913 жыл, Мұхамедсәлім Көшімов: 
«Романовтардың 21 ақпан 1913 жылы Пе-
тербургте өтетін 300 жылдық мерей той-
ына баруға Қапал уезінен Құдайберген 

Тұрысбекұлы Маманов сайланды. Осы 
жайға байланысты Маманов Құдайберген 
13 қаңтарда өз үйіңде Қопал уезд бастығын, 
көмекшісі мен офицерлерді, приказды, 
Барлыбек Сыртанов пен Көлбай Төгісовты 
шақырып, қонақ асын берді», - деп хабарлап 
жазады. 1913 жылы Ресей империясының 
300 жылдығына орай Верный қаласы, кіші Ал-
маты өзені, Көктөбеде қонақтарға арналған 
300 қазақ үй тігіледі. Жетісу ақындары мен 
басқа облыстан келген ақындардың айтысы 
өтеді.  Айтысқа келген ақын Жамбыл Жабаев 
пен Семиречинск облысы канцелериясының 
қызметкері, ротмистр Илья Лиханов ара-
сында, аралап көру барысында, керіс туа-
ды. Илья Лиханов Жамбыл ақын дем алып 
жатқан қазақ үйге кіріп барып:  – Басқа 
ақындар қайда? – деп Жамбылға зілді үн 
қатады. Жамбыл: - Бос уақыт. Бір-бірімен 
әңгімелесуге кетті, - дейді. Ротмистр Илья 
Лиханов масаңдау еді. Жамбылдың сөзі 
оған түрпі болып тиеді. Ротмистр Жамбылға 
қол жұмсамақ болады. Қарымта бермек 
болған Жамбыл ақынды құшақтап алған бас 
тәржімеші Барлыбек Сыртанов: - Жәке, ма-
спен ұстасып не қыласыз? Піріңіз Сүйінбай 
ақын «орыстар олар да көрші» деп айтпап 
па еді, - деп тоқтатады. Ашу қысқан Жам-
был: - Бәрің былай тұрыңдар! - деп үйден 
сыртқа беттейді. Сөйтіп, теке-тірес Барлы-
бек Сыртановтың білікті сөз тапқырлығымен 
ушықпай аяқталады. 

 Семиречинск облысы Түркістан генерал-
губернаторствосынан 1867 жылы бөлініп 
шығады. 1882 жылы Семиречинск облысы 
Дала аймағы генерал-губернаторствосына 
құрамына жатады. Дала аймағын 
басқарған генерал-губернаторлар: 
Г.А.Колпаковский (1882–1889), М.А.Таубе 
(1890–1900), Н.Н.Сухотин (1901–1906), 
И.П.Надаров (1906–1908), Е.О.Шмит 
(1908–1915), Н.А.Сухомлинов (1915–1917). 
4 наурыз 1917 жылы Дала аймағы генерал-
губернаторствосы жойылады. Семиречинск 
облысы 1899 жылы Түркістан губернатор-
ствосына қайта оралады. ХХ ғасырдың ба-
сында Семиречинск облысы алты уезден 
тұрады. Олар: Верный, Жаркент, Қопал, 
Лепсі, Пішпек, Пржевальск. Семиречинск 
облысы 1921 жылы 1 қазанда Түркістан 
Республикасы құрамына кіргенде: Алматы 
(Верный), Жаркент, Қаракөл, Қопал, Лепсі, 
Нарын, Пішпек уездерінен тұрады. Қопал 
уезіне 14 болыс жатқан. Семиречинск об-
лысы 1922 жылы 22 сәуірде «Жетысуская 
губерния» деп өзгеріп, Түркістан АССР-на 
қарайды. Ал, Қопал уезі 1922 жылы 2 мау-
сымда «Талдықорған уезі» деп өзгереді. 
Кеңестік Автономиялық Республикалар 
1924 жылы 11 қазанда құрылуына байланы-
сты Алматы, Жаркент, Талдықорған, Лепсі 
уездері Қаз АССР-на қараса, Қаракөл, На-
рын, Пішпек уездері Қарақырғыз автономия 
облысына жатқызылады. Жетысуская губер-
ниясы 1928 жылы жойылады.

Семиречинск облысының әскери губерна-
торлары

1. Генерал - майор (генерал - лейте-
нант) Колпаковский Герасим Алексеевич - 
14.07.1867 - 20.05.1882 жылдарда. 

2. Генерал-майор Фриде Алексей Яковле-
вич - 29.05.1882 - 21.05.1887 жылдарда.

3. Генерал - майор (генерал - лейтенант) 
Иванов Григорий Иванович 15.06.1887—
23.10.1890 жылдарда.

4. Генерал - лейтенант (генерал - майор) 
Ионов Михаил Ефремович - 24.10.1890 - 
28.07.1907 жылдарда.

5. Генерал - лейтенант Покотило Васи-
лий Иванович 28.07.1907 - 22.11.1908 жыл-
дарда.

6. Генерал - лейтенант Фольбаум Михаил 
Александрович - 22.11.1908 - 1917 жылдар-
да.

7. Генерал - майор Щербаков Николай 
Петрович - 19.11.1919 - 15.09.1922 жыл-
дары. Сонымен Семиречинск облысында 
әскери жеті генерал - губернатор болыпты. 
Жетісуда кеңес өкіметі 1922 жылы күзде 
билік алғандығы аңғарылады.

Әскери губернаторлар көмекшілері  мен 
облыстық басқарма басшылары

1. Полковник Озеров Алексей Фёдорович - 
19.02.1868 - 28.11.1869 жылдарда.

2. Статск кеңесші Россицкий Евгений Ан-
дреевич - 28.11.1869 - 01.05.1877 жылдарда.

3. Генерал-майор Эйлер Пётр Константи-
нович - 05.10.1877 - 12.12.1880 жылдарда.

4. Камер - юнкер Щербинский - 
12.12.1880 - 01.08.1881жылдарда.

5. Коллеждік кеңесші Аристов Николай 
Александрович - 01.08.1881 - 04.05.1889 
жылдарда.

6. Коллеждік ассесор Трепов Владимир 
Фёдорович - 04.05.1889 - 19.11.1892 жыл-

дарда.
7. Подполковник Каталей Пётр Иванович 

- 28.11.1892 - 12.11.1893 жылдарда.
Вице - губернаторлар
1. Подполковник Каталей Пётр Иванович 

- 12.11.1893 - 31.03.1894 жылдарда.
2. Коллеждік асессор Осташкин Павел 

Петрович - 31.03.1894 - 1917 жылдарда.
Әскери губернатор Иванов Григорий Ива-

нович Семиречинск облысын басқарғаннан 
бергі Қопал уезінің қызметкерлері

1. Веселитский Иван Гаврилович – Қопал 
уезі бастығы.

2. Троицкий Алексей Иванович - Қопал 
уезі бастығы.

3. Лебедев Николай Васильевич – Қопал 
қаласы бастығы.

4. Резанов Иван Александрович – Қопал 
қаласы бастығы.

5. Коргопольцев Владимир Николаевич – 
Қопал уезінің соты.

6. Сараханов Алексей Константинович – 
Қопал уезінің соты.

7. Семенов Александр Степанович – 
Қопал уезінің журналисі.

8. Беляев Петр Яковлевич – Қопалдағы 
шіркеу дінбасы.

9. Петров Константин Иванович – Қопал 
қаласы бастығы. 

10. Хахалев Ефим Андреевич – Қопал 
қаласы приставы.

11. Пржигодский Адам Викентьевич – 
Қопал уезінің дәрігері.

12. Пятницкий Александр Антонович – 
Қопал уезінің дәрігері.

13. Гаврилов Иннокентий Валериянович 
– Қопал уезінің канцелярия қызметкері.

14. Таишманов Алатау – Қопал уезінің 
канцелярия қызметкері.

15. Гусев Дмитрий Николаевич - Қопал 
уезінің канцелярия қызметкері .

16. Данилов Иван Григорьевич - Қопал 
уезінің канцелярия қызметкері .

17. Усов Михаил Степанович - Қопал 
уезінің канцелярия қызметкері .

18. Шебалин Андрей Матвеевич - Қопал 
уезінің канцелярия қызметкері .

19. Дүйкенбаев – Қопал уезінің аударма-
шысы.

20. Гузынин Алексей Осипович – Қопал 
қаласындағы ауылшаруашылық мектебінің 
меңгерушісі.

21. Тузиков Александр Васильевич – 
Қопалдағы ауылшаруашылық мектебінің 
мұғалімі.

22. Захаров Сергей Андреевич – Қопал 
уезінің хат тасымалдаушысы.

23. Крешков Федор Иванович - Қопал 
уезінің хат тасымалдаушысы .

24. Соколов Николай Иванович - Қопал 
уезінің хат тасымалдаушысы. 

25. Колачев Иван Семенович – Қопал 
уезінің хат тасымалдаушысы.

26. Пономарев Федор Николаевич – 
Қопал уезінің хат тасымалдаушысы. 

27. Теплов Николай Петрович  – Қопал 
уезінің хат тасымалдаушысы.

28. Шмонин Александр Петрович – Қопал 
уезінің хат тасымалдаушысы. 

29. Яхонтов Дмитрий Гаврилович – Қопал 
уезінің хат тасымалдаушысы.

30. Лямин Владимир Васильевич – Қопал 
уезінің мұғалімі.  

31. Нұржанов Әбіш – Қопал уезінің 
тәржімешісі. 

32. Нысанов Асылбек – Қопал уезіне іс 
сапармен тексеруге келуші.

33. Яковлев Василий Михайлович – 
Қопал уездік басқармасының хатшысы. 

Тізім жазылу себебі, қазақты кімдер 
басқарғанын, қандай шенділер билегенін 
ұрпақтар біле жүргені аздық етпес. Қандай 
қызметтер болғанын да хабардар етеді. 
Қызмет пен билік сол ақ патша заманы 
үлгісімен бүгілген қайтып тұра алмағандай, 
алысқа ұзамағанын түсінуге болады. Ай-
ырмасы, көтере алмай сол бақты, қазақты 
өз ұлтының адамдары басқарады. Бірақ, 
Барлыбек пен Тұрлыбек Сыртановтардай 
халыққа беделді болғандары жетіспейді. 
Бетке ұстар қайраулы наркескен Тұрлыбек 
пен Барлыбек Сыртановтай жаңарған 
Қазақстанда, алдағы ғұмыр жұмбақты 
болғанымен, Ақсу өңірінен білімді тұлғалар 
шығарына сенім мол. Ой толғап, оңын 
айтсам есімдерін қатар атап, ел бөлмеген 
Тұрлыбек пен Барлыбекті билік пен қоғам 
дәурен кезімен Барлыбекті ардақтап зор 
шығарып, төрт құбыла тоқтаған, қанжардан 
күшті ілімі Тұрлыбекті атамай, көмескі 
қалдырды. Ақсу өңірі мен барша қазақтың 
саусақ санар киелі адамын ұмыттық. 
«Тектінің бір бауыры ар» дегендей, мұнымыз 
асыл жұртқа сын. Халық күйін ойлаған, 
қолдан намыс бермей құрбандыққа да бара 
білген, ешкім шыдап көрмеген сермесіне, 
«бағы асып, өнген-өскен жақсы» деп айтқан 
Тұрлыбек пен Барлыбек Сыртановтар ту-
ралы «топырақта жатып алтынның өңі 
жұқармас» демекші, тәуелсіздік, еркіндік 
халық мінген арбасында ұшқыр ойлы, 
жетелі ұрпақтар адал еңбек жасаған, ішкі-
сыртқы жаулардан, түйтілді даулардан 
қорғаған екеуін елеусіз қалдырмас. Әділ 
жолдан таймаған жақсыларды жамағатқа 
ұлықтау атадан қалған аманат.

 
Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

ҒҰМЫРДАРИЯ
(СЕМИРЕЧИНСК ОБЛЫСЫ БАСҚАРМА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МЕН 

ТӘРЖІМЕШІЛЕРІ)



Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Құмы бар жоталы-төбешекті 
жартылай бекітілген құмдар

Ащық құмды сұр топырақты 
шалғынды-сұр топырақты 

құмды
Ащык құмды сероземдермен

бекітілген дөңесті
құмдар 

Түйнекті    бекітілген 
құмдары бар женіл құмды 

сероземалар
Женіл құмды сероземдер-
мен әлсіз бекіген дөнесті 

құмдар

7 бетАЌСУ ӨЊІРІ9 желтоқсан 2022 жыл

Жетісу облысы, Ақсу аудан әкімдігі, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-1 бабында және «Шаруа немесе 
фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын 
беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы министрінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы 
№518 бұйрығы негізінде, 

«Шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беру жөніндегі қайталау конкурсі өткізетіндігі туралы хабарлайды:

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді(конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 15 күнтізбелік күннен кейін, 10 
жұмыс күні ішінде, 2022 жылдың 26 желтоқсаннан 2023 жылдың 09 қаңтарына дейін қабылданады. Жетісу облы-
сы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, Ақсу ауданының ауылшаруашылығы мен жер қатынастары 
бөліміне табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінімдерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 2023 жылдың 09 
қаңтар, 18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2023 жылдың 10 қаңтар 10 сағат 00 минутта   мына мекен жайда ашы-
лады: Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы,  Желтоқсан  көшесі, 5,   аудан әкімінің орынбасары кабинетінде.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде:

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның тұрған 
жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық 
капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды тұлғаның басшылары 
мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;

2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын 
құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке басын 
куәландыратын құжат туралы мәліметтер;

3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;
4) конкурстық ұсыныс;
5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер 

пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа немесе фермер 
қожалығын не ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауылшаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша 
өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні 
ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс. 

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану 
(жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімді жеке тұлғаның немесе Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік емес заңды тұлғасының уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген және 
ресімделген сенімхаттың негізінде ұсына алады.

Конкурстық ұсыныста мынадай құжаттар болуы қажет:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, 

ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техника-
сы мен технологиялық жабдықтың, ауылшаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс 
орындарының саны); 

2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту 
іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республика-
сы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс 
алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехно-
логияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері нөмірленіп, 
тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады. 

Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа немесе фермер қожалығын, 
ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауылшаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайда-
лану (жалға алу) шартының ажырамас бөлігі болып табылады. 

Сонымен қатар, Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, 
конкурсқа қатысушы беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конверт-
те ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін - қатысушының қолымен және 
заңды тұлғалар үшін - бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.

Өтінімде және конкурстық ұсыныста қатысушыға грамматикалық және арифметикалық қателерді түзету қажет болған 
жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, өшірулер немесе қосып жазулар болмауы тиіс.

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу 
үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс" және "2023 жылғы  қаңтардың "10" 
дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.           

Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72832) 2-21-26 телефон арқылы хабарласуға  болады.
АҚСУ АУДАНЫНЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ МЕН ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.
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ШАРУА НЕМЕСЕ ФЕРМЕР ҚОЖАЛЫҒЫН ЖҮРГІЗУ ҮШІН УАҚЫТША ӨТЕУЛІ ЖЕР ПАЙДАЛАНУ 
(ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Аксуский районный акимат в соответствии со статьей 43-1 Земельного Кодекса Республики Казахстан и Приказа 
№518 от 20 декабря 2018 года Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан - Министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса по предоставлению права вре-
менного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохо-
зяйственного производства», в районной газете «Ақсу өңірі» и интернет-ресурсе акимата Аксуского района объявляет 
о проведении повторного конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства. 

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 30 календарных дней 
после публикации, в течении 15 рабочих дней; с 26 декоября по 09 января 2023 года, по адресу: (Жетисуская об-
ласть, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан, 5,) в кабинете отдела сельскогохозяйства и земельных 
отношений Аксуского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается : 09 января 2023 года, в 18 часов 
30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведено   10 января 2023 года в 10 часов 00 минут 
(Жетисуская область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан, 5,) в кабинете заместителя Акима района.

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства должна содержать:

для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридического лица, его место 
нахождения, сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, сведения о 
руководителях и участниках или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в уставном 
капитале (от общего размера уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) заяви-
теля, место жительства, гражданство, индивидуальный идентификационный номер, сведения о документе, удостове-
ряющем личность заявителя;

местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
конкурсное предложение;
обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка 

сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственно-
го производства в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости подписания указанного 
договора в случае признания заявителя победителем конкурса по предоставлению права временного возмездного 
землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного произ-
водства.

Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства могут представлять уполно-
моченные представители физического лица или негосударственного юридического лица Республики Казахстан на 
основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Конкурсное предложение должно содержать:
бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье 

сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и техноло-
гического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых 
рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприя-
тий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая правила 
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по 
диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией ре-
гиона, соблюдению научно обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.

Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронумерованными страницами, 
за исключением случаев его подачи посредством веб-портала "электронного правительства".

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой ча-
стью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного на-
значения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

В заявке и на конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между строчками, подтирок или приписок, 
за исключением тех случаев, когда участнику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права времен-
ного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяй-
ственного производства" и "Не вскрывать до: "10" января 2023 года" (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните 8 (72832) 2-21-26 (районный отдел сельского хозяй-
ства и земельных отношений).

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА ВРЕМЕННОГО 
ВОЗМЕЗДНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ) ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ИЛИ 

ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОНО ПРОИЗВОДСТВА

Местоположение

Матайский 
сельский округ

Матайский 
сельский округ

Матайский 
сельский округ

Матайский 
сельский округ

Матайский 
сельский округ

Пло-
щадь, 

га.

537,0

460,0

1500,60

500,0

624,0

Состав 
угодий

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Качественная 
характеристика почв

Пески полузакрепленные 
грядово-бугристые с 
песками барханными

Лугово-сероземные песчанные 
с сероземами светлыми 

песчаными
Пески бугристые закреплен-
ные с сероземами светлыми 

песчаными
Сероземы светлые песчаные 
с песками бугристыми закре-

пленными
Пески бугристые слабоза-
крепленные с сероземами 

светлыми песчаными

Балл 
бонитет

3,5

4,5

3,8

3,3

3,8

Водообспе-
ченность

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Сельскохозяйствен-
ная спелиализация 

региона

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

№

5

33

38

41

51

Маралдар – асыл тұқымды бұғылардың қатарына 
кіретін керемет жануарлар. Оның мүйіздерінің ерек-
ше емдік қасиеттері бүкіл әлемде бағаланады және 
басқа тіршілік иелерінде кездеспейді. Бұл жануардың 
салмағы 300-400 килограммға дейін жетеді. 
Денесінің ұзыңдығы – 2,5 метрден асады, ал биіктігі 
– 1,7 метр. Қысқы мезгілде жүнінің түсі сұр-қоңыр бо-
лып, көктемде қызғылт түске өзгереді. Маралдың еті 
жұмсақ, дәмді, әрі емдік қасиеттерге бай. Бұғы етіндегі 
майдың мөлшері өте аз, энергетикалық құндылығы 
100 граммға 155 калорийді құрайды. Сонымен қатар, 
оның құрамында B1, B2, PP дәрумендері және на-
трий, фосфор, калий, кальций сияқты микроэле-
менттер бар. Дәрігерлер жүкті әйелдерге бұғы етін 
жеуге кеңес береді, өйткені, ол жүрек, асқазан және 
ас қорыту жолдарының бұлшық еттері үшін пайда-
лы. Жүйелі түрде марал етімен тамақтанатын адам-
дар, қатерлі ісік ауруына сирек шалдығады. Қуатты 
мүйіздерінің арқасында, ол кез-келген жыртқышқа 
төтеп бере алады. Тіпті қасқырлардың өзі, одан 
аулақ жүруге тырысады. Бірақ, бұғылар ежелден 
бері аңшылардың басты олжасы болғандықтан, олар 
адамдардан қорқады. Адамның иісін сезсе, бала-
сын тастап қашып кетеді. Маралдар, басқа бұғылар 
сияқты қоныс аударуды ұнатады. Қысқы мерзімде 
орманды жерлерді мекен етуді жақсы көреді. Олар 
шөпті өсімдіктермен, ағаштардың қабығымен және 
бұталармен қоректенеді. 

Сондай - ақ, жаңғақтарды, саңырауқұлақтарды 
және жидектерді рахаттана жейді. Ыстықты жек 
көреді. Жазғы мезгілде, күн сәулесінен жасырыну 
үшін, ағаштардың көлеңкесінен шықпайды. Қазіргі 
уақытта, бұғының мүйіздері мен қанын қолданып, 
дәрілік заттар жасалады. Маралдың мүйіздерінің 

МАРАЛДЫҢ КҮЙІККЕ ТҮСУ КЕЗІНДЕ ПАРК ИНСПЕКТОРЛАРЫНЫҢ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ

құны – үш мың доллар. Жаңа Зеландия, АҚШ және 
Қытайда миллиондаған маралдардың өсірілгеніне 

қарамастан, емдік қаисеттері тек Алтай маралдарын-
да ғана бар. Көптеген ғасырлар бойы, денсаулықты 

нығайту үшін осы жануардың қаны қолданған. Ежелгі 
уақытта, оның көмегімен өлім төсегінде жатқан адам-
дарды емдеген.

Маралдың күйікке түсу кезінде парк 
инспекторларының қорғау шараларына тоқталсақ, 
тамыз айының соңы мен қыркүйек айының басын-
да маралдардың күйік кезеңі басталады. Осы кезде 
браконьерлік әрекеттерге қарсы мемлекеттік инспек-
торлар арнайы күзет орнатады. Күзет бекеттерін 
шығарады, арнайы рейдтер жүргізіледі. Себебі, 
бұл уақытта браконьерлер көбейеді. Браконьерлік 
әрекет дегеніміз - жабайы жануарларды өлтіру мен 
аулауға бағытталған заңсыз әрекеттер. Белгіленген 
тыйымдарды бұза отырып аңшылық жасау. Яғни, 
тыйым салынған жерлерде немесе жылдың тыйым 
салынған уақытында арнайы рұқсатсыз аң аулау; 
Қызыл кітапқа енген жануарларды ату және ау-
лау немесе ұстау нормаларын асыра орындау т.б. 
заңсыз әрекеттер. Келтірілген зиянның дәрежесіне 
қарай браконьерлік әкімшілік құқық бұзушылық не-
месе қылмыс деп танылады. Браконьерлік аңшылық 
жануарлардың табиғатын қорғауға және ресурста-
рына үлкен зиян келтіреді, олардың көбеюіне нұқсан 
келтіреді, аңшылық шаруашылығының экономикалық 
мүмкіндіктерін төмендетеді, үлкен моральдық зиян 
келтіреді.

Яғни, маралдарға осы күйік кезеңінде заңсыз 
аңшылық жасаса, келесі көктемде туатын, көбейетін 
уақытына алдын ала кедергі жасап, зиян келтіреді, 
яғни, тоқтатылады. Жоғарыда айтқанымыздай, 
олардың көбеюіне нұқсан келтіреді.  

Сәкен ДҮМШЕБАЕВ,
 «Жоңғар Алатау» МҰТП-нің Сарқан 

филиалының мемлекеттік инспекторы. 

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

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31, 
37 – баптарына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 6 тарауына, Қазақстан 
Республикасының «Жайылымдар туралы» Заңының  15 –бабының 1–тармағына, 2022 жылғы 01 қарашадағы 
Егинсу ауылдық округінің жергілікті қоғамдық бірлестіктермен өткен кездесулер хаттамасына сәйкес, аудан 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға деген 
мұқтажын қанағаттандыру мақсатында 2023 жылғы 02 наурыздан бастап меншік иелері мен жер пайдалану-
шылардан мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін иеліктен шығару басталсын.

2.  Кульсахан Мусанованың уақытша пайдалануындағы, Егінсу ауылдық округінде орналасқан, кадастрлық 
№03-254-077-156 жалпы алаңы 500,0 га.  жайылым жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен 
шығару жүзеге асырылсын.

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

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, №5, екінші қабат «Ақсу ауданының  ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі» 
мемлекеттік мекемесініңнің  кабинеті болып белгіленсін.

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

Аудан әкімі                                                                 Е. БАЗАРХАНОВ

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85,86,87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со статьями 31, 37 «О 

местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан»,  главой 6  Закона Республи-
ки Казахстан «О государственном имуществе», пункт статьи 15 Закона Республики Казахстан «О пастбищах», 
согласно протоколу собраний от 01 ноября 2022 года с местными общественными объединениями Егинсуского 
сельского округа акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать с 02 марта 2023 года принудительное отчуждение собственников земельных участков и земле-
пользователей для государственных нужд, для удовлетворения нужд населения в пастбищных угодьях для 
выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользовании Мусанова 
Кульсахана принудительному отчуждению для государственных нужд 500,0 га пастбищного земельного участ-
ка с кадастровым №03-254-077-156 расположенный в Егинсуском сельском округе.

3. Государственному учреждению «Отдел земельных отношений и сельского хозяйства Аксуского района», 
Жетисуской области в течении трёх календарных дней после опубликования постановления о принудительном 
отчуждении земельного участка для  государственных нужд письменно уведомить землепользователя, а также 
принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местом обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур определить: Ак-
суский район, село Жансугурова, улица Желтоксан, № 5, кабинет Государственного учреждения «Отдел сель-
ского хозяйства и земельных отношений Аксуского района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Аксуского района 
Кусмолдина С.

 
Аким района                                                          БАЗАРХАНОВ Е.

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Құттықтаймыз!

Қазақ тілі - Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
тілі болып саналады. Қазақ тілі 
- әлемдегі тілдердің ішіндегі 
ең бай, келбетті тілдердің 
бірі. Қазақ тілі қазақ халқының 
ана тілі.  Амал не, туған 
тілімізді шұбарлап, аралас 
сөйлейтіндерді жиі кездестіреміз. 
Бүгінде де кейбіреулердің қазақ 
тілін білмеуі, білсе де сөйлемеуі 
- қазақ тілін жақсартып, биік 
белестерге көтермеуіміздің 
қатерлі дерті болып табыла-
ды. Төл тілінде сөйлеуден 
безу - ана сүтін беріп өсірген 
анаңды ұмытумен бірдей. Тіл 
- мемлекеттік тұғырлы тірегі, 
халықтың рухани байлығы, 
өткені мен болашағының айқын 
көрінісі. Тіл қай елде, ұлтта 
болсын қастерлі, қасиетті, 
құдыретті. Тіл - тәуелсіздіктің 
айғағы. Тіл мен егемендік егіз 
ұғым. Тілсз - тәуелсіздіксіз, 
егемендіксіз - тіл болмақ емес. 

ТІЛ  - МЕМЛЕКЕТТІҢ  ТҰҒЫРЛЫ  
ТІРЕГІ

Тіл - тәуелсіздіктің қуатты тірегі, 
бірлік пен ынтымақтықтың 
жығылмас туы. Қазақ елі тәуелсіз 
мемлекет болып орнағалы ши-
рек ғасырға таяу уақыт болды. 
Мемлекеттік тілі - қазақ тілі деп 
жарияланды. Қазақстанның 
болашағы - қазақ тілінде. Үкімет, 
өзге де мемлекеттік, жергілікті, 
өкілді және атқарушы органдар 
Қазақстан Республикасының 
барша азаматтарының 
мемлекеттік тілді еркін және 

тегін меңгеруіне қажетті 
барлық ұйымдастырушылық, 
материалдық - техникалық 
жағдайларды жасауға міндетті. 
Қазақ тілін мемлекеттік тіл 
дәрежесін көтеруге әр қазақтың 
үлесі болса екен. Мемлекеттік 
тіл егемен еліміздің негізгі 
рәміздерінің бірі.  

Тіліміздің тағдыры - біздің 
өзіміздің тағдырымыз. Оған 
салғырт қарау - өзгені емес, 
өзімізді сыйламау болып табы-
лады.

 Тіл Отан көлемінде қуатты 
қатынас құралы бола тұрып, 
халықаралық байланыста да 
өзінің мемлекеттік мәртебесін 
сақтау үшін жас ұрпақтың жеке 
тұлғалық қасиеті мен патриоттық 
сезімін ұштастыра тәрбиелеу.

Марал ТӨЛЕУБАЙ,
Құрақсу ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы.

Бауырымыз СЕҢКІБАЕВ 
ЕСБОЛҒАН СƏРСЕНҰЛЫ 15 
желтоқсанда 70 жасқа толады. 

Жүйрік уақыттың ұшқыр 
қанаты Сені де мағыналы 
ғұмырыңның биік бір белесі – 
70 жасқа алып жетті. Сен осы 
кемелдікке тың жігер, жарқын 
көңілмен келіп отырсың.

“Қарттары бар ел – қазынасы 
бар ел”,–деген сөз бар 
халқымызда. Осынау жыл-
дар ішінде өмірдің талай 
белестерінен табысты өтіп, 
бүгінде өркен жайған алып 
бәйтеректей үлкен бір әулеттің 
ақылшы тірегі, арқа сүйері бо-
лып отырсың.

Құрметті Есболған бауы-
рым! Біз сені жан жүрегімізбен 
жарқылдай қуана отырып 
құттықтап, мерекелі мерейтой 
күні Саған денсаулығың күйлі-
қуатты, ғұмырың ұзағынан, 
көрер қуанышың молынан 
болсын деп тілейміз! Мерейің 
үстем, қадір - қасиетің зор бол-
сын.
Өткен күннің артта қалып елесі,
Тіршіліктің жылжи берер 
                                            кемесі.

Басыңызға бақ пен ырыс 
                                         сыйлаған,
Жетпіс жастың құтты болсын 
                                                   белесі.
Өмірің ұрпақтарға өнеге мың,
Тілейміз қуанышқа бөленгенін.
Жүзге келіп, марқайып 
                                      отырғайсың,
Қылығына қуанып шөберенің. 

ҚҰТТЫҚТАУШЫЛАР: 
ағалары - Бөкен, Бөкейхан, 

əпкелері, жеңгелері, 
қарындастары. 

түсінігі (латынша corruptio) — пара беруді, өзінің 
қызметтік дәрежесінің лауазымды тұлғасын  жеке  
мүмкіндіктерін  дамыту, баю  мақсатында тікелей 
пайдалану деген мағынаны береді.  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды жа-
сай білу  әрбір азаматтың міндеті. Жемқорлыққа 
қарсы тұра білудің  тағы бір жолы –  саналы 
жас ұрпаққа сауатты дұрыс бағыт - бағдар бере 
отырып тәрбиелей білуіміз керек. Яғни, келешек 
ұрпақты  әділдікке, отансүйгіштікке, имандылықа, 
адал  еңбекке үйретіп, бойларына індетке қарсы 
тұратындай күш - жігер, намыс ұялата білсек 
бұлда бір біздің шыққан жетістігіміз дер едім. 

Осыған орай Ойтоған ауылдық клубының  
қызметкерлерінің ұйымдастыруымен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы өз көзқарастарын білдіріп, 

ЖЕМҚОРЛЫҚ - ҚОҒАМ ДЕРТІ

Ел болашағы жалынды жастардың қолында. 
Жас ұрпақты, саналы да, сауатты, елжанды 
болуға тәрбиелесек  жемқорлықты қоғам дертінен 
арылтар едік, сонымен бірге ел үшін, ұлт үшін  
болашақ жаңа Қазақстан үшін аянбай адал  жол-
мен еңбек етіп, жемқорлықтың  түп тамырымен 
жоюға атсалысайық! 

Келешек ұрпаққа айтарым  әрқашан   адамдық  
жақсы  қасиеттерді сақтап, мақсаты нәтижелерге  
жету үшін, өз мүмкіншіліктеріңмен жетуге 
тырысыңдар, адалдық жолынан таймаңдар!

Махамбет ЕСЕНБАЕВ,  
Ойтоған ауылдық клубының музыкалық 

жетекшісі, «AMANAT» партиясы «Ойтоған» 
БПҰ мүшесі. 

Жемқорлық – әлемде де 
елімізде де кең етек алған 
үлкен мәселе, қоғам індет.    
Йә, осы келеңсіз құбылысты 
мен «індет» дер едім. Өйткені, 
бұл қазіргі қоғамға, ел 
болашағына төніп тұрған қауіп 
- қатер. Әрине, аталмыш жа-
ман індеттен құтылу, күресу 
барша халыққа ортақ мәселе. 
«Сыбайлас  жемқорлық» жай-
ында түсіндіре кетсем, яғни,  

дүниетанымдарын кеңейту. Өз 
мемлекетіне жауапкершілікпен 
қарау және әділдікке 
тәрбиелеу мақсатында мек-
теп оқушыларымен «Сы-
байлас жемқорлық  түрлері» 
деген тақырыпта түсіндірме 
жұмыстары ұйымдастырылса, 
мекеме қызметкерлерімен  
«Сыбайлас жемқорлық қоғамға 
қауіпті дерт» атты танымды 
сағат өткізілді.

Жаңа жыл жақындап келеді, қандай жаңа 
жыл мерекесі бенгалдық шамдар және 
нұршашулардың мерекелік дүркінісіз өтеді? 
Жаңа жыл және де басқа мерекелерде өртқауіпті 
пиротехникалық құралдардың әртүрлі үлкен ар-
сеналы қолданылады. Оларды қолдану тек қана 
өрттің шығуына әкеліп соқпай, сонымен бірге ең 
қорқынышты, жарақатқа және зақымдануға әкеліп 
соқтырады.

Осындай тұрдегі бұйымдарды сатып алған 
кезде, қайғылы зардаптарды болдырмауға 
көмектесетін ережелерді есте сақтаған жоқ. 

- пиротехниканың барлық түрлері сыртта 
қолдану үшін арналған.

- отшашулар мен салюттерді тұрғын үйлердің 
немесе тез жанғыш заттардың қасында 20 метр-
ден жақын жерлерде, төмен бастырмалар мен 
өсіп тұрған ағаштардың астында қолдануға бол-
майды.

- отшашуларды жаққан кезде білтесін бетке 
жақын ұстауға болмайды. Отшашудың білтесін 
созылған қол қашықтығында жағу керек. Ол 
6-8 секунд жанады. Отшашудан ұшқан от 
ұшқындарын өшіру қиын, сондықтан егер ол қолға 
тисе – міндетті түрде тері күйіп қалады.

- ракеталар мен отшашуларды адамдарға 
қарай атуға болмайды. Ракета – бұл қауіптілігі 
жоғары пиротехникалық бұйым. Кейде қардың 

ҚАУІПТІ ПИРОТЕХНИКА
үстіне орнатылған ракета бір жағына ауып кетіп, 
бағытын өзгертіп, адамдарға қарай ұшуы мүмкін, 
сондықтан олардың іске қосатын түтіктерін жерге 
нық орнату қажет.

- балаларға пиротехникалық заттармен ойнауға 
болмайды, бұл балаларға арналған ойыншық 
емес.

- отшашуларды (бенгалдық шамдар мен 
шартылдақтардан басқа) қолда ұстап тұрып 
жағуға болмайды. 

- жағылған салюттер мен отшашуларға олардың 
қолдану әдісінде көрсетілген қауіпсіз қашықтықтан 
жақындауға болмайды.

Әрбір пиротехникалық бұйымда оның 
қолдану әдісі туралы нұсқаулық жазылады. Сол 
нұсқаулықты мұқият оқып шығу үшін бір-екі минут 
уақытыңызды бөліңіз. Бұл Сізді пиротехникалық 
затты қолданғанда қате іс-қимылдан сақтайды. 

Сіздерден сақтық шараларын ескерулеріңізді 
сұраймыз, себебі, кез - келген өрт қауіпсіздік 
ережелерін бұзушылықтар қатерлі зардаптарға 
және нағыз қайғыға ұшыратуы мүмкін. Сондықтан 
өзіміздің мерекемізді қайғыландырмай қарсы 
алайық! 

 
Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ, 

 аудандық ТЖБ  бастығының міндетін  
атқарушысы, азаматтық қорғау майоры.

101 ХАБАРЛАЙДЫ!

Демесемде, мынау жалған фәниде тым кеш қалдым...  
Сағынышпен Әке!... –
Бүгін, Сені тағы еске алдым...
Бар кезіңде еш нәрсенің қадіріне жетпеппіз,
Сен едіңғой, біздер үшін –
болған тірек, асқар шың!...

Сен қайтқалы талай жылдар –
зулап өтіп кетіпті...
Өзім түгіл, немерелер бізді қуып жетіпті...
Елестетем... –
сұр ішікпен, Көктымақ, керзі етікті
Киіп алып, кеп қалардай айқара ашып есікті...

Білесіңбе, жәман ұлың – тағыда бір үйленді...
Бүгінгі күн, әрнені ойлап... алай - түлей күйге енді.
Тәңіріме сансыз шүкір,
Сендегі бар қасиет – 
Ақындықты маған дарытып,
...жалғастырар сый берді.

Өзің барда кенжелікпен еркеледім, сан күлдім...
«... Адам бол деп, адал бол...» – деп, 
                                       талай өсиет қалдырдың...
Әке орны бөлектігін, жоқтығыңды енді білдірдің – 
Қатал тағдыр шырмағында,
сан жығылдым - сан тұрдым...

Ардақты Әкем –
Сенің тұлғаң,
бір мен үшін жолбасшы...
Алдымен Алла... Руһыңмен жебей жүрші, қолдашы!...
Сенің басқан іздерің боп, сайрап мәңгі жатқандай –...
Ауылымның әрбір қыры, сай - саласы, тау - тасы!...

     «Ақсудан ұшқан – Ақ сұңқар» жыр жинағының авторы, 
ақын – Болатбек ƏБІЛҚАШ.

Қызылағаш – Алматы.

Жадымдасың жан Әке!...
(Сағынышпен еске алу)

Ақсу аудандық мүгедектер қоғамы қоғамдық бірлестігінің мөрін 
жарамсыз деп тану. Себебі, жоғалуына байланысты.

Фотоэтюд:
Қыс келбеті

Ақсу бойы


