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 АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ «ЕДІЛБАЙ» ҚОЙЫ ӨСІРІЛУДЕ

«Қазақстан Республикасы 
соттарының төрағаларын, сот 
алқаларының төрағалары мен 
судьяларын қызметке тағай-
ындау және қызметтен босату 
туралы» Қазақстан Республи-
касының Президентінің 2021 
жылғы 29 желтоқсандағы №720 
Жарлығымен Райымбек  ау-
дандық сотының төрағасы ла-
уазымына Мырзалы Айжан         
Амандыққызы тағайындалды.

Мырзалы Айжан өзінің сот 
жүйесіндегі еңбек жолын 2002 
жылы Қызылорда қалалық со-
тының жетекші маман-сот оты-
рысының хатшысы қызметінен 
бастаған. 2009-2014 жылдары 
Қызылорда облыстық адвокат-

тар алқасының адвокаты қыз-
метінде болған. 2014 жылдан 
бері Қостанай облысы Арқа-
лық қалалық сотында, Батыс 
Қазақстан облысы Орал қала-
лық сотында судья қызметін 
атқарған.

Алматы облыстық сотының 
әкімшілік істер жөніндегі сот 
алқасының төрағасы Тазабеков 
Жанат Алдабергенұлы Алма-
ты облысы Райымбек ауданы 
құқық қорғау және мемлекеттік 
органдарының басшыларына 
жаңадан тағайындалған сот 
төрағасын таныстырды. Айжан 
Амандыққызы қызмет еткен 
жылдары өзін өз саласының 
жоғары дәрежелі кәсіби ма-
ман ретінде танытқанын атап 
өтіп, алдағы жұмысына сәттілік 
тіледі.

Құқық қорғау және мемле-
кеттік органдардың басшылары-
на арнаған сөзінде Айжан Аман-
дыққызы салтанатты іс-шараға 
қатысқаны үшін алғысын біл-
діріп, әркімнің функциялары 
әртүрлі, бірақ міндетіміз бір – ол 
мемлекеттің игілігі үшін жұмыс 
істеу және адам құқықтарын 
нығайту екенін атап өтті.

Айжан Амандыққызын сот 
төрағасы лауазымына тағай-
ындалуымен құттықтап, бар-
лық бастамаларыңызға сәттілік        
тілейміз!

Сарыжаз ауылдық өңірі 
ежелден қарсауыт. Қар қа-
лың түсіп жатады. Оның 
пайдасы болмаса, ешқан-

дай зияны жоқ. Бір жағы әй-
гілі Лабасы, Шұбарқарағай 
атты тамаша жайлаулары-
на, табиғаттың тұмса әлемі-
не жалғасып жататын бұл 
өңірдің жазы да жаңбырлы. 
Лабасының басына бұлт 
үйірілсе, селдете бір жауын   
жаумай өтпейді. Сондықтан 
да жері құйқалы, шөбі ырғын. 
Құшағын қоныстанған елдің 
құтты қонысы. Төрт түлік 
малдың жайлы өрісі. 

- Биылғы мал қыстату                                                      
науқаны да сәтімен         
жалғасып жатыр. Округ ау-
мағындағы Сарыжаз, Ақ-
бейіт, Көмірші ауылдарында   

7522 бас іріқара, 31183 бас 
қой-ешкі, 4435 бас жылқы 
қыстатылуда. Жалпы, тау 
ішіндегі, ауыл маңындағы 

67 мал қыстауларында  
жағдай жақсы. Округ бойын-
ша 20757 тонна мал азығы 
дайындалған болатын. Қо-
сымша жем әзірлеп алған 
қожалықтар бар. Қыстан 
қысылмай шығып, көктемгі 
төл алу науқанын ойдағы-
дай өткізуге мүмкіндігіміз 
мол,-дейді Сарыжаз ауыл-
дық округінің әкімі       Медет 
Азанбаев.

Біз Сартаубай Мүсір-
баев басқаратын «Самат» 
шаруа қожалығының «Ойқұ-
дық» өңіріндегі мал қыста-
уында болдық. Бұл қожалық 
округтегі алдыңғы қатарлы 

құрылымдардың бірі. Төрт 
түліктің бәрін өсіреді. Мем-
лекетіміздің «Сыбаға» 
бағдарламасы аясында 

да жемісті жұмыс жүргізді. 
Былтырдан бері қожалық ет 
бағытындағы асыл тұқымды 
«Еділбай» қойын өсіруді қол-
дарына алыпты. 

Сартаубай ағамыз ту-
ралы мөлтек сыр. Қарапай-
ым еңбектің нағыз торысы. 
Жастайынан ата-бабала-
рының  жолын жалғап, мал 
өсірумен айналысып келеді. 
Шаруашылықтар тұсында да 
мал шаруашылығында ерін-
бей еңбек етті. Жан-жүрегі 
қалаған кәсібіне кір келтір-
ген жері жоқ. Сондайлық 
қарапайым мінезді жанның 
айналасынан алған алғысы 

мол. Тіршілігінен көрген жақ-
сылығы жетерлік. Бойына 
біткен қажыр-қайратымен 
еңбектің көрігінде шыңдалып 
өскен Сартаубай ағамыз әлі 
де игілікті ісінен, ырыс-құтты 
шаруасынан ажыраған жоқ. 
«Самат» атты шаруа қожа-
лығының жұмысын жүргізіп 
келеді. Мынау жарық дүни-
еге Самат, Ринат, Саят атты 
үш ұлын әкелген Тұрымхан 
Сахановадай жеңгеміз де 
көпшіл, қонақжай мінезді. 
Жалпы, Сартаубай ағамыз 
бен Тұрымхан жеңгеміз ай-
наласына шуақтарын шашып 
қана жүрген асыл да ардақты 
жандар. 3 келін түсіріп, олар-
дан 10 немерелерін сүйіп, 
ұрпақтың шат-шадыман 
шаттығына кенеліп отырған 

өнегелі әулет иелері. Самат-
тай тұңғыш ұлдары бүгінде 
елі-жұртының мақтаулы, 
арқа сүйер азаматына ай-
налды. Райымбек аудандық 

мәслихатының депутаты. 
Сарыжаз кәсіптік-техника-
лық колледжінің директоры. 

Біз қожалық жетекшісі-
нен өзге қойға қарағанда 
бойшаңдау, етті-жеңділеу 
«Еділбай» қойының тұқымы 
туралы сұрадық.

- Мұның бір ерекшелі-
гі, өзге қойға қарағанда етті 
мол береді. Семіз еркек 
қойларың 120 келіге дейін, 
саулықтар 60 келіге дейін, 
қозыларының өзі 25 келі-
ге дейін сапалы ет береді. 
Суыққа төзімді, өсімтал мал 
жерімізге бауыр басып кет-
ті. Жалпы, «Еділбай» асыл 
тұқымының 685 бас аналық 
қойы өсірілуде. Жағдайы 
жақсы. Бірге бір төл алатын 
шығармыз деген жоспары-

мыз бар,-дейді «Самат» ша-
руа қожалығының төрағасы 
Сартаубай Мүсірбаев. 

Жаңадан тұрғызылған 
малшы үйі, қой қоралары 

бәрі-бәрі жылы да жайлы. 
Электр желісі түсірілген. 
Моншалары бар. Биыл өз 
күштерімен екі қыстаулары-
ның жанынан 22 метр те-
реңдіктен су шығарып алып-
ты. Қожалықтың бас шопаны 
Ахмет Сарыбаев отбасымен 
бірге жылы үйде, кешкілік 
бір уақыт теледидардан 
күнделікті хабарларды көріп 
отырған жайлары бар. Сар-
таубай ағамыз басқаратын 
қожалықта бұдан бөлек 600 
бас архар-меринос қойы бар. 
Жыл сайын «Шұбарқарағай» 
жайлауында болып қайта-
тын қойлардың бәрі қоңды. 
Саулықтарға бір уақыт шөп 
пен жем беріледі. Қой қора-
лардың маңына 300 тонна 
тайланған шөп жиналып 

қойылыпты. Қалай десек те, 
қожалықтың жағдайы жақсы. 

                
  Қанат БІРЖАНСАЛ,

 Сарыжаз ауылы.

Мал қыстату

ТАҒАЙЫНДАУ Тілің – тұғырың 

Мемлекеттік  тілдің  тағдыры  бүгінде  көпшілікті  толғандырып  жүрген  
мәселелердің  бірі. Мемлекеттік  тіл  ел  тұтастығының  ең  басты  
кепілі.  Ол  еліміздің   халқын  біріктіретін,  ортақ  іске  жұмылдыратын,  
елге  деген  перзенттік  ықыласты  қалыптастыратын  бірден-бір  құрал.  
Бір  тілде  сөйлемеген  ха-
лық  бір  шаңыраққа  біріге  
алмайды  десек  артық  айт-
паған  болар   едік. 

Көрнекі  сөз   зергері  
Ғ.Мүсіреповтың:  «Қай  ха-
лықтың  болса да  қоғамдық  
өсу-өркендеу  жолында  
көтеріле  алған  биігі  мәң-
гілік  болып  ана   тілінде  
сақталып  отырады.  Қай  
халықтың  болса да  ақыл 
–ой  тереңдігі,   сана  сезімі,  
сергектігі  көп  салалармен  
тармақтана,  молыға  келіп,  
тағы да  сол   ана тілінің  ал-
тын  қорына  қосыла  береді,   ажарлана  береді.   Қай  халықтың  болса  
да   басынан  өткен  дәуірлері, қилы-қилы  кезеңдері  ана  тілінде  із  
қалдырмай   өте  алмайды.  Ана  тілі   ғасырлар  бойында  жасала  да  
береді,  жасара  да  береді.   Тіл   диалектикасы-  жасаған   сайын  жасара  
беруінде.   Ана тілі  дегеніміз-сол тілді  жасаған,   жасап  келе  жатқан  ха-
лықтың  мәңгілігінің  мәңгілік  мәселесі.  Ана тілін  тек  өгей ұлдары  ғана   
менсінбейді,   өгей  ұлдары  ғана   аяққа  басады. Ана  тілін  ұмытқан  адам  
өз  халқының  өткенінен  де,  болашағынан да  қол  үзеді», -деген.

Б.Б.ӘУЕЛБЕКОВ,
Райымбек аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі.

 МЕМЛЕКЕТТІК  ТІЛДІҢ  
 ТАҒДЫРЫ  - ӨЗ  ҚОЛЫМЫЗДА Таулы аймақ, нулы тоғай 

                                         аққан бұлақ,
Тау асып, күннің нұры шашқан шуақ.
Сол өлкеде өскендер біле жатар,
Басына Хантәңірі жаққан шырақ.
Аясында ауылым етек жайған,                                         
Әсемделіп көшелер, салған тұрақ.                                          
Мәртебесін қайта алып 
                                            Нарынқолым, 
Көңілімнен жоғалды сан бір сұрақ.                                            
Құнарлы жер барма екен сенен асқан,                                          
Байынқол тауды жарып тасып аққан.                                            
Ерінбей сай саласын іздегендер,
Өңгеріп ат қоржындап, 
                                        алтын тапқан.
Қайшыбұлақ, Талдысай Жағаталым,
Ән жырменен, шашу 
                                   шашып таратамын.
Ақбұлақтың ақ тасымен қарағайы,
Ұқсатады анамның алақанын.
Тоғайы құшақ ашып қарсы алады,
Келгендердің кезігердей аңсағаны.
Табиғатын ауылымның  
                                         көрген жандар,
Бір сәтте ақ басылады шаршағаны.
Өзені Байынқолдың мейір шашып,
Шомылсаң кетеді ғой көңіл тасып.
Мақтанамын туған жерім 
                                        Нарынқолмен,
Жасай берсін өскен өлкем 
                                           нұрын шашып.
Нарынқолым жұмағым,
Сағындым өскен тұрағын.
Шөлімді менің қандырған,
Таудан аққан бұлағың.
Сағындым соққан самалын,
Арайлы таңның шуағын.

Нұрбай ТҰҢҒАТАРҰЛЫ.
Нұр-Сұлтан қаласы.

Жасай бер, Нарынқолым!  
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Спорт

Сиқырдың сиқы

Жасөспірім қыздардың жеңісі

Жуырда “Өркен” спорт кешенінде 
бокстан 2007-2008 жылдары туылған 
кіші жасөспірім қыздар арасында  Азия 
Чемпионатына іріктеу және КСРО 
спорт шебері Дәукен Смагуловты еске 
алуға арналған Республикалық турнир 
өткен болатын. Аталған Республика-
лық турнирде біздің жерлестеріміздің 
бабы мен бағы қатар шапты десек 
артық айтқандық емес. Бұлай дейтін 
себебіміз Нарынқол ауылынан барған 
боксшы қыздарымыз жақсы нәти-
желер көрсетіп, жүлделі орындарды 
иеленді. Атап айтсақ, 2007-2008 жыл-
дары туылған кіші жасөспірім қыз-
дар арасында 63 кг. салмағында бақ 
сынаған Қасымхан Толғанай 1-орын-
да, сонымен қатар «Үздік боксшы» 

атағын иеленді. 58 кг. салмақта Жұ-
мағұл Назерке 2-орынды, 44 кг. сал-
мақта Мәуленбай Жұлдызай 3-орын-
ды, 38 кг. салмақта Инабат Талғатқызы 
2-орынды жеңіп алды. Спортшы қыз- 
дарымыз тек жақсы нәтиже көрсетіп, 
әлі талай жарыстарды бағындырады 
деген сенімдеміз. Осы орайда аталған 
спортшы қыздардың жаттықтырушы-
лары Ізбасар Қалқаман және жұбайы 
Қожан Аидалардың еңбегі зор екенін 
атап айтқан жөн. Еңбектеріңіздің 
жемісін көріп тәрбиелеген шәкірт-
теріңіз биіктерден көрініп, жеңісті күн-
деріңіз көп болсын!

Айдос ТҰРСЫНБАЙ, 
Райымбек БЖСМ әдіскері. 

Адам. Қоғам. Заң

25.05.2020 жылы «Қазақстан Республика-
сында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және 
өткізу тәртібі туралы» Заң қабылданды.

Аталған Заң Қазақстан Республикасы-
ның Конституциясында белгіленген Қазақстан         
Республикасы азаматтарының бейбіт және қа-
русыз жиналып, жиналыстар, митингілер мен 
демонстрациялар, шерулер мен пикеттер өткізу 
құқығын іске асыруға бағытталған.

Заңда бейбіт жиналыстарды өткізудің хабар-
ламалық және регламенттелген тәртібі көздел-
ген.

Бірінші жағдайда жиналыстарды, митингілер 
мен пикеттерді ұйымдастырушы өткізілетін күні-
не дейін 5 жұмыс күнінен кешіктірмей олардың 
өткізілетіні туралы жергілікті атқарушы органды 
алдын ала хабардар ету көзделген, ал демон-
страция мен шеру өткізу үшін іс-шараны ұй-
ымдастырушы өтініштер өткізілетін күнге дейін 
10 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде 
оларды жіберуге тиіс.

«Қазақстан Республикасында бейбіт жина-
лыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі ту-
ралы» Заңның 5-бабының 4-тармағына сәйкес 
бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы немесе 
ұйымдастырушының өкілі болмаған кезде бей-
біт жиналыстар өткізуге жол берілмейді.

Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және 
өткізу зорлық-зомбылықсыз сипаттағы, заң-

дылық, мемлекеттік қауіпсіздікті, қоғамдық 
тәртіпті қамтамасыз ету, денсаулық сақтау, 
басқа адамдардың құқықтары мен бостандықта-
рын қорғау, қатысу еріктілігі, бейбіт жиналыстар-
ды өткізу пайдасына презумпция, тараптардың 
жауапкершілігі қағидаттарына негізделуі тиіс.

Соңғы жылдары интернет кеңістігінде аза-
маттарды хабарламалар мен бейнероликтерді 
тарату арқылы заңсыз акцияларға қатысуға 
шақыру жиілеп, азаматтарды заңды бұзуға 
итермелейтіні құпия емес.

Бейбiт жиналыстар, митингiлер, шерулер, 
пикеттер және демонстрациялар ұйымдасты-
ру мен өткiзу тәртiбi туралы заңдарды бұзу, 
оны  ұйымдастырушылардың және қатысушы-
лардың Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қа-
зақстан Республикасы Кодексінің 488 - бабымен 
әкімшілік жауапкершілікке және Қазақстан        
Республикасының Қылмыстық кодексiнің 400 
- бабымен қылмыстық жауапкершілікке әкеліп 
соғуы мүмкін. 

Осыған байланысты Алматы облысының 
прокуратурасы қолданыстағы, соның ішінде Қа-
зақстан Республикасында бейбіт жиналыстар-
ды ұйымдастыру мен өткізуді реттейтін заңнама 
нормаларын мүлтіксіз сақтауға шақырады.

Райымбек аудандық 
прокуратурасы.

Қазақстан Республикасында бейбіт 
жиналыстарды ұйымдастыру және 

өткізу тәртібі туралы 

Дінің тұрсын дін аман
Қасиетті Құранды ашатын 

алғашқы «Фатиха» сүресінің бірінші 
аятында «ғәләмин» сөзі тұр. Бұл 
әлемдер деген көпше сөз. Демек, 
адамзат әлемімен қатарлас бізден 
жасырылған – ғайып әлемдер бары 
хақ. Олардың бірсыпырасы ғана 

мәлім, қалғандары сыр! Ал, оған 
сенім келтіру иманның бұлжытпас 
мүттәқин шарты әрі әрқайсысы 
әрқилы.

Ардақты Мұхаммед (с.ғ.с) пай-
ғамбарымыз аса қауіпті болған ұлы 
жеті күнәні біздерге тізбектеп берген. 
Осылардың ішінде адам тағдырын 
тәлкекке салатын,өмірінің ойранын 
шығаратын көзбояушылық-сиқыр 
бірінші орында. Бұл зұлматпен ай-
налысу мұсылман пенденің қолынан 
келе қоймас. Тек иманын Әзәзілге 
сатып,ата дінінен айырылып, тіпті 
кәпірден төмен деңгейге  түскен 
жүзеге асырушылардың қолынан 
келеді. Негізінде, бұл адамзатқа 
сырттан жасалынатын қастандық, 
Харут Маруттың үйреткен жақсылық 
ниетпен де атқаруға болмайтын 
Алланың ұлы тыйымы. Мұса (ғ.с.) 
пайғамбар тұсында өркендеп, кей-
ін құлдилаған. Сол себепті, барлық 
дінде мұнымен  айналысқандарды 
аямастан жазалаған. Алайда, түп 
тамырымен қияметке дейін жалға-
сатын осы жауыздық мұсылман мұ-
сылманға, келіндер қайын жұртқа, 
достар бір-біріне, әйелі еріне, кәсіп-
кер серіктестер арасында жиі кезде-
сетін болды. 

Шариғи тілде өз болмысын өз-
герту үшін жынға, шайтанға қайы-
рылу сиқыр делінеді. Бүгіннің кей 
адамдары бұл іске жақсы атау 
беріп,«Ақ магия» дейді. Бірақ, атын 
өзгерткенмен, заты мәңгілік бәрібір 
өзгермейтін харами дүние. Тіпті 
адамды адамға қосу, бір-біріне 
жақсы көрсету, қарызын қайтарту 
үшін жасалынса да, жалпы сиқыр-
мен дуалау, жын ұру, көз тию де-
гендердің шығатын жері бір яғни 
имансыздықтың бастауы. Қызғаныш 
оның түртпегі, қаражат оның ілмегі.
Бүгінде осы бір кесапат кесірмен 
айналысушылардың саны көбейсе, 
оған жүгінушілердің қатары азайма-

уда. Құранның бірнеше аяттары мен 
сүрелері бұл жөнінде хабарлар ақта-
рады. Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбары-
мызды да сиқырлаған. Оның (с.ғ.с) 
хадисінде көп адамның көз тиюден 
өлетіндігі айтылса, адамды қабірге, 
хайуанды қазанға түсіретінін де айт-

қан. Көз тию бар, ол ақиқат.Қазақта 
«Көз тиеді, көз тимесе сөз тиеді» 
дейді. Яғни “Көзі бар” адамдардың 
да, жындардың да сұқтана қарауы. 
Жобада осы тізбектің дерлік бел-
гілері бір-біріне ұқсас. Олардың қа-
тарында адамның рухани құлазуы, 
құлықсыздығы, бедеулігі, түсік тас-
тау жиілігі, жұмысының жүрмеуі, 
себепсізден себепсіз жылауы, бет-
жүздің қараюы не сарғаюы, жалғыз-
дықты сүюі, ешбір нәрседен ләззат 
алмауы, барлық мәселеде тұрақсыз- 
дығы, бір аурудың асқынуы, емі та-
былмауы, сырқаттың ұзауы, жүрек-
тің қысылуы, тым қатты есінеуі яки 
кекіруі айтылған. Осының бәрі адам-
ды толықтай өзгертеді яғни жүйкесі 
сыр береді,рухани құлазиды, жал- 
қауланады, ашушаң келеді, өз-өзіне 
сөйлейді, орынсыз күледі, дірілдеп 
қалшылдайды, түбінде өз-өзіне қол 
жұмсауына алып барғыздыруына 
әбден ықтималды кесел. Әрі мұның 
ең үлкен белгісі адамның себепсіз 
үнемі сұлқ құлай беруі.

Түнде бастырылу, қорқыныш 
пен үрейлі түстер көру, биіктен 
құлау, ит мысық көру, лас нәрсені 
(түсінде) жеп ішу, қашу, қылқыну, 
буыну ұдайы көрініп не түс, не өңі 
екендігінен белгісіз күйге түседі. Бұл 
белгілердің басым көпшілігі әркім-
де әрқалай сипатта болуы мүмкін. 
Тек, ең жоғарғы дәрежеге жеткенде, 
түстегі қорқынышы өңіне айналып, 
елестері нақты күндізгідей көрі-
нетін болады. Дегенмен, ең негізгісі 
дәстүрлі медицинаға қайырылып, 
ем-домдық кәсіби дәрігердің көме-
гі болмағанда яки табылмағанда 
ғана күмәнға алынып, тиісті шара-
ларға кезек күттірмеу қажет. Жалпы, 
бұл рухани кеселден емделудің екі 
жолы көрсетілген. Біріншісі, қасиетті 
Құранның ұлы дұғаларымен айығу 
болса, екіншісі дәл сондай сиқыр-
шының үлкенірегіне бару. Тек, екінші 

жолына шариғат тыйым салады.
Аурулар екіге бөлінеді, дене 

және рух. Сол рух кеселіне жын 
әлемінің тікелей әсері бар. Бұл 
қасіреттен сақтанудың негізгі жолы 
мыналар: саф таза ақида (сенім) 
ұстану арқылы жаратқан жалғыз Ал-

лаға иманы мен үміті нық болу, күнә 
атаулыдан алыс болу, әуретті жердің 
жабық жүруі, бірде-бір жаратылысқа 
нақақтан (әдейілеп) жазықсыз зиян-
дық көрсетпеу. Ұдайы ғұсыл-дәрет-
пен таза жүру, құлшылық жасау, 
сүннет дұға-тілектерге сүйену. Қатты 
қуану мен қайғыда өз-өзін жоғалт-
пау, сабыр сақтау және көпшілік жа-
мағатпен бірге болу. 

Бүгінде сиқыр мен дұға, көз тию 
себептерінен кейбір жүздерді қайғы 
шалған, отбасыларды үрей ұялаған, 
санадан алжасқан, шаңырағынан өз-
деріне мүлде тиесілі болмаған зат-
тар мен түйіншіктер табылып жатқан 
жағдаяттар көп. Тіпті, зират басында, 
қабір жанында, оның құлыптасын-
да тескілене жыртылған, кескілен-
ген суреттердің, әр нәрселердің 
табылып жатқандығы көпшіліктің 
алаңдаушылығын туғызуда. Бұл 
анық сиқыр. Ал, сапырылысқан бал-
герлер, бақсылар, көріпкелдер, жол 
ашушылар осы сиқыр, жын әлемінің 
әскерлері. Ал, олардың қара қой-
лары мен тауықтары, маңдай мен 
қабырғаға жаққан қандары сиқыр-
дың элементтері. Зират-моланың 
топырағы, тұз бен шекер, ине шан-
шылған қуыршақтар яғни баршасы 
осы ұлы апатты күнәнің аспаптары. 
Осы күпір істермен айналысқан-
дардың өздері, тұқымдарымен қоса 
зардап шегетіндігін баса айта келе, 
оларға қайырылып, көмек сұраудың 
өзі опық жегізетін имансыз қарабет 
қылықтар екендігін тағы да еске 
салғым келеді. Ал, енді қорыққанға 
қос көрінгендей, әрбір нәрселерден 
үрейлене бермеу керек. Ала жіп пен 
инеден, шырпы мен шүберектен үр-
кімей, жалғыз Жасаған Алламызға 
тәуекелімізді кемелдендіруге шақы-
рар едім.

Нұрлан қажы БАЙЖІГІТҰЛЫ, 
Дінтанушы, имам.

Өткен күннен бір белгі

1956 жылы соғыстың біткеніне он 
бір жыл өткен кез еді. Совет өкіметінің 
дәуірлеп тұрған заманы бұл. Сол 
өкіметтің көсемі сонда Никита Сер-
геевич Хрущев болатұғын. Ол сол 
жылы барлық колхоздарды бір-біріне 
қосып ірілендіру саясатын жүргізді. 
Тың және тыңайған жерлерді игеріп, 
барлық жерлерге кукуруза өсіруді 
бұйырды. Осы жарлық біздің аймаққа 
келіп іске аса бастады. Біздің Шал-
көде аңғарындағы Қошқар-Шибут, 
Қарасаз ауылдары қосылып Сергей 
Миронович Киров атындағы колхоз 
болып құрылды. Бірнеше жүз гектар 
жерлерге кукуруза, шемішке және 
қызылша егілді.  Олар жақсы өнімін 
бергенімен піспеді. Ал енді малды 
бір-біріне қосып реттеді. Менің әкем 
жылқы бағады. Ол кісіге аналық ба-
сты бөліп беріп, жеті жүз бас жылқы-
ны менің  әкем Әкімбай, Ахмет Сүгір-
бекұлы және Сәлімбайұлы Темірбек, Мақатайұлы Көрпеш бағатын болды. 
Сонымен жылқы жайлауға шыққанша екі-үш күн ерулеп Абайылда деген 
жерде жатты. Көрпеш біздің үйде жатып кезегіне кештетіп кетіп жүрді. Бір 
күні Мұқағали аға бажасы Ахметжан аға екеуі біздің үйге кіріп келіп әкеме 
сәлем беріп дастарханға жайғасты. Дастархан басында сөзді өзі бастап,  
аға мен сізге Нақаңның сәлемін жеткізгелі келдім. Мына Нақаң  жеңгеңіздің 
жетілмек Көрпеш Сіздің жаныңызға келіп көмекші болған екен, сізге осы 
баласына көз қырын сала жүрсін деді. Айыл-тұрманын Нақаң төркіні жақтан 
түгендеп берген. Төзімі мықты жігіт өзіңіз тәрбиелейсіз ғой –деді. Мен мына 
Ахметжан ағамен бірге Алматыға барамын. Ахметжан ағаның Мұхаметжан 
деген ағасы табылды. Ол бұрын бұл кісілер жетім қалғанында жетімдер үй-
іне түсіпті. Кейін ержеткенсоң орыстан әйел алып балалы-шағалы болып, 
сол қала жақта тұрады екен. Енді  содан хат келіпті. Соған бармақшымыз 
аға –деді. Содан біраз күн өткенде көшеде ойнап жүріп Ахметжан ағаның 
үйі жаққа барсам көк майса жерде балалар шоғырланып бір нәрсені қы-
зықтап тұр. Барып қарасам Мұқағали аға, өзім кішкене кезімнен танитын 
май жинаушы агент болған Сұлтанбаев Қайранбай аға Болымбек атам-
нан «тоғызқұмалақ» үйреніп жатыр екен. Жақындап барып салам бердім. 
«Әликсалам» - деді, ең бірінші Болымбек атам сонда ғана шұңқырдан екі 
саусағымен тас ала алмай жатқан. Өте алып денелі Қайранбай аға «Өй, 
Нұрланбысың ағамның қалы қалай ержеттіңба?» - деді. Ал, Мұқағали «Ей 
Нұрлан Көрпеш келдіма, олар қымыз байлаппа» - деді. Әкем кеше кетті 
Көрпеш аға бүгін қымыз әкеледі – дедім мен. «Бәрекелді, шұбарым» бүгін 
бұйырса жаңа қымызғада ернің тиетін болды деп күлді. Шұбар деп отыр- 
ғаны Қайранбай аға, ол кісінің бетінде шешектен қалған  шұбары бар екі 
қолы екі күректей, жүз келеден асатын аса қарулы алып адам еді. Мұқағали 
екеуі қалжыңы қатты жарасатын құрдас еді. Содан соң біздің үйге беттеді. 
Қымызды түсіріп жатқан Көрпешке уыз баталарын беріп Қымызға қанып 
жайларына кетті. Сол көрініс күні бүгінге  дейін есімнен шықпай жиі еске 
аламын. Олар ешкімді жатсынбайтын еді. "Жақсының жаттығы жоқ " деген 
осындайдан қалған ғой. Сол ағаларымның мейірімімен тұлғасын жиі еске 
алып сағынатын болдым. Шіркін, жалған өмір-ай!

Нұрлан ӘКІМБАЕВ,
зейнеткер ұстаз.

Есімдегі естелік
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«Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары
Мемлекеттік қызмет

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы "Жер учаскесінің нысаналы 

мақсатын өзгертуге шешім беру" мемле-
кеттік қызметін көрсету қағидалары (бұдан 
әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуір-
дегі Қазақстан Республикасы Заңының 
(бұдан әрі – Заң) 10-бабының 1) тар-
мақшасына сәйкес әзірленді және "Жер 
учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге 
шешім беру" мемлекеттік қызметін (бұдан 
әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) көр-
сету тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі 
ұғымдар пайдаланылады:

1) жеке кабинет – "электрондық 
үкіметтің" веб-порталындағы пайдала-
нушының кабинеті;

2) жергілікті атқарушы органдардың 
шешімдері – облыстардың, республика-
лық маңызы бар қалалардың, астананың, 
аудандардың, облыстық маңызы бар 
қалалардың жергілікті атқарушы орган-
дарының, сондай-ақ аудандық маңызы 
бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық 
округтер әкімдерінің жер учаскесіне құқық 
беру туралы құқықтық актілері;

3) жер комиссиясы –жер учаскесіне 
құқық беру туралы (шаруа немесе фермер 
қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін 
жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдала-
ну (жалға алу) құқығын беру жөніндегі кон-
курс жеңімпазын айқындау туралы), жер 
учаскелерінің нысаналы мақсатын өзгерту 
туралы және су қорының жерлерін басқа 
санаттардағы жерлерге ауыстыру туралы 
өтініштерді (өтінімдерді) қарау және қо-
рытындылар дайындау үшін 2003 жылғы 
20 маусымдағы Қазақстан Республикасы-
ның Жер кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 
43-бабына сәйкес құрылатын, жергілікті 
атқарушы орган жанындағы алқалы орган;

4) жер қатынастары жөніндегі уәкілет-
ті орган – облыстың, республикалық маңы-
зы бар қаланың, астананың, ауданның, 
облыстық маңызы бар қаланың жергілікті 
атқарушы органдарының жер қатынаста-
ры саласындағы функцияларды жүзеге 
асыратын құрылымдық бөлімшесі;

5) жер учаскесі – Кодекске сәйкес 
жер қатынастары субъектілеріне бекітіліп 
берілетін, тұйық шекара ішінде бөлінген 
жер бөлігі;

      6) мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты – мемлекеттік қызмет көрсетуге 
қойылатын, мемлекеттік қызмет көрсету 
ерекшеліктері ескеріле отырып, қызмет 
көрсету процесінің сипаттамаларын, ны-
санын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ 
өзге де мәліметтерді қамтитын негізгі та-
лаптар тізбесі;

7) "электрондық үкіметтің" веб-пор-
талы (бұдан әрі – портал) – нормативтік 

құқықтық базаны қоса алғанда, бүкіл 
шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа 
және электрондық нысанда көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтерге, табиғи монопо-
лиялар субъектілерінің желілеріне қосуға 
техникалық шарттарды беру жөніндегі қы-
зметтерге және квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің қызметтеріне қол жеткізу-
дің бірыңғай терезесі болып табылатын 
ақпараттық жүйе;

8) электрондық цифрлық қолтаңба 
(бұдан әрі – ЭЦҚ) – электрондық цифрлық 
қолтаңба құралдарымен жасалған және 
электрондық құжаттың дұрыстығын, оның 
тиесілілігін және мазмұнының өзгермей-
тіндігін растайтын электрондық цифрлық 
нышандар жиыны.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсе-
ту тәртібі

3. Мемлекеттік қызметті облыстар-
дың, республикалық маңызы бар қалалар-
дың, астананың, аудандардың және облы-
стық маңызы бар қалалардың жергілікті 
атқарушы органдары, аудандық маңызы 
бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық 
округтің әкімдері (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

4. Мемлекеттік қызметті алу үшін жеке 
және заңды тұлғалар (бұдан әрі – көр-
сетілетін қызметті алушы) портал арқылы 
көрсетілетін қызметті берушіге мыналар-
ды ұсынады:

1) көрсетілетін қызметті алушының 
ЭЦҚ-мен куәландырылған осы Қағида-
ларға 1-қосымшаға сәйкес жер учаскесінің 
нысаналы мақсатын өзгертуге арналған 
электрондық құжат нысанындағы өтініш;

2) жер учаскесінің нысаналы мақ-
саты өзгерген кезде, жер учаскесінің ка-
дастрлық (бағалау) құнына тең соманы 
бюджет кірісіне төлеу, Кодекстің қажет 
болған жағдайда, өзгертілген нысаналы 
мақсат үшін 2003 жылғы 20 маусымдағы 
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 
9-бабы 5-тармағына сәйкес кадастрлық 
(бағалау) құны мен осы учаске бұрын мем-
лекеттен сатып алынған баға арасындағы 
айырмаға тең соманы бюджетке төлеу 
қажет болған жағдайда, жер учаскесінің 
кадастрлық (бағалау) құны актісінің көшір-
месі.

Көрсетілетін қызметті алушылардан 
ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін 
құжаттарды талап етуге жол берілмейді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету про-
цесінің сипаттамасын, нысанын, мазмұны 
мен нәтижесін, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере 
отырып, өзге де мәліметтерді қамтитын 
қажетті құжаттар мен мемлекеттік қызмет 
көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың 
тізбесі осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәй-
кес "Жер учаскесінің нысаналы мақсатын 

өзгертуге шешім беру" мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет стандартында жазылған.

Жеке басты куәландыратын құжат ту-
ралы, заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы, дара кәсіпкерді тіркеу туралы не 
жылжымайтын мүлікке меншік құқығын 
растайтын дара кәсіпкер ретінде қыз-
метінің басталғаны туралы, жер учаскесі-
не құқық белгілейтін және сәйкестендіру 
құжаттары туралы, жер учаскесіне ауырт-
палықтың жоқтығы туралы мәліметтерді 
көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемле-
кеттік ақпараттық жүйелерден "электрон-
дық үкіметтің" шлюзі арқылы талап етеді.

Көрсетілетін қызметті алушының 
"жеке кабинетіне" мемлекеттік қызмет 
көрсетуге арналған сұранымның қабыл-
данғаны туралы мәртебе, сондай-ақ мем-
лекеттік қызмет көрсету күні мен уақыты 
көрсетілген хабарлама жіберіледі.

6. Көрсетілетін қызметті беруші 
кеңсесінің қызметкері осы Қағидалардың 
4-тармағында көрсетілген құжаттарды қа-
былдайды, тіркейді және оларды өтінішті 
қабылдаған күні көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысына не оны алмастыратын 
адамға береді.

Көрсетілетін қызметті алушы 2015 
жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Респу-
бликасының Еңбек кодексіне сәйкес жұ-
мыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс 
және мереке күндері жүгінген жағдайда, 
өтінішті қабылдау және мемлекеттік қыз-
мет көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс 
күні жүзеге асырылады.

Өтініш беруші құжаттар топтамасын 
толық ұсынбаған және (немесе) қолда-
нылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды 
ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті 
беруші 1 (бір) жұмыс күні ішінде өтінішті 
қабылдаудан бас тарту дайындайды және 
көрсетілетін қызметті алушының "жеке 
кабинетіне" көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының ЭЦҚ-сы қойылған электрон-
дық құжат нысанында хабарлама жолдай-
ды.

7. Көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы не оны алмастыратын адам құ-
жаттардың мазмұнымен танысады, қарар 
қояды және жер өз құзыреті шегінде 1 
(бір) жұмыс күні ішінде жер қатынастары 
жөніндегі уәкілетті органға не сәулет және 
қала құрылысы саласындағы құрылымдық 
бөлімшеге учаскесінің мақсатын өзгерту 
туралы өтініш жібереді.

8. Жер қатынастары жөніндегі уәкілет-
ті органның не сәулет және қала құрылы-
сы саласындағы құрылымдық бөлімшенің 
жауапты орындаушысы өз құзыреті шегін-
де өтініш келіп түскен күннен бастап 1 (бір) 
жұмыс күні ішінде жер учаскесін мәлім-
делген нысаналы мақсаты бойынша пай-
далану мүмкіндігін айқындайды және оны 

барлық мүдделі мемлекеттік органдарға, 
инженерлік және коммуналдық қамтама-
сыз ету жөніндегі тиісті қызметтерге бір 
мезгілде келісуге жолдайды. 

9. Келісуші органдар 3 (үш) жұмыс 
күні ішінде жер учаскесін мәлімделген 
нысаналы мақсаты бойынша пайдалану 
мүмкіндігі туралы тиісті қорытындылар 
береді.

10. Жер қатынастары жөніндегі 
уәкілетті органның немесе сәулет және 
қала құрылысы саласындағы құрылым-
дық бөлімшенің жауапты орындаушысы 
өз құзыреті шегінде қорытындылар келіп 
түскен күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде жер учаскесін мәлімделген нысана-
лы мақсаты бойынша пайдалану мүмкінді-
гін айқындайды.

11. Жер қатынастары жөніндегі 
уәкілетті органның жауапты қызметкері 
материалдарды жер комиссиясының қа-
рауына дайындайды.

12. Жер комиссиясының қорытынды-
сы жер учаскесінің нысаналы мақсатын 
өзгерту мүмкіндігі туралы ұсыныс жер ко-
миссиясына келіп түскен сәттен бастап 5 
(бес) жұмыс күні ішінде хаттамалық шешім 
нысанында екі данада жасалады. 

13. Жер қатынастары жөніндегі 
уәкілетті органның не сәулет және қала 
құрылысы саласындағы құрылымдық 
бөлімшенің жауапты орындаушысы өз құ-
зыреті шегінде жер комиссиясының тиісті 
қорытындысы келіп түскен сәттен бастап 
1 (бір) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қы-
зметті берушінің тиісті шешімін әзірлейді.

Аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл, ауылдық округ әкімдері шешім (өкім) 
қабылдаған жағдайда, жер комиссиясы-
ның қорытындысы көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесіне жіберіледі.

14. Көрсетілетін қызметті берушінің 
жер учаскесінің нысаналы мақсатын өз-
герту туралы не мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы шешімі жер 
комиссиясының тиісті қорытындысы келіп 
түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні 
ішінде қабылданады.

15. Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері портал арқылы көр-
сетілетін қызметті алушының "жеке каби-
нетіне" көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті адамының ЭЦҚ-сы қойылған 
электрондық құжат нысанында тиісті 
шешім жолдайды.

16. Көрсетілетін қызметті беруші мем-
лекеттік қызметтер көрсету мониторингінің 
ақпараттық жүйесіне мемлекеттік қызмет 
көрсету сатысы туралы деректердің ен-
гізілуін қамтамасыз етеді.

17. Ақпараттық жүйе істен шыққан 
жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылым-

дық бөлімшесінің ақпараттық-коммуника-
циялық инфрақұрылымға жауапты қыз-
меткерін дереу хабардар етеді.

Бұл жағдайда ақпараттық-комму-
никациялық инфрақұрылымға жауапты 
қызметкер техникалық проблема туралы 
хаттама жасайды және оған көрсетілетін 
қызметті беруші қол қояды.

18. Мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тартуға мыналар негіз болып табыла-
ды:

1) көрсетілетін қызметті алушының 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 
ұсынған құжаттарының және (немесе) 
оларда қамтылған деректердің (мәлімет-
тердің) дұрыс еместігінің анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының 
және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті ұсынылған материалдардың, 
деректердің және мәліметтердің Кодекстің 
9-бабының 5-тармағында және 97-бабы-
ның 3-2-тармағында белгіленген талап-
тарға сәйкес келмеуі;

3) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
талап етілетін Кодекстің 49-1-бабының 
5-тармағына сәйкес келісім туралы сұра-
нымға келісуші органдардың теріс қоры-
тындысы.

3-тарау. Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері бойынша көр-
сетілетін қызметті берушілердің және 
(немесе) олардың лауазымды адамда-
рының шешімдеріне, әрекеттеріне (әре-
кетсіздігіне) шағымдану тәртібі

19. Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша көрсетілетін қыз-
метті берушінің шешіміне, әрекеттеріне 
(әрекетсіздігіне) шағым көрсетілетін қыз-
метті беруші басшысының атына, мемле-
кеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау 
және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
беріледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушы-
ның шағымы Заңның 25-бабының 2-тар-
мағына сәйкес тіркелген күнінен бастап 5 
(бес) жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

Мемлекеттік қызметтер көрсету са-
пасын бағалау және бақылау жөніндегі 
уәкілетті органның атына келіп түскен көр-
сетілетін қызметті алушының шағымы тір-
келген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуы тиіс.

20. Мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көр-
сетілетін қызметті алушы Заңның 4-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес 
сотқа жүгінеді.

Бағлан ТӨЛЕЕВ, 
«Сүмбе  ауылдық округі әкімінің 

аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
бас маман-іс басқарушысы.

Ұмытылмас  есімдер

Былтырғы жылы еліміздің егемендігін қайта 
алғанына 30 жыл толды. Осы орайда өскен орта-
ны білу, өткенге көз жіберіп отыру бүгінгі күн та-
лабы. Ауданымыздың экономикасын, мәдениетін, 
денсаулық саласын  дамытуға көптеген жерле-
стеріміз еңбек еткен. Мал шаруашылығы сала-
сында еңбек етіп Қазақ ССР Жоғарғы Советінің 
депутаты болған Әбдібаева Күлән,  төл алудан об-
лыс чемпионы  болған сүмбелік озат шопан Өмір-
жанов Әлбибек,  қой қырқудан республикамыздың 
бес дүркін чемпионы атағын алған сарыбастаулық  
Айтбаева Тауархан, шаруашылық басшылары 
болған Социалистік Еңбек Ері Әшімбаев Нүсіп-
бек,Карл Маркс совхозын он үш жыл басқарған 
Байқанов Кеңесбай сияқты ардагер  азаматтары-
мызды мақтан тұтамыз. Сондай-ақ, халқымыздың 
денсаулығын сақтау барысында ауданымыздың 
бас дәрігерлері болған  Әлімов Мұқтар, Әлдибеков 
Болат және Естеусізов Нұрқожа сынды денсаулық 
сақшыларын  аудан жұрты ұмытпайды.  Осы  дәрі-
гер басшылықта болған  кезінде ауданымызда  ау-
дандық дәрігер-дермотолог болып көп жыл Әділов 
Сапар қызмет істеген.  Сапар Әділұлы 1944 жылы 
сегізінші сәуірде Шалкөде ауылында дүниеге 
келген. Әкесі Искаков Әділ Ұлы Отан соғысы-
ның ардагері, көп жыл  аудандық Тұрмыс-қажетін 
өтеу комбинаты мен аудандық Тұтыну қоғамын 
басқарған.   Сапар 7- сыныпты бітірген соң Алма-
ты қаласындағы республикалық медицина учи-
лищесіне оқып,  дәрігер-фельдшер мамандығын 
алған.  Елге келіп 1960 жылы Сарыжаз ауылын-

да, 1961-1962 жылдары Сүмбе 
ауылында бас дәрігер қызметін   
атқарған. Ол жылдары ауданда  
маман дәрігердің тапшылығы 
орын алатын. Қолынан іс ке-
летін, қабілеті бар Сапарды 
1962 жылы аудандық бас дәрі-
гер Мұқтар Әлімов, аудандық  
дәрігер- дермотолог қызметіне 
тағайындаған.  Сарыжаз бен 
Сүмбедегі дәрігерлік емхана-
дан тәжірибе жинақтаған Сапар 
өз жұмысын ойдағыдай атқа-
ра  білді. Ауруына дауа іздеп 
келген ауруларды емдеуде өз 
ісіне жауапкершілікпен қарады. 
Дәрігерлік қызметпен бірге Са-
пар аудандық волейбол коман-
дасының мүшесі болып, аудан спортын дамытуға 
өз үлесін қосқан спортшы. Аудандық волейбол 
жарыстарында «озат қорғаушы»  жүлдесін алған 
алғашқы ойыншы  болған. Қызмет бабымен аудан-
дық жасөспірімдер спорт мектебінде және аудан-
дық залалсыздандыру  мекемесінде басшылық 
қызмет атқарған кезеңдер де Сапар үшін табысты 
жылдар болды. Спортшы жастарға спорт-ден-
саулық кепілі екенін, денсаулықтарында иненің 
жасуындай кінәрат болмауын барынша түсіндіріп 
отырды. Сонымен қатар, олардың денсаулықта-
рының жақсы болуына барынша сергек қарай біл-
ді. Денсаулықтары мықты, жаттығулары жоғарғы 
деңгейде болған  спорт мектебінің жас спортшы-
лар арасынан жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткіз-
гендер қатары көп болды. Жастардың осындай 
жетістіктерге жетуіне  Сапардың да қосқан үлесі 
бар екені даусыз.  Елге сыйлы отбасынан шыққан 
Сапар өзі де өнегелі отағасы бола білді. Жолда-
сы қарасаздық Әлқожаева Алуан екеуі бес бала 
өсіріп, тәрбиеледі.Сапардай әкеден, Алуандай 
анадан тәрбие алған ұлдары Рүстем Ішкі істер са-
ласында майор шенін алған полиция қызметкері. 

Қыздары Анар Алматыдағы 
Ғабит Мүсірепов атындағы 
балалар мен жасөспірімдер 
театрында актриса болса, Гүл-
шат дене тәрбиесінің мұғалімі 
болуда. Бақыткүл Алматы қа-
ласындағы үлкен өндіріс са-
ласының технологы қызметін 
атқарады. Алуан қазір неме-
релерге бас-көз болып, солар-
дың тәрбиесімен айналысу-
да.  Әріптестерінің арасында 
беделге ие болып, құрметке 
бөленген Сапар қолының бос 
кезінде кітап оқумен айналыса-
тын. Абай атасы мен Мұқағали 
Мақатаевтың көптеген өлең-
дерін жатқа айтатын. Сонымен 

қатар Сапар өз ауласында бау-бақша  мен көкөніс 
өсірумен айналысатын. Оның балықшылық қа-
білеті бар екенін достары жақсы біледі.  Өмірінің 
51 жылын туған елінің денсаулық саласына ар-
наған Сапардың еңбегі ескерусіз қалмай  Алма-
ты облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
Мақтау Грамотасымен және еліміздің  Денсаулық 
сақтау министрлігінің Алғыс хаттарымен марапат-
талған. Сапардың денсаулық саласындағы еңбе-
гін еске алған аудан әкімдігі Сапарға  Райымбек 
ауданының "Құрметті азаматы" атағын берген.                                                                                                                        
Соңғы жылдары ел басының «Болашаққа бағдар 
және рухани жаңғыру» бағдарламасына сай кезін-
де аудан көлеміндегі түрлі салада еңбек еткен 
ардагерлеріміздің еңбектерін насихаттап, халыққа 
жеткізіп отыру заман талабы. Сондай ардагердің  
бірі  өмірден өткен Әділов  Сапар. Кезінде бірге 
жүріп, дәмдес болған Сапардың жатқан жері жай-
лы болып, артындағы ұрпақтарына Алланың көзі 
түзу болсын дейміз!  

Беркін ӘКЕБАЕВ, 
Алматы қаласы.

Салық және халық

Мобильді 
аударымдар

Қараша айының соңында Сенат 
депутаттары мобильді төлемдер мен 
аударымдарды реттейтін заң жобасына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу жай-
лы заң жобасын әзірледі. Күні кеше ғана 
Қасым-Жомарт Тоқаев халық қалаулы-
ларының бастамасын мақұлдап, тиісті 

заңға қол қойды. Негізгі жаңашылдықтың 
бірі – кәсіпкерлердің ұялы телефон 
арқылы жасаған аударымдарын фиска-
лизациялау, яғни тіркеуді міндеттеу.

– Қазіргі уақытта әлеуметтік желілер-
де жеке тасымалдаумен айналысатын 
адамдарға мобильді аударымдардан 
бас тартуға және қолма-қол есеп айы-
рысуға шақыратын ақпарат таратылуда. 
Осыған байланысты МКД келесіні түсін-
діреді: бірінші кезекте – бұл жеке тұлға-
лардың аударымдарына еш қатысы жоқ. 
Жеке тұлғаларға сатып алу немесе ауда-
рым жасау кезінде салық салынбайды.

Яғни, туған-туыстардың және жеке 
тұлғалар арасындағы аударымдар салық 
салу объектісіне жатпайды. Енді жеке 
кәсіпкерлерге арналған ережеге тоқта-
лайық. Мысалы, такси қызметіндегілер 
патент негізінде арнайы салық режимін 
қолдана алады. Аталған жаңашылдық 
бойынша мөлшерлеме жалпы табыстың 
тек 1 пайызын құрайды. Аз-кем матема-
тикалық түсіндіру: егер айлық табыс 300 
мың теңгені құраса, онда мемлекетке 
төленетін сома 3 мың теңге болады.

Райымбек ауданы бойынша 
кірістер басқармасы.



Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері
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Аты осы уақытқа дейін онша көп 
аталмай келген бұл адамның өмірі күр-
меуі көп күрделі қайшылықтарға толы. 
Тағдыр кезінде оның ата-бабасына да 
сондай соқтықпалы- соқпақсыз қиын 
жолды ұсынған екен. Олай дейтініміз, 
Жақыпбердінің арғы тегі Әз Тәуке тұ-
сында өмір сүрген Әлмерек абыздан 
бастау алады. Күмбезі Алматы іргесін-
дегі Покровка елді мекенінде тұрған 
осы әулиенің бел баласы Жәнібек ел 
аузында жалғыз жортып жау түсір-
ген ақкөз батыр ретінде қалса, одан 
кейінгі ұрпақтарының бірі - Пұсырман 
өз заманының үлкен мәмілегер ада-
мы болыпты. Оған дәлел, Қытайда 
шыққан «Қазақтың қысқаша тарихы» 
кітабындағы: «1758 жылы қарашада 
Төле бидің баласы Жолан, Хангелдінің 
інісі Пұсырман елші болып астанаға 
барып, Жиянь-Лунь патшаға жолықты 
(ҚХР, «Шыңжаң» баспасы, 1987 ж., 
466-467-беттер)», – деген дерек. (Осы 
жерде оқырмандарға мұндағы Хан-
гелді деп отырған адамның атақты 
Райымбек батырдың атасы, ал астана 
сөзінің Бейжің де, Жиянь-Лунь дегені 
Ежен хан екенін айта кеткіміз келеді – 
авт.).

Жақыпбердінің төртінші атасы 
Пұсырман міне, осындай адам болса, 
оның одан бергі бір бабасы Тазабек 
Жетісу генерал-губернаторы Г.Колпа-
ковский әскеріне қарсы шыққан, 1871 
жылы тараншылардың сатқындығы 
салдарынан қолға түсіп, казак-оры-
стардың айуандығымен атылған ба-
тыр ретінде ел аузында қалған адам. 
Ал, одан бергі тарихқа үңілер болсақ, 
оның ағасы Әубәкірдің 1916 жылғы 
Қарқара көтерілісіндегі жанкешті ерлі-
гі ойға оралмай қоймайды. Бұл кісінің 
ғаламаттығы сол, бас көтеру аяусыз 
басып-жаншылғаннан кейін оған же-
текшілік жасаған 16 адамды Қарақол 
станцасының түрмесіне түн ішінде 
апарып атқанда, үш оқ тисе де өлмей, 
дуалдан секіріп кетіп жасырынып тірі 
қалғандығы. Осы оқиға ұлы жазушы 
Мұхтар Әуезовтің «Қилы заман» рома-
нында өте шебер суреттеліп, Әубәкір 
аталмыш шығарманың басты кейіп-
керлерінің біріне айналған. Айтпақшы, 
Мұхаңның Қарқара көтерілісі туралы 
жоғарыдағы туындысында өзіміз сөз 
етпек боп отырған Жақыпберді мерген-

нің де прототипі бар. Ол онда Жанпей-
іс деген атпен бейнеленген. 
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Осы күні баспасөз беттерінде 
нақты деректерге сүйенбей, «сөйт-
кен екен», «болыпты-мыс», «солай 
сияқты» деген топшылауларға толы 
дүниелер көбейіп кетті. Біз бұл мақа-
ламызда ондай дүдәмал, сенімсіз нәр-
селерден бойымызды аулақ салып, 
нақты мәліметке сүйенетінімізді ашып 
айтқымыз келеді. Оған дәлел – кезінде 
Жақыпбердіні көзімен көрген, кейіп-
керіміздің 1929-1933 жылдардағы әре-
кетін бала кезінде есте сақтап қалған 
адамды тауып, жолығып сөйлескен-
дігіміз. Ол – мергеннің ағасы Әубәкір-
ден туған Бәукей ақсақал. Кеңестік 
Қазақстандағы НЭП, кәмпеске дүрбе-
леңінде шекараның арғы бетіне ауып, 
Шыңжаңда жастық шағы өткен, есейе 
келе сондағы үш аймақ төңкерісі қата-
рында болып, Шығыс Түркістан армия-
сының полковнигі шенін иеленген бұл 
кісі қазір Алматының түбіндегі Покров-
ка елді мекенінде Әлмерек абыз күм-
безінің шырақшысы болып отыр. 81 
жастағы қарияның сөзі әлі ширақ, ойы 
орамды. Өткен күндерін жадуалдай 
жатқа біледі.

– Мен 1922 жылы туғанмын,– дей-
ді ақсақал. – Қарқара өңіріндегі кәм-
песке, яғни, тәркілеу басталғанда 7-8 
жастағы бала болатынмын. Ес біліп 
қалған кезім ғой. Сондықтан да ауыл-
дағы оқиғалардың көбі күні бүгінге дей-
ін көз алдымда. Әңгімені кәмпескеден 
бастап отырған себебім, Жақыпберді 
атамыздың елі үшін жанын шүберекке 
түйіп, басын тауға да, тасқа да соққан 
жанкешті әрекеті сол 1929-1933 жыл-
дармен тұспа-тұс келеді.

– Ал оған дейін ше?
Бәукей қарияның айтуынша, алты 

жасында ат құлағында ойнап, мү-
шелінде мерген атанған, содан соң 
Жетісуға Түркістан жақтан ауып келген 
ауыз әдебиетінің білгірі Жүсіпбек қожа 
Шайхысламұлынан дәріс алған Жақы-
пберді нағыз сегіз қырлы, бір сырлы 
намысқой тау ноянының өзі болған. 
Әсіресе, оның құралайды көзге атқан, 
оғы жерге түспеген мергендігі өзінше 
бір жыр-аңыз. Оған төмендегідей мы-
салдар анық дәлел.

– Кеген өңірінде Қасымбек 
Қашқынбаев деген ел-жұртқа сыйлы 
қария болды,– дейді Бәукей ақсақал. 
– Жасы 90-нан асып барып бақилыққа 
аттанған бұл кісі Николай патша зама-
нында уезд кеңсесінде писарь, Кеңес 
өкіметі кезінде ұзақ жыл аудандық сот 
қызметтерін атқарған адам еді. Міне, 
сол Қасекеңмен Қытайдан атамекен-
ге қайта оралған 1956 жылы Жақып-
бердінің мергендігі мен бекзат тұлғасы 
туралы өз көзімен көрген жайтты за-
мандасы Әшім Досбаев ақсақалға бы-
лай деп әңгімелегені бар: «1913 жылы 
Қарқара жәрмеңкесінде Романовтар 
тұқымының патша тағына отырғанына 
300 жыл толуына байланысты үлкен 
той өтті. Бүкіл Албан-Бұғы жиналған 
бұл мерекеге уездегі ұлық та келген. Бір 
мезетте тойдың қызығын көріп тама-
шалау үшін арнайы жасалған мінбеде 
отырған оның алдынан астында сүлік-
тей қара жорға аты бар Жақыпберді 
салдыртып өте шықты. Сонда оған көзі 
түскен ұлық мергенді шақыртып алды 
да: «Сен маған мына астыңдағы сәй-
гүлігіңді бер. Орнына жақсы екі ат ала-

сың», – деді. Бұған Жақыпберді: «Жоқ, 
жоғары мәртебелім, өтінішіңізді орын-
дай алмаймын. Өйткені, осы атымның 
тайпалған жүрісіне тербеле отырып 
атқан оғым мүлт кеткен емес, ныса-
наға дәл тиеді», – деп жауап берді. 
Сол мезетте олардан қашықтау жер-
мен аттылы екі қырғыз қиыстай өтіп 
бара жатты. Оның біреуінің атының 
құйысқаны үстінде томпайып тұрған 
күміс қалыпты көзі шалып қалған ұлық: 
«Сенің айтқан сөзің шын болса, ана 
әшекейді атып түсірші», – деді мерген-
ге сынай қарап. Сол-ақ екен Жақып-
берді тақымындағы мылтығын суырып 
ала сала құйысқанның қалыбын және 
ат үстіндегі қырғыздың басындағы қал-
пағын ұшырып түсірді. Қас пен көздің 
арасында болған мына оқиғаға қайран 
қалған ұлық: «Жарайды, бара бер», – 
деп таңғалған бойда отырып қалды».

Бәукей ақсақалдың сол Кеген 
өңіріндегі Тақабай қариядан естіген 
екінші бір дерегі де көңіл аударарлық 
жайт. 20-жылдардың аяғында біз сөз 
етіп отырған Қарқара аймағына атақты 
Ораз Жандосов бірінші хатшы боп ке-
леді. Жақыпбердінің есіміне сырттай 
қанық ол кісі бір күні мергенмен танысу 
үшін оны өзі аң аулауға шыққан кезде 
түстеніп отырған ауылға шақырта-
ды. Аман-саулық сұрасқаннан кейін: 
«Жұрт сізді атқан оғы жерге түспеген 
адам дейді. Сол өнеріңізді көрсек», – 
деп қолқа салады. Сонда бердеңкесі-
не сүйеніп орнынан көтерілген Жақы-
пберді Оразды далаға ертіп шығады 
да шырқау көкте шырылдап тұрған бо-
зторғайды көрсетіп: «Осыны алдыңы-
зға топ еткізсем, нендей сый-сияпат 
жасар едіңіз?» – дейді. «Қалау өзіңіз-
ден болсын», – деп жауап береді оған 
аупартком хатшысы. Осыны естіген 
мерген мылтығын көтере беріп кезен-
ген бойда-ақ бозторғайды бұрқ еткізіп, 
қауырсындарын көк жүзінде қаңғалақ 
ойнатады. Дем арасындағы дәлдікке 
ерекше сүйсініп, қайран қалған Ораз 
сонда оған өзі аң аулауға алып шыққан 
50 тал қазыналық зауыт оғын түгел 
сыйлаған екен.

Жақыпберді туралы Кеген, На-
рынқол елінің аузында күні бүгінге 
дейін аңыз боп жүрген үшінші бір әң-
гіме тіпті, ғажап. Ол мергеннің 1929 
жылы Қулық тауының Айырлы асуын-
да аэроплан атып түсіруі. Естіген адам 
сенер-сенбес бұл оқиға қалай болған 
дейсіздер ғой. Айтайық. Сол жылы Ал-
матыға Кеген мен Шонжы, Нарынқол 
аймағындағы жергілікті өкімет орында-
рынан: «Кәмпеске мен ұжымдастыру-
ды жұрт түсінбей жатыр. Олар ортақта-
судан гөрі өздерінің бұрынғыдай жеке 
тіршілік етуін қалайды. Сондықтан да 
малдарын артельге бергісі келмей, 
шекараның арғы бетіне көшіп кетуде. 
Оларды застава мен кордондардан жа-
сырын өткізушілер – Сырт асуындағы 
қырғыз Жақсылық Жантай, Нарынқол-
дағы Мергенбай және Кеген өңірінде-
гі Жақыпберді. Тау іші қазір осындай 
бандыларға толып кетті. Көмектесіңіз-
дер,» – деген дабылдар көбейіп, бұл 
облыс орталығындағы тиісті органдар-
дың қатты алаңдаушылығын туғызады. 
Осы мәселеге байланысты өткізілген 
жиналыста ОГПУ басшылары ақылда-
са келіп, Тянь-Шань сілемдеріне ұшақ 
жіберіп, сол арқылы таулы аймақтың 
арғы бетке ел өтеді-ау деген асулары-
на барлау жүргізуге, қажет деп табыл-
са бейбіт, алаңсыз кетіп бара жатқан 
көшті оқпен жасқап кері қайтаруға 

шешім қабылдайды. Осы мақсатпен 
Алматыдан шығысқа бет алған аэро-
план Жаркент гарнизонын қоналқалық 
лагерь етіп, тауды үш күн шарлайды. 
Төртінші тәулікте елсіз аңғарды бой-
лай шұбап, асуға қарай көтеріліп келе 
жатқан бір көшті байқайды. Бұл шолақ 
белсенділердің шошаңдауынан әбден 
запы болған әрі ұжымдасуды қаламай 
жеке тірлік кешуді көксеген елді Қытай-
ға бастап алып бара жатқан Жақып-
бердінің кезекті сапары еді. Ұшқыштар 
мұнда құралайды көзге атқан атақты 
мергеннің барын қайдан білсін, жа-
байы қазақтар мына «темір қанат 
құстан» қорқады деген оймен көштің 
үстімен: «Қайт, кері қайт!» – дегендей 
дүрілдетіп бір өтеді. Екі өтеді. Үшін-
шісінде тіпті тырсылдатып оқ себелеп 
те кетеді. Жұрт абыржиды. Сонда 
Жақыпберді: «Қорықпаңдар. Мен қазір 
мұның қазанын (бензин багын айтқаны 
болуы керек – авт.) қақ айырамын. Тек 
сендер топталмай, шоғырланбай бы-
тырай жүріп отырыңдар!», –деп айғай 
салады. Сөйтеді де өзі кері оралып 
келе жатқан аэропланның жақында-
уын күтеді. Байқайды, ұшақ тым ер-
кінсіп кеткен. Әдеттегіден де төмен 
ұшып келеді. Тағы оқ жаудырмақ-ау 
шамасы. Иә… Бір мезетте жұрт тарс 
еткен мылтық дауысын естиді. Сол-ақ 
екен «темір қанат құс» шайқалақтай 
бастайды. Іле-шала артынан ақшыл 
бу сияқты сыздықтаған түтін көрінеді. 
Ақыры не керек, ол көштің үстінен 
күңірене өткен күйі бір шақырымдай 
жерге барып гүрс ете түседі. 

Бұл өзі – шын болған оқиға. Олай 
дейтініміз, біріншіден, Айырлыдағы 
аэроплан хикаясы ел есінде тегін-
нен-тегін қалған жоқ. Сондықтан да 
ол міне, ел аузында жетпіс жылдан 
бері айтылып келеді. Екіншіден, Жақы-
пбердінің оғынан жер сүзе құлаған 
«темір қанат құс» иен тауда көпке дей-
ін жатқан. Оған ұшақтың алюминий-
мен құрсауланған фанер корпусының 
қалдықтарын қырқыншы жылдардың 
ортасына дейін көрдік деген аңшылар-
дың сөздері куә. Үшінші, сол заманда 
мергенмен бірге жүріп, бірге тұрған, 
кейін атамекеннен ауған қазақтардың 
тағдыры туралы дастан жазып, Қытай-
да атылған Әуезхан ақынның жоғары-
дағы оқиғаны жырға қосқандығы. Әң-
гіме иесі Бәукей ақсақалдың айтуына 
қарағанда, ақынның аталмыш даста-
нында: «Талқандап пулеметті бесатар-
мен, Жақыпберді шын жүрек жұтқан 
ағам. Айырлы асуында аэропланды 
атып, Жалғыз оқпен оны да жыққан 
ағам» – деген жолдар бар екен. Мұны 
біз өлең деп қана қарамай, дерек деп 
те ұғуымыз керек.
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– Айырлы асуындағы аэроплан 
оқиғасынан кейін, – дейді Бәукей ақ-
сақал, – ОГПУ қызметкерлері Жақы-
пбердінің артынан мықтап түсті. 
Жергілікті өкімет орындары оны енді 
ауыл-аймақ арасындағы бас асауы 
басылмаған адам деп емес, мемле-
кетке қарсы оқ атқан қауіпті элемент 
деп тапты. Сөйтті де шекара бойын-
дағы комотрядтарға оны қайткенде 
де ұстап, жазалауға арнайы тапсырма 
берді. Осыны біліп, сезген мерген 1929 
жылдан кейін атамекенге ат ізін сал-
май кетті. Содан тек туған елге 1930 
жылдың наурызында ғана бой көрсет-
ті. Бұл оның жақын-жұрағаттарын арғы 
бетке әкетуге келген соңғы сапары еді. 

Сол көштің ішінде 8 жастағы мен де 
бар болатынмын.

– Ол оқиға қалай болды? Сон-
дағы көштен есіңізде ерекше сақталып 
қалған жайттар деп нені айтар едіңіз?

– Есімде қалғаны мергеннің әр 
жерде отырған бүкіл туған-туыстарын 
Қулық тауының үстіндегі Өмірбай қы-
стауына жинағандығы. Бұл – атажұрт-
тан аттанардан бір тәулік бұрын болған 
оқиға. Сол күні кешке: «Біздің қайда 
түнеп жатқанымызды білдіріп қоя-
ды», – деп ауылдағы ұлып, үріп әбден 
мазаны алған бүкіл итті атқызып та-
стағандығы. Сосын ол кісінің көш ұзап 
кеткенше комотрядты сай аузында 
бөгей тұру мақсатымен өзі бас болып 
тосқауылға қалғандығы. Таң ата ауыл 
қыстаудан қозғалып, асуға көтерілді. 
Міне, сол кезде етекте атыс басталды. 
Біраздан кейін мылтық үні басылып, 
түс бола бере тосқауылға қалған 
топ көшке аман-есен келіп қосылды. 
Сөйтсе, оқиға былай болған екен. 
Атыс басталғанда Жақыпберді ОГПУ 
әскерінің құрамында жүрген туысы Бе-
решев Жолдасбай деген кісіні танып 
қалады. Оңтайы келген бір сәтте мер-
ген: «Әй, Жолдасбай! Ана кәмәндіріңе 
айт, біз қан төгу үшін жүргеніміз жоқ. 
Жолымызды бөгемесін. Әрқайсымыз 
өз жөнімізге кетейік. Әйтпесе қиын бо-
лады», – деп дауыстайды. Жолдасбай 
бұл сөзді орыс бастығына түсіндірген 
болуы керек, мылтық үні саябырсып 
қалады. Бірақ, аздан кейін ашуланып, 
ызбарланған сөз естіледі де, ОГПУ 
бастығы қорбаңдап орнынан көтеріле 
береді. Сол мезетте мергеннің сарт 
ете түскен оғынан оның басындағы 
фуражкасы жерге ұшып түседі. Екі 
арада тым-тырыс тыныштық орнайды. 
Біраз уақыт өткен соң тосқауылдағы 
жігіттер қарсы жақ адамдарының шепті 
тастап жылыстай кетіп бара жатқанын 
байқайды.

Жә… Содан біздің көш жеделде-
те жүріп отырып бір ойпатқа түскенін 
білемін. Осы жерде телеграф баға-
налары кездесті. Оны көрген мерген 
жанындағы жігіттерге бірдеңе деп бұй-
рық беріп жатты. Сол-ақ екен олардың 
біреуі қанжығасындағы қыл арқанды 
шешіп алып, оны әуеге қарай лақтыр-
ды да жіп ұштығын екі жағынан төмен 
қарай басып, зыңылдап тұрған сым 
темірлерді бырт-бырт үзді. Енді ойлап 
қарасам ол телефон байланысы жұ-
мыс істемесін, Жаркент пен Алматы 
хабарсыз қалсын деген әрекет екен 
ғой.

Келесі күні таң ағарып атқанда 
Қорғас шекарасындағы үсті сірескен 
көк мұзды үлкен өзенге келдік. Шатқа-
яқтай тайғанаған көліктерді демеп 
арғы бетке өткенімізде артымыздан 
аттарының құйрықтары шорт кесілген 
оншақты адам пайда бола қалды. «Ко-
мотряд!..» – деді үлкендер жағы. Көріп 
тұрмыз, олардың екі-үшеуі аттарына 
қамшы басып, жарқабақтан етектегі 
мұзға түсе бастады. Сол сәтте Әбіш 
батыр түйенің қомындағы бесатарын 
жұлып алды да: «Әй, бізде де мылтық 
бар. Жан керек болса қайтыңдар,» – 
деп айғай салды. Солдаттар шамасы 
көштегі кісілерді құралсыз тобыр деп 
ойлап, елді кері қайтара айдап әкетпек 
болса керек. Мына дауысты естіген 
соң олар жағаға қарай кілт бұрылды 
да, барлығы өзенді бойлаған күйі Іле 
жаққа желе жортып кете барды.

Осылайша шекарадан да өттік. Ал-
дымызда суық та сұрқай дала көсіліп 

2003 жылдың 21 маусымында «Известияда» жазушы-киносценарист Рустам Ибраги-
бековтің газет тілшісімен сұхбаты жарияланды. Сонда Әзірбайжан қаламгері: «Дүние жүзі 
әлмисақтан бері гладиаторлар мен ковбойлар, самурайлар, сондай-ақ рыцарьлар туралы 
жақсы біледі. Енді әлемге номадтар хақында мағлұмат беретін кез жеткен жоқ па?!» деген 
жақсы бір ой айтты.

Шынында, номадтар дегеніміз кімдер осы? Ол: «Көшпелілер!»– деп айтар едік біз. Иә… 
иә, көшпелілер. Бұл атау кеңестік кезеңдегі тарихи оқулықтарда онша көп қолданылған 
жоқ. Оның орнына түземдіктер мен варварлар, яғни, тағылар, жабайылар деп атауға 
көбірек «мән» берілді. Осы жолдардың авторы мысалы, номад сөзін ең алғаш 1971 жылы 
КазГУ-дің 2-ші курс студенті боп жүрген кезінде жазушы-ғалым Мұхтар Мағауин құрасты-
рған «Алдаспан» жинағынан оқып білгені бар. Сөйтсек, оның мазмұны шырышы бұзыл-
маған арда табиғат аясындағы алаңсыз күн кешкен дала перзенттері ұғымын білдіреді 
екен ғой. Ал, бұл дегеніңіз көшпелілер, яғни, біздің ер де өр мінезді ата-бабаларымыздың 
өзі емес пе?!

Бір ғажабы таза номадтар, ұлы дала ұланы – нағыз нояндар кезінде өздерінің қандай 

жандар болғанын ірі сөзімен, кесек мінезімен дәлелдеп кеткен. Оның эталоны, мәселен 
ХV ғасырдағы жауынгер жырау Қазтуған мен Доспанбет. Оның образы – мысалы ХVІІ-ХVІІІ 
ғасырлардағы Жиембет пен Ақтамберді. Оның символы сондай-ақ, ХІХ ғасырдағы қазақ 
даласын буырқандырып-бұрсандырған хан Кене. Ал ХХ ғасырда ше? Жоқ. Номадтарға 
бұл дәуір қырын келді. Оған себеп, дәл осы кезеңде олар өмір сүріп, ғұмыр кешіп келген 
ортаның түрлі төңкерістер сапырылысына түсіп, қоғамның сұмдық саясаттанып кетуі еді. 
Бұл атам заманнан бері арда табиғат аясында алаңсыз күн кешкен көшпелілерге ұнамады. 
Еркіндігін, бейғам тірлігін аңсап, олай бұлқынды, былай бұлқынды. Бірақ, иә, бірақ бол-
мады. Бостандық үшін бастарын беріп тынды. Олар мәселен, Нарындағы Құныскерей, 
Арқадағы Кейкі, Жетісудағы Жақыпберді сияқты арыстар-тын. Ноқтаға басы сыймаған 
бұл номадтардың алғашқы екеуінің есімі мерзімді басылымдардағы әр кезгі жарық көр-
ген мақалалардан жақсы таныс. Бұған қоса, жазушы Ақан Нұрманов кезінде Кейкі батыр 
туралы «Құланның ажалы», қаламгер Марат Мәжитұлы Құныскерей жөнінде «Құмдағы із» 
деген романдар да жазған. Ал, Жетісудағы Жақыпберді мерген ше? Ол кім? Төмендегі әң-
гіме міне, енді сол жайында болмақ.
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Ерлік елге -мұра, ұрпаққа -ұран
жатты. Көзге қырау басқан шилер мен 
шоқыларда қалбаңдаған бірен-саран 
қарға-құзғыннан басқа ештеңе көрін-
бейді. Көштегі жұрт үнсіз. Әлсін-әлсін 
арттағы мұнарта қалып бара жатқан 
Қалжат қыраттарына жалтақтап қарай 
береді. Дариға-ай десеңізші, олардың 
көбі енді атажұртқа қайта оралмасын 
сезгендей. Міне, сол күннен бастап 
біздің жат жердегі өкініш пен өксікке 
толы өміріміз басталған еді. 
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Аталарымыздың тағдыр тәлке-
гімен қиналып, қыспаққа түскен кез-
дерінде: «Қайда барсаң да Қорқыттың 
көрі», – деп налитыны бар емес пе?! 
Міне, осы сөз тұп-тура 1929-1932 
жылдары кеңестік Қазақстаннан Қы-
тайға ауған қандастарымызға қаратып 
айтылған сияқты. Олай дейтініміз, 
қызыл террордан өлдім-талдым деп 
әзер құтылып, арғы бетке енді ғана 
тырнақ іліктірген жұртты мұнда тағы 
бір зобалаң күтіп тұрған еді. Ол үркін-
шілікке ұшыраған босқындардың жер-
гілікті жердегі атқамінерлер тарапынан 
сұмдық әлеуметтік кемсітушілікке 
ұшырағандығы болатын. Оған мысал 
ретінде бір ғана жайтты, яғни, Қытай 
жеріне Алматы облысының Қорғас, 
Қалжат өңірлерінен өткен қандаста-
рымызды сібе мен дүнгендер, На-
рынқол аймағынан барғандарды қал-
мақтар аяусыз тонап, мал-мүліктері 
мен киім-кешектеріне дейін тартып 
алғанын айтсақ та жеткілікті ғой деп 
ойлаймыз. Мұндай зорлық-зомбылық 
көрсетуден сол жердің тұрғылықты қа-
зақтары – қызайлар да қалысқан жоқ. 
Олардың сондағы істегендері есі ауып, 
іргесін қымтай алмай жатқан босқын-
дар ауылының малын барымталап, 
сондағы момын шаруа адамдарының 
жібі түзу әйелдеріне көзін тігу сияқты 
қысастықтар еді. 

Осындай тізе батырудан тек 
Жақыпбердінің ауылы ғана аман-тын. 
Қарқарадағы атақ-даңқы шекараның 
Қытай жақ бетіне өзінен әлденеше 
жыл бұрын ерте жеткен мергенге мұн-
дағы шынжыр балақ, шұбар төстер өк-
темдік таныта алмады. Аруақты жан-
ның айбатынан ығып, онымен тек «сіз» 
деп сөйлеуге мәжбүр болып жүрді. 
Көп кешікпей осыны байқаған басқа 
босқындар Жақыпбердіні жиі жаға-
лайтын болды. Өйткені олар батыр 
ауылына келіп орын тепсе, жәбір-жа-
падан аман қалатынын біліп-сезген 
еді. Өзін арқа тұтқан мұндай жандар-
ды мерген жатсынбады. Оларды қол-
дап, бауырмалдық көрсетіп отырды. 
Сөйтіп, оның ауылының іргесі кеңейе 
берді. 

Бірақ… Иә, бірақ… Уақыт өте келе 
Қытай қазақтарының атқамінерлері 
мен Жақыпбердінің арасындағы бей-
тараптық бұзылып, мәселенің ушығуы 
міне, нақ осы жерден келіп шықпасы 
бар ма? Кеудесін ешкімге бастырғы-
сы келмейтін «қайдағы бір қашқын-
ның» көз алдарында бедел алып бара 
жатқанын байқаған бай-манаптар оны 
қайткенде де тізерлетуді ойласты-
ра бастады. Оның бірден-бір жолы 
жоғары жаққа «жоқты бардай, барды 
құдай ұрғандай» етіп, қара жерге көк 
аспанды төндіре көрсетіп хат жазу 
еді. Ақыры олар солай етті де. 1931 
жылдың көктемінде тұрғылықты қа-
зақтардың бір топ ақалақшы, зәңгілері 
Қытай өкіметінің Іле уәлаятын билеуші 
ұлығы Дутыңға: «Елде   Жақыпберді 
деген қашқын пайда болды. Оның 
маңындағы 50 шамалы үйдің бар-
лығының мылтықтары бар. Қарула-
рыңды тапсыр десек, оған ешқайсысы 
құлақ аспайды. Ел адамдары бұлар-
дан қорқып, қатты үрейленуде. Сіз 
бізді мархабат етіп, қолымызға тамға 
ұстатып жұрт басқаруға қойдыңыз. 
Өзіңіздің өкіліңіз біздерді, мәртебелі 
тақсыр, ол көзіне де ілгісі келмейді. 
Сондықтан сіз оған шара қолданып, 
хань жұртына адал пенделеріңізді 
қорғауыңызды жалбарынып сұрай-
мыз», – деген мазмұнда шағым түсірді. 

Жергілікті қазақтардан мұндай 
әрекетті күтпеген мерген не істерін 
білмеді. Қатты күйінгені сонша: «Бүй-
тіп тірі жүргенше сонау 16-жылғы 
Қарқара көтерілісінде неге өліп кет-
педім екен», – деп бір ойлады. Содан 
соң шекарадан қайта өтіп, Жаркенттегі 

ОГПУ-ге: «Не істесеңдер де еріктерің. 
Міне, мен келдім. Сүйегім жат жердегі 
қарға-құзғынға жем болғанша, туған 
жерде қалсын», – деп Кеңес өкіметіне 
өз еркімен барып берілуге де тәуекел 
етпек болды. 

Осындай әрі-сәрі күйде жүр-
ген кезде тұрғылықты елдегі адал 
ниет дос-жар адамдар оған: «Қытай 
ұлықтарының көз алды тар да арты 

кең келеді. Өкіметтің қабағы жібігенше 
ауылыңызбен көзден таса бола тұрға-
ныңыз жөн. Бұған лайық жер де бар. 
Ол Тянь-Шаньның меңіреу түпкіріндегі 
Қаңғал тауы. Соның адам аяғы жетпес 
Ақбұлақ сайына барып қоныстаныңыз. 
Сұқ көзден аулақ болсаңыз уақыт өте 
келе оқиғаның ізі суып, дабыр да ба-
сылар, жағдай да жақсарып қалар», – 
деп кеңес береді. 

– Бізге ниеттес адамдардың ай-
тқан Қаңғал тауы бір ғажап жер екен, 
– деді жоғарыдағы жайттардың бәрін 
баяндап келіп сәл тыныс алған Бәукей 
ақсақал. – Төңірек ну орман. Оған кіріп 
кеткен жан арнайы жолбасшысы бол-
маса қайдан келіп қайдан шыққанын 
білмей дал болары хақ. Сол қалың жы-
ныстың қақ ортасында Аят дейтін алаң 
бар екен. Көш осы жерге келіп жүктерін 
түсірді де тірлік ету қамына кірісті. Үл-
кендер бөрікбас қарағайлардың діңін-
дегі ұсақ бұтақтарды сылып тастап, 
оның төңірегіне ұзын сырықтарды уық 
сияқты етіп тіреген күйі үстін жалбыз-
бен жауып тастағанда, ол алты қанат 
үйдің көлеміндей жаппа тәрізді күрке 
болып шыға келді. Ауыл адамдарының 
барлығы алаң жиегін айналдыра осын-
дай «үйлер» жасап алды. 

Осы жерде бір жарым жылдай 
тұрдық. Сол уақыт ішінде Жақыпберді 
Іле бойындағы шекара әскерлерінің 
бастығы Мадарын жіберген 30 шерік-
тің екі жорығын тас-талқан етіп, ауылға 
беттетпей кері қайтарды. Артынша жа-
сақ үшінші рет келе жатыр екен деген 
хабар тағы естіліп қалды. Сол кезде 
шолғыншы жігіттер мергенге Қаңғал 
тауының түпкірінде өздері мекендеп 
отырған мына Аят алаңынан да қо-
лайлы Ақбұлақ деген жайлаудың бар 

екенін айтып келді. Оның кереметтігі 
сол, аталмыш жердің төңірегі төбеңе 
қарасаң тақияң түсер құзар шыңдар-
мен қоршалғандығы еді. Ал сайдың 
аузы атты адам: «Алла!» деп әрең 
өтер қақпатаспен тұйықталыпты. Осы 
қылтаға жете берер жерде адуын тау 
өзені арқырай ағып жатыр. Оның өткел 
берер тарлауыт бір тұсында небәрі екі-
үш бөренеден тұратын селкілдек көпір 

бар болып шықты. Ол алмалы-сал-
малы екен. Көш өтіп кеткен соң бұл 
қарағайларды арқан мен қақпатасқа 
қарай тартып алсаң, Ақбұлаққа ешкім 
аяқ аттап баса алмасы анық. 

Көп кешікпей міне біз осы жерге 
келіп жеттік. Мұндағы өміріміз жаман 
болған жоқ. Бір жылдай тыныш өмір 
сүрдік. Ал келесі жылы… иә, келесі 
жылы… Оңбадық. Оның себепшісі 
тағы да сол жергілікті өңірдегі зомагер 
ақалақшы, зәңгілер еді. 
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Оқиға былай болған. Ақбұлаққа 
барып бекінген Жақыпбердіні қолға 
түсіре алмасын білген Қытай өкіметі 
енді оған қарсы басқа бір айла-шарғы 
ойлап табады. Ол мергенді қаралап, 
шағымданып жүрген жергілікті атқамі-
нерлердің ішінен Рақыш, Жылтыңбай, 
Тыныбай және Сұраншы есімді төрт 
зәңгіні таңдап алады да оларды ба-
тырға елшілікке жібереді. Ондағы мақ-
сат: «Іле өлкесінің ұлығы Дутың сіздің 
осыған дейін істеген әрекеттеріңіздің 
бәрін кешіріп, бұдан былай өзіңіз бен 
жақтастарыңызды қудаламайтын бол-
ды. Мұны ұлық бірлік пен тыныштықты 
ойлағаннан туған шешімім деп отыр. 
Егер қаруларыңызды тастап, ел арасы-
на оралсаңыздар, жұрт қатарлы тірлік 
етемін десеңіздер Дутың ауылыңызға 
керекті жер де бермек, адамдарыңыз-
ды азаматтыққа да қабылдамақ», – де-
ген сөзге мергенді сендіру еді. Осыны 
айтқан елшілер: «Қастық ойлап, арам-
дық жасасақ, Құдай ұрсын, Құран ұр-
сын, ақбоз биенің қаны ұрсын», – дейді 
де өздері арнайы алып келген жылқы-
ны құрбандыққа шалып жібереді. Ант 

қабылдар алдындағы көне дәстүр 
бойынша мылтықтың аузын жалап, оқ 
тістеседі. 

Мұны көрген Жақыпберді: 
«Тұрғылықты қазақтардың ішіндегі 
ел тізгінін ұстаған азаматтар Қытай 
өкіметіне тілек айтып, Дутыңды ымы-
раға келтірген екен ғой. Мына кісілер 
ақ сақалды адамдар. Алдай қоймас. 
Тәуекел, барайын. Артымнан ерген 

елге де обал болды. Олар да енді 
белін босатып, бейқуат өмір сүрсін», 
– деп елшілерге сенеді де келісімді қа-
был алатынын айтады. Соның дәлелі 
ретінде бірінші кезекте өзіне ең жақын 
төрт туысының үйін зәңгілерге қосып 
жібереді. Келесі жетіде қалған 40 түтін-
мен өзі де тау етегіне түседі. Ертесін-
де таңғы намазға тұрған мерген бүкіл 
ауылдың шеріктер қоршауында қалға-
нын көреді. Көреді де бармағын шай-
найды. Атыс сала жүріп тосқауылдан 
сытылып шығып кетеді. Бірақ енді ол 
қайда бармақ? Туған жер болса алы-
ста. Арқа сүйер ауылының жағдайы 
мынау. Тар қапас, тұтқында. Жалғыз 
жүріп не бітірмек? Іші қазандай қайнай-
ды, бірақ күресерге енді дәрмен жоқ. 
Ақыры: «Оларға керегі ел емес, мен 
ғой. Ауылдағы қарттар мен бала-шаға-
ның не жазығы бар? Елдің обалына 
қалғанша, өзім барып берілейін. Сөй-
тейін де бейкүнә жандарды өлімнен 
құтқарайын», – деген оймен тау етегі-
не қайтадан түседі. Сол бойда Көксу 
өзенінің қабағында отырған Маман-
шал зәңгінің үйіне келіп, қолға түсетінін 
айтады. Қытай шеріктері келген кезде 
мерген мылтығын ортасынан бір опы-
рып өзенге лақтырып жіберген күйі 
қарагер атының мойнынан құшақтап, 
батыстағы бұлдыраған қайран атаме-
кен – Қарқараға мұңдана қарап тұр еді 
дейді білетіндер. 

Бұл 1933 жылдың ызғарлы көктемі 
болатын. 
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Халқымызда: «Жетім қозы - тас- 
бауыр, маңырар да отығар», деген сөз 
бар. Сол айтқандай Жақыпберді қолға 

түскен соң оның ауылы панасыз қал-
ды. Бұл жерде «панасыз қалды» деген 
сөз аз. Өйткені, мергеннің өзін, оған 
қоса оның 23 жақын серіктерін іріктеп 
тұрып алып Күре қамалына апарып 
атқан Қытай өкіметі батырдың қалған 
жұртын жергілікті атқамінерлердің та-
лапайына тастап кеп жіберді. Бірақ 
не көрмеген қашқындар ауылы бұл. 
Зорлық-зомбылықтан белдері бүгіл-
генімен, ешкімге тізерлеп жалынбады. 
Аштықтан арып-ашқанымен, арын 
жоғалтпады. Жүректері іштей тілім-
тілім боп қарс айырылғанымен, көз 
жастарын сыртқа шығармады. Өстіп 
келер күннен үмітін үзбей жүріп, 1944 
жылғы «Үш аймақ көтерілісіне» жеткен 
жайы бар. 

Осы халық толқуы Құлжа, Үрімші, 
Тарбағатайда етек ала келіп, соның 
негізінде Шығыс Түркістан армиясы 
құрылғаны белгілі. Сол әскери күшке 
қарайтын Іле дивизиясының құрамын-
дағы №1 Текес атты әскери полкі 1946 
жылы Күре қамалына келіп кірді. Мез-
гіл шілде айы еді. Бір күні штаб маңын-
да дабырласа үн қатқан үш-төрт ұйғыр 
ақсақалдарының даусы естілді. 

– Біз полк командирінің орынбаса-
ры Бәукей Әубәкірұлын іздеп жүрміз, 
– деді олар. 

– Ол – менмін. Қандай шаруала-
рыңыз бар еді? – деді жорық шаты-
рынан жайлап шыққан подполковник 
шеніндегі 25-26-лардағы қазақ жігіті. 

– Жақыпберді мерген туысыңыз 
ғой. 

– Иә. Ол кісі менің әкемнің туған 
інісі. 

– Оның қалай атылғанын, де-
несінің қай жерде жатқанын білесіз бе? 

– Жоқ. 
– Ендеше тыңдаңыз, – деді ұйғыр 

қарияларының ішіндегі жасы үлкен 
бір ақсақал. – Біз сол оқиғаны көзбен 
көрген адамдармыз. Соны сізге ай-
тайық деп келдік. Ол былай болды, 
қарағым. 1933 жылдың көктемінде 
қытайлар ішінде Жақыпберді мерген 
бар, жалпы саны 24 адамды осы Күре 
қамалына айдап әкелді. Екі-үш күннен 
соң оларды біздің махалла жақтағы 
ескі қорғанға қарай алып жүрді де, 
әлгі бейбақтарды күшпен жиналған ха-
лықтың алдына қарсы қаратып тұрғы-
зып қойып ата бастады. Алдымен 
қолаяқтары кісендеулі 12 тұтқын оққа 
байланды. Содан соңғы кезек ортала-
рында Жақыпберді бар екінші топқа 
келді. Оқ гүрс етіп бір дүркін атылған-
да мерген оған жығылмады. «Тоқтат!» 
– деді ол бұйрық беріп тұрған қамал 
басшысы шұбар бет қытайға. – «Екі 
рет ату ешбір елдің заңында жоқ». 
Бірақ қараниет әскербасы оған қара-
мады, батырды қайтара атуға бұйрық 
берді. Қайран ер бұл жолы да жығыл-
мады, бірақ үндемеді. Үшінші оқ сарт 
етіп тигенде: «Сенде, сенің өкіметіңде 
әділдік қайда?» – деді де шалқасынан 
құлады. Жиналған ел күңіреніп кетті. 
Жыламаған адам қалған жоқ. Ал, шұ-
бар бет әскербасы болса, шеріктерін 
сапқа тұрғызып алды да, қамал іші-
не кіріп бара жатып бізге: «Енді жер-
лей берулеріңе болады», – дегендей 
ишара жасады. Марқұмдарға жақын-
дағанымызда иә, құдауенде, Жақы-
пбердінің денесі басы шүйдесімен, 
ал екі аяғының өкшесі жерге тірелген 
күйде жауырыны мен белі жерге тимей 
жатыр екен. Мына кереметті көрген 
біз бәріміз: «Бұл марқұм нағыз шейіт 
екен», – деп Аллаға иман келтірістік. 
Сөйттік те барлығына жаназа шыға-
рып, махалла іргесіндегі Жанбұлақ қо-
рымына апарып жерледік». 

Осындай шерлі хикаяны шерт-
кен ұйғыр ақсақалдары полк ко-
мандирінің орынбасары Бәукей 
Әубәкірұлын мерген жерленген зи-
ратқа қарай алып жүрді. Ол Күре 
қамалының солтүстігіндегі Жоңғар 
Алатауының Талқы асуы тұсының 
Сарбұлақ сайымен қанаттас атақты 
Лянь-Тәй-Зы көмір кені бар қыра-
тының сілемі екен. Жанбұлақ деп 
аталатын осы қорымның шығыс жақ 
шетінде көлемі киіз үйдің орнындай 
екі төмпешік қарауытады. Аралары 
бір-бірінен бес-алты қадамдай осы 
қос топырақ үйіндісі Жақыпбердімен 
бірге атылған 24 адамның мүрдесі 
болып шықты.

                                       2003 жыл. 
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Туған жер - алтын бесік

«Кімде кім өз Отанын білмесе, 
оның басқа елдің жайын салыстырып 

білер өлшемі жоқ»

Гете

"Отан отбасынан басталады" де-
мекші, әркімнің өз шағын Отаны туған  
Атамекені дер едім. Сондықтан біздің 
де туған жердің тұнған тарихы мен 
таңғажайып табиғатын біле жүргеніміз 
абзал. Замандар алмасады, алдыңғы 
ұрпақ кейінгі ұрпаққа орын босатады, 
бірақ табиғат сол орнында қалады, 
бұл табиғи заңдылық. 

Осы орайда айтпағымыз, биыл 
ғасыр ақыны Мұқағали Мақатаев-
тың туғанына 90 жыл толуына орай, 
яғни, Мұқағали жылын өткізуде «жүз 
рет естігеннен, бір рет көрген артық» 
дегендей, ақын өлеңдерінің негізін-
де ақынның атамекенін өзіміз танып, 
біліп қана қоймай, өзге жұртқа да та-
ныстыратын уақыт жеткен сияқты, 
себебі ақын өлеңдерін бүкіл қазақ 
сүйіп оқиды. Алты сотық жерге алпыс 
орындық қонақ үй салып қойып, келген 
туристтерді күтіп, шаруасын дөңге-
летіп жатқан елді де көрдік. «Шарын», 
«Көлсай» дегендей «Қарқара», «Шал-
көде», «Байынқол», «Шұбартал» си-
яқты туристік бағдарлар ашуға бізге не 
кедергі?... Сондықтан ақын туған Ас-
пантаулар өлкесіне табиғат ана сый-
лаған  мүмкіндікті пайдалана отырып, 
ауданның туристік әлеуетін арттыруға 
сіз бен біз де үлес қосуымыз керек.

Айналайын! Атамекен ақ мекен, 
Қандай қазақ іздеп сені 
                                     тапты екен?!
Туған өлке тәтті екен ғой,
Тәтті екен,- деп Мұқағали ақын 

айтқандай жаздың жайма шуақ бір 
күнінде Алатау етегіндегі Алматы 
шаһарынан оңтүстік шығысты бетке 
алып, тақтайдай тегіс, жаңа жолмен 
жүйітки жүрсеңіз Шелек кентінен өт-
кенде 

Асау Шелек долданып, 
                                       буырқанып, 
Алыпты ақ басына мұз құрсанып.
Мұз құздың тамшысынан 
                                            қуат алып,
Ағады тауды бұзып, тасты жа-

рып,- деп биік таудан басталатын 
Асау Шелек өзенінің жазық жердегі 
жуаси аққан кең арнасын кесіп өтесіз. 
Теріскейдегі Сөгеті, Бұғыты тау қыр- 
қаларын артқа тастап, тау ішіндегі 
тар шатқалмен Көкпекті жазығына 
шығасыз. Көкпек- шөп аты болса ке-
рек. Көкпектің ортасында екі үлкен 
төбе жатыр. Бұл «Ойрантөбе». Жа-
угершілік заманда Райымбек батыр 
осы жазықта жоңғардың 17 батырын, 
жекпе-жек ұрыста жер жастандырған 
екен. Оңтүстігіндегі Торайғыр тауында 
батырдың найзасымен су шығарған 
«Райымбек» бастауы бар. «Торай-
ғыр» тауындағы «Аласа» асуынан 
асқан соң, төмен құлдилаған тау жолы 
«Шарын» шатқалына барып тіреледі. 
Шатқалдың түбінде суы мол «Шарын» 
өзені лықси ағып жатады. Өзенге бе-
тон көпір салынған. Әлемдегі ең әсем 
әрі ең терең екі ірі тау шатқалының бірі 
жердің арғы бетіндегі солтүстік Амери-
ка құрлығындағы «Колородо» шатқа-
лы (каньоны, тереңдігі-1500 метр) 
болса, екіншісі өз жеріміздегі осы 
«Шарын» шатқалы (каньоны). Экзо-
гендік сыртқы күштер әсерінен үгілуге 
ұшыраған тау жыныстарынан киіз үй, 
арқар, аю сияқты табиғат өзі жасаған 
мүсіндер, сізді бейжай қалдырмасы 
анық. «Шарын» шатқалынан жоғары 
көтерілгенде атшаптырым алаңқай 
жазық дала басталады. Бұл жазықта 
да ұлы шайқастар болған. 

Ханкелдіден қаһарлы Райымбек, 
Қорған болған халқына бір 
                                          бәйтерек.
Ерлерін аңыз қылған  Өрдегі 
                                               Албан, 
Дәу Қараш, Малай батыр, Қату, 

Төлек,-деген өлеңдегі «Қатудың» жа-
зығы осы. Бұл жазықта «Ақсай» ауылы 
орналасқандықтан, «Ақсай» жазығы 
деп те атайды. Жазықтан жоғары 
көтерілген жол, Теріскей Алатауға 
жалғасатын «Қулық» тауындағы биік 
«Қайқы» асуымен әрі асады. «Қулық» 
сөзі жылқыға байланысты қойылған. 

Таудың бетегесі бес қарыс дейтіндей 
шөбі шүйгін соны жер. Жылқы малы 
тез жетіліп, жас байтал (Қулық бие) 
кезінде құлындайтын болғандықтан 
солай аталса керек. Асудан асқан соң 
кеуде сарайыңыз ашылып, таулы өл-
кенің тамаша салқын, саф ауасымен 
тыныстай бастайсыз. Асудан асқан 
жерде Қалыбек батырға ескерткіш 
орнатылған. Мұқағали ақынның тірлік 
кешіп, тума талантының көзін ашып, 

шалқар шабытын шарықтатқан Аспан-
таулар өлкесі осы арадан басталады. 
Қулық тауына шығыстан Ұзынқара 
тауының «Темірлік жотасы» түйіседі. 
Темірлік ертеде темір қорытқан жер 
деген мағына береді. Бұл жерден 
«Тұйық» қорғасын – барит кен орны 
қашық емес. Батысындағы «Жала-
улы» Қулық тауының биік шоқысы, 
Жоңғар ойраттарын Ойрантөбе, 
Ағанас Таушелектен өкшелей қуып 
шыққан  Райымбек батыр қолы оларды 
Кеген өзенінен әрі өткізіп жіберіп, Рай-
ымбек батыр осы шоқыға жеңіс туын 
қадаған. Сондықтан бұл жер «Жала-
улы» деп аталады. Өлеңдегі Қараш, 
Малай, Төлек батырлар атында осы 
өңірде тау, саз, қорым сияқты жер ата-
улары бар. Асудан төмендей келе үл-
кен жазықта «Кеген» өзені, иректеліп 
батысқа қарай ағып жатыр. Өзеннің 
жарлауыт оңтүстік қабағында Кеген 
өзені қоныс тепкен. Кегеннен оңтүстік-
ке Ыстық көлге асатын жол шығады. 
Бұл жолдың бойында жүз жылдық та-
рихы бар ұлы Жібек жолының бір тар-
мақ бекеті атақты «Қарқара» жәрмең-
кесі болған. «Қарқара»-биік, сәнді, үкі 
таққан әйелдің бас киімі деген мағына 
береді. Қарқара жайлауы Қарқара 
тауы, Қарқара өзені, бәрі де атына сай 
тарихи жерлер. Құйқалы, шөбі шүйгін, 
жазда кісі бойынан асатын, атшапты-
рым үлкен алап. 1916 жылы ақ пат-
шаға қарсы тарихта болған, Қарқара 
«Албан» көтерілісінің ошағы осы жер. 
Қарқара жайлауының шығысындағы 
«Айттөбеде» 1916 жылы көтеріліс-
шілер бас қосса, 1926 жылы мыңдаған 
адам елі мен жері үшін шейіт болған. 
Ерлерді еске алып, аттылы жаяу 
етектегі Қарқара өзенінен төбе басы-
на тас үйіп «Ереуілтөбе» деп атаған. 
Қарқара тауының оңтүстік шығысы 
«Мыңжылқы» жайлауы деп атала-
ды. Қарқара-Мыңжылқы өңірі, «Аль-
пі» тауы етегіндегі Швейцария елінің 
табиғатын еске түсіреді. Қарқара 
ауылының солтүстік шығысында бес 
алты шақырым жерде, құмға шөккен 
ескі қала орны жатыр. Бұл жер «Құм-
текей» деп аталады. Бұл ежелгі Үйсін 
мемлекетінің астанасы болған «Шығу» 
(Чигу) қаласының орны ма екен? 
Шоқан Уалиханов Ыстықкөл сапарын-
да «Құмтекейге» ерекше назар ауда-
рып, «Қызыл аңғар» деп атапты. Ескі 
шаһар орнынан шығысқа бұрылып, 
тас жолға түскенде алдыңыздан «Кіші 
Қайқы» (Маруся) асуы шығады.  Асу-
да «Маруся» атты дәрігер орыс қызы 
жерленгендіктен солай аталса керек. 
Таудың солтүстік шығысы «Шөладыр» 

қырқаларына ұласады. Тау алдын-
дағы үлкен «Қарағанды» жазығы «Ақ-
бейіт» жазығына ұласып тауға қарай 
көтерілгенде қалың Қарағайлы «Қа-
бан-Қарағай» (Қабанды) жайлауына 
шығасыз. Одан жоғары осы өңірдегі 
биік тау саналатын алыстан қалың 
қарағайымен, керемет сұлулығымен 
көзді арбайтын «Лабасы» тауы баста-
лады. Лабасы тауының етегінде «Са-
рыжаз» ауылы орналасқан. Мұқағали 

ақын тілімен айтар болсақ:
Сонау тұр «Лабасы», 
                                     «Төте» бері,
«Жабырды» жамбасқа алып 
                                           жетеледі.
Басына «Лабасының» бұлт іліксе,
Бар аймақ күрк-күрк жөтеледі,
Нақышына келтіріп 
                                   шебер тіккен, 
«Шұбартал»-зер тақия шекеде-

гі, - дегендей бұл жер атаулары да 
өңірдің інжу-маржандары. Көгілдір 
тұманды болып көрінетін шырша-
лы-қарағайлы ну орманы тау беткей-
ін жасырған табиғаты сұлу Лабасы 
тауының шығыс етегінде «Қарасазы» 
мен «Шалкөдесіне» ат үстінен бар-
лай «қарап тұрған» Райымбек батыр 
ескерткішінің шығысынан басталатын 
«Төте» асуы «Жабыр» қырқаларына 
жалғасады.  Солтүстігінде «Елшен-
бүйрек» тауы жатыр. Лабасы тауының 
басына бұлт ілінсе, күн күркіреп, «Те-
кес» жазығына жаңбыр жауады деген 
сөз. Одан әрі «Тәңіртау» (Тянь-Шань) 
етегіне барып тірелетін, атақты «Шұ-
бартал» жайлауының табиғаты ерек-
ше сұлу, шебер қолдан шыққан зерлі 
тақия сияқты. Жайлауды қақ жарып 
«Шұбартал» өзені ағып жатыр. Бұл 
жайлауды көргенде арманда, көрме-
ген де арманда. 

«Байынқол» бай өлке ғой 
                                 жұртқа да анық,
Беу шіркін, бір ай жүрсе 
                              «Сыртқа» барып!
Шекарадан әрі асып, 
                                    «Текес» кетті, 
Бұлағын бар аймақтың ұрттап 

алып, - деген өлендегі «Байынқол» 
үлкен сай, жайлау әрі өзен аты. «Бай-
ынқол» сайымен жоғары өрлеп заңғар 
шың «Хантәңірі» (абсолюттік биіктігі 
7010 метр)  етегіне дейін баруға бо-
лады. Байынқол атының өзі айтып 
тұрғандай алтынға бай жер. Мұнда 
«Жарқұлақ» алтын кен орны бар. Бұл 
сайдағы «Аршалысай», «Шоғансай» 
сияқты сұлу жайлаулар талай ақын, 
жазушы мен суретшінің көз құртына 
айналып, қыл қаламына іліккен жер-
лер. Тау мұздықтарынан басталатын 
«асау» «Байынқол» өзені, айналып 
жазыққа шыққанда жайылып, кең ар-
намен ағады. Өзеннің екі жағын тал- 
теректі шырғанақты тоғай көмкерген. 
Қаратоған, Жамбыл ауылдарының 
оңтүстігін Мұзарт тауы етегінде қоныс 
тепкен Нарынқол кентін солтүстігінен 
орап өтетін Байынқолға Нарынқол 
өзені қосылады. Іле өзенінің үлкен 
бір саласы «Текес» өзені «Шұбартал» 
өзенінен бастау алып, қос «Қақпақ», 

«Байынқол», «Сүмбе» тағы басқа ұсақ 
өзендерді қосып алып, шығыстағы 
Қытай жеріне өтіп кетеді. Басқа елді 
суландырып жатқан осы өзен суларын 
өз ауданымызда каналдар тартып, 
шаруашылықтарды суландыру ісіне 
пайдалансақ, сүбелі табыстарға қол 
жеткізуге болар еді. Осы өңірдегі «Үш 
Қақпақ» тауларының ішінде керемет-
тей сұлу «Көкбел», «Қарасай», «Көк-
сай» тағы басқа жайлаулар бар. Тау 

етегінде «Қақпақ», «Тегістік» ауылда-
ры орналасқан. Өлеңдегі «Сырт» жай-
лауы Қырғыз елімен шекарадағы биік 
таулы аймақ. Мұнда бір ай болсаңыз 
қалаға қайтқыңыз келмей қалады. 
Шекараға жақын «Қостөбе»,  ауылы 
Бердібектей жазушының туған жері. 
«Сарыбастау», өңірінде Мұқағали 
ақынның анасы Тиын апамыз дүниеге 
келген. Сондықтан ақын:

Өмірге шешем келген осы маңда, 
Өмірді сүйген және шошыған да. 
Он бесінде жат жұртқа 
                                      пенде болып, 
Жат босаға  тұрыпты тосып 

алда, - деп анасының бал дәурені 
өткен нағашы жұртына тағзым етеді. 
Сарыбастаудың солтүстігіндегі Сары-
таудан «Есекартқан» асуы арқылы әрі 
ассаңыз әдемі жасыл «әлемге» тап 
боласыз. 

Шалкөде екі таудың арасында, 
Екі өзен тулап жатыр 
                                         сабасында.
Жалғанда гүл біткеннің бәрі 
                                               осында,
Адамға шипа болар дәрі осында,
Жалғанда шөп біткеннің бәрі 

осында, - деген екі тау мен екі өзеннің 
арасында жатқан, жерінің түгі масаты 
кілемдей құлпырған атырапқа шыға-
сыз. Бұл атақты «Шалкөде» жайла-
уы. Мұқағалидай талантты ақынның 
сөзіне жазылған Нұрғисадай дарынды 
композитордың «Саржайлау» әні жүз 
ат қатар шапса да шашасынан шаң 
шықпайтын осы «Шалкөде» жайла-
уына арналған. Жайлаудың төрінде   
алыстан үшкір пирамидадай болып, 
«Айғайтас» тауы бірден көзге шалы-
нады. 

«Айғайтас» албандарға 
                                         атамекен, 
(Оны мен шежіредей атап өтем). 
Ертеде ел шетіне жау тигенде, 
Айғайлап хабар беріп жатады 

екен, - деген Айғайтас осы. 
Одан ары «Құмбел» асуымен Қы-

тай жеріне асатын асулар болған. Ше-
карада «Бөдеті», «Ойқарағай» атала-
тын көрікті үлкен жайлаулар тағы бар. 
Ондағы «Сатылы Хасан», «Шұбырма 
Хасан», «Бөдеті» өзендері де Қытай 
жеріне ағып өтеді. «Ойқарағайда» екі - 
үш ауданды «жылытып» отырған ашық 
қоңыр көмір алабы жатыр. XV ғасырда 
осы өңірде өмір сүрген Өтейбойдақ 
Тілеуқабыл ұлының адамға күш қуат, 
шалқар шабыт беретін, осы өңірдің 
дәрілік өсімдіктерін жинап, зерттеп, 
емшілік мақсатта қолдана отырып, 
жазған «Шипагерлік баян» атты еңбе-
гінде «Шалкөде» мен «Айғайтас» ту-

ралы деректер кездеседі. «Қарарша», 
«Кетпен», «Алтынкен», «Кеңбұлақ», 
«Жайдақ», «Қарағайлы», «Түзу», «Қи-
сық» сайлары да үлкен- үлкен төр 
жайлаулар. «Алтынкенде» алтын өн-
дірілген. «Қисық» сайының ішінде суы 
шипалы, емдік қасиеті өте жоғары «Қи-
сық арасаны» бар, бірақ, әлі күнге дей-
ін өзіміздегі бар мүмкіндікті пайдаға 
асыра алмай келеміз. Қарсы беттегі 
«Қаратаудың»(Шалкөде) теріскей бет-
кейіндегі «Шәкірамбал», «Ақбұлақ», 
«Қабанды»  жайлауларының  көркі тіп-
тен бөлек, әрі көркем. 

«Ақбұлақ» алуан түрлі орман 
ағаштары көздің жауын алатын, сұлу-
дың бұрымындай сылдырлай аққан 
мөлдір бұлағы шөліңді басатын, жа-
сыл желекті жайлау. Шалкөде жай-
лауында қатарласа «қалғып» жатқан, 
оннан астам, ежелгі сақ, Үйсін заманы-
ның алып қорым қорғандары, бар сы-
рын ішіне бүгіп жатыр. Мүмкін, мұнда 
да Есік, Барелл қорғандарындағыдай, 
ежелгі мәдениет өкілдері жатпасына 
кім кепіл... Осы өңірдегі «Кеңбұлақ» 
жайлауы, Мұқағали ақынның атаме-
кені, өз жұрты. Бұл жайлауда әкесі 
Сүлейменнің кіндігі кесілсе, атасы 
Мақатай осында жерленген. Ақынның:

Кеңбұлақ, менің бабам 
                                     өскен мекен, 
Менің әкем кіндігін кескен мекен,- 

деуі де сондықтан болса керек. 
«Ұзынқара» тауымен батысқа ой-

ыссақ, «Шолақ», «Шибұт», «Талас», 
«Қошқар» атты таулы төр жайлаулар 
бар. Ақынның:

Рахат ау қажысаң, Шолаққа кеп,
Сарқырама басында алған         

тыным,- дейтініндей, ақынның жары 
Лашын жеңгеміздің туып өскен жері, 
яғни Мұқағали ақынның қайын жұрты  
. Ақын осы жерде жар құшып, бала 
сүйді, қызмет атқарды. Сондықтан, 
ақынның:

Армысың асау «Шибұт», 
                                            Асыл аға!
Мың сәлем тауыңа да тасыңа да!
Шибұт сен мен үшін 
                                  Махаббатсың,
Махаббат өлмейінше, басыла 

ма?, - деп толғауы да бекер болма-
са керек. Мұқағали ақын досы Тоқаш 
Бердияровпен бірге «Қошқар», «Та-
лас» жайлауларында бірнеше мәрте 
болған. Екі жайлау қатар жатыр. Ақын-
ның:

Жайлау барсаң «Қошқар» бар 
                                  «Таласқа» бар,
Жадырайды жан жүйкең 
                                      толас табар.
Ну орман, бал бұлақты 
                                        көргеніңде,
Басқа жайлау жәйімен қораш 

қалар,- деп бұл жайлауларға жоға-
ры баға беруі де сондықтан. Таудан 
аққан өзендер суы Шалкөде су өзені-
не қосылып, одан әрі етектегі Қарасаз 
жазығындағы Қарасуларды құрайтын 
жер асты сансыз бұлақ  суларымен то-
лығып, төмендей келе «Кеген» өзенін 
құрайды. Ендігі  кезекте, бозқараған 
– шілік тоғайы жағасын көмкерген, 
Қарасуларына үйрек ұшып, қаз қонған 
Қарасазға ат басын тірейсіз. Қарасаз 
ауылы Елшенбүйрек тауының сол-
түстік етегінде орналасқан. Ауылда 
Мұқағали ақынның мұражайы 30 жыл-
дан бері жұмыс істеп тұр.  

Мен бақыттымын,
Бақытты жерде туылдым.
Айналайын Қарасаз,
Қасиетінен суыңның,- деп ақын, 

туған жерін, атамекенін жан тәнімен 
сүйетін еді. Содан да болар ол бүкіл 
қазақ жерін (Алатау- Алтай- Атырау 
арасын) «құшағына» сыйғыза білді. 
Сондықтан Аспантаулар өлкесі мен 
ақын ауылын көргісі келетін қауымға 
арнаған жазбамның соңын:

Қарасазым.
Айтылмаған сезім ең,
Мен іздеген бақыттың 
                                           сен өзіме ең.
Сенің ғажап табиғатыңды 
                                       кімге айтам,
Кім құмартса өзі көрсін көзімен,- 

деген ақын өлеңімен аяқтауды жөн 
көрдім. 

Елеусіз АХМЕТКЕРІМҰЛЫ,
           ҚР Журналистер 

одағының мүшесі.

Аспантаулар өлкесіне саяхат
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Еске алу
Текес ауылының тұрғы-

ны болған, асқартау әкеміз        
ӨМІРБЕКОВ Мұратты сағы-
нышпен еске аламыз. Әкеміз 
отбасымыздың тірегі, шаңы-
рағымыздың берекесі еді, амал 
қанша... Балалары үшін отқа да 
суға да түсіп, ыстыққа да суыққа 
да шыдаған асыл жанымыз ор-
тамызда болса ақпан айының 
1-жұлдызында 55 жасқа толар 
еді. Әкемізді ойымыздан бір 
сәтте шығарған емеспіз. Иманы 
жолдас болып, жаны Жәннат-
тың төрінде болғай. Әрқашан да 
сағынып еске алып отырамыз. 

Тәрбиеңді көріп өстік 
                                жасымнан
Ешкім сендей сыйпамаған 
                               басымнан.
Бірге жүрген жақсы 
                      күндер екен ғой,
Ертіп алып тастамаушең 
                               қасыңнан.

Еске алушылар: ұлда-
ры Ержан, Ербол, Айбол,            
қызы-күйеубаласы Айзада - 
Нұрғанат, немерелері Алихан, 
Алинұр, туған-туыстары.  

Сағыныш

«Қартаймайтын секілді 
                                       өлгендер еш,
Өкінемін ой сондай өргенге кеш,
Бала кезде ғажайып түс 
                                       көруші ем,
Ондай түсті үлкендер көрген-

де емес»,- деп ақын Жарас Сәрсек 
жырлағандай бұл фәни дүниенің 
соқпақтары мен іркелістері таусылған 
ба? Ана құрсағынан шыр етіп түскен-
нен-ақ тал бесікке жамбасың тиеді. 
Тал бесікке тиген жамбас дәм-тұзы 
таусылған соң жер бесікке тиеді екен. 

Адам өмірі өлшеулі ғана болса да сол 
өмірде қаншалықты ғибрат ете білді, 
сол құнды екен.

Менің бұл жолғы әңгімемнің өзе-
гі мезгілсіз өмірден өткен бауырым    
ҚОЖАҒҰЛОВ Ержан Мұқашұлы. 
Бауыр дегеніміз бір ананың жаты-
рынан таласып шыққан жақының. 
Бұл өмірде өмір есігін ашқан сәттен 
бастап жаныңда жанашыр болар 
жақының, сенің барлық өміріңе куә 
жан. Ержан мен үшін өмірден ерте 
озған әкем мен анамның орнын 
басқан аяулы жан еді.  Ет пен тырнақ 
ешқашан бір – бірінен ажырамайды 
деген сөзде терең мағына бар екен. 
Менің де бауырға деген махаббатым 
шексіз еді. Бір-бірімізбен сырласқан 
сәттеріміз, бала күнде таласып ой-
наған ойындарымыз, қызықты сәттер 
мен тәтті қиялдарымыз мұрағатқа ай-
налатынын сезбеппін. 

Небәрі 45 жыл ғұмыр кешсе де 
өз ортасына сыйлы, достарына бе-
делді, қарындастарына қамқор аға, 
ұлдарына нар тұлғалы әке бола 
білді. Ол өзінің қысқа ғана ғұмырын-

да біздің санамызға адалдық пен 
ұлылықтың, қарапайымдылық пен 
кішіліктің ізгі дәнін сеуіп кетті.  Ержан-
ның бойына біткен қасиеттер оның 
істейтін сый-сияпаттары тек ауылда 
үйде жүргенде ған емес, қырық адым 
алысқа шыққанда да қасынан қалған 
емес. Ал оның елге, жерге, халқына, 
ауылының ер азаматтарына деген 
махаббатын, ілтипатын жеткізу мүм-
кін емес. Бүгінгі күні көңілімізге медеу 
болатыны бауырымыздың артынан 
қалған үш ұлы. Алла осы ұлдарына 
саналы ғұмыр берсін деп күнделікті 
дұға тілеп отырамыз. 

Адам ғұмыры өлшеулі ғана болса 
да бұл дүниенің қу тіршілігімен арпа-
лысып, жанталаса ғұмыр кешу пен-
денің пешенесіне жазылған екен. Біз 
де сол кейіппен жүріп келеміз. 

Әттең... толғаныс, сағыныш... 
жатқан жерің жайлы, берекең орнын-
да болсын деп айтудан басқа амалы-
мыз жоқ. 

Ұлжан ҚОЖАҒҰЛОВА, 
Т. Жанұзақов атындағы 

орта мектебінің мұғалімі.

Мезгілсіз аққан бір жұлдыз... ОРАЗАҚЫНОВ 
Дәурен Кекілбекұлы

Ауданымыздың тағы бір ардақты 
азаматы, жаны жайсаң, еліне еле-
улі, халқына қалаулы, аяулы ұлы               
ОРАЗАҚЫНОВ Дәурен Кекілбекұлы 
55 жасқа қараған шағында дүниеден 
озды.

Оразақынов Дәурен Кекілбекұлы 
- 1967 жылы 13 тамызда Алматы об-
лысы, Нарынқол ауданы, Шалкөде 
ауылында қарапайым көп балалы от-
басында дүниеге келген. Жанұясында 
1 ұл, 4 қыз тәрбиелеп өсірген ардақты 
әке.

1974-1984 жылдарда Талас 
ауылындағы Ш. Уалиханов атындағы 
орта мектебінде білім алған. 

Еңбек жолын Киров атындағы кол-
хозда 1984-1985 жылдарда колхозшы 
болып бастаған. 1985-1987 жылдары 
Германия Демократиялық Республи-
касында әскери борышын өтеген.

1988-1993 жылдары Улан-Уде қа-
ласындағы Бурят ауыл шаруашылық 
Институтында  оқуға түсіп, мал дәрі-
герлік мамандығын алған. 1993-1999 
жылдары Райымбек ауданындағы 
Қайнар ауылында мал дәрігерлік 

бөлімінің меңгерушісі, 1999-2000 жыл-
дары Шалкөде селолық округінің ве-
теринарлық – инспекторы, 2001-2005 
жылдары Шалкөде селолық округінің 
әкімі болып еңбек етті.

2006 жылдан бастап өмірінің 
соңғы күндеріне дейін «Қайнар» ша-
руа қожалығының төрағасы және 
Шалкөде ауылдық округінің мал дәрі-
гері болып қызмет істеді.

2007-2012 жылдары IV шақы-
рылған Райымбек аудандық мәслиха-
тының депутаты болып сайланды. 

Д.К.Оразақынов өзінің саналы 
ғұмырында қандай қызметтің тізгі-
гін ұстаса да барлық күш-жігері мен 
қажыр-қайратын туған елі мен жерінің 
дамуына, халықтың әлеуметтік-тұр-
мыстық жағдайының жақсаруына, мә-
дениетінің көтерілуіне жұмсады. Өзіне 
артылған сенімді жауапкершілікпен 
атқарып, көптің сый-құрметіне бөлен-
ді, абырой арқалады.

Өз отбасын жанындай жақсы 
көрді. Ұлағатты ұл, ибалы қыз өсірді. 
Бала-шаға, немерелерінің қызығына 
кенелді. 

Елі мен жері үшін атқарған қыз-
меті елеусіз қалған жоқ. 

«Қазақстан мәслихаттарына 20 
жыл және 25 жыл», «Ауыл еңбегі 
үшін» мерекелік медальдарымен, ау-
дан және ауыл әкімдерінің Құрмет гра-
моталарымен марапатталған.

Оразақынов Дәурен Кекілбекұлы-
ның әулетіне, ағайын-туыс, бауыр-
ларына, ізін жалғаушы ұрпақтарына 
аудан халқының атынан қайғыра көңіл 
айтамыз!

Жатқан жері жайлы болып, иман 
нұры бейіште шалқығай!

Райымбек ауданының әкімдігі, 
аудандық мәслихат, аудандық 
ақсақалдар мен аналар кеңесі.

Жирен жаман әдеттен!

Мемелекет басшымыз елімізде жемқорлықтың ден-
деп кеткеніне алаңдаушылық білдіріп, қоғамға қауіпті 
дерт екенін айтты.

Жыл сайын Қазақстанда орташа есеппен 2 мыңнан 
астам сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыс тірке-
леді. Мыңнан аса адам жауапқа тартылады. Бұл – бат-
пандап кіріп, мысқылдап шығатын кесел. Осы ауруды 
қазір шұғыл түрде емдемесек, ертең кеш  болуы мүмкін 
– деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы жемқорлықтың ұлттық қауіпсіздік 
пен мемлекеттің болашағына нұқсан келтіретінін айтты. 

Осы аталған мәселелерге орай Райымбек ауданының 
Төтенше жағдайлар бөлімінің жеке құрамы бұл дерт-
пен бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, бірлесіп 
күресуге шақырады. Сыбайлас жемқорлық қарапайым 
ғана құқық бұзушылық емес, ол мемлекеттің нәтижелігі-
не сенімді құртады және қоғамның тікелей қауіпі болып 
табылады.

Қуаныш АБДУРАИМОВ, 
аудандық ТЖБ бастығы азаматтық 

қорғау подполковнигі.

Жемқорлыққа жол жоқ

Тұрғындар назарына!
От жағу маусымы басталған уақыт-

тан төтенше жағдай қызметкерлері 
тұрғын үйлерге тұншықтырғыш газдың 
шығуын анықтайтын құрылғылар орна-
тып, халық арасында түсіндірме жұмы-

старын жүргізуде. Алайда улы газбен 
улану оқиғалары кездесіп тұратыны 
бәрімізге белгілі. Улы газдан уланудың 
белгілері улы газ пайдаланылған газдың 
улы бөлігі. Көп жағдайда улы газдан ула-
ну көмірмен немесе газбен жағылатын 
пештерді немесе қазандықтарды дұрыс 
пайдаланбаудан туындайды. Адамға 
дер кезінде көмек көрсету үшін мұндай 
уланудың негізгі белгілерінен хабар-
дар болу қажет. Улы газ иіссіз болатын-
дықтан, тыныс алу ауасының құрамында 
көмірқышқыл газы араласқан кезде адам-
ның басы ауырып, тұншығу белгілері 
сезіліп, улануы мүмкін. Көмірқышқыл 
газының концентрациясы  жоғарылаған 
кезде сал ауруының белгілері байқа-

лып, есінен тану жағдайлары болады. 
Улы газдан улану кезіндегі көмек мұндай 
жағдайда зардап шегушіге дәрігерге дей-
ін көмектің дұрыс көрсетілуі өте маңыз-
ды. Ол үшін алдымен уланған адамды 

таза ауаға шығарып, аяғын сәл көтеріңкі 
күйде жатқызып, денесін тар киімнен 
босатып, мүсәтір спиртін иіскетіңіз. Егер 
адам есін біліп жатса оған тыныштық 
және үзіліссіз оттегі қажет, мысалы га-
зетпен желпуге немесе желдеткіш қосуға 
болады. Ал зардап шегуші дем алмай 
жатырса, алдымен тыныс алу жолда-
рын тазалап алып жасанды дем беру 
қажет және  «Жедел жәрдем» қызметін 
шақырыңыз. Ондай мүмкіндік болмаған 
жағдайда өмірлік маңызды функциялары 
қалыпқа келгеннен соң зардап шегушіні 
емдеу мекемесіне жеткізуге тырысыңыз.

Есіңізде болсын! Уланған адамды 
қауіпті газ концентрациясы бар жерден 
алып шығу кезінде өзіңіз бірге уланып 

қалмас үшін бірінші кезекте өз қауіпсізді-
гіңізді қамтамасыз ету қажет. Ол үшін тез 
әрекет етіп, қол орамалы немесе дәке 
арқылы тыныс алу керек. Улы газдан 
уланудың алдын алу үшін тек жарамды 

жабдықтарды қолданыңыз. Пеш қалау-
ларындағы жарықтар, тазаланбаған түтін 
мұржасын сол сияқты «ұсақ-түйектер» 
ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Пеш-
терді қағидаларға сәйкес қолданыңыз. 
Желдету жүйесінің жұмысына жүйелі 
түрде тексеру жүргізіп, түтін мұржаларын 
уақытылы тазалаңыз, пештерді қалауда 
тек кәсіпқой мамандарға жүгініңіз. Қа-
рапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау 
сіздің және отбасыңыздың өмірін сақтай-
тынын естен шығармаңыз.

Е.ҚОЗЫБАҚОВ,
«Текес ауылдық округі

 әкімінің аппараты» ММ-нің 
жетекші маманы.

Ыстан уланудан сақтанайық!

Әдетте, күн суытып, жылыту маусымы басталған кезде 
электр жылыту құралдары мен пештердің ақаулығы немесе 
оларды орнату және пайдаланудағы өрт қауіпсіздігі ережелерін 
бұзушылық салдарынан орын алатын өрттердің саны күрт өседі.

Тілсіз жаудың алдын аламын десеңіз, келесі қауіпсіздік 
қағидаларын сақтаңыздар. Жылу беру маусымы басталар ал-
дында пештер тексеріліп, жөнделуі керек. Жарамсыз пештер 
мен басқа от жағу құралдары пайдалануға жіберілмейді, жеке 
меншік үйлерде жылыту кезеңінің алдында және үш ай сайын 
түтіндіктер мен мұржаларды күйеден тазарту қажет.

Пештің алдындағы еденге көлемі 50х70 см темір қаңылтыр 
қағылмаған жағдайда, пешті пайдалануға болмайды. Пешті қат-
ты қыздыруға және қатты отынмен жағылатын пештерді жағу 
үшін бензин, керосин, басқа да тез жанатын сұйықтықтарды 
пайдалануға болмайды. 

Пеште от жағу кезінде тыйым салынады:
от жанып жатқан пешті қараусыз қалдыруға, сонымен қатар 

кішкентай балаларға қарауға тапсыруға;
отынды, басқа жанғыш заттар мен материалдарды оттық 

алдындағы қаңылтырға қоюға;
пешті шамадан тыс қыздыруға жол берілмейді.
Егер сіз электр жылыту пешін пайдалансаңыз, мына қағи-

даларды білуіңіз қажет:
Электр жылытқыштар тек зауытта жасалған болуы қажет.
Электр жылытқыштарды жанғыш заттармен жабуға, олар-

дың үстіне кір кептіруге болмайды. 

Қосылған құралдарды үнемі бақылау қажет, үйден кеткен 
кезде оларды міндетті түрде өшіру керек.

Уақытша металл пештерді орнатқанда келесі өрт қауіпсіздігі 
талаптары толық орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Металл пештердің аяқтарының ұзындығы 0,2 м аз болмау 
керек. 

Пештің астындағы жанғыш едендер саз балшықпен жапсы-
рылған кірпіш қатарымен немесе үстіне болат қаңылтырмен жа-
былған қалыңдығы 12 см, асбест қатты қағазымен оқшаулануы 
керек. 

Металл пештері ағаш құрылымдар мен  жиһаздан 1 м, жа-
нудан қорғалған құрылымдардан 0,7 м қашықтықта орнату ке-
рек.

Пеш жағумен байланысты өрттердің себептері, мұржада 
жиналатын күйенің жануынан қабырғаларының қызуы нәтиже-
сінде мұржаның кірпіш қалауында пайда болатын жарықтар бо-
лып табылады. 

Айтылған ережелер жеңіл және оңай іске асырылады. Осы-
ларды бұлжытпай орындау Сіздің үйіңізді өрттен, жанұяңыз бен 
туысқандарыңыздың және жақын адамдарыңыздың өмірі мен 
денсаулығын сақтайды.

Орын алған Төтенше жағдайлар мен оқиғалар кезінде 
«101», «102» телефондарына хабарласуыңызды сұраймыз!

Еламан МӘЖЕН, 
Қайнар ауылдық округі әкімі аппараты 

мемлекеттік мекемесінің бас маманы.

ПЕШТІ ҚОЛДАНҒАН КЕЗДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ Жыр шашу
   Заман – ай
Заман бөлек, заң бөлек 
                                   атта өзгерген,
Қоғам мынау күн сайын 
                                  қатты өзгерген.
Жегі құрттай тойымсыз 
                                       адамдар бар,
Сақта Құдай осындай 
                                    аш көздерден.

Сөзі жалған адамның досы жалған,
Дүние, мал-мүлікте басы қалған.
Білімсізге білгенді тәуелді етпе,
Сақта бізді озбырдан, осылардан.

Елім менің бөлініп, ірімесін,
“Балықта басынан ол шірімесін”
“Тойдым”-деп бір айтпайды-ау,
Ей, батшағар!
Осындай адамдардан түңілесің.

Өз ұлтын мүсәпірге балағанға,
Менсінбей тарихыма қарағанға.
Бір зауал оларға да келері анық,
Ел байлығын аяусыз тонағанға.

Тойымсызға не айтайын 
                                          осы шақта,
Тойымсыздан Құдайым 
                                        өзің сақта.
Екі көзі тояды тойымсыздың,
Өлгеннен соң тек 
                               қана топыраққа.

Аш көзділік бұл күнде қанат 
                                              жайған,
Қорықпайды аш көздер бір 
                                            Құдайдан.
Айналайын тегіңнен текті Қазақ,
Ар-намысын бәрінен биік қойған.

Жастарымның жігерін көзім көрді,
Ірке алмаймыз ашуды, 
                                      төзімді енді.
Болашаққа ұмтылып, оянды елім,
Оян қазақ, жайнайтын кезің келді.

Тұрсынбай ИСАНБЕКОВ, 
Сарыжаз ауылы

Ақсақалдар алқасының төрағасы.
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 Көлемі екі баспа табақ.  
Офсеттік тәсілмен басылған. 

Газет айына төрт рет шығады. 
Бағасы келісімді.

«Алматы-Болашақ» АҚ-ның
 баспаханасында басылады. 
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Таралымы 3000  дана. 
Индексі 65543.

Қ ұттықта ймыз !

ТЖБ хабарлайды

Жарқын бейнеХАБАРЛАНДЫРУЛАР!

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпарация-
сы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы об-
лысы бойынша филиалының Райымбек аудандық тіркеу және 
жер кадастры бөлімі қызметіне Сүмбе ауылы Далабаев көшесі 
№ 77 мекен-жайда орналасқан ескі балабақша. Орналасқан 
жер көлемі-1 га жер учаскесімен ғимараты және Қызылшекара 
ауылы Әуезов көшесі №30 мекен-жайда орналасқан «Береке» 
сауда үйі. Орналасқан жер көлемі-0,2500 га жер учаскесі мен 
ғимараты иесіз мүлік ретінде тіркелгендігін хабарлайды.

«Сүмбе ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі.

Нарынқол ауылының тұрғы-
ны, жүрегі мейірімге толы аяу-
лы анамыз ҚОЖАҚОВА Тұраш                                      
Мәсімжанқызын асқаралы 60 жасқа 
толған туған күнімен құттықтаймыз. 
Әлемдегі барлық жақсылықты өзіңізге 
тілеп, ғұмырыңыздың арайлы да шу-
ақты шақтары мол болсын дегіміз ке-
леді. Мейірім шашқан нұрлы жүзіңізді 
мұң шалмасын, көңіліңізге ешқашан 
кірбің түспесін. Немерелеріңіздің 
қызығын көріп, шөберелеріңіздің қо-
лынан ас ісіп, шөпшек көруді Алла 
нәсіп етсін. Алдағы күндерде тек жақ-
сылықтар болып, сол жақсы күндерді 
төрт көзіміз түгел бірге өткізуді нәсіп 
етсін.

Бақ орнасын әрдайым 
                                          басыңызға.
Жас қосылсын апатай 
                                      жасыңызға.
Немерелер қуаныш сыйлап 
                                               талай,
Амандықпен жетіңіз жүзге қарай!

Құттықтаушылар: ұлы-келіні 
Дәурен-Фарида, қыздары-күйеубала-
лары Ержан-Мөлдір, Дидар-Мақпал, 
немерелері, жиендері. 

Нарынқол ауылының тұрғыны, 
біріміздің алтыннанда қымбат бала-
мыз, бірімізге адал жар, балалары-
ның асқартау әкесі Райымбек ауданы 
бойынша шекара басқармасының На-
рынқол шекара бөлімінің фельдшері  
САЛИМБАЕВ Нұргелді Еділұлын 

қаңтар айының 28 күні қылшылдаған, 
ат жалын тартып, қамал бұзатын 40 
жасқа келген туған күнімен құттықтай-
мыз. Қуаныш иесіне болаттай мықты 
денсаулық, қуаныш пен бақытқа толы 
күндер, жұмысына табыс тілейміз. Игі 
істеріңіздің қашанда оңға басуына, әр 
қадамыңыздың қарымды болуына, 
ел - қоғам алдында абыройыңыздың 
арта беруіне тілектеспіз. Аспаныңыз 
ашық, жүзіңіз жарқын, отбасыңыз бе-
рекелі, әр күніңіз мерекелі болсын!

Жүр асқақ күншілдердің 
                                   басып мысын,
Жүректің түпкірінен 
                                      жақұт ұсын.
Қуаныш пен берекең еселеніп, 
Басыңнан арылмасын 
                                  бақыт құсың! 

Құттықтаушылар: Әкесі Еділ, 
анасы Тұрсынхан, жары Еңлік, 
қыздары Інжу, Хадия, ұлы Нұртас,    
Нарынқол, Сүмбе ауылдары.

Әр адамның өзіндік қолтаңбасы болады. Мейлі 
ол танымал адам болсын, мейлі қарапайым адам 
болсын. “Қолтаңба автор мен оқырманның берік 
байланысын, көзқарас мұраттарын, сабақтастық 
сырларын айқындайтын алтын арқау”,-деп бекер 
айтылмаса керек.

Қазақ ақындарымен жазушыларының, беделді 
қоғам қайраткерлірінің бәрінің дерлік өзіндік қолтаң-
балары бар. Ақын-жазушылардың шығармасын біз 
олардың қолтаңбасы деп атаймыз. Мен осы орай-
да жүйрік  журналист, белгілі қоғам қайраткері, та-
нымал тележүргізуші, ұлтының аяулы ұлы Бейсен 
Құранбек ағамыздың қолтаңбасын айта кетсем. 
Бейсен ағамыз  өзінің ерекше стилімен, болмы-
сымен және “Қарекет”, “Айтуға оңай” сынды теле-
жобаларымен журналистиканың  дамуына үлес 
қосып қана қоймай, қазақ журналистикасында өзін-
дік жеке қолтаңбасын қалдырды. Бейсен ағамызды 
танымайтын қазақ жоқтың қасы. “Айтуға оңай ” десе 
есімізге бірден Бейсен аға түссе, Бейсен аға десек 
Жетісу телеарнасымен “Айтуға оңай” бағдарлама-
сы түседі. Осы бағдарламаларының арқасында 
қаншама қазақстандыққа көмек көрсетіп, арамызда 
жүрген қаншама талантты Қазақ еліне танымал 
етті. Жерлестерінің қуанышы мен қайғысын өз қуа-
нышымен қайғысынан артық көрмесе кем көрмеді. 
Жүрегі ақ, пейілі таза, ақкөңіл, адалдықты аппақ туы 
етіп, әлсіздердің қорғаны бола білді, тележобаға 
қайғырып келіп, қуанып қайтқан адамдар көп еді. 
Міне осы қасиеттері қарапайым Бейсенді халқының 
мақтан тұтар азаматы, журналистердің ұстазы Бей-
сен Құранбек етті. Тек қана “Айтуға оңай” алаңын-
да ғана емес, қай жерде жүрсе де ащы шындықты 
айтып, әділет іздеп, әділетті жолмен жүрді. Қамшы-
ның сабындай  ғана қысқа өмір елім деп еңіреген 
азаматты ортамыздан ерте алып кетті. Журналист 
ретінде де, адам ретінде де үйренгеніміз бар әрине, 
дегенмен, үйренгенімізден  үйренетініміз көп еді. 
Бейсен ағамыз өзгелер үлгі тұтарлықтай өмір сүріп 
кетті.

Біреу қалып, біреу озған өмірде
Болу керек шын қолтаңбаң 
                                              сенің де.
Жансын десең ай-жұлдызың 
                                           жарқырап
Биіктегі түнгі аспанның төрінде.
                                                                     

Аружан ОРМАНХАН, 
Әл-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық Университеті, 
Журналистика факультетінің 

1-курс студенті.

Қолтаңба
ЖОБА  

Райымбек ауданының әкімдігінің 04 сәуір 2017 жылғы 
№40 қаулысының күшін жою туралы

Қайта оралу
Қысқаша сипаттама. Құжаттың толық мәтіні. Құжаттарды жүк-

теу. 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 37-ба-
бын, «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 
жылғы 6 сәуірдегі Заңының  27-бабына сәйкес аудан әкімдігі ҚАУ-
ЛЫ ЕТЕДІ:

1. Райымбек ауданы әкімдігінің «Райымбек ауданы бойынша 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсы-
рысын, ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» 2017 жылғы 
04 сәуірдегі №40 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекттік тіркеу 
тізілімінде №4169 тіркелген , 2017жылдың 27 сәуірінде  Қазақстан 
Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) қаулысының күші жойылды деп танылсын. 

2. Осы қаулының орындалуын бақылау  аудан әкімінің орынба-
сары Нұрбол Сағатбекұлына жүктелсін.

3. Осы қаулы әділет органдарында  мемлекеттік тіркелген күн-
нен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

ПРОЕКТ  
Об утрате силы постановления акимата 

Райымбекского района № 40 от 02 сентября 2019 года

В соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Ре-
спублике Казахстан» от 23 января 2001 года, со статьей 27 Закона 
Республики Казахстан «О правовом акте» акимат района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать утраченным силу постановление акимата Райым-
бекского района № 40 от 04 апреля 2017 года «Об утверждении 
государственного образовательного заказа на дошкольное воспи-
тание и обучение, размера родительской платы по Райымбекскому 
району» (зарегистрированное за № 4169 от 27 апреля 2017 года 
в государственном перечне регистрации нормативных правовых 
актов).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя акима района Нурбола Сагатбекулы.

3. Настоящее постановления вступает в силу со дня государ-
ственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его первого офици-
ального опубликования.

Қазір міне, пеш жағу    
маусымы басталып та кет-
ті.  Кейбір тұрғындар пешті 
жағу үшін керосин немесе 
бензин қолданады, ал ол 
қайғылы жағдайға әкеліп 
соқтырады. Жанып жатқан 
пештерді қараусыз қал-
дыруға, сондай-ақ оларды 
қадағалауды  балаларға 
тапсыруға, пештің үстіне 
отынды,  басқа жанғыш 
заттар мен материалдар-
ды қоюға, пешті жандыруға 
бензин, керосин, дизельді 
отынды қолдануға тый-
ым салынады. Қайғылы 
жағдайлардың алдын алу 
мақсатында өртке қарсы қызмет-
керлері сіздерге пешті қолданғанда 
төмендегі өрт қауіпсіздік ережелерін 
сақтауларыңызды ескертеді:

- пеш және оның түтіндігін жа-
рамды етіп (жарықсыз), сылақтап 
және ағартып ұстап, пеш жағу 
мезгілі басталар алдында және 
әр үш ай сайын оның тазарылуын 
қадағалап жүріңіздер;

- әр пеш есігінің алдын-

да көлемі 70 х 50 см қаңылтыр 
қағылған болуы керек;

- түтіндіктер шатырлардың 
төбесінен 70 см шығатындай биік 
болуы керек.

Құрметті аудан тұрғындары! 
Өрт қауіпсіздік ережелерін мұқият 
сақтап,  өрттен сақ болыңыздар! 

Еркебұлан ТЕРГЕУСІЗОВ,
аудандық ТЖБ бас маманы,
азаматтық қорғау капитаны.

Пеш жүйесін ұқыпты пайдаланайық!

ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ! Бүгінгі таңда нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
шеңберінде білім беру ұйымдарының түлектеріне жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесудің төмендегі  шаралары қолданылады.

Жастар практикасы
Түлектерге алған мамандығы бойынша алғашқы жұмыс 

тәжірибесін жинауға көмектесу үшін жұмыспен қамту орта-
лықтары жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шарасын ұйымда-
стырады - 6 айға дейінгі мерзімге жастар практикасы.

«Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республи-
касының Заңына сәйкес білім беру ұйымдарын алдыңғы 3 жыл 
ішінде бітірген және 29 жастан аспаған жұмыссыз түлектер 
жастар практикасына қатысушылар ретінде белгіленеді.

Жастар практикасына арналған жұмыс орындары меншік-
тің барлық түріндегі кәсіпорындар мен ұйымдарда құрылады. 
Сонымен бірге, жұмыс орындары түлектің білім беру ұйымын-
да алған кәсібіне (мамандығына) сәйкес болуы тиіс.

Салықтарды, міндетті зейнетақы жарналарын және басқа 
да әлеуметтік аударымдарды ескере отырып, айлық жалақы 
25 айлық есептік көрсеткішті құрайды.

Жастар практикасына қатысу үшін түлек тұрғылықты 
жері бойынша Жұмыспен қамту орталығына өтінішпен жү-
гінуі тиіс. Өтінішке мынадай құжаттардың көшірмелері қоса 
беріледі:

1. Жеке басын куәландыратын құжат;
2. Еңбек кітапшасы (бар болса);
3. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің болуын растайтын 
құжат (диплом).

Қосымша ақпаратты 8(72779) 2-18-43, 2-20-32 телефон-
дары арқылы біле аласыздар.

Біздің мекен жайымыз: Нарынқол ауылы, Абай көшесі 
№100.

Жас қалам
Күшіміз бірлікте
Бірлік болмай, ешқашан тірлік болмас,
Жалғыз жүріп істеген ісің оңбас.
Ынтымақты,бақытты қалайды жұрт,
Бірлікте бол,бірлігің ешбір солмас.

Бірлік түбі -береке дейді халық,
Халық жайы налытты,
                     жаздым налып.
Күшіміз бірлікте ғой түсінсеңші,
Тарамай әрбір жаққа,ойға салып.

Біріксек көппіз, бірліксіз жоқпыз
Бірліктің арқасында бүгінде тоқпыз.
Қазаққа "бірлік" деген жақын ұғым,
Аңқаймасақ қазағым өте сақпыз.

Қайсар рухты қазағым басыңды қос,
Бөлінсең, шашырайсың, қаласың бос.
Бірлігің, бақытың ол қуанышың, 
Бол оданда бір-біріңе айырылмас дос.
                                       

Еркеназ СЕРІКҚЫЗЫ, 
К. Байшығанұлы атындағы 

орта мектебінің  
9 «А» сынып оқушысы.

25.01.2022 жылы Ұзақ батыр ауылдық округі Сарыбастау 
ауылдық мәдениет үйінде Социалистік еңбек ері Нүсіпбек 
Әшімбаевқа ауыл атын беру туралы ауыл тұрғындарының 
қатысуымен жиналыс өтті. Жиналыс қорытындысы бойынша 
ономастикалық комиссияға жолдау туралы қаулы қабылданды. 
Дауыс бергендер саны 160 адам. 

Ш.ӘЛДИБЕКОВ, 
Ұзақ батыр ауылдық округі әкімі.


