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Ақорда

Құрметті отандастар! 
Мен Конституцияға сәйкес, Парламент пала-

таларының төрағаларымен, Премьер-Министр-
мен кеңесіп, Мәжілісті тарату және мәслихаттар-
дың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 
Жарлықтарға қол қойдым. Депутаттарға белсенді 
әрі жемісті жұмысы үшін алғыс айтамын. Мәжіліс 
пен мәслихат депутаттары еліміздегі ауқымды 
реформаларды іске асыруға барынша атсалыс- 
ты. Олар сайлаушылармен жиі кездесу өткізді. 
Шалғайдағы елді мекендерге барды. Сондай-ақ 
жұртты толғандырған өзекті мәселелерді көтеріп, 
қоғамдық пікірталасқа ұйытқы болды.

Жаңадан сайланатын депутаттар да жұ-
мысты осы қарқынмен жалғастырып, еліміздің 
жан-жақты жаңғыруына ерекше үлес қосады деп 
сенемін. Мәжілістің кезектен тыс сайлауы 2023 
жылғы 19 наурызда өтеді. Барлық деңгейдегі 
мәслихаттардың сайлауын Орталық сайлау ко-
миссиясы белгілейді.  

Өздеріңізге мәлім, мен былтыр күздегі Жол-
дауымда Мәжіліс пен мәслихаттар сайлауы осы 
жылдың бірінші жартысында болатынын жария-
ладым. Яғни, бұл бастама айтылған сәттен сай-
лауға дейін жарты жылдан астам уақыт өтеді. 
Тәуелсіздік жылдарында сайлауға дайындалу 
үшін кандидаттар мен саяси партияларға осын-
шама көп уақыт берілген емес.   

Мәжілістің және мәслихаттардың кезектен 
тыс сайлауы – конституциялық реформаның 
жалғасы. Былтырғы референдумда халқымыз 
бұл реформаға қолдау білдірді. Соның нәтиже-
сінде еліміз өкілді билікті жаңа, әділ әрі ашық 
бәсекеге жол ашатын қағида бойынша жасақтау- 
ға көшті.

Енді Мәжіліс депутаттарының 70 пайызы 
партиялық тізім арқылы, ал қалған 30 пайызы 
бір мандатты округтерден сайланады. Облыстар 
мен республикалық маңызы бар қалалардағы 
мәслихат депутаттары да аралас жүйе бойынша 
сайланады. Депутаттардың 50 пайызы бір ман-
даттық жүйе арқылы, 50 пайызы партиялық тізім 
бойынша өтеді. Ал аудан және облыстық маңызы 
бар қалалардағы мәслихат сайлауында азамат-
тар бір мандатты округтерден шыққан канди-
даттарға дауыс береді. Осылайша, Мәжіліс пен 
мәслихаттар жаңа үлгі бойынша жасақталады. 
Сонда сайлаушылардың мүддесі жалпыұлттық 
және аймақтық деңгейде толық қорғалады. Өкіл-
ді билікке түрлі көзқарастағы азаматтардың ке-
луіне мүмкіндік туады. Азаматтық қоғамның одан 
әрі дамуына айтарлықтай жағдай жасалады.

Конституциялық реформа аясында саяси 
партияларды тіркеу рәсімі жеңілдетілді. Атап 
айтқанда, партия мүшелерінің санына қатысты 
талап өзгерді. Оның төменгі шегі төрт есе төмен-
деп, 20 мыңнан 5 мыңға дейін азайды. Партия-
лардың әр аймақтағы өкілдерінің саны кемінде 
600 адам болуға тиіс еді, ал қазір 200 адамға 
дейін төмендеді. Осы және басқа да жүйелі ша-
ралардың нәтижесінде елімізде көп уақыттан 

бері алғаш рет бірнеше жаңа саяси партия тір-
келді.

Сонымен бірге сайлау бюллетеніне «бәріне 
қарсымын» деген бағанның енгізілуі өте маңыз-
ды шешім болды. Партиялардың Мәжіліске өтуі-
не қажетті дауыстың төменгі шегі 7-ден 5 пайызға 
дейін азайды. Бұл да – елімізді демократиялан-
дыру жолындағы айрықша мәні бар қадам. Сай-
лау үдерісіне қоғамның түрлі өкілдерін барынша 
тарту үшін заңнамаға басқа да тың өзгерістер ен-
гізілді. Мысалы, депутаттық мандаттың 30 пайы-
зын әйелдерге, жастарға және ерекше қажеттілігі 
бар азаматтарға бөлу заң жүзінде бекітілді. Мұ-
ның бәрі саяси бәсекені күшейтеді, саяси жүйе- 
нің ашықтығын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ 
саясаткерлердің жаңа буынының қалыптасуына 
жол ашады.

Сайлау науқанын ұйымдастыру және оны 
өткізу ісінде аумақтық сайлау комиссиялары    
маңызды рөл атқарады. Енді облыстық сайлау 
комиссиялары кәсіби түрде тұрақты жұмыс істей-
ді. Бұл шешім сайлауға қатысты іс-шаралардың 
сапалы атқарылуын қамтамасыз етеді.

Алдағы сайлаудың заңға сәйкес өтуіне, әділ 
әрі ашық болуына қатаң бақылау жасалады. 
Бұған Орталық сайлау комиссиясы және Бас 
прокуратура жауапты. Сайлау науқанын отандық 

және халықаралық байқаушылар жіті қадағалай-
ды. Осы тұста азаматтарымыздың байқаушы 
ретінде белсенділік танытуы маңызды. Заңға 
сай барлық кандидат пен партияның бұқаралық 
ақпарат құралдарына шығуына бірдей мүмкіндік 
беріледі. Осы сайлау науқаны еліміздегі саяси 
мәдениеттің жоғары екенін айқын көрсетіп, қоға-
мымызды ұйыстыра түседі деп сенемін. 

Біз дамудың жаңа дәуіріне қадам бастық. 
Қазақстанда қарқынды және жан-жақты жаңа-
ру үдерісі жүріп жатыр. Бұл сайлау қоғамдағы 
өзгерістердің көрінісі ретінде саяси жүйеміздің 
одан әрі жаңғыруына зор ықпалын тигізеді.  Қазір 
әлемде дәл осындай ауқымды өзгерістерді қолға 
алған мемлекеттер көп емес.     

Мәжіліс пен мәслихаттар сайлауы мемле-
кеттік билік институттарын жаңғырту жұмыста-
рының қорытынды кезеңі болмақ. Осылайша, 
«Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп 
беретін Үкімет» қағидаты толық іске асады.   

Біз бір ел, бір халық болып, Әділетті Қа-
зақстанды құрып жатырмыз. Осы жолда түрлі 
сын-қатерді еңсеріп, көптеген маңызды міндетті 
бірге атқаруымыз керек.

Мен баршаңызды азаматтық жауапкершілік 
танытып, Мәжіліс пен мәслихат сайлауына бел-
сене қатысуға шақырамын.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Парламент Мәжілісі және мәслихат 

депутаттарының кезектен тыс 
сайлауын тағайындау туралы мәлімдемесі

Бүгін менің туған 
                             күнім.
Ой, бәле-ай!
Мына адамдар неге 
        жатыр тойламай?!
Банкет жасап берер 
                    едім өзім-ақ,
Тәңірдің бір 
         жарытпай-ақ 
                     қойғаны-ай.
Мына дүние неге жатыр 
                          үндемей?!
Алаулатып тойдың 
                 шоғын үрлемей.
Құшақ-құшақ гүл 
    шоқтарын лақтырып,
«Мынау - шапан,
Мынау - атың, мін»,- 
                                демей.
Мына жұртқа жақпады 
                   ма әлденем?!
Бекер өмір сүргенмін бе, 
                          әлде мен?
Халқым,
Сенің қасиетіңді 
                          білем деп,
Босқа өмірім өтті ме 
                 екен әуремен?!
Айтамын деп 
    қуанышың, мұңынды,
Басқа арнаға бұрдым ба 
              әлде жырымды?!
Мен, бәрібір, өзіңменен 
                          бір болам,
Өзегіне тепсең-дағы 
                           ұлыңды.
...Тойланбаса 
                   тойланбасын,
He етейін.
Той көрмей-ақ, сый 
            көрмей-ақ өтейін.
Қаламымды берші 
               маған, бәйбіше,
Болашаққа арыз жазып 
                           кетейін...

Мұқағали Мақатаев.

Арыз жазып 
кетейін

9 ақпан – мұзбалақ 
ақын Мұқағали Мақатаев-
тың туған күні.  Ақынның 
туған күніне арналған ма-
териалдарды газетіміздің 
3,4,5-беттерінен оқи аласыз-                                                              
дар. 
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«Шәлкөде ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің әкімі Құман Қуанышұлының 

2022 жылғы атқарылған жұмыстары мен 2023 жылға 
атқарылатын жұмыстары туралы есепті баяндамасы

Қоғамдық кеңесте

Тауарларға арналған ілеспе 
жүкқұжаттарды рәсімдеу 

жөніндегі пилоттық жобаны 
іске асыру және олардың 

құжат айналымының 
қағидалары мен мерзімдерін 

бекіту туралы

Аудан әкімдігінде қоғамдық кеңестің оты-
рысы өтті.  Бұл отырыстың күн тәртібіне Қа-
зақстан Республикасының «Қоғамдық Кеңестер 
туралы» Заңының 23-бабына сәйкес төмендегі 
мәселелер қаралды.

1. Аудан әкімі Дүйсенбаев Берік Фатықұлы-
ның ауданда 2022 жылы атқарылған жұмыста-
ры және 2023 жылға белгіленген міндеттері 
жайлы есепті баяндамасы.

2.  Райымбек аудандық  қоғамдық кеңесінің 
2022 жылы  атқарылған жұмысы туралы аудан-
дық қоғамдық кеңесінің төрағасы Нөкеев Әділ-
жан Қасымханұлының қосымша баяндамасы.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ау-
дан әкімі Дүйсенбаев Берік Фатықұлы баянда-
ма жасады. Өз баяндамасында аудандағы әр 
сала бойынша жеке-жеке тоқталып, өткен жыл-
дағы атқарылған жұмыстардың есебін берді. 
2023 жылы алдыға қойылған мақсаттармен 
таныстырды. Қоғамдық кеңес мүшелері аудан 
әкіміне көкейінде жүрген сұрақтарын қойып, 
ұсыныс-пікірлерін айтты. Жиын барысында сөз 
сөйлеушілер аудан басшысының есепті баян-
дамасына қанағаттанарлық деген баға берді. 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша 
аудандық қоғамдық кеңестің төрағасы Әділ-
жан Нөкеев аудандық қоғамдық кеңестің 2022 
жылғы атқарған жұмыстары туралы баяндама-
сын оқыды. Баяндамаға байланысты қойыл-     
ған сұрақтарға жауап берді. Күн тәртібінде қа-
ралған мәселелер бойынша тиісті шешімдер 
қабылдап, жиынды жабық деп жариялады.

Өз тілшіміз.   

2022 жылы атқарылған 
жұмыстар, 2023 жылға 
белгіленген міндеттер 

қаралды

Ел алдындағы есеп

Әр жылдың басында кезекті халық алдындағы есеп беру жиынына қош кел-
діңіздер!  Құрметті ауылдастар! Былтырғы жыл біз үшін есте қаларлықтай саяси 
науқанға толы жыл болды. Өздеріңізге белгілі президент сайлауы өтті. Сайлау 
нәтижесінде басым дауыспен Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ел тізгінін ұстап, 
Жаңа Қазақстанның даму жолындағы бағыт бағдарын айқындап берді. Мемле-
кетіміздің алға дамуы мен қоғамдық сананың жаңғыруы, біз үшін ауылымыздың 
тұрмыс – тірлігін түгендеп, әлеуетін арттыру. Еліміздің көркеюі әр тұрғынның қо-
лында екендігі анық. Шәлкөде ауылдық округі бойынша 2022 жылы атқарылған 
жұмыстармен 2023 жылы атқарылатын жұмыстарға тоқталар болсақ:

Салық мәселесі бойынша
Еліміздің    әл    ауқатының   артуы, экономиканың  қарыштап өсуі оның  

салық   саясатына  байланысты екені сөзсіз. Округіміз бойынша көлік салығы  7 
531 235 теңге болып орындалды. Елдімекендердің жерлеріне жеке тұлғалардан 
алынатын   жер   салығын  қоспағанда, жер салығы болжаммен   959  053   теңге 
болып  100 пайызға орындалды. Мүлік салығы   бойынша   болжам   526 000 теңге 
болған толығымен орындалды. Мүлік, жер, салықтарынан қарыздарымыз    жоқ.    
Берешек     қарыздар     бойынша    аудандық  кірістер басқармасымен бірлесіп 
жұмыс жасап жатырмыз.

 «Шәлкөде ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне 2022 
жылға бөлінген қаражат бойынша қысқаша тоқталар болсам ауылдық округ 
әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге 37 630 000 теңге бөлін-
ген,  оның ішінде мемлекеттік қызметкерлердің жалақысына  23 906 000 теңге, 
техникалық қызметкерлердің жалақысына 4 589  000 теңге,  мемлекеттік  қызмет-
керлердің қосымша өтемақы төлемдеріне 1 962 000 теңге және іс сапар шығын-
дарына 943 000 теңге бөлінген. Сонымен қатар  коммуналдық қызметтерге 522 
000 теңге,  Интернет  желісі және байланыс  қызметтеріне 650 000 теңге, өзге де 
қорларды сатып алуға 693 000 теңге, отын, жанар-жағар  май материалдарын 
сатып алуға 884 000 теңге бөлінген.

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру жұмыстары, шамдарды 
ағымдағы жөндеу жұмыстары мен елді мекенді электроэнергиямен қамтамасыз 
етуге 1 025 000 теңге және елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге          
1 145 000 теңге қаражат бөлінген. Бөлінген қаражат заң талаптарына сай өз мақ-
сатында жұмсалды.

Ауылшаруашылық саласы бойынша
Шәлкөде ауылдық округінде барлығы 115 шаруа қожалық тіркелген, оның 111 

қазіргі уақытта жұмыс істеп тұр.  Ауыл тұрғындарының мал жайылымына 2282 га 
жайылымдық  және 2600 га жайлаулық жердің құжаттары рәсімделіп, жасалын-
ды.  Шәлкөде ауылдық  округінде 36 625 га жайлымдық, 395 га шабындық және  
4933 га егіс алқабы бар. Оның 1964 га жері суармалы егістік. Барлық игерілген 
жер 3022 га. Жалпы округ бойынша 490 га жерге дәнді-дақыл егіліп, 270 га  жерге 
отырғызылған картоп  жиналып алынды. Осы жылға  510 га дәнді дақыл,  250 га 
картоп егуге жоспарлануда.  Округімізде 1838 га көпжылдық шөптен 21 205 тонна 
шөп даярланып, малшы отарларымен жеке ауыл тұрғындары аулаларына жет-
кізілді. Елді мекендерде егін алқаптарын суғару уақытында су ұстайтын тұрғын-
дарды кезекке қоюға екі ауылға екі (сумраб) қойылған. Бұл кісілер суға байла-
нысты дау-дамай туындамауын, су кезегінің сақталуын қадағалайды. Ауылдық 
округтегі «Шибұт» тоспасының құрылыс жұмыстарын «Тунас» ЖШС-і  жүргізуде, 
тоспаға 14 км қашықтықта лоток қойылып, жер көлемі бойынша 1800 га егістік 
алқаптарын суғаруға  қауқары жетеді деп жоспарлануда. Жоба құны 347 милли-
он теңгені құрайды.  «Шолақ»  тоспасының құрылыс жұмыстарын жүргізуші «Ко-
декс» ЖШС-і жоба құны 147 миллион теңге құрап отыр. Аталған тоспа арқылы 
1200 га  егістік жерлер суғарылады деп жоспарлануда.

Ауылдық округ бойынша  33 дана ауылшаруашылық техникалары бар.                        
Ауылдық округ бойынша 2022 жылы шаруа қожалықтар 2 дана ЛоЛо-60-4/в,            
1 дана МТЗ-92 тракторы, 2 дана МТЗ-80 тракторы, 2 дана пресс-подборщик,  3 
дана шөп жинайтын өрмекші тырмақты өз қаражаттарына сатып алды. Дала жұ-
мыстарының барлығы дерлік осы техникалармен атқарылуда. Көктемгі егіс үшін 
50 га сүрдігер жыртылып дайындалды, бұған қосымша       80 га жерге көп жылдық 
шөп егу жоспарлануда. 

Мал шаруашылығы бойынша     
Округте      барлығы      34 108    бас   қой-ешкі,  5 240   бас ірі  қара, 4 147 

бас жылқы  малы бар. Жалпы  мал  өсірумен 70 шаруа қожалығы айналысады. 
Шаруа    қожалықтарымен   сатып алынған 9 бас асыл тұқымды бұқалар бар. Осы 
жылға тұқымды түрлендіру бойынша ірі қара мал басына 26 бас асыл тұқымды 
бұқалар алу жоспарлануда. 

Жыл басынан бері мал дәрігерлерімен егу, емдеу жұмыстары тұрақты  жүр-
гізілуде. Бұл салада 3 мал дәрігері, 3 фельдшер, 2 санитар болып, барлығы   8 
адам тұрақты жұмыс атқарады.  Елдімекендер  аса қауіпті  жұқпалы аурулардан 
таза. Қолда бар  малдың  30 пайызы ауылдық   жерлерде   бағылуда, қалған 70 
пайызы шаруа қожалықтарында, нақтылап айтқанда 70 малшы отарында  топтас-                                                                                                                                      
тырылған. Талас аймағында 32, Шәлкөде аймағында 38 малшы  отарлары бар. 
Округіміз бойынша 2022 жылдың басынан бері 505 бас жылқы, 923 бас ірі-қара, 
5648 бас қой - ешкі малы сатылып 559 030 000 теңге кіріс кірді.

Мал қыстату мәселесі де ойдағыдай өтіп жатыр. Округ бойынша даярланған    
21 205  тонна мал азығының  11 100 тоннасы мал қыстауларына  жиналған.              

Білім саласы бойынша
Шәлкөде орта мектебінде 40 мұғалім жұмыс істейді, 3 декреттік демалыста, 

26 техникалық қызметкер жұмыста, 10 шағын орталық қызметкерлері жұмыс 
істейді. Барлығы -79 қызметкер бар. Жалпы 225 оқушы бар, мектеп бітіруші 16 
оқушы, даярлық тобында 9 бала, шағын орталықта тәрбиеленуші 29 бала бар.

Талас ауылындағы Ш. Уәлиханов атындағы орта мектебінде 36 мұғалім жұ-
мыс істейді, 3 декреттік демалыста, 26 техникалық қызметкер, шағын орталықта 
5 адам жұмыс жасайды. Жалпы оқушы саны- 192, мектеп бітіруші 12 оқушы.     
Даярлық тобында 15 бала, шағын орталықта тәрбиеленуші 25 бала бар. 

Жалпы мектептерде аз қамтылған отбасы, көп балалы отбасы балалары  
мен қатар жартылай жетім балалар назардан тыс қалмайды. Биылғы жылы мек-
тептерде     ауыл      тұрғындары      мен     кәсіпкерлердің  демеушілігімен «Мек-
тепке жол»      акциясы       ұйымдастырылып    870  000 теңге көлемінде ақша-
лай, заттай көмек көрсетілді. Оқушыларды оқулықпен қамтамасыз етуде    дұрыс  
жолға қойылған. Шәлкөде, Талас елді мекендерінде ауыл    демеушілігімен     са-
лынған    спорт    кешендері де толығымен жұмыс істеп тұр. Мектептерге от жағу 
маусымына орай, Шәлкөде орта мектебіне 33 291 литр сұйық отын, Ш.Уәлиханов 
атындағы орта мектебіне 29 824 литр сұйық отын келген.  Жылу қазандықтары 
жақсы жұмыс істеп тұр.

                                         Әлеуметтік сала бойынша
Округімізде    үйден    әлеуметтік    көмек көрсетілетін  адам саны-11, оның 

ішінде мүмкіндігі шектеулі балалар  саны 1 адам, I-топ мүгедегі  1 болса, II-топ 
мүгедегі 4 адам, 5 адам жалғыз басты қарттар. Бұл адамдардың тыныс-тіршілігін 
округіміздегі  2 әлеуметтік қызметкер назардан тыс қалдырмай, үнемі қадағалап, 

жәрдемдесіп отырады. Қысқы от жағу маусымына  жалпы көлемі 15 тонна көмір 
әкелініп берілді. Қарттар күні мерекесіне орай әкімшіліктің ұйымдастыруымен 30 
қартқа сый-сияпат табысталып, жалғыз басты қарттардың үйлерін әктеп, аула-
сын тазалап көмек  көрсетілді. Ақылы қоғамдық жұмысқа 13 адам ай сайын 90 
000 теңгеден 12 ай жалақы алып жұмыс істеді. 10 адам қоғамдық жұмыс мерзімі 
аяқталғаннан кейін толық жұмысқа орналастырылды. Қалған  3 адам жұмысын 
жалғастыруда. Жастар тәжірибиесі бойынша 3 адам айлық тәжірибеден өтіп, 
тұрақты жұмыспен қамтылды. Шағын және айлық кәсіпкерлікті қолдау  «Бизнес 
бастау» жобасы бойынша  3 адам  1 225 000 теңге қайтарымсыз ақша қаража-
тын алып жұмыстарын жүргізуде. Төтенше жағдайды алдын алу мақсатында ау-
дан әкімі аппаратының ықпалымен  4 адамды қамтитын төтенше жағдай пункті 
салынып, қазіргі уақытта халықтың қауіпсіздігі үшін тәулік бойы  жұмыс істеуде. 
Ауылдық округтің Талас елді мекенінен 2 құрылыс нысаны Фельшерлік Акушер-
лік пункт пен Ветеринариялық пункт салынып өздеріңізге белгілі 2022 жылдың 
желтоқсан айында ел игілігіне берілген болатын. 2021-2023 жылдар аралығы-
на жоспарланған Шәлкөде ауылына ұзындығы 9 км ауызсу тарту жұмыстары 
басталған болатын.  Жалпы құны 360 миллион 471 мың теңге құрайтын жобаны 
«Дәнекер» ЖШС-і ұтып алған. 2021 жылы 323 миллион 143 мың теңге игеріліп, 
жалпы жұмыстың 80 пайызы бітті. Биылғы жылға қарастырылған 37 миллион 
327 мың теңге соттың шешімімен қайта конкурсқа шығады деп жоспарлануда. 
Алдағы уақытта ауызсу тарту жұмыстары толық аяқталып, тұрғындардың игілігі-
не берілетін болады. Талас ауылына 2021-2023 жылдарға жоспарланған 7,5 км 
жерге жол салу жұмысы бастаған болатын. Ұтып алған мердігер «Жетісу жол құр-
лысы» ЖШС-і Жалпы құны 156 миллион 800 мың теңгені құрайды. 2021 жылы кө-
шелер тегістеліп трубалар қойылып 9 миллион теңге игерілді. Былтыр яғни 2022 
жылы Талас ауыл көшелерінің 50 пайызы 3,3 км көше асфальттанды. Ағымдағы 
жылы жол толық жасалынып, халық игілігіне берілетін болады. Шәлкөде ауылы-
ның ішкі жолдарына 220 млн 200 мың теңге бөлінді, барлық көше 9 км жол ас-
фальттанатын болады. Әкімшілік ғимаратының құрылысына 191 млн 333 мың 
теңге мемлекет тарапынан бөлініп қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алу кон-
курсында тұр. Алдағы уақытта мердігер компания анықталса құрылыс жұмыста-
ры басталып, жыл аяғына дейін қолданысқа беріледі деп жоспарлануда. Округ 
бойынша 2022 жылы Шәлкөде ауылына балалар ойын алаңы, Талас ауылына 
футбол ойын алаңы салынып ел игілігіне берілді.  2023 жылы өңірлерді дамыту 
бойынша жоба құны 13 658 мың теңге көлемінде Шәлкөде ауылына футбол ойын 
алаңы, Талас ауылына балалар ойын алаңын салу жоспарлануда. 8-Наурыз Ха-
лықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында 60 жастан асқан  50 шақты аналары-
мызға сый-сыяпат көрсетілді. Шәлкөде ауылының 10 жылдық түлектері ауылдың 
кіре беріс сол жақ бөлігіне заманауи «Шәлкөде менің жүрегім» жазуын орнатты. 
Ауылымыздың 5 жылдық түлектері шағын спорт кешенінің атауын көркемделген 
заманауи жарық шамдарымен орнатып, ауыл көркін ажарландырды. 1 маусым 
«Балаларды қорғау» күні мерекесі қарсаңында демеушілердің көмегімен 50-ден  
астам бүлдіршінге сыйлықтар табысталды. Ауылдың қоғамдық саяси өміріне 
белсене ат салысып, түрлі салаларда елеулі еңбек еткен және қайырымдылық 
көрсетіп, демеушілік танытқан ауыл тұрғындарына «Жаңа жыл» мерекесі қар-
саңында ауыл әкімінің «Жыл үздігі» атты арнайы марапатымен марапатталды. 

Елді мекендерімізде 2 Казпочта бөлімшелері бар, оның 1-і халыққа қызмет 
етіп тұр. Ауыл тұрғындары зейнетақысын, мұғалімдермен мекеме қызметкер-
лерінің  жалақысын және де басқа ақша беру, алу операциялары осы бөлімше 
арқылы атқарылады, баспасөз басылымдарына жазылуға көмектеседі.

Елді мекендерде  Қазақтелеком  АҚ-ның 377 телефон нүктесі бар. Шәлкө-
де ауылында 200 үйде  телефон нүктесі болса, 140 үй кабельді интернетпен. 
Талас ауылы бойынша 177 телефон нүктесі бар оның 128-не кабельді интер-
нет жүргізілген. Көрсетілетін қызмет түрлерін қадағалау үшін 1 электромантёр 
жұмыс атқарады. Сонымен қатар елдімекендерде Beeline, Tele 2, Altel мобильді 
байланыстарына  Н + және 4 G интернет мобилді жүйелері іске қосылып жұмыс 
жасап тұр.

Денсаулық саласы бойынша
Амбулаторияда    еңбек ететін 3 дәрігер, 12 орта буын қызметкерлері  6 кіші 

буын  қызметкерлері жұмыс істейді.
Жыл басынан   бері  емдеу амбулаториясы  жұмыс көрсеткіштері бойынша  

жалпы    әр түрлі аурулармен қаралған адамдар саны – 10 754  адам, ересектер 
– 4787, Күндізгі станционарда 227 науқас емделді. Туу жасындағы әйелдер саны 
– 365. Зейнеткерлер саны – 601,  Жүкті әйелдер саны - 22. Диспансерлік есепте 
259 адам тұрады. Үлкен  адамдар 203, жастар - 5, балалар - 51.    Жалпы адам    
өлімі    15 адам.    Туылған сәбилер - 22 бала, шетінеген бала саны жоқ. 

Тазалық көркейту, көгалдандыру бойынша
Ауылымызда көркейту, көгалдандыру жұмыстарына байланысты жыл ба-

сынан бері 158 -тонна күл-қоқыс шығарылды. Шәлкөде және Талас ауылдары-
ның кіре берістеріне 2 саябақ және жаттығу құрылғылары орнатылып халық игілі-
гіне берілді.  Шәлкөде ауылына кіре берісінде мал ұрлығының алдын – алу және 
басқада сақтық шараларына байланысты бейне бақылау қондырғысы тәулік 
бойы жұмыс жасауда. Ауылдық округ бойынша көше қиылыстарындағы көше 
атаулары жаңартылып, 8 көшеге  аншлагтар ілінді. Шәлкөде, Талас ауылдарында 
орналасқан көше жарығы бағаналарына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп 
тұрады. Шәлкөде ауылы бойынша 67 бағана жарық шамы, Талас ауылында 50 
бағана жарық шамы бар. Барлығы заманауи 117 бағана орталық көшелерде ор-
натылған. Шәлкөде ауылында  2021 жылы Жусанбай атамыздың ұрпақтарының 
демеушілігімен  құны 2 000 000 теңге тұратын «Жусанбай ата» саябағы салы-
нып, 600 түп тал терек ағаштары Шонжы ауданынан әкелініп ауылдық округке 
қарасты мекемелер және саябақтар алаңдарына  отырғызылып күтілді. Шәлкөде 
ауылы орталығынан шағын футбол алаңын салу үшін арнайы орын белгіленіп 
құжаттары рәсімделді, осы жылдың көктемінен құрылыс жұмыстары жүргізіледі 
деп жоспарлануда. Ауылдық әкімшілік тарапынан Шәлкөде, Талас ауылдарының 
орталық көшелеріне 2,6 км заманауи материалдармен ауылдағы жағдайы төмен 
отбасылар мен қараусыз қалған бос үйлер  қоршалады деп жоспарлануда. 2022 
жылдың басынан бері арнайы орындарға 8  бильборд орнатылды. 

Мәдениет  саласы бойынша
Округ    елді    мекендерінде 1 мәдениет үйі, 1 кітапхана халыққа қызмет  көр-

сетеді. Бұл мекемелерде барлығы 6 адам жұмыс істейді. Ауылымыздағы барлық 
мерекелік шаралар, салтанатты жиындар жоғары деңгейде ұйымдастырылуына 
ат салысады. Ауылдық кітапхананың кітап қоры- 60 226 дана, оқырман  саны-801 
адам. Биылғы жылы келіп түскен кітап саны- 199 дана. Кітапханада әр мере-
келік шараларға  байланысты  тақырыптық көрмелер жасалып, шаралар өткізіліп 
тұрады.

2022 жылдың еншісіндегі жұмыстар легі осындай. Келер жылдан зор үміт 
күткен ауыл халқы осы жылы да жақсы игі істердің куәсі болады деп сенемін. 
Бірлікпен атқаратын алдағы жұмыстарымыз сіздердің қолдауларыңызбен өз дең-
гейінде өткізілетініне сенімім мол!

Осы тауарларға ілеспе жүкқұжаттар мен 
олардың құжат айналымын ресімдеу жөнін-
дегі пилоттық жобаны іске асыру қағидалары 
мен мерзімдері (бұдан әрі – Қағидалар) "Са-
лық және бюджетке төленетін басқа да мін-
детті төлемдер туралы" Қазақстан Республи-
касы Кодексінің (Салық кодексі) 68-бабының 
1-1-тармағына сәйкес әзірленді және тауар-
ларға ілеспе жүкқұжаттар мен олардың құжат 
айналымын ресімдеу жөніндегі пилоттық жо-
баны (бұдан әрі – Пилоттық жоба) іске асыру 
тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.

Пилоттық жоба кезеңінде Пилоттық жо-
баға қатысушы осы Қағидаларда белгіленген 
ТІЖ-ны ресімдеу (растау, бас тарту) тәртібін 
және мерзімдерін бұзған жағдайда ҚР ҚМ МКК 
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша "Тауарларға арналған ілеспе жүкқұ-
жатты ресімдеу (растау, бас тарту) тәртібі мен 
мерзімдерінің бұзылуы туралы" хабарлама 
(бұдан әрі – Хабарлама) қалыптастырады.

Хабарлама Пилоттық жобаға қатысушыға 
электрондық нысанда немесе қағаз жеткіз-
гіште жолданады.

Хабарламаны алу, сондай-ақ онымен таны-
су алушыны ТІЖ ресімдеуден, алуды растау-     
дан немесе бас тартудан босатпайды.

ТІЖ жеткізуші (әкелу кезінде – алушы) осы 
Қағидаларға 2 қосымшаға сәйкес нысан бойын-                                                                                        
ша виртуалды қойма арқылы қазақ немесе 
орыс тілдерінде рәсімдейді, ЭЦҚ қояды.

ЕАЭО мүше мемлекеттердің аумағынан  
Қазақстан Республикасының аумағына тау-
арларды әкелу кезінде тауарларды алушы   
бастапқы ТІЖ ресімдейді, ол арқылы тауарлар 
оның виртуалды қоймасына түседі.

Райымбек ауданы бойынша 
мемлекеттік кірістер басқармасы.

Салық және халық
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Қазақ жерінің ең биігі - Нарынқол, Мұқағали-қазақ жырының Хантәңірі.                     
Әкім Тарази.

Ақиық
Газет  ішіндегі  газет             

Мен өмірді жырлау үшін келгемін          №1(7)

Таныс өлке,
Таныс аймақ,
Таныс маң:
Анау жерде - құрбылармен алысқам,
Анау жерде - құрбы жанмен табысқам.
Алба-жұлба ақша бұлттар жарысқан,
Таулар әне, ұйықтап кеткен данышпан,
Жолдар анау, шұбатылып шаңы ұшқан,
Таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң.
Шабындықтар,
Егістіктер,
Тоғайлар.
Төбелердің төбесінде - көк айдар.
Ақ сағыммен араласып, аулаққа,
Сағым болып бара жатыр көп ойлар.
Бір тынбайды шегірткенің шырылы,
Жел қозғаған ақ шилердің сыбыры,
Бәрі таныс - кісінеген құлыны
Ін аузында шаңқылдаған суыры.
Айналайын!
Атамекен, Ақ мекен!
Қандай қазақ іздеп сені тапты екен?!
Туған өлке тәтті екен ғой,
Тәтті екен!

Мұқағали Мақатаев.

Туған жерге

Кейінгі жылдары әлеуметтік желіде 
Аспантаулар өлкесіндегі Қарасаз ауылы 
маңындағы Қарасуларға қонған аққулар 
жайлы жазбалар мен суреттерді жиі 
байқап журмін. Аққу құсты халқымыз 
қастерлеп бақыттың бастамасы, жақ-
сылықтың жаршысы, адалдық пен сұлу-
лықтың белгісі деп білген. Өзіміз сыртта 
жүрсек те жүрегіміздің туған жер, өскен 
ел деп соғары анық. Менің кіші Отаным 
Қарасазыма да алланың қалауымен 
аққулар жақсылық нышанын ала келсе 
екен деген дұға, тілектемін!..

   ... Аққулар ...
Аққу мойын, сүмбе қанат,
Алаңсыз тарануда кунге қарап .
Айдынның еркелері білмей 
                                                тұрмын,
Етермін тағдырыңды кімге ама-

нат, - деген Мұқағали ағамыз да, біз 
де кеттік ауылдан. Бала кезде мый тұ-
нық бола ма, сол бір күндердің көп су-
реті менің жадымда жақсы сақталған. 
Бала кезімізде ескі Қарасаздың күнба-
тыс жағындағы қалың бозқарағанды, 
шілік тоғайы арасымен иректеле ағатын 
иірімі терең, арнасы кең Қарасуларға 
жыл құстарымен бірге аққулар да келіп 
қонатын. Айнадай айдын бетінде қатар 
жүзген тұмсығы қызыл, мойыны ұзын, 
денесі ақ мамықтай әппақ құстар ай-
наласындағы табиғатқа ерекше көрік 
беріп тұратын. Сұңғақ мойындарын 
майыстыра иіп, тұмсықтарын түйістір-
генде қос аққудың ортасында махаб-

бат символындай жүрек суреті пайда 
болатын. Сондықтан жұптасып өмір 
суретін қос аққуды қазақ халқы махаб-
бат символына балаған. Егер жұбынан 
айырылып қалса, не біреуі қаза болса, 
екіншісі адамша қайғырып өледі екен.          
Халқымыздың барлық салт-дәстүрі 
қамтылған "Қыз Жібек" фильмінде аққу-
лардың көрсетілуі де тегін болмаса ке-
рек ...

Жаны сұлу ақ еркем, ары сұлу!
Бір мамығы майысса ауырсынып ,
Тарақ етіп тұмсығын 
                                       тарайды кеп,
Тарайды кеп, тарайды 
                                       қауырсынын,
Құм тұрса да бір түйір ауырсынып.      

Жаны сұлу ақ еркем, ары сұлу!
Ақ қанатын сабалап, асыр салып,
Бірде суға сүңгиді басын малып .
...Ойнасыншы, ойнасын 
                                       ерке құстар,
Тыныштығын олардың қашыр-

малық, - деп жазған Мұқағали ақын да 
осы көрініске кезінде куә болған. 0ған 
дәлел, ақынның 90 жылдық мерейтойы 
қарсаңында газеттерде "Ұстаз Mұқаға-
лидың шәкірттері " атты мақалам жарық 
көрді. Мақала жазу барысында өткен 
ғасырдың екінші жартысында ескі Қа-
расаз ауылындағы Карл Маркс атын-
дағы жеті жылдық мектебінде ұстаздық 
еткен Мұқағали ақынның қазіргі таңда 
арамызда жүрген біраз шәкірттерімен 
сұқбаттасудың сәті түсті. Сондай бір 
келелі әңгіме 1948 жылы туған шәкірті, 
музыка маманы, әнші-сазгер Әбиев 
Мұсабай ағамен болған еді. "Мұқағали 
аға сабақтан бос күндері ауылдың күн-
батыс жағындағы қалың тоғай арасын-
дағы Қарасулардан балық аулауға жол-
дастарымен,  кейде жеке өзі баратын. 
Туысынының баласы Байсариев Досым 
екеуімізді  өзен жағалауындағы топы-
рақ арасынан қармаққа жемтік ретінде 
ілетін жауын құртын (шылаушын) теру 
үшін ертіп алатын. Сол кездерде тоғай 
арасында, суларда тырналар, үйрек 
- қаздар,  аққулар, балықтар мен саз 
құндызы (ондатр) көп болушы еді. Біз 
жауын құртын жеткілікті етіп теріп бер-
ген соң суға шомылып, жағалауда ой-

наушы едік. Ағайымыз қармағын суға 
салып қойып әлдеқандай сазды әуен-
мен ыңылдап ән айтып, өлең шығарып 
отыратын ", -деп ұстазын еске алған 
еді. Мұқағали ақынның аққулар жайлы 
бірқанша өлеңдері мен "Аққулар ұйық- 
тағанда "дастанын ақынның аққулар 
өмірін жете зерттеуден туған ерекше 
жан тебіренісі деп түсінген жөн. Ақын 
"Аққу деген" өлеңінде :

"Жанымды үңгіп жанарың 
                                        жеп барады,
Неге сонша телміріп көп 
қарадың?!" деген жолдарда бей-

күнә аққудай сұлу әйелге тіл қата тұрып,      
"Аққуды атар мергенің мен 
                                               емеспін,

Ажал оғын алған жоқ менен еш-
кім" - деуі пәк сезімді әйел затының                 
бойындағы асыл қасиетті құрметтеуі 
деп түсіну керек. Сондықтан да қа-
зақ "Аққу - кұстың төресі", "Аққу - киелі 
құс" - деп ерекше қастерлеген. Қазақы 
ырымдар мен тыйымдарда жастарды 
"Аққуды атуға, аруды қорлауға болмай-
ды", - деп тәрбиелеген.

Аққулар ...
Аңыз көп қой олар жайлы,
Көзіңмен көргеніңдей бола 
                                            алмайды.
Тек қана тыныштықта 
                                ұйықтайды олар,
Шошыса екінші рет оралмайды, 

- деп "Аққулар ұйықтағанда " дастаны 
арқылы тыныштықты аққулардың ұйық- 
таған сәтімен бейнелеген ақын, адам-
ның да тыныштығын ешкімнің бұзуға 
қақысы жоқ деген ұстанымда болды.

Тына қалып бұлбұл да жаға талда,
Қарайтұғын айдынға, ақ отауға!
Таң мен күннің арасы таянғанда, 
Таудың басы алаумен боялғанда. 
Тірілетін таудағы бар тіршілік,
Қанатынан аққудың оянған ба? - 

деп табиғаттың қаймағы бұзылмаған 
сұлу суретін аққу ұйқысымен ұштастыра 
бейнелеп, бояуы қалың, кестелі өлең 
жолдарымен өрнектеген.

Аққулар алданыш пен арман ба 
                                                      едің,
Қош енді қанатым жоқ 
                                          самғар менің,
Нуларым сыңсый жылап 
                                       қалдау менің,
Суларым жетімсіреп қалдау менің, 

- деп мөлдір де пәк сезімге толы "Аққу-
лар қош болыңдар" өлеңін өмірінің 
соңына қарай жазған ақын аққуға 
өлеңмен ескерткіш қойған еді. Мұқағали 
ақын қайтыс болған соң ақынның осы 
өлеңіне Қарасаздық талантты ұстаз - 
сазгер Амантай Шыманов алғаш ән жаз-
ды. Кейіннен белгілі әнші- композитор, 
Дәнеш Рақышев, Турсынжан Шапай, 
Ермұрат Үсенов те өздерінің мұңға толы 
сазды әуендерін халыққа ұсынды...

Ақын аманаты деген осындай болса 
керек!..

Елеусіз АХМЕТКЕРІМҰЛЫ, 
Мұқағалитанушы, Қазақстан 

Журналистер  одағының мүшесі, 
Райымбек ауданының 

Құрметті азаматы.

Ақын аманаты
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Ескірмейтін естелік
9 ақпан – Мұқағали Мақатаевтың туған күні! 

Мұқағалидың рухын асқақтатып, оның 
мәңгілік ұмытылмайтын тұлға екендігін 
жан жақты насихаттайтын Райымбек ау-
дандық «Хантәңірі» газетінің оқырманда-
рына мына бір естелік жазбаны ұсынып 
отырмын.  

Кезінде ақиық ақын Мұқағали          
Мақатаевпен бірге серіктес жолдастары-
ның бірі (немесе «інісі» десем де бола-
ды), Мырқан Жомарбеков ағамыздың бір 
шағын жазбаларын, ескірмейтін естелік 
болып қала берер деген үмітпен, назар-
ларыңызға ұсынып отырмын. 

Мен, Мырқан ағаның туған ағасы Жо-
марбеков Әлімғазының ұлы – Әлімғази-

ев Өмірхан. Осы бір таяу уақыт ішінде,    
Мырқан ағаның жазбаларын қарап оты-
рып, біраз мақала және өлеңдерін жи-
нақтадым. 

Кеңес одағы уақытында Еңбекшіқа-
зақ ауданында «Еңбек жалыны» газетінің 
бас редакторы Хайролла Ахметжанов 
ағамыздың басшылығымен осы мақала 
газет бетіне жарияланған болатын. Сол 
уақыттағы «Еңбек жалыны», қазіргі – 
«Еңбекшіқазақ» қоғамдық-саяси апталық 
газетінің бас редакторы қызметін жоғары-
да аталған Хайролла ағамыз осы уақытқа 
дейін абыроймен атқарып келеді. 

Жинақтаған дүниелердің ара-
сынан шамамен 1991 жылдың басында           
«Еңбек жалыны» газетінде біртуар ақын                 
М.Мақатаевпен танысқандығы туралы 
жарияланған мақаласын (қолымда газет-
те жарияланған осы мақаланың қиынды-
сы ғана бар) жолдап отырмын. 

Құрметпен, Өмірхан Жомарт-
бекұлы Әлімғазиев

Мұқағали – қазақтың домбырасы  
          Алыстаған сайын асқақтап, 
           Көрінеді екен алып тау.
             Ақиық менің ақыным,
            Алпысқа келіп қалыпты-ау... 
Мен 1957 жылы Кеген ауданындағы 

Қызыл-Арасанда МТС-тың зоотехник – 
инспекторы едім. Мамыр айының аяғын-
да Алматы қаласында ғалымдардың қа-
тысуымен ғылыми конференция болып, 
соған делегат болып қатыстым. 

Конференция делегаттарының құр-
метіне бұрынғы драма театрының үйінде 
өнер шеберлерінің қатысуымен үлкен 
концерт болды. Үзіліс кезінде екінші қа-
баттағы буфетке сусын ішейін деп кір-
сем, ақын Нұрсұлтан Әлімқұлов ағамыз 
тұр екен, маңында бір жігіт, амандасқан 
соң ол маған қарап:

- Әй, зоотехник, танысып қой радио-
ның «құдайы» ақын Мұқағали Мақатаев 
ағаң, - деді. Қолымды ұсынып, атымды 
айтып таныстым. Шашы екі жағына қайы-
рылған, екі иығына екі кісі мінгендей сұлу 
жігіт екен. «Е, оқыған Мұқағали Мақата-
ев» деген диктор ағамыз осы екен ғой...»

Сол таныстықтан кейін мен қалаға 
келген сайын ақын ағама жолығып, әң-
гімелесіп кететін едім. 

Алпыс үшінші жылдары Мұқағали 
астанаға біржола көшіп келіп, қазіргі Жа-
роков көшесі мен Комсомол көшесінің 
қиылысқан жерінде пәтерде тұрды. Бір 
күні көшеде кездесіп қалдым. Амандық 
сұрасқан соң ол:

-Үйге жүр, есік-төрді көргін, деді. Со-
дан үйіне келдік. Үй дейтіндей үй емес, 
тарлау екі бөлме, көз тартатын дүние 
болмаса да, кітапты Мұқаң жинаған-ақ 
екен. Шешесі де, інісі де қолында көрі-
неді. Ақын анасын Нақа дейді екен (шын 

аты Нағима) әңгіменің тақырыбы қал-
жағдай, үйдің шаруасы төңірегінде бол-
ды. «Ильич» поэмасының жалғасын жа-
зып бітірген екен. Машинкаға басылған 
екінші данасын оқы деп маған ұсынды. 
Оқып шықтым, поэма маған қатты ұнады. 

Ертеңінде екеуіміз газет киоскісіне 
келіп газет алдық. Көрмеге барып оңа-
шалау ағаш арасына жайғасып отырып 
газеттерді ақтара бастадық. «Лениншіл 
жасқа» Мұқаңның поэмасы басылыпты. 
Мұқаң маған газеттерді ұсынып: 

–  Ал, мына поэманы дауыстап оқы, 
мен тыңдаушың болайын, - деді. Мен 
тартыншақтап едім болмады. «Оқыға-
ным ұнамай қалса ренжиме» деген қауіп 
қой.    

– Оқы, оқы – деген соң газетті қолыма 
алып поэманы дауыстап оқи бастадым. 
Терлеп – тепшіп оқып бітігенімде ол: 

– Жақсы оқисың, әттең дикторлыққа 
алмайды ғой. Сенің айғыз айғыз бетіңді 
көріп шошып кетер, - деп біраз күліп 
алды ол.

– Кеше поэманың түпнұсқасын оқы-
дың. Ал енді басылымда қандай өзгеріс 
бар?   

Поэманың эпилогы Сіздің қолжазбада 
кіріспеде беріліпті, ал мұнда оны соңы-
на эпилог деп беріпті, менің көзіме ша-
лынғаны осы дедім.  

– Дұрыс, - деді ол. Байқампаздығың 
ұнайды. Содан басқа ештеңе деген жоқ. 

Менің қолымнан газетті алып өзі тағы 
да бір қарап шықты да: 

– Бердібек те менің жерлесім,             
екеуімізге бір бетін беріпті. Сол нөмірде 
Бердібек Соқпақбаевтың бір әңгімесі поэ-
маның үстіне жарияланған екен. Мұқаға-
ли сол күні көтеріліп, ашылып сөйлеп, 
әртүрлі күлдіргі әңгімелер айтып үйге 
көңілді оралды. Шәйдан соң өлең туралы 
әңгіме қозғады. «Өлең деген қолыңдағы 
ойыншық емес. Сен өзің бір қызға ғашық 
болып көріп пе ең? Егер қызға ес-түссіз 
беріліп ғашық болған адам жынданып 
та кетеді, өлеңге де солай ғашық болу 
керек. Дарын деген бар, оны тәрбиелеу 
керек. Тәрбие дегенім – оқу, іздену деген 

сөз». 
Мұқаң сол күні маған бір лекция 

оқыған академиктей көрінді. Ең соңында 
мұңды жазғанда мұңдана біл, қуанышты 
жазғанда асып-тасып дүниеге сыймай 
кет. «Жолаушылар жолмен жүреді, адас-
пайды. Өлеңде даңғырлаған жол жоқ, өз 
жолың болсын, бауырым». Мұның бәрін 
Мұқаң маған емес, өлеңге ұмтылған өзі-
не тетелес інілеріне айтатын. Ал, Мұқаң 
болса өлеңге жастайынан-ақ үлкен       
дайындықпен келген болатын. 

                           х   х   х  
1973 жылы наурыз айында мен Түрк-

сиб санаторийінде демалып жатқан едім. 
Бір күні Мұқаңның үйіне телефон шал-
дым. Трубканы жеңгеміз алды. Жеңгем:  
– Мұқаң жұмыс істеп отыр еді, - деді. 

– Онда мазаламай кешкісін телефон 
шалармын, - дедім. Кешкісін телефон 
шалып едім, трубканы ағамыздың өзі 
алды. 

– Жағдайың қалай? Арақ ішпейтіндер 
де ауырады екен ғой, - деп күліп алды. 
Айтқандай, саған бір адам сәлем айтты. 

– Ол кім? 
– Меңдекеш Сатыбалдиев, танисың 

ба? 

– Танимын. Ол қайда жүр екен? 
– Е, сен естімеген екенсің ғой, ол 

осында «Мәдениет және тұрмыс» журна-
лының жауапты хатшысы боп орналас- 
ты. Не айтасың? Ертең барып қайтам, - 
деп әңгімесін үзді. 

Мұқаң ертесіне айтқан уақытында 
келді. Мен жатқан бөлменің терезесінен 
түнге қарай Алматы жақсы көрінетін. 

– Жақсы бөлмеге орналасыпсың. Ал, 
енді жағдайың қалай? Мен де бір үлкен 
жұмысты бітіріп, тағы бір үлкен жұмысты 
бастап жатырмын. Жағдай жаман емес. 
Дантенің «Құдіретті комедиясы» дүкенге 
түсті. Бауырым мазалап жүр. Санаторий-
ден шыққан соң, үйге кел. Мен қайтайын 
– деді. 

Мен автобус аялдамасына барып 
шығарып салдым.    

                        х   х   х  
Санаторийден шыққан күні ақын 

ағамның үйіне бардым. Сол күні тым 
көңілді екен. Екеуіміз шәйдан кейін кө-
шеге шықтық. Панфилов көшесінің бойы- 
мен төмен қарай әңгімелесіп түсіп ке-
леміз. Қайда барамыз деп сұрғаным да 
жоқ. Ағамның өзі бастап келеді. Әңгіме-
лесе – әңгімелесе ат басын кітап дүкені-
не тіредік. Өзінің жақында ғана дүкенге 
түскен Дантенің «Құдіретті комедия» де-
ген кітабын қолына алды да:

– Мына кітапты ал, автограф жазып 
берем, - деді. Айтқанын орындадым. 
Үйге келген соң кітаптың бірінші бетіне 
«Жанашыр жақсы інім Мырқанға! Осы-
лай болған болады да, бола бермек. М.
Мақатаев» деп қой қойыпты.     

                        х   х   х  
Тағы бір жолым түсіп қалаға келгенім-

де Мұқаңның үйіне бардым. Жеңешем 
Лашын үйде екен, ағамыз бір жұмыстар-
мен баспа жаққа кетіпті. Жеңгеміз де 
ақын жанды кісі ғой. 

– Әнекүні сенің «Бұлттар» деген 
өлеңіңді ағаң сен кеткен соң мақтады, - 
деді. Қысылып қалдым.  

                        х   х   х  
Мұқаң қайтыс болғанда мен Ақтөбе 

облысында командировкада жүр едім. 
Бір күні автобусқа келе қалсам қолында 
ұстаған газеті бар, қазақтың бір сұлу қызы 
еңіреп жылап отыр. Жанына тақауы-                                                                          
рақ отырған соң: 

– Айнам, неге жылайсың? – дедім. 
Қыз маған бұрылып: «Аға, өте жақсы 
көріп оқитын ақын ағайым қайтыс болып-
ты, соған жылап отырмын...» 

Қолындағы газетін сұрап алып қара-
сам Мұқағалидің некрологы екен, жүре-
гім зырқ ете түсті. Қызға риза болған 
мен іштей «Аға бақыттысың» - дедім. 
Танымайтын, өмірінде бір рет көрмеген, 
шалғай облыстағы қазақтың бір сұлу 
қызы өліміңе қайғырып ағыл-тегіл еңіреп 
жылап отырса, ақынға бұдан артық 
бақыт болама? Халықтың ақыны деген 
осы емес пе. 

Астаналық облыстың шалғайдағы 
бір ауданындағы кітап дүкеніне кіргенім 
бар. Мұқағалидің «Шолпан» деген жыр 
жинағын алайын десем, сатушы қыз: – 
Жеке дара сатпаймыз, мына астындағы 
екі кітапты қосып сатамыз, - деді. Әлгі 
кітапты алып қарасам мұқабасы өгіздің 
мойын терісімен қапталғандай қалың 
екі көк кітап. Екі автор да атағы шыққан 
ақындар «күріш арқасында, күрмек су 
ішеді» деген мақал ойыма оралды. 

Мен ақын Қанапия Дәрібаевпен әң-
гімелесіп отырып, осы оқиғаны айтқа-
нымда, ол күліп: – Пәлі, сен соны айтасың 
Қызылорда облысының кейбір ауданда-
рында Мұқағалидің екі томдығына қосып 
өтпейтін өндіріс товарларын сатқанын да 
көзіміз көрді, - дейді. 

Мұқаң туралы айтатын сөз көп, оның 
бәрін айту шағын естелікте мүмкін емес. 
Ақынның ғажайып көркем мұрасына 
қайта-қайта үңілген сайын көңілің бір 
тоқтамға ұялай түседі. Ол адам жүрегі 
мен жанында сақталып, бұлақ жыр бо-
лып төгіле алмай келген аяулы да, абзал 
сезімдерге тіл бітіреді. Мұқағали ғасыр-
лар көшінің керуенінде кете беретін қа-
зақтың домбырасы...  Менде естелігімді:

    Құрандай өлеңіңді жастанамын, 
    Атыңды аузымнан бір 
                                      тастамаймын.
    Жырыңды алай-дүлей боранымен, 
   Жарысып қиядағы тасқа бардым 

деп аяқтағым келеді. 

Мырқан ЖОМАРТБЕКОВ,                                                                               
Еңбекшіқазақ ауданы,  

«Еңбек жалыны»  газеті, 1991 жыл.
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ҚАРАСАЗДАН ШЫҚҚАН ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗ
9 ақпан – Мұқағали Мақатаевтың туған күні! 

...Қарасаз, қара шалғын өлеңде өстім,                                                                                                               
Жыр жазсам оған жұртым елеңдестің.                                                                                                         
Өлсе өлер Мұқағали Мақатаев,                                                                                                         
Өлтіре алмас, алайда өлеңді ешкім!                                                    
Мұқаң өзінің туған жерін өлеңге осылай 

қосып, өлеңдеріне халқы елеңдеп отыраты-
нын және поэзияның тоқтап қалмайтынын 
осылайша айтып кеткен. Кез келген өлеңдерін 
мән беріп оқысаң мағынасы кең, мазмұны те-
рең өзінше  жатқан бір филасофия. Барлық 
өлеңдерін оқырмандары асыға күтетін ақын. 
Асқар Сүлейменов айтқандай: «Оның таңда-
малы емес өлеңі бар ма еді?»- дегендей бар-
лық жазған өлеңдері таңдамалы шығармалар. 
Аспанда жанып тұрған жұлдыздар көп, бірақ 
соның ішінде жарқырап жанатыны өте сирек. 
Елімізде ақындар көп, (көп бола берсін) ал 
Мұқаң сол ақын  жұлдыздардың бірі емес, 
жарқырап жанған бірегейі болды. Мұқаңды 
бүкіл қазақ баласы біледі және өлеңдерін 
жатқа айтатындар Аллаға шүкір баршылық. 
Оған Стамбулда және Парижде болған кезде 
сондағы қазақтар Мұқаңды білетініне көзім 
жеткен.Жай ғана білмей өлеңдерін жатқа айт- 
қан еді. Сөз арасында Мұқағалимен жерлес 
екенімді айтып, мақтанғаным есімде. Оларға 
Мұқаң туралы білетіндерімді айтып, біраз әң-
гімелескен едік. Мұқаңның Қарасазда дүние-
ге келгенін білеміз. Сол Қарасаздың тарихын 
толық біле жүргендеріңіз дұрыс болар деген 
ниетпен тарихқа біраз тоқтала кетейін. 1928 
жылы  орталықтың 27 тамызда «Ірі бай ша-
руалар мен жартылай феодалдарды тәркілеу  
мен жер аудару декреті» шыққан. Сол декрет-
ке байланысты 1929 жылы ауданда ұжым-
дық шаруалар құрыла бастаған. Қарасазда 
осы жұмыстарды ұйымдастыруды Сыздықов 
Жақан қолға алған. Алғаш сол ұжымдық 
шаруашылықты  «мойынсерік» деп атаған. 
Қарасазда құрылған алғашқы мойынсерік-
ті  Бұршақбаев Әбдіразақ басқарған. 1930 
жылы мойынсерік Тұрар Рысқұлов атындағы 
колхоз болған.1937 жылы 21 мамырда  Кис-
ловодскіде демалып жатқан жерінде Тұрар 
Рысқұлов «халық жауы» деп ұсталып кеткен 

жылы колхоздың атын үлкен басшылар Ежо-
втың атына ауыстырып, Айдаров Өмірбек 
басқарған еді.  1934 жылы колхозды Тұржа-
нов Сыдық басқарған.  1938 жылы Боранбаев 
Бұқабай  колхоз басшысы болып тұрған  кез-
де ұсталып кеткен Ежовтың орнына колхоз 
Мирзоян атындағы колхоз болып өзгерген. 
10 шілде 1938 жылы колхозшылардың жал-
пы жиналысы болып, колхозды Энгельс аты-
на ауыстыр- ған. Оған Шойбеков Рақымберді 
басшылық жасап, кейін оны Асауов Қуандық 
ауыстыр- ған. Колхоздың орталығы Қарасаз 
ауылы болған. 1950 жылы «Жылыбұлақ»,«Со-
циалистік Қазақстан»  және Энгельс атындағы 
колхоздар ірілендіріліп, Энгельс атындағы 
колхоз болған. Орталығы Шәлкөдесу ауылы-
на ауысқан. 1954 жылы 23 сәуірде Қазақ ССР 
нің №1244 қаулысына сай Киров, Ворошилов 
және Энгельс атындағы колхоздар бірігіп, Ки-
ров атындағы колхоз болып ірілендірілген. 
1961 жылы колхозшылардың  арыз-шағымда-
рына байланысты көктем айында колхоз Ки-
ров атындағы колхоздан бөлініп, Қарасаз 
ауылы Энгельс атындағы колхоз болып қайта 
құрылған. Есмолдаев Кәкен колхоз басшы-
сы болған.1961 жылы ескі Қарасазда (бұрын 
«Жаңа саз» колхозы болған)орналасқан ауыл-
дың жер асты суының көтерілуіне байланы-
сты  қазіргі Қарасаз ауылына түгелдей қоныс 
аударған. Мұқағали оқыған Қарасаз мектебі 
алғаш екі басқышты мектеп болып 1922 жылы 
ашылып, Беласаров Мұқаметқали алғашқы 
мұғалім болған.(Толық мәліметті «Нарынқол 
өңірінің тарихы» кітабынан табасыздар.)                                                                                                   

Сонымен ақиық ақынымыз 1931 жылы Қа-
расаз ауылында, Тұрар Рысқұлов атындағы 
колхоз кезінде дүниеге келген екен. Ақын өзі 
туған қасиетті Қарасаз көріністерін ойына 
түскенде өлең жолдарымен жазып отырған.                    

... Тамаша еді жазғы орман, 
Тамашалап мәз болғам.                                                                               
Қайран Қарасазымай! 
Үйрек ұшып, қаз қонған!  
Өзі аруағына  сиынып   отыратын  Қарасаз 

көріністерін осылайша ықшамдаған.                                                               

Мұқаңның жас кезіндегі  жылдар заман-
ның өте ауыр да қиын кезі екенін тарихтан 
білеміз. Сол жылдары дүниеге келіп, 1937 
жылдардағы зұлматты, соғыс басталғанда  
ерлер соғысқа кетіп, әйелдер барлық шаруа-
ны өздері атқарған жылдарды  көзімен көріп  
балалық бал-дәуренді Мұқағали көрмей өсіп 
ержеткен.                                                                                                                                  

«Суытып ізін жасырған, 
Белгісіз екен өткен күн.                                                                                  
Жетім де қалдым жасымнан, 
Соғысты бастан өткердім.                                                                    
Ананың төсін аймалап, 
Әкенің алдын көрмедім.                                                                                     
Құдайым болып бай-манап, 
Уайым болды ермегім»-деген өлең жол-

дары Мұқаңның «бал-дәурен» шағынан толық  
мағлұмат беріп тұр.  Өзі сияқты замандаста-
рына;                                                                                                                             

«Сенде қалдың әкеңнен, мен де қалдым,                                                                                                            
Бейбастық шолжаң жастық жөнге 
                                                           қалды.                                                                                              
Бейнеткер әкелердің кетпендері,                                                                                                        
Кеберсіп егістікте, шөлде қалды.                                                                                                            
Жойқан соғыс бәрін де тонап алды,                                                                                                          
Заманы алай-түлей бола қалды.                                                                                                                 
Аналар көйлек емес, шалбар киіп,                                                                                                                              
Шарт буынып, қолына орақ алды»- 

деп сол заманның кезеңдерін өлеңмен 
жазып берген. Мұқаң ата мен неме-
ре арасындағы  нәзік силастықтың, үкілі 
сезімді ардақ тұтудың тәлімін дәл тапқан.                                                                                    
«Тоқта ботам! Атаң келеді артыңда,                                                                                                                   
Дария шалқар даналығын ал, тыңда!                                                                                                                        
Сенің сәби сәттеріңнің мысқалын,                                                                                              
Айырбастап ала алмай жүр алтынға» -деп, 
ата сыйлаудың ардақ қасиет екенін, үлкен-
ді сыйлауды ұлттық дәстүр екенін осылай 
жазған-ғой. Сонымен қатар Отан, туған жер 
және сол заманға сай поэмалар мен өлең-
дерді көп жазған. Кез келген тақырыптағы 
өлеңдерін мысал ретінде айтуға болады. Енді 
мына бір жайға тоқтала кетейін. Кейінгі кезде 
бұрын айтылмай келген шындықтар қазір жа-
зылуда. Кезінде Мағжан Жұмабаевты ұстап 

берген Сәбит Мұқанов, Ілияс Жансүгіровың 
әйелін  аяғы  ауырлығына  қарамай   үйінен 
қуып шыққан Мұқаметжан Қаратаев сондай-ақ 
16 желтоқсан кезінде алаңға шыққан жастар-
ды оқудан және комсомол  партия қатарынан 
шығаруға белсене ат салысқан белсенділер 
жайлы ашық жазылуда. Мұқаңды да Жазушы-
лар Одағынан шығару кезінде өзімен бірге 
жүрген «достары» мен атақты ақын – жазушы-
лар Одақтан шығаруды  қолдапты. Солардың 
ішінде Мұқаңды Жазушылар Одағынан шыға-
руға қарсы болған Ғаббас Қабышев,  Қажыға-
ли Мұқанбетқалиевтер мен Оразбек Сәр-
сенбаевтар ғана болған екен.  Сондай талас 
кезінде Ғаббас мінбеге шығып:                                                                                                                                    

- Ал, Мұқағалиды Одақтан шығардық. Сон-
да бұл Одақта кімдер қалады.  Ұят қайда ағай-
ын! Жазушылар үйінде Мұқағалидай аруақты 
ақын жүрмегенде кім жүреді?! Кімге қарсы да-
уыс бергендеріңді  білесіңдер ме сендер? Тен-
тек суды осында қайыссың ішпедіңдер, қане? 
Масқара бұларың! Бүйте берсек өзіміз әлгіде 
айтқан қара шаңырағымыздың қасиетін түсіріп 
алмаймыз ба?-деп тура сөйлеген. Иә,қазақ 
десек бәрімізге тиеді. Өкінішке орай арамы-
зда көре алмаушылық, іштарлық, жағымпаз-
дық  деген болған, болады және әлі де болып 
келеді. Осы ауырудан айрылмайынша қазақта 
алға қарай даму бола қоймас.                                                                                   

«Жазылар естеліктер  мен туралы,                                                                                                 
Біреулер жан еді дер өр тұлғалы.                                                                                          
Біреулер тұлпар еді дер де мүмкін,                                                                                            
Бүтінделмей кеткен бір ер-тұрма-

ны.»-деп кезінде өзі жазып кеткен еді. 
Жазуымды Әлнұр Мейірбековтың: «Мұқаға-
лидің күлкісінде, езу тартып жымиғанында 
басқаға мүлде ұқсамайтын , өзіне ғана жара-
сатын ерекше бір шуақ болушы еді»- деген 
сөзімен аяқтайын.  Халқыма айтарым  Мұқаң-
ның  езу тартып жымиғаны мен күлкісін мәңгі 
есте сақтай білейік демекпін.Мұқаңның иманы 
жолдас, жатқан жері жайлы болсын!

                          
 Беркін ӘКЕБАЕВ, 

Алматы қаласы.    

Мұз басқан 
Хантәңірдің
 ұланымыз

Нарынқол, Қайнар, Текес,                             
                                Үшқақпағым,
Жер жаннатын сенен артық 
                          мен таппадым. 
Райымбек туын тіккен 
                                    Хантәңірдің,
Ешқашан бұлт шалмасын 
                                   көк аспанын. 
Мұз  басқан  Хантәңірдің  
                                      ұланымыз,
Райымбек батыр баба 
                                      ұранымыз.

Сарыжаз, Қарасазбен, 
                                  Елшенбүйрек,
Тұзкөлде қалқиды аққу, 
                                қазбен үйрек. 
Бұл жерде Мұқағали 
                                   із қалдырған ,
Күн сүйген Лабасы еңсең бөлек. 
Мұз басқан Хантәңірдің 
                                       ұланымыз 
Жерұйық  Нарынқолда 
                                   тұрағымыз.

Шұбартал, Қарасаймен 
                                    Қарабатыр, 
Албандар мекен еткен 
                                   далада тұр. 
Шәлкөде, Шоғансаймен Шоқан 
                                              асқан, 
Басынан Тянь-Шанның 
                                    қарада тұр.
Мұз басқан Хантәңірдің 
                                       ұланымыз,
Нарынқол саған тарту 
                                     бұл әніміз.

Жайлауым Сыртқа қоса 
                                  Көкбел деген, 
Кұлпырған гүл сияқты 
                                 Көктемменен.
Табиғат сұлулығын Аллам 
                                           берген,
Ешқашан тоймайсынғой 
                                    өпкенменен. 
Мұз басқан Хантәңірдің 
                                       ұланымыз, 
Үшқақпақ,  Нарынқолда  
                                     тұрағымыз.

МҰҚАҒАЛИҒА
Мұқағалиды айтқанда 
                                  Хантәңірім,
Қарасаз түсер еске 
                                 қантамырым. 
Биіктігің көрінер тау басынан, 
Тау басына жетерме 
                                     айтар үнім.

Сені көрем биік тау 
                                 бастарынан, 
Таза бұлақ шығатын 
                                 бастауынан. 
Сеземін бұл жалғанның 
                                     құдіретін,
Сырты түгүл жырының 
                                     астарынан.

Ұлы тұлғаң  жоғары  биіктесің,
Биіктікпен ұнаған сүйіктісің. 
Таный алмай жүр әлі 
                                   кейбіреулер, 
Поэзия алыбы ұйытқысын.

Ұрпақтарың өзіңді 
                              жырлайды әлі, 
Жырлайды әлі өзіңді 
                                    қимайды әлі. 
Өзің  жазған  дәптердің  
                                      бетіндегі, 
Жанға куат береді шимайлары.

Әбілқасым РЫСМЕНДИЕВ,
Алматы қаласы,

МҰҚАҒАЛИ 
АТАМА

Хантәңірі етегінде 
                         Қарасаздың ауылы, 
Сонда туған Мұқағали 
                               поэзия алыбы. 
Сол атамның найзағайдай 
                                       жырымен, 
Бүкіл әлем қазақ елін таныды.

Тәрбие алам ақын 
                                 ата жырынан, 
Жырын оқып сәби көңіл 
                                         жылынам. 
Бақыттымын, ләззат 
                                    алам елімнің, 
Күн көрінген, көк туымның 
                                         нұрынан.

Аружан БАҚБЕРГЕН, 
№115 мектептің 

5-ші сынып оқушысы 
Алматы қаласы.

Қарасаздың 
таңы атқанда
Қар басып жерді жатқанда,
Тоғызыншы ақпанда.
Қарасаздың таңы атқанда,
Ақын атам келді өмірге.

Туған күнін ескеріп, 
Жазайын аздап естелік. 
Ұлы адам екенін, 
Қалдық қой біздер кеш көріп.

Аңғартсам жырдың мәтінін, 
Сүйікті менің ақыным. 
Өлгенмен өмір сүретін, 
Мәңгілік менің асылым.

Анель ӘБІЛҚАСЫМ,
№ 115 мектептің 

10 сынып оқушысы,
Алматы қаласы.

 

Мұқағалиға 
арнау

Сұрасаңдар барымды                   
                                  мен берейін,
Өзіме емес өлеңіме сенейін.
Өлең жазып жүргенен 
                                 соң тосылмай,
Атамызға арнау жазып 
                                             көрейін!

Барша адамның жынын жаулап 
                                              өлеңі,
Түз тағысы еркін өскен бөрі еді.
Атамыздың жазған әрбір 
                                               шумағы,
Әрқашанда жанға шуақ береді.

Бүткіл қазақ мойындар,
Осындай менің ойым бар
Ақын болса шет елде?!
Мұқағалиға қарсы қойыңдар?.

Мықты ақындар, көпті 
                             талай көргендер,
Өлең менен шындық сөзін 
                                      бергендер.
Қанша мықты ақын болса 
                                            бәрі бір,
Мұқағали атамызға 
                                    тең келмер.

Мұқағали боз даланың киігі,
Өлеңдері көп нәрсенің түйіні.
Атамыздың жазған әрбір өлеңі,
Көз жетпейтін асқар 
                               шыңның биігі!
Қарасаздың самғап ұшқан 
                                         қыраны,
Өлеңдері Шәлкөденің бұлағы,
Атамыздың асыл сөзі әрқашан
Мәңгі менің жүрегімде тұрады!

Айшуақ ШӘМШИ,
Сарыжаз кәсіптік-техникалық 
колледжінің  I-курс  студенті.                                            

Ақын аға
Ақын аға құттықтаймын сенің 
                                 туған күніңді,
Барша қазақ сендеп жырлап 
                       саған талай үңілді.
Ұлылардың өнегесін жүрегіңе 
                                       сақтаған,
Қадырлеймін аға сенің 
                          қасиетті күніңді.

Қарасаздың баурайында туып 
                                өсіп ержеттің,
Лирикалық сезімімен  
                                  тербеттің.
Табиғаттың сусындаған 
                        шуағынан лазат ап,
Ақын аға халқыңды сен ән -
               жырыңмен тербеттің,
Жырладың сен халқың 
                                      үшін аянбай,
Талай жырлар келді есіңде 
                      көкірегіңде оянбай,
Күнгірт болған қараңғылық 
                заманды сен жырладың,
Сол жырларың бүгінгіге тарих  
                          болып қалғандай.
Тайсалмадың ұзақ жатқан 
              қатбарларға көз тіктің,
Қарағай мен Самырсынның 
                    бүршігіндей өршіктің,
Қара түнек қаптаған сол 
                     қараңғылық заманда,
Өшпейтұғын өлең жырдан 
               Хантәңірге ту тіктің.

Тоқтасын ОМАР, 
Нарынқол ауылы.

Арнаулар
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Райымбек
(Толғау)

Жау тиіп, іргелі елге қамсыз жатқан,
Қайғылы хабар жетті жан сыздатқан.
Сол сәтте қол жинады Райымбек,
Болмас деп Жоңғарларға жалғыз шапқан.

«Аспайды жұрт қолдаса неге ойдағым,
Бұл менің ата жұртым көне аймағым».
Деді де сайлап сауыт саймандарын,
Жаратты Райымбек Көкойнағын.

Болған соң ақыл-ойы, бастар ісі,
Қалайша қарсы тұрсын басқа кісі.
Жасқанбай жауға ұмтылған Райымбекті,
Албанның қолдап кетті жас-кәрісі.

Қалдырып жау қолына қаншама үйін,
Қазақтар жапа шекті барша қиын.
Осы сәт Райымбектің ақыл-ойы,
Арман не, елді еңіретпей ашса түйін.

Қалмақты қайтсын қазақ бір жақтағы,
Қаншалық күші бары жұмбақ тағы.
Райымбек бұғып жатпай ел ішінен,
Жау жүрек жігіттерді жинақтады.

Тың тыңдап тұрды дағы тасада ептеп,
«Қарсылық бола қоймас аса көп деп»
Қарулы қалың қалмақ кіріп келді,
Жеріне Жетісудың баса көктеп.

Дегендей ымырасыз бол жатыңа,
Қалмақтар қаһарланып қонды атына.
Қиратып мал-мүлікті, адамдарды,
Түйреді найзасымен қол батыра.

Өсетін жеміс-жидек самсып ырғын,
Жерге кеп қалмақ қолы салды қырғын.
Осындай опасыздық салдарынан,
Қаншама ойға-қырға қашты тұрғын.

Өрекпіп таудың жолын жау жүр торып,
Кетті рас, кең далаға қан-жын толып.
Кеудесін оққа тосқан Райымбектің,
Денесі жараланды дал-дұл болып.

Кеңірек жаймасын деп жат құшағын,
Қарулы жасақ құрған атты шағын.
Атойлап жауға шапқан Райымбек,
Қалмақтың талай мәрте қақты шаңын.

Ар санап бұғып жүріп жан сақтауды,
Түсірді сабасына асқақ жауды.
Райымбек қолынан қожыраған,
Тұс-тұсқа қашты қалмақ тастап тауды.

Албандар бас қосқанда аймақ толы,
(Әлсіз деп кім санайды қаңбаққа оны).
Қазақтың соққысына шыдай алмай,
Шегінді қансыраған қалмақ қолы.

Екенін азаттықтың жалпы құнды,
Ел сезіп, қолдап кетті батыр ұлды.
Қазақтың сардарынан тайсақтаған,
Қалмақтар қоғадай боп жапырылды.

Тарихқа көз жіберсең арғы-бергі,
Қақсатқан соғыс аз ба, қанғып елді?
Жоңғар жоқ, ескерткіштей қалмақ тілді,
Байынқол, Нарынқолдай қалды белгі.
                     

Жаңғырттың 
қазағыңның жоғын тозған

           (Дінмұхамед Қонаевқа)
Ары мен баспай өткен кір жағасын,
Көгімде күліп тұрған нұрлы ағасың.
Қазақтың қамын ойлап, сен сіңірген,
Өлшепті еңбегіңнің кім бағасын?
Үстінде отырсаң да мығым тақтың,
Демеймін, рахат іздеп тыным таптың.
Халқыңның жел жағына шығып алып,
Мәскеудегі мықтының тілін таптың.
Басшымыз болып ойлы, ұтқыр біздің,
Алматыға қазақтың рухын тіздің.
Іленің жағасынан Қапшағайдай,
Қаланы аяғынан тік тұрғыздың.
Болдыңыз қазақ үшін Сіз Айтұлға,
Атыңды арланбаймыз біз айтуға.

Кешегі өзің салған Медеудегі,
Жарты әлем көз тігуде мұз айдынға!
Тұлпарсың көп бәйгенің жолында озған,
Жаңғырттың қазағыңның жоғын тозған.
Зиялы қауым түгіл, қаладағы,
Патша едің, қойшыға да қолын созған.
Тексеріп, тергемедің түрлі ұсақты,
(Зілденсең айбарыңды кім тұсапта?)
Байлықтан биік қойған туған халқын,
Кісі едің жаны таза бір нысапты.
Жаураған ағашты да шағын бір түп,
Тастадың жан отыңды жағып жылтып.
Өзіңе өкше басар бастықтарды,
Көрмедің көзге шұқып, қағып түртіп.
Өзі боп ақиқатшыл арлы хақтың,
Үстінен түспей өттің арғымақтың.
Бағбансың тақыр жерге шыбық шаншып,
Жол ашқан өсуіне әр бұтақтың.
Еңбегің ұлан – ғайыр шексіз еді,
Ол жайлы хатқа талай ел тізеді.
Артыңда қалып қойған ақыл-ойды,
Ертеңге бүгінгі ұрпақ жеткізеді.
Жемініп, жемқорлыққа қол артпаған,
Жан едің атыңа кір жолатпаған.
Қазақтың бір қастерлі ұлы болдың,
Қасиетін тірлігінде жоғалтпаған.
                                                           

Қайғыдан қаймықпадым
Өзгертпес өзім айтқан шындықты ешкім,
Келіп тұр осы ойымды сырғып шерткім.
Біреудің мықтылығын арқаланбай,
Мақтаусыз майда қоңыр тірлік кештім.

Біткем жоқ кірпіш ойды тегіс қалап,
Жүзеге аспайды рас, кейде іс-талап.
Сондай бір сәтсіз сәтте жалған досым,
Қасымнан өте шықты теріс қарап.

Мен алғаш аттағанда арманға адым,
Өмірде жалған барын аңғармадым.
Сан мәрте жығылсам да қайта тұрып,
Ертеңге үміт арттым, қарғанбадым.

Жарымды медет тұтып қасыма ерген,
Аспадым ойлы – қырлы қайсы белден!?
Өмірдің көп қызығын көрсем - ау деп,
Қайғыдан қаймықпадым қарсы келген.

                     *   *   *
Өзіңді іздеп өзен өтіп, көл кештім,
Бағытымнан айырмады сел - көшкін.
Қайда барсам тірелемін тұйыққа,
Сенен дерек бере алмады жөнді ешкім.

Тұрағыңа айналды екен қай түкпір?
Дей алмаймын әлде кімге айт,ұқтыр.
Қуанар ем, басыма бақ қонғандай,
Нұр бейнеңді көре қалсам қайтіп бір!
Табысың тапшылау деп

Ұқсап бір тұрмасам да кәрі қартқа,
Табысың тапшылау деп шағым айтпа.
Соңыма көп қараймын жасыра алман,
Қайғы - мұң махаббатым бәрі де артта!

Жалын аз жазығы кештей салқындадым,
Арман мен жер ортасын алқымдадым.
Көп жазып, толтырсам да қағаз бетін,
Демеймін өз үнімді айқындадым.

Айтатын байлығым жоқ өзге мақтап,
Қалғандай көкірегіме сөз қонақтап.
Арманға жетемін деп жатқандаймын,
Өмірдің күнтізбесін тез парақтап.

Біреулер әлсіз санап бүгін мені,
Жүрген жоқ жүрегіме үңілгелі.
Есінен шығармайды ақын бірақ,
Еңбегін елейтінін түбінде елі!

                    *   *   *
Ертең енді не боларын білмеймін,
Жан емеспін бәрін бұрын болжаған.
Кей түндерде кірпігімді ілмеймін,
Кез келердей жұмбағы көп жол маған.

Жақын тартып, жаныма кеп бір таныс,
Әзіл айтса, кей сөзінен үркемін.
Жүрмек болам жұрттан кейде мүлде алыс,
Жұқарғаны шығар бәлкім жүйкенің.

                    *   *   *
Қалғандай бір сапарға жарым ермей,
Жүргені көңілімнің бабы келмей.
Қалайша ойсыз-қамсыз күн кешемін,
Жүк артпақ ертеңгі күн тағы нендей.

Кезім аз, той думанға биге барған,
Әр тұсқа жетелейді жүрдек арман.
Сырт көзге сабырлымын, ал шынында,
Адаммын мазасыздық билеп алған.

                    *   *   *
Енді қайтіп көрмесіме сенсем де,
Оңашада келбетіңмен кезігем.
Сағынышпен сабырымды жеңсемде,
Сенен қалай безінем?

Өзіңсің ғой өмірдегі жан қайғым,
Нұр бейнеңді ұмытуым мүмкін бе?
Қиялыма сырларыңды жалғаймын,
Қандай қәлде жүр екен деп бұл күнде?

Шықтым ба әлде мүмкін сенің есіңнен,
Дей алмаймын сырыңды айтып сендір сен.
Тағдырыма тас атайын несін мен,
Ризамын қиялымда сен жүрсең.

Аюмен айқасқан аңшы
Мақтайтындай Нұрпейісті барша елі,
Құралайды көзге атқан аңшы еді.
Қартаң тартқан кезінде рас, кездестім,
Әңгіме айтып, тарқады бір жан шері.

Өтірікті айтпан, – деді құрап тым,
Тауды кездім бар кезінде қуаттың.
Көре қалсам, көзден таса жібермей,
Қасқырды аттым, аюды аттым құлаттым.

Жағасында арынды өзең Көксудың,
Ғұмыр кештім куәсіндей көп сырдың.
Жүйрік атты баптап мініп көкпарда,
Қарсы келген жігіттерді төске ұрдым.

Дей алмаймын артымнан бір дау ерді,
Әлдекімге болған жоқпын тәуелді.
Қайрат кеміп, қартайдым ғой қарағым,
Бара қалсам құшақ жаймас тау енді.

Жүрмесем де тауға барып шөп кешіп,
Айту қиын көргенімді шорт кесіп.
Сары аюды көздеп атып, досыма,
Омырауын кетті дедім оқ тесіп.

Жапырақты жауып қалған жас қаны,
Мен ұмыттым, сол аюдан басқаны.
Аң аулауға бірге шыққан серігім,

Жаралы аю мерт қылар деп қақсады.
Мылтығыма оқты салып, қалтамнан,
Олжа іздедім қашып кеткен қайта аңнан.
Төңірекке жіті қарап келемін,
Көз айырмай жапырақтан қан тамған.

Өкінемін қимылыма сондағы,
Өзім үшін болды демде сор тағы.
Бұғып жатқан аю соққы бергенде,
Мылтығымда ұшып кетті қолдағы.

Аю дүлей, мақұлық қой жырынды,
Тістеледі, бетім қанмен жуылды.
Арпақ-тұрпақ алысқанда екеуіміз,
Бір құлағым түп орынмен жұлынды.

Қайтем оны осы арада бос қарғап,
Қалды демен, қасымдағы дос қорғап.
Жалғыз өзім алыстым да аюмен,
Тамағынан езгіледім қос қолдап.

Сол арада есті жинап тек бірден,
Қарсы ұмтылып, сары аюды тептім мен.
Сарқылды ма бойындағы қуаты,
Бір өзекке құлап түсті екпінмен.

Аю мықты болсадағы бір дүлей,
Өн бойымнан шығып кетті мүлде үрей.
Шала жансар жатқанында бас салып,
Басым күшке ие болдым бүтіндей.

Қарғыс айтып, күбірлеп бір жауға іштен,
Болайыншы жаныңды алар алғыш мен.
Дедім дағы сары аюды көтеріп,
Терең құзға лақтырдым бар күшпен.

Жоқ деп ойла сөздерімде жалған түк,
Бар екпінмен құлағанда жардан тік.
Бұл атаңмен арпалысқан аюдың,
Денесінде қалмапты бір сау-тамтық.

Ғұмыр кештім дей алмаймын, жырғап тым,
Иегімді тоқсан деген жылға арттым.
Ерте кезден аңшылыққа құмартып,
Сары аюмен арпалысқан бір қартпын!

                      *    *    *
Күзгі жапырақ жауып қалған ескі іздей,
Көкірегімнің түбінде сен жатырсың.
Түсетұғын қайда барсам еске үзбей,
Көксеп жүрген үмітімдей жақынсың.

Жұмбақтамай тілегіңді сездіртсең,
Дегенсің бір айтқаныңды құп алам.
Түнде келіп түсіме ылғи сен кірсең,
Ертең есік ашады деп қуанам!

      Ақынсың бақ дарыған
(Мұқағалиға)

Жеткенде қарлы қыстың жылда ақпаны,
Ашамыз атыңды атап жыр қақпаны.
Аяулы ақын ағам осы күнгі,
Өзіңсің қазағымның шын мақтаны.

Сүйкімді, сүйіндірмес тұлғаң кімді?
Жаздың ғой от-сезімге тұнған жырды.
Жырақтан сағынышпен оралғандай,
Атаймыз жылда өзің туған күнді.

Алатын адамдарды шексіз арбап,
Жырларың шар тарапты кетті шарлап.
Тұрпатты тұғырдағы мүсініңе,
Қояды гүл апарып ел шын арнап.

Қанатты жырға айналып сезім құсың,
Жасады жалған досың небір қысым.
Ағынға қарсы жүздің қаймықпадың,
Бәрін де басып өтті сенің мысың!

Сәулелі ой кеудесінен ақтарылған,
Ақынсың өміріне бақ дарыған.
Жалынды жанға жақын жырларыңды,
Оқып жүр қалың қазақ хат таныған.

Ақынсың алғыр ойлы, ғажап неткен,
Десем мен, қалай ғана асам шектен?
Өзіңсің тірлігінде өлеңімен,
Ескірмес ескерткішін жасап кеткен.

Мінуар Әкімханов – ақын.          
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің журналистика факуль-
тетін бітірген. Қазақстан Жазушы-
лар одағының мүшесі. Оншақты жыр 
жинақтың авторы. Халықаралық 
«Алаш» сыйлығының лауреаті.
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Маман кеңесі

Жыршы, термешілер мектебінде өтті

Мерез

Шеберлік сабағы

Қазақ халқының ұлт болып қалып-
тасу кезеңінде өнері мен мәдениеті қа-
лыптасты. Ақындар айтысы, жыр, тер-
ме айту халықтың көп жиналып, ұйып 
тыңдайтын өнеріне айналды. Тарихы-
мызда жыршылардың орны ерекше 
болғаны белгілі. Себебі, бүкіл жырау-
лар поэзия болсын, эпостық жырлар 
болсын халық ауыз әдебиетінің барлық 
үлгісі осы жыршылар арқылы жеткен. 
Ал термешінің мақсаты ұрпаққа терең 
тәрбие беру, терме арқылы ұлттық құн-
дылықтарды өскелең ұрпақтың бойына 
сіңіру. 

Ақындар мен жыршылар мекені 
аталатын біздің ауданнан ұрпақ руха-
нияты үшін аудандық мәдениет үйінің 
жанынан «Көдек Байшығанұлы атын-
дағы жыршы, термешілер мектебі» 
ашылған болатын. «Көдектен қалған 
бір ұлмын, Құлмамбеттен қалған құлын-
мын», деп айтыстың ақтаңгері атанған 
Оразалы Досбосынов жырлағандай 
осы екі алыптың жолын қуған өнерлі 
балалар аталған жыршы, термешілер 
мектебінде дәріс алып жүр. Жуырда 
жыршылықтың жолын қуған жастардың 

білімін жетілдіріп, ынтасын арттыру 
мақсатында Көдек Байшығанұлы атын-
дағы жыршы-термешілер мектебінде 
шеберлік сабағы өтті. Шара Алматы об-
лысының мәдениет, архивтер және құ-

жаттама басқармасының және Алматы 
облыстық халық шығармашылығы ор-
талығының ұйымдастыруымен болды. 
Бұл шеберлік сабағы Жетісу жыршылық 
мектебін жалғастырушы, фольклор жи-

наушы, жыршы-сазгер қазақ өнеріне 
тың туындыларымен келген, өзіндік қол-
таңбасы, өз жолы, өз үні бар өнер иесі, 
жерлесіміз Әділбеков Әбдіберік Баймұ-
хамбетұлының жетекшілігімен болды. 
Шеберлік сабағына жас шәкірттер, үйір- 
ме оқушылары мен жетекшілері қаты-
сты. Әбіш Баймұханбетұлы алдымен 
шеберлік сабағына жиналған оқушы-
лардың өнерін тамашалап, оқушылар-
мен және жетекшілерімен жеке-жеке 
танысып, әңгіменің басын жалпы жыр, 
терме дегеніміз не деген сөзден баста-
ды. Бұл тақырыпты аяқтап болған соң 
Көдек Байшығанұлының өнер жолы 
мен өмір жолына тоқталды. Оқушы-
лар тарапынан қойылған сұрақтарға                                                                                
жауап беріп, оқушыларға да сұрақтар 
қойды. Сабақтың соңында өзі оқушы-
ларға өнерін көрсетіп, жыршы, тер-
мешіліктің қыр-сырымен бөлісті. 
Тағылымы мол, берері көп шеберлік 
сабағында атадан балаға мұра болған 
өнер кеңінен насихатталып, оқушылар-
дың жыр, термеге деген қызығушылығы 
артты.

Дастан ҚАСЕНҰЛЫ.

Мерез (лат. Syrphilis) – жұқпалы со-
зылмалы ауру. Қоздырғышы – Treponeta 
pallidum. Ол тек адамда ғана болады. 
Көбінесе жыныстық жақындасу арқылы 
жұғады. Кейде осы аурумен ауырып 
жүрген адаммен сүйіскенде сол адам 
пайдаланған заттарды (орамал, қасық, 
ерін бояу, темекі) пайдаланғанда жұғуы 
мүмкін. 

Мерез қан берген адамның қаны, 
ананың  сүті арқылы да жұға береді. Ме-
рез ауруы үш кезеңге бөлінеді. Алғашқы 
жасырын кезеңде сырқаттың белгісі үш-
төрт аптадан кейін ғана біліне бастай-
ды. Бұл кезеңде оның диагнозын дөп 
басып тану қиын.

Бозғылт спирохета (лат. Treponeta 
pallidum) қан арқылы адам организмі-
не толық тарайды. Бұл кезең үш-төрт 
аптаға, кейде үш айға дейін созылады. 
Бұл кезеңде адам өзінің ауырғанын біл-
мейді, сондықтан тиісті ем-дом жасал-
май ауру асқына береді де, басқаларға 
жұғады. 

Аурудың көзге көрінетін алғашқы 
белгісі-қатты шанкар. Бұл бозғылт спи-
рохетаның адам организміне түскен 
жерінде пайда болатын, қатып қалған 
ауырмайтын түймедей жолақ немесе  
сызат жара. Әдетте, мерезбен ауырған 
адамның жыныс мүшелерінде, тілінде 
т.б. жерлерінде кездеседі. Ауру белгісі 
пайда болғаннан кейінгі бір апта ішінде 
жара  маңайындағы бездер үлкейіп ісе 
бастайды.  Бірақ, ол жанға батып ауыр- 
майтындықтан сырқаттың оған көңіл 
аудармауы да мүмкін.  Ауру жұққаннан 
кейін екі-үш ай өткесін мерездің екінші 
кезеңі басталады. Бұл кезеңге теріге 
бөртпе қаптап кетеді, еріннің, ауыздың  
ішкі сілекей қабына ақтаңдақтар  түседі, 
кейде дауыс қарлығуы да мүмкін. Со-
нымен қатар, теріде қызғылт түйіршік-
тер  пайда болады. Жыныс мүшесіне 
шыққан майда түйіндер бара-бара үл-
кейе түседі. Кейде бір-біріне қосылып 
үлкен жараға айналады. Осы жарадан 
аққан іріңде бозғылт спирохета көбейіп, 
дене қызуы көтеріледі. Бұл кездегі ауру 
адамның  басқаларға мерез ауруын  та-
рату мүмкіндігі ерекше күшті болады. 

Біраз уақыттан кейін әлгі белгілер өзі-
нен өзі жоғалып кетеді. Науқас өзін жа-
зылдым деп ойлайды. Оны бездерден 
қаннан ғана табуға болады. Егер науқас 
адам емделмесе мерездің екінші ке-
зеңі үш-төрт жылға созылады және әл-
сін-әлсін жоғарыда айтылған белгілер 
қайталап отырады. Осыдан соң мерез 
үшінші кезеңге өтеді. Бұл кезеңде сыр- 
қат организмі мүлде әлсіреп, ми мен 
жұлын жүйелерінің жұмысы бұзылады, 
адам сал болып қалады, көзі көрмейді, 
жүкті әйелдер бала тастайды, жүрек, 
өкпе, бауыр қызметтері нашарлайды. 
Мұрын кеңсірігі опырылып, адам пұшық 
болып қалады. Мерез ауруы араққұ-
мар, адамгершілік қағидаларына құлақ 
аспайтын жүгенсіз, бұзық адамдар ара-
сында жиі кездеседі. Мерез жазылмай-
тын ауру емес, одан айығудың кепілі 
дәрігерге уақытында қаралып, емін үз-
бей қабылдау керек.

«Денсаулық-зор байлық»-демекші, 
адамның денсаулығы өз қолында. Сон-
дықтан, жастарға берілетін тәрбиеге те-
рең мән беріп, салауатты өмір салтын 
ұстануға жол көрсетіп, ағарту жұмыста-
рын күшейте түсу керек.

Маржан ШУКЕЕВА, 
Сарыжаз орта мектебінің 

мейірбикесі.

Теміреткі – жұқпалы тері ауруы. Теміреткінің негізгі белгісі – денеде ұсақ түйін-
дер пайда болып, адам қышынады. Теміреткімен барлық жастағы адамдар ауыра-
ды. Теміреткі дененің кез  келген жеріне қызарып, бөртпе болып шығады. Теміреткі 
адамның қолтығы мен шабына, ауыздың кілегей қабатына, білегіне, санның ішкі 
жағына, балтырға, басқа жиі шығады. Қоздырғыш адам терісіне микроскопиялық 
зақымданған жерлер арқылы терінің ішкі қабатына өтіп көбейе бастайды. Дерт 
жазылып кеткеннен кейін де ауру ошағының орнында тұрақта гиперпигментация 
сақталып қалады. 

Таралу жолдары; спорттық секцияларға баратын балалар ауруды тез жұқтыра-
ды, иттен, мысықтан, малдардан жұғады. Бұдан басқа бассейнде, моншада сани-
тарлық нормалар бұзылған кезде, өзге біреудің киімін кигенде, сүлгі алмасқанда 
жұғады.

Сақтану жолдары; бірінші орында жеке бастың тазалығын сақтау, қолды жиі са-
бынды сумен жуу, шомылу, жан-жануарларға жанаспау, киім алмастыру, өзгенің сүл-
гісімен сүртінбеу, ауырған адамның үйін толық залалсыздандыру.

Емі; денеге бөртпелер шыққан жағдайда, тез арада дәрігердің көмегіне жүгіну, өз 
бетінше ем қабылдамау. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде. 

Мақпал ЖАҚЫПБАЕВА, 
Шәлкөде орта мектебiнiң мектеп мейiрбикесi.

Теміреткі

Терінің таз ауруы
Дерматомикоз - Бұл адамдар мен 

жан-жануарларда кездесетін микроско-
пиялық таз ауруы дерматофитке әкеп 
соқтыратын жұқпалы індет. Індет ауру 
адамнан және жануарлардан (мысық, ит, 
мүйізді мал жан) күнде тұрмыста қолда-
нылатын заттар (тарақ, жеке, киім және 
т.б) арқылы, ауру адаммен байланыс 
орнатқанда, үй жануары және қаңғыбас 
жануарларды күту кезінде жұғуы ықти-
мал. Адамдар сонымен қатар, көпшілік-
ке қызмет ететін мекемелерге барғанда 
(сауна, жасанды су қоймасы, монша, 
шаштараз, спорт кешендері), жеке ги-
гиенаны сақтамағанда, ауру адамның 
тарағы, сүлгісі, бас киімдері, аяқ киімі, 
жөкесі тәрізді жеке заттарын қолдану 
барысында жұқтырады. Ауру алдымен 
терінің бұзылуы (қабыршықтану), тыр-
нақтың сынуы, бастың шаш орналасқан 
бөлігінің тақырлануы түрінде байқала-
ды. Шаштың түсуі көбінесе жасбүлдір-
шіндерде кездеседі.

Дерматомикоздың алдын алу үшін: 
Жеке гигиеналық заттарды қолданыңыз 
Қоғамдық орындарға барып келген-
нен соң қолыңызды мұқият сабынмен 

жуыңыз;
Қаңғыбас жануарлардан аулақ 

жүріңіз;
Үй жануарларын уақытылы мал дәрі-

геріне көрсетіп, ектіріп тұруды назардан 
тыс қалдырмаңыз

Егер сіздің айналаңызда микоз ау-
руымен ауыратындар болса, жеке гигие- 
налық тазалыққа көңіл бөліңіз:

Індетті жұқтырып алған жағдайда не 
істеу керек: Ең алдымен үрейленбеңіз,

• Ауруды ұмытуға тырыспаңыз
Өздігінен жазылып кетеді деп қол қу-

сырып отырмаңыз
Өздігінен ем жүргізбей, дерматолог 

дәрігеріне қаралыңыз:
Аурудың алғашқы белгілері байқала 

бастағанда сіз қалалық тері венероло-
гиялық диспансермен темендегі мекен 
жай бойынша байланыса аласыз. Ал-
маты қаласы, Манас көшесі 67 үй. Тел: 
2-74-01-95

Гүлнұр СУАНБЕКОВА, 
Текес ауылы Қ.Шорманов 
атындағы орта мектептің 

мейірбикесі. 
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Жарияланған мақала 

авторларының пікірі редакция  

көзқарасын білдірмейді. 

Материалдар иесіне 

қайтарылмайды және оған  жауап  

берілмейді.  Жарнама мен 
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Қазақстан Республикасы 
ақпарат және коммуникация 

министрлігі
байланыс, ақпараттандыру 

және бұқаралық ақпарат 
құралдары саласындағы 

мемлекеттік бақылау коми-
тетінде 2017 жылғы 13 сәуірде 

тіркеліп, №16447-Г куәлігі 
берілген.

 Көлемі екі баспа табақ.  
Офсеттік тәсілмен басылған. 

Газет айына төрт рет шығады. 
Бағасы келісімді.

«Алматы-Болашақ» АҚ-ның
 баспаханасында басылады. 

Алматы қаласы. 
С.Мұқанов көшесі, 223 «Б»

Таралымы 3000  дана. 
Индексі 65543.

Математика негіздері

«Хантәңірі 
газеті» 

жауапкершілігі 
шектеулі 

серіктестігі

Қ ұ т т ы қ т а й м ы з !

Қарасаз ауылындағы өнер мек-
тебінің музыка бөлімінің мұғалімі 
ҚАБАЕВА Эльмира  Мүталіпқызы  
ақпан айының 4 күні 40 жасқа толды.

Әріптесімізді  туған күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз. 40 жастың 
бағында қыдыр қонып, бақ дарып 
отырған жанға өмірдің тек қана жақ-
сылығын тілейміз. Ұзақ өмір, зор ден-
саулық, шәкірт тәрбиелеу жолында 
ұстаздық атты ұлағатты  мамандыққа 
дақ түсірмей, абырой биігінен көрінуі-
не  әріптестері мен  шәкірттерінің құр-
метіне бөлене беруіне шын жүректен 
тілектестігімізді  білдіреміз.

Шат-шадымнан көңілің 
                                  ортаймасын,

                                                        Қиындығы өмірдің байқалмасын.
                                                         Аман болып отбасың, ошақ қасың,
                                         Шаңырақтың шаттығы шайқалмасын.

Құттықтаушылар:  Қарасаз ауылындағы өнер мектебінің ұжымы.

Нарынқол ауылының тұрғыны, 
асқартау әке, асыл жар, отбасының 
тірегі ОМАРОВ Албатыр Ысқақұлын 
ақпан айының 6 жұлдызында асқара-
лы 60 жасқа толатын туған күнімен 
құттықтаймыз! Сізге болаттай мықты 
денсаулық, қажымас қайрат, ұзақ ғұ-
мыр тілейміз. Өміріңіздің жалғасы бо-
латын саналы ұрпақтарыңыз көп бол-
сын. Көңіліңізді кір шалмай әулетіңіздің 
көшін бастап көп жасауыңызды тілей-
міз. Көрсеткен немерелеріңізден шөбе-
ре, шөпшек сүйіп солардың қуынышта-
рын көруді жазсын. Анамыз екеуіңіз 
тең қартайып, қазыналы қария болып, 
отырған орындарыңыз төр болса екен.  

Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,

                                                               Бала-шаға қызығына кенеліп,
                                                           Ортамызда аман-есен жүріңіз!

Құттықтаушылар: жұбайы Бибігүл, балалары Ұлан-Альбина,       
Саян-Назерке, немерелері Заңғар, Еркеназ, Нұрәли, жиендері  Ибра-
хим, Әмір, Аңсар.

Нарынқол ауылының тұрғыны 
БАЙКЕШОВ Манас Айтжанұлын қы-
рықтың қырқасына шығып, қамал ала-
тын 40 жасқа толуымен шын жүректен 
құттықтаймыз! Бастаған істеріңіздің 
қашанда оңға болуына, әр қадамыңы-
здың қарымды болуына, ел, қоғам ал-
дында абыройыңыздың арта беруіне 
тілектеспіз. Аспаныңыз ашық, жүзіңіз 
жарқын, отбасыңыз берекелі, күн-
деріңіз мерекелі болсын! Адам бала-
сының бірінші байлығы болып есепте-
летін денсаулығыңыз әрқашан мықты 
болсын. Жыл сайын жасыңызға жас 
қосылып, ғұмырыңыз ұзақ болсын.

Бар жақсыны тілеймін, 
                                    бар бақытты,
Шаттықты етіп өткізе бер бар 

                                                                                                         уақытты.
                                                         Жүзіңнен күлкі кетпей, жадырап жүр,
                                                          Алла сыйлап өзіңе бар жақұтты.
Құттықтаушылар: Алтай әулеті.

Озық тәжірибе ортақ қазына
Оқу іс-әрекеті. Математика негіздері.
Мақсаты: шартты өлшемнің көмегімен 

заттарды  шамасы бойынша салыстыру 
Міндеттері:
1.Ойын арқылы  ұзынырақ (қысқарақ), 

және оған тең заттарды табуды үйрету. Са-
нау, заттар санын цифрмен сәйкестендіруге 
дағдыландыру.

2.Талдау, салыстыру, қарапайым тұжы-
рымдар жасау; зейін, сөйлеу тілін, қолдың 
ұсақ моторикасын дамыту.

Күтілетін нәтижелер:
Меңгереді: заттың ұзындығын өлшеу-

ді, «ұзынырақ», «қысқарақ», «өлшем» сөз-
дерін айтуды;

Түсінеді: өлшемнің көмегімен ұзын-
дықты (ені, биіктігі) қалай өлшеуге бола-
тынын; қолданады: өлшемнің  көмегімен 
заттардың ұзындығын өлшеу .

Әдіс-тәсіл: «Дұрыс-бұрыс» әдісі
Қолданылатын көрнекі құралдар 

мен жабдықтар: математика негіздері  №2 
жұмыс дәптер, слайд,шартты өлшем – жа-
сыл таспа,   Әлия суреті  ,ватсап желісі ,бей-
нетаспа  сілтеме https://qrmedia.kz/2tajZ   

Сөздік жұмыс: «ұзынырақ», «қысқа-
рырақ», көзбен салыстыру.

ҰОҚ-нің барысы
1.Ұйымдастыру кезеңі. – Балалар 

орнымыздан тұрып бір-бірімізге жылулық 
лебізімізді білдіріп қонақтармен амандасып 
алайық. 

Ойын жағдаяты. Кәусар мен Жанай-
ым сынып ішінде гүл өсіріпті. Енді кімдікі 
ұзынырақ       деп дауласып жатыр.

Тәрбиеші: Қане қыздар осы жерден 
тоқтайық.Не үшін дауласып жатырмыз?

Кәусардың сөзі: Апай Жанайымға 
менің гүлім сенің гүліңе қарағанда ұзыны-
рақ деп айтсам түсінбей жатыр.

Жанайымның сөзі: Апай керісінше қа-
раңызшы менің гүлім  ұзын . 

Балалар біз кімнің гүлі ұзынырақ екенін 
анықтауға көмектесе аламыз ба?(Иә,жоқ)

Балалар жағдаятқа қызығушылық та-
нытады.

2.Негізгі кезең.
Проблемалық іздеу тапсырмасы. 
Гүлдердің ұзындығын қалай салысты-

руға болады?Көз өлшем бойынша
Заттың ұзындығын өлшеуге арналған 

көптеген тәсілдер бар. Кез келген затты 
шартты өлшемнің көмегімен өлшеуге бола-
ды. Шартты өлшем ретінде таспаны, бау-
ды, қаламды немесе кез келген басқа затты 
пайдалануға болады.

Бүгін біз шартты өлшем ретінде жа-
сыл қағаз таспаны «лента» пайдаланамыз. 
Менің қалай өлшейтінімді мұқият қараңдар. 

1.Сол жақ тұрған Жанайымның гүлінен 

бастап өлшейік. Ең бірінші гүлдің төменгі 
жағынан бастап таспамызды қойып ,шарт-
ты өлшемнің шеті қай жерде болса, сол 
жерге белгі саламыз. Келесі өлшем осы 
жерден басталады. Санап отырайық. Осы 
гүлдің ұзындығы неше шартты белгіге тең 
екенін санауды ұсынады. 

2.Оң жақта тұрған  Кәусардың гүлінің  
ұзындығын кім өлшейді? Санайды

Жанайымның гүлінің ұзындығы неше 
шартты өлшемге тең? 6 шартты өлшемге 
тең

Кәусардың гүлінің ұзындығы неше 
шартты өлшемге тең? 5 шартты өлшемге 
тең

Қорыта келсек .Біз кімнің гүлінің   ұзы-
нырақ екенін білдік. Салыстыр «ұзын-
қысқа»

Гүл өсіруші қыздардың дауын шештік. 
Кәусар мен Жанайымның  дауын шештік.

Бәріміз тақтаға назар аударайық.
Тақтадан не көріп тұрмыз.Слайд , видео 
«бейнетаспа»

Әр шөпте неше қанқыздан бар, са-
найды және атайды. Қай шөп ұзын екенін 
анықтайды.

Балалар шөптің әр жүзіндегі қанқызды 
санайды, олардың санын атайды, жоғарғы       

шөпте 10, ал төменгі шөпте7 қанқыз бар. 10 
- 7-ден артық.

Бұл жоғарғы шөптің ұзынырақ екенін 
білдіреді.

Ойын. Тақтадан  кімді көріп тұр-
сыңдар? 

- Дұрыс айтасыңдар қызды. Қыздың 
аты-Айсұлу. Ол біздің досымыз. Балалар 
Айсұлудан ұялы телефонымызға ватсап 
әлеуметтік желісінен хабарлама келіпті.

Айсұлу: Құрметті менің достарым 
сендерден көмек сұраймын ,мына ойын 
тапсырмаларды ойнап шешіп берулеріңді 
сұраймын. 

- Балалар Айсұлу досымызға көмекте-
семіз ба?Иә,жоқ

1. Айсұлудың ойыны  «Ұзын-қысқа»-
деп аталады. Ойын мақсаты: Сандарға қа-
рай жұлдызқұрт бөліктерін шеңберлермен 
бас бөлігіне қою.Сәйкестендіру.

Ойын шарты: Сандарға қарай қағаз-
дан қырқылған жұлдызқұрт бөліктерін 
шеңберлермен қою.Дәптерлердегі жұлды-
зқұрттарды сандармен сәйкестендіру. Дәп-
термен жұмыс

Сергіту сәті.
2.Айсұлудың ойыны «Әрі тез,әрі жыл-

дам» деп аталады. Ойын мақсаты: жапы-

рықтарды тез әрі әдемі бояу және санау,-
санын табу.

Ойын шарты. Суреке қарай сызбадағы 
жапырақтарды екі түске бояу.Жапырықтар-
дың санын астына  жазу. Салыстыру. Дәп-
термен жұмыс

3. Айсұлудың ойыны «Ойлан тап» деп 
аталады. Ойын мақсаты: Өлшемдеріне қа-
рай гномдарға  «елгежейлілердің» өз қаран-
дашын тауып сәкестендіру,бояу.

Ойын шарты. Гномдарға өз қаран-
дашын табуға көмектесу және сызып қосу. 
Тапқан қарындаштарды әр гномның қал-
пағының түсімен сәйкесінше бояу.. Дәптер-
мен жұмыс

3.Қорытынды. Рефлексия.
Оқу қызметін қорытындылау, бала-

ларды  жұлдызша арқылы мадақтау. Әсер-
лерімен бөлісу,баға беру.

Педагог өзін-өзі бағалауға ұсынады. 
Егер ҰОҚ-тін дұрыс орындасаң, жасыл дөң-
гелекті боя. Егер тапсырмалар жартылай 
орындалса, сары дөңгелекті боя. Егер ҰОҚ 
қиын болып, түсініксіз болса, қызыл дөңге-
лекті боя.

МАНАБАЕВА Бинара Омарбекқызы, 
«Б.Соқпақбаев атындағы орта 

мектеп-гимназиясы мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» 

КММ мектепалды даярлық 
сыныбының тәрбиешісі.

Төмендегі тарифтер     
бойынша 2023 жылға ақылы     
қызметтерді көрсетеді.

Жеке тұлғалар үшін:
- Хабарландыру - 3000 

теңге
- Басқа қызмет түрлері 

бойынша (сату, сатып алу, ха-
барландыру)

– Құттықтау, алғыс айту – 
3000 теңге

- Еске алу  – 3000 теңге
- Көңіл айту -3000 теңге

Заңды тұлғалар үшін:
- Газетке берілген мақала-

ның  бір см2 200 теңге,екін-
ші рет қайталап берілсе 150 
теңге.

- Жарнама  - 5000-10000 
теңге

- Құттықтау, алғыс айту – 
5000-10000 теңге.

- Естеліктер, еске алу 
кешіне шақыру - 5000 теңге

- Көңіл айту, некролог - 
5000-10000 теңге

Газет сайтына матери-
ял орналастыру бір сөзге 38 
теңге.

Адал досымыз, ақкөліл азамат 
ОМАРОВ Албатыр Ысқақұлын 
ақпанның 6 күні 60 жасқа толатын   
мерейтойымен құттықтаймыз. Аллах 
тағалам бойыңа қуат, көңіліңе шуақ 
берсін! Арамыздағы сыйластық ажы-
рамасын! Әрқашан мәртебең биік бо-
лып, абыройың арта берсін! Арайлап 
атқан әрбір таң мен нұрлана батқан 
әрбір кеш бақыт сыйласын! Барлық 
арман мақсаттарыңа жетуіңе тілек-
теспіз. Отбасыңыздан ынтымақ, ба-
сыңыздан бақ таймасын! Дос-жаран 
мен туған – туыс алдында абырой-
ыңыз әрдайым артып, аңсаған арма-
ныңыздың асуларына жете беріңіз

    Көп сырласқан қатарластың 
                                         бірі едім,                                                                       

Саған деген сарқылмайды 
                                                                                                           тілегім.

                                                           Жан-жарыңмен, балдарыңмен 
                                                                                                     жарқылдап,

                                                             Жүзге дейін соға берсін жүрегің.
Құттықтаушылар: Достары Жеңіс-Назгүл, Бағдат-Гуля, Бақбер-

ген-Гүлзира, Сәбетбек-Света, Сман-Камшат, Бақыт-Нұргүл, Бақыт-
жан-Қарлығаш, Нұрғайша, Тұрсын-Орал.


