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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 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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Биыл жерлесіміз, Кеңес 
Одағының батыры Есмұрат 
Сиқымовқа 100 жыл толып отыр. 
Осы орайда аудан деңгейінде 
ауқымды іс - шаралар жоспарла-
нып, ұйымдастырылуда. Алды-
мен Батыр атамыздың ерлігіне 
тоқталсақ. Есмұрат Сиқымов 1922 
жылы 4 сәуірде Ақсу ауданы Ақсу 
ауылында кедей шаруаның отба-
сында дүниеге келген. Аталары 
жағынан айтылса: Найман - Ма-
тай — Кенже — Ындыш — Ноғас 
— Бөстек — Сихым. Шешесі 
— Жәмила, Байғазы руынан. 
Есмұрат шешесінен екі жасында, 
әкесінен бес жасында айрыла-
ды. Содан соң, әкесінің бауыры 
Қиқым мен оның әйелі Қалипаның 
қолында тәрбиеленеді. 

Ата – анасынан бес жасында 
айрылған ол, жетімдіктің тақсіретін 
көріп өседі. Ол 1933 жылы, сегіз 
жасында Ақсудағы балалар үйіне 
өткізіледі. Одан ары «Мамания» 
мектебін, Қапал педагогикалық 
училищесін бітіреді. 1938-
39 жылдары Ақсуға келіп өз 
мектебінде мұғалім болып қызмет 
атқарады. Содан кейін аудандық 
тұтынушылар қоғамына жұмысқа 
ауыстырылады.

1942 жылдың наурыз айында 
Армия қатарына шақырылып, 
Ұлы Отан соғысы майданы-
на жіберіледі. Армия генера-
лы Рокоссовский басқаратын 
13-армияның құрамында талай 
шайқастарды, оның ішінде Днеп-
рден өту кезеңіндегі кескілескен 
шайқасты басынан өткізеді. 1943 
жылдың қыркүйегінде ол Орталық 
майданның 13–ші армиясы 74–
ші атқыштар дивизиясы 360 –
шы полктің пулемет расчетын 
басқаратын еді. Былайша сабыр-
лы болса да. ол сол кездің өзінде 
өзін батыл да қайсар солдат 
ретінде көрсеткен еді. 

Сол қыркүйек айының 23–25 
күндері Сихимовтың расчеты 
Белорус КСР Гомель облысы 
Брагин ауданы Посудово дерев-
нясы үшін неміс фашистерімен 
болған шайқаста жаудың пу-
лемет расчетын жойып, өзі 
деревняға алдыңғы болып кіреді, 
бірақ өзі жалғыз қалады. Соған 
қарамастан, пулеметімен жаумен 
жеке айқасып, 60-тан астам солда-
тын жояды, деревняны негізгі күш 
келгенше екі сағат ұстап тұрады. 
Өзі асқан ерлікпен қаза табады. 
Батырдың денесін достары алып 
шығып, қадірлеп жерлейді.

Сол ерлігі үшін КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының (1943).16 
қазандағы Указы бойынша 
Есмұрат Сиқымовқа Кеңес 
Одағының Батыры атағы беріледі. 
Ленин орденімен қоса марапат-
талды.

Есмұрат Сихымов батырдың 
есімі Ақсу ауданы орталығындағы 
орта мектепке, орталық стадионға 
және көшеге берілген. Осы ара-
да Есмұрат Сиқымов атындағы 
орта мектеп интернатының 
оқушыларының жүрегінен шыққан 
жыр жолдарын келтіре кетсем: 

Ел есінде пулиметшы Сиқымов
Отан үшін жүрегінде күй тұнып.
Екі сағат жаумен жалғыз 

айқасқан,
Батыр ата ерлігін көр түйсініп,

Батыр өтті... 
Жалғасуда тіршілік,
Түн артынан жадыраған күн 

шығып.
Ерлігі үшін Отан үшін от кешкен,
Мақтанамыз, жыр жазамыз 

сүйсініп,

Біз келеміз болашаққа ұмтылып.
Сондықтанда көрсетпейміз 

шикілік
Батырлардың арқасында жас 

ұрпақ,
Қарыны тоқ, көңілі шат, ұйқы нық.

Бүгінгі күн көріктенген құлпырып,
Интернат боп, үй ішінен үй тігіп.
Білім нәрін бізге сеуіп келеді,
Орта мектеп – интернаты 

Сиқымов.

Міне солай батыр жайлы біз 
білдік,

Өнегесін болашаққа тізгін ғып.
Патриот ұрпақпыз біз, ел жанды,
Құтты болсын, құтты болсын жүз 

жылдық.
Сонымен, ауданда жастарды 

спортпен жүйелі түрде айналысуға 
тарту, отансүйгіштікке шақыру, 
патриоттық тәрбие беру, Батыр 
атамыз пулеметшы Е.Сиқымовтың 
ерлігін кейінгі ұрпаққа насихаттау 
мақсатында 8 - 9 сәуір күндері 
Есмұрат Сиқымов атындағы 
орта мектебінің базасында 
ауданымыздың тумасы, жерлесіміз, 
генерал - майор Оспанов Асқар 
Шуашұлының демеушілігімен 
Есмұрат Сиқымовтың туғанына 
100 жыл толуына орай турнир 
ұйымдастырылып өткізілді. Турнир-
ге генерал - майор А. Оспанов, Ақсу 
ауданының әкімі Е.Базарханов, 
аталмыш мектептің зейнеткер 
ұстазы, Батыр атамыздың немере 
қарындасы З.Кикимова, Алматы 
облыстық полиция департаментінің 
бастығының бірінші орынбасары 
полиция полковнигі Б.Ашимов, 
Алматы облысының, Ақсу 
ауданының "Құрметті азаматы", 
зейнеткер-ұстаз Н.Қасымбеков, 
Ақсу ауданының "Құрметті аза-
маты", аудандық Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы А.Айтбаев, 
аудандық білім бөлімінің басшы-
сы Б.Рамазанов, дене шынықтыру 

пәнінің мұғалімдері мен спорт 
сүйер қауым қатысты. Алғашқы 
құттықтау сөзді Ақсу ауданының 
әкімі Е.Базарханов сөйлеп, 
батырдың рухына арнап бір 
минуттық үнсіздік жариялан-
ды. Генерал – майор А.Оспанов 
жарысқа қатысушыларға сәттілік 
тілеп, әр командаға сыйлыққа 
волейбол ойынына арналған 
доп табыстады. Сонымен қатар 
Алматы облыстық полиция 
департаментінің бастығының 
бірінші орынбасары, полиция 
полковнигі Б.Ашимов оқушыларға 
сәттілік тілей отырып, батыр 
атындағы орта мектеп интерна-
тына спорт құралдарын табыс 
етті. Алматы облысының, Ақсу 
ауданының "Құрметті азаматы", 
осы мектептің білікті басшысы 
қызметін атқарған ұлағатты ұстаз, 
аудан абызы Нұрбек Қасымбеков 
атамыз ақ батасын берді. Тур-
нир барысында 10-11 сынып 
оқушылары арасында «Автомат-
ты толық емес бөлшектеу және 
жинақтау» жаттығуы болып өтті. 
Жаттығу жұмысына полиция 
майоры Е.Кикимов және алғашқы 
әскери дайындық жетекшісі 
Е.Сейфүлмәліков төрелік етіп, 
нәтижесінде мектеп жанындағы 
интернаттың 10 - сынып оқушысы 
Құдыш Нұрбақыт І орынды, 11 сы-
нып оқушысы Ербол Баян ІІ орын-
ды, 11 сынып оқушысы Қыйынбай 
Аяулым ІІІ орынды иеленіп, 
бағалы сыйлықтармен марапат-
талды. 

Сонымен қатар ұлдар мен 
қыздар арасында волейболдан 
жарыс ұйымдастырылып өткізілді. 
Жарысқа 20 команда, оның ішінде 
11 ұлдар, 9 қыздар команда-
сы қатысты. Екі күнге созылған 
тартысты ойынның нәтижесінде 
ұлдар арасында І орын Жай-
самбаев атындағы орта мектебі 
(Капал), ІІ орын Б.Садырбайев 
атындағы орта мектеп (Каракоз) 
ІІІ орын Абай атындағы орта мек-
теп (Көкжайдак), кыздар арасын-
да І орын Е.Сихимов атындағы 
орта мектебі мықтылығын 
көрсетсе, ІІ орын Ғ.Орманов 
атындағы орта мектебі, жүлделі 
ІІІ орынды тағы да Абай атындағы 
орта мектебінің қыздары 
иеленді. (Көкжайдак) Қыздар 
арасындағы волейболдан алаң 
иелері  І орынға ие болса, 8 сы-
нып оқушысы Нұрланқызы Аяжан 
«Үздік ойыншы» атанып, ақшалай 
сыйлықпен марапатталды. Бұл 
турнир салауатты өмір салтын 
ұстанып, оқушылардың спортқа 
деген қызығушылықтарын артты-
руда ғана емес, сонымен қатар 
оқушыларға Есмұрат Сиқымовтың 
ерлігін, батырлығын насихат-
тай отырып, елжандылыққа, 
ұлтжандылыққа, Отансүйгіштікке 
тәрбиелеуде маңызы зор. 
Іс-шара жоғары деңгейде 
ұйымдастырылып, көпшіліктің 
көңілінен шықты. Жарыстарда 
үнемі жүлделі орындарға ие бо-
лып жүрген барлық командаларға 
ауданымызда жаңадан ашылған 
Ақсу ауданының бұқаралық - 
спорттық іс - шараларды өткізу 
орталығының атынан биік беле-
стер, толағай табыстар мен жеңіс 
тілеймін.

Асхат САУҒАНБАЕВ,
Ақсу ауданының бұқаралық - 

спорттық іс - шараларды өткізу 
орталығының директоры.

КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ ЕСМҰРАТ СИҚЫМОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 100 ЖЫЛ!

ЕРГЕ ҚҰРМЕТ - ЕЛГЕ ҚҰРМЕТ 
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Ең алдымен сыбайлас 
жемқорлыққа түсініктеме бере 
кететін болсақ, Сыбайлас 
жемқорлық (лат. corrumpere" 
ұрлау", лат. corruptio "сатып алу, 
сатушылық, бүліну, бұрмалау, 
ыдырату; азғыру") — әдетте ла-
уазымды адамның өзінің билік 
өкілеттіктерін және оған сеніп 
тапсырылған құқықтарын, сондай-
ақ осы ресми мәртебеге байла-
нысты беделін, мүмкіндіктерін, 
байланыстарын заңнамаға және 
моральдық ұстанымдарға қайшы 
келетін жеке пайда мақсатында 
пайдалануын білдіретін термин.     

Сыбайлас жемқорлық қоғамда 
бір түнде пайда болмайды. Сыбай-
лас жемқорлықтың мәні – ол терең 
өзара байланысты әлеуметтік 
құбылыстарда көрінеді. Олардың 
қатарына Құқықтық нигилизм 
және азаматтардың құқықтық 
сауаттылығының жеткіліксіздігі, 
азаматтардың азаматтық 
ұстанымының төмендігі жата-
ды. Сыбайлас жемқорлықтың 
жүйелік сипаты– оны қамтыған 
мемлекеттік ұйымдарда жұмыс 
істейтіндер үшін оның мәжбүрлеу 
сипатында көрінеді, төменгі 
шендер пара жинайды және 
өз лауазымдарын сақтау үшін 
жоғарғы шендермен бөліседі.  
Макроэкономикалық және саяси-
экономикалық зерттеулерге 
сәйкес, сыбайлас жемқорлық 
айтарлықтай зиян тудыртып, 
жалпы қоғамның мүддесі үшін 
экономикалық өсу мен дамуға 
кедергі келтіреді. Сыбайлас 
жемқорлық процесіне әрқашан 
екі тарап қатысады: пара беруші 
және пара алушы. Пара беруші-
өз өкілеттіктерін өз мақсаттары 
үшін пайдалану мүмкіндігінің ор-
нына пара алушыға қандай да 
бір пайда беретін тұлға. Пайда 
ақша, материалдық құндылықтар, 
қызметтер, жеңілдіктер және 
басқалар болуы мүмкін. Бұл рет-
те пара алушыда өкімдік немесе 
әкімшілік функциялардың болуы 
міндетті шарт болып табылады. 
Пара алушы лауазымды тұлға, 
жеке фирманың қызметкері, 
белгілі бір тұлға (адамдар тобы) 
үшін өз өкілеттіктерін өтейтін 
мемлекеттік және муниципал-
ды қызметкер бола алады. Со-
нымен қатар, ол талаптарды өз 
бетінше орындай алады немесе 
өзінің позициясын, ықпалы мен 
күшін қолдана отырып, басқа 
адамдардың талаптарының 
орындауына ықпал ете алады. 
Терең әлеуметтік-экономикалық 
зерттеу жүргізбестен де, біздің 
елімізде жемқорлықтың болуының 
бірқатар объективті себептері 
айқын. Қазіргі уақытта халық ара-
сында сыбайлас жемқорлықты 
өздігінен берілетін нәрсе ретінде 
бағалағанды жөн көретін 
азаматтардың жеткілікті үлкен 
тобы бар. Пара берген неме-
се алған адам бір сәтте пайда 
көреді. Әдетте, пара беруші не-
месе пара алушы мұның өзі үшін 
қандай салдары болуы мүмкін 
екендігі туралы ойламайды. Ерте 
ме, кеш пе, жасалған әрекеттердің 
заңдылығы, алынған табыстың 
заңдылығы туралы мәселе туын-
дайды.

Сыбайлас жемқорлық  өзінің 
қалыптасуы бойынша 3 түрге 
бөлінеді:

1.Тұрмыстық сыбайлас 

Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ

жемқорлық – қарапайым азамат-
тар мен шенеуніктердің өзара 
әрекеттесуінен туындайды. Оған 
азаматтардан және лауазым-
ды тұлғаға және оның отбасы 
мүшелеріне түрлі сыйлықтар мен 
қызметтер кіреді. Бұл санатқа не-
потизм (непотизм) жатады.

2.Іскерлік сыбайлас жемқорлық– 
билік пен бизнестің өзара 
әрекеттесуінен туындайды. 
Мысалы, экономикалық дау 
туындаған жағдайда, Тараптар 
шешім қабылдау үшін судьяның 
қолдауына жүгінуге тырысуы 
мүмкін.

3.Жоғарғы биліктің сыбайлас 
жемқорлық – демократиялық 
жүйелердегі саяси басшылық пен 
Жоғарғы соттарға қатысты. Бұл 
әділетсіз мінез-құлқы өз мүдделері 
үшін және сайлаушылардың 
мүдделеріне зиян келтіретін сая-
сатты жүзеге асырудан тұратын 
билік топтарына қатысты.

Елдегі сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестің қазақстандық та-
рихын қандай да бір дәрежеде 
Қазақстандағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметтің эво-
люциясын сипаттайтын екі негізгі 
кезеңге бөлуге болады.

Бірінші кезең ел аумағында 1998 
жылғы 2 шілдедегі №267-I "сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы" Қазақстан Республикасының 
Заңы қолданылған 1998 жыл-
дан 2015 жылға дейінгі кезеңді 
қарастырады. Осы уақыт кезеңінде 
азаматтар жергілікті жерлер-
де мемлекеттік қызметтерді алу 
кезінде жиі кездесетін тұрмыстық 
сыбайлас жемқорлықты жасауға 
ықпал ететін жағдайларды жою 
жөніндегі шараларға ерекше назар 
аударылды.     Қазақстандықтар 
көбінесе түрлі анықтамалар алу 
және білім беру және медициналық 
мекемелерде, сондай-ақ құқық 
қорғау органдарында мемлекеттік 
қызметтерді алуды жеделде-
ту кезінде сыбайлас жемқорлық 
фактілерімен бетпе-бет келді. 
Мемлекеттік қызметшілер ара-
сында парақорлықты болдыр-
мау және адами байланыстарды 
жою мақсатында елде кез келген 
азамат санаулы минуттар ішінде 
өзіне қажетті қызметті ала ала-
тын "бір терезе" қағидаттарын 
белсенді түрде енгізе бастады. 
Уақыт өткеннен кейін мемлекеттік 
қызметтердің басқа да түрлері 
(мекен-жай анықтамасын, жеке 
куәлік пен паспорт алу, бизнесті 
тіркеу және т.б.) "электрондық 
үкімет" бағдарламасы шеңберінде 
онлайн форматқа ауыстырыл-
ды. Бүгінгі күні мемлекеттік 
қызметтердің 80%-дан аста-
мы портал арқылы ұсынылады 
egov.kz Халыққа қызмет көрсету 
орталықтары арқылы.

Екінші кезеңнің басталуымен 
(2015 жылдан бастап бүгінгі күнге 
дейін) Қазақстандағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі 
қағидаттары мен әдістері қайта 
қаралды, оның негізгі реттеуші 
құжаты – "сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы" 2015 
жылғы 18 қарашадағы №410-
V Қазақстан Республикасының 
Заңы болды. Жаңа заң сөзсіз 
репрессивті әдістер мен жазалау 
шараларының үстемдігіне, сыбай-
лас жемқорлықтың себептері мен 
жағдайларын жоюдың кешенді 
стратегиясына әкелетін күрес 
Стратегиясынан өтуге мүмкіндік 
берді . Қарсы тұрудың негізгі 
объектісі халық арасындағы 
тұрмыстық сыбайлас жемқорлық 
болып қала береді, бірақ соны-
мен бірге Қазақстандағы іскерлік 
(бизнес) сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл басталды: 
Мемлекеттік сатып алу кезінде 
пара алу, пара беру және лауа-
зымды адамдардың кері қайтарып 
алу фактілері. Квазимемлекеттік 
сектор ерекше назар аударды, 
онда келісім - шарттар жаса-
су кезеңінде ақша айналымы 
миллиардтаған АҚШ долларымен 
есептеледі.

Бұрын сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтарды анықтау, 
жолын кесу, алдын алу жөніндегі 
функциялар өз құзыреті шегінде 
прокуратура, ұлттық қауіпсіздік, 
ішкі істер, мемлекеттік кірістер, 
әскери полиция органдарына, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметке, Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Шекара қызметіне 
жатқызылғанын атап өту қажет. 
Ал, жаңа заң күшіне енгеннен кейін 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс 
– қимылдың негізгі субъектісіне 
мамандандырылған уәкілетті 
орган-сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет жатқызылды. Қазіргі 
уақытта парақорлық фактілерімен 
Қазақстан Республикасының 
Президентіне тікелей бағынатын 
және есеп беретін "сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі",  Еліміздің барлық об-
лыс орталықтарында Агенттіктің 
б ө л і м ш е л е р і - « A N T I K O R » 
ұсынылған.

Бүгінгі таңда агенттіктің басты 
басымдықтары парасаттылық, 
әріптестік және алдын алу сияқты 
ұғымдар болып табылады. 
Мұндай өзгерістер, біріншіден, 
мемлекет пен қоғамды сыбайлас 
жемқорлықтың криминологиялық 
аспектісінен арылтуға, екіншіден, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыруға және 
азаматтарды елдегі сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылға 
кеңінен тартуға ықпал етуі тиіс.

Қорытындылай келетін 
болсақ, жемқорлыққа қарсы 
күрес шенеуніктер, мемлекеттік 
қызметшілер арасында 
парақорлық фактілерімен 
және оған қарсы іс-қимыл жа-
сау үшін жаңа орган құрумен 
шектелмейтінін түсіну керек.
Жемқорлықпен күресті өзімізден 
бастауымыз қажет жәнеде пара 
алу, беру фактісіні тап болсаңыз  
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жүргізетін органға хабарласыңыз.
Жалпы қоғамда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыруды әр тұлға өзінен 
бастауы қажет деп санаймын. 

А.САЙЛАУБЕКОВ,
 аудандық сотының 

кеңсесінің  бас маманы.

мәртебесінің асқақтағаны, осы уақытқа дейін барлық 
мүмкін болар жағдайды жете бағамдай отырып 
жүргізілген мемлекеттік тіл саясатының нәтижесі. 
Себебі тіл- халықтың жаны, сәні, тұтастай кескін-
келбеті, ұлттың болмысы. Адамды мұратқа жеткізетін 
– ана тілі мен ата дәстүрі. Біздің осындай халықтың 
қасиетті мұрамыз, ана тіліміз - қазақ тілі. Әр халықтың 
өз ана тілі бар. Тіл - жеке адам ойлап тапқан туын-
ды емес, ол барша ұлтқа ортақ, соның төл перзенті. 
Сол халықтың мәдени әлеуметтік өмірінде өзіндік 
мәні бар киелі ұғым. Тіл құдыреті - ерекше. Тіл 

Тіл – ең асыл құндылық!

арман болған тәуелсіздігімізге қол жеткізіп, егеменді 
ел болып жатқан сындарлы кезенде мемлекетіміздің 
нышаны ана тілімізді бүкіл тіршілігіміздің түп 
қызығына айналдыру – әрбір ұлтжанды азаматтың 
басты міндеті. Тілден асқан байлық жоқ тон-торқа, 
мал-мүлік, алтын - күміс байлығы түпкілікті емес. 
Күндердің күнінде сарқылады, тозады. Халықпен 
бірге жасайтын тіл байлығы екенін ұмытпайық.

                                                                         
Д.ОРАЗАНБАЕВ, 

 аудандық сотының жетекші маманы.  

Тіл - қай ұлтта, қай елде бол-
сада қастерлі, құдыретті. Тіл - 
тек қарым-қатынас құралы емес, 
ұлтымыздың биік тұғыры. Бұл 
ретте біздің мемлекетіміздің тілге 
деген жанашырлығы басым.
Қоғамда қазақ тілінің мемлекттік 
дәрежесін нығайту елеміздің 
саясатының басты басымдығы 
болып қала береді. Еліміздің 
тәуелсіздік алғалы бері төл 
тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие 
болып, қолданыс өрісі кеңейді.
Бұл біздің мемлекеттік тіліміздің 

ұлттың жан дүниесі. Расында 
қазақ халқының басында талай 
қиын нәубет, зұлматтың, қайғылы 
күндердің болғаны тарихтан 
белгілі. Сондай ауыр сәттерде, 
сын сағаттарда атамекен қонысын 
тастап босқан халықтың өзімен 
бірге алып жүрген байлығы - ана 
сүтімен санасына дарыған ана тілі 
ғана. Қазіргі көптеген жастар ана 
тілін дұрыс білмейді. Ауылдық 
жерде жақсы, қалалық жерлер-
де тіл құнарлығы сұйыла түскен. 
Сондықтан сан ғасырлар бойы 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 27.04.2020 
жылғы  №165 бұйрығына сәйкес ағымдағы жылдың 1 шілдесінен ба-
стап жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала-
ларды өз отбасына тәрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген Қазақстан 
Республикасының азаматтары психологиялық даярлаудан өтуі тиіс. 

Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала-
ларды өз отбасына тәрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген Қазақстан 
Республикасының азаматтарға  психологиялық даярлаудан өту курсы 3 ай,  
аптасына 1 рет «Skype» қосымшасы арқылы онлайн режімінде «Айналай-
ын», облыстық №1 балалар үйлерінде және Жаркент қаласының облыстық 
зерде бұзылыстары бар жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға арналған арнайы   мектеп-интернатында өтеді. Балалар 
үйлерінің байланыс телефондары:

- Талдықорған қаласындағы «Айналайын» балалар үйі: 8 (7282) 32-82-51, 
30-23-22;

- Алматы қаласында орналасқан облыстық №1 балалар үйі: 8 (7272) 69-
62-40;

- Жаркент қаласының облыстық зерде бұзылыстары бар жетім балалар 
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған арнайы 
мектеп-интернаты:  8(72831) 9-12-69.

Жетім балалар мен ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды 

өз отбасына тәрбиелеуге қабылдауға 
тілек білдірген ҚР-ң азаматтарына  

психологиялық  даярлау курсы 

Согласно приказа министра об-
разования и науки Республики Ка-
захстан от 27.04.2020 года №165 
с 1 июля текущего года граждане 
Республики Казахстан, желающие 
принять детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 
воспитание в свою семью, обязаны 
проити курсы психологической под-
готовки.

По области курсы психологиче-
ской подготовки граждан Республи-
ки Казахстан, желающих принять 
детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на вос-
питание в свою семью проводят-
ся в детском доме  «Айналайын»,  
в областном детском дома №1,  

Курсы психологической подготовки граждан 
Республики Казахстан, желающих принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в свою семью

специальной школе-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с наруше-
ниями интеллекта в г.Жаркент, в те-
чении 3 месяцев, в режиме онлайн 
через приложение «Skype» в не-
делю 1 раз. Контактные телефоны 
детских домов: 

- Детский дом «Айналайын» 
г.Талдыкорган: 8(7282) 32-82-51, 30-
23-22; 

- Областной детский дом №1 г. Ал-
маты: 8 (7272) 69-62-40;

- Специальная школа-интернат 
для детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с 
нарушениями интеллекта г.Жаркент. 
8(72831) 9-12-69. 

***

Хадис шәрифте: «Рамазан-
да бір қонаққа ауызашар берген 
адамға Сырат көпірін өту оңай 
қылынады.» делінген. (Уәсиләт-
ун-нажат)

Ораза тұтқан кісіге бір құрма не-
месе бір кесе сүт берген адам да 
ауызашар бергендей сауапқа ие 
болады. Пайғамбарымыз: «Кімде-
кім Рамазанда ораза тұтқан 
кісіге ауызашар берсе, күнәлары 
кешіріледі. Ораза тұтқан кісінің 
сауабына тең сауап бұған да 
беріледі» деді.(Бәйһақи)

Міне ауызашар берудің сауабы 
осындай екен. Айлардың сұлтаны 
– Рамазан айында ауызашар беру 
үлкен сауапты іс саналмақ. Бұл 
ізгілікті, қасиетті істе: 

Арсыз күлкің тиылмас, 
                                  жылауың да,
Айтысың да басылмас, 
                                       ылаңың да.
Араздасып ағайын кетер еді,
Бір қария болмаса бір ауыл-

да - дегендей ауылдың береке 
- бірлігіне ұйытқы болып жүрген 
Қарашілік ауылында тұратын 
ақ әжелеріміздің белді мүшесі 
Құмарбекова Төлеухан апамыз 
бастап, кітапханашы Мұздыбаева 
Сайлаухан апамыз қостап 
ауылдағы он отбасы бірігіп, өткен 
жылы ғана пайдалануға берілген 

ауыл мешітінің хатымханасында 
дастархан жайып, қасиетті Рама-
зан айымен құттықтап, ауыз ашар 
берді. Ауызашарға барлық ауыл 
тұрғындары, ауыз бекіткендер 
түгел шақырылыпты. Ауданнан 
ауданндық мешіттің бас имамы 
Анарбай Тасболатұлы аудандық 
"Қобызшы Молықбай" атындағы 
мәдениет үйінің өнерпаздарын 
арнайы "Жарапазан" айттыруға 
ала барған екен. Олар жарапазан-
мен қоса жиналған жамағаттың 
көңілін көтеріп, басқа да діни 
әндермен бірге ауылға арналған, 
береке - бірлікке шақыратын 
әндер де орындады. Бас имам 
Анарбай Мәнбетов - Жора - жол-
дастарымызбен жақын туыста-
рымызды ауызашарға шақырған 
сияқты, біз де олардың қонағы 
боламыз. Осылайша адамдардың 
бір-біріне деген бауырмалдық, 
жомарттық сезімдері арта түседі. 
Оразаларыңыз қабыл болсын. Ау-
ызашарды ұйымдастырушыларға 
Алла разы болсын,-деді. 

Шараны ұйымдастырушы ақ 
әжелеріміз де дастархан басын-
да өз өнерлерін ортаға салды. 
Жиналған жамағат ауызашардан 
кейін ауыл мешітінде Құптан на-
мазын оқып тарасты.

Ербол СЫМХАНОВ.

АУЫЗАШАР БЕРУ - САУАПТЫ ІС
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Еліміз тәуелсіздік алған алғашқы он 
жылдықта тарихымыздың ақтаңдақ 
тұстары болып келген Кеңес Одағы 
құрамында болған кезеңдегі тари-
хи жағдайлар аса үлкен құлшыныспен 
зерттелді. Саяси қуғын-сүргін көрген ары-
старымызды ақтаулардан бастап Алашор-
да, халықты ұжымдастыру мен аштық, сая-
си репрессиялар тарихы терең зерттеліп, 
көптеген шындықтардың беті ашылды. 
Осы ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы 
Қазақстанда саяси жағдайларға қатысты 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің Төралқасы комиссиясының 
қорытындысында: «Күштеп қысым жа-
сау мен дөрекі озбырлыққа қарсылық 
ауыл шаруашылық өндірісінің күрт 
құлдырауынан ғана көрініп қойған жоқ. 
Бүкіл елдегі сияқты, Қазақстанда да халық 
ашықтан-ашық наразылық көрсетті, ол 
бірсыпыра реттерде шаруалардың қарулы 
қимылына ұласты. 

Қазақстанда 1929-1931 жылдары 372 
көтеріліс болды, оларға 80 мыңға жуық 
адам қатысты. Әсіресе, Созақ, Шемонаи-
ха, Бұқтырма, Ырғыз, Қазалы, Қармақшы, 
Самар, Абыралы, Биен-Ақсу, Шыңғыстау, 
Бәрібаев, Қастек, Балқаш, Шұбартау, 
Маңғыстау және басқа аудандардағы ша-
руа қозғалыстары ерекше қасіреттермен 
әйгілі болды. Көтерілістің аяғы халықтың 
республикадан тыс жерлерге, соның ішінде 
шетелдерге үдере көшуіне жалғасты», 
-деп келтірілген еді. Кеңес өкіметінің 1928 
жылғы байларды кәмпескелеу саясаты 
үлкен қателікке ұрындырды. Мәскеудің 
тікелей тапсырмасын орындау мақсатымен 
жергілікті жердегі атқамінерлер күштерін 
салып, мыңдаған байларды, орта ша-
руаларды кәмпескелеп, малдарын тар-
тып алып, өздерін жер аударды. Соның 
кеселінен кедей байғұстар аш қасқырша 
ол малды талан-таражға салып, аз уақытта 
жоқ етті. 

Біріккен мемлекеттік саяси басқарманың 
(ОГПУ-БМСБ) деректеріне сүйенсек,  
1929-1932 жылдар аралығында қазақ да-
ласында ұжымдастыру саясатына қарсы 
80 мың адам қатысқан 372 көтеріліс бо-
лып, барлығын да Қызыл Әскер, БМСБ-
ның әскерлері аяусыз басып, көтеріліске 
қатысқандар қатаң түрде жазаланған 
екен. Архив құжаттарын қарап отырсақ, 
шаруалардың үкіметке қарсы көтерілуі бір 
жерлерде бейбіт түрде өтсе, бір жерлерде 
қарулы қақтығыстарға ұласты. Жалпы осы 
көтерілістерге байланысты ғалымдар ара-
сында түрлі пікірлер қалыптасқан. Бірі оны 
«шаруалар толқуы» десе, бір ғалымдар 
«үкіметке қарсы наразылық», «кеңес 
үкіметіне қарсы наразылық», «шаруалар 
көтерілісі», «көтеріліс», «халық көтерілісі» 
деп жазып жүр. Қалай аталса да бұл 
халықтың үкіметтің жүргізіп отырған қысаң 
саясатына қарсылық білдірген жан айқайы, 
наразылығы болды.

1930 жылдың 19 ақпанында  колхоз 
құрылысын өрістету  және бай-кулактарға 

 1930 жылғы Ақсу ауданындағы халық 
көтерілісі: "Тарихы мен тағылымы" 

қарсы күресу туралы қаулы қабылданды да 
мал-мүлкі тәркіленген байларды жер ауда-
ру мәселесін округтік атқару комитеттеріне 
берді. Осы жылдың қаңтар-ақпан айла-
рында үкімет тарапынан жасалған зорлық-
зомбылыққа қарсы бой көрсетулер белең 
бере бастады. Ондай көтерілістер қазақ 
елінің барлық аудандарында дерлік өріс 
алды. Мал-мүлікті жаппай тәркілеп, кол-
хоз ұйымына күштеп көндіру әрекеттері, 
«шаш ал десе бас алған» кеңес шолақ са-
ясатына, оспадарсыз салыққа, озбырлық 
істерге төзбеген халық 1930 жылы көктем 
мезгілінде наурыз айының 20-нан бастап 
көтеріліске ұмтылады. Мақсаттары түрмеге 
қамалған игі жандарды босатып, кеңестіктер 
озбырлығына қарсылық білдіру. «Матай 
елінің игі жақсыларын Ақсудағы түрме 
қамауынан шығару үшін, Бөрте елінен бастау 
алған «Бөрібай көтерілісі» 1930 жылы, 25 на-
урызда Бүйен-Ақсу ауданында №3 ауылында 
жиын өтіп, оспадарсыз азық-түлік салығына, 
асыра сілтеуге қарсы тұрып, сол ауылдан 
бастау алды. Қара халық аша, таяқ, балта-
мен қаруланып келіп, Ақсудағы түрмеден, 
бастапқыда ұсталған игі, жақсыларды бо-
сатып алды. Көтерілген халық бірнеше елді 
мекендерді басып алып, ұстап тұрды. Ақ-
қарасын анықтамай, қызылдар көтеріліске 
қатысқандарды жазалаған», - делінеді.

Ақсу мекенін Қылиев Бисебай, Сарбасов 
Арнай басқарған матай елі көтерілісшілері 
1930 жылы, 26 наурыз күні басып алады. 
Қызылдар ондағы қаруларынан айырыла-
ды. Қамалған игі жақсылар түрмеден бо-
сатылады. Көтерісшілердің саны жүздеп 
көбейеді. Екіге бөлініп, бір бөлегі Қапалға, 
бірі Сарқанға қарай бет алады. Бірақ, 
қаруланған қызылдар отрядтары шығып, 
көтерілісті жедел басады. Кеңес өкіметінің 
ОГПУ органдары шұғыл қимылға көшіп, 27 
наурыз күнгі кешінде Ақсудағы көтерілісті 
басуға 25 жауынгерден тұратын, 7 вин-
товка қалғандары аңшы мылтығымен, оқ-
дәрісі мол, қаруланған жазалаушы отряды 
суыт жөнеледі. Жазалаушы отряд 28-ші 
наурыз күні Ақсуға бір шақырымдай жерде 
көтерісшілермен кез болып қалады. Қым-
қиғаш атыс басталып, жазалаушы отряд 
қоршауға түседі. Түн қараңғысында жазала-
ушы отряд ебін тауып, қоршау қыспағынан 
сытылып шығып, Сарқанға жетеді. Жаза-
лаушы отрядтан Сарқан комсомолының хат-
шысы ғана жараланған. «Ақсу көтерілісінде 
НКВД-ның қолынан 68 адам өліп, 517 адам 
тұтқынға алынды», - делінген. Тергеу ісінің 
қорытынды құжатында: «Бұл көтеріліс үш та-
рапты Ақсу, Сарқан, Қапал бағытына қарасты 
өткен. Қарашоқыда өткен жиынды Сыртта-
нов Сардарбек, Батырбеков, Тасыров (ша-
барман) дегендер ұйымдастырған. Олар 
Арасан, Сарқанды басып алмақ болған. 

Бөрте елін Сарбасов Арнай, Қылиев Бисе-
бай деген азаматтар қолдап, Ақсуды алған. 
Қапал бағытын Тәнекенің Қожабегі басқарып, 
Арасанды алған»,-делінеді. Бәріне қарсы 
қаруланған отрядтар шығып, күдік туғызған 
жанның барлығы ұсталады. Ұсталғандарға 
«кеңес өкіметіне қарсы болдыңдар» деген 
айып тағылып, түрмеге қамалады. ОГПУ-
дің орталыққа берген мәліметтерінде 1930 
жылы Ақсу аймағындағы ірі көтеріліс жой-
ылды. Аталған көтерілісті бай және Ала-
шорда элементтері басқарған. ОГПУ ор-
гандары 1930 ж. Сонымен бірге Лепсі, 
Сарканд, Черкасский және т.б. «Тоғыз» деп 
аталатын контрреволюциялық ұйымдардың 
жойылғаны туралы ақпарат берген.

Алматы облысының мемлекеттік архив 
қорларында сақталған деректерге назар 
салсақ, көтеріліске қатысушылардың бірі 
Байгөбеков Ахмет 1881 жылы Алматы об-
лысы, Ақсу ауданының 6 ауылында туған. 
52 жаста.  1930 жылы наурыз ауындағы 
көтеріліске белсенді қатысушы, бұрын істі 
болмаған, бай, сауатты. 1933 жылы 23 
мамырда ОГПУ үштігінің шешімімен сол 
кездегі қылмыстық кодекстің 58 баптың 7 
тармағымен 10 жылға бас бостандығынан 
айырылған. Тешербаев Бейсембі 45 жаста,  
Алматы облысы, Ақсу ауданының 6 ауылын-
да туған, сауатсыз, бұрын істі болмаған, бай, 
бұрынғы старшынның баласы, 1930 жылы 
наурыз ауылындағы көтеріліске белсенді 
қатысушы. Селізбаев Сейтқазы 34 жаста, 
Алматы облысы, Ақсу ауданының 6 ауылын-
да туған, сауатты, бұрын істі болмаған, бай, 
бұрынғы саудагер, тері илейтін заводы бар.  
Есімбеков Ақамбай 52 жаста, Алматы облы-
сы, Ақсу ауданының 6 ауылында туған, сау-
атсыз, бұрын істі болмаған, бай. Кереқұлов 
Әлібек 63 жаста, Алматы облысы, Ақсу 
ауданының 6 ауылында туған, астық дайын-
дау жоспарын орындамағаны үшін 3 жылға 
сотталған, 1930 жылы байлар көтерілісіне 
белсенді қатысушы. Жүнісов Қожа 66 жаста, 
Алматы облысы, Ақсу ауданының 6 ауы-
лында туған, сауатсыз, бұрын істі болмаған, 
бай, ертеде 3 жыл ауыл старшыны болған, 
1930 жылғы байлар көтерілісіне белсенді 
қатысушы. Байбашев Күшік 58 жаста, Ал-
маты облысы Ақсу ауданының 6 ауылында 
туған, шала сауатты, бұрын істі болмаған, 
бай. Ақжігітов Исағұл 38 жаста, Алматы об-
лысы, Ақсу ауданының 6 ауылында туған, 
сауатты, бұрын істі болмаған, бай. Өтемісов 
Мырзабек 44 жаста, Алматы облысы, Ақсу 
ауданының 6 ауылында туған, бұрын істі 
болған шөп шабу науқанын тоқтатқаны үшін, 
1917-1918 жылдары ақтар әскерінде қызмет 
еткен, бай-алыпсатар. Жексенбеков Ыдырыс 
33 жаста, Алматы облысы, Ақсу ауданының 
6 ауылында туған, бұрын істі болмаған, бай, 
1930 жылғы байлар көтерілісіне белсенді 

қатысушы. Балабеков Қабдулла 20 жаста, 
Алматы облысы Ақсу ауданының 6 ауылын-
да туған, бұрын істі болмаған, байдың бала-
сы. Ахметов Құрманғали 25 жаста, Алматы 
облысы, Ақсу ауданының 6 ауылында туған, 
шала сауатты, бұрын істі болмаған, байдың 
баласы. Арқабаев Сатифулла 31 жаста, 
Алматы облысы, Ақсу ауданының 6 ауы-
лында туған, сауатты партия мүшесі, бұрын 
істі болмаған, кедей. Мырзабаев Нұрбек 26 
жаста, Алматы облысы, Ақсу ауданының 6 
ауылында туған, бұрын істі болмаған, орта-
ша. Сүлейменов Жексебек 21 жаста, Алма-
ты облысы, Ақсу ауданының 6 ауылында 
туған, бұрын істі болмаған, байдың баласы, 
1930 жылғы байлар көтерілісіне қатысушы. 
Даданов Орынбасар 38 жаста, Алматы об-
лысы, Ақсу ауданының 6 ауылында туған, 
партия мүшесі, кедей. Киреев Константин 
Федорович орыс, Лепсі ауданы, Покровка 
селосының тұрғыны, 25 жаста, бұрын істі 
болмаған. Орташа. Женгілбаев Жүніс 65 
жаста, Алматы облысы, Ақсу ауданының 6 
ауылында туған, бұрын істі болмаған, ке-
дей, 1930 жылғы наурыздағы көтеріліске 
қатысушы. Осы аталған азаматтар қуғын 
сүргін құрбандарын толық ақтау өңірлік 
комиссияның  тізіміне енгізілді. 

1930 жылдарда болған шаруалар 
көтерілісінің нәтижесі аса қайғылы бол-
ды. Себебі, Кеңес өкіметі көтеріліске 
қатысты дегендердің барлығын аяу-
сыз жазалады. Басшылары өлім жа-
засына кесілді. Қалғандары 10 жыл-
мен 3 жылдың аралығында сотталды. 
Көтеріліске қатыспаса да бірақ біле тұра 
тиісті орындарға айтпағандар да сотталып 
кете барды. Бір жағынан аштық қысқан, 
екіншіден, үкіметтің қысаң саясатынан 
әрі нақақтан жазалауына іліккен шаруа-
лар жерін, елін тастап басқа өңірлерге 
қашуға мәжбүр болды. Осы жылдар 
аралығында Қытай жеріне мыңдаған ша-
руалар мал-жандарымен өтіп кеткен. Кол-
хоздардан қашып, шетелге өтуге қамданып 
жүргендерді және шекарадан жасырын өтіп 
бара жатқандарға кеңес әскерлері тосқауыл 
құрып,  қырып тастауға дейін барған.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.К. Тоқаев 2020 жылғы 24 қарашадағы 
«Cаяси қуғын-сүргін құрбандарын толық 
ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия 
құру туралы» Жарлығында басты міндет – 
халықаралық стандарттар мен құндылықтар 
негізінде саяси қуғын-сүргіннің жазықсыз 
құрбандарына қатысты тарихи әділдікті 
қалпына келтіру, олардың адал және игі 
есімдерін халық пен ұрпақтарына қайтару 
міндетін қойды. 

Осы мақсатқа толыққанды қол жеткізу 
үшін архив қызметкерлері, тарихшылар, 
заңгерлер, өлкетанушылар, саясаттанушы-
лар, ізденушілер, құқық қорғаушылар және 
өңірдің басқа да зерттеушілерінің алдында 
үлкен маңызды міндеттер тұр.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК АРХИВІ. 

Қазірде Қазақстанда болашаққа 
деген сенім бар! Біз жастар 
жарқын болашаққа сенеміз 
және армандай аламыз, нақты 
сеніммен алдымызға мақсаттар 
қоямыз. Бұл – Отанымыздағы 
тұрақтылық пен бейбітшіліктің 
арқасы. Кейбіреулер менен От-
анды не үшін жақсы көресің деп 
сұрап жатады. Меніңше, бұл 
сұрақ қате. Кейде бұл сезім мен 
туа салысымен-ақ жүрегімде 
пайда болғандай көреді. Әрине, 
бұл сезімнің орнығып, сана-
лы дәрежеге жетуі үшін ата-
анамның, мұғалімдерім мен 
оқытушыларымның рөлі ерекше. 
Өйткені олар маған Отанымның 
табиғатын, халқын, салт-дәстүрі 
мен тарихын таныстырды. Отанға 
деген махаббатымды арттыруға 
көмектесті. 

Отанды оның ұрпақтан-ұрпаққа 
берілетін салт-дәстүрлері үшін, 
кең даласы мен асқар таулары 
үшін, сарқырап аққан өзендері мен 
айдын көлдері үшін жақсы көруге 
болады. Маған оның әр тасы 
қымбат. Дегенмен әр адамның 
Отаны – өзінікі. Және әркім оны 
өзінше жақсы көреді. Шынында, 
Мұқағали айтқандай, Отанның 
бәрін сүйесің, тасынан бастап, 
шырылдаған бозторғайына дейін. 
Тұтастай, бөлмей, барымен жақсы 

МЕНІҢ ОТАНЫМ
көресің. Жақсысын да, жаманын 
да қабылдай аласың. Отан ол тек 
сенің ОТАН ың болғаны үшін ғана 
қадірлі, аяулы. Тек жүрексіз адам-
дар ғана Отанға деген ең биік, ұлы 
сезімді сезіне алмайды. Отан – әр 
адамда жалғыз. Оған деген ма-
хаббат та – жалғыз. Біз тыныш та 
тату өмір сүруімізге жағдай жа-
сап жатқаны үшін елбасымызды 
құрметтейміз. 

Әрине, әр түн сайын ұйқыға 
жатарда ертең аман-есен 
оянатынымызға, болашағымызға 
еш қауіп жоқ екенін сезініп, сенеміз. 
Өмірде одан басқа адамға не ке-
рек? Жер бетіндегі тыныштық пен 
бейбітшілік - әр адамның ең ба-
сты тілегі мен қалауы. Міне, менің 
Қазақстаным осындай! Оны қалай 
сүймеске? Біз мемлекетіміздің 
өткенімен мақтанып, оның бүгіні 
мен келешегі үшін аянбай тер 
төгіп, өмірімізді арнаймыз. Отан 
өз-өзінен құралмайды, ол адам-
дардан тұрады. Сондықтан да әр 
адам оны барынша сақтауға ты-
рысуы керек. 

Әр адам Отаны үшін жанын 
бере алуы керек дейміз ғой, со-
нымен қоса Отаны үшін өмір сүре 
алуы да маңызды. Отанды қорғау 
үшін әскер болу шарт емес. Әр 
адам табиғатты қорғаса, оның өзі 
Отанды қорғағанмен тең болады. 
Отанға қызмет ету ол – қайыңды 
барып сүю емес, ең қымбат 
адамдарыңа көмектесу, оларға 
қиындықта қол үшін беру деген 
сөз. Себебі әр адам ол – Отан. 

 Жансая ҚАЙСАНОВА, 
Көшкентал ауылдық округі 

жастар нұсқаушысы, 
«AMANAT»  партиясының 

белсенді мүшесі.

Халқымызға қайта оралған 
Ұлыс тойын мерекелеу 
Қ.Сәтбаев атындағы орта мек-
теп- гимназиясының мектепал-
ды даярлық сыныптарында ата-
лып өтті. Мектебімізде ұлттық 
қол өнерімізді дәріптей отырып 
өз тарихымызды ұмытпау 
мақсатында  ұйымдастырылған 
көрме бүлдіршіндердің 
қызығушылығын арттыра түсті. 
Мектепалды даярлық қазақ-
орыс сыныптарының ара-
сында  өткен тәрбие сағаты 
жоғары деңгейде өтті. Ұлттық 
ойындар, салт - дәстүрлер мен 

Мектептегі 
«Армысың, әз - 

Наурыз!»

әдет - ғұрыптардан қойылған 
көріністердің арты әдемі ән 
мен тақпақтарға жалғасты. 
Балаларға қазіргі  кезінен 
халық мұраларын, өз жерін 
қастерлеуді үйретсек, олардың 
ертең өз елінің нағыз азаматта-
ры болып өсуіне қосқан үлесіміз 
зор болады деп ойлаймын.

Құт - береке дарыған егеменді 
қазақ даласында бірлігіміз жара-
сып, наурыздан - наурызға жете 
берейік.

Гүлзира ТАЗАБЕКОВА,
мектепалды даярлық 

сынып жетекшісі. 

Қазақтың қанында жылқы ма-
лына деген махаббаты мен оған 
деген сүйіспеншілігін сөзбен 
жеткізу мүмкін емес шығар, 
сірә... Қазақ халқы мал баққан 
елміз . Біздің ұлтымыз мал десе, 
ішкен асын жерге қоятын ұлт. Ат 
– ер қанаты деп те бекер айтыл-

ТҰЛПАРЫМ

маса керек?!  Қазақтың жігіттері 
де, қыздары да ат құлағында 
ойнайды. Көкпар, бәйге,  қыз 
қуу ойындары қазақтың ұлттық 
ойындарына жатады. Соның 
ішінде жүйрік атты - иесі бәйгеге 
баптағанда өте абай болған. Ол 
жылқы жекеменшігі болғанымен, 
оны сатуға, басқа жаққа сыйлауға 
құқы болмаған деседі. Өйткені 
ол – елдің аты, ел намысы сынға 
түсер айтулы аламанға бүкіл 
ру, бүкіл ауыл, өңір болып сол 
аттың тілеуін тілеген. Ол атқа 
арнайы салмағы жеңіл, өзі ша-
бандоз өрімтал баланы таңдап 
шапқызған.   

Біздің үйде ала бие бар. Менің 
арманым – соның құлынын 
Қызылағаш ауылындағы 
«Қараторғай» - деп аты шыққан 
жылқы сияқты атымды шығарса 
деймін. Осы биенің суын, 
шөбін, жемін беріп асырап- 
бағып  құлынын жарыстарға  
қатыстырып орындар алып жүр,- 
деп оны маған кіндік атам берді. 
Содан мен оған шөбін, суын, 
жемін беріп жүрмін. 

Нұрқанат ҚУАТБЕКҰЛЫ, 
«Қызылағаш негізгі орта 

мектебі, МДШО» КММ-нің
5-сынып оқушысы.
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Жетісудағы ел ішінде 
«Ақсудан ұшқан аққулар» де-
ген өнегелі түсінік қалыптасқан. 
Олардың легі бұрын да болған, 
қазір де жалғасып келеді.  
Дәрігер деген кең ұғым, қастерлі 
мамандық. Бұл мамандық 
иелерінің жауапкершілігі де 
мол, атқаратын жұмыстары да 
ауқымды. Қызығы мен шыжығы 
қатар жүретін осынау маңызды 
салаға бүкіл өмірін арнаған  аб-
зал жандар қаншама. Солардың 
бірі – Жұмагелдин Әшімғали 
Құсайынұлы – 70 жаста!

Әшімғали Құсайынұлы – 
денсаулық сақтау саласының 
үздігі және тағы да басқа көптеген 
төсбелгілер мен марапаттардың 
иегері. Бір сөзбен айтқанда 
нағыз адам өмірінің қорғаушысы 
бола білді.  Әшімғали ағамыздың 
өмірбаянына қысқаша тоқталып 
кетейін.

Жұмагелдин Әшімғали 
Құсайынұлы  14 сәуір күні, 
1952 жылы Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Қарауыл төбе 
ауылында  дүниеге келді. 1958 
жылы  1- сыныпқа барып,  1968 
жылы Сарқан ауданы, Қойлық 
ауылында 10 жылдықты бітіріп 
шықты. 1969-1970 жылдары Ал-
малы ауылында атақты еңбек 
ері қойшы Бушаев Күмісбекте 
көмекші болып жұмыс істеді. 
1970-1973 жылдары Совет 
Армиясы қатарында әскери 
қызмет міндетін атқарды. 1973-
1976 жылы Алматыда СМУ-5 
мекемесінде құрылысшы болып 
жұмыс істеді.

1975 жылы Алма-
ты мемлекеттік медицина 
институтының дайындау курсы-
на қабылданып,   1976 жылы 
ойдағыдай аяқтап, Алматы 
мемлекеттік медицина инсти-
тутына емдеу бөлімінің  1-курс 
студенті болып қабылданды. 
1982 жылы бітіріп шығып, 
1982-1983 жылы Талдықорған 
облыстық ауруханасында 1 
жылдық интернатура практика-
сын өтіп, 7-ші шілде 1983 жыл-
дан Қапал орталық аудандық 
ауруханасының хирургия 
бөліміне «хирург дәрігер» бо-
лып жұмысқа қабылданды. 
1986 жылы Алматы қаласына 
қараша- желтоқсан айларында, 
мамандығын жетілдіру курсында 
жүріп, 16- желтоқсанда болған 
оқиғаның ортасында болып 
(Их разыскивает милиция) де-
ген альбомның бірінші бетінде 
іздеуде болды. Бірақ тергеу 
орындарының қызметкерлерінің 
қолынан аман қалып, соның 
арқасында осы бүгінгі күнге жет-
кен жетістіктерге жетті.  1989 
жылдан хирургия бөлімінің 
меңгерушісі, 1991-1996 жылы 
Қапал орталық аурухананың 
бас дәрігерінің ұйымдастыру 
жөніндегі орынбасары. 1996-
1998 жылдары Қапал ауда-
ны Міндетті медициналық 
сақтандыру қорының директоры 
болып қызмет атқарды. 1998 
жылы 4 мамырдан Ақсу ауданы-
на денсаулық сақтау мекемесінің 
бас дәрігерінің орынбасары бо-
лып тағайындалды. 

1999 жылы 15 желтоқсан 
айында Алматы облысы 
денсаулық сақтау жүйесінің 
реформаға түсуіне сәйкес, 
130 төсектік «Жансүгіров кент 
ауруханасының» бас дәрігері 
болып тағайындалды. 1986-
1990 жылдары Қапал ауданын-
да ауылдық советтің депута-
ты, 2004-2007 жылдары Ақсу 
аудандық мәслихаттың депута-
ты болып сайланды.

Осы қызметте істегеннен 
бері ауданның денсаулық 
сақтау саласында көптеген 
өзгерістер болды. Бас 
дәрігердің басшылығымен 
тұрғындарға дәрігерлік көмек 
көрсету жақсарып, ана мен 
бала өліміне жол бермеу 
мақсатында көптеген шаралар 

ӘШІМҒАЛИ ҚҰСАЙЫНҰЛЫ – 70 ЖАСТА!

ЕҢБЕГІН ЕЛ ТАНЫҒАН 
ТҰЛҒА

медициналық техникамен толық 
қамтамасыз етілді. 2007-2008 
жылдары аудан көлемінде 
Суықсай  ауылдық емханасы – 90 
млн., Матай ауылдық ауруханасы 
– 180 млн., Арасан ауылдық ем-
ханасы – 102 млн., Б. Сырттанов 
ауылдық емханасы – 104 млн., 
Қызылағаш ауылдық емханасы – 
69 млн., Сағакүрес медициналық 
пункт – 32 млн., Қазақстан МП 
– 32 млн., Егінсу МП – 20 млн., 
Ақтоған МП – 20 млн.  жаңадан 
медициналық ғимараттар салын-
ды. 

Әшімғали Құсайынұлы өз 
білімін үнемі жетілдіріп келді, 
ұйымдастырушылық қабілетімен, 
көпшілікпен ортақ тіл тауып, 
ұжым және өз әріптестері ара-
сында үлкен беделге ие бо-
лып, кездескен қиындықтарды 
дұрыс шешіп отырды. Өз білімін 
жетілдіру жөнінде Қазақстандағы 
медициналық мекемелерден 
бөлек Москвада, Жапонияның  
Нагосаки қаласында білім ал-
мастыру мақсатында болып 
қайтты. 2002 жылғы «Денсаулық 
жылында» аудан халқының 
денсаулығын жақсартудағы 
жемісті еңбегі үшін ол Ақсу ау-
даны әкімінің «Құттықтау хаты-
мен» және де басқа да мадақтау 
қағазымен, құнды сыйлықтармен 
марапатталды.

Ол өзін нарық жағдайында 
білгір маман, іскер басшы 
ретінде көрсете білді. Аудандық 
денсаулық сақтау саласындағы 
мәселелерді шешу жолда-
рын жетік меңгерген, ол жыл 
сайын өзі басқарып келген 
мекеменің жұмысын жолға 
қойып, жақсы табысқа жетуіне 
ұйытқы болып келді. 2006 жылы 
еңбегі бағаланып, Қазақстан 
Республикасының «Зиялы аза-
маттары» кітабының VI томына 
енгізілді. 

17 сәуір 2007 жылы облыс 

әкімінің шешімімен облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының 
бұйрығымен Әшімғали 
Жұмагелдин Сарқан аудандық 
орталық  ауруханасының бас 
дәрігері болып ауыстырыл-
ды. Сарқан ауданы денсаулық 
сақтау саласында орталық 
аудандық ауруханада балалар 
жатып емделетін бөлім, терапия 
бөлімінде, әкімшілік бөлімінде 
күрделі құрылыс жұмыстарын 
жүргізді. Жаңа заманның тала-
бына сай медициналық құрал 
- жабдықтармен қамтамасыз 
етті. Су жүйесін, канализация 
жүйелерін іске қосты. Балалар 
кеңес беру бөлімінде сүт кух-
нясына жылу жүйесін жүргізіп, 
ағымды құрылыс жұмыстарын 
өткізді. Екіаша, Қарабөгет, 
Көктерек, Көкжиде, Максим 
Горький ауылдық емханала-
рын, Аманбөктер, Қарауылтөбе, 
Бақалы медпункттеріне күрделі 
құрылыс  жұмыстарын жүргізді. 
Салынғанына 17 жыл болып 
бітпеген әйелдер босанатын 
бөлімді арнайы экспертизадан 
өткізіп, 65 млн. теңгеге ПСД-
сын жасатып, аудан әкімінің 
(Т.Өміралин), облыс әкімі 
(С.Үмбетовтың) тапсырмасы-
мен Астана қаласына барып, 
ҚР Денсаулық сақтау министры 
А. Дернавойға кіріп, Сарқан 
қаласынан жаңадан орталық 
аурухана салуға 2 млрд.  теңге 
қаражат бөлетін келісім алып 
келді.

20 ақпан 2008 жылы Әшімғали 
аға облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының бұйрығымен 
Ақсу аудандық орталық 
аурухананың бас дәрігері болып 
қайтадан тағайындалды. Сарқан 
ауданында жаңа аурухана сала-
мын деген бастамасы аяқталып, 
халыққа қызмет көрсетіп жатыр.

2008 жылы Жұмагелдин 
Әшімғали Құсайынұлының бас-

Қызылағашта су тасқыны кезінде 
төрт жедел - жәрдем көлігі, ЖКХ-
ның УАЗ-ы, Казпоштаның УАЗ-
ымен аудандық мәслихаттың 
төрағасы Серікбек Серперба-
ев, аудан әкімінің орынбасары 
С.Қорғанбаевпен бірігіп, Ақтоған 
ауылының 307 адамын оның 
ішінде 152-сі 5 жасқа дейінгі бала-
лар, қалғандары үлкен адамдар, 
жүкті әйелдер Қызылағаш ауы-
лынан 40 км. жердегі Сағабүйен 
ауылына таң атқанша мектептің 
ғимаратына тасыды. Одан 
кейін де Қызылағаш ауылына 
Қазақстанның түкпір – түкпірінен 
келген қайырымдылық көмекке 
басшылық етті, келген тамақ, 
киім – кешек, жатын орын, ыдыс 
– аяқ соның барлығын өте үлкен 
білімділікпен су тасқынынан 
зардап шеккен ауыл адамда-
рына әділдікпен таратылып, 
дұрыс басқара білді. Қызылағаш 
ауылын су тасқыны басқаннан 
кейін ауданның денсаулық са-
ласы Әшімғали Жұмагелдиннің 
басқаруымен өте үлкен сала-
лы жұмыс атқарды, соның сал-
дарынан ешқандай жұқпалы 
аурудың түрі тіркелген жоқ. Бес 
айдың ішінде дүниеге келген 
96 сәби анасының құшағында 
аман – есен қалып, Қызылағаш, 
Ақтоған тұрғындарының ішінде 
үсікке шалынып, немесе жарақат 
алып, аурудың психикалық 
түріне шалдыққан адамдар 
болған жоқ. Осы Қызылағаштағы 
жасаған еңбегін ескеріп, ҚР «Нұр 
Отан» партиясының бірінші 
орынбасары Н.Нығматуллиннің 
қолымен «Алғыс хатпен» ма-
рапатталды және «Нұр Отан» 
партиясының XIII съезінде де-
легат болып сайланды. Меди-
цина саласының қызметкерлері 
өздерін өте жоғары санаттағы 
мамандар екенін дәлелдей 
білді. 2010 жылы 1 қаңтардан 
Қазақстан   Республикасы бой-

ынша кіргізілген бірыңғай ұлттық 
жүйені толық меңгеріп, аудандық 
денсаулық саласының медици-
на қызметкерлері бірден игеріп 
әкетті. Бүгінгі күні портал арқылы 
Қазақстанның кез - келген емдеу 
мекемелеріне Ақсу ауданының 
тұрғындары өздерінің көңілдері 
қалаған жерінде ем алуда. 2011 
жылы 1-ші жарты жылдықта 
аудандық денсаулық сақтау 
саласында жедел –жәрдем 
көліктерінің жұмысын қадағалау 
бағытында «GIPIS» новига-
тор технологиясы енгізілді. Ау-
дан көлеміндегі аурулардың 
құжат қағаздары компьютермен 
серверлік орталығы арқылы 
жүргізу жұмыстары кіргізілді. 
Аудан халқына қолжетімді 
медициналық көмек көрсету 
мақсатында 85 млн. теңгеге 
жылжымалы амбулатория 
Авто - Кар автопоезд алынды, 
ішінде 10 маман, керекті құрал 
- жабдықтармен қамтамасыз 
етілген, шалғай ауылдарға 
медициналық көмек көрсетеді. 
Бұл облыстағы бірінші Ато-Кар 
автопоезі еді.

2011 жылы ауданға - 10 
дәрігер, 30 орта буын медицина 
қызметкерлері, 2012 жылы 12 
дәрігер, 5 орта буын медици-
на қызметкерлері, 2013 жылы 
10 маман, 2014 жылы 9 ма-
ман медицина қызметкерлері 
келді. Жоғарыда аудандық 
денсаулық сақтау саласындағы 
еңбектері ескеріліп, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш  
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Алғыс ха-
тымен», Алматы облысы 
әкімдері С.Ә.Үмбетовтың, 
А.Т.Мұсахановтың «Құрмет Гра-
мотасымен», «Алғыс хаттары-
мен» облыс денсаулық сақтау 
басармасының, ауыл әкімдерінің 
бернеше рет «Құрмет Грамота-
сымен» және «Алғыс хаттары-
мен» марапатталды.

2011 жылы ҚР Тәуелсіздігініің 
20 жыл толуына байланысты ме-
дальмен, 2012 жылы Республи-
ка Парламентінің Мәжілісі мен 
мәслихаттары депутаттарының 
сайлауы кезінде «Нұр Отан» 
Халықтық Демократиялық 
партиясының сайлау 
науқанына белсене қатысқаны 
үшін «Нұр Отан» Халықтық 
Демократиялық партиясының 
төрағасы Н.Назарбаевтың 
«Алғыс хатымен», 2012 
жылы ҚР Денсаулық сақтау 
Министрлігі азаматтардың 
денсаулығын сақтау ісіндегі 
адал еңбегі үшін және Медицина 
қызметкерлері күніне орай ми-
нистр С.Қайырекованың «Алғыс 
хатымен», 2012 жылдың сәуір 
айында 60 жасқа толуына бай-
ланысты және Ақсу ауданының 
денсаулық сақтау саласына 
қосқан үлесін бағалай оты-
рып, Ақсу ауданының «Құрмет 
кітабына» есімі енгізілді.

2013 жылы Ресей, Украина, 
Беларуссия, Қазақстан 4 мем-
лекет арасындағы медицина 
саласының рейтингімен Ақсу 
орталық аудандық аурухана-
сы үздік 100 аурухананың ішіне 
кіріп, сала көсбасшысы атанып 
«Даңқ» орденімен марапаттал-
ды. 

2014 жылы Ақсу орталық 
аудандық ауруханасы облыс 
бойынша орталық аудандық 
ауруханалар ішінде бірінші 
орын алып А.Т.Мұсахановтың 
қолынан «Алғыс хат» пен 150 
мың теңге сыйлық алды.

2015 жылы 22 наурыз тойын-
да ел алдында Ақсу ауданының 
«Құрметті азаматы» деген 
атақ берілді. Зейнеткерлікке 
шығуына байланысты істеген 
еңбектерін бағалап, «Алтын 
дәрігер» деген медальмен ма-
рапатталды.

Әшімғали Құсайынұлы 
Орталық аудандық  ем-
ханада  100 млн. теңгеге 
күрделі құрылыс жұмыстарын 
жүргізіп, орталық аурухананың 
алаңына 52 түп шырша, 30 
түп қайың ағашын отырғызып, 
көгалдандыру жұмыстарымен 
де шұғылданған.

2018 жылы облыс көлемінде 
денсаулық сақтау саласында 
қосқан үлесі үшін «Шапағат» 
медалімен, 2020 жылы 
«Қазақстан Мәслихаттарына 

жүзеге асырылды. Медициналық 
мекемелерге күрделі құрылыс 
жұмыстары жүргізілді.

Әшімғали Құсайынұлы 
ауданның материалдық 
техникалық базасын нығайтуға 
көп көңіл бөліп, емдеу-сауықтыру 
мекемелерін кадрлармен 
қамтамасыз етуде елеулі жұмыс 
атқарды. 2007-2008 жылдары 
ауданға 6 жас маман әкелініп, 
жас мамандарды Елбасының 
және аудан әкімінің қолдауымен 
көтерме жалақымен және 
пәтермен қамтамасыз етті. 2005 
жылы Қопа, Қарашілік, Арасан, 
Сағабүйен ауылдарындағы ем-
деу сауықтыру мекемелері жеке 
ғимараттарға орналастырылып, 
барлық амбулаториялар және 
медициналық пункттар күрделі 
жөндеу жұмыстарынан өткізіліп, 
47 денсаулық сақтау мекемелері 
ЭВМ техникасымен, жедел 
– жәрдем автокөліктерімен, 

тауымен орталық аудандық ау-
руханадан «Нұр Отан» бастауыш 
партиясының  ұйымын ашып, 
бүгінгі күнге 260 адам «Нұр Отан» 
партиясының мүшесі. Уақытылы 
«Нұр Отан» партиясының 
мүшелері партия мүшесінің жар-
намасын орталық бухгалтерия 
арқылы төлеп отырды.

2009  жылы Қазақстан 
Республикасының   денсаулық  
сақтау  «Үздік» белгісімен, 
2010 жылы Қазақстан 
Республикасының денсаулық 
сақтау «Кәсіподақ үздігі» 
белгісімен, 2010 жылы 
Қызылағаш ауылындағы су 
тасқыны кезіндегі көрсеткен 
көмегі үшін аудан әкімінің 
«Құрмет Грамотасымен» мара-
патталды.

2010 жылы 11 наурызда  
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- 25» мерекелік медалімен, 
2021 жылы Руханият жаңғыру 
бағдарламасы аясында ауданға 
қосқан үлесі үшін «Батыр 
Бөрібай Матай» медалімен 
марапатталды. Жұмагелдин 
Әшімғали Құсайынұлы 2021 
жылы зейнеткерлікке шықаннан 
кейін де қарап отырмай, «Да-
ниал» атты ЖШС құрып, ау-
дан, облыс экономикасын 
көтеруге өз үлесін қосып жа-
тыр. Зейнеткерлікте болса да 
қоғамдық жұмыстарға өз үлесін 
қосуда. 

Бүгінгі таңда Ақсу ауданы 
«Аманат» партиясы ардагерлер 
кеңесінің төрағасы, Ақсу ауда-
ны қоғамдық кеңестің мүшесі. 
Жақын арада Республикалық 
қоғамдық кеңес съезіне делегат 
болып барып қайтты. Облыстық 
қоғамдық кеңестің мүшесі, 
облыстық «Аманат» партиясы 
ардагерлер кеңесінің мүшесі, 
облыстық денсаулық сақтау 
қоғамдық кеңесінің мүшесі, 
Ақсу аудандық «Білім және 
денсаулық 2 кеңесінің мүшесі.  
Еңбегі де бағаланып жатыр.

2018 жылы облыстық 
денсаулық сақтау 
басқармасының «Құрмет 
Грамотасымен» медицина 
күніне, 2019 жылы сайлауда 
көрсеткен ерекше еңбегі үшін 
Президентіміз Қ.К.Тоқаевтың 
«Алғыс хатымен», 2019 жылы 
«Нұр Отан» партиясының Ал-
маты облысының I-орынбасары  
Ғ.Сарыбаевтың «Алғыс хаты-
мен», 2020 жылы 1 желтоқсан 
Президент күніне байланысты 
Алматы облысының бірінші 
орынбасары Ж.Жөргеновтың 
«Алғыс хатымен», 2020 жылы 
аудан көлемінде экономика-
ны көтеруге қосқан үлесі үшін 
облыстық ауылшаруашылығы 
басқармасының төрағасы 
М.Жапаровтың «Алғыс хаты-
мен» марапатталды. Бүгінгі  күні 
өз еңбегін ауылшаруашылығы 
саласында жалғастыруда.

Әшімғали ағаның жұбайы 
Мажбиева Дина Арынқызы 
09.05.1954 жылы туылған. Ақсу 
орталық аудандық қазыналық 
банкте бас маман болып қызмет 
істеді, 2 баланың анасы.

Үлкен ұлы - Жұмагелдин Ду-
лат Әшімғалиұлы  12.12.1984 
жылы дүниеге келген. 2008 
жылы С.Асфендияров 
атындағы медициналық 
ұлттық университетінің ем-
деу факультетін бітіріп шығып, 
Еңбекшіқазақ ауданында 
орталық аудандық ауруханасын-
да хирург дәрігері болып жұмыс 
жасап жатыр. Қазақ, орыс, 
ағылшын, неміс тілдерін жақсы 
меңгерген. 2011 жылы төрт айға 
Германияға Мюнстер қаласында 

Он жағында үлкен ұл - Дулат. Алматы-
да 10 ауруханада хирург, келін ағылшын 
тілінің маманы, ұлдары үлкени - Даниал, 
кішісі - Дияс. 

Сол жағында кіші ұл - Мади жеке 

хирургия мамандығы бойынша 
оқып келді.  2012 жылы Алматы 
облысы бойынша «Жас дәрігер» 
номинациясының жеңімпазы 
атанды. Үйленген. Даниал мен 
Диас есімді ұлдары бар.

Кіші ұлы - Жұмагелдин Мәди 
Әшімғалиұлы  10.10.1986 жылы 
дүниеге келген. Т.Рысқұлов 
атындағы университетті 
ойдағыдай аяқтап, одан 
ары Қазақ Британдық 
университетінің газ-мұнай 
факультетін ойдағыдай бітіріп 
шықты. Қазақ, орыс, ағылшын 
тілін жақсы меңгерген. Алма-
ты қаласы Алатау ауданының 
әкімшілігінде қызмет жаса-
ды. Қазіргі таңда бизнесмен. 
Үйленген. 3 қыз, 1 ұлы бар. 
Есімдері - Аруна, Мадина, Дани-
яр, Дана.

Әшімғали ағамыз  былай-
ша айтқанда, аяқ астынан 
шыға келген адам емес. Бұл 
– біртіндеп қалыптасқан жігіт 
ағасы. Барлық сатыдан өткен. 
Шеберлігі де, азаматтық пози-
циясы да, патриоттық қасиеті 
де біртіндеп қалыптасқан. Осы 
70 жасқа ол барлық сатыдан 
өте отырып жетті.  Негізінен 
Әшімғали Құсайынұлы  бүгінгі 
жасына үлкен абыроймен келді.  
Тек дәрігер емес, өнерден де 
хабары бар, саясаткер де. 
Еңбегімен танылған тұлға екенін 
де дәлелдеді. Ал, ондай жан-
жақты қыр кез - келген адамда 
бола бермейді. Сондықтан біз 
оны бір жағынан ақылшы аға 
ретінде мақтаныш етеміз, екінші 
жағынан таңданамыз. 

Еңбегіңіз орынды бағаланып, 
«ҚР халық ағарту қызмет ісінің 
үздігі», «Еңбек ардагері»,  Ақсу 
ауданының «Құрметті азаматы» 
атанды. Жүйрік уақыттың ұшқыр 
қанаты Әшімғали Құсайынұлын 
мағыналы ғұмырының биік бір 
белесі – 70 жасқа алып жетті. 
Сіз осы кемелдікке тың жігер, 
жарқын көңілмен келіп отырсыз.

"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. 
Әшімғали ағамызды айту-
лы мерейтойыңызбен шын 
жүректен құттықтап, алдағы 
уақытта да денсаулығыңыз 
мықты, отбасында бақытты 
болуыңызға тілектестік 
білдіреміз. Жетпіс жасыңыз 
құтты болсын! Ел алғысын 
арқалай беріңіз!

Ләззат ҚАЛМҰХАМБЕТҚЫЗЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

кәсіпкер, келін - дизайнер. Алдында Ару-
на, Мадина, ұлы - Данияр, Әшімғали 
ағаның алдында ең кішкене қызы - Дана. 
Үлкен келіннің аты - Әсем. 
Кіші келіннің аты - Жанар.

Мемлекет басшысы 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында 
әлемдегі ең дамыған 30 елдің 
қатарына ену үшін халықты ру-
хани жаңғыртудың да ерекше 
маңызы барын айтты. Құнды 
құжатта  ұлттық сананы жаңғырту, 
бәсекеге қабілеттілікті арттыру, 
прагматизм, ұлттық бірегейлікті 
сақтау, білімнің салтанат құруы, 
Қазақстанның революциялық 
емес, эволюциялық дамуы 
сынды  маңызды бағыттармен 
қатар,  таяу жылдардағы  
атқарылуға тиіс міндеттер де 
атап көрсетілген.

Елбасы: «Мен 
қазақстандықтардың ешқашан 
бұлжымайтын екі ережені 
түсініп, байыбына барғанын 
қалаймын. Біріншісі - ұлттық код, 
ұлттық мәдениет сақталмаса, 
ешқандай жаңғыру болмай-
ды. Екіншісі - алға басу үшін 
ұлттың дамуына кедергі бо-
латын өткеннің кертартпа 
тұстарынан бас тарту керек» 
дейді. Расында да ХХІ ғасырға 

ӘЛІПБИ - ҰЛТ БОЛАШАҒЫНЫҢ НЕГІЗІ
лайық қасиеттерді бойға  дары-
ту, пайдасы аз даңғазалықтан, 
мақтангершіліктен бас тартудың 
маңызы зор. Аға ұрпақ өкілдері 
өсіп келе жатқан жастар бой-
ына  туған жерін, отбасын 
құрметтеу қажеттігін, барға 
қанағат тұту, еңбек ету, Отанды 
сүюді іспен дәлелдеуді, қоғамды 
құрметтеу мен сыйлау сын-
ды қасиеттерді сіңіру жолында 
түрлі форматтағы іс-шараларды 
ұйымдастырылуда.

«Табысты болудың ең іргелі, 
басты факторы білім екенін әркім 
терең түсінуі керек. Жастарымыз 
басымдық беретін мәселелердің 
қатарында білім әрдайым  бірінші 
орында тұруы шарт. Себебі, 
құндылықтар жүйесінде білімді 
бәрінен биік қоятын ұлт қана 
табысқа жетеді»,-деп Елбасы өз 
мақаласында атап өтті. Расында 
білім - ұлт өркениетінің өлшемі, 
ұлттың сапалық көрсеткіші де 
білімге тәуелді. Білімнің негізі 
әліпбиден, ұлттық жазу үлгісінен 
қаланады.

Әлемнің 112 мемлекеті ла-
тын қарпінде, 48 мемлекет 
араб әліпбиін пайдаланады 
екен. Әлемдегі ең дамыған 30 
мемлекеттің 22-сі латын әліпбиін, 
ең мықты экономикасы бар 10 

мемлекеттің 7-уі,  әлемдегі ең 
бай 20 мемлекеттің 18-і латын 
қарпін тұтынады. Дүние жүзінде 
бизнес жүргізуге ең қолайлы 
30 мемлекеттің 25-і де латын 
әліпбиін қолданушы елдер. Ең 
көп сілтеме жасалатын ғылыми 
мәтіндердің 61 пайызы латын, 
2,7 пайызы кирилл қарпінде 
көрінеді.

 Түркі тілдес халықтардың 

төл жазуы бітіг, яғни  олар 
руналық жазуды V-УІІІ ғасырда 
қолданған. VІІІ ғасырдан бастап, 
ел аумағында ислам дінімен 
бірге, араб жазуы тараған. Кеңес 
Одағы тұсында қазақтың төте 
жазуы, латын әліпбиі негізінде 
құрылған қазақ әліпбиіне ауы-
стырылды. 

Сөйтіп, 1929 жылдан бастап, 
1940 жылға дейін латын әліпбиі 

қолданылды. 40 жылдан ба-
стап, қазақтың латын әліпбиі- 
орыстың кирилл жазуы негізінде 
жаңа әліпбиге ауыстырылып, 
бүгінгі күнге дейін осы жазу 
жүйесін қолданып келеміз.

Латын әліпбиіне көшу туралы 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
2012 жылдың 14 желтоқсанында 
«Қазақстан-2050» Стратегия-
сын жариялаған кезде айтты. 
Елбасы «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласында 
2018 жылдан бастап, латын 
әліпбиін үйрететін мамандар-
ды дайындау жұмысын ба-
стау керектігін атап көрсетті. 
Ал 2025 жылға қарай, латын 
әліпбиі кирилл жазуымен қатар 
іс жүргізуге енгізіледі, сондай-
ақ,  оқулықтар, мерзімдік басы-
лымдар осы жазуды қолдана 
бастайды делінген.

Шындығында да латын гра-
фикасына негізделген әліпбидің 
маңызы зор. Өйткені бұл алды-
мен ұлт болашағы үшін жасалып 
жатқан ұлы іс. Екіншіден, жаңа 
әліпби қазақ тілінің бәсекеге 
қабілеттілігін арттырып, әлемнің 
ақпараттық кеңістігіне еркін 
кіруіне, озық технологиялар мен 
компьютер тілін меңгеруге жол 
ашады.

Гүлшат САДУАҚАСОВА,
Қапал ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы. 
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Кім адал еңбегінің 
арқасында ел құрметіне 
бөленсе, сол адамның өмірі 
ғибрат.  Біз сөз еткелі отырған 
азамат - Дубек Мұсанов 1937 
жылы Ақсу ауданы, Қаракөз 
ауылында дүниеге келген. 
Мұхтар Әуезов атындағы 
академиялық драма театры 
жанындағы актерлік студия-
ны және ҚазМУ-дің филоло-
гия факультетін бітірген.

Суықсай ауылындағы 
Ю.Гагарин атындағы мек-
тепте мұғалім, аудандық 
партия комитетіне нұсқаушы 
қызметінде болды. Аудандық 
мәдениет бөлімінің 
бастығы, Қазақ ВАСХНИЛ 
институтының тәжірибе 
шаруашылығы кәсіподақ 
ұйымының төрағасы, 
аудандық «Ақсу су құбыры» 
мекемесінің бастығы лауа-
зымындада қызмет атқарған 
абзал азамат 2020 жылы 
өмірден озды.

Дубек ағамызды еске 
алып отырғанымыз, осы 
азаматтың аса бір патриттық 
сезіммен іске асырған бір 
ерлік десе де болады, 
үлкен мәселенің шешілуіне 
қатысты әрекетін айтайық 
деп отырмыз.

«Еліңнің ұлы болсаң, еліңе 
жаның ашыса, азаматтық 
намысың болса, қазақтың 
жалғыз, ұлттық мемлекетінің 
нығайып – көркеюі жолын-
да жан теріңді сығып жүріп 
еңбек ет, жердің де, елдің де 
иесі өзің екеніңді ұмытпа!» 
деген Дубек ағамыздың 
сөздері кейінгі ұрпаққа  
қалған өсиет дерсің.  

Бұл ойды 1991 жылы Ақсу 
аудандық ауыз су құбыры 
мекемесінде басшы болып 
жүрген кезінде  қиындықтан 
қысылған әріптестеріне 
қайталай айтып, шыңдап 
отырғанын ол кісімен бірге 
қызмет жасаған Базар-
бек Аязбаев ағамызбен 
ә ң г і м е л е с к е н і м і з д е 
байқадық.

Өткенге біраз шегініс 
жасасақ, ол  Тәуелсіздіктен  
сәл бұрынғы, мекеме 
басқарған ағаларымыздың 
патриоттық сезімдері 
сынға түскендей кез  1991-
ші дағдарыс жылы бо-
латын. Осы кезеңде 
бірнеше өндірістік орындар 
тоқтап қана қоймай,тіпті 
ғимараттары бұзылыпта  
кеткен.

Ал Дубек ағамыз осы кезде 
Ақсу су құбыры мекемесінің 
басшысы еді. Мекемеде 
басшының орынбасары, 
алғаш мекеменің ірге тасын 
қаласқан ағамыз Базарбек 
Аязбаев, Петр Волабуев, 
Талғат Рахимов, Витя Вино-
градов сияқты азаматтарға 
патриотық сағаттың 
басталғанын, қазіргі 
қиындықтар тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарының 
уақытша қиындығы екенін 
айтып және сол кездерде 
Ақсу су құбырында  жұмыс 
жасайтын азаматтарды 
еңбекке жұмылдырып, 
табиғат байлықтарының 
ішінде судың орнының 
ерекшелігіне басты назар ау-
дара білді. Сөйтіп, адамзат  
баласы үшін күнделікті өмір 
қажеттілігі болып табылатын 
бұл байлық көзін ұтымды да 
үнемді пайдалана білудің 
жолдарын қарастыруға 
кірісті.

Осылайша, өздерінің 
қарақан бастарының  ғана  
емес, елдің қамын ойлаған 
ел жанды азаматтар  ел үшін 
аянбай еңбек етіп, қиын-
қыстау кезде де тығырықтан 
шыға білудің жолын тапты. 
Бар жауапкершілікті өз мой-
нына алып, қай жағынан 
алып қарасаң да маңызы 
өте зор шешім қабылдады. 
Атап айтсақ  ол  халықты 
сумен қамтамасыз ету 
үшін Ақсу өзенінің суын 
ауылға қарай бұру бола-
тын. Ауылдың халқы  үшін 
тұщы судың негізгі көзі   –  
осы өзен екені шындық. 

бірге Қадыр Мырзалиевтің 
төрағалығымен өткен 
Қасым Аманжоловтың «90 
жылдығына» арналған 
мүшайрада өлеңдері 
жеңімпаз деп танылып, ар-
наулы жинаққа енген.

Оның қаламынан туған 
«Киелі тас» повесі, «Ағынды 
менің Ақсуым» деректі 
кітабы бар. Өлеңдері «Жай-
дарман», «Жетісу жырлай-
ды» атты жыр жинақтарына 
енген, республикалық газет-
журналдар, облыстық га-
зеттер беттерінде өлеңдер 
топтамалары үнемі жария-
ланып келді. «Күй туралы 
аңыз», «Бөрібай батыр», 
«Құдайдың тізімінде қалған 
адам», «Қасым сондай бол-
маса» атты дастандары 
жарық көрді.

1990 жылы – «Батыр-
лар жылына» арналған 
облыстық мүшайрада «Қарт 
жауынгер жыры» баллада-
сымен ІІІ  орынға ие болды. 
Ілияс Жансүгіров өміріне 
байланысты «Қызыл там-
шы» драмалық поэмасы 
мен «Арсалан - Қымбат» ро-
манын жазды. Француздың 
ұлы драматургі Жан Батист 
Мольердің «Лекарь по нево-
ле» («Елде жоқ емші») пье-
сасын қазақ тіліне аударған. 
2006 жылы «Мұқағали 
Мақатаевқа», «Төлеген Ай-
бергеновке», «Даниярдың 
монологы», (Шыңғыс 
Айтматовтың «Жәмилә» 
повесінің ізімен) балладала-
ры жарық көрген. «Ағаңды 
таны, шырағым», «Сал 
дәурен» атты өлеңдеріне 
ақсулық сазгер М.Егінбаев 
әндер жазған.  

Халқының қамын ой-
лап, кейінгіге өлмес мұра 
қалдырған қазақтың әлемдік 
деңгейдегі ұлы ақыны 
Абайдың:

«Сенбе жұртқа тұрса да 
                          қанша мақтап, 
Әуре етеді ішіне 
                            қулық сақтап, 
Өзіңе сен, өзіңді 
                             алып шығар, 
Ақылың мен еңбегің 

екі жақтап», – деген 
дана тағылымын бала 
– шағасының, кейінгі 
жастардың жадына құйып, 
өсиет қып  айта отырып, адал 
еңбекке бейімдеп, замана 
көшінен қалмай, еліміздің 
абыройын асқақтата түссе 
деп армандап жырлайтын.

Ұлдарын ұяға, қыздарын 
қияға қондырып, олардан 
немере - шөбере көрген 
ардақты ата, асқар тау әке 
еді біздің Дубек ағамыз.

Зейнетке шыққаннан кейін 
де ауданымыздың қоғамдық 
жұмыстарына белсене ара-
ласты.  Аудандық «Қазақ тілі»  
қоғамының белсенді мүшесі, 
Ақсу аудандық мәслихатына 
депутат болып сайланды. 
Мерекелік медальдардың, 
көптеген Марапаттар мен 
Алғыс хаттардың иегері, 
оның ішінде еліміздің 
Тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың атынан 
да "Алғыс хат" алған.

«Еңбек адамды қашан да 
бақытқа бөлейді» деген сөз 
бекер емес. Адал еңбектің 
арқасында әр адам өз 
бақытын табады. Өзіне ғана 
тиесілі, өзіне ғана лайық жол-
мен жүріп, тірлік жасайды. 
Даналықтың, даралықтың 
негізін қарапайым ғана 
адамдық парасаттан іздеп, 
өзі мұрат еткен ісін абырой-
мен атқара біледі.

Ауданға сіңген еңбегі 
бағаланып,  Ақсу ауданының 
Құрметті азаматы  және 
еңбек ардагері атағына 
иегер, ақын, жазушылық 
еңбегінің арқасында  
Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі - Дубек 
Мұсанов ағамыз дүниеден 
озбағанда, биыл 85 жасқа 
келер еді...

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі. 

махаббатымды дәлелдей 
аламын. Патриот болу ол 
қиын нәрсе емес, өзіңнің 
тіліңмен, еліңмен мақтансаң, 
міне сен патриотсың. Патри-
от болу тек қана ұлттық киім 
киіп немесе халық әндерін 
тыңдау емес, тіпті бұларды 
істемеуге де болады. Ең бас-
тысы сен отанға адал қызмет 
етіп, еліңмен мақтанып 
жүрсең, бұның өзі отанға де-
ген махаббатты білдіреді.
Бүгінгі таңда,мына қиын –
қыстау тоқырау заманда, біз 
– яғни, ұжым, халқымызға 
деген махаббатты, нағыз 
патриоттық сезіммен қызмет 
етіп дәлелдеуіміз керек, -деп 
отыратын.

СӨЗ – құдіретті күш. Осы 
күшті пайдаланып ұжымды 
еңбекке жұмылдыру – Дубек 
ағамыздың да құдіреті.

Білсеңіз, ағамыз іскер, 
беделді басшы ғана емес, ел 
ағасы ретінде және ақындық, 
жазушылық дарынымен де 
жақсы танымал, сыйлы бол-
ды. Алғашқы өлеңдері халық 
ақыны Әбділдә Тәжібаевтың 
сәт сапар тілеуімен 
республикалық «Лениншіл 
жас» газетінде жариялана-
ды. Содан бастап өмірінің 
соңына дейін туындылары 
үзбей «Жұлдыз», «Жалын», 
«Парасат» журналдарында 
жарық көріп тұрды. «Жайдар-
ман», «Жетісу жырлайды» 
атты ұжымдық жинақтармен 

басқа шығындарға кетеді. 
Қызметкерлер ақша орны-
на елден түскен қой, ұн, т.б., 
заттай, азық-түліктей ақы 
алатын. Бұл түскен заттар-
ды мекемеде ағамыз өзі 
алмай, жұмысшылар бөліп 
алсын деп отыратын. Со-
нымен қатар жұмысшылар 
арасында ұйымшылдық пен 
ауызбіршілік сақтап, келісе 
отырып, әр жұмысшының бір-
біріне жұмыла көмекетесуіне 
ұйтқы болушы еді.

Міне, осындай патриоттық 
жігермен ел үшін еңбек еткен 
азаматтарды ауызбірлікке 
шақырып, Қазақстанның 
егеменді және тәуелсіз мемле-
кет ретінде алғашқы іргетасы 
қаланып келе жатқанын, 
ертеңіміздің  жарқын екеніне 
елді сендіріп қана қоймай, ел 
тәуелсіздігіне өзіндік үлесін 
қосқан  табанды жандардың 
бірі, осы сендер айналып 
келгенде- деп сендіретін де 
осы мақаламыздың кейіпкері 
марқұм Дубек Мұсанов 
ағамыз еді ғой. 

Мен - патриотпын! Мен 
елімді, жерімді, ұлтымды 
сүйемін! Мен отанымды, отба-
сымды сүйемін! Мен - тілімді, 
дінімді, ділімді сүйемін! Мен 
Қазақстан Республикасының 
Туын, Ән ұранды, Елтаңбаны 
құрметтеймін. Мен үшін аса 
қымбат осы құндылықтарға 
деген махаббатыммен 
мақтана аламын, және сол 

алды тез толатын. Қазіргі 
ғылым мен жаңа техноло-
гия жетілген заманда, сол 
қиындық тудыратын қоқыстар  
су тоспасында қалып, судың 
сол тоспадан бірнеше 
сүзгіден өтіп шығатыны 
белгілі.Ал, сол қиын кездер-
де барлық жұмыс қолмен 
жасалады. Жұмысшылар 
мұздай суға белуардан кіріп, 
темір тормен мұзды лайды 
шығарады. Суыққа шыдап, 
кезекпен түседі. Себебі ол 
кезде қазіргідей су тоспасы 
болмаған... . 

Содан соң, қыс айларында 
мұз қатып су жүйелері жа-
рылып жатады.Түнде ұйқы 
жоқ. Жұмысшыларға беретін 
жалақы да жоқ.Әрегідік, 
кейбірі күңкілдеп, осы біз 
неге ғана суыққа тоңып, 
ұйқысыз және демалыссыз 
жүрміз,бәрібір ешкім ақша 
төлемейді, халықта ақша 
жоқ- десе, көрдің бе, өзің де 
біліп тұрсың халықтың қал –
жағдайын. Сен сонда, өзіңнің 
халқыңды жығылған үстіне 
жұдырық  дегендей енді тіпті 
сусыз қалтырайын деп тұрсың 
ба, дегенде үнсіз күрегін 
көтеріп жұмысына кететін.

Расында да, қазіргідей 
айлық ақша жоқ. Бартер 
яғни, айырбас қана жасала-
тын. Ірі мекемелер ғана су 
ақысына ақшалай төлейді. 
Оның өзі ол кезде мекеменің  
салық төлемдеріне, 

Құбырға құбыр жалғап, ағын 
суды ауылға кіргізеді. Бұл сол 
кездегі бір шешімін тапқан 
мәселе болғанымен, оның 
да қиындықтары бастан асып 
жатқанын несіне жасырайық.

Сол кездерде мекемеде 
бір жабық қорапты(буткалы) 
«Газ-53» автокөлігі, бір жер 
қазатын ЮМЗ тракторы және 
бір дәнекерлеуші агрегат 
(САК) қана  бар болатын. 

Ешқандай қиыншылықтарға 
қарамастан  елді ауыз су-
мен қамтамасыз ету ке-
рек деп өз жұмысын үлкен 
жауапкершілікпен алға 
қоятын. Жерден су сора-
тын құрылғы да бірде істесе, 
бірде істемейді, оның электр 
қуатына төлейтін ақша 
жоқ. Оның өзін де (электр 
қуатын) кестемен береді. 
Таудан аққан өзеннің ағын 
суы болған соң құм, тас, 
балық, лай мұздар құбырға 
толып қалатын қолбайлау 
кедергілер жиі кездеседі. Оны 
тазалау да бір күш. Өздері 
қолдан сүзгі жасайды. Оның 
да машақаты көп. Су тамшы-
ларынан құралған ұсақ лай 
мұз (шуга) бен құмға сүзгінің 

ЕҢБЕГІМ ЕЛІМЕ...           
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Л.Қасымбекова, қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің жетекшісі 
Е.Біржанов бастаған қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің 
ұстаздары қазылық жасады. 

«Жүзден жүйрік» шыққан шабандоздардан 3 кезең бойынша 
үш үміткер облыстық іріктеу кезеңіне жолдама алды.  Атап ай-
тар болсақ, «Ағынды менің – Ақсуым» ақынға арнау кезеңінде 
Ж.Сыдықов атындағы орта мектебінің 9-сынып оқушысы Қимыран 
Жарқын өзінің ақындық қабілетін көрсетіп, топтан алға шықса, 
«Ілияс – эпик ақын» кезеңінде Жаңатілеу орта мектебінің 7-сы-
нып оқушысы Советбек Адай Мақсатұлы оза шапты. «Сұлу сөздің 
сүлейі» бағыты бойынша І.Жансүгіров атындағы орта мектебінің 
8-сынып оқушысы Әмірбек Гаухар үздік шығып облыстық кезеңге 
жолдама алды. 

Байқаудың аудандық кезеңінен оза шапқан шабандоздарға 
сәттілік тілей отырып, облыстық кезеңде ауданымыздың жалауын 
желбірете берулеріне тілектеспіз. 

 Тынысбек РЫСХАН, 
«І.Жансүгіров атындағы орта мектебі,  мектепке дейінгі 

шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. 

АБАЙДАН КЕЙІНГІ  
ДАРЫНДЫ АҚЫН - ІЛИЯС 

Сәуір айының 11 күні аптаның алғашқы күнін даңықты 
жерлесіміз, жыр құлагері Ілияс Жансүгіровтың туған ауылындағы 
киелі қара шаңырақ «І. Жансүгіров атындағы орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» КММ-де жалпы білім беретін 
оқу орындарының оқушыларына Ілияс Жансүгіров шығармаларын 
насихаттау, жалпы  білім  беретін  оқу  орындары оқушыларының  
шығармашылық қабілеттерін, эстетикалық талғамдарын, тума  
талант, табиғи дарындарын анықтау, оқушылардың поэзияға де-
ген құштарлығын арттыру, өлең сөзінің құдіретін жанымен сезініп, 
жүрегімен түсіне білуге баулу. Ілиястың лирикалық, эпикалық, 
прозалық, драмалық шығармаларымен және фольклорлық, 
ғылыми - публицистикалық зерттеулерімен танысып, ол туралы өз 
ой-пікірлерін ғылыми тұрғыда жеткізе білуге  дағдыландыру, жас 
ақындарға әлеуметтік-рухани қолдау көрсетіп, шығармашылық 
жұмыс түрлерін жандандыру мақсатында 7-11 сынып оқушылары 
арасында аудандық Ілияс оқулары болып өтті. 

Аталмыш байқауға биылғы жылы жалпы 55 оқушы үш аталым 

бойынша қатысты.  Аудандық білім бөлімінің әдіскері Салиева Ди-
нара Бақтыбайқызының құттықтау сөзімен басталған байқау жаңа 
өзгерген ережеге сай үш кезеңге үш оқушы қатысып, әр кезең бой-
ынша бір үміткер қатысты. Байқау мынадай кезеңдерде өткізілді 
1-кезең. «Ілияс-эпик ақын» бағытында ақын  Ілияс Жансүгіровтің  по-
эмаларын жатқа айту (қатысушылар жатқа оқитын поэмаларының 
тізімін қазылар алқасына  алдын - ала  тапсыруы керек, ұсынған 
тізімнен  1 поэманы толық жатқа айту). 2-кезең.  «Сұлу сөздің 
сүлейі»  бағытында  қатысушы  Ілияс Жансүгіровтың өлеңдерінің 
ішінен(ұсынылған тізімінен қазылар алқасының сұрауымен )
бір өлеңін жатқа  немесе прозалық, драмалық шығармаларын  
мәнерлеп оқиды және  үзінді орындау. 3-кезең. «Ағынды менің 
Ақсуым!» бағытында қатысушылар ақынға арнап жазған өздерінің 
шығармалар жинағын (кітапша)   алдын- ала  қазылар алқасына  
тапсыруы және қазылар алқасының ұсынысымен 1-2 өлеңін жатқа  
мәнерлеп оқу бойынша бақтарын сынады. Айта кетерлік жағдай 
байқауға іріктеліп келген жас ақынджардың ақындық қабілеттерін, 
қалам қарымдарын анықтау мақсатында байқау үстінде тақырыптар 
беріліп өлеңдер шығартылды. 

 Байқау барысында «Ақсу өңірі» газетінің бас редакторы 

2022 жылдың 1 сәуірінде Абай 
атындағы орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығында, қазақ  
халқының ұлы перзенттері Абай 
өлеңдерін жаттауды    насихаттау, 
жастарды ұлы ақын  мұрасын терең 
игеріп, танымдық мәнін меңгертуге 
талпындыру және жаңа буын 
жас ұрпақтың интеллектуалдық,  
шығармашылық қабілетін артты-
ру мақсатында аудандық  «Абай» 
оқулары  болып өтті.

Байқау төмендегі алты кезең бой-
ынша ұйымдастырылды.

1. «Өлең – сөздің патшасы, сөз 
сарасы» номинациясы – Абай 
өлеңдерін жатқа оқу конкурсы. 

2. «Абайдың қара сөздері» но-
минациясы бойынша Абай қара 
сөздерін жатқа, мәнерлеп оқу. 

3. «Абайдың ақын шәкірттерінің 
шығармалары» номинациясы бой-
ынша Шәкерім Құдайбердіұлы, 
Ақылбай Абайұлы, Мағауия Абайұлы 
шығармаларын жатқа оқу.  

4. «Көңілім әнді ұғады» номина-
циясы – оқушының Абай  әндері 
мен күйлерін орындау шеберлігі 
бағаланады.

5. «Жүйріктен жүйрік озар 
жарысқанда»  номинациясы – 
оқушылардың өз шығармалары 
(поэзиялық) бағаланады.

6. «Ұлылар әлемі» Абай  
шығармашылығына, рухани болмы-
сына қатысты тақырыпқа (ұсынылған 
тақырыптардан таңдау) эссе жазу.

 Аудандық  «Абай»  оқуларына ау-
дан бойынша 29 мектептен әр кезең 
бойынша бір – бір баладан әкелгенде 
170–ке жуық оқушы қатынасты. 

Ақсу ауданық білім бөлімі 
әдістемелік кабинетінің әдіскері Ди-
нара Салиева   аудандық  «Абай»  
оқуларының  ашылуына арналған 
құттықтау сөз сөйлеп, байқауға 
қатысушыларға сәт - сапар тілеп, 
ізгі ниеттерін жылы лебіздермен 
жеткізді. Әрі қарай байқау өз ретімен 
жалғасын тауып, кезең - кезең бой-
ынша өз мәресіне жетті. 

І кезең бойынша І орын -  
Көшкентал  орта мектебі  Қуанбай, 
ІІ орын - Е.Сиқымов орта мектебі   
Кеңесбай Маржан мен  Кеңжыра 
орта мектебінің  Нүсіпжан Ұлдана, 
ІІІ орынды - Қ.Терібаев  атындағы 
орта мектебі Нұрғазы Алина,  Тарас 
негізгі орта мектебі Камидульдинов  
Рахат,  және Көлтабан орта орта 
мектебі  Түркістан Аруна   иеленді. 

ІІ кезең  бойынша І  орын - 
Жансугіров /Қызылағаш/ орта 
мектеп Әділұлы Бағжан, ІІ орын - 
Қ.Сәтбаев орта мектеп - гимназиясы. 
Тасқынқызы Мадина мен Мамания 
ат.орта мектеп  Жәнібекұлы Бағжан, 
ІІІ орынға - І.Жансүгіров атындағы 
орта мектеп /Ойтоған/ Төлепбекқызы 
Айдана, Ж.Сыдықов  орта мектебі 
Бегалы Ділда ие болды, 

ІІІ кезең бойынша  І  орын – 
І.Жансүгіров о.м. /Ойтоған/. Тұрақ 
Нурима, ІІ орынды – Қ.Терібаев 
о.м Алмасбекқызы Сандуғаш пен 
Көшкентал о.м. Төлеген Арай-
лым, ІІІ орынға – Сырттанов  о.м. 
Мұхамеджан Лаура, Кеңжыра о.м. 
Серік Нұржол және Жансүгіров /
Қызылағаш/ орта мектебі Нұрланжан 
Бағдар  қол жеткізді.

ІV кезеңде І  орын – Ж.Сыдықов 
о.м Ошан Хасен, ІІ орын – 
Б.Садырбайұлы о.м. Советбек 
Мөлдір мен Қ.Сәтбаев о.м.г. Марат 
Нұрболат, ІІІ орын – Жансүгіров          
/Қызылағаш/ о.м. Қайдарқызы 
Гүлдана, Мамания  о.м. Аман 
Сымбат және Е.Сиқымов  о.м. 
Мәсғутқызы Шұғыла және Сағакүрес 
нег. о.м. Ордабек Маржан иеленді. 

V кезеңде І  орын – Е.Сиқымов  
о.м. Тортай Ержан, ІІ орын – Абай 
орта мектеп Беделхан Қарақат 
пен Қарасу нег.о.м. Ғали Айжан, ІІІ 
орынға – Қ.Сәтбаев о.м.г. Бердібек 
Мира, Жаңатілеу о.м Нұрғазы Аяу-
лым және Жансүгіров /Ойтоған/ о.м. 
Жеңісбек Айшат ие болды.

VI кезеңде І  орын – Жансүгіров  /
Қызылағаш/ Азатқызы Мақпал, ІІ 
орын – Көлтабан о.м. Берікқали 
Ақерке мен Е. Сиқымов о.м. Серікбек 
Бағдана, ІІІ орынды – Кеңжыра о.м. 
Сыдықбек Мадина, І.Жансүгіров           
/Ойтоған/ о.м. Нұрмұхамбет Меру-
ерт, Қ.Сәтбаев о.м.г. Естай Айсұлу 
және Ғ.Мұратбаев о.м. Оңалбек 
Айсұлу жеңіп алды.

Әділқазы мүшелерінің шешімімен 
Бас жүлде алған оқушылар облыстық 
кезеңге жіберуге ұсынылды.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

АБАЙ - ШӘКӘРІМ ОҚУЛАРЫ АУДАНДЫҚ  І.ЖАНСҮГІРОВ ОҚУЛАРЫ
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Тарихы сырға,  қойыны  гүлге  толы  Жетісудың  
құтты  мекенінің  бірі – Қапал өңірі.  Қапал - Арасан  
деген  дүйім  жұртқа  аты  әйгілі  аймақта  Шоқан  
Уәлихановтың ізі қалып, П.П.Семенов-Тянь-
Шанский, Н.А.Абрамов, А.Ф.Голубев, А.Н.Гейне  
сияқты зиялылардың  еңбектеріне  арқау  болған.       

Сонымен  бірге,  Қапал  тарихы  Қапал  батыр, 
Тәнеке  батыр, ақын Сара сияқты ұлы тұлғалардың  
өмірімен  сабақтас.  Шежіреге толы қасиетті Қапал 
ауылы,  Қапал өзінінің  жағалауында  Жоңғар  
Алатуының тауының бөктерінде  орналасқан , 70 
жылдық тарихы бар «Қапал кәсіптік – техникалық 
колледжі» мемлекеттік мекемесі халыққа көмек 
көрсетуде.  

Қапал кәсіптік – техникалық  колледжде 
екі мамандық бойынша 07161600 «Ауыл 
шаруашылығын механикаландыру»  Біліктілігі: 
3W07161603  -   «Ауыл шаруашылығы  өндірісінің  
тракторист  -  машинисі»  

1013300 – «Тамақтандыруды  ұйымдастыру» 
Біліктілігі: 3W1013301 «Кондитер - безендіруші»,  

ТАЛАПКЕРЛЕРДІ  ШАҚЫРАМЫЗ!
3W1013302  «Аспазшы» мамандықтарын дай-
ындауда. Білім ордасында білікті де білімді 
оқытушылармен қатар, тәжірбиесі мол бәсекеге 
қабілетті  және өз істеріне мығым жас ма-
мандар білім беруде. Қазіргі таңда колледж  
студенттері  өздері армандаған колледжде білім 
алуда. Колледж түлектері өз мамндықтары бой-
ынша  жұмысқа орналасады. Білім ордасында 
студенттердің жоғарғы деңгейде білім алу үшін 
оқу кабинеттері мен компьютерлік кабинет-
тер мәжіліс залы спорт залы және кітапхана , 
жатақхана,  дәмді де құнарлы тағам дайындай-
тын асхана мен медпункт қамтамасыз  етілген. 
Білім мен тәрбие егіз демекші студенттерге білім 
беру мен қатар тәрбие жұмыстары жүргізіліп, 
әртүрлі мерекелік, спорттық  ісшаралар  өткізіліп, 
аудандық, облыстық, республикалық деңгейде  
түрлі жетістікке жетуде.

Жас талапкер,  дұрыс таңдау жасаңыздар! 
Қапал кәсіпітік – техникалық колледжінде оқуға 
түсіңіздер!

«Қапал кәсіптік – техникалық колледжі» МКҚК   2022-2023 оқу 
жылына 9 және 11 сынып негізінде күндізгі бөліміне мына 

мамандықтар бойынша даярлайды 
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1
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Мамандық
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2
«Ауылшаруашылығын 
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«Ауылшаруашылығын 
механикаландыру» 
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тракторист  -  машинисі»  

3W1013301 «Кондитер - 
безендіруші»

3W1013302  «Аспазшы»

3W07161603-   «Ауыл 
шаруашылығы  өндірісінің  
тракторист  -  машинисі»

Негізгі орта 
білім беру
( 9-ыншы 

сыныптан)
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2 ж. 10 ай
 
 

2 ж. 10 ай

 
-
 

Жалпы орта 
білім беру
 (11-інші 

сыныптан)

5

-

-

10 ай

Оқу мерзімі

Оқуға тапсырушыларға қажетті құжаттар
1. Өтініш
2. Аттестат
3. №075 үлгісіндегі дәрігердің анықтамасы
4. Тұрғылықты жерден анықтама
5. Туу туралы куәлік немесе жеке куәлігі
6. 3х4 фотосурет 4 дана
Оқуға тапсырушылардың құжаттары 1 маусым-

нан  20  тамызға дейін қабылданады.

Мекен-жайымыз: Ақу ауданы, Қапал ауылы 
Жібек Жолы көшесі  №15

Эл.адрес: psch12kz@mail.ru
Колледж сайты: http://kapalskiy-kolledzh.rka.

kz/kz/ 
Байланыс телефон нөмерлері:  
872832  3 -12 -75;  3– 11 – 10
Ұялы телефон нөмерлері: 87779378473;   

87056606485;  87053337409;

***

Өлең жазам қалам алып қолыма, 
Қарайлаймын салған сара 
                                                жолыңа. 
Шабыттанып өлең жаздым 
                                          сен жайлы, 
Мағжан ата – туған қазақ оңына. 

Мен жастарға сенемін деп 
                                            жырладың, 
Таусылмайды ағыл - тегіл 
                                              жырларың. 
45-те дүниеден өтсең де, 
Саған арнап жазылады жыр-әнім. 

Мағжан ата – қайраткерсің, 
                                               ақынсың, 
Публицистсің, лирикаға 
                                           жақынсың. 
Түрлі ілім-ғылымдарды меңгерген, 
Абай ата сияқты сен хакімсің. 

Отаршылдық болды басты 
                                              кедергің, 
Ұлт-азаттық тақырыбын үзбедің. 
Қазақ елін әлемге паш етуде, 
Халқыңменен бірге сен де 
                                           күйзелдің. 

Қуғын - сүргін құрбаны сен 
                                               атандың, 
Әділ жолда ақталдың да 
                                          датталдың. 
Мәңгі есімің ел жадында 
                                         қалсын деп, 
Әр өлеңің оқуларда жатталды.

Өлең жазам 
қалам алып 

қолыма 
Шыр етіп дүниеге мен келгенде, 
Дарыды өн бойыма дала тілім. 
Осынау баға жетпес бар байлығым, 
Жан дүнием, негізгі тіл – ана тілім. 

Ана тілі – арым дейтін жастар көп, 
Сол жастардың ішіндегі бірімін. 
Қазақ тілі жасап тұрса мәңгілік, 
Жүз жасаймын, сонда ғана тірімін.

Қазақ тілі – ең бағалы құндылық, 
Ана сүті дарытқан бойымызға. 
Дәріптейміз, ұмытпаймыз мәңгілік, 
Ұстаймыз біз әрдайым ойымызда. 

Ал екінші бақытым – тілім менің, 
Деп шырқатқан Мұқағали ақиық. 
Тіл түзелмей түзелмес болашағым, 
Соны мәңгі санамызға тоқиық. 

Ержан ТОРТАЙ, 
Е.Сиқымов атындағы орта 

мектебінің 8-сынып оқушысы.

Тіл - қазына

Тілім менің 
- бақытым 

Мағжан ата өлең жазған халқына,
Жанған жұлдыз болған екен 
                                         жарқырап!
Жанып тұрып ерте сөнген екен-ақ,
Өмірі өтіп кетті зымырап.

Өзін емес, халқын биік санаған,
Абақтыда жатсадағы, қазағым деп 
                                                    сайраған
«Сағындым» - деп азаттықты 
                                                    жырлаған,
Жүрегіндегі сағынышын мұңдаған!

Қазағым деп, қуғынға да ұшыраған
Жұрты танып, болған екен 
                                               ғасыр адам.
Отан үшін басып еді үлкен қадам,
Ойлағаны болса керек - 
                                            шыдап бағам!

Өлең жазды мен жастарға 
                                             сенемін деп,
Айбарланған арыстанға теңеді кеп,
Алаш атын танытатын жастар деген,
Сол үшін де жастар үйде 
                                           жатпа дер ем!

Тар кезеңде ғұмыр кешіп жатыр едің,
Атпас болса тағы сөздер 
                                        жазар ма едің?
Мағжан ата уақытты бекер 
                                                 өткізбедің,
Қарттарға емес, жастарға болған 
                              екен тым көп сенім...

Әли ТҰРСЫНБЕК,
«Қызылағаш негізгі орта мектебі, 

МДШО» КММ-нің 
9-сынып оқушысы.

Жанған жұлдыз 
жарқырап!

ҒАЛЫМ ТҰРҒАНБАЕВ

Ауданымыздың «Құрметті аза-
маты», ұлымыз, қайнымыз, бауы-
рымыз Серпербаев Серікбекке 
жұбайы Толғанбаева Сәулежан 
ТӘҢІРБЕРГЕНҚЫЗЫНЫҢ  өмірден 
өтуіне байланысты қайғырып 
көңіл айтамыз. Қайғыға ортақпыз. 
Сәулежанның үлкен шаңырақтың 
отанасы, балалардың сүйікті ана-
сы. Немерелердің баға жетпес 
әжесі, біздерге тәрбиелі келін, дос-
тарына сыйлы, құрметті болғанын 
жақсы білеміз. Көп жылдар бойы 
ұстаздық етіп, қаншама балаларға 
тәлім – тәрбие, білім бергені, ата 
– аналардың ризашылығына ие 
болғаны өзінше бір төбе.

Екеуің ұлды ұяға, қызды қияға 
қондырып, өрістерің кеңейіп, көптеген 
қуанышқа бірге куә болдыңдар. 

Сәулежанның жатқан жері жайлы 
болсын, Аруағы қолдасын, қорғасын. 
Өзіңе, барлықтарыңа денсаулық, 
амандық тілейміз. 

НҰРПЕЙІСОВ, ТӘҢІРБЕРГЕНОВ, ИСАНОВ ӘУЛЕТТЕРІ.

Аудандық Мәслихат аппараты және аудан депутаттары Ақсу ауданының 
"Құрметті азаматы", аудандық Мәслихаттың бұрынғы хатшысы Серпербаев 
Серікбек Серпербайұлына жұбайы

ТОЛҒАНБАЕВА САУЛЕЖАН ТАҢІРБЕРГЕНҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Аудандық Ардагерлер кеңесі Ақсу ауданының "Құрметті азама-
ты", ауданымыздың ардагер - қоғам қайраткері Серпербаев Серікбек 
Серпербайұлына жубайы

ТОЛҒАНБАЕВА САУЛЕЖАН ТАҢІРБЕРГЕНҚЫЗЫНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасына қайғырып, көңіл айтады

Ақсу ауданының әкімдігі Ақсу ауданының "Құрметті азаматы", аудандық 
Мәслихаттың бұрынғы хатшысы Серпербаев Серікбек Серпербайұлына 
жұбайы

ТОЛҒАНБАЕВА САУЛЕЖАН ТАҢІРБЕРГЕНҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Мемлекет және қоғам қайраткері. 
СОКП XXV – съезінің делегаты, Ал-
мат облысының және оның Ақсу, 
Панфилов, Кербұлақ аудандарының 
Құрметті азаматы. 

1938 жылы дүниеге кел-
ген. Алматы Жоғарғы партия 
мектебін, Алматы зоотехникалық – 
малдәрігерлік институтын бітірген. 
Еңбек жолын 1957 жылы Панфи-
лов механикаландырылған орман 
шаруашылығында жұмысшы болу-
дан бастайды. Содан 1976 жылға 
дейін Панфилов ауданында әр түрлі 
салада басшылық қызметте болып, 
1976 жылдан бастап Ақсу аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшысы 
болып сайланады.

Осы жылдардан ауданның барлық 
саласында оңды өзгерістер молы-
нан болады. Әр жұмыс саласы бой-
ынша басқару штабтары құрылып, 
басшы – мамандардың тікелей 
жауапкершіліктері арттырылды. 
Аудан егіншілігінің басты дақылы 
болып саналатын қант қызылшасы 
өнімділігін көтеру мақсатында жүйелі 
түрде ұйымдастыру жұмыстары 
жүргізілді. Оны өндірудің жаңа тех-
нологияларын енгізу мақсатында 
семинар – кеңестер көптеп өткізілді. 
Нәтижесінде оны себудің, суарудың, 
жинаудың ұтымды әдістері кеңінен 
енгізілді. Жаңа маркалы, жоғары 
өнімді техникалар алынып, қол 
жұмыстары мүмкіндігінше механи-
каландырылды.1978 жылы қант 
қызылшасын өндірудің аудандық 
жоспары алғаш рет орындалды. 
Оның өнімділігі жыл сайын өсіп, 

қант зауытына 200 мың тоннаға 
дейін тәтті түбір өткізіліп отыруға 
қол жеткізілді. Ақсу қант зауытының 
жұмысы жақсарып, сапалық 
көрсеткіштері жақсы көтерілді. 
Оның негізгісі болып табылатын 
қант шығымдылығы 6-7 пайыздан 
10-12 пайызға дейін өсті. Зауыттың 
жылу – энергия орталығы қайта жа-
салып, сұйық отынды пайдалануға 
көшірілді. Қант зауыты өз сала-
сында Одақ көлемінде үздіктер 
қатарына қосылды.

Мал шаруашылығында еңбек 
етушілер арасында малшылар топ-
тары құрылып, олар саяси, мәдени 
– көпшілік, тұрмыстық қызмет 
көрсету жұмыстарын жүйелі түрде 
жүргізудің ұтымды әдісі болып 
қалыптасты. Осыған негізделіп үгіт 
– насихат залдары, моншалары бар 
малшылар үйлері салынды. Сүт 
– товарлы фермалары жұмысына 
қатаң бақылау қойылды. Жемшөп 
дайындаудың озық технологиялары 
енгізілді.

1983 жылы аудан СОКП Орталық 
Комитеті мен КСРО Министрлер 
Кеңесінің Қызыл туына ие болды.

Ауданда құрылыс жұмыстарының 
қарқыны өсіп, жаңа мектептер, 
көптеген әлеуметтік маңызы бар 
ғимараттар, халықтық құрылыс 
әдісімен орталық базар, «Діңгек» 
су қоймасы салынды. Азаматтық 
қорғаныс құрылымдарын пайдала-
ну арқылы аудан орталығындағы, 
елді мекендер арасындағы көптеген 
жолдар жөнделді. Жансүгіров 
поселкесінің орталық алаңы 
жаңаша өзгертіліп, В.И.Лениннің 
ескерткіші, І.Жансүгіровтың мүсіні, 
сағат мұнарасы қойылды. Аупарт-
ком ғимараты кеңейтілді.

Ауданда көптеген жұмыстар 
алдыға жылжытып ауданымзға 
еңбегі сіңді. Соның арқасында 
Октябрь революциясы, «Еңбек 
Қызыл Ту» ордендерімен, көптеген 
медальдармен және басқа да 
мадақтауларменг марапатталған.

Ғалым Тұрғанбаев 84 жасқа 
толғанда Қасиетті Рамазан айында 
өмірден озды. 

Ақсу ауданының әкімдігі, 
аудандық мәслихат хатшысы, 
Ардагерлер кеңесі, барша Ақсу 
жұрты елімізге еңбегін сіңірген 
азаматының қайтыс болуы-
на байланысты отбасына, 
бала – шағасына қайғыларына 
ортақтасып көңіл айтады.


