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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  жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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28 маусым - Баспасөз күні!
(Аудан әкімі Е.С.БАЗАРХАНОВТЫҢ Баспасөз 

қызметкерлерін мерекелерімен құттықтауы)
Құрметті Баспасөз қызметкерлері!      
Маусым айының соңғы жексенбісі 

Баспасөз күні ретінде аталып өтіледі. 
Яғни, кең байтақ еліміздегі журналис-
тер мен баспагерлер, теледидар, 
радио саласында еңбек ететін, елдің 
жылт еткен жақсылығын, жетістігін, 
жаңалығын халыққа тарататын 
саланың мамандары өздерінің төл 
мерекелерін тойлайды.

Олай болса, елдегі саяси 
тұрақтылық, экономикалық өрлеу 
барысында журналистер қауымына 
жүктелер салмақ қомақты.

Біздің аудандық «Ақсу өңірі» газеті 
аудан айнасы ретінде ауданның 
әлеуметтік - тұрмыстық, экономикалық 
жағдайын көрсетуде аянбай жұмыс 
атқарып келе жатқанын білемін.  

Ендеше, мерекелеріңізбен 
құттықтап, еңбектеріңізге жеміс, 
дендеріңізге саулық тілеймін. 
Қаламдарыңыз ұшқыр, ойларыңыз 
ұтқыр болсын. Отбастарыңызда 
береке-бірлік таусылмасын. Сіздермен 
бірге әлі талай асуларды алып, ел 
сенімін ақтармыз деген ойдамын.

Аудандық мәслихат депутаттары 
және аппараты атынан Сіздерді «Бай-
ланыс және ақпарат қызметкерлері 
күні» мерекесімен құттықтаймыз!

Сіздер өз газеттеріңіз арқылы 
ауданның әлеуметтік - экономикалық 
дамуы бағытында атқарылып жатқан 
істер барысын, аудан тұрғындарының 
тыныс - тіршілігін, оңды істерін наси-
хаттауда қажырлықпен және нәтижелі 
қызмет атқарып келесіздер. Газетіміз 
барлық кезеңдерде халықпен 
жергілікті биліктің арасындағы 
дәнекер болып, оқырмандардың 
мінбері және көмекшілері бола білуде. 
Аудандық мәслихат депутаттары да 
Сіздер арқылы өз сайлаушыларымен 
тұрақты байланыста болуда.

Сіздерге алдағы уақыттарда 
да ел игілігі үшін атқарып 
жатқан жұмыстарыңызда үлкен 
шығармашылық табысқа жете 
берулеріңізге шын жүректен 
тілектеспіз.

Бейбіт СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық Мәслихат хатшысы.                                                                                                 

АУДАНДЫҚ «АҚСУ ӨҢІРІ» ГАЗЕТІ ҰЖЫМЫНА!

Өмір мен өлім арпалысында 
қызмет етіп жүрген ақ халатты 
мамандардың кәсіби мерекесі 
17 маусым күні кең ауқымда 
аудандық қобызшы "Молықбай 
Байсақұлы" атындағы мәдениет 
үйінде аталып өтті.

Елімізде маусым айының 
үшінші жексенбісінде меди-
цина қызметкерлері күні атап 
өтіледі. Төл мерекелері күні 
жоғары кәсібилігімен және ада-
ми қасиеттерімен ерекшеленетін 
дәрігерлерге, фельдшерлерге, 
медбикелерге, санитарларға, 
жедел - жәрдем қызметкерлері 
ерекше алғысқа бөленері 
анық.  Барлық денсаулық сақтау 
қызметкерлерін аудан әкімі 
Есім Сейілханұлы Базарха-
нов құттықтап, сала үздіктеріне 
"Құрмет Грамоталарын" табыс 
етті.

"Сіздердің сенімді 
қолдарыңызда ең құнды 
нәрсе - адамдардың өмірі мен 
денсаулығы. Әлемді әбігерге 
салған коронавирус пандемия-
сына қарсы күресте жан аямай 
қызмет етіп, ерекше жан қиярлық 
көрсетіңіздер. Барлық аудан 
жұртшылығы атынан денсаулық 
сақтау саласы қызметкерлеріне 
ерекше алғысымды білдіремін", - 
деді аудан басшысы. 

Аурудың үлкен - кішіні еле-
мей, кез - келген уақытта келетіні 
рас. Сондай сәтте ойымызға 
алғаш оралатыны, жәрдем 
сұрап, шипа күтетініміз де – 
осы дәрігер қауымы. Дүние 

есігін жаңа ашқан сәби шақтан 
еңкейген қарттық кезең арасын-
да медицина қызметкерлерімен 
сан мәрте ұшырасатынымыз хақ. 
Сол себепті де ақ халатты абзал 
жандарға барша адамзаттың ай-
тар алғысы шексіз. Каронавирус 
індетінің  өршімеуі үшін уақытпен 
санаспай еңбек етуге, отбасынан 
жырақта тұруға мәжбүр болды. 
Қауіпті індетпен күрес кезінде де, 
пандемия майданының алдыңғы 
шебінде жан аямай күрескен осы 
абзал жандар. 

Ауданда да ел алғысына бөленіп, 
халық игілігі үшін еңбек етіп жүрген 
ақ халатты көп. Дертіне дәру іздеген 
жан аудандағы орталық ауруханаға 

жүгінеді. Бүгінде бұл ауруха-
наны білікті дәрігер Салтанат 
Жексенбекқызы басқарады. Онда 
аудан тұрғындарының амандығы 
үшін 74 дәрігер, 397 орта буынды 
медицина қызметкерлері еңбек 
етеді. 

Денсаулық сақтау саласының 
үздік мамандары көп жылғы еңбегі 
үшін медальдармен, Құрмет гра-
моталарымен, белгілермен және 
алғыс хаттармен марапаттал-
ды. Үзілгелі тұрған үмітті қайта 
жалғайтын, тіпті кейде ажалдан 
арашалап, екінші өмір сыйлайтын 
ақ халаттылар қандай құрметке 
болса да лайық. 

Мағжан ШЫНДӘУЛЕТ.

ДЕНСАУЛЫҚ САҚШЫЛАРЫНА 
ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛДІ

«AMANAT» партиясы Ақсу аудандық «Өңірлік даму жөніндегі» қоғамдық 
кеңес отырысының кезекті отырысы өтті.

Күн тәртібінде қаралған мәселе:
1.Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың Үкіметтің кеңейтілген отырысында 

берген тапсырмасының аудандық жұмыспен қамту орталығында орында-
луы туралы;

2.Жансүгіров, Матай  ауылдық округінде қоршаған ортаны қорғау бойын-
ша  атқарылған жұмысы туралы;

Ақсу аудандық халықты жұмыспен  қамту орталығының басшысы 
Құрманғалиева Баян Дәулеткелдіқызы, Жансүгіров ауылдық округінің әкімі 
Мұсабаланов Ілияс Сәбитұлы және Матай ауылдық округінің бас маман 
іс-жүргізушісі Мұсанова Мөлдір Райымбекқызының есептері тыңдалып, 
алдағы атқарылатын жұмыстар нақтыланып, шешім қабылданды.

Қобызшы "Молықбай Байсақұлы" 
атындағы мәдениет үйінде ме-
дицина қызметкерлерінің кәсіби 
мерекесіне орай салтанатты жиын 
өтті. 

Жиында «AMANAT» партиясының 
атқарушы хатшысы А.Ораловтың 
Алғыс хатымен Ақсу аудандық 
орталық ауруханасының пер-
зентхана бөлімінің меңгерушісі  
А.Смағұлова, аудандық пар-

тия филиалының төрағасы 
Е.Базархановтың Алғыс хатымен 
емхана меңгерушісі   А.Оралбекова, 
аудит дарігері Ә.Жайнарбекова, бас 
медбике М.Арғынбаева, акушер - 
гинеколог дәрігері А.Рахатовалар 
марпатталды. 

Е.МАРАТОВ,
Ақсу аудандық партия 

филиалының консультанты.

«ӨҢІРЛІК ДАМУ ЖӨНІНДЕГІ» ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС

ДӘРІГЕРЛЕРГЕ АЛҒЫС ХАТТАР 
ТАПСЫРЫЛДЫ
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Академик Жүрімбек Сыдықов 
1922 жылы 20 қыркүйекте 
дүниеге келген. Руы – кенже 
ішінде Ноғастан тарайды. Әкесі 
3 ағайынды кісілер болған екен. 
Әбу, Сыдық, Егіз деген адам-
дар. Өз әкесі Әбу қайтыс болған 
соң ортаншы әкесі Сыдықтың 
қолында тәрбиеленген. Ол әкесі 
де жастай қайтыс болып, жас-
тай жетімдіктің кермек дәмін 
татады. «Өлмегенге өлі балық 
кездеседі»,-дегендей жетім 
балалар үйіне қабылданып, 
тәрбиеленеді. 96 жасында 
Алматыдағы үйіне іздеп ба-
рып, сұхбаттасқан едім. Сон-
да ол кісі ағынан жарылып көп 
тарихи әңгімелерін айтқан еді. 
Сөздерінің бәрі видеоға жазып 
алдым. Сол кезде бір айтқаны 
Қазақ ССР-на еңбегі сіңген 
мұғалім Мәкей Еркінбековты көп 
айта отырып, ол кісі болмағанда 
аштықтан өліп қалар едім,-деп 
еске алды. Мен алып барған 
Мәкейдің үлкейтілген суретін 
бетіне басып жыламсырады. 

Академик атамыздың балалық шағы

СУРЕТТЕ: Академик 
Жүрімбек Сыдықов атамыз.
Мәкей өте қасиетті адам еді. 
Ол кісіні көргенде тура Абай-
ды көргендей болушы едім 
деді. Мәкей кіріп келгенде бір 
сәт тыныштық орнайтын. Мен 
Мәкейге жақынырақ болғаным, 
бір баласымен жақсы дос бо-
лып араластым.

СУРЕТТЕ: солдан оңға қарай: Мәкей Еркінбековтың бала-
сы Төле және Жүрімбек Сыдықов.

Оның үстіне жазуым жақсы болған еді. Мәкей сыныпқа кіріп келіп, 
Сыдықов жүр деп ертіп әкететін. Бөлмесіне апарып құжат толтыруға 
көмектесетін едім. Сабағымда жақсы болды. Жетім балалар үйінде 
тәртіп өте күшті болды. Балалардың сабаққа үлгерімі де өте жоғары 
еді. Жетім балалар үйінің балаларының 62,3% озат оқушылар бол-
ды. Қалғандары орта үлгерімде еді. Үйірмелер, қызыл бұрыш бола-
тын. Балалардың күнделікті оқу үлгерімі сонда көрсетіліп тұратын. 
Балаларды отансүйгіштікке, патриоттыққа, білімге, тәртіпке баули 
білген өте ерекше адам еді. Ал, әңгімені қысқарта айтсам, акаде-
мик атамыздың биыл 100 жылдығы ауданда аталып өткелі жатыр. 
Атамыздың мерейтойы құтты болсын. Аузынан жазып алған видео-
дан үзінді келтіріп отырмын. 

Бекболат АТАМБАЕВ,
Қазақстан Республикасының Құрметті азаматы, Қазақстан 

ақын-жыршылар одағының мүшесі, Мәкейтанушы.

Батырдың жүрген ізі 
                                      дастан, аңыз,
Ерлігіне атамыздың таңданамыз,
Өшпестей ерлік жасап, 
                                         Отан үшін,
Қайсарлығына үнемі 
                                          табынамыз.

Ақсуымның батыры ұлы тұлға,
Жастайыңнан үлкеннен 
                                         алдың бата.
Туған елін жаулардан қорғап,
Ерлікпенен қаза болдың, 
                                         сын сағатта.

Бүгінгі күні өзіңнің ұрпақтарың,
Арнайды жырларын хас батырға.
100  жылдық бірінші мерейтойың,
Өтіп жатыр Сиқымов мектебінде.

Аяна ӘКІМБЕК,
5-сынып оқушысы.  

Батыр атам, ер атам, ерен атам,
Қиын сәтте халқына керек адам.
Арқалап елдің жүгін  арқасына
Жасамай жаудан қорқып 
                                      артқа қадам.

Сен едің бет бейнесі 
                                  батырлықтың,
Намыс үшін жауыңның 
                                    туын жықтың.
Жан алысып, жан берген 
                                          ерлігіңнен,
Бейбіт күннің қадірін 
                                   мен де ұқтым.

Ұмытылмайды, ерлігің, 
                                       батыр бабам,
Өнегелі өмірің анық маған.
Елім деген ерлігің ұлықтансын,
Ұрпақ үшін болдың сен 
                                       алтын адам.

Дана АЛДАЖАРОВА, 
6-сынып оқушысы.

Пән мұғалімі: Ақбота 
ДҮЙСЕБАЕВА.

Есмұрат батыр бабам, 
                                      нар бабам,
Батырысың елін, жерін қорғаған.
Сенің мынау бір ғасырлық 
                                            тойыңа,
Арнауымды қабыл алшы 
                                     жан бабам.

Есмұрат  Сиқымов батыр атам,
Қыран ең көгімдегі қалықтаған.
Ер едің елім деп ел қорғаған
Ерлігің бұл күндері анық маған.

Отан үшін от кешсе де өлмеген,
Қайсарлықты мына сізден 
                                      көрдім мен.
Ерлігіңді мәңгі ескерсін 
                                      барша жұрт,
Бейбіт күнде сол соғысты 
                                          көрмеген.

Аяулым ИМАНБАЕВА, 
7-сынып оқушысы.   

Батыр 
бабам, өзіңе 

жыр 
арнайды ақын 

балаң

Осы шара бәрімізге болды үлгі,
Асқар шыңдай тербетейін 
                                       жырымды.
Есмұраттай алып, дара тұлғаның,
100 жылдығы құтты 
                                   болсын бүгінгі.

Жау шебінен азат етіп Отанды
Жан аямай елін, жерін қорғады.
Бейбіт өмір сүруі үшін елінің
Жас өмірін ұрпағына арнады.
Жүректен сыр ағытылмай 
                                        қалған ба?
Көңіліміз өлең жырға толғанда.
Атамыздың атындағы мектептің,
Мақтанамын оқушысы болғанға.

Тар ғаламның құшағына 
                                          сыймаған,
Болған елге құрметті адам, 
                                      сыйлы адам.
Құтты болсын ескерткіші атаның,
Ұрпағына азат күнді сыйлаған.

Рамазан МАҚСАТҰЛЫ,
3-сынып оқушысы.   

Батыр бабам,
Басынан жау қылышын 
                                     асырмаған
Ерлігіңді ескеріп ұрпақтарың,
Тарихқа сапар шекті ғасырлаған

Алып бабам,
Қыран ең көгімдегі қалықтаған.
Ер едің-ел қорғаудан 
                                    жалықпаған,
Ерлігің бұл күндері анық маған.

Арыстаным,
Жасыңнан жауды қырып, 
                                    қан ұстадың.
Жауыңды бас көтертпей 
                                   жаныштадың,
Еліме көз алартқан жауларыңды,
Қаймықпай қара жерге 
                                         табыстадың.

Баба сенің,
Ерлігіңді ұмытпас алаш елің.
Даралардың ішінде дарасы едің,
Елім дедің,
Әрқашан халқым дедің, 
Жауға да тізе бүгіп, берілмедің...
Ер едің-бодандыққа сұранбаған.
Еске алып ұрпақтарың ерлігіңді,
Рухыңа бағыштайды 
                                       құран, бабам,
Арнауым Сізге арналады,
Есмұрат Сиқымовтай батыр 
                                               атам. 

  Баура СЕЙСЕН,
«Е.Сиқымов атындағы орта 
мектебі, мектеп жанындағы 

интернатымен» КММ-нің 
7 «А»-сынып оқушысы.  

Пән мұғалімі: А.ҚОЖАҚАЕВА.

Тарихым бар, тайға таңба 
                                    басқандай,
Тұлғалар бар тау тұлғалы 
                                           асқардай.
Бүгінгі ұрпақ мақтанады 
                                           өткенмен
Болашаққа қадам басқан 
                                     жасқанбай.

Батырлық та, ерлік те бар 
                                          бойында,
Қазақ батыр екендігін мойында.
Бейбіт заман болсын деген 
                                          әрдайым
Қаһармандар сақталады 
                                          ойымда.

Соғыс деген бейбіт күнді 
                                           құлатты,
Талай сәби, аналарды жылатты.
Сол соғыста ерлікпенен 
                                           күрескен
Ұмытпаймыз Сиқымов 
                                        Есмұратты.

Батыр тұлға атамыз ол жүректі,
Бүгінгі ұрпақ ерліктерін жыр етті.
Жүз жыл толған рухы биік 
                                         ержүрек
Санасына жас ұрпақтың гүл екті.

Ұмытпайық өткен күннің ерлігін,
Бейбітшілік баға жетпес өр ұғым.
Жырға қосып асқақтатып есімін
Ұсынайық батырларға төр бүгін.

Нұрай БАЙБОЛОВА,
«Е.Сиқымов атындағы орта 
мектебі мектеп жанындағы 

интернатымен» КММ - нің 
10-сынып оқушысы.  

Көрсең де тарпаң тағдыр сый 
                                         өмірден,
Көкейге жақсылықты түйе 
                                          білген.
Батыр баба Ес атамдай жасай 
                                            берсін,
Ұлтын да, Отанын да сүйе 
                                              білген.

Ізінде ізгіліктің табы қалған,
Жасында жалындаған нағыз 
                                             арлан.
Жемісін жеңісінің қызықтаған
Көбейсін Ес атамдай бағы бар 
                                                жан.

Халықтың бола білген 
                                       қорғанышы,
Елін, жерін жауынан қорғау 
                                              үшін.
Ес ата есіл туған ардагерсің
От кешкен Отан үшін ағылан 
                                            ұлысың.

Өшпеген кеудесінен өрт сенімі,
Өзіңдей болсын қазақ өскен 
                                                   ұлы.
Жасай берсін батыр ата есіміңіз
Арнаймын өзіңізге жыр 
                                         шашуды.

Кеудесінде керемет күш, 
                                             намысы,
Алыс кеткен атағы мен дауысы.
Есмұраттай батыр ұлдар - 
                                      мақтаныш
Қазағымның қайталанбас 
                                             арысы.

Түсірмек боп құлдық бұғау - 
                                       қақпағанға,
Елімізге ентелей жау шапқанда.
Қазағымның қаһарманы - 
                                            Есмұрат
Топты бастап, тас түйін боп 
                                       аттанған.

Есмұраттай ержүрек, батыр 
                                       бабамыз,
Атыңызға мектеп ашқан 
                                           балаңыз.
100 жыл толды, ескерткіш келді, 
                                             міне тұр
Күнде көріп  еске аламыз!

Ес ата құтты болсын ғасыр 
                                             жасың.
Ел сыйлайды мықтының асыл 
                                           басын.
Ұрпағың да өр болсын өзіңіздей
Ешқашан дұшпанына бас 
                                      ұрмасын.

Ұлас ПАЗЫЛЖАН,
«Е.Сиқымов атындағы орта 
мектебі, мектеп жанындағы 

интернатымен» КММ - нің 
5-сынып оқушысы.  

Ұлы Отан соғысында жасап ерлік, 
Қаһармандық танытты, 
                                                   атам өрлік. 
Соғыстан соң оралып, білім қуып, 
Абыройлы атанды академик. 
 
Еңбегімен ұрпаққа үлгі болып, 
Табиғатқа жасады қилы жорық. 
Жер суларын зерттеуші 
                               тұңғыш ғалым, 
Геолог, минеролог, гидролог. 
 
Жеті қат жер астына үңілетін, 
Еңбегі ел аузына ілінетін. 
Жердің бетін көре алмай 
                             кейбіру бар, 
Түзу жолдың бойында сүрінетін. 
 
Жер асты суларынан ем іздедің, 
Тұщы сумен еліңді емізгенің. 
Әлі күнге еліңнің жүрегінде, 
Зерттедің жер астының 
 теңіздерін. 
 
Ойладың Отаныңның жетісуін, 
Сондықтан біліміңді бекітуің. 
Жетісудың дарынды төл тумасы –  
Іздеді жер астының жеті суын. 
 
Мақтан тұтар қазақтың 
                       байрақты елі, 
Ұлы Отан соғысының айбатты ері. 
Профессор, академик, 
                             ғалым ата –  
Қазақстын ғылымының 
                                        қайраткері.

Дилшат ҚУАТҰЛЫ, 
«Ж.Сыдықов атындағы орта 

мектебінің  9-сынып оқушысы. 

Ақсудан шыққан ғалым 
 Геологтың, 
Рухына жыр жазуға ниет еттім, 
Аты аңыз қатар тұрған 
 Алыптармен, 
Академик 
                                                 Қаныш пен Жүрімбектің. 
 
Сіз үшін жердің беті, 
                                      асты да аян,
Жаздыңыз осы жайлы 
                                       жақсы баян.
Барып ек өзіңізден бата алуға,
Айғали аға, Алмагүл, 
                                    Тасқын, Саян

Маймуна шешеміздің іштік 
 шайын, 
Ықыласпен сұрадыңыз ауыл 
 жайын, 
Көңілде қалды бәрі тарих болып, 
Жыр қылып жазып отырм 
                               соның бәрін. 
 
Сый қылып 500 кітап ауыл жаққа, 
Аттандырып салдыңыз беріп 
 бата, 
Аман-есен болыңдар балларым 
 деп, 
Қоштасып-қимай қап ед 
                                    Маймуна апа! 
 
Өсірген төрт ұлыңыз бір-бір тұлға, 
Арқау боп отыр казір өлең жырға, 
Жүз жылдық тойыңызда 
                      есіме алып, 
Ойланып отырм казір 

                    батып мұңға! 
 

Саян БОЛАТХАНҰЛЫ.

ЖҮРІМБЕК СЫДЫҚОВТЫҢ 100 ЖЫЛДЫҚ 
ТОЙЫНА ЕСТЕЛІК - ОЙ ТОЛҒАУЛАР 

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.

Дилназ ОРАЗБЕК,
«Е.Сиқымов атындағы орта 
мектебі, мектеп жанындағы 

интернатымен» КММ - нің 
9 «Ә»-сынып оқушысы.  

БАТЫР ЖЕРЛЕСІМІЗ ЕСМҰРАТ СИҚЫМОВТЫҢ 100 ЖЫЛДЫҚ 
ТОЙЫНА ЕСТЕЛІК - ОЙ ТОЛҒАУЛАР 
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***
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Сот - мемлекеттік биліктің бір тармағы 
болғандықтан бұл сала қызметкерлеріне 
қойылар міндеттер жоғары 
жауапкершілікті талап етеді. Соның бірі 
- сыбайлас жемқорлықпен күрес бол-
са, мемлекет 1998 жылы «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң» 
қабылдады. Әр жыл сайын оған жаңаша 
көзқарас қалыптасып, өзгертулер, 
толықтырулар енгізілді. Атап айтсақ, 
2014 жылы «ҚР 2015 - 2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стратегиясы» қабылданды. Бұл сот пен 
мемлекеттік биліктің бірлесіп, еліміздегі 
«алаған қолым береген» немесе бармақ 
басты, көз қысты» сияқты жымысқылыққа 
батыл тойтарыс қоюда.

Өйткені, басқа сыбайлас жемқорлық 
сот төрелігін жүзеге асыруға үлкен кедергі 
болып, халықтың сотқа деген сеніміне 
елеулі нұқсан келтіреді.

Бұл орайда, Президент Жарлығымен 
2022 жылғы 2 ақпанда Қазақстан 
Республикасының 2022 - 2026 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатының тұжырымдамасы мен жүзеге 
асыру шаралары нақтыланды. Яғни, 
бұл «Smart – com» жобасы. Бұл сот ісін 
жүргізуде жасанды интелект енгізу яғни, 
цифрлық талдама бөлігін дамыту бо-
лып  табылса, электронды сот  төрелігі 
– олардың басты басымдылығы болып 
табылады.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары-
нан - ақ, сот - мемлекеттік биліктің бір 
тармағы ретінде сот төрелігі процестерді 
ізгілендіру, гуманизация мәселесін алға 
шығарудағы медиациялық әдіс игілікті 
іске айналып келеді. Бұл дегеніміз - 
қандай да даулы істерді халқымыз жасы 
үлкен дана биге де, ақылы асқан бала 
биге де бағынып, бір ауыз сөзге тоқтап, 
мәмілеге келіп отырғаны көне тарихы-
мыздан ежелден белгілі. Мысал ретінде 
Тайкелтір шешеннің бала кезіндегі билігін 
айта кетейік. 

Төле би бабамыз бала Тайкелдірдің 
шешендігіне, тапқырлығына өзімнің де, 
өзгенің де көзін жеткізейін деп қонақ 
үйдегі екі жігітті таласып жүрген ер - 
тұрманымен осында әкеліңдер,–дейді. 
Олар келген соң Төле би  Тайкелтірге 
балам – мына ертоқымға екеуі талас, 
бұларға тоқтарлық бітім айтып екеуін де 
риза етші,- дейді Төле.

Тайкелтір бала тосыннан айтылған 
сөзге қобалжып, бөгеліңкіреп барып 
кереге басында ілулі тұрған Төленің 
тобылғы сапты қамшысымен ортадағы 
ерге жақындап келіп жүгініп отырып, жан 
- жағындағыларға барлай қарап: 

Қасың қайың, қапталық тал, Қалмамбет 
соққан бір ерсің. Үйсін, Жаныс екеуің, 
бір ерге қалай мінерсің,– деп алдындағы 
ертоқымды қамшымен тартып - тартып 
жібереді де, есік алдында  тұрған Төле 
бидің жігітіне: - Мә, осы ерді беремін, ие 
болып мініп жүр,– дейді.

24 МАУСЫМ - СОТТАР КҮНІ!

САЯСИ ЖАҢҒЫРУ – ЖЕМҚОРЛЫҚТАН АРЫЛУ

СОТ – МЕМЛЕКЕТТІК 
БИЛІКТІҢ БІР 

ТАРМАҒЫ

Екі жігітке: - Қалай менің айтқаныма 
ризасыңдар ма, жоқ па? - деп сұрайды 
бала.

- Ризамыз, төреңе құлдық, егер ер 
бірімізге тисе екіншіміздің өкінішіміз өмір 
бойы кетпейтін еді, дұрыс жасадыңыз 
билігіңізге ризамыз, ерді Төле атамның 
жігіті - ақ мініп жүрсін деген екен.

Рас адам баласы өмір сүрген қоғам дау-
сыз болмайды. Мұндай құбылыстарды 
реттеу мәмілемен, дау – дамайсыз 
шешілуімен құнды. Осыған орай, соңғы 
жылдары елімізде медиация институтын 
дамыту, сотқа дейінгі және соттағы тату-
ласу рәсімдерін жандандыру жүйелі түрде 
жүргізілуде.

Бабалардан мұра болып қалған қасиетті 
жеріміз – ең басты байлығымыз дей келе, 
мемлекет басшысы қазаққа осынау ұлан - 
ғайыр жерді сырттан ешкім сыйға тартқан 
жоқ. Бүгінгі   тарихымыз 1991 жылмен 1936 
жылмен өлшенбейді. Халқымыз қазақ 
хандығы кезінде де, одан арғы Алтын 
орда, Түрік қағанаты, Ғұн, Сақ дәуірінде де 
осы жерде өмір сүрген, өсіп - өнген деген 
болатын. «Тәуелсіздік бәрінен қымбат»,-
деген мақаласында. Шындығында жыл 
басында болған қаңтар оқиғасы - ұлттық 
қауіпсіздігімізге үлкен қатер төндірді, 
қалыпты өмірімізді түбегейлі өзгертті.

Осы тұрғыда мемлекет басшысы 
«Жаңа Қазақстанды» құру үшін түсінікті, 
әрі әділ мемлекеттік саясат жүргізілуі ке-

рек. Бұл саясат санасыз шенеуініктердің 
жөнсіздігіне жол бермейді. Өйткені, жас-
тар бастықтар мен ауқаттыларға жақын 
жүретін түрлі алаяқтардың, жемқорлардың 
шалқып өмір сүріп жатқанын көріп отыр. 
Тіпті соларға қарап бой түзейтін болды. 
Қоғамда табысқа жетудің төте жолы осы 
деген түсінік орнығуда. Осының салда-
рынан жақындарына да, мемлекетке де 
масыл болуда. Өзіне жәрдемақы мен 
жеңілдік талап етіп, алақан жаюдан арлан-
байды, тіпті жергілікті билікке қоқан - лоқы 
көрсетуденде тайынбайды, - дейді.

Енді осындай көптеген жүгенсіздікті 
ауыздықтау үшін Президент биылғы Жол-
дауында құқық қорғау институттарын 
күшейту мәселесіне ерекше тоқталып, 
Конституциялық кеңкесті Конституциялық 
сотқа алмастыру туралы бастама көтерді. 
Мұндағы басты мәселе заң үстемдік 
ететін құқықтық мемлекет құру қарапайым 
халықтың сот билігіне сенімін арттыру-
дан көрінеді. Бұл орган заңға көз жұма 
қараған жоғары лауазым иелерінің қаулы 
- қарарларын жоққа шығарып, өздерін 
жауапқа тарта алады. Ал, бұған дейін 
елдегі құқық нормаларына кәсіби баға 
беріп, түсіндірме жұмыстарына жүргізумен 
Конституциялық кеңес айналысып кел-
ген. Алайда, бұл орган қарапайым 
азаматтардың талап – тілегін уәжесіне 
құлақ аспады.

Жалпы еліміздегі сот жүйесі үшін 

Конституциялық сот ұғымы таңсық 
жаналық емес. Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында Қазақстанда құқықтық - 
нормативтік актлердің Конституцияға сай 
келетінін қадағалайтын Конституциялық 
сот болды. 

Алайда, бұл сот таратылып, 1995 жылы 
оның орнына қазіргі Конституциялық 
кеңес құрылды. Бұл органға 2019 
жылдың 23 сәуірінде қазіргі Президент 
Конституциялық кеңес мүшелерінің 
көмегіне жүгінген. Бұл жолы Кеңес 
мүшелері мемлекет басшымсына 
шетелдік мекемелерде, халықаралық 
ұйымдарда қызмет еткен президент-
ке кандидаттық Қазақстанда тұру та-
лабына қатысты құқықтық баға берді. 
Конституциялық кеңес мемлекет аты-
нан дипломат ретінде халықаралық 
ұйымдарда қызмет атқарылуға жіберіліп, 
шетелде тұрған азаматтар президенттікке 
кандидат ретінде тіркеле алатынын 
дәлелдеді.

Енді әлем елдерінде де әрқилы 
аталғанымен Конституциялық сот 
деңгейіндегі органдар азаматтардың  
заңды құқықтарын сақтап мемлекеттік 
мекемелердің, жоғары лауазым иелерінің  
Конституцияға әрекет етуіне бақылау 
жасайды, кейбірінде Конституциялық 
сот Президенттің қаулы - қарарларының 
құқықтық күшін жойып, мемлекет 
басшысының заңға қайшы әрекетін 
әшкерелеп жатады. Мұндай жағдайлар 
Молдавада, Украинада Ресейде кездес-
кен болатын.

Ал, алыстағы АҚШ-та Конституцияның 
кеңестік қызметін Жоғарғы сот атқарады. 
Тарихы XIX ғасырдан басталатын бұл 
құрылым ел президентке қатысты 
қылмыстық істерді батыл көтерілуімен 
ерекшеленеді. Мәселен, әйгілі «Уотергейт 
ісі» бойынша күдікке ілінген Р.Никсонның 
өзі жоғары соттың айғақтарды ұсыну ту-
ралы талабынан кейін отставкаға өтініш 
жазып, Президенттік лауазымынан бас 
тартқан екен.

Міне, осыған қарап әлем елдерінің 
тәжірибесінен Конститутциялық соттың 
заң аллында бәрінің бірдей екенін 
ұғындыратын құрылым екенін аңғаруға 
болады. Осылайша «Жаңа Қазақстанды» 
құру жолында әлемдік тәжірибеге сүйеніп, 
кез - келген азаматтық заң мәселесінде 
туындаған сауалына жедел, нақты жауап 
беретін Конституциялық сот құру баста-
масы Президенттің ел тілегін еститінін, 
көпшілікке құлақ асатынын айқындап 
отыр.

Яғни, сот – мемлекеттіік биліктің бір 
тармағы болғандықтан Президент бұл 
органға сеніммен қарап, 24 маусым – 
соттар күні мерекесі деп жуырда жаңа  
жарлыққа қол қойды. Олай болса, тұңғыш 
мереке құтты болсын заң қызметкелері! 

Дәурен МҰХАМЕТШАРОВ, 
заң маманы.

Егер тарихқа көз жүгіртіп, «хат-
шы» деген сөздің түп-тамырына 
үңілер болсақ, ең алдымен 
хаттаушы немесе жылнамашы 
деген сөздердің ойға орала-
ры анық. Осы кәсіпті иеленген 
адамдар туралы деректер де 
мол. Хатшылар данышпан, ел 
билеуші адамдардың қасында 
жүріп, олардың бұйрықтары 
мен жарлықтарын қағаз бетіне 
түсірді. Небір оқиғалардың 
айна - қатесіз ұрпақтан 
ұрпаққа өзгермей жетуі осы 
хатшылардың жазу шеберлігі 
мен зердесіне байланысты бол-
ды. Сондықтан заңдарды жақсы 
білетін, білімді, әрі сан түрлі 
мамандықтардың қыр-сырын 
жетік білген адамдар ғана 
хатшылық қызметін атқаруға 
алынатын.

Сот отырысының хатшысы да, 
соттың өзіне жүктелген функ-
цияларды орындауы кезінде 
өте маңызды рөл атқарады. Сот 
жүйесінің осындай жауапты да, 
абыройлы қызметін атқарып келе 
жатқан, Аксу аудандық сотының 
бас маман - сот отырысының 
хатшысы - Сұлтанова Дариға 
Сейдуллақызы. Дариға ханым  
жалпы мемлекеттік қызметте 
29 жыл істеп келеді. Оның 
ішінде  13 жыл сот орындау-
шысы болса, 2006 жылдан бері 
16 жыл бойы сот отырысының 
хатшысы қызметін атқаруда. Өз 
ісін жан-жақты жетік меңгерген 
білікті маман бұл міндетке үлкен 
жауапкершілікпен қарайды. Әрі 
өзгелерге айтып жеткізуден де 
тынбайды.

"Сот отырысының хатшы-
сы ретінде талай адамдардың 

СОТ ОТЫРЫСЫНЫҢ ХАТШЫСЫ 
БОЛУ - АБЫРОЙЛЫ МІНДЕТ

тағдыры талқыға түсетін сот 
процестеріне қатыса жүріп  
тараптар бастан кешетін 

барлық жағдайларды көзбен 
көреміз. Мұндайда процеске 
қатысушылардың түрлі көңіл 

- күйлеріне сабырмен қарап, 
барлық ынта-жігеріміз бен 
тәжірибемізді өзіміздің қызметтік 

міндеттерімізді бұлжытпай 
атқаруға жұмсаймыз. Сот 
отырысының хатшысы 
өзінің қызметіне деген адал 
көзқарасымен өз елінің патрио-
ты ретінде әрдайым жоғары 
талап биігіне сай жұмыс істеуі 
қажет.

Көп жағдайда судьяның 
жұмысы, соттың бейнесі мен 
беделі хатшының өз міндеттерін 
қалай атқаратынына да бай-
ланысты. Сондықтан да бізге 
үлкен жауапкершілік жүктеледі," 
- деп санайды. 

Дариға Сейдуллақызы 2019 
жылы мінсіз қызметі үшін 
3-дәрежелі төсбелгісін иелен-
ген, сонымен қатар Алматы об-
лысы әкімінің "Құрмет Грамота-
ларымен" тағы да басқа "Мақтау 
қағаздарымен" марапатталған.

Әділдік, қарапайымдылық 
үлгісі, жоғары моральдық 
жауапкершілік, кәсіби білім,  
тәжірибе, адалдық және 
парасаттылық, белсенді өмірлік 
ұстаным - осы сөздердің 
барлығы Дариға ханымға арна-
лып айтылғандай.

Адам құндылығына қызмет 
ету қашанда мерейлі екенін 
ойласақ,  сот хатшысының мой-
нына жүктелген жауапкершілікті 
асқан абыроймен атқарып келе 
жатқан Дариға ханымға тек 
жақсылық қана тілейміз. Қазіргі 
жаһанданудың өрелі биігіне қол 
созған кезде тәуелсіз елімізді 
өркендету жолындағы еңселі 
еңбегіңіздің жемісін көріп, 
биіктерге жете беріңіз.

ҚҰРМЕТПЕН: 
АҚСУ АУДАНДЫҚ 

СОТЫНЫҢ ҰЖЫМЫ!
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Бүгінде тоқсанның төріне шығып отырған 
фармацевтика ғылымдарының кандидаты, 
Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының 
Құрметті профессоры, Қазақстан-Ресей 
медициналық университетінің фармация 
кафедрасының меңгерушісі, профессор 
Есболған Тегісбайұлын 1980 жылдан бастап 
білемін. Мен сол кезде Алматы мемлекеттік 
медицина институтының Шымкент 
филиалының дайындық курсына оқуға түстім. 
Еліміздің түкпір-түкпірінен келген дайындық 
курсының тыңдаушыларын сол институттың 
ректоры Есболған Тегісбаев оқуға түсуімізбен 
құттықтап, ақ жол тіледі. Бұл естен кетпес 
ерекше сәттер еді…

Сол кезде институттың 1-курсында 250 сту-
дент, 2-курсында да 250 студент, дайындық 
курсында 40 шақты тыңдаушы оқыды. Ин-
ститут ашылғанына екі жыл ғана болған, сол 
кездің өзінде Есболған Тегісбайұлының білікті 
басқаруының арқасында білім ордасы күннен 
күнге көз алдымызда өркендей берді. Атап ай-
татын болсақ, кітапхана, оқу залы, жатақхана, 
зертхана, асхана ашылды. Студенттерге 
барлық жағдай жасалды.

Енді ағайымыздың өмірбаянына қысқаша 
тоқталсақ. Есболған Тегісбаев 1932 жылы Ал-
маты облысының солтүстік-шығыс бөлігінде 
орналасқан Ақсу ауданының Басқан ауылын-
да жарық дүниеге келген. Екінші дүниежүзілік 
соғыстың кері әсерінен мектептегі оқуын 
тоқтатып, қаршадайынан 1941-1944 жылдар 
аралығында колхоздың жұмысына араласқан. 
Сол себепті Сарқандағы орта мектепті 20 
жасында аяқтаған. Бір атап өтерлігі, мектеп-
те оқып жүріп аудан көлеміндегі қоғамдық 
жұмыстарға белсенді араласып, 10-сы-
ныпта партия қатарына өтеді. Бұл кезде 
партия қатарына өту – абыройдың белгісі. 
Ал, оқушының партияға енуі бұрын-соңды 
болмаған құбылыс еді. Осыдан-ақ бала 
күнінен Есболған Тегісбайұлының алғыр, іскер 
болғанын байқауға болады.

Орта мектепті бітіргеннен кейін Есболған 
Тегісбайұлы Қазақ мемлекеттік медици-
на институтының фармация факультетіне 
оқуға түседі. Институт қабырғасында да 
қатарластарының алды болады. Студенттер 
мен оқытушылардың көзіне түсіп, студенттік 
кәсіподақ комитетінің төрағасы қызметіне 
сайланады және Қазақстан медицина 
қызметкерлері кәсіподағы Орталық комитетінің 
президиум мүшесі міндеттерін атқарады.

Бұл соғыстан кейін әлі де тұрмыс түзеле 
қоймаған жылдар еді. Қиындыққа мойымаған 
Есболған ағайымыз институтта оқып жүргенде 
Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық 
комитетінің Бірінші хатшысы Жұмабай 
Шаяхметовтың ұлы Нойылмен дос болып, 
тұғырлы тұлғаның үйіне барып тұрыпты.

Бірде Жұмабай Шаяхметов Есболған 
ағайдан оның және студенттердің жағдайын 
сұрайды. Сонда Есболған ағай өзі білім алатын 
институтта соғысқа қатысқан, отбасын құрған 
жастар да оқитынын, оларға жатақханада 
төсек-орын жетіспейтінін, студенттер арасын-
да сырқаттардың көптігін, тамақ тапшылығын 
айтып береді. Содан көп ұзамай-ақ Жұмабай 
Шаяхметовтың қолдауымен медицина 
институтының жатақханасына төсек-орын 
бөлініп, сырқат балаларға медициналық 
жәрдем көрсетіліп, жатақхананың жанынан 
ауылдан келген қыз балаларға арналған жүз 
орындық интернат ұйымдастырылады. 

Бұл студенттер толығымен мемлекеттің 
есебінен тамақпен, киіммен қамтамасыз 
етіледі. Әрине, бұл жұмыстың орындалуына 
сол тұстағы елдің Денсаулық сақтау министрі 
Сибағатолла Қарынбаевтың да зор үлес 
қосқанын атап өтпеуге болмас. Дегенмен, 
бұл үлкен істің бастамашысы болған және 
институт ішінде оны жүзеге асырған Есболған 
Тегісбаев екені талас тудырмайды.

КСРО кезінде студенттерді қыркүйек-
қараша айларында ауыл шаруашылығына 
жұмысқа жұмылдыратын. 1953 жылы 2-кур-
ста оқып жүрген Есболған Тегісбаев пар-
тия қатарында болғандықтан, студенттерді 
Оңтүстік Қазақстан облысының «Пахта-Арал» 
совхозына мақта жинауға басқарып апара-

ды. Сол кездегі қарлы-боранды күндері мақта 
жинаған студенттердің ауыр жағдайы туралы 
Мәскеудегі Маленковтың атына жеделхат жол-
дауы оның ерлігі еді.

«Екі күннен кейін КСРО Министрлер 
Кеңесінің төрағасы Косыгиннің Ташкентке 
келгенін радиодан естідім. Ертеңіне үстеріне 
ұзын плащ киген екі кісі келіп, менен телеграм-
маны кімнің бергізгені туралы жауап алды. Мен 
оларға бар шындықты айтып, бұл қадамға өз 
еркіммен барғанымды айттым. Екеуі кеткен 
соң Косыгиннің көмекшісі келіп, студенттердің 
жағдайын өз көзімен көріп, қағазына жазып 
алып кетті. Ертесіне бір машина азық-түлік, 
фуфайка шалбарымен және керзі етіктер 
жеткізіліп, студенттердің жағдайы біршама 
жақсарып қалды», – деп өткен күннен естелік 
айтады Есболған ағай.

Есболған Тегісбайұлы 1957 жылы меди-
цина институтының фармация факультетін 
бітіргеннен кейін облыстық бақылау-
аналитикалық зертхананы тұңғыш ұйымдастыру 
үшін Талдықорғанға жолдама алады. Онда 
екі жыл нәтижелі де абыройлы жұмыс 
атқарып, 1959 жылы өзі бітірген институтқа 
ғылыми-педагогикалық жұмысқа оралады. 
Фармациялық химия кафедрасында оқытушы 
болып жүріп, Қазақстанның дәрілік өсімдіктерін 
зерттеу бойынша 1967 жылы кандидаттық дис-
сертация қорғап шығады. Содан 40 жылдан 
астам уақыт фармациялық, бейорганикалық, 
аналитикалық және токсикологиялық химия 
кафедраларының меңгерушісі қызметтерін 
атқарады.

фармация ғалымдарын шақырып, олардың сту-
денттерге дәріс оқуларына барын салғанын көз 
көріп, құлақ естіді. Бізге фармацевтикалық хи-
миядан Мелентьева, фармакогнозиядан Арза-
масцева, дәрілік заттар технологиясынан Кра-
маренко сияқты мықтылар дәріс оқыды. Оның 
бәрі Есболған ағайымыздың ұйымдастыруымен 
мүмкін болды.

Есболған Тегісбайұлының 10 жыл нәтижелі 
басқаруының арқасында бұл ұжым фармация 
мамандарын дайындауда үлкен жетістіктерге 
жетіп, филиалдық дәрежеден жеке институт 
дәрежесіне дейін көтерілді. Оның тұсында 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина ин-
ституты құрылды. Ағайымыздың басқаруымен 
бір мыңнан астам оқушылар орталық 
медициналық жоғары оқу орындарына арнайы 
бағдарламамен оқуға түсті.

1990-1994 жылдары Есболған Тегісбайұлы 
Алматы мемлекеттік медицина институтының 
проректоры қызметін атқарды. Бұл кезеңде де 
жоғары оқу орындарының ұйымдастырушысы, 
оқу-әдістемелік жұмыстардың білгірі ретінде 
көріне білді.  20 жылдан астам уақыт 
институттың студенттерді қабылдау комиссия-
сын басқарды. 2002 жылы Қазақстан медицина 
университетіне ауысып, ректордың кеңесшісі, 
фармация мен стоматология факультеттерінің 
деканы қызметтерін атқарады.

Есболған Тегісбайұлы қалалық және 
аудандық партия комитеттерінің мүшелігіне, 
қалалық және аудандық кеңестердің 
депутаттығына бірнеше мәрте сайланды. Ол 
қазіргі Түркістан облысында мейірімділік және 

труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңіске – 65 жыл», «1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 
– 75 жыл» медальдарымен, Қазақстан 
Республикасының Құрмет грамоталарымен 
марапатталған.

Ағайымыздың жұмысқа деген үлкен 
іскерлігімен қатар адамгершілік қасиетіне де 
тоқталмай кетуге болмас. Соның бір көрінісі 
ретінде оның өткенді сыйлауы, өзінің ұстаз 
тұтатын адамдарын ұдайы есте сақтап, 
жастарға үлгі етуін айтуға болады. Ол өзіне 
ұстаздық еткен Сибағатолла Қарынбаевты, 
Қожахмет Шуақовты, Тихон Ильинскийді, Ми-
хаил Исаевты әрқашан құрметпен есіне ала-
ды. Олар да Есболған Тегісбайұлына өз бала-
ларындай қарағандай әсер қалдырады. Соның 
бір мысалы ретінде екі рет Денсаулық сақтау 
министрі болған медицина ғылымдарының 
докторы, профессор Сибағатолла 
Қарынбаевтың Есболған Тегісбайұлының елу-
ге толған мерейлі жасымен құттықтаған хатын 
келтірсе де жетіп жатыр.

«…У тебя есть все данные быть полезным 
человеком в деле, которому ты служишь. Сча-
стье желаю, конечно счастье необходимо, но 
какое? Есть счастье случай – это бог с ним. 
Хотелось бы счастье пришло как заслуга!»  
деп құттықтапты Сибағатолла Қарынбаев.

Осындай ұстаздардан тәрбие алған 
Есболған ағайымыздың қарапайымдылығы, 
кішіпейілділігі мен парасаттылығы 
айналасындағылармен жақсы қарым-
қатынасы жұмысқа деген іскерлігін 
ұштап тұрады. Ол осы қасиеттерімен 
қарамағындағыларға ұрыспай-ақ айтқанын 
істете алады. Бұл кісінің жүріп өткен өнегелі 
жолы мен таңғажайып өмірі баршамызға үлгі 
болса керек.

Расында, Есболған Тегісбайұлы – 
ұстаздардың ұстазы. Әлі күнге дейін білім 
жүйесінде фармацевт мамандарын дай-
ындауда зор еңбек етіп келеді. Ұстаз 
шәкірттерімен шұғылалы ғой. Сол айтқандай, 
фармацевтика ғылымдарының докторы, 
профессор, Мемлекеттік сыйлықтың лау-
реаты Танагүл Арыстанова, фармацевтика 
ғылымдарының докторы, профессор Жалғас 
Мерғалиұлы, медицина ғылымдарының 
докторы, ҚР Денсаулық сақтау ісінің озаты 
Баян Сағындықова, Оңтүстік Қазақстан ме-
дицина академиясында фармацевтикалық 
және токсикологиялық химия кафедрасының 
меңгерушісі, фармацевтика ғылымының док-
торы, профессор Сәуле Ордабаева сияқты 
көптеген шәкірттерімен Есболған Тегісбайұлы 
мақтана алады.

Былтыр фармацевтикалық және 
токсикологиялық химия кафедрасының 
құрылғанына 40 жыл толуына және 
Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
орай ұйымдастырылған «Фармацевтикалық 
ғылым мен білім беруді дамытудың зама-
науи үрдістері» атты Халықаралық ғылыми-
практикалық конференция аясында Оңтүстік 
Қазақстан медициналық академиясында 
Есболған Тегісбаев атындағы жаңа оқу ауди-
ториясы ашылған болатын.

«Кезінде Алматы мемлекеттік 
университетінің Шымкент филиалына оқуға 
түсу ұмытылмас оқиға болып саналды. 
Бүгін біз дарынды басшы, Қазақстанның 
фармацевтикалық ғылымы мен білім беру 
ұйымының ұйымдастырушысы, ЖОО-
ның бірінші ректоры, профессор Есболған 
Тегісбаевқа құрмет көрсетеміз», – дей келе 
«ОҚМА» АҚ құрылтайшысы, облыстық 
мәслихат депутаты Серікжан Сейітжанов 
дәстүрлі қызыл лентаны кескен еді. Оңтүстік 
Қазақстан медицина академиясы өзінің 
тұңғыш ректорына осылай құрмет көрсетті.

Тағы бір атап өтер жәйт, Есболған ағайымыз 
питомник ашу үшін Оңтүстік Қазақстан 
облыстық партия комитетінің екінші хатшысы-
на барып жер сұрайды. «Екінші хатшы жүріңіз 
деп волгасына отырғызып алып, Шымкент 
қаласының шет жақтарын көрсете бастады. 
Осылай күнде біресе ана жерге, біресе мына 
жерге апарып, он күндей өтті. Бірақ, маған 
көрсеткен жерлері ұнамады, тағы бір күні 
бір жерге барып тұрғанда, екінші хатшының 
бетіне тура қарап тұрып: «Жолдас хатшы, осы 
жер мәселесі туралы В.И.Ленин 1917 жылы 
декретке қол қойған жоқ па, менің көздеген 
жерімді неге шешпейсіз» деп айтып салдым. 
Екінші хатшы волгасына мініп кетіп қалды. Осы 
сөзімнен кейін ана екінші хатшының көмекшісі 
Оңтүстік Қазақстан облысының сол кездегі 
бірінші хатшысы Асанбай Асқаровқа айтқан 
болу керек, Асанбай Асқаров екінші хатшыны 
шақырып алып: «Тегісбаевтың айтқан сөзін 
түсіндіңіз бе, не деген астарлы сөз, сұраған 
жерін беріңіздер» деп айтқан екен», – деп 
есіне алады ағайымыз. Керегетаста Есболған 
ағайымыздың арқасында питомник осылай 
ұйымдастырылып еді.

Есболған Тегісбайұлы 90 жасқа келсе де, әлі 
тың, ой-өрісі мұқалмаған, шәкірттеріне ақыл-
кеңесін айтып отырудан, ақ батасын беруден 
жалыққан емес. Қазақстан-Ресей медицина 
университетінің фармацевтика факультетінің 
студенттері Есболған Тегісбаевтың 
ұйымдастыруымен түрлі іс-шаралар өткізеді. 
Осындайда ағайымыз Қазақстан-Ресей ме-
дицина университетінің ректоры, медицина 
ғылымдарының докторы, профессор Нұрлан 
Темірбекұлына да үнемі зор алғысын айтып, 
батасын береді.

«Ұстаздардың ұстазы» атанып отырған 
ұстазымыздың арамызда аман жүргені – бізге 
үлкен мәртебе. Ғибратты ғұмырыңыздың 
тоқсан дейтін тұғырында тұрсыз, енді жыр 
алыбы Жамбылдың жасына жетіңіз, Есболған 
ағай!

Қайрат ЖАЛДЫБАЕВ,
Қазақстан-Ресей медицина 

университетінің аға оқытушысы, 
ҚР Денсаулық сақтау саласының үздігі.

ӘКЕСІ БАРДЫҢ - АРЫСЫ БАР
Мен, Қазақстан – Ресей медицина университетінің аға оқытушысы, ҚР Денсаулық сақтау 

саласының үздігі Қ.Жалдыбаевтың еліміздің бір беделді баспасөз құралы – «Qazaq» газетіне 
шыққан, бүгінгі күнге тоқсанның төріне шығып отырған, үлкен әкеміз – Тегісбаев Есболған 
туралы мақаласын аудандық газетке жарилауды жөн көрдім. 

Қайрат Жалдыбаевқа осы мақаланы жария еткен үшін үлкен зор алғысымды білдіре оты-
рып, мақаланың алдында  жақсы көретін, асқақты әкеміз туралы ойымды білдіргім келді.

Бүгінгі күнге жасы егде тартса да, әкеміз бүкіл әулетіміздің  панасы, қорғаушысы, 
ақылшысы болып келе жатыр. Өмірінде ешкімнің ала жібін аттамай, барлық жан-тәнімен 
еліне аянбай қызмет етті. Республикамыздың медицина, оның ішінде, фармацевтика сала-
сын жоғарғы деңгейге көтеріп қана қоймай, қоғамдық-саяси шараларға да белсене қатысты. 
Ауданымыздың талай дәрігерлері осы кісіден дәріс алған. Талай құрмет, атақтарының ішінде 
«Ақсу ауданының Құрметті азаматы» атағы да бар. 

Бұл кісінің жанына отырып, әңгімелесу бізге әрқашан бір ғанибет. Өзінің жылу, мейірлі 
энергиясын шашып, ақыл-кеңесін, бағыт-бағдарын беріп отырады. Бұл туралы ол кісімен 
дидарласқан, үйіне барған басқа да адамдардың мысалын талай естідім.

Әкеме барсам да, телефон арқылы сөйлессем де, алғашқы сұрақтарының бірі, аудан аман 
есенба, халықтың жағдайы қалай деп қалдырмай сұрап отырады.

Иә, әке Сіз бізге әрқашан біз үшін дара тұлға болып қала бересіз. Өмірдің талай 
соқпақтарынан, қиыншылықтарынан өттіңіз. Келе жатқан ізіңіз бізге үлгі-өнеге, сіздің 
абыройыңыз, тәрбиеңіз, еліңіздің, ағайын-туысқанның ортасында әрқашан биік болып қала 
береді. 

Деніңіз сау болып, тоқсанның төрінен асып, жүздің жайдарына жетіңіз демекпіз. Біз өмірімізде 
осындай асқар тау әкеміз болғанына шүкіршілік етіп, мақтан тұтамыз.

Әкеміздің 90 жас мерейтойына арналған осы жылдың 29 маусымында Шымкент қаласындағы 
өзі ашып, алғаш ректоры болған Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясында, 24-і күні 
Алматы қаласында республикалық конференция өткізіледі. Бұл да әкеміздің қажырлы еңбегінің 
жемісі, дәлелі екендігі анық.

     Тектібаевтар, Тегісбаевтар әулетінің 
атынан Б.ТЕКТІБАЕВ.

ТОҚСАННЫҢ ТӨРІНЕ ШЫҚҚАН 
ҰСТАЗДАРДЫҢ ҰСТАЗЫ

1979 жылы Қазақстан үкіметінің тап-
сырмасы бойынша Есболған ағай Алматы 
мемлекеттік медицина институтының Шымкент 
қаласындағы тұңғыш фармацевтикалық фи-
лиалын ұйымдастырып басқаруға жіберіледі. 
Ол қысқа мерзімде бұл оқу орнының сол кездегі 
талаптарға сай материалдық-техникалық 
іргетасын қалыптастырып үлгереді. Онда 
фармация және түбегейлі пәндер бойынша 
жаңа оқу-әдістемелік нұсқаулар мен құралдар, 
бағдарламалар жинақталады. Оңтүстік 
Қазақстанда үлкен фармациялық кітапхана 
ашылды, шипалы шөптердің питомнигі, сту-
денттерге арналған 150 орындық спорттық-
сауықтыру кешені салынды. Бұл атқарылған 
шаруалардың барлығы айтуға ғана оңай. Ал, 
іс жүзінде олар үлкен қажыр-қайратты, ауыр 
еңбектенуді талап ететін жұмыстар. Есболған 
ағай бұл филиалдың жұмысын ұйымдастыруда 
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университетімен, И.М.Сеченов атындағы 
Бірінші медициналық институтымен, Пяти-
горск фармация институтымен, Киев, Ташкент 
қалаларындағы медицина институттарымен 
тығыз байланыста болғанын,  олардан көрнекті 

денсаулық қорының төрағасы, «Новое в ме-
дицине и фармации» журналының және «Ка-
захстан. Кто есть кто в медицине» кітабының 
редакциялық кеңесі төрағасының орынбасары, 
«Фармация» журналының редакция мүшесі 
сияқты қоғамдық жұмыстарға да белсенді 
қатысады.

Есболған ағайымыздың Қазақстан фарма-
ция ғылымының дамуына зор үлес қосқанын 
атамай кетуге болмайды. Ол 100-ден астам 
ғылыми еңбектер жариялаған, фармация бой-
ынша өтетін түрлі деңгейдегі конференциялар 
мен съездерге ұдайы қатысып тұрады. Оның 
басқаруы кезінде Алматы мемлекеттік меди-
цина институтының Шымкенттегі филиалында 
26-дан астам қызметкерлер ғылым кандидаты 
атағына ие болды, диссертация қорғады. Олар 
қазіргі Оңтүстік Қазақстан медицина академия-
сында, отанымыздың ғылыми-зерттеу институ-
тары мен жоғары оқу орындарында және шет 
елдерде жемісті еңбек етуде.

Есболған Тегісбайұлының атқарған 
қызметтері мемлекет деңгейінде жоғары 
бағаланып, «Знак почета» орденімен, «За 
освоение целинных земель», «За доблестный 
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Атамнан көп естіген бала күнгі,
Есіме алсам тарих пен бар аңызды.
Батырлар бар найзасын түйреп тұрып,
Жебесімен қақ жарған қара қылды,
Атпен – ақ шарлап жүріп, қорғап қалған,
Атырау мен Өр Алтай алабымды.

Жоңғарлар да кәнігі батыр халық – 
Бұқаны көрмейтұғын тана құрлы.
Қаһарман қазақтарға қарсы шыққан,
Біле тұра күшімді, шамамызды.
Елге қауіп төндіріп, шабуылдап,
Қарасудан қып - қызыл қан ағызды. 

Қазақ халқы шұбырды «Елім - айлап»,
Ана мұңды болғанда, дала мұңды. 
Жеті жаста Ерасыл жетім қалды,
Жоңғарлар басқыншылап қазағымды.
Бір соғыста әкесі Қожақұлды
Жоңғардың бір батыры қаза қылды.

Батыр өтті... 
Қазанның қақпағы жоқ.
Ұятсыз ит – қазанның қаспағын жеп.
Бас иесіз батырдың ауылына,
Ойраттар шабуылдай бастады кеп.
Қазақтың қақпасына кіріп жатты –
Домалап иықтағы бас - тағы доп.

Ерасылдың он бірге толған шағы – 
Ағалары жүр еді асқары боп.
Қалмақтар жан бауыры Есенбайды,
Естіртеді өлтіріп тастады деп.
Осы кезде Ерасыл батыр шықты,
Елінің бас иесі, мақтаны боп. 

КЕК
Жас батырдың бойында кек тұтанды,
Осы кектен Һас батыр көп күш алды.
Қаны текке кетпес деп азаматтың,
Қарымта қайтарарамыз, – 
                                              деп күте алды.
Бірақ елі былқ етіп қозғалмады,
Олардың бойындағы сесті шалды.

 «Сүйенішім, бауырым, ардағым ең,
Мен сен үшін әрқашан алға жүрем.
Не өлтірем... Не өлем... – бірі болар – 
Жолға шықтым әкемнің қанжарымен...»
Үміт үзіп бір өзі аттанады,
Оқыранып барады «Ардакүрең».

Шығыс жақ беткейінде Сарыбелдің,
Байқады отырғанын – жауын елдің.
Білінбей мал іздеуші болып кірді,
Ішіне жыбырлаған қалың елдің.
Ақырын сұрастырып Өлже жайлы,
Үйіне жақындайды алып ердің...

Мінгені ерге жайлы «Ардакүрең»...
Жолықты өзі іздеген қалмағымен.
Жекпе – жегі еді бұл ең алғашқы,
Өлтірді әкесінің қанжарымен.
Ең соңғы рет айқайлап бар жанымен,
Сұлқ етіп құлады салмағымен.

Күрең аттан қанша күн ер түспеді?...
Құйма тұяқ қанша күн жер тістеді.
Қуса жетер, қашқанда алдырмайтын,
Жануар да болдырып, ентікпеді.
Әлі жас қой. Өз ізін жасырмаққа,
Әпкесіне жол тартты Ертістегі.

Ол кезде он алтыда бала болған,
Найманға Керей елі пана болған.
«Апам үйі ақ жайлау» дегендей – ақ,
Шаршап кеп тыныстайды дара жолдан.
Ерасылға «Қабанбай» атын берді,
Зайсанда ұрып алған «Қабан» олжаң.

ДАРАБОЗ 
БАТЫР - ҚАБАНБАЙ 

ХАН БАТЫР
Алдыға жылжу үшін қоғам көші,
Сол кезде керек еді оған да осы.
Сауырдағы шайқаста жекпе – жекте,
Қолынан қаза тапты Долан Дошы.
«Қабанбай» боп шығыпты жаңа есіммен,
Батырлыққа алғашқы қадам да осы.

Арыстандай өшіксе айға атылар,
Жігіт болды қайраты, айбаты бар.
«Білекті бірді жығар» дегендей – ақ,
Мыңды жығар бойында айласы бар.
Жас Қабанбай осылай топқа кірді,
Еліне іс қыларлық пайдасы бар.

Жап - жас еді білмейтін шаршағанды,
Ел мақтаса – батыр да арқаланды.
Аягөз шайқасында аты шығып,
Найзамен бауыздады Арсалаңды.
Осындай жекпе – жектер жиі болып – 
Һас батырдың жеңісі қайталанды.

Жеңіліс тапты қазақ бұл майданнан,
Жоңғарларда мықты ғой – ыңғайланған.
Береке – бірлік болмай батырларда,
Жалғыз шыбық шыдасын 
                                              сынбай қайдан
Ессіздікке езілген Қабанбайдың
Өкініштен жігері құмға айналған.

Жау құтырды жеңіске масаттанып,
Не істетпейді жігітке адақ – даңқ.
Қазақтың жерін түгел аламын – деп,
Жетпіс мың қолмен шықты жасақтанып.
Қалдан Церен қалмақтың Қонтайшысы,
Басып кірді есіріп, шатақтанып.

Көргенде елге атылған мылтықтарды,
Қазақтың батырлары үркіп қалды.
Сол кезде алға шығып Ер Қабанбай – 
Берекеге шақырып, ұрсып та алды.
«Отанды қорғамасақ ел болмаймыз» – 
Деді де отқа майды бүркіп қалды.

Үш жүздің басын қосты Абылай хан,
Күш бірікті. 
Қалмақты қырсық шалды.
Қазақтан сонда қатты соққы алып,
Жоңғарлар өз қанына тұншыққан – ды.
Ел болып берекемен қорғап қалды – 
Хандықтың астанасы Түркістанды.
 
Жау есіріп Отанға мылтық атты,
Бұл қылығы намысты шымшылапты.
«Отан үшін от кешу парызымыз»,
Батыр сөзі жүректің құлпын ашты
«Біздің нағыз күшіміз бірлікте» деп,
Сезім гүлі жүректе бүршік атты?

Бұл соғыста ойсырап жеңілсе де,
Шона сұлтан дамылдап, тыншымапты.
Атақты «Аңырақай» шайқасында – 
Қазақ елі көрсетіп ынтымақты,
Жау жағасын тағы бір сілкіп апты.
Өздері жоқ орнында жұрты қапты.

Батырларым ел үшін алаңдады,
Жерлерді азат етіп даламдағы. 
Ақ боз атпен ойқастап, дара шауып,
Көзге түсті қазақтың Қабанбайы
Арқауылды мерт қылды аты шулы –  
Ең сұрапыл соғыста Шағандағы. 

Қазақтың баласы үшін қаратабан,
Алаңсыз өссе екен деп бала – шағам.
Қабанбайдай батырлар ел қорғаған,
Бас тартып, ойын – күлкі, тамашадан.
Абылай «Дарабозым», 
                                          «Батырым» - деп,
Тәж кигізіп сол үшін «Хан» атаған.

Отан үшін жұлқыған жау жағасын,
Батырлардың ісіне таңқаласың.
Батысы мен шығысы ұлан ғайыр – 
Қазақтың тазалады бар даласын,
Жойылды жерден Жоғар – хандығымен,
Көшірді де, өшірді қалмақ атын.

Енді осылай жазамыз жан жарасын
Ұрпақпенен өмір бар жалғанатын.
Бөрібай бабамыз бен Бикен анам,
Татулыққа шақырды айналасын.
Қазақ болып сөйлесем құдаларым,
Матай болып сөйлесем нар нағашым,

Саясатқа алданып, өліп талған,
Әскер бітіп, қайраты кеміп қалған.
Тәубасына келеді нағашылар – 
Шаршаған соғыстардан, жорықтардан.
Достасып екі батыр, бір ел болды – 
Түгел болды. Ертеңгі толықты арман.

Қытай менен Ресейден қорыққаннан
Қазақ жерін паналап, қоныстанған.
Ескі жауы Жоңғардың батырларын 
Қорғады Қытай менен орыстардан.
Олармен де соғысып, татуласты,
Екі араға жасасып берік байлам.

ҚҰТЫРҒАН ҚЫРҒЫЗДАР
Ешкім көзін сүзбес деп – Отанға енді,
Жүрген кезде қоқаңдап Қоқан келді.
Қырғыздар қазақ жерін аламыз деп – 
Айламен іздестірді осал жерді.
Тағы да Қабанбай мен Бөгенбайдың,
Басталады бастарын қосар кезі.

Қырғыздар солай бізге кердеңдепті,
Құтырып билейтіндей жер мен көкті.
Қазақтар Ұлы Орданың Күшіменен – 
Қайсарлықпен қайтарды келген бетті.
Қабанбай Әтекені өлтірді де,
Пішпекке қуып тықты Ерденбекті.

Ер Қабанбай сексенге таяғанды,
Ауырып жатыр еді, шала жанды.
Қабанбайдан кегімді аламын – деп,
Қырғыздар тағы салды баяғы әнді.
Еңгезердей алпамса жап – жас жігіт – 
Жекпе – жекке шақырды шал адамды.

Өршеленген жауына қарап еді,
Есіне түсіп кетті бала кезі...
Қамыстан атып шыққан қабан шошқа,
Жақындаса батырды жарар еді.
Алыстан көк найзасын сілтеп қалып,
Жыртқыштың жүрегіне қадап еді. 

Өткір найза жүрегін тесіп өтіп,
Тұмсығымен сүзеді қара жерді.
Қартайғанда сол істі қайталады,
Батырдың бұл ең соңғы амалы еді.
Не болғанын түсінбей, ойда жоқта, 
Ұшып түсті қырғыздың Қарабегі.

Ер Қабанбай – қартайып 
                                      шаршап тұрды.
Сонда да азаттықты аңсап тұрды.
Қарабек әзірейіл қарабет боп,
Қарт батырдың алдында 
                                      қан шаптырды,
Халықты сыртқы жаудан 
                                     қорғап – батыр,
Өзінің ажалымен жан тапсырды.
Өсиеті бойынша елі арулап,
Сарыбелге жерледі хан, тақсырды.

Айтылмасын соғыстың өшкен әні,
Кешірілсін адамның өкпе – назы.
Қолтығына су бүрку, айдап салу, 
Азғыру, соғыстыру текке бәрі.
Әліде сол саясат жүріп жатыр.
Содан бері төрт ғасыр өтсе дағы.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

Мырзабекова Бибігүл Әлімбекқызы 
1987 жылы қолына «Есепші» деген 
табақтай диплом алып, ауылға келген-
нен кейін мамандығы бойынша жұмыс 
болмай, Ақсу аудандық тұтынушылар 
қоғамында сатушы болып жұмыс жа-
сады. Араға табаны күректей он жыл 
салып 1997 жылы Бибігүл тәте қызмет 
етіп жүрген мекеме (РайПо) жабылды. 
Бұл кез еліміздің Тәуелсіздігінің алғашқы 
қиын кездері болатын. Жолдасы екеуі 
жұмыссыз қалды...

Сол кезде ол кісілерге кеңес беріп, 
жолды көрсеткен қазіргі біздің Іскер 
әйелдер кеңесінің төрайымы Нарыше-
ва Бағлан апай болды. Ол кезде Бағлан 
апай кәсіпкерлігін дөңгелетіп келе 
жатқан ауданымыздағы алғашқы іскер 
әйелдердің бірі еді. Ол: «Тамақ өнімдері 
ішіндегі көшбасшылардың бірі болып 
нан пісіру саласы саналады. Оның өнімі 
ең керекті және оған деген сұраныс 
әрдайым жоғары екенін айтып, нан пісіру 
бойынша нарықтан орын алып, жақсы та-
быс табу әбден мүмкін екенін түсіндірді. 

Шағын наубайхана ашу бойын-
ша кішігірім бизнесті бастау үшін не-
ден, қалай бастауы керектігі туралы 
кеңестерін айтты. Ең басында нанды 
орыс пешінде күніне 30 – 40 нан пісірді. 
Піскен нандарды қол арбамен, велоси-
педпен дүкендерге тасып жүрді. Нан көп 
еңбек ету арқылы, көп тер төгу арқылы 
келеетінін білді. «Нан – тамақтың ата-
сы», «Нан – байлық, нан - береке»,-деп 

 АЩЫ ЕҢБЕКТІҢ ТӘТТІ НАНЫ 

халқымыз бекер айтпаған ғой. Нанды бір 
күн жемей шыдап отыру қиын. Нансыз 
өмір жоқ деуге болады. Сөйтіп, «Ащы 
еңбектің тәтті наны» Бибігүл апайды 
болашаққа жетеледі.

Содан бері наубайхананы кеңейтіп 
салып, электр пештерін, электр нан 
илегіштерін сатып алды. Түнімен пісіріп, 
күндіз сатты. Қазіргі уақытта бір тәулікте 
жаңа технологиялар арқылы 500 – 600 
нан пісіріп, тоқаш, нандардың түрлерін 
де көбейтті. Аудан бойынша отызға жуық 
дүкендермен тығыз байланыс жасап, нан 

жеткізеді. Кәсіпкерлігімізге кең өріс ашы-
лып, орталық аурухана, балабақшаларды 
нанмен қамтамасыз ететін болды.

Бұл кәсіпке жанұясы толық көмектеседі. 
Басында жалғыз шамасы келмегенде үш 
адамды жұмыспен қамтып, еңбек ақысын 
төлеп, жұмыс жасады. Кейін бала – шаға 
өскеннен кейін келіндері, балаларына 
бәріне ортақ кәсіп болды. 

2007 жылдан бастап, Ақсу іскер әйелдер 
кеңесінің мүшесі болды. Аудандағы 
мейірімді, қайырымдылық іс – шараларға 
қатысып, көп балалы, мұқтаж жанұяларға 

азық – түлікпен, қаржылай көмектерін де 
көрсетіп келеді. 

Осы еңбектері бағаланып, облыстық 
«Атамекен» кәсіпкерлер палатасы-
нан «Сізге еліміздің экономикалық 
әл – ауқатын жақсартуға қосқан еселі 
еңбегіңіз бен кәсіпқойлығыңыз, сондай – 
ақ, Ақсу ауданының Іскер әйелдер кеңесі 
қызметінің дамуына қосқан жеке үлесіңіз 
үшін алғыс білдіреміз. Іскерлік ортадағы 
абыройыңыз бен жетістіктеріңіз арта 
берсін»,– деген екі "Алғыс хат", аудандық 
әкімшіліктің үш "Мақтау қағаздарымен" 
марапатталды.

Бибігүл апайдың екі баласы, алты 
немересі бар. Қарапайым бір ауылдың 
анасы. Ананың міндеті – иманжүзді, 
мейірімді жандарды тәрбиелеу. 
Болашақта балалары Аналарының 
кәсібін жалғастырады деп сенеді, өйткені, 
кішкентайларынан қол ұшын беріп, Ана-
ларына арқасүйер болды. Ананың үміті, 
болашағы балаларында. Қазір олар нан 
пісіру технологиясын жақсы біледі. «Ащы 
еңбектің – тәтті нанының» дәмін татқан, 
Бибігүл апайдың көмекшілері. 

- "Бақыт деген осы ғой, Аллаға шүкір 
менің өмірімнің мәндері, сәндері бала-
ларым мен немерелерім. Алланың бер-
ген маған байлықтарым осылар",-дейді 
Бибігүл апайымыз.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.
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Молықбайдың әкесі Байсақтың ұстаған 
«жарық қара қобызы» Талдықорған 
қаласындағы Ілияс Жансүгірұлы 
атындағы мұражайда сақталуда. Өткізген 
Молықбайдың келіні, Қаптағай-Тоқа елінің 
қызы, Адасқан мен аталас ұрпағы Ниязбек. 
1942 жылы және 1978 жылы Адасқанның 
қамыс пен сылақтан тұрғызылған ескі 
тоқал үйі тұптұла түгі қалмай өртенгенінде, 
сандықтағы сақтаулы жатқан киелі жарық 
қара қобыз өрттен еш ақаусыз аман 
қалған екен. Жарық қара қобыздың қыл 
ішегін Қызылтаң ауылындағы Айт атаның 
әйелі қиыншылық 1930 жылдардан ба-
стап сақтапты. Сол қыл ішектерді Ойтоған 
ауылындағы Айт атаның келіні байқамай 
отқа жағып жіберіпті. 2007 жылы 16 мамыр-
да жарық қара қобыз Астана қаласынан 
жөндеуден өткізіліп, 77 жылдан кейін 
қайта жаңғыра, Талдықорғандағы Ілияс 
Жансүгірұлы атындағы мәдениет сарай-
ында сахна төрінде ойналды. Профессор, 
қобызшы Раушан Мұсақожаева: «Молықбай 
қобызының сарынына оркестр дауысы 
жетпейді», - деп бағалады. Қобызды жөндеп, 
жаңғыртқан әлемге әйгілі музыка аспап-
тарын жасайтын шебер Қанат Дотаұлы 
Қазақбаев. Оның қолымен жасалған қобыз 
Италияда Ватикан мемлекеттік музейінде, 
Қорқыт баба кітабының жанынан орын 
алған. Өңделген Молықбайдың қобызымен 
І.Жансүгіров мәдениет  сарайының сах-
насында «Қорқыт», «Ықлас» күйлерін 
орындаған Астаналық «Тілеп» қобызшылар 
квартетінің көркемдік жетекшісі, әлемге 
есімі мәшһүр қобызшы Әлқуат Дотаұлы 
Қазақбаев.

 Байсақтан Толықбай, Молықбай (1857-
1930 ж.ж.) - әкесінің қобызын 30 жасында 
иеленген қобызшы. Жансүгірұлы Ілиястың 
кіндік әкесі. «Әдебиет порталында» 2017 
жылы шыққан «Қыл қобыздың сарыны» 
прозасында Иебек Айгерім Қожатайқызы: 
«Алты Алаштың дүлдүлі  Ілиястың ана-
сы Көкіш Ілиясты босанарда ауыр толғақ 
қысып үш күн қиналады. Берсүгір әулетінде 
қонақ болған қобызшы Молықбай қолына 
қобызын алып аспандатқанда, дүниеге 
шар етіп сәби келеді. Дүниеге арынды ақын 
келгенін сезгендей ме, сол күні  Ақсудың 
асау өзені арнасына сыймай, ақырып 
ағады. Молықбай қобызшы жас нәрестеге  
«Қызырілияс» деп пайғамбар есімін береді 
деген жерлері есімде қалып қойыпты», - 
деп атасының айтқандарын келтіреді. «Ту 
көтерген Жаназар батыр» кітабының 184 
бетінде Оңдасынов Кәкім: «Молықбайдың 
шешесі Сұлушаш, саршегір Молықбай», 
- деп жазады. Молықбай - құмалақшы, та-
мыршы, бақсы-балгер, емші, әнші, ақын, 
сері, үш ішекті, төрт бұрышты домбырада 
ойнаған күйші. Халыққа «Дақ салма» деп 
цирк ойындарын көрсетуші. 2004 жылы 
шыққан Алматы облыстық «Жетісу», 2007 
жылы шыққан Ақсу аудандық «Алтын ұям 
- Ақсуым», 2011 жылы Ақсу ауданының 80 
жылдығына орай шыққан «Абыз Ақсу, аңыз 
Ақсу, нағыз Ақсу» энциклопедияларында 
қысқа дерекпен өмірі жазылған. Қобызшы 
Молықбайды «Бозінген» әлқисасында Ілияс 
Жансүгіров:

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

деп сипаттайды.
Қобызшы Молықбайға Амантекше жай-

лауында І.Жансүгіров пен М.Әуезов ар-
найы іздеп барып, 1927 жылы жолығады. 
Ілияс Жансүгіровтың «Күй» поэмасының 
екі нұсқасы бар. Бірінші нұсқасы Ғабит 
Мүсіреповтың қорында сақталып кел-
ген екен. Ол «Бозінген» толғауы деп ата-
лып, «Күй» поэмасының кіріспе бөлімінің 
«Әлқисасы» деп саналады. Онда: 
«Молықбай – қобызшы, әнші – Матайдағы,

Матайда - Кенже, Тұңғат Сақайдағы.
Қазақта қобызшыдан қалған сол-ақ,
Жорға сол маймаңдаған бақайшағы.
Бұл күнде кедей, кәрі, күші кеткен,
Тамыршы, құмалақшы күні еліткен», 

- делінеді. Мұнда Молықбайдың 
қобызшылығы мен қатар, әнші екені, 
қартайған шағында кедейленсе де тамыр 
ұстап, құмалақ салып, халыққа қызмет 
еткені келтіріледі. «Ілияс аға» туралы 
естелігінде, Халық Ағарту комиссиаратын-
да қызмет істеген, аудармашы Сәйділ Тал-
жанов: «Үйінде отырып, Ілияс маған «Күйді» 
орысшаға аударып берші деді. Ұсынысы 
тым ауыр тиді. Мен мәймеңкөлеп, аударуға 
тісім батпай, сіздің ақындық стиліңіз, тіліңіз 
өзгеше. «Күй» поэмаң одан да өзгеше. Оны 
аудару маған «ақыреттің қыл көпірі» деп 
күмілжідім», - деп жазады. 

Ілияс Жансүгіровтың 1960 жылы жарық 
көрген шығармаларының екінші томының 
77 бетіндегі суретке назар салсақ. Онда үш 
салт атты кісі қатар түзеп тұр. Бергі екеуі 
Ілияс пен Мұхтар. Арғы шеттегі басына 
зер тақия, үстіне желбегей шәйі шапан ки-
ген, сақалды кісінің кім екені белгісіз. Ол ел 
адамының бірі екені анық. Сурет 1927 жылы 
түсірілген. Молықбайды көздері көрген 
қос Жанатбек (Елубай, Досбай), Дәмелі 
Имашқызы, Серпербай Әбішұлы, Нұрғазила 
Болатбекқызы, Күріш Қапалбайқызы пайым-
дарынша ол қобызшы Молықбай. Суреттегі 
келбет Молықбайды көрген аталардың ай-

Қобызшы Молықбай Байсақұлының 165 жылдығына

мақаласы, Мырзағазы Данияровтың 
«Молықбай күйші» («Жерұйық» газеті, 
1995 жыл), «Мәдениет мәйегі» айдары-
мен шыққан Қуат Қайранбаевтың «Киесі еді 
қобыздың» («Жетісу» газеті, 19.05.2007 жыл), 
О.Қалпенденовтың «Қобызшыдан қалған 
мұра» естелігі («Аңызға бергісіз ғұмыр» 
кітабында, 2010 жыл), Л.Есбаева «Қыл қобыз 
иесі» («Талдықорған» газеті, 29.06.2007 
жыл), Ж.Дулатбекұлының «Қобызшы 
Молықбай Байсақұлы» («Жерұйық» газеті, 
1995 жыл, 21 қаңтар, «Қасиетінен айна-
лайын», «Қобызшы Молықбай тартқан 
күйлер», «Қобызшы Молықбай» қойылым, 
«Қазақтың қобызшы Молықбайы», «Замана 
үнін жеткізген» Байсақұлы Молықбайдың 
туғанына 150 жыл («Жетісу» газеті, 15 ма-
мыр, 2007 жыл), Жамау Бұқарбайдың «Жа-
ралы аққу», «Ел іші - өнер кеніші» айдары-
мен берілген Көсемәлі Сәттібайұлы, Әділбек 
Баққараның «Молықбай қобызын қалпына 
келтірген шебер» («Егемен Қазақстан» 
газеті, № 144, 8 маусым, 2013 жыл), 
«Заманның ұлы, жанардың нұры» айдарын-
да берілген Қуаныш Түнғатардың «Қобызшы 
Молықбай шал» («Жетісу» газеті, 2013 жыл, 
3 тамыз) атты еңбектері республикалық, 
облыстық газеттерде басылып шыққан. 
Алматы облыстық шығармашылық 
орталығының көмегімен 2012 жылы 
Жемісбек Дулатбекұлының «Қобызшы 
Молықбай» атты кітабы шыққан. Киноре-
жисер Қасимановтың С.Жанәбіловтың 
«Қобызшы Молықбай» повестінің өзегімен 
түсірген қобызшы Молықбай туралы кино-
спектаклі бар. «Асан-Құттыбай» дастанын-
да халық ақыны Төлеу Көбдіковтың шәкірті 
Қалихан Алтынбаев жазып қалдырған де-
ректе: «Қобызға тіл бітірген Байсақ пенен 
Молықбай», - деп айтылған. 1994 жылы 20-
ші қаңтар күні Талдықорған облыстық теле-
дидарынан «Молықбайдың қобызы» туралы 
арнайы хабар ұйымдастырылып, алғаш рет 
берілді. 

***
 Орын деген біреу қолына таяқ ұстап, 

Молықбайды өзінше мазақ етпек болады. 
Сонда Молықбайдың киелері оны байлаулы 
тұрған биенің астына кіргізгенінде, бие теуіп, 
Орын қатты жарақаттанып, зорға тірі қалады. 
Молықбай: «Кием шиеленіседі», - деп 
Байғазы Мүсәпір мен Орысбай батырлардың 
зираттарының маңайына тақау қобызын ой-
намапты.

***
 Кеңес өкіметі орнаған шақ. «Жаңалық» 

колхозы. Молықбай ораулы қобызын мойы-
нына асып, жаяу колхоз кеңсесіне кіреді. 
Кеңседе басшылықтан бар жоғы екі адам, екі 
орындықта отырады. Молықбайдың келгенін 
місе тұтпайды. Берген сәлемін зорға алады. 
Кіреберіс босағаға арқасын сүйеп, Молықбай 
жерге малдас құра жайғасады. Ала 
көздерімен атқан екеуінің бірі: «Қобызыңды 
сүйретіп алып жүретіндей, не қасиеті бар 
сонша ма?» - деп Молықбайға килігеді. 
Молықбай қобызын қолына алып, бір сы-
дыртып ойнайды. Екеуі орындықтарынан 
еденге түсіп, бір-бірімен қошқарша сүзіседі. 
Шекелері ісе қанталайды. Сол уақытта, елі 
Қайнар, Қуанышбек кеңсеге кіреді. Қызықты 
тамашалап отырған Молықбайды көріп 
түсінеді. «Моқа, қасиетіңнен айналайын. Мы-
наны доғарта көр», - деп жалынады. «Шарта-

рап, сүзе түссің бір-бірін», - дейді Молықбай. 
Қуанышбай Молықбай алдына түзерлей 
отыра қалып, тоқтатуды өтінеді. Молықбай 
қобызын қолына алып бір сыдыртады. Екеуі 
қошқар болып сүзіскендерін тияды. Мең-зең, 
не қылғандарын түсінбей, жерге сылқ қисая 
кетеді. Молықбай қобызын қолына алып 
жөніне кетеді.

***
Молықбайды бірнеше мәрте көрген, 

елі Байғазы, Қапалбайқызы Күріш ана: 
«Молықбай «Үлгілі» колхозына мүше болып 
кірді. Қырманға қобызымен келетін. Әйелдер 
тарыны қаралап ұшыру үшін Молықбайға 
қобыз тартқызатын. Сонда баяу жел соғып, 
тарыны қыпықтан тазартуға қолайлы орай 
тудыратын. Молықбай қобыз ойнаса бол-
ды, біздер жабыла тары дақылын леген, 
тегешке сап ұшырамыз. Қобыз ойнап, баяу 
жел соқтырған қасиетінің бірнеше мәрте 
куәгерімін», - деп баяндап, ұрпаққа жеткізген 
еді.

***
1929 жылы қызғаныштан Молықбайдың 

бәйгенің алдын бермес тор жорға атын, 
ауданның партия басшысы М.Жылысбаев 
«дос болайық» деген ықпалмен белсенді, пар-
тячейка бастығы Күнтуов Құндақбай арқылы 
«өкіметке» деп лауға беруін сұрайды. Яғни, 
үкімет адамы Ұзақбай Құлымбетов мінуіне, 
сыйға тартуға. Ол аттың негізгі иесі, елі Ноғас, 
Имаш атаның қызы Дәмелі екен. Дәмелі ол 
атты төркінінен мініп келіпті. Молықбай тор 
жорғаны Имаштың рұқсатымен Дәмелінің 
қайын ағасы Толғанбай ақынның ұлы 
Құрақбайдан қалап, 70-ке қараған шағында 
алады. «Жақсы ат баққа бітеді» демекші, 
бұл ат Молықбайдың айдалуына себеп-
кер болады. Молықбай «маңдайыма біткен 
жалғыз атым» деп, Күнтуов Құндақбайға 
тор жорға атын бермей қайтарады. Содан 
іріткі туындап, ақыры ауданның басшысы 
Жылысбаев Молықбайға астық салығын 
салдыртады. Молықбай жиған-терген ма-
лын астыққа айырбастап, бірінші салықты 
әупірім өтейді. Оған тыншымаған ауданның 
басшысы М.Жылысбаев пен партячейка 
Күнтуов Құндақбай екінші мәрте Молықбайға 
көп мөлшерде «продналог» салдырта-
ды. Салықты берілген уақыт мезгілінде 
өтей алмаған соң, «халық жауы» деген же-
леумен Молықбайды олар ұстатып тына-
ды. Жазушы, журналист Т.Қалилаханов: 
«Молықбайды екі милиция айдап әкетпекке 
келгенінде Молықбай аталас інісі Нөкербекке 
қарап, Жансүгірге сәлем айт. Баласы Ілиясқа 
бір ауыз сөз айтсын. Менің ұсталғанымды 
білдірсін деп айтқан», – дейді. Қобызшы 
Молықбай ұсталғанында: «Кеудесін жоғары, 
тік ұстап, ұзақ артына қарайлай қарапты», - 
дегенін Серік Жанәбілов, Т.Қалихановтың өз 
аузынан естідім деп «Қобызшы Молықбай 
шал Матайдағы» деректі мақаласында жа-
зады.

***
Түрме басшылары бір жағы қызық көре, 

бір жағы шын кие-қасиеті барын тексеруді 
ойлап, Молықбайға амалдар жасайды. 
Молықбайға көрсетпей, бір леген астына 
тарғыл мысық, екінші леген астына күшік са-
лып, екі жаққа алшақтау қояды. Түрме бас-
шылары: «Ал, кие-қасиетіннің барына көз 
жеткізелік. Анау легендер астында не барын 
тап?» - дейді. Молықбай қобызын бір сыдыр-

тады. Легендер астында біреуінде тарғыл 
мысық, бірінде күшік деп дәл табады. Олар 
бастарын шайқап, сынауды жалғастырады. 
Молықбайға көрсетпей, мысық пен күшік 
орындарын ауыстырып қояды. Молықбай: 
«Пәле, сол да жөн бе? Екеуін орын алма-
стырып қойыпсыңдар», - дейді. Түрме бас-
шылары Молықбайда кие-қасиеті барына 
көздері жетеді.

***
Қалпенденов Орысбай атаның 

қолжазбасынан 1993 жылы, 27 мамыр-
да көшіріп алған Молықбай туралы дерек 
өлеңді атаның өз жазғанында келтірейін.

Молықбай, Ілиястың туған жері,
Кіндік кесіп, кірлерін жуған жері.
Отыздан асқан соң, бір қызды алып,
Үй болып, белді мықтап буған жері.
Тары орып, Садақтыда жүргенде,
«Қобыз ал» деп, кие кеп, қуған жері.
Әкеден қалған қобызды алған соң,
Ән салып, күйлер тартқан болды сері.
Қобыз даусын естуге құмарланып,
Бірі қалмай, келетін жақын елі.
Қобыздың сыңсыған дауысын естіп,
Халықтың тарқайтұғын мұң мен шері.
Туыстар көмектесіп, қыз әперіп,
Бір күнгідей болмады көргендері.
Молықбай саусағынан бал аққандай,
Домбыра мен қобыздың болды кені.
Таспа бел, сұлу, торы әйел келіп,
«Құт қонды» Молықбайға депті елі.
Жолбарыссоққан, Құлжабай, Сымбыл 

биік,
Жоғары-төмен көшкен, қонар жері.
Жетпісте Құрақбайдан бір ат алған,
Сүмбедей сұлу торы, емес жалған.
«Жақсы ат баққа бітеді» деген рас,
Жорға жүйрік болыпты, топты жарған.
Қыз Әйнектің тойында бірінші кеп,
Халыққа бәйге әкеп, олжа салған.
Келер жылы Баймолданың тойында,
Ұзап келген атты көріп, 
аудхатшы М.Жылысбаев:
«Дос болам, атыңды бер» деп, 
қолқа салды сонда шалдан.
Шал айтты: «Қартайғанда жанға жайлы 
                                                           бір ат еді,
Басқа нәрсе сұраңыз көңілге алған».
«Осы атты бермедің» деп, келер күзде,
«Төле» деп, екі жүз пұт, 
                                     1928 жылы бидай 

салған.
Құтылды бидайдан мал мен зат беріп,
Шалда үрей қалмады, татын көріп.
Жиырма тоғызыншы жыл күзде, 
                                      үш жүз пұт қайта 

салды,
Төлемеген соң, милиция 
                                     абақтыға тықты шалды.
Ат, атанды, күміс ер, үй шаруасын,
«Тәрік» деп, сатпақ үшін ауданға алды.
Халық жауы қаматты абақтыға,
Сұм заман өтті-кетті, ала-құла.
Начальник колон үйіне қонақ етіп,
Күй тартқызып, 
Әр күйді магнитофонға басып алған.
Үш қондырып, «түрмеден шығасың» деп,
Онан соң қайтарған абақтыға.
Іші өтіп, әлі кетіп,
Науқастан 1930 жылы, 30-ші көкекте 
                                                  қайтыс болған.
Ілиястың «Қазақта қобызшының 
                                          қалғаны сол» дегені,
Есте қалған.

***
Молықбайдың суырып салма өлең 

шығаратын ақындығы да болған. Өлеңдері 
терең ойлы, философиялық мағыналы, мы-
салды болып келеді. Ел жадында сақталған 
аздаған өлеңдерін келтірейін: 

«Бір мысал, айтқан арнап, Моқаң дәріп, 
Көңілі түсінгеннің болар жарық.
Баянсыз дүниеге алданбаңдар,
Мысал ет өткендерден өнеге алып.
Үстіне жалаң қабат киген бөзі,
Ашылмас аш десе де жұмған көзі.
Сөзімді түсінгендер ескерсін деп,
Молықбай халық үшін айтқан сөзі.
Неше түрлі болғандар болмай қалды,
Көрге түсіп бәрі де тұрмай қалды.
Айдаһардай ысқырған дәулер қайда?
Ойыңа түсірсеңші сондайларды?!
Олар кетіп, ал кезек бізге қалды,
Қол қайыр ет, адалдан жиған малды.
Мал біткендер бекерге ләпсі ашпай,
Адалдықпен қинаңдар шыбын жанды.
Нашарға баса берме азуыңды,
Ұмытпа қияметке баруыңды.
Халық қанау деген озбырлық іс,
Қанша мықты болсаңда адуынды.
Арналған ырыздығың біткен соң,
Біліңдер қара жерде қалуыңды.
Қайда кетті бұлбұлдай сайрағандар?
Мықты болып тістерін қайрағандар.
Көзіне топырақ толып көрде жатыр,
Дүниені көп қуып тоймағандар.
Көктен түскен адамдай ызғарланды,
Қаскүнем, зәлімдікті қоймағандар.
Ақырғы іске пенденің көзі жетпес,
Болам деп, толықсып жүр болмағандар.
Мәз болып, ләпсіні көп қуады,
Пиғылы, ниеті жаман оңбағандар.
Кейбірі «тәубә» етіп ойланады,
Алыстан істің түбін шолғағандар.

***
Халқым-ау, ләпсіні тый, жан барында,
Қайыр жаса, тірлікте мал барында.
Момынның шырылдатып қақын жеме,
Алданып дүниенің жалғанына.

ҚОБЫЗШЫ МОЛЫҚБАЙ 
(1857-1930 Ж.Ж.)

туына сәйкес келеді. Алматы қаласындағы 
«Таймас» баспа үйінен 2014 жылы жур-
налист Қажет Андас Алматы облысының 
мәдениеті мен өнері «Жерұйық мекен» деген 
кітап-альбом шығарды. Альбом-кітаптың 42-
ші беттегі «Аққуды әнмен қайырған» деген 
тақырыппен берілген суреттерде қобызшы 
Молықбай бірінші тұр. 

 І.Жансүгірұлының «Күй» поэмасынан 
басқа, қобызшы Молықбай туралы жазушы 
С.Жанәбіловтың «Қобызшы Молықбай» 
кітабы (Алматы, «Жалын», 1994 жыл), 
«Қобызшы Молықбай шал Матайдағы» 
(«Егемен Қазақстан» газеті, 27.10.2010 жыл) 
тарих толқынында айдарындағы деректі 
мақаласы, «Молықбай да Сүгірдің бір 
сыңары», «Біртуар» айдарымен берілген («Ел 
мәдениеті» газеті) «Молықбай қобызшыны 
еске алдық», «Қара қобыз иесі» («Ел 
мәдениеті» газеті, № 10, 30.05.2007. жыл), 
«Асыл мұра» айдарымен берілген Қайыржан 
Қожабекұлы «Молықбайдың қобызы туралы 
ақиқат пен аңыз» («Жерұйық» газеті, 1994 
жыл, 7 желтоқсан), Қарағанды қаласынан 
студент Меруерт Оспанованың «Ілиястың 
атын кім қойған?» («Қазақ әдебиеті» газеті, 
30.09.2005 жыл), жазушы Ш.Күмісбаевтың 
«Қобызшы Молықбай шал Матайдағы», 
«Қобызшы Молықбай кім болған? («Қазақ 
елі» газеті, 17.04. Барыс жылы)» деректі 

ҚОБЫЗШЫ 
МОЛЫҚБАЙ
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Тірлікте жомарт болып, қайыр етсең,
Қолы ашыққа, жол ашық барғаныңда.
Жиған малға таласар қатын, балаң,
Сен өліп, тұрмастай боп қалғаныңда.
Өмірден ғибрат алғың аға, іні,
Әркім жетпей өтіпті арманына.
Қанша қызық көрсеңде тірілікте,
Өлімнің бір түсесің қармағына.
Замандас, құрбы, құрдас бәрі қайда? 
Қарашы ой жіберіп жан-жағыңа.
Басында бала болып туғанымыз,
Дүние ер жеткен соң қуғанымыз.
Қызығып ләпсіні көп қуғанменен,
Кәніки, түгел болған тұрманымыз?
Ерінбей еңбек жаса азаматтар!
Әділ болып тірлікте тырбаныңыз.
Ойда жоқ уақытта ажал келсе,
Имандық жасай алмай құр қалармыз.
Топырақ төсек төсеп жатқан жоқ па,
Бай, мырза, неше түрлі сырбазымыз.
Басында малы, жаны шулап тұр ма?
Осыдан миы барың үлгі алыңыз.

***
Жанды нәрсе өледі,
Жаңа нәрсе тозады.
Адал болған азамат,
Қай күнде де озады.
Босқа жүрме алқынып,
Еңбек ет адал талпынып.
Байқайсыңдар ма халқым,
Жақсы өмір тұр шақырып.

***
Рас қой бұл дүниеге келу деген,  дұрыс 

қой көз көргенге сену деген. 
Тірлікте сыйласқаның орынды іс,  

алғыштарға ат бар ғой «жебір» деген.   
Өлгеннен соң томпайған топырақсың, 

сүйектен не шығады кебіндеген? 
Ерінбей еңбек жаса азаматтар, әділ бо-

лып ғаламда өмір деген.
***

1992 жылы алғаш Жетісу тарихын, 
мәдениетін насихаттау жұмыстарын 
жүргізу мақсатында облыстық ардагер-
лер алқасында «Шежіре отауы» ашылды. 
Шежіре клубының ашылу салтанатында 
Серік Жанәбіловтың «Қобызшы Молықбай» 
повесінен үзінді көрсетілді. Қобызшы 
Молықбайды ойнаған Серік Сақбайұлы 
Нұрхалық: «Молықбай Байсақұлы бейнесін 
көрсетуімді Кәмилә Кәбепқызы сұрады. 
Мен ойнай алмаймын ғой», - деп едім. 
Кәмилә: «Негізгі тұлғаңыз сол кісіге 
келеді. Жақындығыңыз әкеңіздің есімінде 
тұрғандай», - деп сомдауымды қолқалады. 
Кәмилә Кәбәпқызына қобызшы Молықбай 
ролін сомдауға «Серік Нұрхалық сап 
келеді» деп айтқан мен едім. Қателеспедім. 
Керемет шықты. Бозінген мен Молықбай 
арасындағы диалогты Серік Нұрхалық 
шынайы Байсақтың қобызын ұстап жүріп 
көрсетті. Көріністі филармония әртісі Хафиз 
деген қобызда ойнап әрледі. 10-12 минуттық 
қойылым пединститутын (ол кезде мәдени 
ошақ филармония сонда болатын) кіші за-
лында жасалды.

***
Қобызшы Молықбайдың 150 жылдығына 

арналған Талдықорған қаласында 2007 
жылы 16 мамырда ғылыми-танымдық кон-
ференция мемлекеттік жүйеде өткізілді. 
Қобызшы Молықбайдың 150 жылдығына 
арналған конференция мемлекеттік жүйеде 
өтуіне жан-пейілімен кіріскен, сол кездегі 
Республика депутаты Оралбек Нұрсейітұлы 
Жақияновтың ықпалы зор болды.

Конференцияға атақты қобызшы, 
ҚазҰМА профессоры Раушан Қожабекқызы 
Мұсақожаева бастап, Қазақ Ұлттық 
консерваториясының доценті Әбдіманап 
Жұмабекұлы, Астанадағы ұлттық музы-
ка Академиясының доценті, қобызшы 
Жанғали Жүзбаев, Қазақстан жазушылар 
одағының мүшесі Серік Жанәбіл, Алматы 
облыстық М.Тынышбаев атындағы тарихи-
өлкетану мұражайының директоры Кәкен 
Нұртаев, Алматы облыстық мәдениет 
басқармасының бастығы Елеусіз Жанпейіс, 
Алматы облысы халық шығармашылығы 
басқармасының бастығы Ерлік Әлімқұлов, 
т.б. қобыз бен күй мамандары Астана мен 
Алматы қалаларынан келіп қатысып, ар-
наулы баяндамалар жасады. Қазақстан мен 
әлем мәдениетіне әйгілі қобызшы Раушан 
Мұсақожаева жеке және оркестр көмегімен 
қобызда, сахна төрінде, бірнеше күйлер 
орындады. Қаз ҰМА профессоры Рау-
шан Қожабекқызы Мұсақожаева: «Қорқыт 
күйлері әлі тірі. Молықбай қобызшы оның 
күйлерін халыққа жеткізе білді. Молықбай 
– қобызшы Қорқыттың артында қалған 
өлмес мұрасының жалғастырушысы. Біз 
Молықбайды өз көзімен көріп, оның күйлерін 
тыңдап, “Күй” поэмасын жазған Ілияс 
ағамызға алғысымызды айтамыз. Кеңес за-
манында Қазақта қалған жалғыз қобызшы 
осы Молықбай Байсақұлы. Молықбайдың 
ұмытылған күйлерін қалпына келтіруіміз 
керек. Өнер өшпейді. Молықбай - ол Пага-
нини сияқты дүлдүл дарын иесі. Паганиниге 
ескерткіш орнатылған. Елі оны құрметтейді. 
Байсақұлы қобызшы Молықбайға еш 
ескерткіш орнатылмапты. Бұл өкінішті», 
- деп ортаға ой салды. Қобызшы 
Молықбайдың 150 жылдығына арналып 
өткізілген танымдық конференцияның бей-
не түсірілімін телеарна тілшісі Тілеуқабыл 
Мыңжасаров Қазақстан бойынша және 
шет елдегі Қазақ қауымына телеарна ха-
барлары арқылы жеткізіп көрсете білді. 
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жеңімпаздарының «галла» концертімен 
аяқталды. Шараға облыстық шығармашылық 
орталығынан, мәдениетінен лауазымды 
қызметкерлер мен облыстық газет тілшілері 
қатысты. Осы іс-шара туралы «Жетісу» 
газеті, № 124, 9.11.2017 жыл, «Қобызшы 
Молықбай шал Матайдағы ...» атты 
мақаланы Серік Қантай жазса, облыстық 
орыс тілінде шығатын «Огни Алатау» газеті, 
№ 123, жүз жылдан бергі 500000000 данасы 
шыққан нөмірге «Культурное наследие» ай-
дарымен «Кобыза волшебные звуки» атауы-
мен Мұрат Туғанбаев та мақаласын жазып 
шығарды. «Ақсу өңірі» газетіне «Қобызшы 
Молықбай» деп атаған екі беттік материалды 
Ербол Сымханов 3 қараша, 2017 жыл, №45 
жазып шығарды. Қобызшы Молықбайдың 
160 жылдығына арналған конференцияда 
Ербол Сымханов:

«Қобызшы Молықбай шал Матайдағы,
Матайда Кенже-Тұңғат, Сақайдағы».
Ілияс жырға қосқан «Күйші» баба,
Атағың тағы мың жыл жасайды әлі.
Мен бүгін бабам жайлы тебіреніп,
«Жорға» деп, «маймаңдаған бақайшағы.
Ілиястың ізімен өлең жазсам,
Менің де қанатымның қатайғаны.

 ***
Жасында қобыз ұстап орда бұзар,
Өнерді елге арнадың бойдағы бар.
Бірде Сіз жас едіңіз тойға құмар,
Бірде Сіз бас едіңіз толғамы бар.
Сонда да тек халықтың ұлы едіңіз,
Алтынның қадірі жоқ қолдағы бар.
Сол кездегі заманның Заңы сондай,
Бірді шабан, біреуді жорға қылар.
Солақай саясатқа құрбан болдың,
Жаламен жазықсызды орға жығар.
Көріпкел, Сіз керемет кемеңгерсіз,
Дейтұғын заман бір күн оңғарылар.
Мен Сізді шыңға біткен шынар десем,
Қобызың бойға біткен тұмар десем,
«Итің жаман» - дегенде өлген қазақ,
«Атыңды алам» дегенге шыдар ма екен?
Ілиястың Сіз шығар «Құлагері»,
Жазықсыз иен далада құлар көкем.
Алыптың аужайына симаған ер,
Халықтың маңдайына сияр ма екен?
Ақсу мен өнер - өлең сыңар десем,
Молықбай таусылмайтын жыр-ән екен!
Мен бүгін қайта туған Ілияспын,
Қобызшы Сіздей қайта туар ма екен?
Қобызың қолыңдағы жел қарағай,
Күй тарттың күңірентіп елді аралай.
Атадан бойға сіңген қасиетпен,
Халыққа жылы сөзің ем - дауадай.
Тек нағыз ел деп туған арыс едің,
Көңілің иен жазира, кең даладай.
Қорқыттың күйін тартқан жалғасысыз,
Атағың халық берген жер жарады-ай.
Ұзын бойлы, арықша, саршұбар шал,
Ілияс бейнелеген қалды атам-ай.
Артыңда қобызың мен күйің қалды,
Жарық қобыз өрлеткен өр бабам-ай.
Қобызың мұражайда сағынып тұр,
Саусағың шанағында жорғаламай.
Сол қобызды мен былай суреттейін,
Ағайын мойныңды бұр, бер қарағай.

 ***
Бәйгеде желдей самғаған қобыз,
Халыққа күйін арнаған қобыз.
Өртенген кезде үй менен мүлік,
Құдірет қорғап жанбаған қобыз.
Түрмеге бірге қамалған қобыз,

ер! 
Көтер басты жерден ер! 
Аққу ұшып көлге кетті!
Сұңқар ұшып шөлге кетті!
Балаң адасқан жоқ! 
Бәріміз баратұғын жөнге кетті!»  - дегенінде, 

Ерден жастықтан басын көтеріп, жамағаттан 
кешу сұрап, «мен шын адасқан екенмін» 
депті. Сол мезетте Байсақ қобызын қолына 
алып, өзі шығарған «Ерден» күйін тартқан 
екен. Аталған күйлерден басқа «Он сан мен 
Орманбеттің айырылғаны», Кетбұқаның күйі 
«Ақсақ құлан», Ықыластың күйі «Ықылас», 
одан басқа «Қазан», «Қорамжан», Ке-
рей Байжігіттің күйі «Қара жорға», Абы-
лай ханның күйі «Абылайдың жорғасы», 
Тәттімбеттің күйі «Сылқылдақ» күйлерін 
тартыпты. Осы аталған күйлерге қосымша 
Ілияс Жансүгіров 1927 жылы жазған «Қазақ 
күйлері жиналсын» деген мақаласында: 
«Жетісудің Талдықорған уезінде, Ақсу 
болысындағы домбырашылардың (Нұрсапа, 
Егеубай, Молықбай) тартатын күйлері мына-
лар: «Мәдіген шора», «Барақ», «Жошы хан», 
«Бес төре», «Ақмеди», «Әуре-сарсаң сан-
дал көк», «Түрікпен», «Әрине-ау», «Түйек 
қалды», «Борлы қыз», «Қос келіншек», 
«Қарқара-ау», «Қос мерген», «Терісқақпай», 
«Қорқыт», «Шыңғысбай қоңыры», «Саркідір», 
- деп жазады.

Қобызшы Молықбай туралы Ілияс 
Жансүгірұлының 1927 жылы Амантекше 
жайлауында жазған «Күй» поэмасы ба-
рын жоғарырақ айттық. Молықбай тура-
лы осы поэманың бірінші нұсқасы 1929 
жылы «Мәдениет» журналына «Бозінген» 
деген атаумен басылып шығыпты. 
Қобызшы Молықбайдың орындаған «Аққу», 
«Құдыреттің құсы», «Ақ көбік, көк көбік» 
күйлері мазмұнына ұлы жазушы Мұхтар 
Әуезов очерктер жазған. «Тоқсан күй 
қобызында Молықбайдың», «Молықбай 
шал қобыз тартса Амантекше жайлауы 
жауындатқан»,  «Молықбай қобызында 
ойнағанда, көз көрген тақыр жерден шаң 
ұшқанын», «Молықбай Ілиястың атын 
қойған» деген сөздер халық арасында кең 
таралып сақталған. Аңғарар болсақ Ілияс 
Жансүгірұлы «Күйші» поэмасында қобызшы 
Молықбайдың тоқсан күйінің бірнешеуіне 
талдау жасай отырып, поэмаға қолданғаны 
байқалады. Сол күйлердің мазмұнын Ілияс 
Молықбайдан естіп, көкейіне тұтып, «Күйші» 
поэмасына орынды қолдана білген десек, 
ағаттық айтқандық емес болар. 

***
Қобызшы Молықбайды 1929 жылы ау-

атком М.Жылысбаевтың ықпалымен 
қызылдардың белсендісі Күнтуов Құндақбай 
ұстатуынан, Алматы жанындағы Көкесік 
түрмесінде іш өту (дизентерия) ауыруынан 
1930 жылы 30 сәуірде қайтыс болады. Зи-
раты сонда, орны әлі анықталмады.  2010 
жылы Қазақстан Республикасының премьер-
министрі Кәрім Мәсімов президенттің 
халыққа жылдық жолдауын үгіт етіп та-
ратып, оны қолдау мақсатында 13 ақпан 
күні Талдықорған қаласында болып, 
І.Жансүгіров мұражайын аралап көргенінде, 
оған қобызшы Молықбайдың қобызының 
жасалған көшірмесін сыйға, тарту етіп 
береді. Кәрім Мәсімовтің әжесі Нұрбануды 
қарақұрт шағады. Хал үстінде жатқан 
ауыруға қобызшы Молықбайды алдырта-

ды. Үш күн емдеп оқып, қарақұрттың уын 
Нұрбанудың тізесіне жинап, тізе тамырын 
титымдай қанатып, қанмен қарақұрттың 
уын шығарып тастап жазыпты.

***
Молықбайдан Тілеубек (1898-1942 ж.ж.) – 

1942 жылы соғыстан ауырып келіп, Үлгіліде 
қайтыс болып, сондағы қорымға жерленеді. 
Түр-сипаты шешесі Ырысайға тартып-
ты. Ырысайдың елі – Байғазы, Бөжен-
Нұрабайдың қызы. Таспа бел, сұлу әйел 
болған екен. Тілеубектен Қанатбек, Қанабек, 
екеуіде өмірден жас өтіпті. Қанатбек 1946 
жылы тоғыз жастан асқанында шетінепті. 
Тілеубектің қызы Қантайдан жиендер бар. 
Тілеубектің әйелі Адасқанның елі - Тоқа. 
«Молықбайдың қобызы туралы ақиқат пен 
аңыз» мақаласында Қайыржан Қожабеков: 
«Адасқан – жесір, Қантай – жетім қалған соң, 
Ұлы Отан соғысынан аман оралған «Тақеттің 
ең ірі жігіті» Базарбекұлы Молдағалимен 
дәмі жарасып, Молықбайдың аталас інісі 
Бөрібектің рұқсатымен қосылды. Адасқан 
ана Қантайды жетім еткісі келмеген. Бөрібек 
Адасқанды өз қызындай ұзатып берген», - 
деп жазады. Адасқан ана дерегі. Молдағали 
сөз салып жүргенінде Молықбай атам аян 
беріп, тұрмыс құруыма ризалығын берді. 
Бір күні таңға жақын Молықбай түсіме енді. 
Тура өнімдегідей. Молықбай: «Адасқан-ай, 
қобызға өзің ие болып елті де менің жолым-
ды ұстан. Ықыласым саған ауып тұр», - деді. 
Ата-ау, аға бар ғой! – дедім. Бөрібек ағаны 
меңзеп. Әй, қарағым-ай! Бөрібек сонарға 
қолын қандап алды ғой. Қай бір жақсылық 
дейсің? Бастан кем болар деді. Бөрібек 
кіндігінен бала жоғын айтқаны. Жаспын 
ғой. Тұрмыс құрдым. Жолыңызды ұстай ал-
май, обал жасармын, - деп әзер тіл қаттым. 
Молықбай теріс қарап: «Бұлай айтарыңды 
білгенде? Қолқа салмас едім! Жолымды 
ұстар деген сенімім мол еді. Ықыласым 
ауып еді. Үбірлі-шүбірлі бол! Бірақ, он екі 
мүшеңнің бірі кем болар», - деді. Ұйқыдан 
оянып, мең-зең отырып қалдым. Қышыған 
сол көзімді уқалай бердім. Қышығаннан 
қағынып, ақыры сол көз ағып түсті. Бір көзім 
содан соқыр болды. Молдағали «біздің ал-
тын көз» деп сөйлейтін еді. 

***
«Саялы төрім – Сарқаным» тарихи-

деректі ғұмырнамалық кітапта: «Патшалық 
шенеуніктер қобызшы Молықбайды 
Жетісуға сиғызбай, ол сегіз жыл Қарқаралы 
дуаны, Дағанды елінде, Түгел дегеннің 
түйесін бағып, жасырынып жүрген. 
Молықбай саяси қайраткер болатын. Осы 
сегіз жылда Молықбай мылқау болып 
жүрген. Мылқаудың тілін білген. Діні қатты 
адам», - деп жазылған. Керісінше патшалық 
шенеуніктерден қобызшы Молықбай 
Итжонды-Арқадан Жетісуға жасырынып кет-
кен, Молықбайды саяси қайраткер демей, 
ем-дом мен өнері үшін қудаланған дегенде, 
мүмкін жөн болар ма еді. Бұрынғы Семей 
облысының Жарма ауданындағы «Ақжал» 
кенішінде тұратын Оспанбекұлы Нұрлыбек 
деген азамат «мен қобызшы Молықбайдың 
ұрпағымын» дейді. Ол азамат Ақшамбектің 
ұлы Берікке жолыққанында өзінің ататегін 
солай деп негіздеген. Қолында әкесі 
Оспанбектің Әзімхан Садуақасұлына 
Молықбайдан таратқан шежіре тізбесі бар. 
Оспанбек (1891-1954 ж.ж.) үлкен дамол-
ла болыпты. Есболұлы Оспанбек туралы 
Әзімхан Садуақасұлының «Дін - тәрбие 
діңгегі» атаулы кітабында: «Жарма ауда-
ны, Қапанбұлақта дүниеге келген. Қожадан 
оқыған. Бала оқытып, мектеп ашқан. Мек-
тепте ұл балалармен бірге қыз балаларды 
да оқытқан. Молда ретінде қудаланған. 
Діни кітаптарын жерге көмген. Ұлы Отан 
соғысында болған», - деген деректер 
келтіреді. Оспанбек атаның да көзінің 
қарашығында дөңгеленген ағы болып-
ты. Бұл Ілияс Жансүгіровтың қобызшы 
Молықбайды суреттеп «көзінің ақшылы 
бар» деп айтқанына сәйкес келеді. Оспан-
бек пайғамбар жасы 63-ке келіп, дүниеден 
озыпты. Олай болса қобызшы Молықбай 
кіндігінен тікелей ұрпақтар бар. Олар Ес-
болов Нұрбек пен Нұрлыбек Оспанбекұлы 
атты азаматтар және Нұржамал деген 
қыз. Нұрбек ертерек қайтыс болыпты. 
Нұрлыбек Қалбатауда (Георгиевка) тұрады. 
Аудандық мәслихат хатшысы болған, арда-
герлер алқасын басқарады. Нұрлыбектен 
Мақсат – Беларусь елінен оқып кел-
ген әскери қызметкер, Дидар тарайды. 
Нұржамалдан Серікхан - әскери полковник, 
қорғаныс министірлігінде шекара қызметін 
басқарады. 

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

Қобызшы Молықбайға арнап, облыстық 
халық шығармашылық орталық ұжымы кітап 
пен күнтізбе шығарды. Алматы облысының 
«Қобыз сарыны» қобызшылар ансамбліне 
қобызшы Молықбай есімі берілді. Бірақ, 
бұл бұйрық орындалмай қалды. 2007 жылы 
Талдықорғанда өткізілген Ақсу ауданының 
мәдениет күні қобызшы Молықбайдың 150 
жылдығына арналды. Матай станциясының 
әкімі Айнакез Сатыбалдықызы Молықбай 
қобызшыға арнап орталық алаңда үлкен 
қазақ үй тігіп, ішін әсем безендендірді. 
Көркемөнерпаздар Молықбайдың ұсталғаны 
туралы тартымды сахналық көрініс қойды. 
Матай станциясында, Талдықорған 
қаласында қобызшы Молықбай атында көше 
атаулары бар. Ақсу ауданының орталығы 
Жансүгіров поселкасында орналасқан 
ауданның мәдениет үйі қобызшы Молықбай 
есімімен аталады. Ақсу ауданының 80 
жылдық мерей тойындағы мүшайрада 
қобызшы Молықбай атындағы жүлде аудан 
атынан тағайындалды.

 2017 жылы қобызшы Молықбайдың 160 
жылдығы облыс көлемінде аталып өтілді. 
Іс-шаралар облыстық кітапханда, Ілияс 
Жансүгіров атындағы мұражайда басталып, 
Ақсу ауданы орталығы Жансүгірде 27 қазан 
күні үлкен конференция, екі бөлімді спек-
такль қойылып, қобызшылар сайысының 

ҚОБЫЗШЫ 
МОЛЫҚБАЙ

Қасиетті деп саналған қобыз.
Алтынмен аптап, күміспен күптеп,
Жаңғыруменен жанарған қобыз.
Мойыны сынып, тесілген қобыз,
Сонда ерлеп көсілген қобыз.
Молықбай ата «арқасы» болып,
Толықтай атын өсірген қобыз.
Қарағай болып шабылған қобыз,
Данадай болып табылған қобыз.
Қолына бір ұл көтерер ме екен?
Иесін тосып, сағынған қобыз», - деп 

толғады.
***

Молықбайдың қыл қобыз бен үш ішекті дом-
бырада орындаған күйлері: өзінің «Құлақ» 
күйі, Қорқыттың күйлері «Бозінген», «Жез 
киік», «Ақ көбік, көк көбік», «Аққу», «Құдіреттің 
құсы», Ер Әлінің «Дүлдүлі», Асанқайғының 
күйлері «Желмая», әкесі Байсақтың күйі «Ер-
ден» - бұл күй, Найман-Бағаналы аға сұлтан 
Ерден Сандыбайұлының Бименде деген 
жалғыз баласы қайтыс болғанында, соған 
арнап шығарыпты. Қазір бұл күй Ықылас 
атына телінеді. Елдің білгір қариялары 
дерегінде «Ерден» күйі Молықбайдың әкесі 
Байсақтың күйі делінеді. Себебі, Ерден өлген 
баласының мүрдесі иістенгенінше көмуге 
бермей, құшақтап жатып алыпты. Амалы 
таусылған жамағат қобызшы Байсақты ал-
дыртады. Ол: «Ассалаумағалейкум, Ерден 
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Құттықтаймыз!

Алдыңғы Ақсу өңірінің №19 (10118) 
20 мамыр күні шыққан кезекті нөмірінде 
Қарасу мектебінің директоры Мұхтар 
Лебекұлы Сағадиевтың хабарланды-
руы қайта қаралып, мектеп атын Қарасу 
негізгі орта мектебінің мектепке дейінгі 
шағын орталығымен Қазақ ССР-на еңбегі 
сіңген мұғалім Мәкей Еркінбековтың 
еңбек жолы жазылған хабарландыру-
да көп жерін қысқартып тастағандықтан 
қайтадан хабарландыру беріліп отыр. 
Мәкей Еркінбеков 1895 жылы туған. 1905 
жылы Қапал уезіндегі 7 жылдық татардың 
Уахибия мектебіне оқуға барады. 1911 
жылы бітіріп жеке меншік мектептерде 
ұстаздық қызмет атқарады. 1918 жылы 
Қапал уезінде Қызыл гвардия орнағанда 
1918-1920 жылдар аралығында Қызыл 
гвардия мекемесінің азық-түлік дай-
ындау бөлімінде басшылық қызмет 
атқарады. Үкімет орнатуға белсене 
кірісіп атсалысқан алаш азаматы. Ілияс 
Жансүгіровтың жан жолдасы, бауырдай 
бірге жүрген азамат. 1920 жылы Верх-
ный Каратальскде бастауыш мектепке 
директор болады. 3 айдан 3 рет педкурс 
бітірді. Сосын Баласазда бастауыш мек-
теп директоры болды. 1924-1926 жылы 
Талдықорған облысының Білім бөлімінің 
басшысы болды. 1924 жылы Қызылорда 
қаласы астана болып тұрған кезде ГУ-
БОНО басшысы Санжар Асфендияров 

Мәкей Еркінбековтың 
өмірдерегі

Қызылорда қаласында өткен алғашқы 
съезге Мәкей Еркінбековты Жетісу аты-
нан делегет қылып жіберді. 1930 жылы 
8 айдың 10 күні Алматы қаласында ин-
ститут бітіріп, Нарком Просвещениядан 
куәлігін алды. 1925 жылы Талдықорған 
қаласындағы үлкен саяси жиналыс 
болғанда төрағасы Ілияс Жансүгіров, се-
кретары Мәкей Еркінбеков болады. Сол 
кезде Лепсі уезінде инспектор болып 
істейтін Мейірман Ермектасовтың есебі 
тыңдалды. 

Бұл да мемлекет архивының құжаттағы 
протоколымен дәлелденіп отыр. 1931 
жылы Қарағаш мектебіне басшылық 
қызметін атқарды. 1932 жылы Ақсу 
ауданының Білім бөлімінде саяси инс-
пектор болды. 1933-1936 жылдар 
аралығында Ақсу ауданында Зав райо-
но қызметін атқарды. 1936 жылы Еңбек 
ауылында Сарканд жетім балалар үйінің 
филиалы ашылып, Мәкей Еркінбековтың 
іскерлігін білген үкімет ең жауапты жұмыс 
осы жетім балалар үйіне директор етіп 
жіберді. Аштық жылдарынан кейін, жетім 
қалған балаларды жинап, 252 бала-
ны тәрбиелеп, бақты. Отансүйгіштікке, 

патриоттыққа, білімге тәрбиелеп оқытқан 
балалары аттары бүкіл елімізбен қатар 
шетелге де мәлім. Солардың біразын ай-
тар болсақ, академик Жүрімбек Сыдықов 
еді. Ол кісінің 96 жасында үйінен барып 
сұхбат алғанымда Мәкейдің суретін бетіне 
басып, жыламсырады. Әбу, Сыдық, Егіз 
үш әкеден жетім қалғанымда осы Мәкей 
әкеп балалар үйінде тәрбиелеп бақты де-
ген еді. Оның да толық видеосы сақтаулы. 

Осы Қарасу балалар үйінен 38 
тәрбиеленуші өз еріктерімен Отан 
қорғауға Ұлы Отан соғысына аттанды. 
Өзінің туған 2 баласы Шаймұқаш пен 
Төле де 16 жасында Отан қорғаймыз 
деп соғысқа кетті. Сол соғысқа аттанған 
балаларды отансүйгіштікке, елің жерің 
үшін жаныңды қи, Отаныңды сатпа де-
ген тәрбиесінің арқасында бірнеше Со-
вет одағының батыры шықты. Бірі – 28 
панфиловшылардың бірі Нұрсұлтан Есе-
болатов, екіншісі – Есмұрат Сиқымов, 
үшінші – ст. л - Н.Т. Бейсембаев және де 
археолог Нұрмұхамбетов Бекен де осы 
кісіден білім алған. Мәкей Еркінбеков 
бірінші топтағы мүгедек болып, 1947 
жылы балалар үйі жабылады. Жетім ба-

лаларды баласы жоқ адамдарға тара-
тып, оларды сыртынан бақылап отырған. 
Қалған балаларды Сарқан балалар үйіне 
тапсырған. Сол ауруынан айықпай 1952 
жылы қайтыс болған. 

Енді, бұл кісінің еңбектерін үкімет 
Нарком Просвещения бағалап, 1935 
жылдың өзінде 6 рет мақтау грамота-
сын табыстаған. Өзінің білім саласына 
сіңірген үлкен еңбегін бағалап Қазақ ССР 
Жоғарғы Советінің Президиумы 1945 
жылы 12 қарашада «Қазақ ССР-на еңбегі 
сіңген мұғалім» атағын берді. Тағы да 
1945 жылы Мәскеуден Кремльден «Ерен 
еңбегі үшін» деген атақ келді. 

Ел басына күн туған аштық жылы да, 
соғыс жылдарында да Отанын тастап, 
ешқайда қашып кеткен жоқ. Қытай, 
Түркия, Америка  мемлекеттеріне қашып 
кетуге көзі ашық адам болса да, олай 
жасаған жоқ. Өз елімен қиындықтың 
бәрін бірге еңсерді. Қаншама жетім ба-
ланы тәрбиелеп, білім беріп пана бола 
білді. Осының бәрін онамастикалық ко-
миссия дұрыс қарап, Еңбек ауылындағы 
Қарасу мектебінің атын беруге өтініш жа-
саймын. 

Бекболат АТАМБАЕВ,
Қазақстан Республикасының 

"Құрметті азаматы", Қазақстан ақын 
- жыршылар одағының мүшесі, 

Мәкейтанушы. 

Есірткі дегеніміз - 
медициналық қолдануға жат-
пайтын, орталық жүйке жүйесіне 
әсер етіп, адамның көңіл 
– күйіне әсер ететін, заңды, 
әлеуметтік тиым салынған күшті 
химиялық зат.

Есірткі (грекше narke – жан-
сыздану, mania – ақыл – ой-
дан арылу, құмарлық) деген 
мағынаны білдіреді.

Есірткі заттарды 3 үлкен топқа 
бөледі:

1. Транквилизаторлар: 
- героин
- морфий
- кодеин
Бұл заттар қысқа мерзімде 

әдемі жайбарақат күй кештіреді, 
еліктіреді, көңіл хошын көтереді.

2. Қоздырғыштар:
- кокаин
- эфедрин
Адам қызба, қаталданып 

кетеді, беті сұрланып, көз 
қарашығы ұлғаяды. Ұйқысы 
қашады, дене салмағын 
жоғалтады.

3. Галлюциногендер:
- гашиш
- марихуана
- анаша

ЕСІРТКІ – ЗАМАН 
КЕСЕЛІ

- психотропты препараттар
Қолданған кезде уақытты, 

кеңістікті, түр түсті, иісті сезіну 
өзгереді. Галлюцинация пай-
да болады. Қорқыныш сезімі, 
қорғану пайда болады.

Есірткі зат алмасу процесіне 
қатыса отырып, ең алдымен се-
ротинин шығарушы ми клеткасын 
өлтіреді.

Серотинин – адамды 
белсенділікке жетелейтін және 
түңілдіріп отыратын көңіл күйдің 
ауытқуына бақылау жасайтын 
мидың қызметіне көмек беретін 
зат.

Иммунды жүйе зардап шегеді. 
Сондықтан адам ағзасы әртүрлі 
жұқпалы ауруларға биім болып 
келеді.

«Жеңіл» деген есірткінің өзінде 
400 түрлі ағзаға әсер ететін зат-
тар бар.

Есірткіден туындайтын 
қауіптер:

1). Ес – түстен айрылу, 
мөлшерден артық қолданғанда 
өлімге соқтыру.

2). Үйір болу, дененің және 
психиканың тәуелділігі.

3). Еліру, қалыптан тыс іс – 
әрекет ету.

4). Жылау, қорқу, галлюцина-
ция.

5). ЖҚТБ (СПИД) және басқа 
аурулар, ағзаның бұзылуы.

6). Келешек ұрпағыңдағы 
кемістік.

7). Есірткі – адамның өзін – өзі 
өлтіруі.

Жиі есірткі қабылдайтын 
адамға есірткі алу үшін көп 
ақша керек. Орта есеппен 0,1г 
есірткінің құны - 500 теңге.

Күнде нашақор осы мөлшерді 
қабылдауы қажет. Өйтпесе онда 
«ломка» басталады.

Осыған  сәйкес  Халықаралық 
нашақорлыққа және есірткінің 
заңсыз айналымына қарсы 
күрес күніне орайластырылған 
«Жақсы әдеттер марафоны» 
ұлттық бағдарламасы бой-
ынша Ақсу ауданында айлық  
өтті. Салауатты  өмір  салтын  
қалыптастыру мамандарының 
ұйымдастыруымен Ж.Сыдықов  
орта  мектебінің оқушыларымен  
нарколог Ж.Бейшембайұлы 
түсіндіру ақпараттық 
жұмыстарын жүргізді. Қ.Сәтбаев  
орта  мектебінің оқушыларымен 
«Біз есірткіге қарсымыз!» 
ұранымен спорттық іс-шара  
өтті. 

  Ж.ДУБЕК,
аудандық орталық 

ауруханасы салауатты  
өмір салтын қалыптастыру  

дәрігері.  

Көшкентал ауылының тұрғыны, 
ардақты асыл анамыз БАЙХА-
НОВА ҚУАНЫШ ЖҰМАШҚЫЗЫ 
асқаралы 60 жасқа толып отыр. 
Анамызды туған күнімен құттықтап, 
зор денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. 
Бала - шағасының қызығын көріп, 
ортамызда қуаныш - шаттыққа 
бөленіп, ауырмай - сырқамай аман 
- есен, ойнап - күліп жүре беріңіз 
дейміз.
Барша адамды өзіне баурап алар, 
Жан Анашым мерейтойың 

                             құтты болсын. 
Алпыс жасқа отырсыз қадам басып, 
Жан дүниеңіз құлпырып, 

                        нұрға толсын! 
Жастан жасқа амандықта 

                      жете берші, 
Жан анашым бақытым, барым өзің. 
Жанымызды шуағына белейді 

 әркез, 
Мейрімге толы маржандай 

                              әрбір сөзің. 
Немерелер ортасында     гүлдей жайна, 
Жан анашым ортамызда күліп - ойна. 
Әрбiр жылы тойлайық туған күнді, 
Мерейтойдан жетiп Сiз мерейтойға!

Ауылшаруашылығының ал-
дында тұрған басты міндеттер 
халықты жеткілікті мөлшерде са-
палы азық-түлікпен қамтамасыз 
ету болып табылады. Қазіргі 
кезеңдегі ауылшаруашылығындағы  
өзгерістер, атап айтқанда жерді 
жалға берудің, жеке шаруалардың 
көбеюі мамандардың алды-
на жаңа талаптар қоюда. Шаруа 
қожалықтары техниканы меңгерумен 
қатар, ауылшаруашылығы  
дақылдарын өңдірудің  техно-
логиясын жетік меңгеру керек. 
Азық-түлік ретінде халықтың көп 
қолданатын дақылдарының бірі 
астық дақылдары. Аудан көлемінде 
әсіресе астық дақылымен 
шұғылданатын  ауылдар Қарасу, 
Суықсай, Көшкентал, тағы басқа 
ауылдык округтеріне қарасты ірі 
шаруашылықтарда бидай трипсі 
зиянкесінің қоныстануы кең өріс 
алуда.                                               

Биологиясы: Шашақ қанаттылар 
тобына жатады. Ірі қоңыздарының 
түсі қара, ұсақ, көзге аса көріне 
бермейді. Зиянкестер егіс 
даласындағы әр түрлі ірі сабақты 
өсімдіктердің қалдықтарында, 
бидай тұқылдарында, топырақ 
кесектерінің жарықшаларында 
қыстап шығады да, ауа темпера-
турасы +15-тан жоғарылағанда,  
жатқан жерлерінен ірі қоңызға ай-
налады. Мамыр айының екінші 
он күндігінде шоғырланып, 
табиғи шөптен, күздік бидай 
дақылына ұшады. Аналықтары 

АСТЫҚ ДАҚЫЛДАРЫНДА КЕҢ  ТАРАЛҒАН ЗИЯНКЕС
бидай дақылы  масағына 20-25 
данаға  дейін жұмыртқа  салады.  
Жұмыртқалардың физиологиялық  
дамып жетілуі  6-8 күн аралығында.  
Дернәсілдері қызыл түстес бо-
лады. Ірі қоңыздарға қарағанда 
дернәсілдердің астықтарға 
зияндылығы жоғары болады.

Зияндылығы: Бастапқыда күздік 
бидайдың жапырағының нәрін со-
рып, жапырағын түссіздендіреді. 
Егін түгел масақтанғаннан кейін 
жаппай залалдайды. Егіс алқаптары 
толықтай дән  салғанда дәндерін 
сорып, жиналатын өнімінің түсімін 
төмендетеді. Күздік бидай дақылы 
қамырланғанда, жаздық дақылдарға 
ауысады.                 

Күресу шаралары: Ауыспалы 
егіс жүйесін енгізу, Агротехникалық 
іс шараларды уақытында дұрыс 
жүргізу. Сұрыпталган тұқым 
егу. Дақылдарды минералды 
тыңайтқыштармен қоректендіру.Та-
наптарды өсімдік қалдықтарынан 
тазарту. Сүдігер жырту.

Астық трипстерінің дақылдың 
сабақтану, масақтану кезеңдерінде 
бір масақта он зиянкестен, дән бай-
лау кезеңінде 45-50 дернәсілдерден 
анықталған жағдайда, «ҚР 
аймағында қолдануға рұқсат етілген 
инсектицидтер тізіміне енген» пре-
параттармен өңдеу жұмыстары 
ұсынылады.

Ғ.ҚАЛИЯҚПАРОВ,
ҚР АШМ АӨК МИК "РФДжБӘО" 

РММ Ақсу аудандық 
филиалының агрономы.      

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: жұбайы - Серік,
балалары - Самал, Салтанат,  Ілияс,  Айнагүл,  

күйеубалалары - Қанат, Нұрбол,  
немерелері - Мұхамедали, Айым, Шұғыла, Айбол, Мансұр.


