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Тау алыстаған сайын, биіктей түседі. 
Халық қаһарманы, КСРО және Қазақстанның, 
Өзбекстанның халық әртісі Роза Бағлановаға 
туған жері Қазалыда орнатылған ескерткіш-
мүсіннің ашылу рәсімінен осындай ой 
тұжырдық. Кенттің ең көрнекі де қастерлі 
жерінің бірі саналатын «Жеңіс» саябағының 
аумағындағы мәдениет орталығының тура ал-

дына орнатылған мүсін мінсіз жасалыпты. Биік 
тұғырдағы теңдесі жоқ дарын иесі өзі ғұмыр 
бойы қызмет еткен ел-жұртына мейірін төгіп 
тұрғандай әсерленесің. Тіпті қайталанбас да-
усымен әне-міне дегенше ән салардай сезімге 
бөлендік. Осы мезетте дыбыскүшейткіштен 
таспаға жазылған Роза Тәжібайқызының 
орындауындағы Шәмшінің «Ақмаңдайлым» 

әні берілуі  қалың қауымды селт еткізді. 
Көзден кетсе де, көңілден өшпеген  аяулы 
жанға арналған сағыныш лебі талайдың жана-
рына жас үйірді. 

Салтанатты рәсімге облыс  әкімі Қырым-
бек Көшербаев бастаған ел ағаларына қоса та-
нымал өнер-шығармашылық өкілдері, әнші нің 
туыстары, еліміздің түкпір-түкпірінен қонақ-

тардың қатысуы маңызын аша түсті. Жи-
ында сөз алған аймақ басшысы өзінің сана-
лы ғұмырында «Алаштың аймаңдайлы аруы» 
атанып, Ұлыбританиядағы жыл сайын өтетін 
бәйгеде «Әлемнің әйгілі әйелі» деп танылып, 
азуын айға білеген алып мемлекеттердің бас-
шылары өнеріне тәнтілік танытқан тума та-
ланттың өмір жолын зор тебіреніспен жеткізді. 

«Роза Тәжібайқызы –  халқымыздың 
маңдайына біткен жарық жұлдызы бола-
тын. Көзінің тірісінде-ақ аты аңызға айна-
лып,  сахнада аса сирек кездесетін дауысы-
мен  бүкіл әлемге танылды. Ұлы Отан соғысы 
жылдарында майдан даласында ән шырқап 
жауынгерлердің  рухын көтерді. Берлин-
де өткен Жеңіс концертінде Роза  апамыз 
орындаған «Ах,Самара-городок» әні оның 
талантын баршаға паш етті. Елбасымыздың  
«Тарихты елдің азаматтары жасайды» деген 
ұлағатты сөздерін ескерсек, тарих беттерінде 
өз қолтаңбаларын қалдырған  қайраткер-
тұлғаларымыз қандай да мақтауға лайықты. 
Роза Бағланова «Халық Қаһарманы» атағын 
иеленген Қазақстандағы  жалғыз әнші. Бұл 
награданың өзіне аса құнды екенін апамыз жиі 
айтатын. Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың осы атақты тапсырып жатқанда 
«Сіз, майданда да, бейбіт заманда да халықты 
жігерлендіріп жүрдіңіз. Сіздің даусыңыз маған 
бала кезімнен таныс» деген бағасын 
тебірене еске алып отырушы еді.

ҰЛТ МАҚТАНЫШЫНЫҢ МЕРЕЙІ

БІЛІМ ТЕҢІЗІНДЕГІ 
БАЛҒЫНДАР 
БАЗАРЛЫҒЫ

Жаздың алғашқы күні балалар мерекесінен бастау алатыны 
белгілі. Осы ретте қалалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 
орталығында «Қазақстан балалары нұрлы жолмен» атты 
жалпықазақстандық акциясы аясында «Білімділер теңізі» мерекелік 
шарасы болып өтті. Балалар шығармашылығымен танысуға арнайы 
келген облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 15 аралдан тұратын білім 
теңізін аралап, талантты жастардың өнерін тамашалады. Суретшілер 
аллеясынан бастау алған аралда бейнелеу студиясы оқушыларының 
салған суреттері ұсынылса, көшбасшылар клубында Ғ.Мұратбаевтың 
өмірінен үзінді қойылды. Сонымен қатар, қолданбалы өнер 
бұйымдары, шахмат пен тоғызқұмалақ ойындарының турнирлері 
де осы аралдардан табылды. Балалар шығармашылығына ерекше 
ден қойған шарада жас архитекторлардың қолынан шыққан «Менің 
қиялымдағы қала» көрме туындылары мен нанотехнология бойын-
ша  оқушылардың техникалық шығармашылығын шыңдайтын ро-
боттехника да көрсетілді. Барлығын тамашалаған облыс әкімі жас 
өрендердің  шығармашылық жұмыстарына  сәттілік тілеп, мерекелік 
лебізін білдірді.  

Бүгінгі 1 маусым – Халықаралық балаларды қорғау күнімен 
кішкентай балғындарды, ата-аналар мен ұстаздар қауымын шын 
жүректен құттықтаймын. Біздің еліміз балаларды назардан тыс 
қалдырған емес. Өскелең ұрпаққа барлық жағдай жасалуда. Соның 
бірі ретінде Елбасы Н.Назарбаевтың арнайы қабылдаған «Бала-
пан» және «Болашақ» бағдарламасын айтар едім. Бірі балаларды 
балабақшамен қамтуды көздесе, екіншісі жастарымыздың шет елдер-
де білім алып, елімізге қажетті мамандықтарды игеруіне жол ашуда. 
Осы мүмкіндіктерді сіздердің де пайдаланғандарыңызды қалаймын. 
Сіздер еліміздің болашағысыздар. Сондықтан асыл армандары-
мыз бен үкілі үміттерімізді жүзеге асыратын, еліміздің атын әлемге 
шығаратын ұл-қыз болып өсулеріңізге тілекшімін, – деген аймақ бас-
шысы мұнан әрі өңірдегі халық санының өсу қарқынына байланы-
сты әлеуметтік нысандарды көптеп салу мәселесін сөз етті. Сондай-
ақ, қазіргі таңда облысымыздың 92 пайызының балабақшамен 
қамтылғандығын, жыл соңына қарай 100 пайызға жеткізу көзделіп 
отырғандығын айтты. Шара соңы жас өнерпаздардың концертіне 
ұласты.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

ШАҒЫН ҚАЛАЛАРДЫ 
ДАМЫТУДА
әртараптандыру талаптары 
ескерілуі тиіс

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалығымен Арал және Қазалы қалаларын дамыту жоспа-
ры талқыланды. Жиында аталған аудандардың әкімдері Аб-
зал Мұхимов пен Бахыт Жаханов хабарлама жасады.  
Шағын қалаларды дамыту бағдарламасы тек инфрақұрылымды 

жақсартуға ғана емес, тұрғындардың тұрмыс жағдайын 
оңалтуға бағытталған. Жоба жүзеге асқанда жергілікті жердегі  
кәсіпорындардың саны артып, жұмыссыздық көрсеткіші төмендейді. 

Арал, Қазалы қалалары темір жол, автомобиль жолының бой-
ында ыңғайлы орналасқандықтан, мұнда шағын және орта бизнесті 
өркендетуге, мал және балық өнімдерін өңдеуге, оны экспортқа 
шығаруға мүмкіндік бар. Аудан орталықтарын газдандырудың 
қарқын алуы тұрғындар тұрмысын одан әрі оңалтуға септігін тигізбек. 
Хабарламашылар аудан орталықтарындағы инфрақұрылымды, 
кәсіпкерлікті өркендетуге арналған жобаларын ұсынып, бірқатар 
мәселелерді де атап көрсетті. 

Жиын қорытындысында аймақ басшысы шағын қалаларды дамыту 
жоспарын экономиканы әртараптандыру талаптарына сәйкестендіріп 
толықтыруды аудан әкімдері мен облыстық экономика және бюджетті 
жоспарлау басқармасының басшысы Сәуле Құлымбетоваға тапсыр-
ды. Бұл жоба барлық басқармалардың ұсынысы негізінде  жетілдірілуі 
тиіс. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

Өткен ғасырдың ортасынан бастап сол арманда кеткен боздақтар ақталды. 
Бүгінде артында қалған қалың елі қазақтың азаттығы мен бірлігін армандаған 
ерлерін мақтан тұтады. Қуғын-сүргін құрбандарын еске алуға арналған шара об-
лыс әкімі Қ.Көшербаевтың қатысуымен зобалаң заман құрбандарына арналған ме-
мориал басында өтті. Алдымен бір минут үнсіздік жарияланды. Жиында аймақ 
басшысы сөз сөйледі. 

– Тарих қойнауына қанқұйлы із қалдырған қасіретті кезең еш ұмытылмайды. 
Ұлтымыздың зиялы қауым өкілдері мен маңдайалды тұлғалары қуғынға ұшарады. 
Жазықсыз жазаланып, талай боздақтар солақай саясаттың құрбаны болды. Міне, 
сондықтан бейбіт күннің қаншалықты қиындықпен келгенін бәріміз жақсы білеміз, 
– деді облыс әкімі. 

Зобалаң жылдар зардабы тұтас ұлттың тағдырын өзгертті. Отызыншы 
жылдардың ойранында біраз ұлт атамекенінен еріксіз ажырап, қазақ жеріне қоныс 
аударды. Бүгінде солардан тарағандар өздерін байтақ Қазақстаннан бақыт тапқан 
ұрпақ санайды. Ел ертеңі үшін жұмыла еңбек етеді. Облыс басшысы Тәуелсіздік 
алғаннан кейін Елбасы Н.Назарбаевтың жүргізіп отырған сарабдал саясатының 
арқасында еліміздің ынтымағы мен татулығы жарасып, сан ұлттың арман-аңсары 
бір арнаға тоғысқанын айтып өтті. 

 Еске алу жиынында сөз алған облыстық еврей қоғамдық мәдени орталығы» 
қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Людмила Ли азапты жолдан өткен ондаған 
ұлтты бауырына басқан қазақ халқының дархандығын айрықша айтты. 

Шара соңында ескерткіш гүл шоқтарымен көмкеріліп, қуғын-сүргін жылда-
рында құрбан болған боздақтар  рухына құран бағышталды. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

БҮГІНГІ БҮЛДІРШІНДЕР – 
ЕРТЕҢГІ БОЛАШАҒЫМЫЗ 
  
Халықаралық балаларды қорғау күніне орай, “Облыстық 

мамандандырылған сәбилер үйінде” мәдени шара өтті. Мерекелік 
кешке облыстық мәслихат хатшысы Ақмарал Әлназарова қатысып, 
бүлдіршіндерді 1 маусым – Халықаралық балаларды қорғау күнімен 
құттықтады. 60-тан астам бала тәрбиеленіп жатқан сәбилер үйінің 
бүдіршіндері бұл мейрамда ән айтып, би биледі. Келген қонақтар 
балалардың дайындаған мерекелік кешіне риза болып тарқасты. Шара 
соңында Ақмарал Әлназарова тәрбиешілерге алғысын білдіріп, сәбилер 
үйіне толымды сый жасады.

– Бүгін халықаралық балаларды қорғау күніне орай болып 
жатқан мерекелік кеш өз деңгейінде өтіп жатыр. Шара барысын-
да бүлдіршіндердің таланты мен талабына көзіміз жетті. Осындай 
ізденімпаз балаларға жол көрсетіп жүрген барлық тәрбиешілерге өз 
алғысымды білдіремін, – деді облыстық мәслихат хатшысы.   

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

ХАЛЫҚ ПЕН ТАРИХ ҰМЫТПАЙДЫ
31 мамыр – Қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Сонау 30-шы жылдары басталған 

нәубет қазақтың басына зобалаң туғызды. Қолдан жасалған жұттан ел қынадай қырылды. Аман 
қалғандары жанын сақтау үшін ел кезіп кетті. Сол тұста ұлттың жоғын жоқтап, қасіретін баса 
айтқандар «халық жауы» атанды. Түрлі жалаларды арқалап, жазықсыз атылды.

Мереке қарсаңында пайдалануға берілген балалар ауылын-
да облыс әкімі Қырымбек Көшербаев болып, балғындардың 
қуанышымен бөлісті.

– Сіздер енді бүтін бір отбасысыздар. Сондықтан да бір 
әулеттің баласындай тату-тәтті өмір сүріп, бір-бірлеріңе 
қамқор бола біліңдер. Алдағы уақытта  сіздер біздің үмітімізді 
ақтайтын, еліміздің тірегі болатын, үлкен азамат болып 
өсесіңдер деп ойлаймын. Тәуелсіз еліміз барда, ешқандай да 
қиыншылық көрмейсіңдер. Осындай жақсы жағдайдың жаса-
луы Елбасы Н.Назарбаевтың арқасы деп біліңдер, – деді облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев. 

Мұнан соң аймақ басшысы балалар ауылындағы үйлерде 
болып, балғындарға жүрекжарды тілегін білдірді. Ал, 
облыстық ардагерлер ұйымының төрағасы Сейілбек Шаухама-
нов жас жеткіншектерге батасын берді. Келген қонақтарды «Біз 
бақытты баламыз» деп қарсы алған балғындар өз кезектерінде 
өнерлерін ортаға салды. Сондай-ақ, алғыстарын білдіруді де 
ұмытпады.

– Бүгінгі қуанышымызда шек жоқ. Өйткені, бізге үлкендер 
қамқорлық танытып жатқанда өзімізді жалғыз сезінбейміз. 
Осындай қуаныш сыйлап, барлығымызға демеу болып жатқан 
ағаларға айтар алғысымыз зор. Жақсы жағдай мен қамқорлықты 
сезінген біздер де өзімізден кейінгілерге үлгі болып, еліміздің 
бір кірпіші болып қаланатындығымызға уәде етемін, – деді То-
мирис Әуезхан.

Айта кету керек, балалар ауылын салу, абаттандыру 
жұмыстарына «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» компаниясы 
650 миллион теңге қаржы бөлген. Балалар ауылындағы әрбір 
үйге демеушілік, қамқорлық жасау мақсатында мұнай компани-
ялары мен білім беру ұйымдары да бекітіліп отыр. Мереке күні 
оларда әрбір жеткіншекке өздерінің сый-сияпаттарын жасап, ба-

лаларды қуанышқа кенелтті.  Мұндағы әрбір үйге «Үшқоңыр», 
«Ақжайық», «Байқоңыр», «Алатау», «Сарыарқа», «Жетісу», 
«Оқжетпес», «Ұлытау» сияқты атаулар берілген. Сонымен бірге 
әр үйдің жанынан бақшалық жер де қарастырылған. Демек, әр 
отбасы өздеріне қажетті көкөністерін егіп, еңбек ететін болады. 
Тынығып, демалу үшін спорттық ойын алаңдары да салынған.  
Мұнан өзге тәрбиеленушілердің әлеуметтік бейімделуіне және 

шығармашылық қабілеттерінің дамуына ықпал ететін педагог-
психолог және әлеуметтік педагог та қызмет көрсетпек. Қалай 
десек те, қолдауды қажет ететін балаларға барлық жағдай жаса-
луда. Бастысы, енді аймақта балалар үйі болмайды. Біздің алға 
қойған басты мақсатымыз да осы болатын.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

«АТАМЕКЕН» БАЛАЛАР АУЫЛЫ АШЫЛДЫ
Қазақ халқы қашанда жетімін жылатпаған. 

Керісінше, жетім көрсе жебеп, қамкөңілді демеп 
отырған халық. Ата-бабадан бері келе жатқан бұл 
үрдіс өңірімізде әлі күнге дейін сақталып, жалғасын 
тауып келеді. Оның бірден-бір дәлелі ретінде бала-
лар мерекесіне орай ашылған «Атамекен» отбасылық 
үлгідегі балалар ауылын айтуымызға болады. Жетім 
балалар мен ата-ана қамқорлығынан айырылған 
балаларға арналған ауылда екіқабатты 8 үй 
орналасқан. Қазір мұнда қаладағы балалар үйінің 65 
тәрбиеленушісі көшіп келген. Әр үйде тәрбиеші анасы-
мен бірге 7-10 бала тұрып жатыр. Бұлардың барлығы 
ендігі жерде отбасы тәрбиесін сезініп, бір-біріне бауыр 
болып өспек. 

 

Басылымның алты айға жазылу бағасы: же-
келер үшін – 2750, мекемелер үшін – 3750, ре-
дакциядан тікелей жаздырып алатындар үшін 
– 2500 теңге. Газетке жазылу «Қаз пошта» АҚ 
филиалында жүргізіледі.

газетіне 2015 жылдың екінші 
жартыжылдығына жазылу жүріп жатыр
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МӘҢГІЛІК ЕЛ

ҰЛТ ЖОСПАРЫ –
100 НАҚТЫ ҚАДАМ

Одан бергі бейбіт заманда да 
еңбектің тайқазанын қайнатып, ырысын 
шалқытқан күрішші Ыбырай, жылқышы 
Көшербайлардың да ізгі істері облыс тари-
хында өшпес із қалдырғаны анық. Сонымен 
қатар көпбалалы аналар тобын бастаған, ал-
тын құрсақ Ұлбаланың да диқаншылығы 
талай ұрпаққа үлгі боларлық өнеге деп 
білемін.

«Сыр өңірі қамысты келер, Сыр перзенті 
намысты келер»  деген қағидаға сүйенер 
болсақ, бүгінде сол дүбірлі дүлдүлдердің, 
жүлделі жүйріктердің, ұлықтардың туын 
жықпай, намысын қамшылар өлкенің 
зиялылар тобының  легін бастап келе 
жатқандардың бірі Ыдырыс Қалиев ағамыз 
екені рас. 

Бойындағы бар қайрат-жігерін, ақылы 
мен білімін, іскерлігі мен біліктілігін, 
пайым-парасатын  елінің өркендеуіне 
жұмсап, бүгінде тоқсанның төріне шықса 
да аттан түспей, қоғамдық шаралардың 
бел ортасында, қандай қиыншылық бол-
са да халқының қажетіне жарап жүрген де 
осы Ыдырыс ағамыз. Қадірменді ағамыз 
ес білгелі осы өңірдің ыстығына күйіп, 
суығына тоңып келеді.

Облыс көлемінде лауазымды 
қызметтерді атқарып, Кеңес дәуірі тұсында  
Қызылорда қаласының бірінші басшысы 
және облыстық атқару комитетінің төрағасы 
бола жүріп, Қызылорда қаласының сәулеті 
мен дәулетінің артуына зор үлес қосқаны 
аймақ  жұртшылығының көкейінде әлі де 
сайрап жатыр.  Сонымен қатар Жалаңтөс 
бабаның қоғамдық қорының іргетасын 
қалап, ескерткіш белгі орнатуға мұрындық 
болып, баба жайлы алуан түрлі ізгілікті 
істердің ұйытқысы ретінде де Ыдырыс 
ағаның есімін ел зор құрметпен атайды.

Бір ғана Қызылорда облысындағы 
алып құрылыс-плотина, целлюлоза-картон 
өндірісі, силикат кірпіш, эксперименталь-
ды жөндеу және Рисмаш зауыттары,  Ба-
тыс, Ақмешіт, Мерей, Оңтүстік шағын 
аудандары, бірнеше өндіріс ошақтары 
мен мелиорация, құрылыс трестері, 
бірлестіктері, тоқылмайтын маталар фаб-
рикасы, конструкциялық-қабырға мате-
риалдар комбинаты  бой көтеріп, Қазалы 
күріш алабының инженерлік жүйесі 
қалыпқа келтіріліп, пайдалануға берілуі 
Ыдырыс ағамыздың тікелей араласуымен 
жүзеге асып, айшықты қолтаңбасы қалған 
ауқымды жұмыстар. 

Бүгінгі мерейтой иесі Ыдырыс ағамыз 
тек облыс шеңберінде ғана емес, барша рес-
публика атырабына да танымал. Себебі ол 
кісі Республикалық ардагерлер ұйымының 
ақылшысы, кеңесшісі.

Ыдырыс ақсақал тек  қоғам қайраткері 
ғана емес, Ұлы Отан соғысында қан 
майданға қатысып, Отан үшін от кешіп, мұз 
жастанып, қар жамылып, өліммен бетпе-
бет келіп қасқая күрескен қарт жауынгер. 
Кешегі зұлматты соғыс жылдарының бар 
ауыртпалығы  мен қиындығын қара нардай 
қайыспай көтере білген ер тұлға.

Ыдырыс қария өмірінің соңғы жетпіс 
жылын тәңірінің оған берген сыйы деп 
қабылдап, іштей оған өзі мың тәубе 
шүкіршілік етеді. Себебі жастайынан от 
пен оқтың ортасына түсіп, өліммен бел-
десе жүріп, фашистің қаңғыған бір оғы 
денесіне дарымай, еліне дін аман ора-
лып, бейбіт күннің жарығын көрді. Туған 
топырағына келіп, Отанына ақ адал еңбек 
етіп, шаңырақ көтеріп, түтін түтетіп, жар 
құшып, үйлі-баранды болып, бала-шаға 
қызығына кенеліп, немере сүйіп, шөбере 
иіскеп, бақытты ғұмырдың айдынында 
қалықтау көктегі тәңірім тарту еткен сый 
екені шындық.

Атам қазақ «Жақсы қартая білу де 
өнер» дейді. Ендеше, өмірдің мәні ұзақ жа-
сауда ғана емес. Тәңір нәсіп еткен өмірде 
көпті көріп түйсініп, саналы да, сабыр-
лы, тиянақты, кейінгіге үлгі болар көркем 
іс атқаруда. Қартайып қазымыр қарт болу 
емес, қазыналы қарт атану. Олай бол-
са Ыдырыс ағамыз ел алғысына бөленген 
шежірелі ақсақалымыз. Біз ол кісіні әмәнда 
құрмет тұтамыз. 

Тағы бір айта кетерлік тұсы, Ыды-
рыс ағамыз Кеңестік заманның бел баласы 
болған қайраткер ғана емес, тәуелсіз, еге-
мен еліміздің де күрескер тұлғасы  болып, 
өз Отанының қарышты дамуына сүбелі үлес 
қосу сыбағасы   пешенесіне бұйырған жан.  
Дәл мұндай ел игілігін еселеп, халықтың 
қалаулысы атанып, ірі тұлғалық қасиеттің 
иесі атану  екінің бірінің еншісіне жазыла 
бермейтін абырой әрі бақыт. Ыдырыс ағадай 
қарапайым жанның тұлғасы биіктеген сай-
ын, оның өкшесін басып келе жатқан ұрпақ 
та сол тұлғаға  қарап  бой түзейді, соған 
ұқсап бағуға ұмтылады. 

Ағамыздың тағдырына зерделей көз 
салсақ ол кісі бақытты балалық шақтың кер-
мек дәмін татып та үлгермеді. Оның жастығы 
аштық пен жоқшылықтың, құғын-сүргіннің, 
қан төгіс соғыстың уақытымен тұспа-тұс 
келді. Бала болып ойынға да қанып, тыныш 
ұйықтамады да. Тағдырдың небір зобалаңы 
мен теперішін көрсе де жасыған емес. Қайта  
өмір жолындағы кедергілер оны қиындыққа 
мойымауға шыңдап, құрыштай шынықтыра 
түсіп, еңбек етуге, білім алуға құштарлығын 
оятты. Өзінің талпынысы мен жігерінің 
арқасында ел басқарудың баспалдағына 
көтеріліп, оның мектебінен өтті. Биліктің 
тұтқасын ұстап жүрген кезде ұлт болашағы 
мен қазақ халқының келешегі жайлы 
толғанбай қалған кездері болған емес. 

Әрине, Ыдырыс ақсақалдың еліне 
жасаған жақсылығын, сіңірген еңбегін 
қысқа уақытта тізіп шығу әсте мүмкін 
емес.  Ол кісі  шоқтығы биік, тәжірибесі 
көп азамат. Ғибраты мол еңбек жолын-
да елдің ықыласы мен ілтипатына бөленіп, 
өрелілігімен танылған тұлға. Ағамыздың 
өмір жолы көпке үлгі боларлықтай өнегелі 
де жарқын істерге толы. Оның әрбір 
соқпағы мен белесінде өзіндік қолтаңбасы 
мен өшпес әрі мақтан тұтар ізі бар.    

Құрметті Ыдырыс аға! Еліңіздің 
өркендеп қанат жаюы жолындағы ілкімді 
ісіңіз, тиянақты тірлігіңіз, сан түрлі 
бастамаларыңыз, халықтың тамырын дөп 
басқан әлеуметтік шараларыңыз ұдайы 
жұртшылықтың назарынан тысқары 
қалмай, мол парасатыңыз бен ерен 
еңбегіңіздің үрдісі жастарды биік асуларға 
жетелей берсін.

Сәкен сері (Жүнісов) кезінде айтқан 
екен:

Даланың көркі – аң азайып барады,
Ауылдың көркі – мал азайып барады.
Оның бәрі орнына келер-ау,
Бәрінен де қазыналы шал азайып бара-

ды.
Олай болса ырыс алды байлығымыз, 

шежірелі де дана қартымыз, көненің көзі, 
игі-жақсылардың сарқытындай болған 
Ыдырыс сияқты  ақсақалдарымыздың 
қатары сиремесін деп тілейік. Асыл аға, 
кемелдік пен кемеңгерліктің өлшемі іспетті 
тоқсан жасыңыз құтты болсын. 

Өмірзақ ОЗҒАНБАЕВ,
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетінің 
құрметті профессоры, 

қоғам қайраткері.

БІРЛІГІ ЗОР ЕЛДІҢ 
БОЛАШАҒЫ КЕМЕЛ
Еліміздің мемлекеттігін нығайтуға, әлеуметтік-экономикалық әлеуетін арттыруға 

және жұртшылықтың әл-ауқатын жақсартуға бастайтын Республика Президентінің 
Қазақстанды өркендету жолындағы бес халықтық реформасының төртінші бағыты 
болашағы біртұтас ұлт құрауды мақсат тұтады. Онда Елбасы азаматтық қағидатқа 
негізделген қазақстандық біртектілікті одан әрі нығайту қажеттігін, бұл ретте мем-
лекет құраушы ұлт ретінде қазақ халқына айрықша жауапкершілік жүктелетіндігін, 
болашағы біртұтас ұлт құру үшін қазақстандықтардың жаңа жалпы ұлттық 
қазақстандық құндылықтарды, атап айтқанда, құқықтың үстемдігін, мемлекеттік 
дәстүрлерді өздерінің этностық мінез-құлық модельдерінен жоғары қоюлары керектігін 
және мемлекеттің аса маңызды құжатында ресімделген Мәңгілік Ел идеясының 
жалпыазаматтық құндылықтар жүйесі ретінде көрінуі тиістігін атап көрсетті. Мем-
лекет басшысының бұл тұжырымы барша қазақстандықтарға ұсынылған 100 нақты 
қадамның «Біртектілік пен бірлік» деп аталатын төртінші тарауында да айшықты 
көрініс тауып отыр. 

Республика Президенті Н.Ә. Назарбаев аталған құжаттағы 86-қадамда, бүгінде 
халықаралық қауымдастық ұлтаралық татулықтың ұйытқысы ретінде танып, үлгі тұтып 
отырған Қазақстан халқы Ассамблеясына «Үлкен ел – үлкен отбасы» кең көлемді жо-
басын әзірлеуді және жүзеге асыруды жүктейді. Бұл игі қадамның қазақстандықтардың 
біртектілігін нығайтуға және азаматтық қоғамның бүтіндігін қалыптастыруға жағдай 
туғызатындығына тоқталған.

Мемлекет басшысы ұсынған Қазақстанды өркендету жолындағы бес халықтық ре-
форма мен оны жүзеге асыру барысында жасалатын жүз қадам еліміздегі осы рухани 
келісімді одан әрі нығайтып, елдігімізді айшықтай түсері даусыз.

Г.САДУАХАСОВА,
«Болашақ» университетінің

академиялық доценті.

Жиынды Жаңақорған ауданының әкімі Руслан 
Рүстемов кіріспе сөз сөйлеп ашты. Идеология са-
ласында біршама уақыт басшылық қызмет атқарған 
аудан әкіміне мемлекеттік саясатты жүргізудің 
жағдайы жете таныс, сондықтан да билік пен халық 
арасын байланыстыру және де мемлекеттік сая-
сатты ақпаратандыру арқылы еліміздегі негізгі 
бағдарламаларды жүйелі атқару туралы толымды 
ойларымен кең көлемде бөлісті. 

– Биылғы жылдың айтулы оқиғаларға толы 
екендігі баршаңызға белгілі. Кезектен тыс Пре-
зидент сайлауын ұйымшылдықпен өткізіп, 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы мерекесін лайықты 
атап өттік. Бұл орайда баспасөз құралдарының 
айтарлықтай орны болғандығы айқын көрінді. Жыл 
бойына Қазақ хандығының – 550, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының 20 жылдығы  айтулы оқиғалар 
мерекелене береді. Бұған қоса даталы күндердің 
аталып өтуі де жоғары дәрежеде орын алары 
анық. Осылардың барлығы дер кезінде жамағатқа 
жеткізіліп, көпшілік одан ұлағат пен үлгі алуы 
тиіс. Сондықтан ақпарат айдынында ақпаратты 
жедел де қызықты етіп бере білген бұқаралық 
ақпарат құралдарының бәсі артық болады. Осыған 
орай журналистер қауымынан ізденімпаздық пен 
жігерлі еңбек талап етілетіндігі түсінікті. Бүгінгі 
басқосуымызда осы мәселелер кеңінен сөз етілді 
деп ойлаймын, – деген аудан басшысы қаламгерлер 
қауымының басқосуына сәттілік тіледі.

Журналистер форумының негізгі тақырыбы 
бойынша облыстық «Сыр бойы» газетінің бас ре-
дакторы Жұматәли Әбдіраман мәнді де маңызды 

хабарлама жасаса, «Қазақстан-Қызылорда» те-
леарнасы директорының  орынбасары Айсұлу 
Қасымова, Қазақстан Жазушылар одағы облыстық 
филиалының жетекшісі Қаршыға Есімсейтова, 
«Жаңақорған тынысы» газетінің редакторы 
Қаныбек Әбдуовтер өз пікірлерін білдірді. 

Журналистер форумына қатысушылар осы күні 
тарихи орындарға саяхат жасау мақсатында ежелгі 
Сауран қаласының орнында болды. Сондай-ақ, Та-
лап ауылдық округіндегі «Тау самалы» облыстық 
дарынды балалардың дайындық орталығының 
жұмысымен танысты. Жеткіншектерімізге бағыт 

берудегі тәрбие және оқу процесінің барысы ту-
ралы әңгімелеген орталықтың директоры Үмбет 
Әбибуллаев көне тарих жөнінде де тың мәліметтерге 
сусындатты. 

 Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы.

ТОҚСАННЫҢ 
ТӨРІНДЕГІ 
ТҰЛҒА

Қасиетті қазақ жұрты  үшін  «Алты Алаштың анасы» атанып, көненің көзіне 
айналған  Сырдың нәрлі топырағы талай жыр сүлейлерін, абыздарын, жарқын 
тұлғаларын, қоғам және мемлекет қайраткерлерін, атпал азаматтарын, небір 
ақберен тарландарын, қасиет қонған кенендерін қанаттандырған, киелі де дар-
хан мекен.  Осынау Алтай мен Алатаудың арасына дейін бауырын керген құлан 
даланың тарихындағы  асыл көмбеге көз жүгіртсек,  ел басына бұлт үйірілген тұста 
Ресей, Қоқан және Хиуа басқыншыларынан туған жерін, барша қазақ халқын азат 
ету жолында қолына ақ найза, үстіне  ақсауыт киіп атойлаған Жанқожа бабаның өзі 
бір төбе емес пе?

ЖАҢАҚОРҒАНДАҒЫ ЖУРНАЛИСТЕР ФОРУМЫ

Мемлекет басшысының бес халықтық реформасын жүзеге асыруға 
бағытталған 100 нақты қадамы Ұлт жоспары аясында не атқарылу керектігін 
айқындап берді.

Индустрияландыру және экономикалық өсім бөліміндегі бірнеше қадамдар салық 
саласына қатысты.  Сауатты салық жүйесінсіз бәсекеге қабілетті экономика құру 
мүмкін емес. Осы ретте Елбасы белгілеген 100 нақты қадамның бір бөлігі осы сала-
ны жетілдіруге бағытталған. Мысалы, 43-ші қадам Салық декларацияларын қабылдау 
және өңдеудің орталық желілерін құру туралы. Орталық салық төлеушілердің элек-
тронды құжаттарының бірыңғай мұрағатына кіргізу мүмкіндігіне ие болады. Ал 44-ші 
қадамда жанама салық салу тетіктерін жетілдіру айтылған. Бұл туралы Мемлекет бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаев Үкіметтің кеңейтілген отырысында ҚҚС орнына өнімді 
сатудан салық алуды енгізу мәселесін жан-жақты зерттеуді тапсырды. Елбасы «Бізде 
қазір ҚҚС басқа салықтан басым болып кетті. Күрделі, күңгірт ҚҚС орнына жанама 
салық енгізсек, ұтатынымыз анық», – деген болатын. Иә, 44-ші қадамдағы қосымша құн 
салығының орнына сатудан салық алуды енгізу еліміздегі сауда қатынастарының арту-
ына алып келмекші.

Бұған қоса, импортшыларға үздіксіз салық салуды қамтамасыз ету мақсатында ке-
ден және салық жүйесі біріктіріледі. Осы жаңашылдықтар кәсіпкерлер мен азаматтарға 
қолайлы салықтарды салуға әкеледі. Салық саласындағы жаңалықтар кәсіпкерлікке дем 
беретіні анық. Міне, осы бағытта Үкімет тиісті жұмыстарды қолға алып жатыр.

«Мемлекеттік құрылыстың 100 қадамынан» тұратын Ұлт жоспары да реформалар-
ды табысты жүзеге асыруда айрықша рөл атқарады деп білеміз Айта кетейік, «100 нақты 
қадам» – бұл жаһандық және ішкі сын-қатерлерге жауап және сонымен бір мезгілде 
жаңа тарихи жағдайларда ұлттың дамыған мемлекеттердің отыздығына кіруі жөніндегі 
жоспары.

Қадыр АҚЫШБАЕВ,
қаржы және салық саласының ардагері.

САУАТТЫ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІ
бәсекеге қабілетті экономика құрады

Сол ыстық лебіздің жалғасындай даңқты әншінің 
туған  жерінде ескерткіш-мүсіні орнатылды. Үлкен 
көшеге, мәдениет үйіне есімі берілді. Халқы барда Роза 
апамыздың атағы асқақтай бермекші» деген облыс 
әкіміне жұртшылық қызу қошемет білдірді. 

Мұнан соң сөз алған Қазақстанның халық әртісі, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауераты, әнші-композитор  
Ескендір Хасанғалиев, әншінің ұлы Тәжен, келіні Марал  
өздерінің  жүрекжарды лебізімен бөлісті. «Жақсының 
аты өшпейді» деген рас. Зор қошеметпен ескерткіш-
бюстің лентасы қиылды. Ескерткіш мүсіннің авторы 
–  Қазақстан Республикасының халық мүсіншісі, өнер 
қайраткері Бақытжан Әбішев.

Мәдениет орталығында Ескендір аға бастаған 
өнер жұлдыздарының концерті көрермендердің 
ықыласына бөленді. «Наурыз» мейрамханасында Роза 

Бағлановаға арналып ас берілді. «Жанқожа 
батыр» мешітінің бас имамы Қайрат қажы 
Дәуіржанұлы аруақтарға құран бағыштады.

Қазалыдағы жағымды жаңалық мұнымен 

шектелмеді. Келесі кезекте облыс әкімі «Аида» жеке 
балабақшасының ашылу салтанатына қатысты. Ғимарат 
өте көркем әрі ұқыпты салынған екен. Жеке кәсіпкер 
Сәкен Ысқақовтың өз қаржысымен бой көтерген нысан 
алыстан мен мұндалайды. Заманауи үлгідегі құрылыстың 

жалпы құны 60 млн теңгені құрайды. Қос қабатты ны-
санда балалардың ойын алаңдары, трансформатор 
құрылғысы, дизельді электр стансасы, бу қазандығы 
бар. Салқын, ыстық сумен қамтылған ғимарат 75 балаға 
арналыпты. Мұнтаздай жатын бөлмелерге, қажетті 
жабдықтармен жарақталған музыкалық залға, тағамның 
исі танауыңды қытықтаған асханаға көңіліміз тоғайды. 
Ең бастысы, балабақшада жаңадан 29 жұмыс орны ашы-
лыпты.

Ғимараттың ел игілігіне берілуімен баршаны 
құттықтаған Қырымбек Көшербаев  елімізде балалар-
ды мектепке дейінгі мекемелермен қамту басты на-
зарда тұрғанына, бұл мәселенің Сыр өңірінде де оң 
шешімін тауып жатқанына, бүгінгі шараның соның бір 
айғағы екендігіне тоқталды. Балабақшаның жай-күйімен 
танысқан аймақ басшысы ұжымға, балғын бөбектерге 
бағалы сыйлық тапсырды.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

ҰЛТ МАҚТАНЫШЫНЫҢ МЕРЕЙІ

Өткен аптаның сенбісінде Жаңақорған ауданында ҚР Журналистер одағының 
филиалы, «Сыр медиа» ЖШС және Жаңақорған ауданы әкімідігінің бірлесе 
ұйымдастыруымен «Мемлекеттік ақпараттық саясатты ұйымдастырудың тиімді жол-
дары» тақырыбында облыстық журналистер форумы өтті. Оған облыстағы ресми БАҚ 
өкілдерінің басшылары мен бірқатар журналистер қатысты.
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ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

Тарих сахнасына сыналып 
кiрiп, сонау Есiмхан тұсынан 
берi қарай зер делеп қарасақ, 
әрбiр онжылдық қазақ елi 
үшiн соғыссыз өтпеген 
сияқты.  Тарихшы  ғалымдар 
зерттеулерiне сүйенсек 400 
жылға созылған әртүрлi 
соғыстар бол ған екен. 
Елiнiң азаттығы мен же рiнiң 
тұтастығы үшiн қан төккен сол 
батырлардың өшпес ерлiктерi 
ұрпақтан-ұрпаққа жетiп, 
аттары аңызға айналған. 
Қазақтың ауыз әдебиетiнде 
олардың ерліктерін 
баяндайтын дастандар туған. 
Осындай дастандардың 
бiрi – Сайрам соғысының 
қаһарманы Тiлеу батыр жыры.

Тiлеу батыр жыры қайдан туған? 
Сайрам соғысы деген қандай соғыс? 
деген заңды сұрақтар туады. Сайрам 
соғысы туралы тарихи кiтаптарда өте 
аз жазылған немесе жазылған тарихи 
деректер ұлтымыз Ресей империясының 
қыспағында тұншығып күн өткерген 
ке зінде көп өзгерiстерге ұшыраған. 
Қол да бары 1957 жылы  “Қазақ мемле
кеттiк баспасынан» шыққан «Қазақ 
ССР тарихының” 248бетiнде кездеседi. 
XVII ғасырдың 80шi жылдарында 
Жоңғар феодалдарының қазақ жерлерiне 
жорықтары бұрынғыдан бетер қайтадан 
қозып, Оңтүстiк Қазақстан және Сыр
дария бойындағы сауда қалаларын, 
сонымен қатар маңызды керуен жолдары 
өтетiн территорияны да басып алуға 
тырысты.

Халдан (16171699) деген жоңғар 
қонтайшысы 16811685 жылдары Оң
түстiк Қазақстанға бiрнеше рет шабуыл 
жасап, Сайрам қаласын басып алды. 
Бай аудандар тыптипыл болды, деп 
көр сеткен. Төрт жылға созылған, қазақ 
тағдыры талқыға түскен Сайрам соғысы 
туралы бар мәлiмет осы кiтаптағы 
үштөрт жолмен шектелген. Шын 
мәнi сiнде бұл соғыста бiздiң батыр 
бабаларымыз Қазақ Ордасын құлдық 
кiрiптарлықтан, тiптi жер бетiнен жоқ 
болып кету қаупiнен өздерiнiң жанын 
пида етiп, ерлiкпен қорғап қалған 
едi. Өз басым жазушығалым Мұхтар 
Мағауиннiң «Қазақ тарихының әлiппесi» 
атты еңбегiнен Сайрам соғысы туралы 
мол мағлұмат алдым. Бұл кiтап батыр 
баба жөнiндегi ел аузындағы  аңыз
әңгiмелерге құрылған шежiрелердегi 
тарихи шындықтармен сәйкестенедi. 
Сонымен Тiлеу батыр Айтұлының кiм 
екенiн айтудан бұрын оның шыққан тегi 
туралы тоқталайық.

Мұхамеджан Тынышбаевтың 1925 
жылы Ташкент қаласынан шыққан «Ма
териалы к истории киргизказахского 
народа» деген еңбегiнде Ноғай ордасы 
ыдырағанда халықтың бiр бөлiгi  Кiшi 
жүз құрамына енедi, –  дей келiп, Едi ге 
батырдың ұрпақтарын былай тара тады. 
Едiгеден – Нураддин, Қазы, Ман сур, 
Ағбад, Наурыз. Нураддиннен – Уақас 
би, Мұса, Жаңбыршы. Мұсадан – Ал
ша ғыр, Шағым, Сейдақ, Шах Мамай, 
Сары  Жүсiп, Алшы Смайыл.  Алша ғыр
дан – Келмұхамбет, Орақ батыр. Орақ 

батырданҚарасай, Қази. Шахмамайдан
Ақмырза, Бекмырза.  Алшы Смайылдан
Дiнахмет, Мұхамет, Тыналы, Тынабай, 
Орыс. Дiнахметтен – Орманбет би, 
Дiнмұхамет, Естерек. Естеректен – 
Тар ғын батыр. Орыс ұрпақтары хрис
тиандықты қабылдап, Ресей құрамына 
кiрген.  Ал Мұса ханның үшiншi ұлы 
Сейдақтан Қалу (Мәку), Сары туған. 

Қырымның қырық батырын айлап 
жырлайтын Мұрын жыраудың жырына, 
М.Тынышбаевтың тарихи деректерiне, 
тағы да басқа ақынжыраулардың дастан
дарына, елдегi шежiре қариялардың 
айтқандарына жүгiнетiн болсақ, осы 

Қалу (Мәкуден) Бөлек туады. Қалу 
(Мәку) iнiсi Сары екеуi жаугершiлiк 
заманда елiнен әлдебiр себептермен 
қашып шығады. Сары Жетiрудың табын 
аталығында қалады. Бiр байға жалданып, 
еңбегiне бiр қара тоқты алады. Сол 
тоқтыдан мыңғырған мал өсiрген Қара 
қойлы табын атанады. Ал Жаманақтың 
үлкен ұлы Шыңғысқа тап болған Қалу 
(Мәку) соның тәлiмтәрбиесiн көрiп, 
баласы болып кетедi.  

Әлiмнiң Жаманаққа берген батасы 
қабыл болып, Шыңғыс, Баубек, Өрiс 
туады. Шыңғыс өзiнен кейiнгi iнiлерiнен 
жас шамасы жағынан көп үлкен болған 
адам. Шыңғыстан туған Жақайым 
осы iнiлерiмен жастарына қарай қатар 
болса керек. Баубек пен Өрiс ағасын 
құрметтеп Жақайымды әркез аға баласы 
деп көтермелеп, қадiрлеп отырған. Ел 
арасындағы «Жақайым аға баласы» 
деген сөз содан қалған. Шыңғыс ақсақал 
Қалуды (Мәкудi) Орта жүздiң Қаракесек 
руының Зерiп деген ақылды да ажарлы 
қызына үйлендiредi. Алайда Қалу 
(Мәку) Зерiппен жылға жетпей өмiр 
сүрiп, аурулы болып дүниеден қыршын 
кетедi. Ол жантәсiлiм алдында, әкесi 
Шыңғысқа: «Зерiптiң аяғы ауыр ғой, 
Алланың рахымы түсiп, ер бала болса, 
ол менiң бөлегiм ғой, баланың атын 
Бөлек қоярсың», – деген екен. Сонда 
Алла тағала Қалудың (Мәкудiң)  тiлегiн 
қабыл етiп,  Зерiп ер бала босанады. 
Дана қарт, көптi көрген көреген Шыңғыс 
ат шаптырып той жасап, баланың атын 
Бөлек қояды.  Қалу (Мәку) дүниеден өт
кесiн, қарт Шыңғыс әмеңгерлiк жолымен 
өзiнен кейiнгi iнiсi Өрiске Зерiптi қо
сады.  Өрiстен  Айдарбек, Есенәлi ту
ып, қыруар ел болады.  Ал Қалудан 
(Мәкуден) Бөлек. Бөлектен Айт, Бұжыр, 
Алатай тарайды. Бiр заманда үш  Шектi 
(Шыңғыс, Баубек, Өрiс) атанған ел, келе
келе Бөлектен туған Айт пен Бұжырды 
қосып, Бес Шектi атанады.

Ұлы ғұлама Ахмет Байтұрсынов: 
«Батырлар әңгiмесi өлеңмен айтылған.  
Өлеңмен айтылған әңгiменiң сөзi көпке 
төзедi, тез өзгере қоймайды. Солай бол

ған соң, батырлар әңгiмесiнде аталары
мыздың сөздерi сақталып келген. Бiз 
сияқты тiлi жетiлiп болмаған халыққа 
аталарымыздың сөздерiн сақтаған әңгi
мелер құнды болмақ. Сондай құнды 
әңгiмелердiң бiрi батырлар әңгi ме
сi болады», – деп жазып едi «Әде би ет 
танытқыш» деген еңбегiнде. (А.Бай
тұрсынов шығармалары. Алматы. 
«Жазушы». 1989, 238 бет). Байтұр сы
новша айтатын болсақ, осы Мәкуден 
туған Бөлек батыр болып өс кенiн бел
гiсiз автор өлең әңгiмемен суреттейдi. 
Бөлектен Айт (Айтмырза), Бұжыр, Ала
тай туады. Алатайдан ұрпақ жоқ.   Кей

бiреулер Айт, Бұжыр, Шоң деп, кейде 
Саршаны қоса тудырып қателесiп жүр. 
Ол дұрыс емес. Айттан Тiлеу, Қабақ, Шоң 
туады. Ақиқатында Тiлеу опат болғасын, 
үшiншi әйелi Сұлуды Қабақтың баласы 
Қанкелдi алады. Осы Қанкелдiден Сарша 
туады. Сарша атақты  Мөңке бимен 
шешелес.

Нақты мәнжағдайлар жылдар өткен 
сайын ескірiп, көнере келе бiртебiрте 
хикаятқа айналады. Әкелiбалалы Тiлеу 
мен Жолдыаяқ  батырлардың туған елi 
үшiн қаһармандық iстерi ел арасында 
ауызекi әңгiмеде жырмен баяндалады. 
Мұндай аңыз әңгiмелердiң, хикаяттардың 
тегiннен тегiн шықпайтынын фольк
лористғалым Мәлiк Ғабдуллин:  «Әуел 
басында тарихи шындыққа, нақ тылы 
деректерге негiзделiп туған әңгi ме лер 
кейiннен халықтың ауызша айтатын 
әңгiмелерiне айналған» деп нақтылайды. 
(М.Ғабдуллин «Қазақ халқының ауыз 
әдебиетi», Алматы. 1974. 141 бет).

1680 жылы Түркiстанда Жәңгiрұлы  
Тәукенi ақ киiзге салып хан көтергенде,  
Кiшi жүздiң бибатырларының бiрi 
болып хан сайлауына қатысуы, алқалы 
топта сөз сөйлеуi, сөз жоқ, Тiлеудiң 
атақты адам болғанын дәлелдейдi.

Жазушығалым Мұхтар Мағауин  
өзiнiң  «Қазақ тарихының әлiппесi» атты 
еңбегiнде  «... 1681, тауық жылы қазақ 
пен қалмақ  арасындағы екi жүз жылдық 
соғыстың жаңа кезеңi басталады...» деп 
жазады  (176 бет). 

Қалмақ ханы ҒалданБошықты қа
зақ жерiне кiрiп, Жетiсу өңiрiн тегiс 
алады. Тәуке хан тегеурiндi қарсылық 
көрсете алмайды. Қалмақтар соғыс 
өнерiнен iлгерi кетiп, от қарумылтықпен 
қаруланған едi.  Осындай  нәубат күшпен 
ҒалданБошықты  жолындағының бәрiн 
жапырып, Шудан, Таластан асып, 
Арысқа жетiп, қазақтың қалың  ортасына 
кiредi. Сайрам қаласына келiп маңдай 
тiрейдi. Бұдан әрi Қазақ Ордасының 
астанасы iргедегi Түркiстанды алуды 
жоспарлайды. Сөйтiп, бүкiл қазақ хал
қының тағдырына зор қауiп төнедi. Осы  
Сайрам соғысына бiздiң Батыс аймақтан 
әдейi қол бастап барған Тiлеу, Қалдыбай, 
Жолдыаяқ, Тайлақ батырлар туралы ел 
iшiнде ауыздан ауызға, ұрпақтан ұрпаққа  
жеткен ақиқат пен аңызға құрылған әң
гiмелер көп. Соның бiрi – осы қазақ елiне 
келе жатқан қаратүнектiң ақыры немен 
ты нарын терең сезiнген әрi батыр, әрi 
қолбасшы, әрi саясаткер Тiлеу батыр 
әрiсi Маңғыстау, Атырау, Ұлы Борсық, 
Арал өңiрiн, Ойыл, Жайық, СағызЖем, 
Темiр өзендерiн жағалай жайлаған 
қалың елден шамамен он жетi мыңға 
жуық қол (сарбаз) жинап, Түркiстанға 
аттанады. Түркiстандағы Тәуке ханның 
алдынан өтiп, тарихта қанды қырғын 
аталған Сайрам соғысына кiредi. Сайрам 
соғысына тыңнан қосылған мол қол 
қазақ сарбаздарының рухын көтередi. 
Сайрам Түбiндегi үш жылға созылған 
текетiрес  соғыста шебер қолбасы Тiлеу 
батырдың абыройы артып, атақдаңқы 
жауына үрей тудырады. ДүрбiтОйрат 

Тiлеу батырдан көп зәбiр шегiп, талай 
рет маңдайлары тасқа тiреледi. Атағы 
жер жарған талай қалмақ батырларының 
бастары осы жерде алынады.

Алайда қалмақтар көп едi, қарулары 
сай едi, ақыры бiр тең емес жойқын 
ұрыста адамның сұңқары атанған Тiлеу 
батыр қазақ елiнiң тәуелсiздiгi үшiн қан 
майданда ат үстiнде шәйiт болады.  Ел
дегi көнекөз қарияшежiрешiлердiң ай
ту ынша, батыр бабамыз бiр дамылда ға
нында iнiсi Қалдыбай мен баласы Жол
дыаяқты оңашалап «Мен осы соғыстан 
қайтпаспын, олайбылай болып кетсем 
Әзiрет СұлтанАхмет  Яссауидiң қабiр

станына қоярсың» деп өзiн аманат таған 
екен дейдi. Сөйтiп Тiлеу батыр 1684 
жылдың жазында қазақ елiнiң болашағы 
жолында ат үстiнде шәйiт болды. Ат 
үстiнде  шәйт болу ол заманда ер мұраты. 
Ал ердiң мұраты елдiң азат тығы болатын. 
Батырдың Сайрам соғы сына кiруі былай 
сипатталады:

Атамыз Қара Тiлеубидiң басы,
Замандасы Әз Тәуке қиялдасы...
Қалмақтар Жетiсуды көктей өтiп,
Сайрамды жерменжексен ойран еттi.
Жан алып, жан берiскен осы ұрыста,
Батыр Тiлеу ат үстiнде қапы кеттi.
Сарбаздары кеңесiп, ақылдасып,
Батырбидiң сүйегiн
Яссауи дүрбесiне табыс еттi, – деп 

оқиғаларды нақтылай түседi.  
Айттың бір баласы Тілеу батыр,
Қол бастап Сайран барып, тіккен 

шатыр.
Шейіт кетіп ТүркістанЯссауиде,
Баласы Жолдыаяқпен сонда жатыр, 

– деп белгісіз автор, жоғарыда айтылған
дай, батырды халықтың жанына балап, 
қай жерге жерленгеніне дейін айтып 
жырлаған.

Бiз әңгiме етiп отырған Тiлеу Айтұлы  
1684 жылы Сайрам соғысында халық 
үшiн  опат болды десек, ол 1630 жылдар 
шамасында дүниеге келген деп  болжауға 
болады. Елдiң шежiре қариялары Тiлеу 
баба  50 жастан аса соғыста қаза болған 
деп  отыратын. Соғыста қаза болған 
Тiлеу батырды сарбаздары арулап 
қасиеттi Қожа Ахмет Яссауи кесенесiне 
жерлейдi.

Бүгiнгi күнi тәуелсiз қазақ ретiнде 
ойлап қарасақ, батыр бабамыз тегiн қан  
төкпеген екен. Тәңiрiнiң назарынан тыс 
қалмапты. Ұрпағы өсiп аты күллi Қа
зақстанға белгiлi болыпты. Тiлеу ата лы
ғынан батыр да, би де, ғалым да шықты. 
Қазақтың Нострадамусы атанған Мөңке 
би мен Тахауидей әйгiлi жазушы да 
шықты. 

2000 жылы Түркiстан қаласының 1500 
жылдық торқалы тойына орай, Сайрам 
соғысының қаһармандары Тiлеу мен 
Жолдыаяқ батырлардың күндерi тамыз 
айының 1819 жұлдызында Түркiстан 
қаласында аталып өттi. Батырлардың 
есiмдерi Қожа Ахмет Яссауи кесенесiнiң 
iргесiнде жерленгендер тiзiмiне енгiзiлдi. 
Рухани астана Түркiстан қаласында 
ТiлеуЖолдыаяқ батырлар атына көше 
берiлдi. Осындай игi iстiң басықасында 
сол кездегі Түркiстан қаласының әкiмi 
Өмiрзақ Әметұлы, академик Мұрат 
Жұ  рынов бастаған Асқар  Әлихан, Те
мiрхан Рыскелдиев, Марат Тұяқбаев, 
Рахия Жүзбаева, Өскенбай Мәдиев, 
Ораз Әмiреев, Жақсыбай Жаңбыршиев, 
Рахым Тәңiрбергенов,  Расулхан Абд
раманов, Шора Есмолдаев, Қаныбек 
Са рыбаев сияқты ел азаматтары тұрды. 
“Бiрлiк бар жерде – тiрлiк бар” демекшi, 
осындай рухы биiк азаматтардың 
қолдауымен, дүйiм елдiң тiлегiмен Тiлеу 
мен Жолдыаяқ батырларға Түркiстан қа
ласында ас берiлдi, шежiре  жазылды. 
Осы жолдардың авторы «Адамның сұң

қары» атты кiтапты «Жазушы» баспа
сынан шығарды.

Тiлеу батырдың неше баласы болға
нын, оның iшiнде Мөңкенiң ерекше туға
нын белгiсiз автордың мына жырынан 
көруге болады:

Болыпты Тiлеу бидiң бес баласы,
Ашылар егескенде сөз сарасы.
Жолдыаяқ, Жақсымбет 

пен Есiркемес,
Сияқты пейiштегi өрiкжемiс.
Кең ойлы Әлдебердi, Мөңке әулие,
Мұндай жан дүниеге сирек келiс.
Атанған үш анаға Мөңке әулие,
Ғибрат сөздер айтқан жүйежүйе, – 

дей  келiп, Тiлеудiң екiншi баласы Әлде
бердiнiң де ел билегенiн айтады.

Атамыз Бес Тiлеуден Әлдебердi,
Бiр қазақ өткен шығар сондай белдi.
Түйiндi белден шешiп, кеңнен ойлап,
Күнiнде теңестiрген артықкемдi, 

– деп Тiлеу батырдың тек қана өзi емес 
балаларына дейiн батырби болғандарын 
баяндайды. Мiне, осындай өт кен ғасыр 
әңгiмелерiн атадан балаға мұра етiп қал
дырып отыруды дәстүрге айнал дырған 
елдiң көнекөз қариялары дәлелдеп айтып 
келедi. «Жел тұрмаса, шөптiң басы 
қимылдамайды» демекшi, оқиға болмаса 
бұндай жырәңгiмелер айтылмаған болар 
едi.

Тiлеу үш некелі болған адам. Бiрiн шi 
әйелiнен Есiркемес, Әлдебердi, Жолды
аяқ туған.  Екiншi әйелi Сыр  бойының 
қы зы болса керек, одан Жақсымбет туған. 
Тiлеу  қайтыс болғасын, Жақсымбеттiң  
ше шесi  әмеңгерлiк дәстүрге көнбей, ба
ласы Жақсымбеттi ертiп Түркiстан жаққа 
кеткен. 

Бұдан Тiлеу батырдың 1681 жылы 
басталған Сайрам соғысына дейiн бұл 
аймақта әлденеше рет болғанын бол
жауға болады.  Ол елге бармаса, ол елден 
қыз ала ма?

Академик Мұрат Жұрынов: «ертеде 
мына Сайрам жағында Қалаш деген қа ла 
болған. Сол Қалаштың iргесiнен қа шық 
емес жерде Тiлеу деген ауыл бар. Мүмкiн, 
Тiлеу ауылы сол Тiлеу бабамыздың 
ұрпақтарының ауылы шығар», – деген 
ықтималдық жорамал айтады.

Тiлеудiң үшiншi әйелi өзiнiң ықылас
еркiмен Тiлеудi «адамның сұңқары, мiн
генi аттың тұлпары, ерiткенi иттiң сырт
таны» деп бағалап, жас та болса онымен 
көңiл жарастырған Сұлу есiмдi анамыз.  
Ол қырғыз Ақкiсi деген қарттың Сұлу 
атты қызы екен. Сұлудан қазаққа әйгiлi 
Мөңке би туған.  Осы Мөңкенi құшақтап 
тұрып: «Бұл сапарға бармасаңыз қайтедi, 
iнiңiз Қалдыбай мен балаң Жолды
аяққа сенiп елде қалсаңыз. Себебi мына 
дүниеге келген ұлың Мөңке мың жыл
дығын болжайтын әулие болады. Ал 
сенiң белiңде ғұлама кетiп бара жатыр», 
– деп жас келiншек Сұлу  Тiлеудiң 
Сайрам соғысына баруына қарсы болып, 
қимастық танытады. Алайда ол заманда 
ат үстiнде жүрген батыр әйел сөзiнен 
гөрi, елдiң тұтастығын жоғары бағалап 
отырған ғой.  Шамасы, Сұлу ана да тегiн 
адам болмағанға ұқсайды. Айтқаны 
келiп, Мөңке сәуегей, ойшыл, философ 
болып шықты. Мөңке би туралы тарихи 
деректер сонау Әбiлқайыр заманынан 
бастап жазылып келедi. 

Ақтөбе облысының халқы 2003 
жылы қайырымдылық қорын құрып, 
Мөңке биге қала ортасынан сәнді ес
керткіш орнатты. Ескерткіш Алматы 
қа ласында мүсінші (марқұм) Егізбаев 
Құрақбайдың сомдауында Күртенің сұр 
гранит тасынан жасалды.

Енді, міне, Қазақ хандығының құ
рылғанына 550 жыл толуына орай Ақ
төбе қаласында Сайрам соғысының 
ба  тыры Тілеу Айтұлының ескерткішін 
ор нату жөнінде облыс басшысы шешім 
қа былдады. 

Қанатбай ЕЛЕУСІЗҰЛЫ,
Тілеу батыр жөніндегі 

комиссия төрағасы.
Ақтөбе қаласы.

ТІЛЕУ БАТЫР

«Серпін – 2050» 
мемлекеттік 

бағдарламасы
2015 жылдан бастап Қазақстанда 

«Сер пін – 2050» «Мәңгілік ел жастары – 
индустрияға» мемлекеттік бағдарлама 
жұмыс істейді.Бағдарлама мақсаты – 
халқы тығыз орналасқан еліміздің оң
түстік аймақтарындағы жастарды кадр 
жетіспеушілігін бастан кешіріп отырған 
Қазақстанның солтүстік , батыс және шығыс 
өңірлерінде оқытып, жұмысқа орналастыру. 
Бұл бағдарлама былтыр педагогикалық 
мамандықтар бойынша іске асқан, биыл 
оның аясы кеңейіп, техникалық және 
ауылшаруашылық  мамандықтарын қамтып 
отыр.

Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қа зақ
стан мемлекеттік техникалық универ си
те ті аталмыш жобаны жүзеге асыруға қа
ты са тын жоғары оқу орны ретінде бекітілді. 
Уни верситетке 2015 жылға «Серпін – 2050» 
бағ дарламасы бойынша оқытуға 450 грант 
бөлінді. «Серпін» бағдарламасымен грант 
негізінде оқуға түскен талапкерлер жатақха
намен қамтамасыз етіледі және оқу бітірген 
соң жұмысқа орналастырылады.

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ 
алаңсыз оқу үшін өз студенттеріне барлық 
жағдайды жасайды. Жоғары оқу орнында 
әскери кафедра, қоры бір миллион томнан 
асатын заманауи кітапхана, спорт залы, 
ғылыми зертханалар, тұрмысқа қолайлы 
жатақхана, университеттің «Простор» 
спортдемалыс лагері бар, ол Бұқтыр ма су 
қоймасының жағасында орналасқан.

«СЕРПІН – 2050» мемлекеттік бағдар
ламасы бойынша Д.Серікбаев атындағы 
ШҚМТУда (ҚЖИ – СДИ) оқығысы кел
ген дердің барлығын университеттің 
сайтына  www.еktu.kz кіріп, міндетті 
түрде тіркелуін сұраймыз!

Университет мекенжайы: ШҚО, 
Өскемен қаласы, Д.Серікбаев көшесі, 
19.Тел: 8(7232) 540354, 541309, 5402
85. Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ сайты: 
www.ektu.kz, Email: odp@ektu.kz

«Қармақшы ауданы әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі, 120500, Қызылорда облысы, 
Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, Т.Рысқұлов көшесі 
№2/А үй, анықтама үшін телефондары 8(7243) 72-19-59, факс 
8(7243) 72-19-59. karmakchi@mail.ru  

«Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды:

Қармақшы ауданы әкімінің орынбасары (санаты 
E-1, индексі №01-2) - 1 бірлік. Лауазымдық жалақысы 
мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 115954 теңгеден 
156314 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда). 

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Аудан аумағындағы индустриялықинновациялық даму, 

құрылыс, өнеркәсіп, отын, энергетика, қысқы дайындық 
жөніндегі мәселелерді үйлестіру. Қазақстан Республикасы 
Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы дәстүрлі 
Жолдауынан туындайтын мәселелердің орындалуын 
қамтамасыз ету. Басшылық жасайтын салалар бойынша бағалау 
рейтингілік критерийлердің жоғары көрсеткіштерге жетуін 
қамтамасыз ету. Аудан аумағында құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы жұмыстарының сапалы жүргізілуіне бақылау орнату. 
Аудан аумағындағы орналасқан заңды және жеке тұлғалардың 
жерге орналастыру жөніндегі өтініштерін қарау және бөлінген 
жердің тиімді пайдалануына бақылау жасау жөніндегі 
комиссиялары жұмысына басшылық жасау. Елді мекендерді 
көркейту, көгалдандыру, ауыз және аяқ сумен қамтамасыз 
ету, жұмылдыру даярлығы және төтенше жағдайлар, табиғи 
монополия субъектілерінің қызметін реттеу, инвестиция тарту, 
бәсекелестікті дамыту және монополияға қарсы заңдылықты 
сақтау мәселелерін үйлестіру. Азаматтарды қабылдап олардың 
ұсыныстары мен арыз – өтініштерін қарап олар бойынша тиісті 
шешімдер қабылдауды ұйымдастырады.   

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:  
Құқық немесе техникалық ғылымдар және технологиялар 

(жылу энергетикасы немесе электр энергетикасы немесе 
құрылыс) немесе қызмет көрсету (жерге орналастыру немесе 
кадастр) немесе өнер (сәулет) мамандықтары бойынша жоғары 
білім.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы 
тиіс:

1) мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес; 
2) жоғары оқу орынынан кейінгі білім бағдарламалары 

бойынша Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы 

білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде 
немесе шетелдің жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар 
даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін басым 
мамандықтар бойынша оқуды аяқтаған жағдайда мемлекеттік 
қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе ғылыми дәрежесінің 
болуы; 

3) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге 
лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;

4) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі төрт жылдан кем 
емес, оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан кем 
емес.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі фотосурет пен осы өкілетті орган белгілеген 

нысанда толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің 

2010 жылғы 23 қарашадағы   № 907 бұйрығымен бекітілген 
(Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілердің 
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органмен 
белгіленген шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден 
өткені туралы қолданыстағы сертификат (немесе нотариалдық 
куәландырылған сертификат көшірмесі).

Егер азамат еңбек өтілін жүзеге асырмаған және конкурс 
жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін 
жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну 
талап етілмейді. 

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комис
сиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып 
табылады. 

Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын 3) және 4) 
тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін 
мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр 
қызметі) куәландыра алады. 

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби шеберлiгiне 
және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер 

мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, 
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) 
қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар жоғарыда 
аталған, құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды 
қолмақол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау 
мерзiмiнде бере алады. Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды 
хабарламада көрсетілген электрондық почта мекенжайына 
электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда 
көрсетілген құжаттарды электрондық почта арқылы берген 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда 
аталған құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға 
әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚта 
(«Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қармақшы ауданы әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде Қызылорда 
облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, Т.Рысқұлов көшесі 
№2/А үй6 19 кабинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссия шешім 
қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу 
өткізу күні туралы конкурс комиссиясының хатшысымен 
хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың 
электрондық мекенжайларына және ұялы телефондарына 
ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қармақшы ауданы әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде (Қызылорда 
облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, Т.Рысқұлов көшесі 
№2/А үй) әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына 
байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық 
деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық 
ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, 
қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, 
уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына 
қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні 

қалғанға дейін кешіктірмей персоналды басқару қызметіне 
(кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персоналды 
басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын 
құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен 
(жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысына 
сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде 
конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып 
табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына 
сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондайақ 
персоналды іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, басқа 
мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және мәслихат депутаттары 
қатыса алады. 

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына 
үміткерлер Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл  агенттігінің 
Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, 
Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, 
Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы 
аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

E-1 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: Мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); Логикалық  тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 
сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 
(15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
(15сұрақ); «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ); «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ); «Әкімшілік 
рәсімдер туралы» (15 сұрақ); «Нормативтік құқықтық актілер 
туралы» (15 сұрақ); «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ); «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
заңдарын білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу 
өтетiн жерге келу және қайту, тұратын жер жалдау, байланыс 
қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қармақшы ауданы әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

конкурстық комиссиясы.

Жарамсыз деп есептелсін

Дарибаева Айгул Рамбердиевнаның атына 
Қызылорда облысы, Арал қаласындағы №2 Арал 
кәсіптік лицейін «Есепші» мамандығы бойынша 
17.06.2004 жылы бітіргені жөнінде берілген 
№0277172 дипломы жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Акимова Гульбаршын Урумбаевнаның 

атына Қызылорда облысы, Қазалы ауданындағы 
Қазалы гуманитарлықтехникалық колледжін 
1203000  «Теміржол көлігінде тасымалдауды 
ұйымдастыру және қозғалысты басқару» 
мамандығы бойынша 2014 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ТКБ №0613290 дипломы 
қосымшасымен жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін. 

***
Боданқызы Рабиғаның атына Қызылорда 

облысы, Қызылорда қаласы, М.Шоқай көшесі 
№36 үйге берілген жер учаскесіне жеке 
меншік құқығын беретін актісі (кадастрлық 
№101560071379, №0224933 30.07.2013ж., 
жер учаскесінің алаңы: 0,0144 га) түпнұсқасы 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.



«Отбасы бақыты жинаған жүгі
мен емес, отбасындағы сыйлас ты
ғымен, ғибрат ты ұлағатымен құнды». 
Елбасымыздың осынау лебізінде 
«Бірлік болмай, тірлік болмас» де
ген халық даналығы тұрғанын аңғару 
да әсте қиынға соқпайды. Қуаныш
тысы, шаңырақ жарастығын ту қылып 
көтерген жарасымды жұптар қай жер

де де баршылық. Солардың бірі – 
Кәукей ауылының тұрғындары Бақыт 
және Роза Сексенбаевтар десек артық 
емес.  Ауылаймағына беделді ерлі
зайыптылар «ұстаз» атты мәртебелі 
де аса жауапты маман дықтың иелері. 
Екеуі де осындағы №225 мектеп
те ұзақ жылдардан бері еңбек етеді. 
Аталмыш мектептің директоры Дөңес 
Мешітбаев қос ұстазға «мамандығына 
шы найы берілген, шәкірт жанын тү
сіне бі летін, оқушылары түрлі дең
гейдегі сайыстарда талай олжа салған, 
ұжым абыройын бәрінен жоғары 
қоятын нағыз педагогтар» деп баға 
береді. 

Алдымен бір қолымен бесікті, 
екін ші қолымен әлемді тербететін 
от анасы Розаның өміржолына қысқа
ша шолу жа сасақ. «Күміс алқа» ие
гері, алтын асықтай алты баланың 
анасы Роза жоғары санатты химия 
пәнінің мұғалімі. Әрине, оқу пән
дерінің  ішінде жеңілжелпісі кез дес

песі айдан анық. Десе де, хи
мия пәнінің күрделі екендігі 
белгілі. Бұған тек кәсібіне 
құлай берілген адам ғана шы
дайтыны әммеге аян. Роза 
болса шыдаумен шектелмей 
ізденуден бір сәтке жалыққан 
емес. Жалығу тұрмақ қажетті 

деректерді ақтарудан, керегінде пай
даланудан ешқашан тартынбайды. 
Мұ ны естігенде адамзаттың асы
лы, екі дү ниенің сәруары, Алланың 
елшісі Мұхам мед пайғамбарымыз 
с.ғ.сның «Ілімбілімді бойына жи
нап, өзгелерге үйретпеу, мол дүние 
тауып алып, оны қажетіне жаратпай 
жерге көміп қойғанмен тең» деген 

қасиетті сөзі жадыма түсті. Ал біздің 
кейіпкерлеріміз көкейге түйгенін 
шәкірттеріне жеткізуге асығады.

Қарағанды мемлекеттік универси
те тінің химия факультетін үздік 
тә мамдаған Роза Жақсылыққызы 
жаңашыл әрі ізденім паз ұстаз. Табысқа 
жетудің кілті оның еңбексүйгіштігінде 
жатыр. Шәкірттері әл де неше жыл 
қа тарынан  пәндік олимпиадалар
да, ғылыми жобалар байқауында топ 
жарды. Шалғайдағы мектептің, ауыл
дың қала берді ауданның мерейін 
өсіруге үлестерін қосты. Білікті ұстаз 
ретінде Ро заның өзі «Мектептегі жа
ратылыстану – ғылыми білім беру 
– ХХІ ғасырдағы қоғам, ғылым және 
технология» атты тұң ғыш респуб
ликалық химиябиология пән дерінің 
съезіне облыс атынан делегат бо
лып қатысты. Облыстық «Атаба
ев тағылымы» ғылымипрактикалық 
кон  фе ренциясындағы құнды баян

дамасы не бір марқасқаларды селт 
еткізді. Қоры тын дысында Алғыс хат
пен марапат талды. Жобасы жинаққа 
енгізілді. Ха лықаралық экология жә
не инженерия ғылыми академиясына 
жазған ғылыми жобасымен оқушысы 
жүлдегер атанғаны үшін арнайы ди
пломмен марапатталды.

Шуақты шаңырақтың тірегі Ба
қыт бол са 1 санатты, технология 
пәнінің мұ ға лімі. Оның жеткен же
тістігі өз алдына бөлек әңгіме. Ол әр 
жылдардағы ау  дандық «Үздік сы
нып жетекші», «Үз дік бейне са бақ», 
«Ең үздік технология пәнінің мұ
ғалімі» байқауларының же ңімпазы. 
Мұғалімдер күніне орай білім және 
ғылым қызметкерлері кәсіподағы ау
д андық комитетінің құрмет грамо
тасын,  халықаралық ғылыми жо баға 
оқушы дай ындағаны үшін эко логия 
және инженерия ғылым ака де мия
сының мақтау қағазын енші леді.

Әкеананың ұлағатына дақ түсір
меуді мұраттаған бұл отбасының пер
зенттері де абыройсыз емес. Бәкең 
мен Розаның үлкен қыздары Нұргүл 
«Назарбаев зияткерлік мектебінің» 
озат оқушысы. Елбасының «Өркен» 
грантының иегері. «Бөбек» қоры 
ұйымдастырған ғылыми жобалар сай
ысында жеңімпаз, республикалық 
«Русский медвежонок», «Ақбота» зи
яткерлік марафонында, халықаралық 
«Фоксфорд» онлайн олимпиадасын
да, пәндік қашықтық олимпиада
сында, Шымкенттегі Назарбаев Зи
яткерлік мектептері арасында өткен 
спартакиадасында жүл дегер атанған 
зерделі жас.

Кәукейдегі №225 орта мектебін
де оқи тын ұлдары Айсұлтан респуб
ликалық «Кен гуру» және «Ақбота» 
зияткерлік мара фондарының жүлде
гері. Халықаралық оқу шылар фести
валінде алдыңғы лектен табылды. 
Халықаралық экология және инже
нерия ғылым академиясына ғылыми 
жо ба жазып тағы да көзге ілікті.  Ай
ымы республикалық «Золотое руно» 
интел лектуалдық сайысынан бірінші,  
аудан дық ақындар мүшәйрасынан 
екінші орын алды. Сондайақ халық
аралық оқушылар фестивалінде бас 
жүлде иеленіп, республи калық «Сыр 
ұланы» газетінің дипломымен мара
патталды. «Ұяда не көрсең, ұшқанда 
соны ілерсің» деген осы шығар.

«Бүгінгі жаһандану үдерісінде 
жұты лып кетпеудің бірденбір жолы 
– отбасы құндылықтарын сақтау, 
отбасындағы тәрбие бала болашағы 
үшін таусылмас азық. Осы үшін де 
өзіміздің ұрпақ алдындағы борышы
мызды адал атқарып, балаларымызды 
биік белестерден көрсетуге тырыса
мыз», – дейді ерлізайыпты Сексенба
евтар. Армандарыңыз адастырмасын, 
мерейлі отбасы.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы,
Кәукей ауылы.

Сейсенбі, 2 маусым, 2015 жыл
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ӨНЕГЕ ШАШҚАН 
ШАҢЫРАҚ

ТІЛ ШЕБЕРІ АНЫҚТАЛДЫ
Облыстық ішкі саясат басқармасының ұйымдастыруымен жастар 

арасында  «Тіл шебері2015» байқауы болып өтті. 
Байқаудың мақсаты –  қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік 

меңгерген мемлекеттік қызметші жастарды анықтап, қолдау. Үш 
тұғырлы тілді насихаттау, іскерлік және халықаралық қарымқатынас 
құралы ретіндегі олардың меңгеру деңгейін анықтау болды. 

Түрлі ұлт өкілдерінен құралған 2130 жас аралығындағы жастар 
қатысты. Байқау үш кезеңнен тұрды. Олар «Мәде ниеттаным», 
«Ұлттаным» және «Өнертаным» деп аталды. 

Бастысы қатысушылардың өнерін бағалау кезінде әділ қазылар  
тілдерді меңгеру деңгейіне, сөз саптауына үш тілде орфоэпиялық 
тұрғыда таза сөйлеуіне, сахналық мәдениетіне баса назар аударды. 
Байқау қорытындысы бойынша облыстық төтенше жағдайлар 
департаментінің кадр жұмысы бөлімінің бас маманы, өртке қарсы 
қызмет капитаны Ержан Үсенбаев жеңімпаз атанып, І орын иегері 
болды. Енді ол республикалық байқауға жолдама алды. 

Мадина ЕРАЛИЕВА,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың студенті.

БАЛАЛАР – БІЗДІҢ 
БОЛАШАҒЫМЫЗ
Жұма күні қаламыздың Орталық Ақмешіт

Сырдария мешітінің бас имамы Талғат Сейіт кәрімұлы 
және де мешіт жанашырларының ұй ымдастыруымен 
«Балалар – біздің бола ша ғымыз» атты игі шара өтті. 

1 маусым – халықаралық балаларды қорғау 
күніне орай өткізілген бұл шараға атаанала ры
ның қамқорлығынсыз қалған балалар мен «Адина» 
балабақшасынан 70ке жуық бүлдір шін қатысты. Олар 
түрлі ойындар ойнап, со нымен бірге шығармашылық 
қойылымдар тама шалады. Тегін тәттілер мен 
балмұздақтар таратылды, кітап, ойыншық, киім
кешек берілді. 

Шара соңы концерттік бағдарламамен жал ғасты 
және кішкентайларға арналып түрлі тағамға толы 
дастарқан жайылды. 

Айгерім ҚАЗБЕК,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ студенті.

ЗАМАН ЖӘНЕ ЗАҢ

Еліміз өркендеп, қоғам дамып 
алға басқанымен, қара басының 
қамы үшін өзгенің тағдырын ой
ыншыққа айналдырып, момын 
жан дардың аңғалдығын пайдала
ну шылар, олардың дүниемүлкін 
ие леніп кетушілер көбеймесе аза
яр түрі жоқ. Баюдың оңай жолы 
деп біздің қазақи қанымызға сің
беген, тіпті күнә саналар іс деп 

есептелінетін өсімқорлық ел 
арасында бел алып кетті. Ертеректе 
тамыртаныс, көршіқолаң бір
біріне мұқтаж болғанда ешқандай 
есепсізақ керегін тауып беріп, 
сауап деп көмек қолын созған болса, 
қазіргі кезде олар әрбір істеген 
жақсылығын пұлдап отыратын 
дәрежеге жетіп отыр. Қаншама 
та нысым дегенмен өсімге ақша 
берушілердің кейбірі  пайызын ай 
сайын үстемелеп, тойымсыздықпен 
өзгенің дүниемүлкін иеленуді 
әдетке айналдырып алған. Осылай 
алданып, жаймашуақ күндері 
тозаққа айналып жатқандардың 
бі рі заңға жүгіну арқылы дү
ние сін қайтып алып жатса,сол 
«күштілердің» қоқанлоққысынан 
қорқып  «Бастан құлақ садақа» 
деп барынан айрылып өлместің 
күнін кешіп жүргендері қаншама.  
«Өмірде көргендердің бәрі ал
дағы күнге сабақ» деген екен шы
ғыстың бір ғұламасы. Осындай 
келеңсіз жағдайлардан көпшілікті 
сақтандыру мақсатында өзім  қор
ғаушы болып қатысқан мына оқи
ғаны баяндауды жөн санадым.

Қызылорда қаласының тұр
ғы ны, оралман, үш баланың ана
сы К.А деген азаматша күйеуі 
қай тыс болған соң қаланың жаңа 
құ рылыстар жүріп жатқан Әл
Фараби ықшам ауданынан үй 
салып алу мақсатында көлемі 
1000 шаршы метр жер алады. Сол 
жерге үш баласымен тырбанып 
жүріп үш бөлмелі шағын баспана 
тұрғызып, біреуден ілгері, біреу
ден кейін күн кешіп жатады. 
2013 жылдың сәуір айында ақша 
керек болып танысы С.Гүлмира 
деген азаматшадан 30 пайыздық 
өсіммен үш айда қайтарамын деп  
жүз мың теңге қарыз алады. Со
дан үш ай өткенде азаматша К.А 
баласы М.Амен келісе отырып, 
жаз айын пайдаланып үлкен 
үйге іргетас құюды мақсат етіп 
танысы С.Гүлмирадан тағы қарыз 
сұрайды. Ол тағы да өсіммен бес 
жүз мың теңге беретін болады. 
Ақша алуға уәделескен күні К.А 
ауырып қалады да баласы М.Аны 
жібереді. Ал азаматша С.Гүлмира 
ақша алуға келген балаға алдыңғы 
жүз мыңды үш ай пайызымен ұстап 
қалдым деп қолына үш жүз он мың 
теңге ұстатады және осылай болса 
сенімдірек деп оны жеке нотариус 
С.Мға ертіп апарып, енді мына 
алған ақшаларыңа күніне бес мың 

теңгеден қоямын деп, сауатсыз бес 
сыныптық қана білімі бар, оралман 
болып көшіп келгеннен кейін қазақ 
мектептерінде білімін жалғастыра 
алмаған М.Аға бірнеше қағаздарға 
қол қойдыртады. Ақша керек 
болған соң, әрі мұндай келеңсіз 
жағдайдың боларын ойламаған ол 
қол қоя салған. Әрине, бұл жерде 
жеке нотариустың да салғырттығы 

басым болып тұр. Өзі куәгерлік 
етер құжаттардың артында адам 
тағдыры тұрғандығын ескеріп, 
келген адамдардың қаншалықты 
сауатты, сауатсыз екендігін тексе
ріп отырса мұндай жағдайлар 
азаяр еді. Сол  заңсыз, мәжбүрлеу 
салдарынан қол қойдырылған 
құжаттардың зардабынан бір жанұя 
баспанасыз далада қала жаздады. 
Себебі, азаматша С.Гүлмира М.А
ға қол қойдырып алған қағаздар 
жерді сатуға мүмкіндік беретін 
сенімхат болып шықты. Уақыт өте 
келе азаматша С.Гүлмира берген 
ақшасын өсімімен есептеп, сендер 
маған бір жарым миллион теңге 
қарызсыңдар, үйлеріңді жерімен 
қоса сатамын деп қиғылық сала 
бастайды.

Күндізтүні еңбектеніп сал
ған баспанасынан айрылу қаупі 
төн генде анасы мен баласы  аза
матша С.Гүлмираға қолдарына 
түс кен тиынтебендерін апарып 
беріп, алғандығы жөнінде қол
хат жаздырып алып отырады. 
Әрине, бұл қолхаттардың сот ісі 
барысында зор көмегі тиді. Қайтып 
алған ақшасына көңілі толмаған 
С.Гүлмира қайтсе де  өз ақшасын 
мол өсіммен қайтарып алуды 
көздеп, қолындағы құжаттарды 
пай даланып, формальді түрде ту
ған інісі О.Еге сатқан. Алайда 
сатты деген аты ғана, шындығында 
бұлардың арасында ешқандай 
бірбіріне ақша беру, ақша алу 
операциясы жүрмеген. Азаматша 
С.Гүлмира өзінің күйеуінің тегіне 
өтіп кеткендігін пайдаланып, әр 
текте болғандықтан ешкім біл
мейді деген мақсатта осылай 
жасаған. Яғни, ол өзгенің дүние
мүлкін заңсыз иеленуді мақсат 
еткен ісәрекетіне туған інісін де 
тартқан және азамат М.Аға қол 
қойдырып алған «Сату және сатып 
алу шартының» біту мерзіміне 
бес күн қалғанда  ол інісі даулы 
жерді  О.М. деген азаматқа бір 
миллион теңгеге сатып жіберген. 
Айналып келгенде, баюдың оңай 
жолы өсімге ақша беріп, алушы 
қайтара  алмаған жағдайда оның 
дүниесін сатып жіберіп, ақшаның 
астында қалу деп ойлаған азаматша 
С.Гүлмира қазіргі нарықта құны 
алтыжеті миллион тұратын, 
басында баспанасы бар біреудің 
жерін бесалты есеге арзан сатып, 
бір үйлі жанды далада қалдырудан 
еш қорықпаған сыңайлы. Кейін өзін 

кінәсіз көрсету мақсатында мен бұл 
жерді алу үшін бір миллион ақша 
бердім деп соқты. Алайда, оның 
ақша бергендігі дәлелденген жоқ. 
Керісінше, сатуын сатып алып, 
үй иелері қарсылық танытқанда 
С.Гүлмираның күйеуімін деп бір 
азамат келіп қоқанлоққы көр
сеткен, болмаған соң үйді бо сат
саңдар үш жүз мың теңге мен 

Фольксваген Пассат автокөлігін 
беремін, келіспесеңдер тартып ала
мын деп күш көрсетіп кеткен.

Бұл даудың аяғы сотқа жүгі
нумен аяқталып, іс нақты жер ие
лері аналыбалалы К.А мен М.А
ның пайдасына шешілді. «Аққа 
құдай жақ» дегендей,  осы жылдың 
наурыз айында Қызылорда қала
лық сотының судьясы  С.Жаппас
баевтың төрағалығымен әділ ше
шім шықты.

ҚР АКның 159бабының 
9бө лігі бойынша алдау, қорқыту 
ық  палымен жасалған азаматша 
С.Гүлмира мен азамат М.А ара
сындағы кіріптарлық мәміле жа
рамсыз деп танылды және ҚР 
АКның 160бабының 1бөлігіне 
сәйкес заңдық салдар көздемей, тек 
көз алдау үшін жасалған келісімдер 
де жарамсыз деп саналды. 

Енді осы жерді сатып алған 
үшінші тұлға азамат О.М бар. Ол 
арзан екен деп алданып, тиындап 
жинағанын алаяққа санап бермес 
бұрын сол жердің арзандығынан 
сезіктеніп, үй егелерімен сөйлесіп, 
істің байыбын анықтап алуы  
керек еді. Алаяқтармен айтысу 
кезегі ендігі жерде осы азаматта. 
Жерді сатып алу мақсатында 
берген пұлын қайтып алу оңай 
шешіле салса жақсы, егер ақшаны 
бергендігін дәлелдер құжаттары 
болмаса ол да құзырлы мекеменің 
табалдырығын тоздырары анық. 

Қысқасы, талай даулы істің оң
тайлы шешімін шығарып, төрелігін 
тура айтатын қалалық сот судьясы 
С.Жаппасбаев бұл жолы да  көз 
жастары көл болған бір үйлі жанды 
қиындықтан арашалап, жетім 
мен жесірдің сот ғимаратынан 
әділдікке қол жеткізіп шығуларына 
жол ашты.

Ендігі жерде айтарымыз, «Құ
дайдан қорықпағаннан қорық»  
де ген аталы сөз көкейлеріңізде 
жүрсін. Әркім өз қамын ойла
ған мына алмағайып заманда 
құлқынның құлдары момын жан
дардың сорына айналып тұр. 
Осындай жандардан аулақ болып, 
отбасымыздың берекесін қашы
рып алудан сақ болайық, ағайын. 
Реті келсе өсімге заңсыз ақша 
беретіндерден іргеңді аулақ 
салғаның абзал.

Мейрамбек ҚОШҚАРБАЕВ,
заңгер.

Байқоңыр қаласы.

ҚҰЛҚЫННЫҢ  ҚҰЛЫ  –   
АҢҚАУДЫҢ  СОРЫ

Мен есімді білгелі 9 мамырда қашанда 
күн ашық болған күннің өзінде  жаңбыр 
себелеп өтеді. Бұл көктен келген заңдылық 
сияқты. Сонау сұм  соғыста  шейіт болған  
боздақтардың, олардың  соңында  қалған  ата
аналары  мен жетімжесірлердің көз жасындай  
болып  көрінеді. Бүгін де сол заңдылық айна 
қатесіз орын алды. Ауылдан шыққалы еріп 
келе жатқан қара бұлт жолақжолақ болып 
жауып өтті. Әпсәтте ауа тазарып, алыстан 
жиденің, гүлдеген жыңғыл мен шеңгелдің иісі 
келді. 

Біз келген Қорқыт ата кесенесі  2014 жылы 
қазан  айында қайта  жөндеуден өткізілген  
екен. Көзге оттай басылғаны, оң жағымыздағы 
топырақтан қазақтың оюөрнегі салынған, те
кемет тәрізді жер болды. Сол жағына  шырша 
егіліпті. Иә, таңғалмаңыз, мен жаңылысқан 
жоқпын, шырша егілген. Сыр елінде шырша 
да  өседі  екен. 

Кесененің кіреберісінде садақаға шағын 
жәшік қойылыпты. Оң жағымызда кәдесый 
сатылады екен. Сол жағымызда – Қорқыт  
му зейі. Өте  шағын. Кіруі 200 теңгеден екен. 
Мұнда суретке, видеоға түсіруге болмайды 
деп ескертті. Біз келгенде мұнда жиырма 
шақты адамға қараторы жігіт Қорқыт баба 
және кесенің салыну  тарихы туралы әңгімелеп 
жатты. Әсіресе, бұл  кесенені салуға  кезінде 
Сыр еліне тынымсыз қызмет еткен, халықтың  
үлкен  құрметіне  ие болған Елеу  Көшербаевтың 
көп еңбек сіңіргенін, оны  қолдаған сол кездегі 
Республика басшысы Дінмұхамед Ахметұлы  
Қонаевтың   ерлікке тән істерін айтты. Расында 
да Совет үкіметінің кезінде  осындай кесене 
тұрғызу оңай болмапты. Олар  шын мәнінде 
ұлт жанашыры  болды  деп айта аламыз.

Баба кесенесіндегі тілек тілеп, үш рет 
айналатын тар жерде қос  қарлығаш ұя са
лыпты. Біздің алдымыздағы кісілер қобыз
дың дауысын  естімедік  деп қапа  болса,  ал 
бізге  қобыз  сарыны  анық  естілгендей  болды.   
Төңірекке  көз  салып  қарағанда, жалғыз аяқ  
жол мен  ақ кесене  көрінді.  Бұл ақсақ қыздың 
кесенесі екен. Бұл  жолы  оған  бара  алмадық. 

Алған әсерлерімізбен бөлісіп, төмен  қа
рай түсіп  келе  жатып, Қошқар атаның қасын
да суретке түстік. Кәдесый  алатын  жерден  
керегімізді  алдық.  Өкінішке  қарай,  кәде
сый лар аз екен және Қорқыт ата  кесенесінің 

бей несі бар бірдебір затты  кездестірмедік. 
Ұйымдастырушылар осы  жағын да  ескерсе 
екен.  Қазіргі кезде  кәдесыйдың түртүрі  көп 
қой.  Кілт салғыштан бастап, сыйлы  табақша, 
мұздатқыш магниттері, қаламсап, үстел үстіне  
қоятын мүсінше, қойындәптер дейсіз бе, түрлі
түрлісін  жасауға болады. Осы жерде Сыр 
елінен шыққан суретшілердің, шеберлердің 
қолынан шыққан  бұйымдарын  сатуға  қойса  
да  болар  еді.  Әрі  сол  өнерлі  жандарға  нәпа
қа  болып,  оларды  жаңа  туындылар  жасауға   
шабыттандыра түсер  еді.  

Жалпы туризм экономиканың  отыздан  аса  
саласына  қосымша  табыс  әкеледі.  Соның  
ішінде  жолға,  көлік қатынасына,  қоғамдық  
тамақтану, қонақүй бизнесі және тағысын 
тағыларға оң  ықпал  етеді.  Қорқыт Ата 
кесенесі халықтың ниет ететін орны ғана емес, 
ол білімнің,  ғылымның, өнердің, мәдениет пен 
демалыстың да орны болуы қажет. Осы ретте  
туған өлкені тану, өткеніміз бен бүгініміз 
туралы кең мағлұматтар алу  мақсатында 
Қорқыт Ата мемориалының басына республи
каның барлық елді мекендерінен мектеп 
оқушыларына, зейнеткерлерге арнап, экскур
сия немесе басқа да танымдық ісшаралар 
ұйымдастырылса, нұр үстіне нұр болар  еді.  

Біз  неге өзге елде бәрі керемет деп 

жанжаққа шетелге демалуға асығамыз. 
Өз еліміздің несі кем? Республиканың әр 
өңірінен шет елге  бергісіз орындарды табуға 
болады. Бурабай, Баянауыл, Қарқаралы,  
Түркістан және басқалары бар. Ал енді 
мына жерде шомылатын жер керек  десеңіз 
көсіліп Сырдария  өзені ағып жатқан жоқ па? 
«Қалауын тапса, қар жанар» демекші, ынта, 
ықылас болса бәрін де  реттеуге болады. 

Еліміз EXPO2017 көрмесіне қызу дай
ындалып жатыр. Оған да аз уақыт қалды. 
Осындай  ауқымды  ісшараға  Қорқыт Ата 
кесенесі де үлкен үлес  қосады деп сенеміз. 
Сондықтан да, келген қонақтарға ұялмай 
қызмет көрсететін гид, аудармашылар, экскур
сия жүргізушілерін дайындауды қолға  алу 
қажет. 

Жолсапардан алған әсерлерімізбен және 
көңілге келген түрлі ойлармен бөліскіміз 
кел ді. Бәлкім, жоғарыда біз тоқтаған кейбір 
мәселелерді шешудің  жолдары  қарастырылып  
жатқан да шығар. Қалай дегенмен, жол  деге
німіз үлкен мектеп қой. Үйретері де, үй
ренеріміз де көп. Сапарларыңыз оң болсын,  
ағайын. 

 
Дәметкүл  ҚҰМАҚБАЙ. 

КЕСЕНЕ БАСЫНДАҒЫ ОЙ

Жаңақорған ауданы орталығындағы жаңа көшеге мемлекет 
және қоғам қайраткері Қаржаубек Жарқынбековтың есімі берілді. 
Өткен сенбіде жаңа көшенің ашылу салтанаты болып, оған аудан 
еңбеккерлерінің өкілдері мен облыс орталығынан және Оңтүстік 
Қазақстаннан келген қонақтар катысты. 

Салтанатты жиында аудан әкімі Р.Рүстемов, аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы З.Шермағамбетов, ардагер 
А.Дәулетов және Қ.Жарқынбековтың оңтүстіктен келген жақын 
інісі Р.Мәуленқұлов сөз сөйлеп, естеліктер айтты. Ал, ақын 
А.Сопыбеков арнау өлеңін оқыды. 

Оңтүстік Қазақстан облысының Арыс ауданында дүниеге 
келген Қ.Жарқынбеков Қазақ мемлекеттік университетін бітірген 
соң ауылдық мектепте мұғалім болып істейді. Одан әрі 1942 жылы 
Ұлы Отан соғысына алынып, 1945 жылы жеңіспен елге оралады. 

Еңбек жолын қарапайым мұғалімдіктен бастаған ол кейін 
Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда және Жамбыл облыстарында 
басшы партия, кеңес қызметінде болады. Қ.Жарқынбеков 1963
1974 жылдары Қызылорда облыстық партия комитетінің идеология 
жөніндегі хатшысы болып қызмет атқарды. Осы уақытта ол 
өзінің іскерлігімен, үлкен ұйымдастырушылық қабілетімен ел 
құрметіне бөленеді. Ол ақ күріштің атасы – Ыбырай Жақаевтың 
екінші рет Социалистік Еңбек Ері атағын алуына қамқорлық 

жасады. Сыр бойында өткен ғасырдың 60шы жылдарында 
Жақаевшылар қозғалысының өріс алуына көп еңбек сіңірді. Соның 
арқасында Жақаев туралы жаңа әндер дүниеге келді. Ал 1967 
жылы Қызылорда педагогикалық институты мен М.Мәметова 
атындағы педагогикалық училище жастарынан “Сыр сұлуы” 
ансамблі құрылды. Осы өнер ұжымының құрылып, өрге басуына 
Қ.Жарқынбеков көп еңбек сіңірді. Салтанатты жиында сөз 
сөйлегендер Қ.Жарқынбековтың осындай өмірі мен еңбек жолына 
кеңінен тоқталды.

Қаржаубек Жарқынбеков атындағы көшенің ашылу 
салтанатынан соң ауданның орталық мешітінде ас берілді. Ас 
барысында ардагерлер С.Далдабаев, К.Наурызбаев, Қ.Шапшаңов, 
Ә.Құтжанов және басқалар Қаржау Жарқынбековтың азаматтық, 
адамгершілік қасиеттеріне кеңінен тоқталды. Айтулы шараға 
қатысқан Қ.Жарқынбековтың қызы Н.Жар қын бекова мен келіні 
К.Ермағанбетова  Сыр еліне еңбегі сіңген Қ.Жарқынбековтың 
атына көше беріп, абыройын асыр ған жаңақорғандықтарға және 
оны ұйымдастырушы аудан басшылығына алғыс білдірді. 

Астың соңынан Қаржау Жарқынбековтың рухына бағыш талып 
құран оқылды. 

Ә.ТАЛАП.

ЕЛГЕ ЕҢБЕГІ ЕЛЕУЛІ

2015 жылдың 29 мамырдағы  мүлікті жария етуге 
байланысты есептіліктің қорытындысы

Аудан Келіп түскен 
өтініштер саны

Орны

Қызылорда қаласы 293 1
Қармақшы ауданы 55 2

Жаңақорған ауданы 48 3
Шиелі ауданы 21 4

Жалағаш ауданы 18 5
Қазалы ауданы 14 6

Сырдария ауданы 12 7
Арал қаласы 11 8
Арал ауданы 6 9

Қазалы қаласы 1 10

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ 
АЛДЫН АЛУ 

бүгінгі күннің басты мәселесі
Қоғамымыздың барлық саласына дендеп еніп бара жатқан 

жемқорлықтың жолына батыл тосқауыл қойып, олардың 
зардаптарын жоюмен қатар мүдделермен күресу бүгінгі күннің 
ең басты міндеттерінің бірі. Осындай келеңсіз құбылыстармен 
күрес жүргізу тек сот, құқық қорғау және басқа да мемлекеттік 
органдардың міндеті емес, барлық азаматтардың парызы.

Заң талаптарын орындау мақсатында облыстық қазынашылық 
департаментінде «20112015 жылдарға арналған сыбайлас жем
қорлыққа қарсы ісқимыл жөнінде салалық бағдарлама» бекітілді. 
Департаменттің заң қызметі бөлімінің ұйымдастыруымен сы
байлас жемқорлықты болдырмау, оның алдын алу мақсатында 
қазіргі таңда біршама ісшаралар атқарылып келеді.

Атап айтар болсақ, 2015 жылдың 22 сәуірінде облыстық 
ішкі істер департаменті және Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 
өкілдерінің қатысуымен «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
және құқық бұзушылықты болдырмау» тақырыбында семинар 
өткізілді. 

Қазынашылық органдары мемлекеттік мекемелердің бюд
жетінің атқарылуына қызмет көрсететін орган болғандықтан, 
мемлекеттік мекеме өкілі мен қазынашылық органдары қыз
меткерлері арасында төлем құжаттары өткізу мен келісім
шарттарды тіркеу барысында тікелей байланыс болатын. Қазір, 
мемлекеттік мекемелердің барлығы «ҚазынашылықКлиент» 
ақпараттық жүйесіне көшіп, департменттің жұмысы Электрондық 
құжат айналымына қосылды. 

                                                             Б.ДЕМЕСІНОВ,
облыстық қазынашылық департаменті 

заң қызметі бөлімінің басшысы.                                                                                              

«Сыр бойы», «Кызылординские 
вести» және ауданның барлық 

басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52  телефон
да ры арқылы байланысуға 

болады. 
Emaіl: smjarnama@mail.ru


