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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

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

"Ақсу өңірі" газетіне  жарты жылға 2207 теңге 40 тиын.БА
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Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! 

Алдағы 2022 - 2023 жылдардың 
жылыту маусымына дайындық 
шараларын жүргізу аясын-
да, күз айларында жылу беру 

Қыстың қамын жазда ойла!
кәсіпорындарына көмірді жеткізу 
жұмыстары атқарылады, ол ком-
муналды - тұрмыстық көмірді та-
сымалдаушы вагондар санының 
қысқаруына әкеп соғады.

Осыған орай, жылыту маусы-
мында көмірдің жетіспеушілігін 
және әлеуметтік шиеленісті 
болдырмау мақсатында, Ақсу 
ауданының әкімдігі қатты отынның 
қажетті мөлшерін көмір тұйықтары 
мен қоймаларынан алдын - ала 
жаз - күз мезгілінде сатып алу 
керектігін ескертеді.

«Ақсу ауданының тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы,  

жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй 

инспекциясы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі.

2022 жылғы 1 шілдеден 15 
тамызға дейін айлық, тоқсандық 
(2 тоқсан), жартыжылдық (1 
жартыжылдық) салық есептілігін 
тапсыру кезеңі. Ақпараттық 
жүйелерге жүктемелерді болдыр-
мау үшін салық есептілігін алдын 
ала ұсынуға кеңес береміз.

С 1 июля по 15 августа 2022 
года период сдачи месячной, 
квартальной (2 квартал), полуго-
довой (1 полугодие) налоговой 
отчетности. Во избежание пико-
вых нагрузок рекомендуем за-
ранее представлять налоговую 
отчетность.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ 
КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ.

Аудан тұрғындарының 
назарына!

Жақында 25 шіле күні аудан 
әкімдігінің үлкен мәжіліс залында 
Аудан әкімдігінің мәжілісі болды. 
Жиынды аудан әкімінің орынбаса-
ры Құсмолдин Серік Әділбекұлы 
жүргізді. Жиналыстың күн 
тәртібінде үш мәселе қаралды. 

1. Ауданның 2021 – 2022 
жылғы күзгі – қысқы жылыту 
маусымының қорытындысы және 
2022- 2023 жылдарға күзгі-қысқы 
жылыту маусымына дайындық 
жұмыстары туралы.

2. Аудандағы әлеуметтік 
маңызы бар тауарлардың бағасы 
туралы.

3. Ауданда «COVID – 19» ау-
руына қарсы атқарылып жатқан 
шаралар туралы. 

Бірінші мәселе бойынша 
ауданның тұрғын үй, коммунал-
дық шаруашылық, жолаушылар 
көлігі, автомобильдер жолдары 
және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімінің бас маманы Асхат Рах-
манов, екінші мәселе бойынша 
– ауданның кәсіпкерлік бөлімінің 
басшысы Ерлан Әбілхамит, 
үшінші мәселе туралы  орталық 
аудандық ауруханасының дирек-
торы – Салтанат Мықтыбаева ха-
барлама жасады. 

Алғашқы болып сөз алған 
А.Рахманов ауданда бюджеттік 
сұйық және қатты отынмен жы-
лытылатын жалпы – 141 нысан, 
оның ішінде 86 қазандықтар 
қатты отынмен,  55 қазандықтар 
сұйық отынмен жылынатынын 
айтып, аудан әкімінің 2022 жылғы 
20 маусымдағы №196 Қаулысы 
негізінде 2022 - 2023 жылдардағы 
күзгі – қысқы жылыту маусымына 
дайындық жұмыстары жоспарға 
сәйкес жүргізіліп жатқанын 
жеткізді.

Баяндама барысында әр сала 
бойынша кеңінен тоқталып, білім 
саласы, мәдениет саласы және 
спорт саласы бойынша қысқы 
дайындық жұмыстары толық 
орындалғанын айтты. Тек әзірге 
алдыға баспай тұрған денсаулық 
саласы екенін ашып айтты.

Сондай - ақ, мекеме - ұйымдар 
отырған ғимараттар мемлекеттік 
сатып алу конкурсына берілгенін. 
кейбір мекемелер толық 
орындағанын тілге тиек етті. 

Жеке сектордың көмірмен 
қамтылуы туралы айтқанда, 
ауданның 49 елді - мекенінде 
8740 тұрғын үй бар. Қажетті көмір 
көлемі 44 741 тоннаны құрайды. 
Бүгінгі күнге 5250 тонна қатты 
отын жеткізілді немесе 11,7 пайыз 
жеткізілді. (аудан бойынша бүгінгі 
күнге 10 жүк көлігі тасмалдап 
жүр). Қатты отынның бағасы ау-
дан бойынша 20000 - 22000 теңге 
екендігі сөз болды. 

Ауыл тұрғындары арасын-
да көмірді жаз мезгілінде алу-
ды әдетке айналдыруды наси-
хаттау мақсатында аудандық 
"Ақсу өңірі" газеті және 
әлеуметтік желілер арқылы 
жүріп жатыр,- деді. Аудандағы 

коммуналдық меншіктегі 5 көп 
қабатты                        тұрғын үйлерді 
қатты отынмен қамтамасыз ету 
жұмыстары да қарқынды қолға 
алынған. Мәселен, 700 тонна 
көмір керек болса, оның 600 
тоннасы мемлекет тарапынан 
субсидияланатынын айтып, жы-
лыту қазандықтарын ауыстыру 
мақсатында жұмыстар жүргізіліп 
жатқанына тоқталды. 

Екінші кезекте Е.Әбілхамит 
әлеуметтік маңызы бар тауарлар 
бағасының өсуіне жол бермеу 
үшін ауданда апта сайын ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкелері 
өткізілетінін, онда біздің ғана 
емес көршілес аудандардың тау-
ар өндірушілері де төмен бағамен 
өнімдер сататынын айтты.

Аудан әкімінің өкімімен 
Ақсу ауданында бағалар мен 
тарифтердің өсуін тежеу бойын-
ша жұмыс тобы құрылған. 

Әлеуметтік маңызы бар 
тауарлардың бағасын тұрақтан-
дыру мақсатында ауданда апта 
сайын бағаларға мониторинг 
және оларды тежеу бойынша 
бірқатар іс - шаралар жүргізіліп 
жатқанын жеткізді.

Сауда кәсіпорындарымен 
ӘМАТ бағасын тұрақтандыру бой-
ынша меморандумдар жасалған 
екен.

Барлық ауылдық округтер-
де әлеуметтік азық - түлік са-
татын әлеуметтік сөрелер бар, 
сондай - ақ аудан орталығында 
бірінші қажеттіліктегі азық - түлік 
тізіміне сәйкес аз қамтылған от-
басыларды тегін қамтамасыз ету 
үшін 3 әлеуметтік сауда сөрелері 
құрылғанын айтты.

Сауда және интеграция 
министрлігі әлеуметтік маңызы 
бар азық - түлік тауарларына 
шекті сауда үстемесінің мөлшерін 
енгізді: сатушының маржасы 
өндірушінің босату бағасының не-
месе көтерме жеткізушінің сатып 
алу бағасының 15%-ынан аспауы 
тиіс екенін ескерткен. 

Үшінші мәселе бойын-
ша аудандық орталық 
ауруханасының бас дәрігері 
С.Мықтыбаева сөз алып, қазіргі 
таңда карантин кезеңі біраз ты-
нышталса да, әлі вирустық ин-
фекцияны жұқтыру қаупі барын 
ашып айтты. Аурудың қайта 
үдеуінің алдын алу мақсатында 
бетперде режимін нақты қолға 
алу керектігін ескертті. Сон-
дай - ақ, вакцина алу, ревак-
цина жасату жұмыстарын әлі 
жалғастыруымыз керектігін ай-
тып, осы мәселе бойынша басқа 
аудандармен салыстырғанда ең 
соңғы орында тұрғанымызды жа-
сырмады.

Осы мәселе бойынша аудан 
әкінің орынбасары Есжанов Ғазиз 
отарбайұлы нақты тапсырмалар 
берді. Жиын соңында қаралған 
мәселелер бойынша қаулы 
қабылданды. 

Ербол СЫМХАНОВ.

Әлеуметтік мәселелер 
көтерілді

Ағымдағы жылдың 25 шілде 
күні аудан әкімдігінің үлкен 
мәжіліс залында, аудан әкімі 
аппаратының басшысы, әдеп 
жөніндегі уәкілі Жақыпов 
Серікқан Амангелдіұлының 
төрағалығымен құқықтық жаппай 
оқыту бойынша іс – шараларды 
өткізу шеңберінде бірлескен се-
минар жиын өткізілді.

Семинар барысында 4 сұраққа 
түсіндірме жұмыстары жүргізілді. 
Атап айтқанда:

1. "Әдеп қағидалары" жаңа 
редакциясының нормалары 
мен талаптары түсіндірілді. 
22.02.2022 жылғы №814 енгізілген 
өзгерістерге сәйкес.

2. Сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу жөніндегі 
профилактикалық түсіндіру.

3. Террорситтік актілердің 
алдын алу жөніндегі ҚР ІІМ 
методикалық ұсынымдарын 
түсіндіру.

4. Құқық бұзушылықтың алдын 
алу жөніндегі түсіндіру.

Аталған семинар жиынға 
аудан әкімінің аппаратының 
қызметкерлері, мемлекеттік 
мекемекелердің басшылары, 
ауылдық округ әкімдері қатысты.

Ақсу ауданы әкімдігінің мәжіліс залында аудандық 
мекеме, бөлім қызметкерлерінің Жетісу облысы  әдеп 
жөніндегі уәкілі Ғабит Тұрсынбайұлымен кездесуі 
өтті.

Кездесу барысында әдеп жөніндегі уәкіл 
мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларынның 
6 қағидатын сақтау туралы, сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтарының алдын алу бойынша өзек-
ті мәселелерге тоқталды. 

Әдеп нормаларынның қағидаттарына өзгерістер 
енгенін айтып, соның ішінде ашықтыққа баса назар 
аударылғанын айтып өтті. 

Мемлекеттік қызметшінің әдебі алдына келген 
қарапайым адамдармен дұрыс қарым - қатынас жа-
саудан басталатынын тілге тиек етті. Мемлекеттік 
қызметке келгенде қабылдаған анттан аттамай, адал 
қызмет ету мемлекеттік қызметшінің басты парызы 
екенін ескертті.

Басқа облыс, аудандарда болған келеңсіздіктер 
мен қаралған мәселелерді мысалға ала отырып, 
кеңінен түсіндірді.

Әсіресе сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу осы 
саладағы басты мәселе екеніне нақты тоқталды.

Кездесу еркін, ашық форматта өтті. Ғабит 
Тұрсынбайұлы өзінің еңбек жолындағы тәжірибесімен 
бөлісіп, мемлекеттік қызмет барысында және одан 
тыс уақытта әдеп нормаларын қатаң сақтау қажеттігін 
айтып жиынды қорытындылады.

Мағжан ШЫНДӘУЛЕТ.

Әдеп жөніндегі 
семинар кеңес
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Тұңғыш Президентіміз 
Н.Ә.Назарбаев 2017 жылы 12 
сәуір де «Болашаққа бағдар ру-
хани жаңғыру» атты мақаласын 
жазған еді. Мақаланың өзекті 
идеясы: тарихтың өткеніне 
көз жүгіртіп, жаңа тарихи 
кезеңдерге жан - жақты баға 
бере отырып, рухани жаңғыру 
арқылы болашаққа деген 
өзінің парасатты пікірлері мен 
көзқарасын білдірді.

«Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» – ұлттық 
идеологиялық бағытымыздың 
кепілі. Мемлекетіміз жаңа 
жаңғыру жолында алға 
қойған мақсаттарына жетуді 
көздейді. Негізгі алға қойған 
мақсат – дамыған отыз мем-
лекет қатарына кіру. Бұл жол-
да мемлекетіміз жан - жақты 
дами отыра, Біртұтас Ұлт бо-

Рухани жаңғыру - ұлт болашағы
лып қалыптасуды мақсат етеді. 
Қазақстанның рухани жаңғыруы 
үшін халық пен мемлекеттің бір 
тұтас болып дамуы маңызды. 
Дамудың негізгі қағидасы – ішкі 
жаңғыру екенін ұмытпаған жөн. 

Рухани жаңғыру - адам 
баласының, оның ішкі әлемінің 
жанаруы, сана сезімі, жаңа 
өзгерісті қабылдай білу.
Мақсатқа жету үшін санамыз 
ісімізден озып жүруі, яғни, одан 
бұрын жаңғырып отыруы тиіс. 

Сынаптай сырғыған уақыт 
ешкімді күтіп тұрмайды, 
жаңғыру да тарихтың өзі сияқты 
жалғаса беретін процесс. Екі 
дәуір түйіскен өліара шақта 
Қазақстанға түбегейлі жаңғыру 
және жаңа идеялар арқылы 
болашағын баянды ете түсудің 
тендессіз тарихи  мүмкіндігі 
беріліп отыр. 

Барша қазақстандықтар, 
әсіресе, жас ұрпақ 
жаңғыру жөніндегі осынау 
ұсыныстардың маңызын терең 
түсінеді деп сенемін.

А.ҚҰЛДЫБАЕВА,
Қызылағаш ауылдық 

модельді кітапханасының  
кітапханашысы.

25 шілде күні "Ақын Сара" 
мәдениет үйінде Талдықорған 
қаласының жастар ресурстық 
орталығы жетекшісі Сай-
лаубай Наурыз Саятұлымен 
ақпараттық кездесу 
ұйымдастырылып, ҚР Ақпарат 
және қоғамдық даму министр-
лігі мен азаматтық бастама-
ларды қолдау орталығының  
қолдауымен жүзеге асырылып 
жатқан "Zhasproject" жоба-
сы туралы әңгімеледі. Жоба 

«AMANAT» партиясы Ақсу 
аудандық  филиалы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі қоғамдық кеңестің 
кезекті  отырысы өтті. Отырысқа 

«AMANAT»  партиясы  Ақсу аудандық  
филиалы жанындағы Партиялық бақылау 
комиссиясысының кезекті отырысы бо-
лып өтті. Бүгінгі отырысқа Ақсу аудандық 
партия филиалның атқарушы хатшы-
сы К.Т.Дәулетбекова,  Ақсу аудандық 
политехникалық колледж директорының 
кәсіптік оқыту ісі жөніндегі орынбаса-
ры Рахметолдаев Жандос Қайролдаұлы, 
аудандық құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы бөлімінің басшысы Мырзе-
ков Нұрлан Қомарұлы, Жастар ресурстық 
орталығының маманы Іңкәр Советханқызы,  
Б.Сырттанов БПҰ төрағасы Ермұханбетов 
Бекзат Тілектесұлы және Партиялық бақылау 
комиссиясының комиссия мүшелері онлайн, 
офлайн қатысуда.

Отырыс барысында қаралған мәселелер:
1. «Жоғары білім алудың қолжетімділігі 

мен сапасын арттырып, студент жастардың 
жатақханадағы жағдайын жақсарту» барысы 
туралы Ақсу политехникалық колледжінде 
орындалуы туралы;

2. Сайлауалды бағдарламаның орын-
далуы туралы  партия мүшесі «аудандық 
құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінде орындалуы 
туралы;

3. «Jas Otan» жастар қанатының V съезінде 
берілген тапсырмалардың аудандық жастар 
ресурстық орталығында орындалуы туралы;

4. «Б.Сырттанов» бастауыш партия 
ұйымының  партиялық тәртіпті  күшейту және 
партиялық жарна төлеу мәселелері бойынша 
атқарылған жұмысы туралы;

Күн тәртібіндегі мәселе толығымен 
қаралып, шешім шығарылды. Алдағы 
атқаратын жұмыстары нақтыланды.

Е.МАРАТОВ,
Ақсу аудандық партия филиалының 

консультанты.                        

Мен  Ақсу ауданы, Кеңғарын ауылының тұрғыны А.Мәдікенов  
«AMANAT» партиясы Ақсу аудандық филиалының қоғамдық 
қабылдау бөлмесінде өткен, Ақсу аудандық орталық арухананың 
директоры С.Мықтыбаеваның жеке қабылдауына жазылып, 
денсаулығыма байланысты өтінішімді айтып едім. 

Көп жылдар бойы денсаулығыма байланысты  шешілмей 
жүрген мәселемді назардан тыс қалдырмай, бақылауда 
ұстаған  Ақсу аудандық партия филиалының  атқарушы хатшы-
сы К.Дәулетбековаға және Ақсу аудандық орталық аурухананың 
директоры С.Мықтыбаеваға өзімнің тарапымнан алғысымды 
білдіремін. 

Мен сияқты қарапайым адамның өтінішін  назардан тыс 
қалтырмаған үшін мың алғыс Сіздерге, жұмыстарыңызға  табыс, 
отбасыларыңызға бақыт тілеймін.

А.МӘДІКЕНОВ,
Кеңғарын ауылының тұрғыны.

«Бақытты отбасы» партиялық 
жобасын жүзеге асырудың  
2021-2022 жылдарға арналған 
"Жол картасының" 2,1 тармағын 
бойынша «Өмірдің қиын 
жағдайына тап болған  отбасы 
және балаларға» жедел көмек 
көрсету үшін құрылған Ақсу 
аудандық шұғыл әрекет ету 
тобының отырысы өтті. 

Отырыс барысында 
Қапал, Жансүгіров ауылдық 
округтерінің  жедел топ 
төрағалары есеп берді. 

«AMANAT» партия-
сы Ақсу аудандық партия 
филиалының  атқарушы хатшы-
сы К.Дәулетбекова  «111 жедел 
қызмет» алгоритімін жан-жақты 
түсіндіріп, таныстырып өтті. 

Осы мәселе бойынша аудан 
әкімінің орынбасары, аудандық 
жедел топ  жетекшісі  Ғ.Есжанов 
алгоритм негізінде алдағы 
атқарылатын жұмыстар бойын-
ша штаб мүшелері мен жедел 
топ төрағаларына  бірқатар тап-
сырмалар  берді.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия 

филиалының эксперті.

жастарды қолдауға және 
дамытуға, олардың кәсіби және 
көшбасшылық қабілеттерін 
арттыруға жағдай жасауға, 
сонымен қатар жергілікті 
қоғамдастықтың әлеуметтік 
мәселелерін шешуге, өз жоба-
сын жүзеге асыруға мүмкіндік 
беруге бағытталған.

Жоба аясында 18-29 жас 
аралығындағы жастар гранттық 
байқауға қатысуға WWW.
ZHASPROJECT-ALMOBL.KZ 
сайтына кіріп, онлайн өтінім 
бере алады, гранттың ең 
жоғары сомасы 1 000 000 теңге, 
барлығы 63 миллион теңге 
бөлінген. 

Сонымен қатар жобаның 
барлық қатысушылары өмірлік 
дағдылар мен жұмысқа орна-
ласу дағдыларына үйретіледі 
және тәлімгерлерден қолдау 
алады.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ 
ЖАСТАР РЕСУРСТЫҚ 

ОРТАЛЫҒЫ.

аудандық ішкі саясат, мәдениет, 
тілдерді дамыту, және спорт 
бөлімінің бас маманы Калиек 
Талғат, Жаңалық БПҰ төрағасы 
Б.А.Мұсанов, Егінсу БПҰ 

Төрағасы Д.М.Қырықбаев және 
қоғамдық кеңес мүшелері онла-
ин, офлаин қатысты.қатысты. 

Күн тәрітібнідегі мәселелер:
1. Аудандық Ішкі саясат, 

мәдениет, тілдерді дамыту, және 
спорт бөлімінде    «Қазақстан 
Республикасындағы 2015 – 
2025 жылдарға арналған сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
әрекет ету жөніндегі салалық 
бағдарламасының   орындалуы 
туралы ;

2. Жаңалық  ауылдық 
округінде  «Қазақстан 
Республикасындағы 2015 – 
2025 жылдарға арналған сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
әрекет ету жөніндегі салалық 
бағдарламасының   орындалуы 
туралы;

3. «Егінсу» БПҰ-да  Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдың 2015-2025 жылдарға 
арналған бағдарламасының 
орындалуы туралы;

Күн тәртібіндегі мәселелер 
толығымен қаралды. 
Шешім шығарылып, алдағы 
атқарылатын жұмыстары 
нақтыланды.

"Zhasproject" жастарды қолдау жобасы

Алғыс айтамын!

Қоғамдық кеңестің кезекті  
отырысы

ПАРТИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИССИЯСЫНДА

"Бақытты отбасы" партиялық жобасы аясында
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Егер 2022 жылғы 15 
қыркүйекке дейінгі мерзімде 
салық төлеушілер бақылау 
- касса машиналарының 
бағдарламасын жаңартпаса, 
фискалдық деректер опера-
торлары ондай бақылау-касса 
машиналарына техникалық 
қолдау көрсетпейді. Бұл тура-
лы ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер 
комитетінде хабарлады. 

2022 жылы деректерді тіркеу 
және (немесе) беру функция-
сы бар бақылау-касса маши-
наларын қолдану тәртібіне 
(Салық кодексінің 166-бабына) 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілген.

Осыған байланысты, 
«Бақылау-касса машиналарын 
қолдану мәселелері бойын-
ша» жұмыс тобы шеңберінде 
бақылау-касса машиналарының 
әзірлеушілерімен және 
фискалдық деректер опера-
торларымен бірлесіп бақылау-
касса машиналарымен 
ақшалай есеп айырысулар ту-
ралы мәліметтерді беру бой-
ынша оператордың серверіне 
деректерді берудің бірыңғай 
Хаттамасы жаңартылды және 
бекітілді.

Осы негізде модельдері 
бақылау-касса машиналарының 
мемлекеттік тізіліміне енгізілген, 
деректерді тіркеу және (не-
месе) беру функциясы бар 
бақылау-касса машинала-
рын қолданатын БАРЛЫҚ 
КӘСІПКЕРЛЕРГЕ 2022 жылғы 
15 қыркүйекке дейінгі мерзімде 
өздерінің жұмыс істеп тұрған 

ОСЫ ЖЫЛДЫҢ 15 ҚЫРКҮЙЕГІНЕ ДЕЙІН 
САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕР БАҚЫЛАУ - 

КАССА МАШИНАЛАРЫНЫҢ 
БАҒДАРЛАМАСЫН ЖАҢАРТУЫ ҚАЖЕТ!

бақылау-касса машиналарын 
қайта бағдарламалау қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 15 
қыркүйектен бастап 2.0.2-тен 
басқа Хаттамаларға фискалдық 
деректер операторлары қолдау 
көрсетпейді! Осыған байланы-
сты барлығына бақылау-касса 
машиналарын 2.0.2 хаттама 
нұсқасына дейін алдын ала 
жаңартуға кеңес береміз.

Салық кодексінің 171-ба-
бына сәйкес тауарларды 
өткізу, жұмыстарды орындау, 
қызметтерді көрсету кезінде 
жүзеге асырылатын ақшалай 
есеп айырысулар туралы 
деректерді тіркеу және (не-
месе) беру функциясы бар 
бақылау-касса машиналарының 
мәліметтерін қабылдау, сақтау 
бойынша қызметтер көрсетуді, 
сондай-ақ оларды салық орган-
дарына беруді фискалдық де-
ректер операторы жүргізеді.

«Бақылау-касса машиналарын 
қолданудың кейбір мәселелері 
туралы» Қаржы министрінің 
бұйрығына сәйкес бақылау-
касса машиналары фискалдық 
деректер операторының 
серверіне мемлекеттік кірістер 
органдарына ақшалай есеп ай-
ырысулар туралы мәліметтерді 
беруді қамтамасыз ететін 
техникалық талаптарға және 
сәйкестік нысанына, бақылау-
касса машиналарының 
техникалық талаптарына сәйкес 
ақшалай есеп айырысулар ту-
ралы мәліметтерді береді.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ 
КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ.

Қоғамда  мүгедек жандарға 
қамқорлық жасауды әлеуметтік 
саладағы басты міндеттердің 
бірі ретінде үнемі айтып келеді. 
Аудандық  жұмыспен  қамту  
және  әлеуметтік  бағдарламалар  
бөлімі де осы бағытта күнделікті 
қызметін жалғастырып, адам-
дардың өздерін қоғамымыздың 
толыққанды мүшесі ретінде 
сезінуіне жағдай жасауға 
ұмтылуда. Қоғамдағы осы 
топтағы адамдардың тіршілік 
ету сапасын жақсарту — 
мемлекеттік саясаттың ба-
сым бағыттарының бірі болып 
белгіленуде. «Мүгедектерді 
әлеуметтік қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасының 
Заңы аясында, Қазақстан 
Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау  
министрлігі «Мүгедектердi 
оңалтудың кейбiр мәселелерi 
туралы» Қазақстан Республи-
касы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 22 қаңтардағы 
№26 бұйрығына сәйкес жеке 
оңалту бағдарламалары 
негізінде мүмкіншілігі шектеулі 
жандар сурдотехникалық, 
тифлотехникалық, протездік-
ортопедиялық құралдармен, 
міндетті гигиеналық құрал-
дармен, санаторлық - 
курорттық еммен, сондай-
ақ жеке көмекшінің, ымдау 
тілі маманының әлеуметтік 
қызметтерімен қамтамасыз 
етіледі. 

Сурдотехникалық құралдар 
- есiту кемiстіктерiн түзеуге 
және олардың орнын толтыруға 
арналған техникалыққұралдар, 
оның iшiнде байланыс пен 
ақпарат берудi күшейтетін 
құралдар.

Тифлотехникалық құралдар 
- мүгедектердiң көру кемiстiгi 
нәтижесiнде жоғалтқан 
мүмкiндiктерiн түзеуге және 
олардың орнын толтыруға 
бағытталєан құралдар.

Протездік – ортопедтік 
құралдар - қол мен аяқты неме-
се дененiң басқа да мүшелерін 
алмастыратын, аурудың не-
месе денсаулықтың бұзылуы 

Мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы

салдарынан организмнiң 
бұзылған немесе жоғалтқан 
функцияларының орнын толты-
ратын құралдар. 

Міндетті гигиеналық 
құралдар – табиғи физиоло-
гиялық қажеттiлiктер мен 
мұқтаждықтарды қанағат-
тандыруға арналған құралдар 
және де олардың мүгедектерге 
мынадай  түрлері берiледi: 
тiрек - қозғалыс аппаратының 
бұзылушылығы бар мүгедектерге 
жөргектер, несепжыныс жүйесiнің 
бұзылушылығы бар мүгедектерге 
несеп қабылдағыштар, iшек 
ауруы бар мүгедектерге нәжіс 
қабылдағыштар, сіңіргіш 
жайма (жаялық), стоманың 
маңайындағы  теріні   қорғайтын 
және тегістейтін герметикалық-
паста, қорғаныш крем, 
абсорбациялық ұнтақ (пудра), 
иісті  бейтараптандырғыш жыл 
сайын, санитарлық қондырғысы 
бар орындық,  жуынатын  және  
дәретхана  бөлмесіне  арналған  
ұстағыш - тұтқа 5 жыл мерзімге 
беріледі.

Арнаулы жүріп - тұру 
құралдары: арнаулы жүріп - тұру 
құралдары деп мүгедектердiң 
белсендi және баяу жүріп - тұруы 
үшiн техникалық көмек көрсету 
түрi деп  кресло - арбалар 
ұсынылады. Бөлмелiк кресло-

арбалар мүгедектерге жетi жыл, 
серуендiк кресло - арбалар - 
төрт жыл пайдалану мерзiмiне 
берiледi.

Санаторий - курорттық ем-
делумен қамтамасыз ету 
мүгедектер мен мүгедек 
балаларға мүгедекті оңалтудың 
жеке бағдарламасына сәйкес 
санаторий - курорттық жолдама 
беру арқылы жүзеге асырыла-
ды. 

Жеке көмекшінің әлеуметтік 
қызметтері жүріп -тұруы қиын 
бірінші топтағы мүгедектер үшін 
жеке оңалту бағдарламасына 
сәйкес көрсетіледі.

Ымдау тілі маманының 
әлеуметтік қызметтері естімей-
тіндігі бойынша мүгедектер 
үшін жылына отыз сағат жеке 
оңалту бағдарламасына сәйкес 
көрсетіледі. 

Жоғарыда көрсетілген 
құралдарды және қызметтерді 
алу үшін құжаттарды ресімдеу 
бойынша «Ақсу  ауданының 
жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөліміне»  келіп жүгінуге бола-
ды.  

К.БЕКИШОВА,
Ақсу  ауданының 

жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімінің  бас маманы.  

Құмды өңірде ерке өскен,
Балқаш көлде еркін жүзіп.
Тәлім алып тәрбиелі,
Өскен екен ойы түзік.                                                    
Кемпір - шалдың еркесі, әрі,
Қуанышы бола білді.
Жыңғыл менен жиде өскен,
Ұнатып кең даламызды.                                            
Бітірді ол орта мектеп,
Қарашыған даласында.
Ол жоғары білім алмақ,
Алматы әсем қаласында.                                         
Ол сәулетші боламын деп,
Қалады еркін мамандықты.
Бір қитұрқы сол заманда,
Танытты ол адалдықты.                                          
Міне Нұрлан студент,
Құрбы – достар арасында.
Арман – қуған замандастан,
Әсте бөлек қаласыңба!                                           
Дипломда қолға тиді,
Бара жатыр көңіл шалқып.
Туған өлке қайдасың деп,
Лепсіге кетті тартып.                                                
Бөрлітөбе ауданында,
Бастады ол енбек жолын.
Қала менен облыста, 
Жалғастырды өмір жолын.                                         
Басына оның бақ боп қонған,
Жолықтырды Нүрияны.
Ол арман қыз баппен жүріп,
Жасап берді жылы ұяны.                                           
Міне, өмірге Аман келді,
Тұңғышы боп шаңырақтың.
Айман менен Шолпан туды, 
Гүліндей боп жасыл бақтың.                                    
Осы кезде болды Нұрлан - 
Ақсудағы бас сәулетші.
Сүйген жары Нүриямен,
Орнатты олар бақ дәулетті.                                
Айтжан туды «кенжетай» боп,
Мәпеледі, еркелетті.
Сәулетші боп дипломды,
Бүгінгі күн ол да ержетті.                                        
Бүгіндері ұл - қыздары - 
Алматыда қызметте.
Нұрлан болса Жансүгірде,
Бөленіп жүр  көп құрметке.                                     
Ақсу жері бақ сыйлады,
Нұрлан менен Нүрияға.

АЛТЫ АСУДЫ АЛҒАН ЖІГІТ 
Мырзеков Нұрлан Қомарұлы - 60 жаста!

Жүрегіңді жандырады.                                       
Алақанын жайып салса,
К-700 - тың  күрегіндей.
Екі иығы бөлек жатқан,
Алатаудың сілеміндей.                                         
Ал Нұрланның Нүриясы,
Өр Алтайдың маралындай.
Аялаған алақаны,
Таудың салқын самалындай.                                
Қосағына пәк сезімі - 
Ақ қағаздың парағындай.
Іске деген пысықтығы -
Менің жүйрік қаламымдай.                                   
Ауылға ол әкім болды,
Куш - жігерін соған жұмсап.
Мемлекеттік инспектор,
Болыпты ол қарап тұрсақ.                                         
Әр салада еңбек етіп,
Өркендетті Ақсу жерін.
Жұмысымен тыңғылықты,
Риза етті Ақсу елін.                                                      
Қазақстан -  еліміздің,
Ол Құрметті сәулетшісі.
Ал біз үшін осы Нұрлан - 
Құдалардың құрметтісі.
Айлар, жылдар баяу жылжып,
Білінбестен өтіп жатты.
Бір кездегі жігіт Нұрлан,
60 жасқа келіп қапты.
Құтты болсын алты асуың,
Алпыс деген жігіт жасы.
Бүкіл өмір дастан болса,
Алпыс оның қайырмасы.                                        
Алдыда әлі жетпіс, сексен,
Алатұғын асулар бар.
Белді бүкпей соған жетсең,
Мұнарланып тоқсан шығар.
Құда болып, құдағи боп,
Сәлеміміз үзілмесін.
Құрмет тұтып қарсы алатын,
Сен бірінші тізімдесің.
Мұның бәрі менің ойым,
Алла берген жасыңа жет.
Көптің айтқан бар тілегі - 
Қона берсін басыңа кеп!                                   

Кұдаларың 
ЕСЕБОЛАТОВТАР 

әулеті атынан - Тілеухан 
БЕКБАТЫРҰЛЫ.

Ұрпақтары ұшып кетті,
Ал екеуі сол ұяда.                                       
Нұрлан өзі сом тұлғалы,
Маңғыстаудың бурасындай.
Шойын дене, көрік кеуде,
Алып зауыт мұржасындай.                                   
Әрбір саны бөлек жатқан,

Кеспелтектей құшақ жетпес.
Ойнап тұрған бұлшық еті,
Қол батпайтын  темір тектес.                             
Әр саусағы қарап тұрсаң,
Бозбаланың білегіндей.
Ал жүрегі айға шабар,
Арыстанның жүрегіндей.                                   

Бұйраланған қалың шашы,
Алып нардың шудасындай.
Осы Нұрлан қарап тұрсаң,
Қажымұқанның құрдасындай.                         
Көкшіл көзі көк аспандай,
Есіңненде тандырады.
Күлімсіреп көз тастаса,
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АШАРШЫЛЫҚ
1931 жылдың күзі, 1932 жылдың қысы 

Ақсу жерінде - ашаршылық. Жойқын 
төгілген қан. Шіріген, сасыған адамдар 
өлігі. Адамды адам жеген қорқаулық. 
Терең күрсінбей, жүрегің күңіренбей 
еске алмайсың. Ауыр қасірет. Болашағы 
дариядай шалқыған, қарқаралы қайран 
ел? Қай түкпірде болмасын еңіреген 
ел. Күйремеген шаңырақ, шағылмаған 
есік қалмады. Жүректе зары, көңілде 
қайғылы табы қалса да еске алып, көз 
көрген сұрапыл оқиғаларды айтуға тура 
келді.

Әкем бұрын өлген. Жастай жесір қалған 
шешем біреуге сатылумен тұрмысқа 
шыққан. Ол өгей әкемізден бір ұл, бір 
қыз бала бар. Мен Қарағаш коммунасын-
да оқимын. 1931 жылдың күзі өтіп, қыс 
түсті. Тамағым тоқ, киімім бүтін. Естуіміз 
бойынша ел аш. Өліп жатыр. Коммунаға 
кірместей етіп, қамыспен бөгеттер жасап, 
көлденең қорғап бекіттік. Сол қоршаудан 
өте алмай өлген адамдар саны күн сай-
ын артуда. Өліктерді шанамен сүйретіп 
апарып, аулақ шұңқырға тасып саламыз. 

Бір күні сұраусыз Көкөзек ауылына ба-
рып, шешемді тауып, коммунаға ертіп 
әкелдім. Он жасар інім мен сегіз жасар 
қарындасымды Тасбекетте МТС жанын-
да ашылған 40/50 балалық панасыз ба-
лалар үйіне өткізіпті. Олар сонда аштан 
өлді. Өгей әкем де аштан өлді.

Коммуна директоры Е.Үркінбаевқа: 
«Шешемді бір жұмысқа алып, 
паналатыңыз»,-деп үш мәрте кірдім. 
Қабыл көрмеді. «Тіпті қоймасаң, өзіңді 
де коммунадан шығарамыз» деді. Киуі 
кеткен дүние жөніне келмеді. Жолдас 
балалардың сыбағасынан сұрап, екі 
бөлке нан жинап беріп, жарты жолға 
шығарып салып, жылап қалдым. Соңғы 
көргенім, қоштасқаным сол болды. Қайда 
өлді? Сүйегі қайда? Таппадым. Шешем 
кеткенен кейін бір айдан соң «өлі, тірісін 
білейін» деп тәрбиешіден сұрандым. 
«Аштар жеп қояды» деп жібермеді. Тағы 
сұраусыз кетіп қалдым. Үйге келдім. Есік, 
терезесі жоқ үйдің еденінде бықсытып от 
жағып, үш әйел отыр. Киімдері салаң, қап 
- қара, өрім - өрім, шаштары сауыс - сау-
ыс көздеріне түсіп кеткен. Қонырсыған 
күлімсі иіске шыдап болмайды. Бірі 
маған тесіле қарады. Енді бірі теріс ай-
налып, бұрышқа барып шөке түсіп, жа-
тып қалды. Екеуі сөйлей алмайды. Мені 
ымдап, ызыңдап шақырады. Қап-қара 
бірденені көсеумен маған ұсынады. 
Алып қарасам, заманғы ескі аяқ киімнің 
қасаны. Отқа салып, соны шайнап 
отыр. Бұдан үрейім ұшып, қорқа жүгіріп 
шықтым. Артыма қарай-қарай қаштым. 
Коммунаға қайтып келдім.

Ашарлық сұрқия, адам төзгісіз бол-
ды. Көкөзек алқабының батыс жағы 
Жартоған, Қарасу арналарын қаптай 
қоныстанған біздің ауыл, жеті атаның 
ұрпағы, ашаршылықа дейін 100-ге жуық 
түтін, 500/600 жан бар еді. Ашаршылықта 
60 шаңырақ құрыды. Төрт жүздей жан 
аштан өлді. Талай атаның тұқымы 
өшті. Кейбірінен тұқым қалмады. Бір 
ауыл осындай. Сонда қазақ елі не бол-
ды? Айту қиын. Аталы азаматқа ақылға 
сыйғызып болжау оңай емес қой.

КАНИКУЛДА
Зерделі киім киіп көрмесең, өміріңе 

зер салып ұғынып, түсініп білмесең – 
ластығың емей немене? Балауса құрақ 
жағасында жайқалған балалықтың бал 
бұлағының суын ішіп, ашамайым «бақ-
бақ» деп шауып жүрген балалықтан 
жаңа арылған сияқтымын. Осы шағым 
Қарағаш балалар коммунасы болатын.

Ол солайы – солай! Өйткені, 
көрінгеннің малын бағып, тамақ дорба-
да ештеме жоқ. Мал қосқан әйелдердің 
қолын бағып, бірдеме бере ме деп 
жүрген күндер болған еді. Иә, болды. 
Одан коммунаға келіп, нанға тойып, 
мауқымды бастым. Білім алып, көзімді 
аштым. Содан бері жеті жыл өтті. Ком-
муна мектебінің жетінші класын бітіріп, 
техникумға жолдама алып, Қопалға оқуға 
келіп тұрмыз. Коммунадан Қопалға оқуға 
келгендер төртеу едік. Аудандық оқу 
бөлімінің жолдамасымен келгендер тағы 
екеу. Құжаттарымызды өткізуге кеңсесіне 
кірдік. Оқуға қабылдау үшін емтихан ала 
ма, тәртібі қалай, оның жайын білмейміз. 
Қабылданамыз ба, жоқ па? Күдігім кеу-
деме сыймайды. «Табаны жалпақ қу 
жетім, тайып кетіп жүрем бе?» деп те ой-
лап қоямын. Қызыл шырайлы, қиылған 
мұрты бар кісі бізге жағалай бір қарап 
шығып: «Қағаздарыңды өткізіңдер!» - 
деді. Ішіміздегі жол табар өттіміз де, жөн 
табар ептіміз де Құсмолдин Зейнеш. Ал-
дымен сен өткіз дегендей, соған қарадық. 
Ол сәл күбіжіктеп тұрып, құжаттарын 
ұсынды. Қағазды мұқият қарап шығып, 
ағай Зейнешке зер сала қарады да: 

– Сен, Тілеужанов Құсмолданың бала-
сысың ба? – деп сұрады. Зейнеш:

 – Иә, - деді.
 – Құсекеңнің сендей ересек баласы бар 

екен ғой? – деп ой тоқтатқандай болды. 
«Бітер істің басына, жақсы келер 

қасына» дегендей, Зейнештің әкесін та-
нып тұр. Осының шарапатымен бізді 
де қабылдайтын шығар деген қуаныш 
сәулесі жылт еткендей болды. Бойым-
ды жиып, қузалаңқырап барып, мен де 
құжатымды ұсындым. Құжатымды мұқият 
қарап шығып:

– Сен де Құсмолданың баласы ма едің? 
– деп сұрады. Мен: 

– Иә, - дей салдым. Ағай дәріптеп 
сұрап жатпаған соң, әмбе Зейнештен 
ажыраспайын деген оймен айттым. Ме-
нен кейінгілер де құжаттарын өткізді. Оқу 
бөлімінен келгендердің ағасын таниды 
екен. Олардан хал-жай, амандық сұрап 
жатты. Ағай қағаздарды реттеп болып, 
бізге бұрылып:

 – Енді мына Матвей ағаларыңмен ілесіп 
барып, орын жайларыңмен танысыңдар. 
Оқудың жайын хабарлаймыз, - деді.

 Алғашқы дарқан өмірдің бел асар белгісі 
алындың, қабылданасың деген үміт лебі 
жүрекке дем бергендей. Қуанышымызды 
құшақтап, Матвей ағаймен келіп, 
жатақханаға орналастық. Көңіл қуанышы 
– көз қуанышына ауысты. Алқа қотан темір 
төсекке отыра қалып, дорба қоржынның 
аузын айқара аштық. 

Келесі күні жиналыс болды. Ақ қалпақты, 
қара тымақты, ала-құла киінген көп бала 
ұзын залға толып кетті. Көлденең қойылған 
көлемді стол жанында 6-7 адам отыр. 
Жанама қойылған кіші столда көп қағаз 
қаттаулы жатыр. Стол басындағылардың 
ортасынан орта жастағы бір кісі түрегелді. 
Басына қара тақия киген. Қалың қара 
қасты, орта бойлы, келбетті. Баяу дауы-
спен сөз бастады. 

- Балалар! Сөз басын таныстықтан 
басталық. Алдарыңда отырған 
мына кісілер мұғалімдерің. Оқу ісінің 
меңгерушісі және қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі – Қажікен Ноғаев, ма-
тематика пәнінің мұғалімі – Шәкен 
Сексенбаев, химия-биология пәнінің 
мұғалімі – Меңлібек Келдібеков, тарих 
пәнінің мұғалімі – Зейнеш Ахметшина, 
военрук – Николай Капустин, завучтың 
көмекшісі  - Шәйім Өмірбеков. Екінші ай-
тарым, сендер ауыл мектептерінде оқушы 
едіңдер, енді студент болдыңдар. Сту-
денттерге қойылатын талап үлкен. Ең 
алдымен сендер балалықтан өтіп, жігіт 
болдыңдар. Үшіншіден, сендер техни-
кумды бітірген соң, болашақта мұғалім 
боласыңдар. Сондықтан оқу орнында, 
жатақханада, көпшілік орындарда өте 
тәртіпті болуларың керек. Таза киініп, 
мәдениетті жүргендерің абзал. Айтарым, 
техникумның оқу бағдарламасы өте терең. 
Мұғалімдердің білімге деген талабы өте 
жоғары. Үлгермеген оқушылар оқудан 
шығарылады. Сондықтан оқуды зор ынта-
мен оқуларың қажет. Бітірген кластарыңа, 
әкелген құжаттарыңа байланысты, 
кімнің қай курсқа қабылданғаны жайлы 
Шәйім ағаларың хабарлайды. Мұқият 
тыңдап, түсініп алыңдар деді. Ағай «өзін 
таныстырмады-ау» деген күңкіл естіле ба-
стады. Шәйім ағай орнынан тұрып:

– Балалар, алдарыңда сөйлеп, түсінік 
беріп, ақыл айтқан, техникумның дирек-
торы – Сұлтанбек Берсүгіров ағаларың, 
- деп таныстырып, өз сөзіне көшті. 
Қабылданушылар тізімі оқыла бастады. 
Техникумның үш дайындық курсы, үш 
негізгі курсы бар екен. Жетінші класты 
бітірмегендер дайындыққа, бітіргендер 
негізгі курсқа қабылданады екен. Орта 
шенінде біздің де аты-жөніміз аталып, 
коммунар төртеуміз де негізгі курсқа, ал 
ауданнан келген екеуі дайындық курсқа 
қабылданғанымызды естіп, бір-бірімізді 
құшақтап жатырмыз. 

Студенттік өмірдің соқпағына түстік. Ар-
мандап күткен, атаулы күн де жетті. Оқу 
басталды. Төртеуміз бірге бірінші «А» 
курсында оқитын болдық. Бұл 1933/1934 
оқу жылы болатын. Біздің курста үш орыс 
қызы, үш орыс жігіті, үш татар қызы, екі 
татар жігіті, 12 - 13 қазақ жігіттері оқыдық. 
Болашақты болжап бола ма? «Тастаған 
шоқпар сорлыға тиіп» соғыстың алапат 
ауырлығы біздің жасымыздарға түсті. Бірге 
оқыған жиырмадай жігіт соғыс майданы-
нан қайтпады. Солардың ішінде Үркінбаев 
Есберген, Байбөрин Қасымханмен Фин-
ляндияда Ладога майданында мәңгі 
қоштасқан едім. Он - он бес жыл өткенде 
техникумда бірге оқыған үшеуімен ғана 
жүз көрістім. Олар да соғыстан жаралы 
болып келіп, елде қайтыс болды. 

Жатын орын техникумда жағдайсыз 
болды. Патша заманында салынған 
солдаттардың казармасы еді. Бұрышта 
төрт баланың құшағы жетпейтін пеш. 
Жағатын отынның қызуы жоқ шымте-
зек (торф) болды. Жамылатынымыз 
тозығы жеткен тоқымдай жалба-жұлба 
одеял. Сабан төсеніш пен сабан жастық. 
Суықтың зардабынан екі-үш бала бірігіп, 
қойындасып жатамыз. Өздері ерікті 
оқуға келгендердің жағдайы жақсы. 
Үйлерінен көрпе, жастық, жылы киім, 
апта сайын тамақ әкеліп тұрады. Біздің 
амандығымызды сұраушылар да жоқ. 
«Сиықсыз үйдің сыйы қаншалықты болу-
шы еді» демекші, таңдайға тақ-тұқ еткен 
тамағымыздың жөні күніне 360 грам қара 
нан. Түсте қатықсыз картошка немесе 
умаш көже. Көлкілдетіп ішіп, көлденең 
басып жүреміз. Оқудың басталғанына бір 
айдай болды. Ойда жоқ жерден Зейнешті 
кеңсеге шақыртып әкетті. Көп кешікпей 
қайтып келіп:

– Әкем қатты науқас, қайтсын деп хабар 
беріпті. Үйге қайтатын болдым, - деді. 

– Апыр-ай!» - деп өкініп жатырмыз. 
Зейнеш үйіне қайтты. «Тездеп кел. 
Оқуды таста ма», - деп ақылшы бо-
лып, шығарып салдық. Шағала келсе 
бір мерей, шаңқан бассаң бір мерей 
емес пе? Ақ көбесін ұшырып, қондырып, 
жеделдетіп, желпіндіріп желін соқтырып, 
қыс та келді. Арық тайлақ ауылға қашады. 
Күндіз оқуда класты ықтап, жатақханада 
пешті құшақтап, бұйығып, төсекке жатсақ 
құшақтасып ұйығып, күнкөріс жасап 
жүрміз.

Сатылғанов Қанапия коммунада 
жүргенде қыста малға шөп тартып жүріп 
суда қалып, сол аяғының бақайларын 
үсіткен еді. Ол жарасы толық жазыл-
май, ақсап жүретін. Бірге өскен біздер 
оны «Дөкір» дейтін едік. «Бақайы жоқ, 
домалақ аяқ» деген мағынада. Суықтың 
зардабы тиді ме, ол ауырып жатып қалды. 
Селоның дәрігері көріп, Талдықорғанға 
емханаға жіберді. Қалың шөптің арасын-
да, ұяласынан көз жазып адасып қалған 
балапандай, жігеріміз жасып, көңіліміз 
басылып жүдеп, Қасымхан екеуміз ғана 
қалдық. Оның туыстары бар. Бірақ алыс 
тұрады. Келмейді. Аудандық оқу бөлімінің 
жолдамасымен бізге ілесіп келгендердің 
бірі Құсайын Қабидолдаев. Екеуміз ау-
ылдаспыз. Туыстық жағынан да алыс 
емеспіз. Оның шешесі, туыстары бар. 
Ол менен 5 - 6 жас кіші. Екінші дайындық 
бөлімде оқиды. Мені жақын туыс тұтып, ес 
көріп, қасымнан қалмайды. 

1934 жылдың қаңтары болды. 
Оқушылар қысқы каникулға үйлеріне кетіп 
жатыр. Жатақханада үш бала қалдық. Ескі 
одеялды төрт бүктеп, арқама жамылып, 
пеш түбінде отыр едім, Құсайын келді. Екі 
көзі бұлаудай жылаған. 

– Сен каникульге неге үйіңе қайтпадың? 
– деп жөн сұрадым. Ол: 

– Сені іздеп келдім, - деп тағы боталап: 
– Үйге қайтайын десем, жалғыз өзім 

қорқамын. Мені үйіме ертіп апаршы? - 
деп тағы көз жасына ерік берді. Қасыма 
отырғызып, оған жайымды айттым. 

– Мен апарар едім, бірақ менің бара-
тын үйім, туысқаным жоқ. Кімге бара-
мын? Қыстың суығы мынау? Киімім жұқа, 
- дедім. 

– Біздің үйде боламыз. Апам сені біледі. 
Бөтенсімейді, - деп жылады 

– Менім бір тоным, бір шапаным бар. 
Тоным үстімде. Шапанымды сен ки, - деп, 
анасын сағынған, аңсаған сәбидің көз 
жасы тиылар емес. Мұны көріп, мен де 
ой толқынына сүңгіп кеттім. Шіркін өмір, 
біреуді бардан, біреуді жоқтан зарлатып, 
мұқтаж етіп қойған қу дүние-ай! Теңсізсің-
ау. 

Құсайын біреудің жалғызы. Еркін жүріп, 
ерке өскен бала. Менің мұңлық өмірімді 
түсіне ме? Мен болсам, әке-шешеден 
жастай айырылып, жама ағайынның 
қолында өстім. Кісі есігінде өскен жетімнің 
күн көрісі қандай болатыны мәлім. Өмір 
теперіші төздіре ме? «Оқуға түсіп, білім 
алсам, адам болсам-ау» деген арман, 
талпыныс қанаттандырды. Бірден 1929 
жылы Қарағаш балалар коммунасына 
оқуға барып, көзім ашылды. Пана тұтқан 
ағайындар, бірге туысқан төртеу еді. 
Біреуі колхоз бастығы, үшеуі шаруа адам-
дары болатын. 1933 жылы жазда барлығы 
үйелмендерімен Қытайға асып кетті. «Ата-
бабаларынан 3 - 4 қарадан артық мал 
бітпеген, өмірі егіншілікпен өткен, өңшең 
кедейлер, бастарына нендей зор күн туып, 
арғы бетке асты екен» деп таңданудан 
басқа, салдарын білмедім. Мені өмір оңға 

бастады. Коммунаға барғаным жақсы 
болды. Үйтпегенде, мен де қосақ ара-
сында кетер едім. Онсызда олардың 
кетуі маған кеселді шарпуын тигізбей 
қойған жоқ. «Қырда сиырдың мүйізі 
сырқыраса, үйде бұзаудікі сырқырайды» 
дегендей болды. Біріншіден, мүлдем 
панасыз қалдым. Екіншіден, олармен 
туыс шегімнің алыс-жақынын сырт ел 
біле ме? «Қашқын банданың баласы» 
деп біреулер сыртымнан көрсетсе керек. 
Техникумнан шығарып жіберді. «Әкең 
өлсе қайтесің, әкеңді көргендер өлмесін» 
демекші, аудан азаматтары жақсы білетін 
Шәйім ағайдың қамқорлығымен ауданнан 
анықтаушы, ақтаушы қағаздар алдыртып, 
техникумға қайта қабылдандым. 

Құсайын менен айырылар емес. Бар-
майын десем, жаным ашиды. Оның үстіне 
біздің курстың оқушылары түгел тарап 
кетті. Жалғыз қалдым. Барайын десем, 
«біреудің үйі қалай болады» деп көңілім 
дауаламайды. Белгісіз бір ыңғайсыздық 
билейді. Ойлана келіп, тәуекелді қуат 
көріп, шапанды киіп, белді буып, келесі 
күні Құсайынды ертіп, ауылға жүріп кеттік. 
Біздің ауыл Көкөзекте. Қапалмен арасы 
75 шақырым жол. Орта жолда Арасан 
селосы бар. Сонда қонып, Тасбекетті ба-
сып, екінші күні іңірде қалжырап шаршап, 
ауылға жеттік. Құсайынның шешесі мен 
қарындасы үйінде екен. Әкесі Қабидолла 
Нұрбеков қой көз, ат жақты, ұзын бой-
лы, сары кісі еді. Мұғалім болған. Екінші 
класта ауылда сол кісіден оқығаным бар. 
Біз барғанда ол кісі жоқ екен. Оған іштей 
қуанып отырмын. Өйткені, түсіндіріп 
майдалап айтпай, шолақ қайтарып, тік 
айтатын, қатаң мінезді адам еді. «Мына 
суықта жас баланы еліртіп, сен ертіп 
келдің бе?» - деп ұрсар ма екен деген ой-
мен жүрексініп едім. Артынан естідім, ол 
кісі айдалып кетіпті. Шешесі Сүйкім апай 
кең маңдайлы, қызыл шырайлы, мінезі 
салмақты. Тереңнен толғайтын, сабыр-
лы, ақ көңілді, аналық мейірімі жоғары 
жан екен. Баласын ертіп келгеніме аса 
риза болып, туған анамдай елжіреп, 
екеуміздің де бетімізден сүйіп, көзіне 
іркілген тұнық тамшыны кимешегінің 
ұшымен байқатпай сипап қойды. Іңір 
арасы. Құмыраға керосин құйып, кішкене 
қалпақшаға түтік пілте өткізіп, жағып 
қойған шырақ шамды жоғары қойып, 
екеумізді шешіндіріп, ыстық жайпақ 
кәннің үстіне отырғызды. Құсайын ерке-
лей сөйлеп, бірінің басын, бірінің аяғын 
шатып, келген сапарымыздың мән жай-
ын айтып жатыр. Менің «үйім, туысым 
жоқ, бармаймын» дегенімді айтпай-ақ 
қойсашы деп ойлағанымша, ол көйітіп, 
бәрін айтты. Анасы терең ой параса-
тында отыр. Өткен өмірдің тұлғалы 
кезеңдерін шолып, есіне түсіргендей. Ба-
сын изеп, менің бетіме қарап, толғанып 
қойды. Анасы:

– Жарайды, әңгімелеріңді ести жатар-
мын. Сендер тонып қалыпсыңдар, ыстық 
тамақ берейін, - деп қазан - ошаққа беттеп 
кетті. Құсайын екеуміз жылынып қалдық. 
Жолда көргеніміз, қарнымыз ашқаны 
есімізде жоқ. «Қалай келдік» дегендей, 
бір - бірімізге қараймыз. Жалғыз қасқа тісі 
ерекше сорайып, алдына шығып тұрған 
үкідей сары қыз бізге жақындап келіп, 
томпиып тұрып қалды. «Бұлар қайдан 
келді?» дегендей, бөтенсіп қарайды. 
Құсайын оған қарап: 

– Кәшім бері кел. Бұл Баянды аға. Бөтен 
кісі емес, - деп қолынан ұстап, қасына 
отырғызды. Бұл Құсайынның қарындасы 
екен. Мен бұрын көрмеппін. Дастархан 
жайылды. Құрт қатып, бидай жарма-
сынан жасалған «қара көже» әкелінді. 
Табаға пысырылған, қып-қызыл иісі, 
аңқыған тандыр нан. Апайдың мейрімінен 
ауылдың иісі аңқып тұрғандай. Аңсап, 
сағынып ішіп жатырмыз. Тамақ соңынан 
қызына анасы: 

– Сен қазанды жуып, су құй да, са-
бан әкеліп жағып, шайды қайнат. Мен 
балалардың әңгімесін естиін, - деп 
тапсырма берді. Ана қасымызға келіп, 
байсалды отырды. Жай-жапсарды, 
оқуымыздың барысын, ондағы тұрмыс, 
жағдайымызды жайлап сұрай бастады. 
Көрген, білгенімізді кезекпен айтып жа-
тырмыз. Біздің оқушылық өміріміздің 
мән - жайын түсіне отырып, ауылға 
қалай жеткенімізді, шығардағы екеуміздің 
айтқан сөзімізді тыңдап, апай терең 
күрсініп, кеудесін көтерді. Байқауымша, 
есіне түскен ой, қиялдары бойын билеп 
кеткендей. Кимешегінің иегін бір көтеріп 
қойып, маған қарап, сөйлеп кетті. 

–   Баянды қарағым, сен әке-шешеңнен 
жастай айырылдың. Ағайындарыңның 
қолында болдың. Бері келе оқуға кеттің. 
Жат жүргендіктен, дәріптеп айтып, 
түсіндіруші болмағандықтан, туыс жөнін, 
алыс-жақынды, тіпті ауылдасыңды 
білмейтініңді түсінемін. Әкеңді «қайын 
аға», шешеңді «Тоекең жеңеше» дейтін 
едік. Сен Баянжүректе ел қыстауға 
көшерде, күзекте туып едің. Екі жасқа 

БАЯНДЫ БАЯНЫ
/БАЯНДЫ ҚҰСМОЛДИН АТА КӨЗІМЕН КӨРІП, БАСЫНАН ӨТКІЗГЕН 

ҮШ МАҚАЛАСЫН ОҚЫРМАНДАРҒА ҰСЫНАМЫН. ШЫНАЙЫ 
ШЫНДЫҚ, ӨПТІ ДЕРЕКПЕН ЖАЗҒАНЫ АНЫҚ. АТА МҰРАСЫ, ДӘРІПІ 
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толар - толмас кезінде әкең қайтыс бол-
ды. Екі қабат отырғанына қарамастан, 
келесі жазда жеңешемді би ауылы бір 
шалға малға сатып жібергені, жақсы 
есімде. «Жат болып кетеді» деп, сені 
ағайындарың алып қалды. Жаз жай-
лауда, қыс қыстауда араласып тұрдық. 
Жеңешем жарықтық момын, адал адам 
еді. Амал не? Өмірінің соңы жылау, 
қайғымен қор болып өтті ғой. 

Өмірдің шалғаны алыс, шатқалы көп, 
жолы тар, қиын асу тәрізді солады екен. 
Сол күндердің куә, сарқытындай жалғыз 
сен жүрсің. Мұғалімнің отбасы атанып, ақ-
көк демей, азаматтар қатарында жүрген 
бір үйлі жаннан шошиып кішкентай 
Кәшім екеуміз қалдық. Құсайынның 
жайы мынау. Апай кимешегінің етегін 
көзіне апарып күрсініп, теріс қарап кетті. 
Апайдың толқуынан мен де бастан 
өткен азғана өмірімнің ой-қырын аралап 
кеттім. Менің өмірім туралы «әңгімесін 
айта берсе екен» деп, құлағым тына 
тыңдап отыр едім, қысқа қайтарып, 
тоқтап қалды. Сабақтап сұрап, бұрын 
естімеген, түсінбеген көп жағдайларды 
білгендей болдым. Каникулдің мерзімі 
санаулы шелпектей таусылып келеді. 

– Қарағым, ұзап басқа үйлерге бармай-
ақ қой. Пәленше қайын ағаның баласы 
баратын үйі болмаған соң, қаңғырып 
жүр деп ел сөз, тәлкек қылады. Басы 
ауырмағанның құдаймен ісі жоқ. Өздері 
наз кешпегендер сөйлей береді. «Сөй» 
деп, ешқайда жібермеді. Сүйкім апай 
өте ұқыпты. Айтарлықтай шебер кісі. 
Ел сырттай мақтайды екен. Біз келген-
нен тыным таппай, қай заманғы екенін 
кім білсін «Зингер» деген латынша жа-
зуы бар қол машинасын күндіз - түні 
құндап алып өңгерумен болды. Біздің 
киімдерімізді жуды, жамады. Лақ пен 
қозының елтірісінен бізге екі малақай жа-
сады. Етек женін ақ елтірімен көмкеріп, 
белін қынап, бір сары тон тікті. Менің 
аяғымда үлкен қонышты ботинкам бар 
еді, оған киіз байпақ тігіп кигізді. Қара 
киізден сырып, ұлтарып қойған дайын 
шарықты Құсайынға кигізді.  Қайтатын 
күн де жетті. Ертең жүреміз. Кешкі асты 
ішкен соң апай: 

 – Ал, балалар, ертең ерте қозғалыңдар. 
Қаңтардың күні қысқа. Тау асуы тағы 
бар. Арасанға ерте жетіп, қонуларың 
керек. Ал, Баянды қарағым, азаматтық 
етіп, Құсайынды жалғыз жібермей, ертіп 
әкелгеніңе үлкен риза болдым. Баяғы 
күнім болса, келген жолыңа тай мінгізер 
едім. Қайтейін, бүгін ол қиял ғана. Бар 
ел, жоқ жай осы. Риза болып мына 
тонды киіп қайт», - деп алдыма қойды. 
Ыңғайсызданып қалдым. Көріп тұрған 
көзіме, естіп тұрған құлағыма сенбеймін 
бе, жоқ састым ба:

–  Құсайынға кигізіңіз, - дей бердім. 
– Әй, зерделі қарағым - ай! Құсайынның 

бағына мен тірі жүрсем, киімсіз болмас. 
Оның киетін дайын тоны бар, - деп бір 
тонды теңнен алып шықты. Аузыма сөз 
түспей, не айтарымды білмей:

–  Рахмет, жеңеше! - деп төмен қарап 
отырып қалдым.

Таңертең  ерте оятты. Дайын шайды 
іштік. Құсайын жалтақтап қыбыжықтап, 
шайды жөнді ішпеді. Байқаймаймын, 
еркінде болса, қайтатын түрі жоқ. Ана 
жүрегі сезді білем, Құсайынға: 

– Сабағыңды жақсы оқы. Әкеңнің 
жоқтығын білдір ме. Әкеңнің орнын ба-
сып, мұғалім боласың. Жазғы демалы-
ста екеуің тағы бірге келіңдер. Ақылды 
бол! – деп баласының басынан сипады. 
Екеумізге екі дорбаға құрт, бауырсақ, 
қуырған бидай салып, жол азық берді. 
Киініп буынып, жолға шықтық. Қаңтардың 
шытырман суығы болмаса, күн айнадай 
ашық. Анасы: 

– Құр қол жүрмеңдер, - деп, екі таяқ 
ұстатты. Төңіректі шолып қарап:

– Иә сәт! Ал жүріңдер, - деді. Ауыл 
мен Тасбекеттің арасы жеті шақырым 
жер. Шығарып салуға өзі жүрді. Тасбе-
кеттен өтіп, тауға жеттік. Таудан асатын 
жол терең саймен өрлеп, «Қарала көпір» 
деп аталатын асуға дейін апамыз ертіп 
әкелді. Біраз дем алып отырған соң, ор-
нынан тұрып, екеуміздің бетімізден сүйіп: 

– Екеуің аға - іні, туыс болдыңдар. 
Біріңе - бірің ақылшы болып, көмектесіп 
жүріңдер. Аталарыңның аруағына тап-
сырдым. Амандықтарыңды тілеймін. 
Жақсы оқыңдар, - деп қош айтып, қайтып 

кетті. Артына бұрылып қарамай, суыт 
кетіп барады. Ана жүрегі толқып, Құсайын 
«бірдеме» деп қыңқылдай ма деген болуы 
керек. Сайды өрлеп, біз де ілгері жүріп 
кеттік. Құсайын жыламсырап, артына 
жалтақтап қарай береді. «Барғын келмесе, 
үйге қайт» десем, мізбақпай мені тастап, 
қайтып кетуге дайын. Шешесі жылушы-
рамай, суыт кеткен соң амалы жоқ, келе 
жатыр. Күн ашық. Сай іші жазықтағыдай 
емес, ызың еткен желі жоқ жылы. Қысы 
- жазы тау жайлайтын «таусырнай» деп 
аталатын қызыл тамақ, ала торғай тастан 
тасқа қонып, бізге сәлемдескендей, сыр-
найлатып қояды. Тау тасы қынасының, тау 
өсімдіктерінің аңқыған құдыретті тәтті иісі 
тынысымызды тойдырып, дем бергендей 
әсер етеді. 

Сай жолы ел арасының белгілі қатынас 
жолы болғанымен ары - бері өткен 
жүргінші, жолаушы жоқ. Жол екеуміздің 
меншігімізге тигендей елеңсіз, емін - еркін 
жүріп келеміз. Үш - төрт кезеңнен астық. 
Алдымызда неше сай, қанша асу бар оны 
ескеріп, есептеп келе жатқан біз емес. 
Саздың кейбір жерлерінен қайнап шығып 
жатқан қайнар тұма бұлақтар бар. Тау іші 
жылылығынан суы қатпайды екен. Қайнар 
бұлақтың бетін бу шалып желпиді. Кез-
дескен бұлаққа тоқтап, дорбамыздың 
бетін шешіп, нәрленіп аламыз. Су ішеміз. 
Аяндап, аяндап ақыры «Сорқора» деп 
аталатын асудың үстіне шықтық. Одан 
ары Арасан бекетіне қарай тау үсті белең-
белең жазықты келеді. 

Сондықтан қыста жиі боран соғып 
тұрады. Ерекшелігі сол. Жота үстіне 
шықсақ боран соғып тұр. Күн батуға 
таяу. Қарсы боран жолды қармен 
бекітіп тастаған. Арасанға дейін әлі 10 
- 15 шақырымдай бар. Түнде айдалада 
қалатын қауып төнді. Құсайын: 

– Неге жалтақтап қарайсың? - деп сұрап 
қояды. Мен болсам: 

– Әншейін, жай, - деп қоямын. Ол 
менің сол қолымның ортаңғы саусағынан 
мықтап ұстап алған. Мен тұра қашатындай 
жібермейді. Боранды желдің ысқыруы, 
телеграф бағаналарының гуілдеуі неше 
түрлі дыбыстар шығарады. Мезгіл - мезгіл 
Құсайын: 

– Арасан қайда? Біз адасқан жоқпыз 
ба? Адассақ қасқыр жейді-ау, - деп 
жылағансып, сұрап қояды. Жолды 
ажыратуға мүмкіндік жоқ. Жүріп келеміз. 
Ең абзалы тонғамыз жоқ. Шарық, 
байпағымызды апай қоншылап бергені 
көрегендік болды. Қоныштан қар кірмеді. 
Тек шалбардың тізесі суланды. Бо-
ран басылар емес. Жылап келеміз. 
Арасан көрінер емес. Бір мезгілде арт 
жағымыздан адам дауысы естілгендей 
болды. Дыбыс ықпалына қарағанда ат 
айдаған жүргінші сияқты. Есімізді жиғанша 
болған жоқ, қос ат жеккен шаналы біреу 
боранды жарып, артымыздан жосылтып 
келіп қалды. Біз қол ұстасқан бойда жол 
сілемінен шығып кетіппіз. Екеуміз қол 
ұстасқан бойда айғайлап, жолға қарай 
жан ұшыра жүгірдік. 

– Ағатай-ау, ағатай! Бізді ала кетші? 
– деп зарлап. Құсайынға дауысыңды 
қатты шығарып, жыла деймін. Ол омбыға 
кіріп, жүре алмайды. Не мені жібермейді. 
Жүргінші аттары омыраулап ақ қарды 
жарып келеді. Айдаушы:  - Ну-ка рысак! 
- деп қамшысын үйіріп, жанымыздан өте 
шықты. Біз жылап, соңынан еріп келеміз. 
Жүз метрдей озып барып, «тыр-р» деп 
екпіндете тоқтап, дауыстап жөн сұрады. 

– Ей, сабалақтар! Мезгілсіз уақытта, ай-
далада не қылып жүрген жансыңдар? Не 
керек? – деп айғайлады.

– Ағатай! Көмектесіңізші? Бізді таста-
май, отырғызып ала кетіңізші? – деп 
жыладық.

– Вот саламати. Мен «кімсіңдер?» деп 
жөн сұрадым, олар «ала кет» деп зарла-
нады. Өздерің кімсіңдер? - деп ақырды.

– Ағатай, оқушы едік. Қапалға оқуға ба-
рамыз. Тасбекеттен келеміз, - деп шанаға 
жақындадық.

– Кімнің баласысыңдар?
– Құсмолданың баласымын.
– Ол қай Құсмолда?
– Құсмолданың сендей ересек баласы 

жоқ еді ғой? Сен кімсің?
– Ағатай, мен апамның үлкен ұлымын, - 

деп жыладым.
– Апыр-ай, әкең көп жолдас болған, дос-

шар адам еді. Болмас тез отырыңдар! – 
деді.

Жығыла сүйретіле шананың артқы 
жағына отырдық. Екі ат заулай жөнелді. 
Боран үдемесе, басылар түрі жоқ. Жүзін 
көруге мүмкіндік жоқ. Тек дауысын естиміз 
орысша - қазақша араластыра сөйлейтін, 
зор дауысты, денелі адам көрінді. Жолау-
шы: 

– Айда Жорька! - деп қойып, артына 
бұрылды. Бір - бірімізге бұйығып, бүрісіп 
отырғанға жаны ашыды ма, қалай? 

– Әй, торапайлар! Кіріңдер мына тонның 
астына, - деп тонның артқы етегін көтерді. 
Екеуміз тонның астына кіріп кеттік. 

Тонның астында жылынып, ойға кеттім. 
1929 жылдың жазы еді. Егін пісе бастаған 
кез. Ағайындардың 50 - 60 қойы мен 
15 - 16 сиырын қосып, жалданып бағып 
жүргенмін. Түскі ыстық кезінде сиырға 
оқыра тиіп, ие бола алмадым. Сиырларды 
қуып жүргенімде, қойлар тарыға қаптап 
кетті. Астында ала аты бар екпіндете 
шауып келген қожайын: «Табаныңнан 
тартылғыр қу жетім», - деп, ат бауыры-
на алып, қуып жүріп, құрықшамен ұрып, 
таяққа жықты. Түннің бір мезгілінде ор-
нымнан тұрып, бір түп шиді паналап, 
таңды атырдым. 

Қайтып ауылға бармадым. «Таяқтан 
өлгенше, қаңғып жүріп саяқтан өлейін» 
деп ел аралап, қаңғып кеттім. Айға жуық 
тентіреп, сұрастыра жүріп Қарағаштағы 
балалар коммунасына барып, үш күн 
жылап жүріп орналастым. Ала аттының 
таяғы жолға салды. Терең білім ордасы-
на тап болдым. Өміріме салау-атты жол-
дама берген тұңғыш тәрбиеші, ұстазым 
Тілеужанов Құсмолда еді. Мен кіргенде 
ол тәрбиеші екен. Мені тікелей сол 
кісі қарамағына алды. Жасы қырықты 
аралаған адам еді. Қой көзді, сұлу қара 
мұрты бар. Орта бойлы, қаршығадай сым-
бат тұлғалы. Ісіне өте ұқыпты, биязы, таза 
киінетін, мырза жан болатын. Балаларға 
ақ көңіл, әкелік мейірімі мол, қамқоршы бо-
латын. Мінезі бізді өзіне тартып тұратын. 

Күн - түн демей арамызға келіп, 
еркелетіп ұйықтатып, оятатын да еді. 
Жақсының жақсылығы көпке ортақ. Бүткіл 
коммуна оқушылары сыйлайтын. Көпшіл, 
көптің адамы еді. Мені «өзімнің балам» 
деп еркелететін. Менде шет қалмай, 
оның балалары Зейнеш, Түкен, Әділхан, 
Сара, Адайлармен бірлесе таласып өстім. 
Біз коммунадан Қапалға оқуға кеткен 
жылы ол кісі қайтыс болды деп естідім. 
Баласы Зейнештің техникумды тастап, 
үйіне қайтып кетуі сол салдардан бол-
ды. Құсмолда Тілеужановты «әкем» деп 
атауымның себебі осыдан.  

Жолбарысша атылған екі атқа жол алыс 
па. Тон астында жылынып та үлгердік. Жо-
лаушы қатаң тәртіппен «тырр» деп атын 
тоқтатты. 

- Ал, торапайлар! Арасанға келдіңдер. 
Сендерді мен үйге апара алмаймын. Мы-
нау поштаның ат-шанасы. Бөтен адам 
отырғызуға маған рұқсат жоқ. Сендер-
ге жаным ашып, алып келдім. Түсіңдер. 
Біреудің үйіне қонарсыңдар, - деді. Білген 
рахметімізді айтып атайды байытып, ша-
надан түстік. Көшенің екі жағындағы орыс 
пен қазақтың қақпаларын қағып жүріп, 8 
- 9 үйді өткен соң, бір марқадарлы атай 
қақпасын ашып, үйіне кіргізді. Атайдың екі 
бөлмелі жаппа үйі жып - жылы. Ауызғы 
бөлмесі толы сабан. Түпкі бөлмесі тап-
таза сыпырылған, жер еден. Қазандықпен 
жалғастыра салынған кән. Үстінде 
тоқымдай ескі киіз. Бүктеулі ескі шекпен 
мен көрпе жатыр. Қазандық желкесінде 
ыдыс-аяқтар тұр. Үйде кемпір мен шал. 
Басқа ешкім көрінбейді. Тек боз қырау 
қариялар ғана. Мөлшермен екеуі де 70 - 
80 жасты алқымдаған жандар. Атайдың 
кигені тон. Әжейдің үстінде шекпен көйлек, 
тері желеткі. 

– Ал, кемпір! Құдай бермеген баланы 
ақ боран әкелді. Көшеден таптым. Әлгі 
көжеңді ысыт. Мына екеуі қалжырап, то-
нып кетіпті. Жылытайық, - деді. 

– Ой, тәңір-ай! Мына сырапыл ақ боран-
да адаспай, қорықпай қайдан жүрген ба-
лалар? Қарақтарым-ай, қазір, қазір, - деп 
шешей сабанды жағып, қазанға кірісті. 
Атай бізді шешіндіріп, су киімдерімізді 
керегедегі шегеге іліп қойды. Атай: 

– Төрге шығып отырыңдар», - деді. Кән 
ыстық екен. Тонып қалжыраған денеміз 
жыли бастады. Әжей де тамағын қузап 
жіберді. Ала шекпен дастархан жайып, екі 
аяқ көжені алдымызға қойды. Қою бидай 
көже екен. Ыстық көжені қапырақтата іше 
бастадық. 

– Ішіңдер қарақтарым, жылыныңдар. 
Нан деген бізде жоқ, балапандарым, - деді 
әжей. Әжейдің нан дегенінінен, қасымдағы 
Құсайынға:

– Дорбаңды әкел? - деп сыбырладым. 
Құсайын:

– Қайда қалғанын білмеймін. Дорбам 
жоқ, - деп жыламсырады. Өз дорбамды 
әкеп, бауырсақтардан ата мен әжейге:

–  Жеңіздер, - дедім. 
– Қарағым-ай, тондыңдар ғой, өздерің 

жеңдер, - деді әжей.
– Жарайды. Бұйырған дәм ғой, - деп 

екеуі бауырсақтан алып, бір-бір кесе шай 
ішті. Іш - сыртымыз жылынып, есімізді 
жидық. Атай дастархан шетін қайырып 
жинап, әжейге қарай сырып, бізге қарап 
сөйлеп кетті. 

– Ал, балалар, жылынған шығарсыңдар. 
Жөндеріңді айтыңдаршы? Борандатып 
қайдан келесіңдер? 

– Ордабайдан келеміз. Қапалда оқушы 
едік. Каникульға үйге барғанбыз.

– Кімнің баласы едіңдер?
– Мынау Қабидолланың баласы. Мен 

Құсмолданың баласымын.
– Ой, тоқтаңдар. Сендер Көлдейсіңдер 

ме?
– Иә.
– Апыр-ай! Бұрын мына Баянжүректе 

қыстайтын Нұрбектің Қабидолласы, 
Маманың Құсмолдасының баласы 
болдыңдар ғой. Солай ма?

– Солай ата. Одан арғысын атай өзі 
талдап таратып, көп өмірді түсіндіріп ай-
тып берді. Бұл кісі біздің елде көп жыл 
жүріп, тұрмыс құрып, үй болып, араласып 
өскен адам болып шықты. 

– Қарақтарым-ай! Тіпті өзіміз білетін 
кісілердің балалары екенсіңдер ғой. 
Мына боранда қалай жеттіңдер? – деп 
әжей де сөзге араласты. 

– Сорқораның үстіне шыққанымызда 
артымыздан пошта тартқан бір ат-шана 
кездесіп, алып келді, - дедім.

– Е, әлгі көрші Сама екен ғой. Оны 
халық «шала хахол» деседі. Осы жолы 
адамшылық жасаған екен. Әйтпесе, 
бұлар боран астында далада қалады 
ғой? Жарайды, жағдайларың түсінікті 
болды. Атай ауыз үйден құшақ - құшақ 
сабан әкеп төседі. Екеумізді сабанға орап 
жатқызды. Сыртымыздан тонымызды 
жапты. Екеуміз бұйығып, бойымыз жы-
лып, ұйықтап кеттік. 

– Көрші, мына сабанға орап тастаған 
торапайларың кім?- деген дауыстан 
оянып кеттім. Дауыс таныс. Ойыма түсе 
қалды. Түндегі өзімізді алып келген по-
шташы ағай. «Атайға айтып қойдым-ау, 
ұят болды» деп іштен тынудамын. Атай:

– Түндегі өзің әкелген оқушылар ғой, - 
дей салды. Жолаушы ағай ат сайманын 
сұрап келген екен. Бөтен сөз айтпай, 
керегін алып, кетіп қалды. 

– Бала қонақтарым тұрыңдар. 
Тамақтанып алып, ертерек жүріп 
кетіңдер. Алдарыңда 35 шақырым жол 
бар. Күн ашылыпты, - деп ата оятты.

Әжейдің жылы суымен жуынып, шайға 
отырдық. Қуырған бидаймен шай іштік. 
Дорбадан дәм салайын деп едім, атай 
салғызбады. 

– Жол ұзақ. Елсіз. Өздеріңе жолда азық 
етіңдер, - деп тигізбеді. Мен: 

– Атайдан таңертеңгісін келген кім? - 
деп сұрадым. Атай: 

– Пошташы Сама, өздеріңді әкелген, 
- деді. Киімімізді киіп, жолға шықтық. 
Әжей қалтамызды толтырып бидай са-
лып берді. Атай ауыл сыртындағы жотаға 
дейін шығарып салды. 

– Жол ұзақ. Жолда ойнап қалмаңдар. 
Тереңөзектен ерте өтіңдер. Ит - құсы 
көп, қауіпті жер. Сақ болыңдар!» - деп 
ескертіп қоштасты.

ШОҚПАР МЫРЗАҒҰЛДЫҢ АСЫ
1927 жылы 15 қыркүйекте Аталық 

- Шоқпар Мырзағұлдың асы өтті. Ас 
Қасқалдақтың оң жағы, Қарауылдың бергі 
жағында жасалды. Астың болатыны жай-
лы үш ай бұрын Садыр, Матай еліне сау-
ын айтылып шақырылды. Көптеген қазақ 
үйлер тігілді. Оның ішінде Сәрметен 
қажының баласы Сазанбайдың, Тастемір 
Арнайдың, Қоңырбай Бұрғанбайдың 
қазақ үйлері көз тартады. 

Ол тігілген үйлер үлкен сый--сияпатқа 
ие болды. Асты қадағалап, бақылауға 
кеңес өкіметі Талдықорған мен 
Сарқаннан милициялар шақыртты. «Ас 
бұзылады» деп қорқып, Қаптағай елінен 
ешкім ас өткізу ақылына алынбады. 
Ол кезде Қаптағай елінің бетке ұстары 
Маман-Тұрысбектің ұрпағы Құдайберген 
еді.  Асты өткізуге комиссия құрылды. Ко-
миссия құрамына: 

1. Түйтебаев Тұрлыбек – Кенжеден. 
2. Сарбасов Арнай – Кенжеден.
3. Шиырбаев Малай мен Қанабек – 

Аталықтан.
4. Базарбаев Тәсібек, Сыдық – Садыр-

дан.
5. Нүсіпұлы Үпі қажы – Кенжеден. 
6. Жортуыл – елі Қаракерей, Шоқпар 

Шөтікұлы Мырзағұлдың досы кірді. 
Қаракерей Жортуыл Мырзағұлдың асына 
қасына отыз адам ертіп, «бауырымдап» 
ат салып келген еді. Оларды Малай мен 
Қанабек көрісіп, қарсы алды. Аста күрес 
«палуан» бәйгесі болатыны хабарлан-
ды. Күреске үш бәйге берілетін болды. 
Бірінші, бас бәйгеге бұзаулы сиыр. Әр ру-
дан палуандар күресті. Бас бәйгені Сақай 
- Балға - Балта Түйешінің Саймағы жеңіп 
алды. 

 Ат бәйгесі «аламанға» тоқсан ат шап-
ты. Аттар «Матайбай» жотасында айнал-
ма шапты. Бас бәйгеге отыз өгіз, бір атан 
түйе тігілді. Ат бәйгесінде Сақай-Тастемір 
Сарбастың Арнайының қызыл аты алды-
мен келді. 

 Өнер «көз» жарысында Сақай-Жетібай 
руынан, қобызшы Байсақұлы Молықбай 
бас жүлдені, Сақай-Қонырбай соқыр 
Шөмшетайұлы Бекетбай ақын екінші 
жүлдені иеленді. 

 
Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.
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Қадірменді ағайын, зиялы қауым!
Өткенді білу тарихқа мойын бұру, 

ата - бабаларымыздың өмір тіршілігін 
ұмытпау тірілер - біздердің адамгершілік 
борышымыз болмақ. 

Бұрын «Жеті атасын білмейтін ұл 
жетесіз» десе, бүгіндері «Жеті ғасырын 
білмейтін ел жетесіз»,-дейтін заман-
да өмір сүріп отырмыз. «Мың өліп, мың 
тірілген» қайсар халқымыздың басынан 
кешкен, өткен тарихы нақтылы шындық 
тұрғысынан айтылмай, оны біздің жете 
білмей жүргеніміз шындық. 

Осы уақытқа дейін көне мәдени - та-
рихи ескерткіштерімізді бүлдіріп, киелі 
аруақтар жатқан қорымды, қадірлеп, 
қастерлемей, жүргеніміз де рас. Ақсу 
топырағынан шыққан киелі әулиеміз де, 
қол басқарған, ел қорғаған батырлары-
мызда ұмытылмауға тиіс.

Өлкемізде бірнеше ғасырға созылған 
жоңғар шапқыншылығынан қорғап, 
қорған болған батырлар: Қаптағай, Сары 
ұлы Бөрібай, Аталық Есенгелді, Барлық 
батыр,  Елкеұлы Алдияр, Қанай Төлебай, 
Шоңай Есенқұл, Алдиярұлы Кенжебай, 
Қуат батыр, Майлы батыр, Сарбаз ба-
тыр, Жомарт батыр, т.б. тарихи жазба 
деректерде кездеседі.

Кейінгі орналасқан жерін қорғап, 
еліне, жеріне, руына пана болған ба-
тырлар: Дөсетұлы Тәнеке батыр, 
Байтулақұлы Мүсәпір, Шегенұлы Нияз 
батыр, Мырзаның Баубегі, Базарбайдың 
Тәсібегі т.б. ел арасында осылардың 
батырлықтары туралы айтылып жүрген 
әңгімелер көп кездеседі. 

Тарих растаған, жазба еңбектерде аты 
аталатын, аты аталмаған өзі кедейден 
шыққан, от ауызды орақтілді Нияздың 
Құлы атанған Құл ақын, бүгінгі сөз етіп 
отырған Толғанбай ақын, Тайкөт ақын, 
Әсем, Жақыпбек,  Бекетбай, төкпе ақын 
- Ақпанбай, Иманбек т.б. өткен. 

«Нелер жайсаң арыстар өткен жоқпа? 
Тірісінде ұрпаққа сөз қалдырған» - де-
гендей небір даулы іске қатысып, билік 
айтқан би - шешендерімізде болған 
көрінеді. Олар: Бөрібайұлы Қыдаралы 
би, Қуатұлы Асау би, Телібай би, Жайлау-
бай би,  Қалибек, Нұрабай, Шиырбай ше-
шен, Жақанбай шешен, Малай шешен, 
Түйтебайұлы Тұрлыбек шешендер. Осы-
лар туралы дерек іздеп, ұрпақтарына 
айтқан сөздерін жеткізе білуіміз керек. 

Биылғы жылы 303 жыл толғалы отырған 
Ұлы Әули бабамыз – Қоңырбайұлы Көтен 
Тәуіп – Хан Абылайдың заманында өмір 
сүрген. Сыр елінде 1719 жылы туған. 
Әбілмансұр ханмен замандас, тұстас. 
Әкесі Қоңырбайдан үш бала тараған. 
Ең үлкені Түгел, ортанғысы – Күшіман, 
кенжесі – Көтен. Бабамызға дуа қой 
соңында жүргенде жастай қонған. 

Қоңырбайұлы Көтен Тәуіп  бабамыз ту-
ралы халық ортасында айтылып жүрген 
аңыз - әңгімелер өте көп. 

Жоңғарлар мен қазақтар бір - біріне 
шабуылдап тұрған кезде Тәуіп әулиенің 
өзімен бірге туған тетелес ағасы - 
Күшіман қазақ батырларымен қалмақ 
жаққа барымта жортуылға бармақ бо-
лады. Сапар қарсаңында Күшіман 
бәйбішесіне: «Анау үйдегі қайныңа ба-
рып сұрап келші Көріпкелі бар еді, жолы-
мыз бола ма, болмай ма?- дейді. 

Жеңгесі: «Ағаң жартуылға барамыз, 
жолымыз болама болмайма біліп кел 
дейді» - дегенде Көтен Тәуіп: «Бар-
масын, жолы оң болмайды»,-дейді 
жақтырмай. Ағасы айтқан тілін алмастан 
басқалармен қалмай кетіп қалады. 

Әулиенің айтқанындай, ағасының 
жолы болмай қалмақтардың қолына 
түседі. Жоңғарлардың ең ауыр жаза-
сы өгіз терісіне тігілген сіргеге тігіп күн 
көзіне тастайды. Ағасын күн ысыған 
сайын қураған тері қыса түседі. Сіргеде 
жатып, әбден азапқа түседі. Күшіман: 
Қолға түсерімді білгенде, құтқару 
қолынан келмейме?» деп қиналып жы-
лайды. Мұны сезген Әулие қобызын 
ойнап «бардыңдар ма, сездіңдер ме?» 
деп жын рухтарын шақырады. Азап-
тан қалжыраған ағасы сіргенің тігісінің 
ақырын сырт - сырт сөгілгенін біледі. 
Өгіз терісінен шыға сала қалмақтың кер-
меде байлаулы тұрған атына міне сала 
қашып, еліне аман - есен келеді. Осы 
бір оқиғадан Әулие бабамыз жоңғармен 
болған қақтығыстың бел ортасында өмір 
сүргендігі байқалады. Абылай ханның 
Көріпкел әулиелерінің бірі болған деген 
деректер де кездеседі. 

Көтен Тәуіп қалмақтың небір сәуегей 
жауырыншыларынан асып түсіп, қазақ 
қолын қандай қиын қыстау жортуылдан, 
соғыстың тығырығынан жасақтарды 
аман - сау құтқарып отырған. Бабамыз 
халық емінің керемет білгірі болған. 
Оған бір дерек, Көтен Тәуіп Әулие 
еліне шарапаты көп тиген, маңындағы 
кембағалдарға қамқор болған жан. 
Бірде Тәуіп Әулие Науамен жылқы суа-
рып жатса, бір көш жақындай  түседі. 

Түйе үстінде біреудің зарланғандауысы 
естіледі. Көш те келіп жетіп, бабамыз жөн 
сұрайды. Сөйтсе, әлгі зарланған байдың  
баласы екен. Ас іше алмай, іші кеуіп, ісініп 
кеткен көрінеді. Соны Көтен Тәуіпке емде-
туге әкеле жатқандарын айтады.

 «Е, ендеше іздеген адамың мен бо-
ламын, кәне түйені шөгер, науқасты 
түсіріңдер – дейді Әулие. Баланы жерге 
түсіреді. «Екеуің екі қолтығынан демей 
науадан су ішкізіңдер, қанғанша ішсін,» 
дейді. Әлгі науқас бала су ішкен соң, аяқ 
- қолын қимылдата алатын күйге жетеді. 
Ақыры бесінауа құлан таза жазылады. 
«Бұл тебінгі деген ауру. Емі - жылқының 
сілекейі тамған су, - дейді Тәуіп Әулие. 

Жаугершілік соғыста батырлардың 
сынған сынықтарын салған, 
жараланғандарын емдеген. Түрлі 
шөптерден дәрілер  жасаған. Истің түрін 
ажырата білген. Жыландарды шақырып 
алып, кері қайтара білген. Дауыл, жел 
соқтырған. Жеті атаға дейін қыз алыспау, 
қыз беріспеуді, қан араластырмауды жеті 
атаға тұқым қуалаушылықты, олардың аз-
бауын қатты насихаттаған.  Науқастардың 
барлық түрін жаза білген.  Алдағыны 
болжаған, қолмен қойып көзбен көргендей 
көріпкел болған. Темірден түйін түйген 
шебер, зергер, ұста болған. Тесілген 
шойын қазандарды қолмен жамаған. 
Киелі Қобызы, Қасиетті Төсі аян арқылы 
табылған балтасы қазіргі ұрпақтарының 
қолында «көздің қарашығындай» 
қасиеттеп сақтаулы тұр. 

Қойлыбай бақсы сияқты киелі қобызын 
аста аттың бәйгесіне қосқан. Қобыз атты 
бәйгенің алды болып келген. Көпшілік 
көріпкел Әулиені көзі тірісінде қатты 
құрметтеп, сыйлаған.  Көп жасап дүниеден 
өткен.  Дүниеден өткеннен кейінде аңызға 
айналып, құдіреттене, аруақтана түскен. 
Алапатты киесі бар Ұлы Әулиені халқы 
пір тұтқан. Әулие бабмыздың басына екі 
ғасырдан астам науқастар түнеп, бала 
көрмегендер сыйынып, мінежат етуде. Ба-
сында «шырақшысы» үзілмеген. Қазірде 
«шырақшасы» Сейітханқызы Бижамал 
мен Мүсірепұлы Аяз әулиеге қызмет етіп, 
Әулие бабаларын пір тұтқан жандар.

Жерлес ақынымыз Ораз Жұмашевтің 
«Алдияр Әулием» деген өлеңінде:

Ақ ниет қабыл боп, жарылқап, ағынан,
Пайғамбар аяны бойына дарыған
Пірәдар Тәуіп деп ақсарбас шалатын,
Атанған әйгілі Әулие арыдан
Қашанда рухымен санада келеді,

Қиналсақ дуалы киесі қолдаған- деген-
дей арғы тарихта өткен киелі әулие баб-
мызды білуіміз керек.   

Ел шежіресі, жер шежіресі дегендей жер 
тарихы елдің тарихы екен. Жақында ауыл 
маңындағы «Иманды калфе» аталатын 
қарым, зиратқа көңіл аудардым. 

Данышпан Абайдың: «Алланың өзі де 
рас, сөзі де рас» деп бір Аллаға сенеді, 
сыйынады.

Әуелде жас қартаймақ,туған өлмек,
Тағдыр жоқ өткен өмір қайта келмек.   
Басқан із - көрген қызық артта қалмақ,
Бір Алладан басқаның бәрі өзгермек» 

десе, бір Алланың барына шәк 
келтірмеуіміз керек екен. Дін - тазалық, 
жүректі тазартады. Дін - адамның көңілі, 
адамгершілік қасиеті деп түсінген жөн. 

Екінші Әулие, Бейсекұлы Иманды 
(1807-1889) - (1815 - 1902) жж. Қасиетті 
шарапатты жан екен. Кірпіштен  Құдайүйі 
- құтхана мешіт салдырған. Маңындағы 
алыс - жақын елдің балаларын мешіт 
- медреседе оқытып, шариғат жолына, 
имандылыққа шақырған, елін ұйытқан 
екен. Өзі иманды десе, иманды болған. 
Таза киінген,  таза жүрегн, ғайбат 
сөз сөйлемеген, өтірік айтпаған, әділ 
болған, қаріп - ғасірге көмек көрстекен.  
Айналасындағы қоршаған табиғатты, жан 
- жануарларды аялаған. Ағаш өсірген. 
Ағаштың бір бұтағын сындыртпаған, 
шариғат жолын таза ұстаған, бір Аллаға 
сыйынған адам болған дейді.

Бірде жолаушы келе жатса, ақшам мен 
екінті арасында екі ұры кездесе кетеді 
де атын аударып алып, жаяу қалдырып, 
жүре береді. Екі ұры ұзай берегенде 
оларды қайта шақырады. Екеуің менімен 
белдесіңдер - дейді. Екі ұры едіреңдеп 
жетіп келеді. Жарайды атты алдыңдар   
енді қайта жүре беріңдер десе екі ұры 
ары қарай жүре алмайды. Енді Иман-
ды калфенің артынан қалмайды. Сөйтсе 
жаңағы менімен белдесіңдер деген кез-
де құранның аятымен дуалап тастаған 
көрінеді. Екі ұры артынан еріп ауылына 
келеді. Иманды қалфе көпті жинап екі 
ұрының істегендерін халыққа жариялай-
ды. Екі ұры ұялып, енді ұрлықты қоямыз 
деп ант етеді. Оларға ұрлықты қойдырып 
дұрыс жолға салады.

Қалфенің екі баласы болған. Екеуіде 
шариғат жолын терең білген. Құранды 
жатқа білген. Құранды жатқа айтатынды 
«Қари» дейді. 

Баласы Ахметқаридың тұсында 

1928 - 1932 жылдың аралығында 
«Құмжарғанға» басқарма болған, 
Дүйсенбаев Дүйсенқұл құтхана 
мешіті бұздыртады.  Кешікпей мешітті 
бұзғандардың бәрі киеге ұрынады. 
Оған нақты дәлел, бұздырған басқарма 
қайтыс болады. Шоңқыбаев Ахметқали 
аузы - басы қисайып, кейін қайтыс бо-
лады. Шынасылұлы Бекіш бір көзі 
шығып, есі ауысқан аусар ауру болады. 
Балалардың мазақ тәлкегіне ұшырайды.  
Алпсыбайұлы Әмір кірпішін, есігін 
алғаннан аузы - басы қисайғандығын 
көргендер бар, қазір тірі, олар растайды.

Азаншысы Нүсіптің бәйбішісі Әсем 
апамыздың Иманды қалфені басына 
науқасты дәретіндіріп, тазалап дұрыс 
апармағандықтан, екі көзі су қараңғы 
болған.  

«Елімде толып жатыр қажы - мол-
да» - деп Жақыпбек ақын айқандай осы 
аймақтағы елден Иманды калфенің 
тұсында 145 адам мұсылмандықтың бес 
парызын орындаған. Меккеге қажылық 
сапарға барып, қажы атанған. Осы елде 
дін жолын, шариғат жолын ұстанған 
қажы, софы, молдалар көп болған. 

Ендігі бір арысымыз, батырдың соңғы 
тұяғы ел қамқоры, руына пана болған 
Мырзаның Баубегі туралы (1843 - 1914) 
Баубекті көргендер батырдың тұр тұлғасы 
өте ірі денелі, қас-қабағы қалың, басының 
өзі кішігірім қазандай, көзі тостағандай, 
ат жақты алып тұлғалы ер еді дейді  Бау-
бек артына ерген елін, Матайдың ішіне 
көшіріп бір жыл қыстайды. Артынан іздеп 
барған Шүй мен Бармаққа матайлықтар 
бір ат мінгізеді. Баубектің артына ерген  
елін жеке бір болыс ел жасамақ болып, 
Шүйелерді «Өзденбайға» жинайды . 
Сонда алдынғыны естіген Құл ақын: 

Шүйенің бір баласы Кебене екен,
Таман Шүйе жиналып, «Өзденбайға» 
                                                келген екен.
Атасының аруағын атқа сатып,
«Шікең» мен «Бәкең» менің кәрі 

боғымды жеген екен - деп өткір тілімен 
шенейді. 

Құл елді бірлікке татулыққа шақырған, 
елдің қамқоры. Араз ағайынды табысты-
рушы, бекенің қазығы болған. Ел аралап 
шындықты бетке айтатын өткір ақын. 

Бірде Баубек батыр Сарыарқада 
атақты байдың  түйесінің ішінде маңына 
адам баласы бара алмайтын бурасы 
барын естиді. Сонша адамнан күшті не 
қылған бура оның әуселесін көрейін деп 
Баукең бұзау тіс қамшысын алып, Арқаға 
барады. Әбден шабынған бура Баубек 
батырға қарай тура шабады. Баукең 
қамшысымен бір салғанда, бураның 
басы екіге қақ айырылған екен. Байдың 
ел ауызына атағы шыққан бурасы өледі. 
Сұрау салады. 

Ел құлағы елу. «Бұл бураны өлтірсе, 
Баубек батыр ғана өлтіре алады». – 
дейді. Әлгі бай Баубекті бір көруге ынтық 
болады. Шұбарағашта Баубек батырдың 
түр келбетін көрген бай дау - даумалақ 
түгіл батырдың тұлғасына риза болып, 
арқасынан қағып, қандай батырдың бол-
сын өзіне лайық аты болады.

Мінетін аты - «Салпаң» деп аталған. 
Баубек батырды одан басқа ат көтере 
алмаған. Баубек батыр қайтыс болғанда 
жалғыз қызы Қамқа былай жоқтау айтқан 
екен: 

Әуелі құдай жаратты, мырзаны артық 
басында

Мың кісіге төтеп боп,
Оспан тұрды қасында.
Оспан онға келген соң,
Құр қалмаған санаттан.
Нағашысын сұрасаң,
Қосай, Досай қаракөк.
Екі асылдан тараған,
Қайраты артық асыл тек...
Мырзаның Баубегі туралы да ел 

аузында сақталған әңгіме көп. Бау-
бек батырдың соңғы тұяғы, асылдың 
сынығы, елінің арысы. Қайтыс болғанда 
жоғарыдағы айтылған «Иманды қалфе» 
қорымына  жерленген. Қасиеттілігі сол 
Иманды қалфе мен Баубектің басы-
на түнеген науқастар айығып кеткен. 
Малдың ауруы да жазылған. Осындай 
киелі, қасиетті орындарды күтімге ала 
алсақ, нұр үстіне нұр болар еді, Соңғы 
кезде  айтылған. «Зиратына қарап, елін 
таны» дегендей «Өлі риза болмай, тірі 
болмайды» деген сөз бекер айтылмаған 
шығар. Ақсу аймағындағы осындай 
арыстарымызды, аруақтарымызды 
сыйлайық ағайын. Жастарды тарихын  
сүйуге, дәстүрін білуге ұлтжанды болуға 
баулиық.

Жоғарыда аты аталған 
бабаларымыздың аруағы қолдасын.

Бір Алла бәрімізге жар болсын!

БӨБЕКБАЙ Сопының шөбересі - 
Қағазбек Қойшыбай НАМАЗБЕКҰЛЫ, 

өлкетанушы, деректерді жинаушы. 

Жаңалық ауылы.

ҚАСИЕТТІ ТОПЫРАҚТАН 
ШЫҚҚАН - АҚСУ 

АРЫСТАРЫ
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Қайрау
Жүрегіңді қоя тұр,
Жыр ұғынбас әңгі көп.
Айтып - айтпай немене, 
                            жанды азапқа салды кеп.
Күлмегенде қайтейін,
Жылағаннан жоқ пайда,
Ерге ұнаған қылығым 
                               езге жақпай қалды деп.

Сыбағасы тағдырдың бола бермес 
                                                       тым тәтті,
Алаңдамай болмайды, асыл досым, 
                                                        қымбатты.
Надан туған пендеге,
Тіл мен жаққа дауа не? 
Хан сыйлаған басыма қайыршы кеп 
                                                      мін тақты.

Айтарымды ірікпедім,
Жылаңқылау  шықты аса.
Ас батпайтын арсыз бар – елді шалып 
                                                            жықпаса.
Жаз әуенді жаныма, жақсы баға 
                                                    жұрт берген,
Күйінбекпін несіне бір кеще егер 
                                                        ұқпаса?

Шаңқай түс. 
Шілде

Күн исі шыққан көделі белден жырақтап,
Күлкісін шашқан кәусардан ғана 
                                                           суаттап,
Жалбызды бұлақ басына шөккен 
                                                         қойтасқа,
Көгілдір мұнар жантая кетті шуақтап.

Шөкімдей бұлт жоқ көлеңке түспес 
                                                              көгісте,
Мамырлап қаздар қайта алмай қалды 
                                                             өрісте.
Бақбақтың басын айнала ұшып билейді,
Жұпарға ғашық көбелек-аппақ періште.

Шаңқай түс. 
Шілде.
Шаңытқан күн тым ыстық,
Сағымға батар сарбалақтанған 
                                                        ырыс - құт.
Сабырлы қалпын бұзбайтын 
                                          салқар даламен
Жарасым тапқан әу бастан кеңдік, 
                                                    тыныштық.

Макет болмай...
Аудармастан көшелерін шимайлы,
Аспанын да, тастарын да, бидайды.
Жасар едім ауылымның макетін,
Бір ой тағы қинайды.

«Айналайын, айтасың-ау ... ұял да,
Ерік берме мұндай артық қиялға.
Сыйған жерге  ауылыңның бейнесі,
Аңқылдаған ақ пейілі сияр ма?»...

Сондықтан да құмартпайды оған ел,
Қызықпаса  бетім қайсы «қара»,-дер.
Киелі өріс – қасиетті ауылым,
Макет болмай, ауыл болып қала бер.

Мылқау ару
Жырлайды жүрек, жылайды мұны 
                                                           ойласа,
Қайтетін еді қызыққа қанбай бойласа.
Бейкүнә жанға сұлулық берген 
                                                        шеберлік,
Көңілі шерлі мүсәпір қылып қоймаса?!

Ойласам болды. Қамыға, кәусар 
                                                    шақ дәйім,
Көз алдым мұнар. Мұнардан әрі 
                                                          аттайын.
Жаралы төсі сыздайды ару лашынның,
Тұрады шыңда бұтағы сынған ақ қайың. 

Қайыңның сынып бұтағы, бұлттар 
                                                           аңырап,
Көл – көсір дүние, төгілер тамшы 
                                                      жамырап.
Адамға бітер сұлулық – тілі болмаса,
Даладай екен шөлдеумен жатқан 
                                                         қаңырап.

Ондағы күйді, мендегі күйді түсін тек,
Қадалған жанар ләззатқа балқи 
                                                        түшіркеп.
Сұлулық деген жаратылмаушы ма еді,
Құмарту үшін, қарамау үшін мүсіркеп.

Көңілім
Өрдегі күйің былқылдақ,
Тамсану емес - тым құрғақ.
Іңкәрлік жатар інжудей,
Күлмей ме күндер сылқылдап?

Ұстара жүзі  ылпылдап,
Киіктер жүрер жылтылдап.
Құралай –менің көңілім,
Ілесіп кеткен  бұлтылдап.

Осы ғой, осы, күй осы,
Күйімнің өзім - иесі.

Ойдағы күйің қалтылдап,
Қалтырар бойы салқындап.
Кетпейді бұлттар төбеден,
Төкпейді нөсер аңқылдап.

Тамбайды көлге там-тұмдап,
Қонатын құстар сампылдап.
Найзағай жылу шашқан ба,
Жатса да қанша жарқылдап?

Осы ғой, осы, күй осы,
Күйімнің өзім – иесі.
Оның сен несін сұрайсың,
Күлесің, бірде жылайсың.
Көңіл – ай, көңіл, кейде құл,
Көңіл-ай, кейде Құдайсың.

Шалқар өріс
Шаққандай балтырдан кеп алакүлік,
Тыпыршып тулап –тулап алады бұлт.
Ойынпаз, ойсыз бұлақ қытықтаса,
Көсіліп жата берер дала күліп.

Дамылдап,  айдын тынған жаға-жайды,
Уәкілдей күн сәулесі аралайды.
Қонаққа қошамет қып концерт бере,
Көк шалғын билеп кетті «Қамажайды».

Шаруақор, епті қолын жасқамайық, 
Келсін - деп кеткенінше қас қарайып.
Тастапты жаңа жуған ақ жейдесін,
Жалаңаш сұлу сығып тасқа жайып.

Желіге желпілдетіп күй байлаған,
Аспанға құс қанаты шимайлаған.
Асықтай омпы түскен қарап тұрсам,
Көңілдей кең далама сыймай қалам. 

Ынсап
Сүйеніп ап таяғына,
Маған әжем айтқан аңыз.
Өмір сүрген баяғыда,
Қазақ атты қарт бабамыз.
Елге сыйлап қолда барын,
Ен жайлаған өлкені кең.
Бүгінгі ұрпақ сол бабаның,
Үрім-бұтақ, өркені екен.
Дидарынан таң тараған,
Сақалы аппақ қауырсындай.
Халық мұңын арқалаған.

Қабақ шытып, ауырсынбай.
Қорғап үйірін тағылардың,
Қамқор болып жүреді екен.
Жер бетінде жаны бардың,
Түгел тілін біледі екен.
Бірден алып баптағаны,
Жүздеп, мыңдап өреді екен.
Қасиетті қарт бабаны,
Бәрі жақсы көреді екен.

***
Бітпейтұғын жұмыстары,
Кеш қайтатын, ерте кетіп.
Баба бірде құмырсқаны,
Сөзге тартты еркелетіп.
Бунақ-бунақ буылғандай,
Титтей тұрқын үш бөлінген.
Алып болып туылғандай,
Саған жойқын күш бөлінген.
Басың үлкен, қылдай белің,
Бөксең – бөлек, мүсін – дене.
Еңбекқұмар дыңдай ерім,
Осы сенің күшің неде?
Басым үлкен - мол ақылы,
Ойымды еркін билеу үшін.
Бөксем үлкен болатыны,
Ауыр жүкті сүйреу үшін.
Серіппелі балғын денем,
Дәл бабында бұл шағымда.
Менің күшім ең алдымен,
Төзімім мен ынсабымда.
Жүзі таңдай арайланып,
Тиді жауап жанға жайлы.
«Дұрыс!» - деді, баба ойланып,
Қанағатшыл – қор болмайды.
Сөзің – алтын, ойың – дана,
Үлгі болып кетсе ізетің.
Қанағат пен тойым ғана,
Мұратыңа жеткізетін.
Есті өмірге екен сенім,
Еңбекшілдік белгісі едің.
Ынсабыңның шет пен шегін,
Байқайын – деп, енді сенің.
Қарт қолына құмыра алып,
Салды түйір бидай дәнін.
Сынай қарап тұрып анық,
Айтты келіп ұйғарғанын .
Ал, қарағым, ен мынаған,
Біреу жалған көруі шын.
Дәлел керек енді маған,
Басқалардың сенуі үшін.
Түйір дәнді талшық қылып,
Ішінде осы құмыраның.
Отырасың мансұқ қылып,
Жүзін көрмей шұғыланың.
Тыйым салып құрсағыңа,
Мықты болсаң - шыдағаның.
Көз жеткізіп ынсабыңа,
Жыл өткенде шығарамын.
«Мақұл!» - деп ол, қоса тұрды,
Келіспесем өкпелейсіз.
Бір жылдан соң босатуды,
Ұмытып тек кетпегейсіз.

***
Хабар шалып маңайға, елге,
Атты күндер шырайланып.
Айлар ұзап талай жерге,
Жақындады жыл айналып.
Қалғаны жоқ қапыда енді,
Қауым көрді мұны қалың.

Ашылатын сәті келді,
Ауызы зындан - құмыраның.
Ұмытпаған шартын әлгі,
Ұмытса егер – болмағаны.
Құмырсқа мен жарты дәнді,
Көріп баба толғанады.
Несібесін бөліп қана,
Тең жартысын үнемдеген.
Құмырсқаны көрген баба,
«Өмір мәнін білген» деген.
Шығарып ап, жаны қалмай,
Бәйек болды, түк жоқ еттен.
Түрі пышақ жанығандай,
Аштық меңдеп, күйі кеткен.
Түрін байқап енді ғана,
Сөкті зілсіз, жазықты қып,
Өлер бопсың сорлы бала,
Дәл қасыңда азық тұрып.
Бастап елде жоқ ғұрыпты,
Бұл нең, сонша қиналғаның?
Бір жылыңа жеткілікті,
Бермеп пе едім, бидай дәнін.
Құмырысқа жинап күшін,
Ернін әрең жыбырлатып:
Бойдағы ең қымбаттысын,
Алса - сорлы, кім ұрлатып.
Жәбір көрмедім ешкімнен,
Азынатсам құрсағымды.
Өмір үшін күрестім мен,
Басшы қылып ынсабымды.
Түйсік айтты мұны дана,
Құнтсыз кеуде – құлазымақ.
Қайтер едім, құмырада,
Қалған болсам ұзағырақ?
Жек көрмейді ауыз дәмді,
Жатар болса реті келіп.
Қолымдағы қауыз дәнді,
Қойғаным сол екі бөліп.
Күдерімді текке үзбегем,
Таңдайымда – қышқыл дәмі.
Күн туса егер, жеткізбек ем,
Бір бөлігін үш жылға әлі.
Жәбір көрмедім ешкімнен,
Қабыстырсам құрсағымды.
Өмір үшін күрестім мен,
Өкпелетпей ынсабымды.
Ынсапты ердің рухы мықты,
Төтеп берер қай сынға да.
Соларменен құлпырыпты,
Байтақ ел мен байсын дала.
Сен де, балам, білші мұны,
Талап қусаң – табандама.
Құмырысқаның тіршілігі,
Үлгі болар адамға да.   

Шапағат
Арғы тегі – Үңгір,
Руы – Үйшік.
Одан кейін де біраз буын тараған.
Өз әкесі – Шошала,
Бабасы – Балаған.
Біреуге бодан еді,
Болдығы жеткен Шолан еді.
Мәткесі майысып,
Сырғауылы қайысып,
Күйсеуі жетіп тұрды.
Жанынан жаңа үй түскелі,
Күйі де кетіп тұрды.
Бұл өзі әу басында,
Иті үретін ауласында,
Кіріп-шығар жаны бар,
Маңыраған малы бар.
Азын - аулақ ақшалығы,
Он бес сотық бақшалығы.
Алма, өрігі аралас,
Шағындау бағы бар,
Пәле-жаладан аман еді.
Адамына құнтты,
Аузы – құлыпты,
Шошалаич Шолан еді.
Болмады.
Ілінген соң Қаулыға,
Қырсық келді ауылына.
Адыраңдап жеткендер,
Едіреңдеп есін алды.
Ергенегін топсасымен,
Есіктен шешіп алды.
Дөдегесін бұқпалатып,
Терезесін түп қопарып.
Қада қағып артына,
Жерін де кесіп алды.
Соқа басы сорламай,
Енді мұның несі қалды?!
Жөн емес пе ,расында,
Бұл қорлыққа шыдасын ба?
Шолан тулап қаққан еді,
Дауласып баққан еді.
Бірақ қайда-а-а-а,
Көрінбеді лақ құрлы.
Ертеңінде бульдозер кеп,
Жалп етіп, құлап тынды
Осындай жай – жасырма,
Бар емес пе, әркімнің-ақ басында.

Жамау БҰХАРБАЕВ,
ақын, Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

ЖАМАУТАНУ БЕТІ

Жаз әуенді жаныма, 
жақсы баға жұрт 

берген
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Ағайындар, туыстар
Көршілер мен көлеңдер!
Тілашар тойы басталды,
Думанға оны бөлеңдер!

Олжасбек пен Гүлжанның
Қуанышты күні бұл.
Елжас пен Елназдың,
Мектепке барар жылы бұл.

Егіздерге біз бүгін,
Батамызды берейік.
Жақсы оқушы болғанын,
Келешекте көрейік.

Саусақтарың майысып,
Жазу жаза біліңдер.
Әріптердің таңбасын,
Есте сақтап жүріңдер!

Сан санауды үйреніп,
Бірді екіге қосып көр
Бірді екіден алдағы
Боладысын тосып көр.

Әліппені ақтарып,
Әріптерді жаттаңдар.
Ол өмірлік азығың
Ұмытпай есте сақтаңдар.

Ашып сынып есігін,
Оң аяқпен аттаңдар.
Партаға қатар отырып,
Тәртіпті де сақтаңдар!

Жақсы оқушы болыңдар,
Зерек,әрі білімді.
Сыныптастың алды бол,
Тәрбиелі, тәлімді.

Егіздерге біз бүгін,
Ақ тілекті айтайық,
Осы кеште бәріміз,
Бір демалып қайтайық.

Көрші ЕСЕБОЛАТОВТАР отбасы.

Жансгүгіров ауылы. 
24.07.2022 жыл. 

Тілашар құтты болсын!

Ақсу ауданы бойынша ар-
найы суға түсу орындары неме-
се акваториялар белгіленбеген. 
Бірақта азаматтардың суға шо-
мылу орындары жетерлік. 

Айта кетсек, мыса-
лы: (Көкөзек, Алтынарық, 
Қызылқайың су қоймалар 
мен Ақсу, Бүйен, Қызылағаш 
өзендері барлығы да 
қорғалмайтын су айдында-
ры. Осыған байланысты Ақсу 
ТЖБ қызметкерлері демалыс 
және мерекелік  күндерінде  
күшейтілген кестеде жұмыс 
істеуге көшті. 

Су айдындарында 
қауіпсіздік қағидаларын сақтау, 
адамдардың қаза болуына 
жол бермеу және қауіпсіздік 
қамтамасыз ету мақсатында 
Ақсу ауданы ТЖБ үгіт - наси-
хаттау жұмыстары жүргізілуде. 
Аудандық Ішкі істер бөлімі, Ақсу 
ТЖБ  қызметкелері және Ақсу 
ауданының «Жас Отан» Жастар 
қанатының волонтерлерімен 
бірлесіп, демалушылардың 
қоғамдық орындарда жүріс - 
тұрыс қағидаларын бұзуға жол 
бермеу, демалыс және мере-
ке күндері рейдтер жүргізіліп, 
ескерту жадынамалар та-

Су айдындарында қауіпсіздік 
қағидаларын сақтау барысында!

ратылуда. Аталмыш жұмыс 
жалғасуда. 

Құрметті азаматтар! Ақсу 
ауданының Төтенше жағдайлар 
бөлімі су айдындары маңында, 
сондай-ақ, табиғатқа демалуға 
шыққанда өте мұқият 
болуларыңызды айырықша 
ескертеді. Естеріңізде болсын, 
қауіпсіздік қағидаларын бұзу 

қайғылы оқиғаларға соқтыруы 
мүмкін. Өзіңіздің және 
жақындарыңыздың өміріне сақ 
болыңыздар!

Бақытжан ӘДІЛЖАНОВ,
Ақсу  ауданының Төтенше 

жағдайлар бөлімінің аға 
инженері, азаматтық қорғау 

лейтенанты. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы 
«Әкімшілік - аумақтық бірліктерге елді мекендердің құрамдас 
бөліктеріне атау беру оларды қайта атау, сондай-ақ, олардың 
атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде 
тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларын бекіту туралы» 
№138 қаулысының 8-тармағының 1,2 тармақшаларына сәйкес 
2022 жылғы тамыз айының 27 күні, сағат: 10.00-де Жансүгіров 
ауылдық округі әкімдігінің мәжіліс залында Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылының шығыс бөлігіндегі жаңа көшеге атау беру 
бойынша мәселе қаралатындығын хабарлаймыз.

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Ақсу ауданының әкімі, әкім аппараты, аудандық мәслихат, мәслихат депутаттары, аудандық Арда-

герлер кеңесі, мекеме - ұйым басшылары мен қызметкерлері, аудандық "Ақсу өңірі" газетінің ұжымы 
аудан әкімінің орынбасары Сабырбаев Амандос Ақышұлына сүйікті анасы

АЙМАНБЕТОВА ПАРИХА ЖАҚЫПҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

Париха анамыз өзі мемлекетке қызмет етпесе де, мемлекеттік қызмет атқаратын азаматтар 
тәрбиелеп өсірген ардақты Ана. Өмірге 8 бала әкеліп, өсіріп жеткізіп, 18 немере, 25 шөбере сүйген 
ардақты Әже.

Анамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәннатта, тәні рахатта болсын.  

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ ХАБАРЛАЙДЫ!

Ұлы Дала киелі жерлерге толы. Ол жерлерді қадірлеп-
қастерлеу ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе 
жатқан дәстүріміз. Қазақ халқының ұлттық санасының ерекшелігі 
туып-өскен жері, өнген ортасын кие тұтып, оның қадір-қасиетін 
бағалауымен құнды. Аталарымыз «Туған жер – тұғырың, туған ел 
– қыдырың»,-деп бекер айтпаған. Туған жер мен елдің халық са-
насына сіңген рухани құндылығының ұлттың қалыптасуында, да-
муында айырықша рөлі бар. Елбасы тапсырған дүниелер бұған 
дейін қасиетті нысан ретінде ғылыми сарапталып, жүйеленбеген-
тін. 

Біз осы шаруаны реттеп, жалпы халықтық құндылық ретінде 
қарастыруды қолға алып жатырмыз. Бұл жұмыстың рухани 
маңызына тоқталар болсақ, біріншіден, киелі, қасиетті нысан-
дар біздің ұлтты рухани жұтаңдықтан сақтайтын символдық 
қалқанымыз және ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы деп 
түсінген дұрыс.

Елімізде киелі жерлер көп болғанымен, оның не үшін қасиетті 
маңызы бар екенін сырттан келген туристер түгілі, өзіміздің 
ұрпағымыз түсіне бермейді. Сондықтан киелі жерлерді жүйелеп, 
зерттеп, жаңғыртып, халық назарына ұсынудың маңызы зор.

Бүгінгідей жаһандану дәуірінде жұтылып кетпеу үшін, рухани-
мәдени мол мұрамызға мән беріп, ұлттық құндылықтарымызды 
саралау, рухани географиялық, тарихи - мәдени белдеудегі 
қасиетті жерлерімізді жаңғыртудың маңызы зор.

Қызылағаш ауылдық модельді кітапханасында тұрақты 
оқырмандарымызбен «Киелі жер - бабамыздан қалған мұра» 
тақырыбында тарихи круиз өткізілді. Шараның мақсаты - 
оқырмандарға Қазақстанның киелі жерлерімен таныстыру, та-
рихымен таныстыру. Отанын сүюге, бірлікке, ел тарихын білуге, 
еліміздің қасиетті жерлерін қастерлеуге, отанымыздың байлығын 
қорғауға, елімізді өркендетуге білімді ұрпақ болуға тәрбиелеу.

А.ҚҰЛДЫБАЕВА,
Қызылағаш ауылдық модельді кітапханасының  

кітапханашысы.

Қазақстанның киелі 
жерлері  ұлттық 
мақтанышымыз

Бауыр етім балам, ақ сүт 
беріп өсірген ұлым, қолқанатым, 
күнім РЫСБЕК РУСТАМ 
РАШИДҰЛЫН сұм ажал орта-
мыздан тым ерте, бар жоғы 
жиырма жасында алып кетті. 
Содан бері бауыр етім езіліп, 
сағыныштан сарғайып, көзімнің 
жасы тиылмай келеді.

Ұлымыздың өмрден озғанына 
биыл 5 жыл болды. Егер жа-
нымда болғанда бүгін жігіт жасы 
25-ке толар еді. Бірге жүрген 
достарын көргенде өз ұлымды 
көргендей сағыныштан көзіме 
жас аламын.

Ұлымды қатты сағынып, 
сағынсамда тағдырдың жа-
зуына бағынып, рухына арнап 
құран бағыштап отырамын.

Жанымның жаны жәннатта, 
тәні рахатта, жатқан жері жай-
лы, топырағы торқа болсын. 

Ақ көңіл, адал едің 
                                     аңқылдаған,
Ешқашан кісі көңілін 
                                  қалдырмаған.
Әкетті тосын ажал 
                                      арамыздан,
Кеудеңде кетті - ау арман 
                                     айтылмаған.
Адал мінез, ақ жүрек, 
                                        сері көңіл
Көкжиекке сіңді бір елік өмір.

Ентелеген ажалға 
                                   жанын қиды,
Еркелеп те үлгермей 
                                       еліне бір.
Тектілік пен парасат, 
                                      терең білім
Бойда тұнған сыйламас 
                                     өренді кім?
Кеше ғана жайраңдап жүрген 
                                              досың,
Сағыныш боп түсіңе 
                                       енер бүгін. 

САҒЫНЫШПЕН ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: анасы - Жанар және 
достары.

МЕНІҢ ЕЛІМ - МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!


