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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.Б
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ГУ «Аксуский районный отдел строительства» в соответствии с тре-
бованиями п.2 ст. 58 и п.1 ст.73 ЭК РК, сообщает о том, что в пери-
од с 22.08.2022 по 26.08.2022 года на Едином экологическом портале 
(Ecoportal.kz) будут проводиться общественные слушания в форме пу-
бличного обсуждения по разделу «Охраны окружающей среды» по про-
екту «Строительство 20-ти арендных жилых домов в селе Жансугурова 
Аксуского района Алматинской области».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином 
экологическом портале для предоставления замечаний и предложе-
ний. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

«Ақсу аудандық құрылыс 
бөлімі» ММ Қазақстан Респуб-
ликасы ЭК РК 2 б.58 т. және 1 
б. 73 т. талаптарына сәйкес, 
Бірыңғай экологиялық портал-
да (Экопортал.kz), 22.08.2022 - 
26.08.2022 аралығында қоғамдық 
талқылау түрінде «Алматы об-
лысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров 

ХАБАРЛАНДЫРУ!
ауылында 20 жалға берілетін 
тұрғын үй құрылысы» жобасының 
«Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі 
бойынша қоғамдық тыңдаулар 
өтетінін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен 
ескертулер мен ұсыныстар беру 
үшін бірыңғай экологиялық пор-
талда танысуға болады.

***

Бүгін қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні!
10 тамыз – Қазақстанның мерекелік күнтізбесінде Абай күні бо-

лып белгіленді. Бұл – ұлтты ұйыстырып, ынтымақ пен берекеге 
шақыратын, тұтастыққа үндейтін қастерлі күн! Осы күні тек қазақ халқы 
ғана емес, тұтас дүниежүзі жұртшылығы ақын рухына тағзым етіп, 
құрмет көрсетеді. 

Биыл Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен 
елімізде жаңадан құрылған үш облыстың біріне Абай есімі берілді. 
Бұл да хәкімге деген шексіз құрметтің белгісі, ұлы ақынды ұлықтаудың 
үлгісі.  

Абай мұрасы – рухани біртұтастығымыздың бастауы. Осынау 
қастерлі құндылығымызды көздің қарашығындай қорғау – ертеңгі 
ұрпақтың ең үлкен парызы.

Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! 

Алдағы 2022 - 2023 жылдардың 

Қыстың қамын жазда ойла!

жылыту маусымына дайындық 
шараларын жүргізу аясын-
да, күз айларында жылу беру 

кәсіпорындарына көмірді жеткізу 
жұмыстары атқарылады, ол ком-
муналды - тұрмыстық көмірді та-
сымалдаушы вагондар санының 
қысқаруына әкеп соғады.

Осыған орай, жылыту маусымын-
да көмірдің жетіспеушілігін және 
әлеуметтік шиеленісті болдыр-
мау 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 ин-

спекциясы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі.

5 тамыз күні "AMANAT" 
партиясының Саяси кеңес 
Бюросының кезекті отырысы 
өтті. Күн  тәртібінде қаралған 
мәселелер:

1. «AMANAT»  партиясы Сай-
лауалды бағдарламасының Жол 
картасының  көрсеткіштерінің 
аудандық кәсіпкерлік бөлімінде  
орындалуы туралы;

2. Аудандық партия фи-
лиалы жанындағы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі қоғамдық кеңес 
және Партиялық бақылау 
комиссиясының есебін тыңдау;

3. «2021-2025 жылдарға 
арналған кәсіпкерлікті дамы-
ту жөніндегі ұлттық жоба» 
бағдарламасының  аудандық 
халықты жұмыспен қамту 
орталығында орындалуы туралы;

Күн  тәртібінде қаралған 
мәселелер қаралып, шешімдер 
қабылданды. Қабылданған 
шешімге сәйкес алдағы 
атқараылтаны жұмыстары 
нақтыланды.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия 

филиалының эксперті.

БЮРО 
ОТЫРЫСЫ

Талдықорған қаласында 
Әбілсейіт ағамыздың ескерткіші 
туралы басқосу өтті. Қордың 
мүшелерімен бірге ағамыздың 
баласы Қадырсейіт, туыстары 
болып талқыға салып гранит ма-
териалынан тұрғызатын болып 
келісті. Мүсіннің қандай болуы, 
көлемі, т.б. сұрақтарды алдағы 
уақытта Алматы қаласында 
мүсіншілермен кездесу бары-
сында қосымша талқылайтын 
боламыз. Ертеңнен бастап қорға 
қаражат жинауды бастаймыз – 
дейді игі істің бастамашыларының 
бірі Қасымов Берікбол ағамыз.

Басқосуда екінші қазақтың 
Қажымұқаны атанған жерлесіміз 

балуан Әбілсейіт ағамыздың 
сүйегі Кеңсайда жерленгенін, енді 
оны ауданға әкеле алмаймыз, 
ескерткішін спорт мектебінің ал-
дына орнатсақ, жас ұрпаққа үлгі 
болып, киелі Ақсудан әлі талай 
батырлар шығатыны айтылды. 
және тағы бір жағымды жаңалық 
ауданымыздағы жасөспірімдер 
спорт мектебіне Әбілсейіт ағаның 
атын беру туралы бастама баста-
лып кеткені әңгіме болды.  

Сөз бен істің бір жерден шыққаны 
ер азаматтың жақсы қасиеттерінің 
бірі. Әбілсейіт ағамызды ұлықтау 
жөнінде бастама көтеріп, ой салған 
Ақай Ахметбеков бауырымыз палу-
ан ескерткішіне деп ең бірінші жар-

наны құйып, 200 мың теңге қорға 
аударды. Қолға алған істі абырой-
мен орындап шығуға ел болып 
атсалысайық - дейді Берікбол аға.                  

Қордың есепшоты: Каспий Голд: 
4400 4301 1559 2179. Тел.: 8-701-
477-55-07.

Біз де осы игі бастамадан сырт 
қалмай аудандық газет арқылы 
жерлесімізді жас ұрпаққа таныту 
мақсатында танымды деректер 
беріп отыруды бастадық.

Газетіміздің екінші бетінде 
Әбілсейіт аға туралы екі деректі 
оқырман назарына ұсынып отыр-
мыз. Бұл іс ары қарай да жалғаса 
береді.

Өз тілшімізден.

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

ӨЗ ЕЛІ ӨЗ ЕРЛЕРІН ЕСКЕРМЕСЕ...
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Сонау жылдары аты аңызға айналған 
Әбілсейіт Айхановты көзіммен көріп, 
тілдескен болатынмын. Алматы-
да оқуда жүрген кезім. Заң саласында 
қызмет атқаратын ағамыз бар еді. 
Сабақтан кейін уақыт тауып бара 
қалғанымда бір - біріне ұқсамайтын іс 
- шараларды жоспарлап қоятынды. 

Осы жолы спорт сарайына баруға 
дайындалып отыр екен. Бірге бардық 
та кілем үстінде шәкірттеріне 
бағыт - бағдар беріп жүрген Әбілсейіт 
ағамызбен дидарластық.

Екеуі дос екен. Үзіліс кезінде бірге 
шәй ішіп, бойы екі метрге жуық алып 
палуанның біз үшін тосын әңгімелеріне 
куә болдық.

Кейіннен тоқсан бірінші жылы 
Қаракерей Қабанбай батырдың 
300 жылдығына орай Үйгентаста 
өткен дүбірлі тойда Әбілсейіт 
ағаның аламан күрестің төрешісі 
болып жүргенін көрдік. Түйе ба-
луандар күресін тамашаладық, 
ағамызбен амандастық. Араға 
жылдар салып, республика 
Парламентіне депутатқа канди-
дат ретінде сайысқа түскен соң 
Сарқан ауданына келгені бар. 
Жеңгеміз екеуі аудандық газеттің 
редакциясына арнайы бас сұқты.

Үміткер ретіндегі ой-пікірлерін 
жұртшылыққа жеткізбекші екен. 
Қуана құптадық. Көкейімізде 
осы кісіге арналған сауалдары-
мыз көп еді. Айттық, толымды 
жауабын алдық. Еркін күрестің 
баһадүрі отаршылдықтың 
қыспағынан өз салмағында 
КСРО құрамының озығы бола 
тұра әлем және Еуропа чемпио-
наттарына жібермегені туралы 
өкінішін ірікпей айтады екен.

Әбілсейіт ағамыз 1938 жылы 
15 сәуірде дүние есігін ашып-
ты. 2016 жылы 6 наурызда 
қайтыс болды. Жетпіс деген 
жасқа еркін тола алмай ертерек 
кеткен Ақсу - Сарқанның тума-
сы нағыз намыс отына шоқтай 
қарылған, қайталанбас тұлға 
еді. Еркін күрестен халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері

(1958 жылы алған). Қазақстанға 
еңбек сіңірген жаттықтырушы.

Әбілсейіт аға жас кезінде 
есепке жүйрік болыпты. Мек-
теп қабырғасында мұғалімдер 
шығара алмайтын есептің өзін 
шығарып кеткен кездері де 
болған екен. Математиканы 
жақсы көретін. Содан соң өлең 
шығаратын. Өте ұлтжанды адам 
еді. Бұл туралы кезінде Ново-
покровка орта мектебінде дене 
шынықтыру пәнінен сабақ бер-
ген Әсет Жекпелдинов әсерлі 
әңгімесін «Сарқан» газетінде 
оқырмандар назарына ұсынған 
болатын.

«Лондон Олимпиадасының 
қарсаңында, 2011 жылдың ба-
сында, 73-ке толатын шағында 
«Олимпиадаға барып күресемін» 
деді», – деп жазыпты өз 
естелігінде Маруан Түсіп. 

– Таңғалдық. Өз аузынан есту 
үшін іздеп те бардық. Сонда: 
«Шет елдерден, әсіресе Кавказ-
дан балуан тасу доғарылмаса, 
сондай - ақ Олимпиада ойында-
рына өз жігіттерімізді апармай, 
келімсектерге иек арту тыйыл-
маса, мен боз кілемге шығып, 
белдесемін. Қазақтың да күресе 
алатындығын паш етемін. Ба-
рамын Лондонға, күресемін. Әрі 
«жеңілсем, жер көтереді» деп 
жеңілу үшін бармаймын. Намы-
сты қолдан бермей, белдесемін. 
Оған дейін жаттығамын, дай-
ындаламын»,–деген болатын 
күйініп».

Шын мәнінде Әбілсейіт аға 
боз кілемде өшпес із қалдырды. 

қыжалатқа салып, кедергі жа-
сады. Соның бәрі Алпамыстай, 
Қобыландыдай, Қабанбайдай 
қайран баһадүрді іштен мүжіп, 
ақыры бүк түсірді. 

Небір алыптардың жауы-
рынын боз кілемге жапсырған 
Қазақия елінің ер тумасы – 
өмірге сирек келетін Антей-
дей алыбы дауасыз дерттен 
жамбасы жерге тиді. Ажалға 
ара тұру адамзаттың қолынан 
келмейді… «Қазақ қайсы?» де-
генде төбеге көтеріп көрсететін 
алып тұлғамыз арадан кетті… 
Бірақ артына сан мыңдаған 
шәкірттерін, қарсыластардың 
аяқ - қолын буып тастарлықтай 
қаншама әдіс - тәсілдерін 
қалдырды.

Соған да шүкір демеске лаж 
қайсы? Жатқан жері жарық 
болсын, қабірі гүл шоқтарынан 
арылмағай. Айтары жоқ, боз 
кілемде атой салған айтулы 
палуанның соңында аңызға 
бергісіз әңгімелер қалды. 
Айхановтың ерекше бір қасиеті 
және өзгелерден ерекшелігі, 
боз кілемге шыққанда бір аяғын 
алға созып, қарсыласына беріп 
қоятын. Негізі, еркін күресте 
ешкім де аяғын ұстатпауға ты-
рысады.

Бәрі де аяқтарын алып 
қашады. Ал Әбілсейіт аға, 
қасқайып алға созып тұратын.

...Бірде Әбілсейіт аға үш 
дүркін Олимпиада чемпионы, 
жеті дүркін әлем чемпионы Мед-
ведьпен күреседі. Сол кезде 
Медведьтің жаттықтырушысы 
Иваницкий кілем шетінде 
айқайлап тұрған көрінеді. 
Жоғарыда жазғанымыздай, 
ол да – Олимпиада чемпио-
ны, әлем чемпионатының төрт 
дүркін жеңімпазы. Екеуі дос, 
екеуі де ең ауыр салмақта 
белдесетін. «Саша, аяғын 
ұстама, аяғына жолама!» – деп 
аттанды салыпты ол. Өйткені 
өзінің аузы күйген. Айхановтың 
аяғынан ұстаймын деп, опық 
жеген. Сонда Медведь: 
«Аяғынан ұстамағанда, қай 
жерінен ұстайын?» – деп ыза 
болатын көрінеді.

Өйткені, Әбілсейіт аға тағы 
да аяғын алға созып, тұрып 
алған. Жақын келу үшін алға 
созылып тұрған аяққа тіреледі. 
Одан өту үшін ұстау керек. 
Әбілсейіт ағамыз ерекше туған 
ерек болмыс иесі болатын. Біз 
өз ерлерімізді ескеруіміз керек.

Сондықтан Жетісу облысы, 
Ақсу ауданының орталығы 
Жансүгіров кентінде салынған 
спорт кешенінен Әбілсейіт Ай-
ханов есімі берілуі керек деп 
білеміз!

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі.

1962 жылы КСРО чемпио-
натында екінші орын алып, 
1963 жылы чемпион атанып, 
КСРО халықтарының ІІІ жазғы 
Спартакиадасының жеңімпазы 
болған. Үш рет ауыл спартакиа-
дасында, содан соң кәсіподақтың 
бүкілкеңестік спартакиадасында 
топ жарған. 1970 жылы КСРО 
кубогының жеңімпазы атанған. 
12 рет халықаралық турнир-
ге қатысып, ешқайсысында 
жеңілмеген.

– Қазақ спортының жан-
күйерлері төбесі көк тіреген алып 
күштің иесінен көз жазып қалды, 
– дейді журналистиканың қара 
нары Орысбай Әбділдаев. – Ай-
тулы баһадүр палуан Айханов 
Әбілсейіттің барша жұрттың боз 
кілемдегі көзайымы болғаны хақ. 
Қалың қазақ қаракөздері шаршы 
алаңда бокстасатын Әбсалам 
Нұрмахановқа, боз кілемде 
белдесетін Әбілсейіт Айхановқа 
жанкүйер болуға түпкөтеріле 
баратын қайран да қайран, жи-
ырмасыншы ғасырдың 60-70 
жылдары - ай десеңші, шіркін! 
Адамзаттың ұғымында: нар 
кеуделі, екі иығына екі кісі 
мінгендей тау тұлғалы жігітті 
ғана түйе палуанға теңейді емес 
пе?! Әбілсейіт қараса көз тоятын 
толағай алып қой. Талай - талай 
белдесулеріне куә болдық. Шота 
Ломидзе, Александр Медведь 
сияқты сол кезеңдердің атақты 
алыптарымен айқасып, айна-
ла қол соққандардың айызын 
қандырушы еді - ау!.. Иван Под-
дубный атындағы халықаралық 
жарыс армандай қала Алматы 
қаласына еркін күрес шеберлерін 
жинағаны әлі күнге есімізде. 
Көзі тостағандай, кескен томар 
іспетті Еуропа чемпионы, грузин 
алыбы Шота бойы екі метрге 
жуық Әбілсейттің белінен ғана 
келсе де, жанталасып бақты. 
Әлем палуандарына оң аяғын 
оңтайлай беретінінен әйгілі 
әккі болған Әбекең Шотаны 
боз кілемнің бұрыш-бұрышына 
тықсырғанын көргендер бүгінде 
сиреп - ақ қалғаны өкінішті… 
Байырғы КСРО-ның, жер 
әлемнің, Еуропаның мен де-
ген палуандарының жүрегін 
шайлықтырған Әбілсейіт, әттең, 
дүние, көреалмаушылықтың 
кесірінен Олимпиада ойындары-
на жіберілмей, қысастық көрді. 
Аманжол Бұғыбаев, Мұсабек 
Қапанов, Манарбек Есімов тек-
тес қайсар қазақтарды баулыды, 
аренаға шығарды. Өзі меңгерген 
бар айла - тәсілін ақ тер, көк тер 
болып үйретті, бойларына сіңірді. 
Өресіз басшыларға өкпелеп, 
Қытай, Қырғыз мемлекеттеріне 
кетіп қалып, еркін күрестің 
кереметтігін дәлелдеген тұстары 
да болды. Кезінде Айханов 
арқылы атақ - даңқа бөленген 
ұстазы Петр Матущак та 

НАМЫС НАЙЗАГЕРІ

Газетіміздің келесі сандарында жерлесіміз, еркін күрестің палуаны, Халықаралық спорт 
шебері, КСРО Кубогының иегері, олимпиада чемпионы, екінші Қажымұқан атанған Әбілсейіт 
Айханов туралы деректер беріп отырамыз. Осы жолы "Сарқан" газетінің бас редакторы, 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Жомарт Игіман мен "Жетісу" газетінің тілшісі, 
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі Гүлжан Тұрсынның естеліктерін оқырман на-
зарына ұсынып отырмыз.

Редакция алқасы.

Бүгінде Ақсу ауданының 
орталығы Жансүгір кентінде 
жасөспірімдерге арналған спорт 
мектебі салынып, ауылдың 
үлкендері сол шаңыраққа 
Әбілсейіт Айқановтың есімін 
берсек деген бастама көтеріпті. 
Осыған байланысты газетімізге 
бірнеше адамнан пікір 
білдірген хат келді. Жайлаубай 
Тұрсынұлы

Әбілсейіт аға 73 жасында 
«Лондон Олимпиадасына бара-
мын.

Неге қазақтар байрақты 
жарысқа қатыспауы ке-
рек?! Келімсектерді 
ә у л и е с і т п е ң д е р ш і » , – д е п 
күйінгенін айтып, намысқойлығы 
мен адамдық қасиеті жайлы ой 
қозғапты.

Сандыбай Мылтықбаев деген 
оқырманымыз: «Ақсу ауданы 
Жансүгіров кентіндегі спорттық 
- сауықтыру кешеніне атақты 
балуан Әбілсейіт Айхановтың 
есімін беруді әр қазақ қолдайды 
деп ойлаймын. Қажымұқаннан 
кейін аты дүркіреп шыққан 
қазақ Ә.Айқанов болатын. Одақ 
кезінде бәрін жеңіп тұрса да 
оны халықаралық жарыстарға 
жібермей, жолын кесті. Сон-
да да оның аты одақта таны-
мал еді. Біздің елде ол кісінің 
мықтылығын жыр қылып айта-
ды. Балуандар сол кезде де, 
қазір де қарсыласына аяғын 
ұстатпауға тырысады. Ал 
Әбілсейіт ағамыз аяғын тарт-
пайтын.

Айқанов – одақта алғаш атой 
салып кейінгі ұрпаққа жол ашқан 
қазақтың біртуар перзенті. 
Спорттық мекемеге Айқанов 
ағаның атын беру дұрыс 
шешім»,– дейді.

Ел аңыз қылып айтып жүрген 
оң аяқ жайлы әңгіме былай. 
«Бірде Әбілсейіт аға үш дүркін 
Олимпиада чемпионы, жеті 
дүркін әлем чемпионы Алек-

Әбілсейіт Айқановты білмейтін қазақ жоқ шығар. Оның 
қазақ спортында алар орны ерекше. Аңыз адамға халық 
«Қажымұқанның ізбасары» деп ат қойған. Аға бәрінен де сол 
сөзге қатты қуанып: «Мені ел «Қажымұқанның ізбасары» де-
геннен кейін өзімді бұрынғыдан да көп баптайтын болдым. 
Сондықтан жүріс - тұрысымды да түзеп, осы атқа лайық 
болуға тырысамын», – дейтін еді.

Қапалда өткен спорттық жарыстан кейін Әбілсейіт ағамен дас-
тархандас болу бақыты бұйырды. Алдына келген қойдың басының 
құлағын кесіп маған ұсынып: «Елдің құлағы бол»,– деді.

Содан кейін жүрегінде із қалдырған бір әңгімені айтты. «Күресу 
үшін шетелге бардым. Барлығы қарсыласымның жанкүйерлері. Мен 
жалғызбын. «Күш атасын танымас»,-деген. Бір уақытта балуанды 
алып ұрып, жауырынын жерге тигіздім. Стадион құлаққа ұрған та-
надай тып - тыныш болып қалды. Бәрінің салы суға кетті. Балуанды 
ел - жұртының алдында құлатпауым керек еді.

Бір елдің сағын сындырып кеткеніме қатты өкіндім. Көпке дейін 
қарсыластарымды жеңуге жүрексініп жүрдім. Сол оқиға жүрегімді 
сыздатады»,– деді өзін мазалап жүрген ойымен бөлісіп.

Жас едім, ештеңе дей алмадым. Бірақ алып ағаның жүрегінің 
жұмсақтығына тәнті болдым. Осындай қара күш иесі де баладай 
нәзік болады екен - ау деп ойладым. Сол бір әңгіме ғана ағаның атақ 
- абыройға алданбайтынын, бәрінен адамдықты жоғары қоятынын 
байқатты.

Сөз арасындағы сыр

ҰСЫНЫС

сандр Медведьпен күреседі. Сол 
кезде әлем чемпионатының төрт 
дүркін жеңімпазы Иваницкий 
кілем шетінде айқайлап.

«Саша, аяғын ұстама, аяғына 
жолама»,– деп айқайлайды. 
Өйткені өзі Айқановтың аяғынан 
ұстаймын деп опық жеген екен. 
Сонда Медведь:

«Аяғынан ұстамағанда қай 
жерінен ұстайын?» деп ызаға 
булығыпты.

Әбілсейіт аға күрес кезінде 
аяғын алға созып, тұрып алады 
екен.

Қарсыласы жақын келу үшін 
алға созылып тұрған аяққа 
тіреледі.

Одан өту үшін сирақты ұстау 
керек.

Бұл жөнінде Әбілсейіт аға: 
«Менің оң аяғым – қарсыласыма 
құрған қақпаным. Ал, аяқты 
ұстамай өтіп көр деп созып тұрып 
аламын. Балуандар амалсыз 
аяғымды ұстайды.

Сол кезде үстінен жаншып та-
стаймын», – деп ақтарылған.

Иваницкийдің «Шестое чув-
ство» деген кітабы бар. Сонда 
ол Айқановты қазақтың кең да-
ласында өсіп тұрған сексеуілге 
теңейді.

«Басында сындырып алмайын 
деп ойладым. Сөйтсем, саха-
рада өскен сексеуілім июге де, 
сындыруға да келмеді», – деп 
естелік жазады.

Әбілсейіт Айқановтың 
құрметіне әлемнің 50-ден астам 
елінде Кеңес одағының Гимні 
шырқалған.

Аудандық балалар мен 
жасөспірімдердің спорт 
мектебіне балуан ағаның 
атын беру – лайықты құрмет. 
Спорт мектебінің оқушыларын 
рухы қолдап, елден әлі талай 
ізбасарлар шығары сөзсіз.

Гүлжан ТҰРСЫН,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

ҚАЖЫМҰҚАННЫҢ 
ІЗБАСАРЫ
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Ауданымызда Республикамыз 
бойынша «Халықаралық Қазақ 
тілі қоғамының» Ақсу аудандық 
филиалы жұмысын бастады. 
Аталмыш қоғамдық бірлестіктің 
төрағасы болып сайландым. 
Бірлестіктің типтік ережесі 
бекітіліп, «Халықаралық 
Қазақ тілі қоғамы» Қоғамдық 
бірлестігінің президенті Берік 
Әбдіғалиұлының бұйрығы мен 
бас сенімхаты шықты. Енді сол 
бұйрықпен ХҚКО тіркеліп, тіл жа-
нашырларымен жұмысымызды 
бастауымыз керек.   Алдымен 
қоғамдық бірлестіктің облыстық 
филиалының төрағасы 
Жұмабай Оспанұлы мен хат-
шысы Ләззат Нұрсағиқызының 
ұйымдастыруымен «Қазақ тілі 
қлғамы» деген шат ашылды. 
Осы топта әр ауданның тіл жа-
нашырлары ана тіліміз жайлы, 
тіліміздің беделін көтеру туралы 
өз ойларын, пікірлерін ортаға 
салады. Сонда бір әпкеміз:

– Жазғы демалысты 
тиімді пайдаланбақ болып, 
Алматының қақ ортасындағы 
караоке - ресторанда жұмыс 
істеп жүрмін. 

Осы караокеде қазақша ән 
айтылмайды ғой, шіркін. 

Өзге ұлт өз тілінде айтып жа-
тады. Біздің жастар орысша, 
ағылшынша шырқайды. 

Шәмшінің әндері бір орындал-
майды ғой. 

Ішім қынжылады. Бәрі де 
қаланың балалары, үлкені де 
орысша шүлдірлейді. Орысша 
ән айтылады. Тілі ағылшынша 
рэп айтуға келген қазақ бала-
сы өз ана тілінде бір ауыз сөз 
сөйлемейді. Соны көріп, ыза-
ландым. 

Ішіме сыймай, сіздермен 
бөлісіп отырмын – деп жазған 
екен.

Ендеше осы мәселе жөніне 
өз ойымды айтып, әңгімені ары 
қарай өрбітсем. Мейлі қанша 
жерден білімді, қанша ұлттың 
тілін білсең де ақын Қадыр 
ағамыз айтқандай «Өзге тілдің 
бәрін біл...» бірақ өз тілімізді 
құрметтеуіміз керек қой. Тіліміз 
– біздің намысымыз. Тіл – қай 
ұлттың болмасын тарихы мен 
тағдыры, тәлімі мен тәрбиесінің 
негізі.

Екі қазақ жігіті шет мемле-
кетке барып орысша сөйлесіп 
отырыпты.

Сөйтсе, қасына шетелдік бір 
азамат келіп, 

- Кешіріңіз, сіздер қай елден 
келдіңіздер?-деп сұрапты. 

Екі жігіт еш алаңсыз, 
- Қазақстаннан келдік,-деп 

жауап беріпті. 
- Қазақстан қандай ел? –деп 

сұрапты.
- Қазақстан тәуелсіз ел.
Бәленбай халқы бар. Өзінің 

ұлан байтақ жері бар. 
Тілі, діні, ділі бар...
- Елдеріңізде қандай тілде 

сөйлесесіздер?
- Қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде сөйлесеміз.
- Ал, қазір қай тілде сөйлесіп 

отырсыздар?
- Орыс тілінде...
- Орыс тілі сіздердің тілдеріңіз 

бе?
- Жоқ, ол Ресейдің, 

орыстардың тілі.
- А, олар Сіздердің 

қожайындарыңыз ба? Сіздер 
солардың құлысыздар ма?

- Жоқ, Ресей бөлек мемлекет. 
Біз Қазақстаннанбыз. Ресей 

бізге көрші басқа ел. 
Ресей бізге қайдан қожайын 

болсын,-деп ағынан жарылып-
ты қазақ жігіт..

Сонда әлгі шетелдік азамат:
- Тек, құлдар ғана өз 

қожайындарының тілінде 
сөйлейді. Өздеріңіздің тілдеріңіз 
бола тұра басқа мемлекеттің 
тілінде сөйлесетін сіздер қызық  
екенсіздер....

Шетелдік азамат мырс етіп 
күлді де кете барды – дейді. Бұл 
– Францияның қазақтарымен 
және шетелге көп сапар шек-
кен танымал тұлғалы азамат-
тармен болған кездесу кезінде 

ТІЛ БЕДЕЛІ – ЕЛ БЕДЕЛІ

айтылған әңгімеден алынған сөз. 
Ал енді бұл «намыс» емес деп 
айтыңызшы. 

Жақында жоғары оқу орнын 
бітіріп, жұмыс іздеген жас қыздың 
жұмыс берушімен әңгімесін 
естідім. Әлеуметтік желіге бір 
банкке тұтынушылармен жұмыс 
жасайтын қызметкер керек екен. 
Банктің кадр бөлімінің басшысы-
мен қыз ұялы телефон арқылы 
сөйлесіп жатыр. Әңгімелері орыс 
тілінде. Қыз да орысша тақылдап 
тұр. 7 - сыныптан бастап қалада 
оқыған, жоғары оқу орнын бітіріп, 
қалада жұмыс жасаған ғой. 
Жұмыс берушінің соңғы сұрағы:

– Сіз қазақша білесіз бе? Бізге 
қазақ тілін білетін қызметкер ке-
рек.

– Иә, мен қазақтың қызымын. 
Қазақша таза, жақсы сөйлеймін. 
Тек сіз әңгімені орысша 
бастағаннан кейін мен сізбен 
орысша сөйлесіп жатырмын 
– деді. Екеуі ары қарай қазақ 
тілінде сөйлесіп, тіл табыса ба-
стады. 

Иә, бұдан нені аңғарамыз. 
Тұтынушылардың талабы орын-
далып, қазақ тілінің мәртебесі 
алдыға жылжығанын байқаймыз. 
«Аман түзелмей – заман 
түзелмейді» дейміз бе, «Сәлем 
түзелмей – әлем түзелмейді» 
дейміз бе? Яғни, алдымен аман-
дасуымыз қазақша болса ары 
қарай әңгімелесуіміз де сол тілде 
болатыны анық. Қазақша аман-
дасу қазақша сөйле дегеннің 
нақты белгісі.   

 «Qazaqsha Jaz қозғалысы» де-
ген тіл жанашырлары «Сіз қазақ 
тілінің қолданыс аясын қалай 
кеңейте аласыз?» деген сауал-
намасы мен пікірінде төмендегі 
қарапайым дағдыларды әдетке 
айналдырсаңыз, сол да жеткілікті 
– деп 12 амалды келтірген екен. 
Олар:

1. Қазақстан аумағында 
тіркелген кез келген кәсіп, меке-
ме, ұйымға хабарласқанда алды-
мен қазақша сәлемдесіңіз. Бұл 
қарапайым әрекет «Менімен ары 
қарай қазақша сөйлескеніңізді 
қалаймын» дегенді еш артық 
сөзсіз-ақ білдіріп тұрады. Егер 
мекеме қызметкері қазақша 
түсінбесе, оған қысым жасаудың, 
дөрекі сұрақтар қоюдың қажеті 
жоқ. 

2. Барған мейрамханаларыңыз-
дан қазақша мәзір сұрап жүріңіз 
(даяшыдан, сосын әкімшіден). 
Өте сыпайы әрі мәдениетті түрде 
әрине. Әлдебір мекеме «Қазақша 
қызмет көрсете алмаймыз» десе, 
«Неге?» деп сұрап қажет емес. 
Тек сол кәсіп, мекеме, ұйымға 
хабарласқан сайын әңгімені осы 
сұрақтан бастаңыз. Өте сыпайы 
әрі мәдениетті түрде әрине. Әр 
адам кеп осы сұрақты қоя берсе 
мекеме өзі де түсінеді. 

3. Банкоматты, төлем 
терминалды қазақ тілінде 
пайдаланыңыз, бәрінде бар - 
тіпті Каспиде. Онлайн интернет 
сервистерді банкинг, билет алу, 
egov.kz т.б. тек қазақ тілінде 
пайдаланыңыз. 

4. Интернеттен, Гуглдан 
ақпаратты алдымен қазақша 
іздеп көріңіз, қазақ тілінде іздеу 
тарихы пайда болады. 

5. Телефон интерфейсін 
қазақшаға өзгерте аласыз. Ан-
дроид жүйелерінің барлығында 

дерлік қазақ тілі бар. Ал iOS 
(Айфон) жүйелерінде мына 
баптамаға кіресіз: General > 
Language&Region > Preferred 
language order > Қазақ тілін 
үстіне бірінші етіп қоясыз. Орыс-
шасы: Настройки > Основные > 
Язык и регион > Предпочитае-
мый порядок языков > Қазақ тілін 
үстінен басып, жоғары жаққа 
тартып бірінші етіп қоясыз. Сон-
да телефондарындағы барлық 
қазақшасы бар қосымшалардың 
тілі қазақшаланады. 

6. Басқа да қосымшалардың 
(Telegramға қазақ тілін орна-
ту үшін мына бета нұсқаға 
басыңыз:

https://t.me/setlanguage/kk-
beta, фейсбук  және т.б.) бәрін 
қазақшаға ауыстыру мүмкіндігін 
іздестіріп көріңіз. 

7. Электрон кезек бар 
мекемелерде (банк, кас-
са, ХҚКО т.б.) терминалды 
тек қазақ тілін басып, ХҚКО 
кіреберістегі(рисэпшн) қеңесші 
қазақ тілінде басқанын қатаң 
қадағалап - талон алыңыз! 
Өйткені талон жазылған тілінде 
табло дыбысталады, жазыла-
ды!                          

8. Кез - келген мекеме-
ден қызметті ауызша, жазба-
ша түрде құжаттарды (бланк, 
өтініш, арыз, нотариалды 
құжаттар, сақтандыру полисі, 
коммуналды құжаттарды, ХҚКО 
т.б.) тек қазақ тілінде ерінбей, 
уақытты үнемдемей толтырып 
алыңыздар. 

9. Компьютердің Microsoft 
Windows ОЖ, You Tubeтың 
интерфейстерін қазақ тіліне 
қойып қолданыңыздар. 

10. Google accountтың барлық 
баптауларын қазақ тіліне қойып 
қолданыңыздар.

11.Сіз ұялы компания-
дан SMS - ті қай тілде алу-
ды таңдайсыздар, сол тілді 
қызмет алушы болып есеп-
ке, статистикаға енесіздер. 
Қазақ тілінде SMS алмайтын 
қазақтілді азамат, тұтынушылар 
- тілімізге қарсы, тілімізге қарсы 
- мемлекеттімізге қарсы деген 
сөз!

12. Әлеуметтік желілерде 
өзара, пост, жазуларды тек 
қазақ тілінде жазыңыздар. 
Қазақтілді ортаны құратын тек 
қазақтілділер. 

Бұның бәрі не үшін маңызды? 
Әрбір есті мекеме/компания/

мобильді қосымша/сайт тіл ста-
тистикасын жүргізеді. Оларға 
қазақ тілінде қызмет көрсетуді 
сұрап келетіндер неғұрлым көп 
болса, олар тіл жайлы соғұрлым 
көп ойлана бастайды.

Сондықтан банкоматтан 
еңбек ақымызды аларда, басқа 
да қызметтерді жасағанда 
қазақ тілін қолдану тілімізді 
алға жылжытуымыздың бас-
ты кілті. Тіліміздің мәртебесін 
көтеру өзіміздің қолымызда. 
Барлығымыз тіл жанашыры 
болайық жерлестер!

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі, «Ақсу 
өңірі» газетінің жауапты 

хатшысы, «Халықаралық 
Қазақ тілі қоғамы» қоғамдық 

бірлестігі Ақсу аудандық 
филиалының төрағасы.

ұлтаралық береке - бірлігі жарасқан мемлекет қой. Мен аралас мек-
тептер жабылсын деп тұрғаным жоқ. Ақсу ауданында да, әсіресе ау-
дан орталығы Жансүгіров ауылында қаншама ұлт өкілдері тұрады, 
білім алады. Менің айтпағым қазақ баласы қазақша оқуға міндетті. 
Өзінің қызы орыс сыныбында оқиды, кімге ақыл айтады дейтіндер 
де болар? Мен қызметте болғандықтан үлкен қызым Арайлым 
апасының қолында өсті. Мектепке де апасы апарған. Орыс сыны-
бына да апасы берген екен. Алғашында мен қарсы болдым да ар-
тынан келістім. Биылғы жылы 100 жылдығы тойланған академик 
Жүрімбек Сыдықов атындағы орта мектептің бастауыш сыныбын 
бітірді. Сынып жетекшісі Рамазанова Қарлығаш Қожахметқызының 
да ұлты қазақ. Қазақ тілі пәнінің мұғалімі Бірлестікова Сандуғаш 
Берікқызы оқушылары ауданда өтетін оқулардан жүлде алған, 
тәжірибелі ұстаз. Міне осындай ұстаздардың арқасында қызым 
орысша да, қазақша да жетік біліп, үздік оқушы атанды. Мен өзім 
кей кезде қызмет барысында ұялы телефон арқылы кейбір адам-
дармен орысша сөйлесуіме тура келеді. Қаладан біздің газетке ха-
барландырулар беріп жатады. Сол кезде менің орысшама қызым 
күліп, кемшіліктерім мен қателерімді түзетіп отырады. Енді Алла 
бұйырса 5 сыныптан бастап, жаңа оқу жылында жоғары сыныпта-
рын қазақ сыныбына берсем деп отырмын.     

Ал, енді үшіншіден қазақша ойлауды жетілдіру. Ол үшін буы-
ны қатаймаған балаға патриоттық тәрбие беру. Баланың сана-
сын ояту, өскелең ұрпақтың ой - өрісін кеңейту үшін, олардың 
қызығушылығындағы әлемдік әдеби шығармаларды мемлекеттік 
тілге сапалы етіп аудару, қазақша сайттар санын көбейту т.б. жол-
дармен  мемлекеттік тілге қызығушылықты арттырып, сол тілдегі 
ұшқыр ойлардың егесі болуға жетелеу;

Бұл үшінші мәселе әрбір ата – ананың ойында бар шығар. Себебі 
әрбірінің баласы кішкентай кездерінен ұялы телефонға таласып, 
сол телефонның тәрбиесімен өсіп келе жатқаны атпаса да түсінікті. 
Жыламай тыныш отырсын деп тіпті өзіміз беріп қоямыз. Сол 
жердегі «Машаның» қылықтары баланың бойына сол кезден ба-
стап сіңе береді. Орысша, ағылшынша тілді сол жерден меңгереді. 
Тіпті кейде балаңа ұрыссаң, саусағын шошайтып, «No no no» деп 
өзіңе ұрсады. Тіліне қызығып, күлеміз. Кейін оның қандай әсері бо-
ларын түсінбейміз.

Сөз соңында айтарым: Тарих ғылымының докторы, профессор 
Нәбижан Мұқамедханұлы: «Алтынды басқаларға қаздырып алар-
мыз, бірақ қазақ тілін басқалар арқылы дамыта алмаймыз. Қазақ 
тілін тек қазақ халқының өзі ғана мемлекеттік тіл деңгейіне жеткізе 
алады. Ұлттық тіліміздің, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін көтеруге 
барлық қазақ ортақ күш салуға тиіспіз деп ойлаймыз» - деп жазған 
екен. Иә, ендеше ойымды бір ақынның тамаша айтылған сөзімен 
қорытындылайын. Алдымен мақала басында келтірген Қадыр 
ағамыздың сөзін тағы бір қайталайын: 

Ана тілі – арың бұл, 
Ұятың боп тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл.
Өз тіліңді құрметте...  
Ал мына өлең жолдары осы ойды жалғастырып тұрғандай:
Тіл мен ақыл бір - бірімен мәңгілікке тамырлас,
Ол екеуін ұштастырмай сенің басың қамыр бас.
Ғалым болып жеңіп «Нобель» алсаң да,
Сенің тұла бойыңнан, оқтай ұшқыр ойыңнан,
Тілің салған қара дағың арылмас.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, Ақсу аудандық 

«Ақсу өңірі» газетінің бас редакторы.

ҚАДЫР АҒАНЫҢ 
ҚАДІРЛІ СӨЗІ...

Басқа тілді білу - әрине, мақтаныш. Әйтсе де өз ана тілін аяқ асты 
етуге болмайды. Ана тілің – арың бұл, Ұятың боп тұр бетте. Өзге 
тілдің бәрін біл, Өз тіліңді құрметте, – дейді талантты ақын Қадыр 
Мырза Әли ағамыз.

Тіл – өлшеусіз қазына, өрісі кең әлем, асыл ойдың бұлағы, ұлттың 
жан дүниесі.Тілдің құдіреті — ерекше. Сол себепті,тіл – қай ұлтта, 
қай елде болсада қастерлі, құдіретті. Ол әрбір адамға ана сүтімен 
бірге бойға сіңіп, қалыптасатын, атадан балаға мирас болып қалып 
отыратын баға жетпес мұра, елдің ұлттық мақтанышы.

Қай қоғамда да тіл мәселесі болатыны белгілі. Біздің ұлтта да тіл 
өзекті мәселе болып отыр. Қазақстанда қазақ тілі – мемлекеттік тіл. 
Солай бола тұрса да бізде қазір көптеген қандастарымыз үй ішінде, 
сыртта, қоғамдық орындарда орысша сөйлеп, қазақ тілінің сөйлеу 
өрісін тарылтып, қолданылу аясын әлсіретеді, тіпті жоғарғы жақтағы 
басшылардың өздері орыс тілінде сөйлейді, қазақша сөйлегеннің 
өзінде шұбарлап сөйлейді. Басты кемшілігіміз – осы. Қазір көптеген 
жастар ана тілін дұрыс білмейді. Ауылдық жерде жақсы, қалалық 
жерлерде тіл құнарлылығы сұйыла түскен.

Бұл мәселені қалпына келтіру үшін, алдымен мемлекеттік тіл – 
мемлекеттің бүкіл аумағында, қоғамдық қатынастардың барлық са-
лаларында қолданылатын тіл болғандықтан, жүргізілетін барлық іс 
- қағаздары мен құжаттар мемлекеттік тілде болуы тиіс.

Екіншіден мектепке барған қазақ баласы – қазақ сыныбында оқуы 
керек. Мейлі аралас мектептер бола берсін, Қазақстан көп ұлтты, 
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Қазақ халқы — табиғатынан батыр 
халық.  Елінің азаттығы үшін баста-
рын бәйгеге тіккен. Біртуар тұлғалары 
қаншама? Солардың ішінде Ақсу жерінен 
кеңес дәуірінен шыққан мемлекет және 
қоғам қайраткерлері: Біләл Сүлейұлы, 
Бейсенбай Кедесов (Смайылов), Ілияс 
Жансүгіров, Шамай Шынасылов, Мәкей 
Еркінбеков, т.б, Алаш арыстары бар. 

Атаның белінен, ананың рақымынан 
туғанынан көкірегі нұрлы, шамшырағы 
жанған қайраткер, оқымысты, өз 
заманының көзі ашық, ұлттық рухы биік 
өкілі – Бейсембай Кедесов. Жанашыр 
кереметі өзі білімге талпынғанымен 
қоймай, Алаш мұраты жолында мектеп 
ашып, ұлтты тәрбиелеу, оқыған азамат-
тарды қалыптастыру ісінде қайраткерлік, 
азаматтық болмысымен ерекшеленген 
көшбасшы, ел жақсысы.

Алғашқы қазақ басылымдарында қазақ 
даласының әр түкпірінде ашылған медре-
селер мен мектептер туралы мәліметтер 
кездеседі. Өз кезегінде медресе һәм мек-
теп ашып, балаларды «жаңаша оқыту 
ісі» жалпы өңірлік сипат алады. Мектеп-
медресе ашқан кісілер және олардың 
ізгі істері жәйлі қысқаша мәліметтер 
беріледі. Қопал уезінде атақты Маман - 
Тұрысбековтер мектеп-медресе салып, 
жаңаша оқуды қуаттап, оқушы талапкер-
лерге жағдай жасаған делінеді.

«МАМАНОВТАРДЫҢ КӨРЕГЕНДIГI» 
атаулы мақаласында ҚР МОМ ғылыми 
қызметкерi Жасұлан БЕЛТЕНОВ: 
«Қарағаш мектебi ашылған жылы I сы-
ныпта оқыған жүзден артық балалар 
арасынан үздiк оқыған он екi оқушы 
II сыныпқа бiрден көшiрiледi. Олар: 
Бұланов Қабланбек, Кедесов Бейсем-
бай, Жақыпов Нұрсейiт, Жаманбаев 
Уәли, Шәрiпов Жармұханбет, Жетекбаев 
Қасымбай, Тазабеков Әлжан, Нүкежанов 
Абдолла, Жақыпов Сейiлқасым, Са-
мырзаев Ахметқали, Нұрбеков Айбек, 
Төтiшев Дабаш. Аталғандардың барлығы 
елге еңбегін сіңірген ерен тұлғалар бол-
ды. Маман әулеті орыс тiлiнен «учи-
тель» ету үшiн Кедесов Бейсембайды 
Омскiдегi семинарияға жiбередi. Бейсем-
бай Кедесов екi жыл оқып, 1912 жылдың 
желтоқсанында Омскіден оралады. Оқу 
бiтiргендерден Кедесов Бейсембай мен 
Мәмбетбаев Әубәкiр Қарағаш мектебiнде 
мұғалiмдiк қызмет iстейді», - деп жазады.

Тасбекет (Каменный пикет) аталуы, 
басында тастан қаланған екі бөлмелі 
үй болады. Бір бөлмесі пошта конторы, 
екіншісі тұтқындарды қамауға арналған 
орын. Оны 1848 жылы салдыртқан ақ пат-
ша атаманы С.М.Абакумов. 1849 жылы 
Сібір полкінен 49 отбасы көшіп, Тасбекет-
ке қоныстанады. Шегаралық жұмыстарды 
үлгілі етіп басқарып, ұйымдастырған 
қызметіне генерал Г.Х.Гасфордтың 
бұйрығымен Тасбекет бекетіне 
С.М.Абакумов есімі беріліп, «Абакумов-
ка» казачья станицасы деп аталады. По-
шта пункті пошта бөлімшесіне ұлғайып, 
Сарқанның тұрғыны Г.Прошурин бас-
шы, қазақ  Қасаболат Есімбеков (халық 
ақыны Қуат Терібаевтың ағайыны) по-
шта тасу қызметін атқарады. 1913 жылы 
Абакумовкада шіркеу салынып, оның бір 
бөлмесін мектеп жасайды. 1913/1914 оқу 
жылында сол мектепте Бейсембай Кеде-
сов мұғалімдік қызмет істейді. 1916 жылы 
үш сыныптық жеке «Приходская школа» 

болып ашылады. Омбы семинариясын 
бітірген И.Г.Прошунин, Бейсембай Кедесов 
(Смайылов) осы мектепті ұйымдастырып, 
оқушыларға өздері дәріс береді. Қазан 
революциясы тұсында ол мектеп жабыла-
ды. 1921 жылы орысша оқытуға арналып, 
4 сыныптық кеңес мектебі болып қайта 
ашылады. Онда Бейсембай Кедесов, 
Кәрім Иманбаев, Т.Сұлтанов мұғалімдік 
жұмыс істейді. Абакумовкідегі ол мектеп 
«Чапаев мектебі» деп аталған еді.

Кеңестік революциялық толқындарға 
байланысты Мамания мектебі 1917 жылы 
жабылады. Мектеп ішіне ревком келіп 
орнығады. Ең алғашқы Қарағашта үш Ма-
тай қазағынан шыққан ревком комиссары 
Бейсембай Кедесов (Смайылов). Мұндағы 
Кедесов дегені өзінің шыққан руы - Кедес, 
атасының есімі – Смайыл, әкесінің есімі 
«Айқап» журналында толық жазылмай, 
тек бас «А» әрпімен ғана белгіленіпті. 

Бейсембай Кедесов туралы жазылған 
Ілияс Жансүгіровтің «Кек» пьесасы, 
Ж.Сейкетовтың «Ақсу аңызы» кітапшасы, 
Омарбек Бековтың «Қазамбайдың 
құйрығы», бір  малайдың  мұрыны, 
Бейсембай ердің өлімі» атты үлкен 
фельетон мақаласы бар. Бейсембай 
Кедесовтың өліміне қатысты Ж.Сейкетов 
пен О.Беков «Маман ұрпақтары өлтірді» 
деп келтіреді. Маман ұрпақтары 1918-
1922 жылдары Қытайға қарасты жердегі 
Көксу өзені басындағы Құмбел мен 
Бұратола өзені бойында болған. Ақтың 
соққысынан, қызылдың жойқынынан 
үркіп ел мен жерді тастап, сонда кеткен. 
«Ақсу аңызы» кітапшасында Ж.Сейкетов 
пен кеңес дәуіріндегі төтенше тәркілеу 
комиссиясының бастығы Омарбек Беков 
«Қазамбайдың құйрығы», бір  малайдың  
мұрыны, Бейсенбай ердің өлімі» атты 
үлкен фельетон мақаласында «Бейсембай 
Кедесов Маман ұрпақтарының қолынан 
мерт болған» деп жансақ жазып, бекер 
кінәлайды. Тегі журналист Орынбек Бе-
ков пен төтенше тәркілеу комиссиясының 
бастығы Омарбек Бековты айыра білген 
жөн. Екеуі екі бөлек адам. Көбіне Омарбек 
Бековтың жасаған істері Орынбек Бековке 
телініп жүр. Ол өрескел ағаттық. Омарбек 
Бековтың орнына шатастырып «Орынбек 
Беков» немесе «О.Беков» деп жазылып 
жүргендіктен болуы ықтимал.

Болған оқиғаның анығы басқадай. 
Қарағаш мекенін өртеуге қарсы тұрған 
Бейсембай Кедесов, Омар (азаншы) 
мәзім, Күрішбай тәрізді белсенділерді 
ақ немесе қызылдың қайсысы өлтіргені 
біраз уақытқа дейін жұмбақ күйінде қалып 
келген еді. Денеден бастарын кесіп алып 
бақанға кигізіп, жерге қадап кетулеріне 
қарағанда ақтардың ісіне келеді. Бұл оқиға 
жайында Құмбелді жайлаған Маманұлы 
Есенқұлға, Тұрысбекұлы Құдайбергенге, 
Сейітбатталұлы Қожахметке Есімбекұлы 
Айт Салқынбел жайлауынан атпен шау-
ып барып жеткізеді.  «Қазақтың нобелі» 
атаулы Адай Есенқұлұлы кітабының «Өз 
еліңнен үрку» айдарында: «Есенқұл мен 
Құдайберген Қарағашқа түнделетіп жетеді. 
Қаза болғандардың отбасына көңіл айта-
ды. Қаза болғандардың әр отбасына үш ту 
биеден көмек береді. Қаза болғандарды 
Қарағаштағы қорымға арулап жерлесіп, 
одан аман-есен кері оралады», - делінеді. 
Негізінде бұл оқиға ақтардың Ақсу-Қопал 
өңірінен Қытайға асуға бет алған шақта 
болғаны аңғарылады. Мөлшері 1922 жыл.

ТҮЙТЕБАЕВ ТҰРЛЫБЕК

Даңғыл ойлы, тапқыр сөзді Түйтебаев  
Тұрлыбек  ата: «Бейсенбай Кедесов 
Қарағаштағы Мамания мектебін «озық» 
бітіріп, одан Уфадан үш жыл оқып келген 
еді. Қарағаштағы Мамания мектебінде 
1914—1915 жылдары мұғалім болды. 
1916 жылы ақ  патша  әскерінің  жұмысына  
мыңбасы болып  кетіп,  Мәскеудің  түбінен  
1917  жылы  оралды. Одан  Совдептің  
мүшесі  болып,  ревком  комиссарлығына  
тағайындалды», — деп деректейді. 
Түйтебаев Тұрлыбек Бейсембай Кеде-
совтен көптеген үлгі мен нәрлі өнеге 
үйренеді. Орысша тілді меңгеріп, хат та-
ниды. Ел басқару жүйесі мен заң сақтау 
құқықтарынан да тәлімгері болады. Ақ пат-
ша әскерінің жұмысында мыңбасы Бей-
сембай Кедесовтың қасында бірге жүріп, 
көпшілікпен тіл табысу қарекеттерін де 
меңгереді. Мыңбасы болып ерікті барған 
Бейсембай Кедесовтың ақ патшаның 
«июнь» жарлығымен әскери жұмысына 
алынған қазақтарға қаншама көмегі 
тигенін болжаудың өзіне ми жетпейді. 
«АҺ» ұрып, елім-жұртым деп халқын 
сүйген, нағыз «сары алтынның буындай» 
патриот жан екенін түйесің. Мыңбасы Бей-
сембай Кедесов – 1916 жылы ақ патшаның 
«июнь» жарлығымен әскери жұмысқа 
алынған қазақтардың бір мың жауынгерлік 
бөлімінің қолбасшысы болған. Яғни, 
әкімшілік билікке тағайындалған.

1914 жылы 15 сәуірде «Айқап» 
журналының №7 санындағы «Қарағаш» 
деген мақалада: «Бейсенбай Кедесов 
– Қарағаш мектебінің мұғалімі», — деп 
анық жазылған. Бейсенбай Кедесов 
қазақ елінің қараңғылықтан шығып, күн 
сәулесіндей жарық атқанын орнату үшін 
күресуді ойлаған асыл. Оның «Түн» деген 
өлеңінде, «Қазақ» газеті, 1914 жыл, 24 ма-
мыр, №63 санында, аңсаған азат күні ту-
ралы «үміт зор» деп айтылған. 

1914 жыл, Айқап, №2, 32-34 беттер.
Кедесов Бейсембай. «Ақсу станциясы». 
Қапал уезі. 

1913 жылы ашылған Алматыдағы 
облыстық көрме туралы хабар.

1914 жыл. Кедесов Бейсембай. 
«Қарағаш». Айқап, №7, 120 бет. Жетісуға 
қарайтын елдерде қала салу, қазақтардың 
отырықшылыққа көше бастауы туралы ха-
бар жазған. 

1914 жыл. Кедесов Б.А. Қыздарға 
үгіт. Айқап, №10, 164-165 беттер. Өлең. 
Қыздарды жақсылыққа, тәрбиелікке 
шақырған.

1915 жыл. Кедесов Бейсембай. Жас 
уақыт. Айқап, №3, 44 бет. Өлең. Жастық 
дәуірді гүлге теңеген. Бұл «Айқап» жур-
налына басылып шыққан мақалалары 
мен өлеңінен Бейсембай Кедесов зерелі, 
ой өрісі ерен азамат болғаны байқалып-
ақ тұр.

Бейсембай Кедесов туралы 
мұрағаттарда құжаттар сақталған және 
бары анық. Әсіресе, ол білім алған 
Уфа мен Омбы қаласы архивтері мен 
мақалалары басылып шыққан «Айқап», 
«Шора» журналдарында. Оны іздеп, 
ақтаратын ізденуші жастардың ісі болуы 
керек-ақ. Жастың бірі Елдос Тоқтарбай: 
«Аға, мен Алматы мұрағатынан Бейсем-
бай Кедесовтың портретін таптым», - деп 
еді. Сонысы рас болғай!

Арланса мұратына жетер. «За-
ман болса сұрқия, тарих қалар құпия» 
демекші, бірінші және бірегей, көнекөз 
озықтарымызды ұмытуға жол бірілмесе 
екен. Ар-намысымен «қара жер – ырыс, 
халыққа - тыныс» деп, елді мекен 
Қарағашты жау қойған өрттен қорғап,  ұзақ 
ғұмыр сүру мұратына жетпеген, жері мен 
елі үшін өмірі үзіліп, ғұмыры жігіттіктен 
басталып, қарттықпен аяқталмаған, 
артыңда ұрпақ қалмаған, іздеушісі жоқ 
дегізбей, Бейсембай Кедесовтей арда 
азаматты Ақсу өңірінің өскелең ұрпақтары 
ескерусіз қалдырмас. Ақсу ауданының 60, 
70, 80, 90 жылдықтарына орай шыққан 
бірде-бір энциклопедиялық кітаптарда 
Бейсембай Кедесовтың өмірбаяны жа-
зылып ескерілмепті. Тек журналист-
драматург Тәңірберген Қалилаханов 
жазған еңбектерінде еміс Бейсембай 
Кедесовтың есімін атап өтеді. «Тапсыр-
дым бар ойымды саған арнап» дегендей, 
оның өзі Исағұлұлы Түйтебаев Тұрлыбек 
ата айтқанымен екен. «Неліктен толықтап 
жазбады» деп ойға шомдырады. Салда-
ры кеңестік саясатта болар.

 Ақсу жері де, елі де - тарихқа бай, 
киелі мекен. Адамзаттың бәрі алтын. Са-
яси көрініс емес, ұрпақтың өресін өсіріп, 
білуіне арнап жазылды. Әлі қаншама Ақсу 
жерінің құпия тарихы ашылмай қалуда. 
Ірі тұлғаларды елеуге «арты не болар 
екен» деп қырағылықпен кейінге соза 
бермей, мерзімді баспасөзге жасы 80-нің 
сеңгірінен асқан Қағазбек Намазбекұлы 
ағамыз Көтентәуіп, Иманды қалпе, Бау-
бек батыр туралы өлкетануға қатысты 
жастарға тәлім етіп жазғанындай, та-
нымды мақала шығарса жөн болады.  
Назарұлы Құл ақын: «Бұлдырайды туға 
ұқсап, көңілімізді құмар қып», - демекші, 
мақсат Ақсу-Қопал өңірінің тарихын 
білгенше дамыту. Бейсембай Кедесов: 
«Үміт зор», - деп  сеніммен айтқанындай, 
бүгінгі әлемдегі жаңарған Қазақстанда 
дамудың дербес жаңа кезеңіне сенімді 
қадам басып, «өткен-кеткен» демей, ата-
лар қадырын ескеріп, тіршілікте сыйла-
сып, есен жүрейік.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

БЕЙСЕМБАЙ КЕДЕСОВ
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Лепсі өзенінің жағасы елге жайлы 
болғанымен бос жатыр, құмдауыт. 
Лепсі өзені жағасынан Алатаудың 
жон алқаптары мұнарлана көрінеді. 
Бастарын ақ мұзды қар шалған. 
Басқан өзен суы арқырап шулап тау-
дан ағып, етекке құлдилайды. Күрең 
толқындары өзімен жасыл шөп нілін 
бірге жылан тәрізді ирелеңдеген 
көрініспен ағызады. Менің таран-
тасым үшін он ат жетекке алынды. 
Орыс-казактар арқанмен аттарды 
арқанмен шандый байлап, айғай - шу-
мен Басқан өзен суының қоймалжын 
өткеліне тап берді. Тарантасты ағын 
су басты. Менің бүткіл жүгімді ка-
зактар өздері жүктеп, бөлісе көтеріп 
алды. Мен тарантастан түсіп, жеке 
атқа мінген едім. Мінген атым пы-
рылдап, осқырына суға беттеп, 
арғы жағадан атып шықты. Бірнеше 
өңсіз елді мекендерді басып өтіп, 
Ақсу өзеніне де жеттік. Өзеннің суы 
таза. Жағасы көк. Өзен суының 
жазықтау жерінен еркін өттік. Қарасу 
бекетінен кейін Қисықауыз асуына 
көтерілесің.  Биік таулы, қыратты 
жер. Асуда ары-бері жүрген жүргінші 
адамдар баршылық. Екі және төрт 
ат, өгіз жеккен арбашылар кезігеді. 
Олар асу биігіне бірлеп көтеріледі. 
Аттар мен өгіздердің күші жетпей, 
жолда жиі тоқтайды. Тоқтаған жерде 
көлік иелері арбаның дөңгелектеріне  
тас қойып, тіреп үлгереді. Сөйтіп, 
бірнеше рет дем ала асудан асады. 
Менің казак сақшыларым өте мұқият, 
сақ болды. Тарантасыма жегілген үш 
атқа қоса тағы екі ат жегілді. Сақшы 
казактар тарантастың астынан арқан 
өткізіп, екі жанынан атпен тартып 
көместесуде. Қарақұрт тәрізді менің 
тарантасым алға жылжуда. Мен атқа 
мініп, арттарынан қадағалап, ілесіп 
отырдым. Артымдағы жүк тиелген 
обоздар құмырсқа сияқты жыбырлап 
жылжып, асумен өрмелеп келеді. 
Асу ортасындағы бұлақ суына да 
жеттік. Гранит тас арасынан таза, 
мөлдір бұлақ суы атқылап жатыр. 
Суы тастай. Бұлақ суы сылдыр-
лап, төмен қарай көзге көрінбестей, 
адам қарағанда білер-білінбестей, 
жіңішкелікпен ағуда. Төмен қарай 
аққан бұлақ суы күн нұрымен көзге 
шұғылалы әр жерден жарқырайды. 
Аттан түсіп, мейірленіп қанып, бұлақ 
суын іштім. Атым да суға қарап, 
тұмсығын шүйірді. Мен жануарды 
суғардым. Су іше салып, жылқы 
осқырынып, бір-екі тезегін тастап, 
қолымдағы шылбырды жұлып әкетіп, 
тауға қарай қаша жөнелді. Менің та-
рантасым Қисықауыздың басына 
жеткен еді. Казактар артық екі атты 
тарантастан босатқан болатын. Мен 
тарантасты белгі беріп тоқтаттым. 
Өзім таудың биік шыңына қарай жаяу 
бет алдым. Шыңнан төмен қараған 
көріністе шек жоқ. Ашық аспан астын-
да жасыл түске боялған әлем. Арыда 
жазира дала. Көзге жүз версттік жер 
анық аңғарылады. Оң жақта Алатау 
жайқалады.  Мұз-қар басқан аппақ 
шыңдары еріксіз көз тартады. Ор-
маны қырат сайын көгілдір, жасыл 
желек тартқан. Сөйтіп, табиғатты та-
машалап аң-таң болып тұрғанымда, 

тау жаңғырығымен казактардың 
мені іздеп жатқаны естілді. Ғаламат 
табиғат. Гранит асыл тастардың 
қызыл-күрең немесе алуан түрлі түске 
құбылғанын да аңғардым. Шыңмен 
қош айтысып, тылсым табиғатпен 
тілдесуімді доғарып, «бұл жерге, 
Алатауға әлі келемін» деп ішімнен 
серт қылдым. 

 Қисықауыз асуынан Қопалы 
жазығына түсу онша қиынға соқпады. 
Екі оқыс бұрылыстар ғана бол-
ды. Одан казактар өте мұқиятты, 
сәтті өткізді. Қисықауыз асуынан 
кейінгі даладағы шөптердің аңқыған 
исі мұрныңды жарады. Мұндайды 
бұрын сонды, тіпті Ертіс бойынан 
да көрмеген едім. Маңайдың бәрі 
көгерген жап-жасыл. Жайқалған гүл-
гүл дала гүлдері. Өрістегі малдар 
шөпті көмкере аузымен жұлып, отар-
отарымен жайылуда. Біздер кең ты-
ныс алып, құшырлана таза, жұпар 
ауамен тыныстадық. Жолай арба-
лы, жүкті адамдар легі. Кейбірі жол-
дан шығып, бөктерде тынығып жа-
тыр. Бірең-сараңы тамақ әзірлеумен 
әбігер. Мен солармен қалып 
«әңгімелессем-ау» деп үмітенемін. Бір 
сағат мөлшерінде шулы Бүйен суына 
келіп те қалдық. Бүйен өзенінің суы 
бұрқырай көбіктеніп, аспанға атқылап 
ағуда. Үлкен тастарды орнынан 
қозғайтындай ағысы қатты. Күркіреген 
сарқырамалары да көп. Ашулы өзен. 
Ені - он сажы. Судың шулы дауысы 
мен толқынынан қорықпай, менің та-
рантасымды жегілген аттар судың 
арғы бетіне алып шықты. Үстіміз 
толқын ағынымен су шашырағынынан 
малмаң су болды. Толқын әсерімен 
өзен суы алып кете ме деп те зәреміз 
де ұшты. Абырой болғанда бәрі жақсы 
өтті. Судың арғы бетіне шыққан соң 
бір-біріміз түрімізге қарап, қарқылдап 
күлісіп те алдық. Бүйен өзенінің екі 
жағалауы да көк шөп пен егіндік би-
дай, тарымен жайқалып тұр. Арырақ 
тауға дейін гүлдер аралас жайқалған 
небір өсімдіктер өсіп тұр. Арасан 
жылы бұлақтарына да таядық. Үш 
шақырымдай қалды. Жол бойын 
тік тіреп, жайқалған қарағайлар. 
Даланың күмбірлеген кеңдігі. Алды-
мыздан Алатау бейнесі айқындала 
көрінуде. Бір казактан мен:

- Тауға дейін алыс па? – деп 
сұрадым. Ол:

- 25-30 верст қалды, - деп үн қатты.  
Міне Арасан. Қазақтардың ескірген 

қорымы. Бекеттің екі жарма ашы-
латын қақпасы, сарайы, тастан 
қаланған үй көрінді. Бекеттің жан-
жағынан ор қазылып, беті жабын-
дымен жабылып сақтандырылған. 
Арасан жылы бұлағының суға шо-
мылатын жерінде он қазақ үй тігулі 
орнығыпты. Бізді урядник қарсы алды. 
Арнайы тігілген қазақ үйге апарып ор-
наластырды.  Ол үй Арасан жылы 
бұлағынан он қадам жерде орныққан. 
Мен Арасанның жылы бұлағына 
шомылуға дереу бет алдым. Арасан 
жылы бұлағы «жоғарғы, төмен» деп 
екіге бөлінген. Жоғарғысында келген 
қонақтарға арналған ваннасы бар. 
Төменгісі қарапайым, жергілікті халық 
пен әскери солдаттарға арналған. 
Жоғарғы бұлаққа өтісімен мен күкірт 
сасыған су буымен қауыштым. 
Көпірден өтіп, суы мөп-мөлдір, түсі жа-
сылды бұлақ суына кезіктім. Үстінен 
бу бұрқырап, шығып жатыр. Тазалығы 
сондай, түбіндегі ұсақ тастар әйнектен 
қарағандай анық көрінеді. Ұсақ 
тастардың бетін күкірт нілі басқан. 
Тастардың түбінен бұрқырап күкірт 
ауа шар тәрізді шығып, су бетіне та-
ралуда. Адам организміне осы күкірт 
ауа шарлары нәр береді. Ол адамға 
деген меруерт. Судың дәмін таттым. 
Жұтқанымда күкірт дәмі көмекейден 
сезілді. Үш баспалдақ төмен түсіп, 

бұлақ түбі тереңдігі бір аршин екенін 
мөлшерледім. Судың температурасы 
29 градус Р ыссы. Басында өте ыстық 
көрінгенімен суға бойың бейімделіп 
үйреніп алған соң, судан шыққың 
келмейді.  Жоғарғы басты бұлақ су-
ына бір сағат шомылдым. Керемет. 
Өте ұнады. Дәрігер кеңесі есіме түсіп, 
жылы киініп, қымтанып алдым. Рев-
матизмнен (сартап, құян) солай ем-
делуге болады. Жоғарғы басты бұлақ 
жанында бірнеше жылы бұлақ сула-
ры мен 6 градус Р суық суы бар бұлақ 
та бар. Олардың суы қопалы өзекке 
қарай ағады. Қопалы өзек сулары 
Бүйен өзен суына жетпей, жерге сіңіп 
жоғалады. 

Арасанның маңайын аралап 
шықтым. Бүйен суының төменгі ағысы, 
таудың арғы тұсында Қызылағаш елді 
мекені бар екен. Бүйен өзен суы бой-
ын тамашалап, тылсым табиғатқа 
сүйсіндім.  Су ішінде жылтыр түрлі-
түсті тастар бар екен. Су жағалауынан 
ақ кварц тасы барын да аңғардым. Ақ 
кварц тасы маңайда алтын барының 
белгісі саналады. Гранит асыл тастар 
өте көп. Арасанның шығысы мен ба-
тысы жазықты дархан дала. Онда 
егістікті суғаруға арналған қолмен 
қазылған арықтар өріліп жатыр. Ара-
сан бекеті маңайындағы егістік Бүйен 
суынан арықпен қоректенетенеді 
білінеді. Бидай мен тары еркін өсіп, 
табиғи жаңбыр суымен ылғалданады. 
Өнімі елу де елу алынады екен. 
Жергілікті тұрғындар жер жыртуды 
әлі меңгермеген. Қопал мен Арасан 
бекеттерінде қара нанның бағасы 7/8 
күміс рублі  тұрады екен. Жерлікті 
халыққа өте қымбат баға. Арасан-
нан солтүстікте Алатаудың етегіне 
шейін жатқан малға жайлы кең алқап. 
Шашылған көне зираттар орындары 
жатыр. Зираттар - ертеден бұл жерді 
адамдар мекен еткендігінін белгісі. 
Ел айтуында бұл жерде қазақ пен 
қалмақ соғысып, қырғын болған. Осы 
жерді жайлаған жоңғар-қалмақтар 
қазақтардан жеңіліп, жерді тастап 
көшіпті. Серуенім ұзаққа созылмады. 
Алатаудың мұнар шыңдарына қырағы 
көз сала, кері Арасан бекетіне орал-
дым.

***

Жағрафия қоғамдық жазбаларының 
этнография бөлімі. Т.29. 1904 жыл.

Шоқан Уәлиханов.
АБЫЛАЙ

1723 жылы Жоңғарлар Орта жүзді 
Самарқан, Кіші Бұқара мен Хиуаны 
шабады. Қырғыздар Болара сайында, 
сосоң Гиссар маңайына ойысады. 

 Он үш жастағы Абылай (Әбілмәнсұр) 
аталас ағасы Оразбен Әбілмәмбетке 
келеді. Әбілмәмбет хан Абылайды 
жасырып паналатуға Қарауыл-Жасық 
руындағы Дәулетбай байға аттанды-
рады. Абылай онда жылқы отарын 
бағады. Ораздан сұрап, бала туралы 
шындықты білген Дәулетбай бай де-
реу Абылайдың  астына «Шалқұйрық» 
деген тұлпар ат мінгізіп, Әбілмәмбет 
ханға жеткізеді.  Түркістанды билеген 
Абылайдың атасы Уәлибақы жұмбақ 
өліммен өлгенін де Дәулетбай білген 
еді. 

Абылай өмірінде екі мәрте тұтқында 
болған.  Біріншісінде тас бауыр 
бұрыттарда (қырғыз). Ол тұтқыннан 
Абылайды қалмақтың бетке ұстар 
адамы құтқарған болатын. Салда-
ры қырғыздар қалмаққа вассалдық 
бағынышта еді. Екіншісі, Абылай 
жекпе-жекте қалмақ Шарышты 
өлтіріп, Абылай аң аулап жүргенінде 
қалмақтар ұстап әкетеді. Абылайды 
ұстағанында қасында Құдайберген 
мен Жәпек батыр болған. 

1759 жылы Абылай хан өз туысы, 
орыстармен қатынасы жақсы Жол-
барыс сұлтан арқылы өзіне мара-

пат сұратады. Орыстар Абылайға  
грамотаға қоса 300 рубль жалованье, 
200 пұт ұн жібереді. 

Қытай императоры Цянь Лун 
кедергісіз Жоңғария мен Кіші 
Бұқараны жойып, 1756, 1758, 1760 
жылдары Орта жүздің жерін басып 
алуға килігеді. 

1756 жылы Абылай Қытай боғды 
ханы алдына тәуелді болып, амалсыз 
барған. Қытай боғды ханы Абылайға 
княздік титул мен күнтізбе сый 
тартқан. Яғни, Абылай өзіне қарасты 
елімен боғды хан қарамағына қарауға 
тәуелді болады. Оны білген Кіші жүз 
сұлтаны елшілерін Пекинге жібереді. 
Қоқан билеушілері Ердене би мен 
Нарбота би де Қоқан хандығын 1758 
жылы Қытай боғды ханына тәуелді 
етіп бағындырады. 

1762 жылы Қытай елшілері, саны 
130 адам, Орта жүздегі Әбілмәмбет 
пен Абылайға келіп, көктем шыға 
Түркістан мен Самарқанға Қытай 
экспедициясы баратынын жеткізіп, 
экспедиция мүшелерін азық-түлікпен 
қамтуды жүктейді. Абылайдың Әділ 
есімді ұлы Қытай боғды ханын-
да аманатта болатын.  Боғды хан 
Абылайға сенім артып ұлын кері 
қайтарады. Абылай Қытайдың Іле ау-
даны губернаторымен Сайрам көлде 
кездесіп, сауда келісімін жасасады. 
Сол келісім бойынша Шәуешек пен 
Құлжада сауда базары ашылады. 
Қытаймен келісімнен соң, Абылай 
орыстардан қашқақтап жүретін бола-
ды. Орыстар Абылайды 1771 жылы 
хан сайлайды. Абылай титулды 
алуға бармай, алшақтап сақ жүреді. 
Орыстар ол титулды (бас киім, тон, 
қылыш) өздері жеткізіп, Абылайға 
тиесілі етеді. Өз өркендеріне  Абы-
лай хан: «Қытаймен жақын, оры-
спен келісімде болыңдар», - деп 
өсиеттеген. 

Жоңғарды жойған Қытай. 
Торғауыттарды Абылай шауып 
тонаған.  

Абылай Туро өзені бойында Шату 
асуынан өтіп, бұрыттарды (қырғызды) 
шабады. Шу даласындағы Шу өзеніне 
құятын Қызылсу, Шамси өзендерінде 
Қырғызбен қырғын «жайлау соғысы» 
болады. Қырғыз Солты руының 
Толқан табынан бар-жоғы 40 адам тірі 
қалады. Абылай бұрыттарды қолға 
түсіріп, Көкшетауға әкетеді. Тұтқынға 
түскен бұрыттар «жаңа» және «бай» 
қырғыз деп аталады.  Одан Абы-
лай Ташкент пен Ходжкентті шауып 
жеңіп, олардың жеті қаласы салық 
төлеп тұруға келісім жасайды. 
1774 жылы Абылай ұлы жүз Үйсін 
старшиналарының сұрауымен ұлы 
Әділді соларды басқаруға береді. 
Әділге Үйсіндер Талас өзені бойынан 
қалашық салып береді. Қарамағында 
еңбекқор Қарақалпақтар көп болады.

Әбілмәмбет хан өлген соң, оның ба-
лалары мен игі қазақтың жақсылары 
Абылайды ақ киізге отырғызып, хан 
көтергенін орыстың агенті жеткізеді. 

1781 жылы Дайыр сұлтан ғана 
Абылай билікті тартып алған 
деп орыстарға арыз бергені бар.  
Абылайдың 71 ұл-қызы болған. 
Ұлдарының көбін ел басқаруға Орта 
және Ұлы жүз арасындағы ұлыстарға 
бөліп берген. Өзі Түркістанға барып 
тұрған. 1781 жылы қайтыс болып, 
Түркістанға жерленген.

***

Ұлы Шоқан Шыңғысұлы 
Уәлихановтың «Абылай» атаулы зер-
де мақаласы нақты дерек мәліметімен 
жазылған, сирек кездеспейтін  мате-
риал болғандықтан оқырман оқып, 
біле жүрсін деген оймен орысшадан 
тәржімелеп жазылды.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

/ҚАЗАҚТЫҢ «АҚҚАН ЖҰЛДЫЗЫ» ШОҚАН УӘЛИХАНОВ 30 ЖЫЛДЫҚ ҒҰМЫРЫНДА АҚСУ-ҚОПАЛ ӨҢІРІНДЕ 
БІРНЕШЕ МӘРТЕ ҚЫЗМЕТТІК САПАРМЕН БОЛЫП, ТАБИҒАТЫНА ҚҰШЫРЛАНА ТАМСАНЫП, ОРЫСША 
ЖАЗБАЛАР ҚАЛДЫРҒАН.  АҚСУ-ҚОПАЛ ӨҢІРІНЕ ҚАТЫСТЫ БІР САПАРНАМАСЫНДАҒЫ ЖАЗҒАНЫН 

ҚЫСҚАРТА ТӘРЖІМЕЛЕП, ГАЗЕТ ОҚЫРМАНДАРЫНА ҰСЫНАМЫН/.

ШОҚАН УӘЛИХАНОВ 
АҚСУ - ҚОПАЛ ЖЕРІНДЕ
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КӨКПАР. ҚАЗАҚ МІНЕЗІ
Тұяғы аттың таңба сап,
Дөңгелеп берді таныс төр.
Түрініп алып білекті, дүркіреп кетті 
                                                       шабыскер.
Тақымы мықты,
Жүрегі тақымнан гөрі мықтырақ.
Шабандоз керек мұндайға мінезі мәрттеу,
                                                          Мініскер.

Білекте ойнап бұлшық ет,
Солқылдап дене – сом мүсін.
Қызбалау қанды сәйгүлік ашқызар 
                                            жігіт болмысын.
Жабылар, қалар тасада өзінен-өзі 
                                                          қорынып,
Жіберіп қолдан намысты, соры боп тиіп 
                                                       соңғы сын.

Мойнынан орған тушаны, ап қашқан 
                                           топтан қызғанбай,
Ағызып жетші кеу-кеулеп.
Қараға ақпен сызғандай.
Ағызған бетте, тобырға төсіңмен келіп 
                                                          соғылсаң,
Биллиард тасын дара оқпен далитып 
                                            тұрып бұзғандай.

Шегеден мығым саусақтар, сауғасыз 
                                                шірей күш көсіп,
Тушаның таңын айыра, айқасып қалсын 
                                                              тістесіп.
Тістесе тұрсын,
Ат күші сыналар нағыз шақ туды.
Танылар текті нәсілдер,
Жіктеліп, түрлеп –түстесіп.

Әп, пәлі, кеттің. Бас қамшы. Аяма атты. 
                                                          Тартынба!
Жебедей сырлы жүйріктер шоғыры – 
                                                  сенің артыңда.
Оқ бойы озып сол топтан,
Құрдастың аулын бетке алып,
Алаулап өтсем арман не,
Аңқылдақ дархан қалпыңда!
Мақтансам, кейде жөні бар,
Айып та болмас бұл өзі,
Көкпарда шындап танылар
Қазақтың қазақ мінезі!

БҮТІН БОЛСЫН ТАБИҒАТ
Болашаққа – әлі ешкім танымаған
Болып келдік,
Болармыз әлі де алаң.
Сол үшін де арман жоқ, сақтап қалсақ,
Қызыл кітаптағының бәрін аман.

Бәрін де аман сақтауға желіні үзбей,
Тағыны атпай,
Танымал шөбін үзбей.
Планета жорыққа түгел шықты,
Елеңдеген ертеңге өзіміздей.

Елеңдемеу мүмкін бе, сеніп мұнша,
Өсуіне бермеппіз ерік-мұрша.
Тіршіліктен, тізімнен жоймақ болып,
Қыр желкеден қылыш кеп төніп тұрса.

Атқан оқтан қашқан аң құтылмайды,
Өшкен атау,
Бір кітап – бүкіл қайғы.
Құрып біткен тұқымның,
Суреттен де 
Қурап қалған сүйегі сықырлайды.

Алаңдаймыз баршамыз сол үшін де,
Келейікші бір тұтас келісімге.
Табиғаттың төлдері жүрсін аман,
Үйірінде, үйінде, өрісінде.

***

Бөлшектенді бүтін бақыт,
Алды – уайым, арты - қайғы.
Буындарын сықырлатып
Нар қамыстар қалтырайды.

Пана болмай қымтанғаны,
Дірдектейді күз демінен.
Саңғырық пен мұң тамады
Зарлауық құс тізбегінен.

Басын тоймен дуалаған,
Қалды алыста жазы жайлы.
Жел лекіте қуалаған,
Қалың қамыс азынайды.

***

Кешірсін көркем гүлдер,
Бәрін де тәрік қылып.
Жүрегім өртенді де,
Жай атты жанып тұрып.

Жарқылдап жеткен күнге,
Қараймын үміт қылып.
Шуағын төккенімен, 
Жылаймын күліп тұрып.

НАН ТУРАЛЫ ЖЫР
Айта берсе, ертегі көп ұл сенер,
Адам жаны жүдеу болса – гүл семер.
Ғанибет – ау,
Тыныштықта туғандар,
Тыныш күннің нарқы қандай, білсе егер.

Көз жасынан өнді десе кім сенер,
Сендіре алмай дал бола ма тіл-шебер?

Сенген болса,
Арсыз аяқ астында
Жатпас еді дәм патшасы – күлшелер.

Жазылды ғой жүректің көп жарасы,
Біз ұмытсақ кімде қалар наласы?
Тіршіліктің тұтқасы боп тұрған Нан,
Жатқан жоқ па,
Айналаңа қарашы?

Айта берсе, ертегі көп ұл сенер,
Алақанның жылуынсыз гүл семер.
Ғанибет-ау,
Тоқшылықта туғандар,
Ашаршылық дәмі қандай, білсе егер.

Талай түннің құшағынан ап шығып,
Талқан болып тамсандырған тапшылық.
Кеткен жоқ па, 
Біздің толқын ұрпағын,
Тоқшылыққа сақшы бол - деп тапсырып.

ЕЛІМЕ ОДА
Бақытты ұрпағымын кемел елдің,
Артынып ырыс-құтты келе бер, Күн.
Советтік Отанымның салтын айтсам,  
Бақытқа, зор бақытқа кенелемін.

Көсемім – Компартия, дархан бабам,
Кең елім – асқар таулар, шалқар далам.
Одағым – сансыз ұлттың сайран төрі,
Сайраған бұлбұл бағы – ортақ маған.

Әніме дауылдатып тиек бердің,
Көгіме нұр саулаған жиек бердің.
Дауылпаз, кең пейілді дархан елім,
Құлатпай көкке ұшырып, сүйеп келдің.

Қырандай биік ұшып, қақтым қанат,
Төріне туған жердің жаптым манат.
Халқымның маған берген еншісі еді,
Ақ пейіл, адал жүрек,
Жарқын қабақ.

Сондықтан саған алғыс көп айтамын,
Сәніңді өзім қолдан молайтамын.
Қайыспас қиындықта қара нармын,
Сертімді қабыл алғын,
Деп айтамын.

***

Күн танытып жарқын қабақ,
Көңіл күй сап,
Кенелемін.
Ай тозаңды алтын қанат,
Көлбеңдесең, көбелегім.

Үлбіреген гүл әлемін,
Сен биіктен шоласың ба?
Мәз боласың, мына менің,
Иығыма қонасың да.

Жамырап бір көктесін деп,
Гүлзарыңды толтырамын.
Саған жаңбыр өтпесін деп,
Шатыр ұстап мен тұрайын.

Ақ ордалы жайға симай,
Жаным жырғап,
Әрленемін.
Бақытымның айнасындай,
Айналайын, бал бөбегім.

***

Білдірмей келіп қабатын
Тұқымы жаман төбеттей.
Аяққа басып ар атын,
Аярлық көрсе өбектей.

Үрмегенмен бәрі бір,
«Қаппаймын» деп те айта алмай.
Арада аман әлі жүр,
Адамның да иті  байқалмай.

***

Аңқылдаған ұл едім,
Аңқылдадым.
Аңсал-саңғал аңқылдақ қалпымдамын.
Аңқалақтап алаңсыз от пен суға,
Қатар түсіп жүрсем де тартынбадым.

Тарта алмадым тізгінді,
Жүрек болдым.
Жүрек болсам – ғашықты жүдетпедім.
Сақтап келдім сырларын тереңімде,
Ақтап бердім үмітін, тілектерін.

Аңқалақтап, ақ жырға айналайын,
Енді туды қайтейін, самғар айым.
Аңқылдаумен артымда қалған уақыт,
Болар маған біраз жыл алда уайым...

***

«Өмір, өмір, өмір» деп,
Өзеуреген сал жүрек.
Байыз таппай безілдеп,
Сан марқайдың, сан жүдеп.

Орындалмас көп тілек,
Қуалайсың түнді де,
Ойламастан соққы жеп,
Жүдер болсаң – жүнжіме.

Аяз қарып, тоңбаса,
Қырау іліп күніне.
Жамандықтар болмаса,
Жақсылықтың құны не?

ЖОЛ ҮСТІ. ЖАҢБЫР
Сарқылмас бейне күші, әні,
Автобус зулай ұшады.
 Белгісіз  алдан кімдерге
Ашылар құтты құшағы.

Шыдайтын бұған қайсың бар,
Қарсыдан бір жел қарсы ұрар.
Ышқынып жетер маған да,
Ысқырған жебе бар шығар?

Аямас арсыз немелер,
Жайратар жасын жебелер.
Оқ қағар болат сауыт жоқ,
Қайтпекпін, тисе мен егер?

Жүрегім қанға малшынар,
Құралым қайсы қарсы ұрар?
Тізгінсіз болар тізгін оқ.
Шаншылар, жаным жаншылар..

Асқақтар сөйтіп бір дүлей,
Беймәлім түрде кірді үрей.
Тойтарыс берді үрейге
Толғанып барып, туды да ой.

Зуласын, мейлі, жебелер,
Зарласын арам немелер.
Қолтықтан демеп, тік ұстап, 
Қорғайды мені кемел ел.

***

Есепшоттар,
Электрон «бипылдар»,
Көкіректе алай-түлей күй тулар.
Пәленше адам өтті –дағы,
Өмірге
Түгенше адам келді дейді цифрлар.

Пайда да көп,
Шығын мүлде жоқ емес,
Электрон сауып жатыр көп елес.
Бөдененің қораздары сияқты,
«Алу - қосу» бастап кетті төбелес.

Еһ, дүние. Қаншама азап шектірдің?
Көзді қадап, мен де аңқа кептірдім.
Алу, алу...
Азайса екен алулар.
Қосу, қосу көбейсе екен деп тұрдым.

Жан қосылса – жарық күнге әр берер,
Мал қосылса – жайсаң елім әлденер.
Сән қосылса – шығар тағы бір әнші,
Нан қосылса – нар көмейден ән де өрер.

Есепшотта жосылу бар, тосу бар,
Жосылудың жинағында өсу бар.
Көп нөлдерді жұмыртқадай шайқаған,
Миллиондар әкеле бер, қосулар.

***

Бере аламын барлығын санап қалай,
Бөрі, сірә, қояр ма тамақтамай?
Жер бетінде жауыздық аз болғандай
Бір әйелді жауыз қып жаратқаны –ай.
 Көзім жетті,
Сөз жетпей ұштығына,
Бейпілдікке бетсіздік қыстырыла, жарала-
ды –ау,
Кеудемді быт-шыт қылып,
Қолқама кеп қу мина, түсті мынау...

БОЛҒАН ЖАЙ
Салқын кеш,
Өзен гүрілі.
Әуенге бөлеп маңайды,
Алыстан аттың дүбірі,
Жанарды ымырт қамайды.

Қотанның маңы ақ тақыр,
Ақ сабан, қорда аралас.
Пысылдай,
Ойнап қақпақыл,
Жанатын емес қара ағаш.

Түнерді шопан тіл қатпай,
Жаутаңдап жүрген жарына.
Тыңдамай, елге тыңдатпай,
Ветврач кетті тағы да.

Сол сәттен бері құрысып,
Күйдіріп кетті –ау, пәтшағар.
Өзінен-өзі ұрысып,
«Ат шаппас», - дейді, бап шабар.

Маман кеп  әбден даурықты,
Күйек біткенде «кетті» іздеп.

Төлдерін ерткен саулықты,
Түп – түгел етке өткіз, деп.

Сөзімді тыңдар, совхозда,
Қалмаса қойсын енді ешкім.
Күшенсең - малың баққызба,
Отарды етке бермеспін.

Талайды көргем сендейдің,
Қорқыта қоймас «актың» да.
Бір тұяқ етке бермеймін,
Төгілер жылы ақ бұйра.

Шуларсың сонда ,пәтшәғар
Төлді алып,
Сонда тынармын.
Ат шаппас, шебер бап шабар,
Сөз – біреу, сөзде тұрармын!

Қораның маңы - ақ  тақыр,
Ақ сабан, қорда аралас.
Пысылдай қоздап қой жатты,
Ақыры дүр ете түсті қарағаш.

***

Тоқтау жоқ, 
Уақыт пен өзендер тыншымайды,
Жосылып жатқандықтан қимылы 
                                                 тым шырайлы.
Жарқырап аққандықтан жарасы  
                                                      байқалмайды,
Күмістей күлкілердің қайғысын 
                                                       кім сұрайды?

Толқын да ауырады өзінің өзенінде,
Жара бар жазылмайтын өмірдің өзегінде.

Жара бар, жаным менің жай тауып, 
                                                 тыншымайды,
Кеудемді алқындырып, жүректі 
                                                  шымшылайды.
Көктемдей ажарлы әндер, баршаға 
                                                        азық болса,
Ары – аппақ
Адамды, адал әлемді кім сынайды?

ШАМ МЕН ШЫРПЫ
Майы шыққан сыртына,
Күлкі үйірген мұртына.
Балауыз шам бір күні,
Кездесіп қап Шырпыға
Былай деді  - шіренді,
Ұят болды, бұл енді:
Білгенге шидиген бейбақсың,
Кімдерге тұлға бола қоймақсың?
Түсінбеймін, жырп етіп жанып,
Қылп етіп сөнгенің.
Сонда кімді қарқ қып,
Жүрсің сен, жарықтық?
Мендей бола алмайсың,
Ұз-а-а-қ жана алмайсың.
Сосын адамдар да,
Саған алаңдар ма?
Тфу!
Шағады да сақ тұрып,
Тастайды лақтырып.
Жұмыс емес, жұмысың,
Көрген күнің құрысын!
Шамның сөзін бұзбаған,
Текке қызбаған, Шырпы айтты:
Әй, мұңдарым, бұл не қылғаның?
Менің арқам емес пе,
Көкіп тұрғаның?!.
Тексіз иттің білесің,
Қабатынын иесін. 
Қасіретке осындай,
Қай бетіңмен күлесің?!

МЫСЫҚ ПЕН ИТ
Мысық, әу бастан мысық еді,
Бағы аспандап ұшып еді.
Мұны, әрине, ит бағып,
Шошқа тағалаған түсінеді.
Шикідей де, пісідей де,
Мейлі, тышқын кісіней ме.
Біріне да қарамай,
Ет пен сүті, май мен құрты,
Толып тұрды жағалай.
Күнде ойын сауықтан,
Сартап болып мауыққан.
Семірген Мысық,
Серейіп түсіп, айтты:
Көзі тірі ғой,
Мен сорлының көргені,
Иттің күні ғой?!.
Мұны естіген Төбет,
Шынжырын салдырлатып,
Орнында қалды қатып.
Ауф! Өксіген өмірің –ай,
Ойланып - деді былай,
О, бейшара, жерлесім,
Күніңді маған бермесін!
                                         

ТАҢ ЛӘЗЗАТЫ
Талып атты тамылжыған таң бүгін,
Тұлпар таудың тарғыл басын шалды күн.
Желпінгенде ашып тастап жер –ана,
Ай құлыпты көктің алтын сандығын.

Көркем келбет көріктенер күй үстеп,
Бұлақтардың ерінінде сүйіс көп.
Махабаттың ләззатынан шыңдар мас,
Ақ сәуленің алқымынан иіскеп.

Жамау БҰХАРБАЕВ.

ЖАМАУТАНУ БЕТІ

ЕЛІМЕ ОДА
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Өңірлік коммуникация 
қызметі алаңында өткен 
б а с п а с ө з - м а с л и х а т ы н д а  
Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру Қорының Алматы 
облысы бойынша филиалының 
директоры Нұрлан Отарғалиев 
Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыруды 
іске асырудың жарты жылдық 
қорытындыларымен бөлісті.

Бірінші жарты жылдықтың 
қорытындылары бойынша 
Алматы және Жетісу облысы 
бойынша Қордың филиалы-
мен 83 медициналық мекеме 
шарт жасасты. Оның ішінде 
мемлекеттік– 47 және жеке 
меншік - 36. Бұл тұрғындарға 
ең жақсы клиниканы таңдауға 
мүмкіндік береді. Алматы об-
лысы бойынша медициналық 
қызметтерді көрсететін меке-
мелер тізімі Қордың сайтында 
орналастырылған – Fms.kz.

«2022 жылға нақтыланған 
бюджет жоспарына сәйкес об-
лыс тұрғындарына медициналық 
көмек көрсетуге, КВИ-ні 
қоспағанда, 162,4 млрд теңге 
қарастырылған, оның ішінде тегін 
медициналық кепілдендірілген 
көмек көрсету пакеті аясын-
да – 97,3 млрд теңге және 
міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру пакеті шеңберінде – 
65,1 млрд. теңге. Өткен жылмен 
салыстырғанда бюджет 119,4% 
-ға ұлғайды»,-деді Нұрлан 
Отарғалиев.

Халықты аса толғандыратын 
мәселелердің бірі дәрі-дәрмекпен 
қамтамасыз ету туралы айта-
тын болсақ, амбулаториялық–
емханалық көмек бойынша пре-
параттарды сатып алуға 16,2 
млрд. теңге қарастырылған, 
оның ішінде ТМККК шеңберінде 
– 12,8 млрд. теңге және МӘМС 
шеңберінде – 3,4 млрд. теңге 
көзделген.

Айта кетсек, бүгінгі таңда 
МӘМС жүйесімен қамту бойын-
ша жұмыс үздіксіз жүргізілуде, 
жарты жылдың қорытындысы 
бойынша екі өңірде 1 705 051 
адам немесе халықтың 78,6%-
ы медициналық сақтандыру 
жүйесінде сақтандырылған. 
МӘМС-ке төлем жасау барлығы 
үшін міндетті болып саналаты-
нына қарамастан, Алматы және 
Жетісу облыстарында 462 257 
адам (21,33%) әлі күнге дейін 
сақтандырылмаған.

«Тәжірибе көрсеткендей және 
өтініштерді талдау нәтижесінде 
жұмыс істемейтіндер мен өзін-
өзі жұмыспен қамтығандар 
өткен кезең үшін жарна төлеуге 
қызығушылық танытпайды. 
Сол себепті олар үшін МӘМС 
жүйесіне қатысудың бала-
малы нұсқасы әзірленді. Ол 
сақтандыру мәртебесін алу 
үшін алдын ала 12 айға төлем 
жасауға мүмкіндік береді. 2022 
жылғы шілдеде «Міндетті 
әлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы» ҚР 
Заңына тиісті толықтырулар 
мен өзгерістер бекітілді. Ол 
қыркүйек айының басында 
күшіне енеді. 

Біздің ойымызша, бұл 
халықты медициналық 
сақтандыру жүйесіне көптеп 
тартуға ықпал етеді»,- деп атап 
өтті Қорының Алматы облысы 
бойынша филиалының дирек-
торы Нұрлан Отарғалиев. 

Айсұлу ӘБІШЕВА, 
«Әлеуметтік медициналық 

сақтандыру қоры» КЕАҚ 
Алматы облысы 

бойынша филиалының 
халықты ақпараттандыру 

және өтініштерді қарау 
департаментінің бас 

сарапшысы.

Алматы және Жетісу облысының 21% 
астам халқы әлі күнге дейін

сақтандырылмаған Қазақстанның жарқын болашағы өз қолымызда, яғни ел 
тағдырына бей-жай қарамайтын, нағыз отаншыл, ниеттес, 
мүдделес азаматтардың қолында. Мен Мемлекет басшысы ретінде 
өскелең ұрпақтың болашағына баса мән беремін. Жастарға зор 
үміт артамын. Жастарымыз атқарылып жатқан ауқымды жұмыстың, 
реформалардың игілігін міндетті түрде көреді. Олардың арасында 
көзі ашық, көкірегі ояу, ойы ұшқыр азаматтар аз емес. Біз өскелең 
ұрпаққа жол ашу үшін барлық жағдайды жасауымыз керек,–деді 
Мемлекет басшысы.                               

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылды «Балалар жылы» 
деп жариялады. Мәдениет және спорт министрлігінің былтырғы  
бастамасы – «Балалар әдебиеті жылы» биыл да жалғасын тауып 
отыр.

Балалар жылына орай Б.Сырттанов ауылдық кітапханасында 
«Балалар әдебиетінің жазушылары» атты танымдық сабақ, «Кітап 
– әлемнің жаршысы» атты кітап көрмесі, «Балаларға базарлық» 
ертегілер әлеміне саяхат, «Біз бақытты баламыз» ашық аспан 
аясында open- air  балаларға арналған әдебиеттерді насихаттау 
мақсатында ұйымдастырылып отыр. 

Мақсаты - балалар әдебиетінің қазыналы туындыларын наси-
хаттау, оқу мәдениетін қолдау және дамытуға тәрбиелеу, ұлттық 
құндылықтарды жаңғырту, дәріптеу, ел руханиятын көтерген 
тұлғалардың тағылымды шығармашылығымен таныстыру.

Қазақстанның жарқын болашағы 
өз қолымызда

"Бір ел – бір кітап" дәстүрлі 
республикалық акциясы 
әдебиетіміздің қазынасын 
дәріптеуге, жастарға рухани-
патриоттық тәрбие беруге 
бағытталған.

2022 жылы жалпы оқу үшін Ах-
мет Байтұрсыновтың өлеңдері 
мен қанатты сөздерінің жинағы 
ұсынылды.

Ахмет Байтұрсынов 
(1872-1937) - қазақ ақыны, 
мемлекет қайраткері, 
әдебиеттанушы ғалым, пе-
дагог, аудармашы, ағартушы, 
публицист, ұлттық жазудың 
реформаторы, қазақ лингви-
стикасы мен әдебиеттанудың 
негізін қалаушы, Алаш Орда 
партиясының мүшесі. Ол өзінің 
шығармашылық қызметін өлең 
жазудан бастады, онда ол 
жұмыс істейтін халықтың ар-
мандары мен қажеттіліктерін 
көрсетті. Ақын жұртшылықты 
оқуға, білімге, рухани дамуға, 
адамгершілікке, мәдениетке 
шақырды.

2022 жылы Ахмет 
Байтұрсыновтың шығарма-
шылығын мына бағыттар бой-
ынша оқи аласыздар.:

- "Ахмет Байтұрсыновтың 
ғылыми мұрасы";

Ахмет Байтұрсынұлы - 
зиялылар көсемі

- "Ахмет Байтұрсыновтың 
әдеби шығармалары";

- "Ахмет Байтұрсыновтың 
қанатты сөздері";

- "Қазіргі ғылымдағы 
Байтұрсыновтану".

Осы орайда А.Байтұрсынов-
тың еңбектерін насихаттау 
мақсатында Б.Сырттанов 
ауылдық кітапханаларында 
«Тіл білімінің атасы» ақпарат 
сағаты, «А.Байтұрсынұлы-
зиялылар көсемі» атты кітап 
көрмелері ұйымдастырылды.

Ахмет Байтұрсыновтың 
өмірбаянымен және 
шығармашылығымен біздің 
кітапханаға келіп таныса ала-
сыздар.

Тұңғыш Елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 2025 жылдан бас-
тап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін және болашақта 
барлық саладағы іс-қағаздар мен оқулықтар осы қаріппен жазы-
луы тиіс екенін айтқан болатын.                                     

Бұл мақала – қазақ әліпбиі мен жазуын латын графикасына 
көшіру арқылы елімізді рухани жаңғыруға бастайтын маңызды 
құжат.

Латын әліпбиі туралы алғаш сөз қозғалғаннан бері көптеген 
талқылаулар болса, сол талқылаулардың нүктесін Тұңғыш Елба-
сымыз өзі қойып, ең соңғы латын әліпбиінің нұсқасын жарлықпен 
бекіткен болатын. Осыған орай, кітапханада «Тарихтан сыр тартқан 
жаңа әліпби» дөңгелек үстел, «Латын әліпбиіне ауысу - ұлттық 
сананың жаңғыруы» ақпараттық сағат,  «Жаңа әліпбидің болашағы 
зор» пікір алмасу, «Латын әліпбиі – тарихымыздың тамыры» атты 
буктрейлер  тағы басқа да іс - шаралар ұйымдастырылуда.

Бүгінде латын әліпбиі мәселесі кімді болсын толғандырмай 
қоймасы анық. Латын әліпбиіне көшу туралы айтылып келе 
жатқанына біраз уақыт болғанымен, бұл мәселе төңірегінде сан 
алуан пікірлер бар. 

Тарихқа көз жүгіртсек, латын әліпбиін Алаш қайраткерлері де 
жазу - сызуда қолданғандықтан, бұның бізге таңсық дүние еместігін 
және еліміздің мәртебесін күшейту жолындағы нақты қадам екенін 
айтылды. 

«Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы 
технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ 
ғасырдағы ғылыми және білім беру үрдісінің ерекшеліктеріне бай-
ланысты», – деп Тұңғыш Елбасы айтқандай, латын әліпбиіне көшу 
– заман талабы.

Назира АУБАКИРОВА, 
«АMANAT»  партиясының мүшесі, 

Б.Сырттанов ауылдық кітапханашысы. 

Заман талабы - рухани                                      даму
***

***

Ақсу ауданының әкімі, әкім аппараты, аудандық мәслихат, мәслихат депутаттары, "AMANAT" 
партиясы Ақсу аудандық филиалы, аудандық Ардагерлер кеңесі, мекеме - ұйым басшылары мен 
қызметкерлері, аудандық "Ақсу өңірі" газетінің ұжымы Жаңалық ауылдық округінің әкімі Мұсанов Берік 
Асылбекұлына сүйікті анасы

АЛИМПИЯ САБЫРБАЕВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. Анамыз өмірге 9 бала әкеліп, өсіріп 
жеткізіп, немере, шөбере сүйген ардақты Әже. Анамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны 
жәннатта, тәні рахатта болсын.  

Соңғы уақытта алаяқтықтың ең көп тараған түрі, 
ол интернет алаяқтығы болып табылады. Интер-
нет алаяқтығы – бұл қандай да бір компанияға, 
биржаға немесе букмекерге ақша салып, бірнеше 
уақыттан кейін ақшаны еселеп қайтарып алу 
туралы хабарламалар немесе кейбір алаяқтар 
азаматтарға «банк операторы» ретінде телефон 
соғып, картадағы күдікті операциялар туралы ха-
барлап, жеке ақпараттарды біліп алады. 

Сонымен қатар алаяқтар сату туралы ха-
барлама бойынша азаматтармен «WhatsApp» 
әлеуметтік желісі арқылы байланысып, банк кар-
тасына кепіл ақыны қабылдауын және тауардың 
берілуі мен жеткізілуін растау үшін алаяқтар 
сатушыға сілтеме жіберіп, оны толтыруды 
сұрайды. Сөйтіп, азаматтардың есепшоттары ту-
ралы мәліметтерді біліп алады. Мәліметтерге қол 
жеткізгеннен кейін алаяқтар банк шоттан ақшаны 
өздеріне аударып алады.

ИНТЕРНЕТ АЛАЯҚТЫҒЫНЫҢ 
АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ

ИНТЕРНЕТ АЛАЯҚТЫҒЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ 
МАҚСАТЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Интернет алаяқтардың құрығына түспеу үшін 
жеке құжаттағы мәліметтер мен банк картасындағы 
мәліметтерді аударымдар туралы квитанция-
ларды, кодтар мен код сөздерді өзін банк, поли-
ция қызметкерлері ретінде таныстырғандарға, 
интернет сатушыларға бермеу керек және жеке 
деректерді тексерілмеген сайттар мен басқа да 
желілердегі «карта енгізіңіз» деген орындарға 
жазуға болмайды. Интернеттен қосымшаларды 
жүктеу үшін тек App Store мен Play Market-ті 
пайдалану керек, күмәнді сілтемелерді басып, 
телефонға қосымша жүктеуден сақ болу қажет. 
Төлем жасау үшін картаның 16 саны жеткілікті. Ал 
CVV-код, код сөз, ЖСН және басқа да деректерді 
сұрап жатса, алаяқтар болуы мүмкін.

Осыған байланысты интернет алаяқтарына ал-
данып қалмай, сақтық шараларын жүзеге асыру 
әр тұлғаның өзіндік міндеті болып табылады және 
сауаттылықты күшейтуді сұраймыз. 

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ.

Ел – бүгіншіл,
Менікі – ертең үшін.
А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ.
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Құттықтаймыз!

Ақсу ауданы полиция-
сы ғаламтор – алаяқтарын 
белсендігі туралы ескертеді. 
Ақсу ауданы Полиция бөлімі он-
лайн – алаяқтықтың жиілеп бара 
жатқандығы туралы ескертеді, 
сондықтан қызметтерді пайда-
лану кезінде және Ғаламтор 
арқылы тауар сатып алу кезінде 
абай болуды сұраймыз.

1.Банк картаңыздың 
деректерін, сондай – ақ, жеке 
басыңызды (жеке куәліктің 
фотосуретін, банк картаңыздың 
фотосуретін) ешкіммен 
бөліспеңіз. 

2. Ғаламторда сатып алынған 
тауарларға депозит салмаңыз, 
тауарларды сатып алмас бұрын 
ғаламтор – дүкеннің беделін 
мұқият тексеріп алыңыз. 

3. Ғаламтордағы күмәнді 
байқауларға қатыспаңыз, олар 
сіздің ақшаңызды көбейтеміз 
деп уәде береді немесе Сізге 
үлкен ақшалай сыйлық туралы 
хабарлайды.

4. Ақшаны криптовалютаға, 
науқандарға, бағалы 
металдарға және т.б. инвести-
циялау арқылы үлкен дивиденд-
тер беретін күмәнді жобаларға 
ақша салмаңыз, компанияның 
сенімді екендігіне көз жеткізіңіз, 
Ғаламтордағы шолулар 
мен пікірлерді оқыңыз, Сізге 
әртүрлі елдердің абоненттік 
нөмірлерінен арқылы қоңырау 
шала алады және олардың 
фирмасына инвестициялаудың 
артықшылықтары туралы 
сенімді түрде айтады (Questra 
word. Asset world Manaqement 
және т.б.).

5. Егер Сіз банктің қауіпсіздік 
қызметінен қоңырау алсаңыз, 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
ИНТЕРНЕТ АЛАЯҚТАР

банк қызметкерлері ешқашан 
сіздің картаңыз туралы ақпарат 
сұрамайтынын, сондай – 
ақ ұялы телефонға келетін 
смс кодтарын беруді қажет 
етпейтінін ұмытпаңыз. Сон-
дай – ақ, алаяқтар мобильді 
қосымшаларды қолданып, 
нөмірлерін өзгертеді және 
«банктің байланыс орталығы» 
нөмірлерін өзімшілдік мақсатта 
қолданады. Мұндай жағдайларда 
Сіз телефон карточкасында 
немесе банктің веб – сайтын-
да көрсетілген сенімді нөмірге 
қоңырау шалуыңыз керек. 
Ғаламтор – алаяқтар қолданатын 
ең кең тараған әдістер:- Белгілі 
брендтердің ұялы телефонда-
рын, автокөлік бөлшектерін, 
жабдықтарын және т.б. сату сыл-
таумен жоқ өнімді сату, нарықтық 
бағадан төмен бағамен сату, Сіз 
өнімді таңдап, «Qiwi» әмиянына 
алдын – ала төлем жасайсыз, со-

дан кейін сатушы сіздің барлық 
әлеуметтік желілерде блоктай-
ды - Карточкаға немесе «Qiwi» 
әмиянына кепілдік депозитін 
салуды сұрай отырып, пәтерлер 
мен коттедждерді нарықтық 
бағадан төмен бағамен жалға 
беру – жоқ машинаны сату, 
мұнда олар банк карточкасы 
немесе «Qiwi» әмияны арқылы 
ақша салуды сұрайды – Сон-
дай – ақ, «instaqram» әлеуметтік 
желісінде Сіздің ақшаңызды 
«айналдыруды» ұсынатын 
аккаунттар бар, яғни олар 
қысқа мерзімде үлкен диви-
дендтер уәде етеді, мысалы 
егер сіз 30 000 теңге сомасын 
салсаңыз, олар 5 сағат ішінде 
сідің картаңызға 300 000 теңге 
қайтаруға уәде береді, ешқашан 
мұндай күмәнді жобаларға 
ақша салмаңыз, өйткені, олар 
алаяқтар.

Сонымен қатар 
шетелдік инвестициялық 
бағдарламалардың (Questra 
word. Asset world Manaqement 
және т.б.) веб – сайттары бар, 
олардың қызметкерлері әр 
түрлі абоненттік нөмірлерінен 
қоңырау шалып, Сізде ең 
тиімді бағдарлама бар 
екеніне сендіреді, сіздің 
инвестицияларыңыздан кейін 
олар қоңырауларға жауап 
бермейді және олар сондай – 
ақ, шотты бұғаттан босату үшін 
қосымша қаражат немесе ко-
миссия сұрауы мүмкін, содан 
кейін ақшаны үлкен дивиденд-
термен қайтаруға уәде береді.

Е.ШИРБАЕВ,
Ақсу ауданының полиция 

бөлімінің бастығы, полиция 
подполковнигі.

23.09.2022 ж.сағат 11.00-де Жетісу облысы, Ақсу 
ауданы, Қарашілік а.о., Сағабүйен а., Абылай хан 
көшесі, 26 мекен-жайы бойынша Рахым Тәжібаев 
атындағы Мәдениет үйінде Ақсу және Алакөл 
аудандарында орналасқан, Республикалық 
маңызы бар "Талдықорған - Қалбатау - Өскемен" 
№2-5 (325-615 км) жол учаскесі автомобиль жо-
лын реконструкциялау кезінде пайдаланылатын 
9 учаскеде кең таралған пайдалы қазбаларды 
өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспа-
рына, ашық жиналыс әдісімен қоғамдық тыңдау 
өткізілетінін хабарлайды:

Карантин жағдайында қоғамдық тыңдаулар он-
лайн режимде өткізіледі.

Онлайн конференцияға сілтеме: 
https://us04web.zoom.us/j/6165774198?pwd=bcx

NCVR6iyhPVzPlihrNxiVNHJeYwH.1

Қоғамдық тыңдаулар
Конференция идентификаторы: 616 577 4198. 

Кіру коды: 123456.
Белгіленген қызметтің бастамашысы: CITIC 

Construction Co LTD, Қазақстандағы филиалы., 
БСН 101141012491. Мекен-жайы: Маңғыстау об-
лысы, Ақтау қаласы, 15,61 шағын аудан. Тел.: 
+77057410438.

Әзірлеуші: "Жетісу - Жерқойнауы" ЖШС, 
БСН: 110440009773. Мекен-жайы: Алматы об-
лысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, Ал-
малы көшесі, 6; тел.: 87085216419, email: 
zh.zherkoinauy@mail.ru.

Жергілікті атқарушы орган: «Алматы облысы, 
Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды 
реттеу басқармасы» ММ, тел. 8 (7282) 32-92-67, 
email: 329267eco@mail.ru.

23.09.2022 г. в 11.00 часов по 
адресу: Жетысуская область, 
Аксуский район, Карашилик-
ский с.о., с.Сагабуйен, в Доме 
Культуры им.Рахыма Тажибае-
ва, по адресу: ул.Абылай хана 
26 проводятся общественные 
слушания к Плану горных работ 
по добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых на 
9 участках, расположенных в  
Аксуском и Алакольском райо-
нах, используемых при рекон-
струкции автомобильной доро-
ги республиканского значения 
"Талдыкорган - Калбатау - Усть-

Каменогорск", участки дороги 
№№2-5 (км 325-615).

В случае карантина обще-
ственные слушания будут прово-
диться в онлайн режиме.

Ссылка на онлайн конферен-
цию:

https://us04web.zoom.us/j/6165
774198?pwd=bcxNCVR6iyhPVzPl
ihrNxiVNHJeYwH.1 Идентифика-
тор конференции: 616 577 4198. 
Код доступа: 123456. 

Инициатор намечаемой 
деятельности: Филиал CITIC 
Construction Co., LTD в Казахста-
не, БИН 101141012491. Адрес: 

Мангистауская область, город 
Актау, Микрорайон 15,61. Тел.: 
+77057410438. 

Разработчик: ТОО 
«Жетісу - Жерқойнауы», 
БИН:110440009773, адрес: Ал-
матинская область, Карасайский 
район, г.Каскелен, ул.Алмалы, 
6; тел.+77085216419, email: 
zh.zherkoinauy@mail.ru.

Местный исполнительный ор-
ган: ГУ «Управление природных 
ресурсов и регулирования при-
родопользования Алматинской 
области», тел. 8 (7282) 32-92-
67, email: 329267eco@mail.ru.

Общественные слушания
***

"ЖЕТІСУ - ЖЕРҚОЙНАУЫ" ЖШС.

102 ХАБАРЛАЙДЫ!

Қазақтың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық 
мерейтойы қарсаңында Қазақстанның халық жазушысы, 
филолог-ғалым Зейнолла Қабдолов жазған «Менің Әуезовім» 
(«Benim Avezovum») атты роман-эссе түрік тіліне аударыл-
ды. Мұхтар Әуезовтің болмысы мен шығармашылығы жайлы 
құнды дүниенің насихатталу шекарасын кеңейтуге «ТҮРКСОЙ» 
халықаралық ұйымы атсалысты. Кітаптың таныстырылымына 
ақын-жазушылар, ғалымдар, мәдениет қайраткерлері мен қоғам 
белсенділері қатысты.

«Әуезов жайлы іргелі еңбектің тәжімалануы – бауырлас түрік 
халқы үшін де үлкен олжа. Ендігі уақытта осы  кітап арқылы түрік 
тілі қауымдастығы, оның ішінде жас буын Әуезов әлеміне еркін 
саяхаттап, тұшымды ой түйеріне сенімдімін. Орайлы жерде айта 
кеткен абзал, Мәдениет және спорт министрлігі жыл соңына 
дейін Мұхтар Әуезовтің 5 томдық шығармалар жинағын жарыққа 
шығарады. Ұлы даламызда ғұмыр кешкен, түгел түркі жұртына 
ортақ данышпан тұлғалар қашанда кеңінен дәріптеле берсін», 
– деді кітаптың тұсаукесеріне қатысқан Мәдениет және спорт 
министрі Дәурен Абаев. 

Сондай-ақ, министр кітапты аударған ақын Әсем Ережеқызына, 
шығармашылық-редакциялық ұжымға, бауырластық ниетпен ба-
стама көтерген «ТҮРКСОЙ» халықаралық ұйымының Бас хатшы-
сы Сұлтан Раевқа алғыс білдірді.

Бұған дейін М.Әуезовтің 50 томдық академиялық жинағы 
мемлекеттік тапсырыспен жарық көрді.

ҚР МСМ БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ.

Мұхтар Әуезов 
туралы роман - эссе түрік 

тіліне аударылды 

Туған болмаса да туғандай бо-
лып жақын араласып кеткен аяу-
лы әпкеміз, жақын сырласымыз 
ИМАНЖАНҚЫЗЫ КҮЛШАРА 
жақында өмірден озды. Ұлдарын 
ұяға қондырып, 5 немере сүйіп, 
енді әже атанғанда сұм ажал 
ортамыздан мәңгілікке алып кетті. 
Артында қалған ұрпақтарына, 
жақын туыстарына қайғыларына 
ортақтасып көңіл айтамыз. 

Жатқан жері жайлы, топырағы 
торқа, жаны жәннатта, тәні рахат-
та болсын дейміз.

Жақынымдай болып кеткен 
                                            ұлықсың,
Іске адал, сертке берік, 
                                         тұнықсың.
Өзіңізден көрдік талай 
                                          жақсылық,
Жақсылықты қандай адам 
                                              ұмытсын.
Барлығы да артта қалды 
                                          қызықтың,
Жақындардан басқа оны 
                                         кім ұқсын?
Ұрпақтардың қайғысына 
                                            ортақпыз,
Бір жылы сөз жан жарасын 
                                               жібітсін.
Сізді өмірден  өтті деген 
                                           сұм хабар,
Естілгенде. Жанға қандай 
                                          суық тым.
Кеше ғана күліп жүрген 
                                             жан әпке,
Сіз кеткелі өтті міне қырық күн.

ЕСКЕ АЛУШЫЛЫР: 
жақындары - Бари, Самиға 

және Мәди.

"Қарлығаш" бөбекжай 
балабақшасында 35 жыл  
мейірбике болып бір са-
лада қызмет етіп, бүгінде 
60-тың асқарына шығып 
отырған әріптесіміз                                                                             
БИМОЛДИНА АЛМАГҮЛ 
ТӨЛЕПБЕРГЕНҚЫЗЫН 13 та-
мыз туған күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз. 

Сіз өз мерейтойыңызға 
лайықты да қошеметтеуге тұрар 

жетістіктермен келіп отырсыз.
Өз еңбек жолыңызда та-

лай белеске шығып, ұжымның 
және достарыңыздың 
құрметіне бөлендіңіз. 
Таңдаған жолыңызды абырой-
мен жалғастырған, өміріңіз 
нағыз майталман маманның, 
ұлағатты ананың, еліміздің аб-
зал азаматының өнегесі.

Шаңырағыңызда береке - 
бірлік, ырыс - ынтымақ бола 
берсін!

Алпыс - тал түс. Алда әлі та-
лай асулар мен белес - бедел-
дер бар. 

Сізге жарқын да мағыналы 
өмір, көтеріңкі де, кіршіксіз 
көңіл, деніңіздің саулығың, 
отбасының амандығың, қызыққа 
толы ғұмыр кешіп, көпшіліктің 
ыстық ықыласы мен құрметіне, 
ризашылығына бөлене беріңіз. 
Абыройыңыз асқақтай берсің.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: 
"ҚАРЛЫҒАШ" БӨБЕКЖАЙ 

БАЛАБАҚШАСЫНЫҢ 
ҰЖЫМЫ.


