
ARQANS
Газет 1933 жылғы мамырдан шығады  №50-51 (9499)  23 желтоқсан 2022 ж.     e-mail: Igiman01@mail.ru● ●

Ауданныњ қоѓамдық-саяси апталық газеті
www.sarkan-gazeta.kz ●

БАСПАСӨЗ - 2023

ЖЕКЕ  ЖАЗЫЛУШЫЛАР ҮШІН ИНДЕКСІ 
65202, ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ -  3021,72 ТЕҢГЕ. 

МЕКЕМЕ-ҰЙЫМДАР ҮШІН ИНДЕКСІ  
15202, ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ - 3381,04 

ТЕҢГЕ. 

ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР ҮШІН ИНДЕКСІ  35202, 
ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ - 2225,08ТЕҢГЕ.

Ауданның қоғамдық-саяси "Сарқан" газетіне 
келесі жылға жазылу науқаны жалғасуда.

Газетке Қазпошта бөлімшесінде, "Сарқан" газеті 
редакциясында жазылуға  болады.

►2-бет 

►4-бет 

►5-бет 

Сарқандықтар да жуырда аудандық 
мәдениет үйінде тұғыры биік - Тәуелсіздік 
мейрамын атап өтіп, желтоқсан 
құрбандарын бір минуттық үнсіздікпен 
еске алды. Мемлекеттік мейрамға 
арналған іс- шара «Ар намысым, қасіретім, 
мақтанышым — Желтоқсан» атауы аясын-
да өтіп, рухты асқақтатуымен, мақтаныш 
сезімдерді оятуымен ерекше есте қалды.

Салтанатты шара бастауында аудан 
әкімі Ғалымжан Маманбаев жиылған 
қауымды құттықтап, Тәуелсіздік жыл-
дары еліміздің жеткен жетістіктеріне 

тоқтала отырып, Тәуелсiз Қазақстанның 
қалыптасуына бiздiң өңiрдiң тұрғындары 
да өз үлестерін қосып, бүкiл елiмiзбен 
бiрге сарқандықтар да өркендеп, дамып 
келе жатқанын мақтанышпен атап өтті. 
Шара марапаттау рәсімімен жалғасып, 
аудан әкімі Ғалымжан Қанатұлы өңірді 
дамытуға қосқан үлестері үшін бірқатар 
сарқандықтарға көпшілік алдында құрмет 
көрсетті.

Атап айтқанда, Қазақстан Республи-
касы Президентінің Алғыс хаты, Жетісу 
облысы әкімінің Құрмет, Алғыс хаттары 
және аудан әкімінің Алғыс хатына 30-
дан аса азамат ие болып, мерейлері та-
сыды. Сондай-ақ Тәуелсіздік мейрамы 
қарсаңында әр салада ауданымыздың 
әлеуметтік, экономикалық, қоғамдық-
саяси дамуына өз үлестерін қосқан 6 

Ар намысым, қасіретім, мақтанышым — Желтоқсан
Биыл Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлытауда өткен 

Ұлттық құрылтайда атаулы күндерге бірқатар өзгерістер 
енгізу туралы бастама көтерген болатын. Мемлекет басшы-
сы өз сөзінде: «16 желтоқсан Тәуелсіздік күнінің бастапқы мәні 
бұрынғыша сақталады. Бұл күн мемлекеттік мереке болып 
қала береді. 16 желтоқсан тәуелсіздік алуға зор үлес қосқан 
ұлттық батырларымызға тағзым күні ретінде атап өтілуі ке-
рек», - деген болатын. Биылғы Тәуелсіздік мерекесі елім, жерім 
деген ерлерді ұлықтауға, рухтарына тағзым етуге, оларды жас 
буынға үлгі-өнеге етуге бағытталды.

азаматқа - Есенқұл 
Ж а з ы қ б а е в қ а , 
Н ұ р д ә у л е т 
Жақыповқа, Кене-
сары Қаптағаевқа, 
Ерлан Қожасбаевқа, 
Бекен Нұрахметовқа, 
Сағатай Төлегеноваға 
«Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы» 
атағы салтанатты 
түрде табысталды. 

Жыл сайынғы жа-
расымды дәстүрге 
сай биыл да жас 
буын арасындағы 
іріктелген, нағыз «сен 
тұр, сен атайын» 
дейтін дараланған, 
сараланған үздіктер 

сахна төріне көтеріліп, аудан 
әкімі Ғалымжан Қанатұлының 
қолынан «Жыл үздігі-2022» жа-
стар сыйлығын салтанатты 
жағдайда алды. 

Аталмыш шараның ба-
сты мақсаты – ауданымыздың 
өркендеуіне өз үлестерін қосып 
келе жатқан жас азаматтарды 
елге таныстыру, өзгелерге үлгі 
ету, жастар рухын көтеру екендігі 
белгілі. Аудан басшысы әр сала 
үздіктерін қуаныштарымен 
құттықтай келе, - Құрметті жа-
стар! Елдігіміздің еңселі, бола-
шағымыздың баянды болуы 
– сіздердің қолдарыңызда! 
Сондықтан, сіздерді халыққа, 

қоғамға қызмет етуге, қай салада болма-
сын Отанымыздың абыройын арттыруға 
үлес қосуға шақырамыз.

Баршаңызға зор денсаулық, оқуда 
озат болуды, еңбек жолында табысты бо-
луды тілеймін,- деп өз алғысын білдірді.

Сонымен мыңның түсін білгенше 
бірдің атын біл демекші 2022 жылдың 
үздіктері мыналар: «Жас мемлекеттік 
қызметкер» - Жармухамбет Салтанат 
Калмухамбетқызы, «Жас дәрігер» - 
Қанатбек Аида Ерланқызы, «Жас ұстаз» 
- Ержан Айым Кимелқызы, «Жас спорт-
шы» - Жұмаш Дарина Жұмағалиқызы, 
«Жас өнерпаз» - Әбжаппаров Әділет 
Мәжитұлы, «Үздік студент» - Гончарова 
Евгения Владимировна, «Үздік ерікті» - 
Дукенбаев Мейрамбек Муратбекович, 
«Үздік жастар ісі жөніндегі әдіскер – 
нұсқаушы» - Орал Бауыржан Оралұлы, 
«Үздік оқушы» - Клышпаева Алина Русте-
мовна, «Жас маман» - Тулемисов Алмат 
Арманович және «Үздік төтенше жағдай 
қызметкері» - Тусупбеков Алмас.

Іс-шара 1986 жылғы 
желтоқсандықтардың қаһарман ерліктерін 
дәріптейтін театрландырылған көрініспен 
жалғасып, патриоттық рухтағы мерекелік 
концертпен түйінделді.

П. ЖЕҢІСХАН.

►2-бет

Жастарға жағдай 
жасалуда

Жыр жазайын мен бүгін 
бабама арнап...

Тарихымызға жаңа көзқарас 
қажет

►8-бет 

Ташкентте Абай 
Құнанбайұлының 

шығармашылығына арналған 
көрме ашылды    
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Қойлық ауылдық округінің әкімін тіркеу туралы 
хабарлама

2022 жылғы 18 желтоқсанда Қойлық сайлау округі бойынша Қойлық ауылдық округі 
әкімінің сайлауы өтті.

Сайлау округі бойынша сайлаушылар тізіміне 1908 азамат енгізілді, олардың 1797-
і (94.18%) дауыс берді. Жарамсыз бюллетеньдер саны – 0, "барлығына қарсы" деген 
жолда белгі қойылған-0.

Әрбір кандидат үшін берілген дауыстар саны: 
Садвакасов А.Т. - 1509 адам (83,97%)
Бекбосынов Д.К. – 178 адам  (9,91%)
Тентекматаев М.А. - 110 адам  (6,12 %)
Дауыс беру қорытындысы бойынша Садвакасов Асет Токтарович Қойлық ауылдық 

округінің әкімі болып сайланды.    

Қарабөгет ауылдық округінің әкімін тіркеу 
туралы  хабарлама

2022 жылғы 18 желтоқсанда Қарабөгет сайлау округі бойынша Қарабөгет ауылдық 
округі әкімінің сайлауы өтті.

Сайлау округі бойынша сайлаушылар тізіміне 900 азамат енгізілді, олардың 864-і 
(96.00%) дауыс берді. Жарамсыз бюллетеньдер саны – 0, "барлығына қарсы" деген 
жолда белгі қойылған-4.

Әрбір кандидат үшін берілген дауыстар саны: 
Рабигулов Ж.Б. - 744 адам (86,11%)
Байжуманов Д.С. – 65 адам  (7,52%)
Тлеулесов Д.К. - 46 адам  (5,32 %)
Дауыс беру қорытындысы бойынша Рабигулов Жабайхан Болысбекович Қарабөгет 

ауылдық округінің әкімі болып сайланды.

Лепсі ауылдық округінің әкімін тіркеу туралы 
хабарлама

2022 жылғы 18 желтоқсанда Лепсі сайлау округі бойынша Лепсі ауылдық округі 
әкімінің сайлауы өтті.

Сайлау округі бойынша сайлаушылар тізіміне 1926 азамат енгізілді, олардың 1833-
і (95.17%) дауыс берді. Жарамсыз бюллетеньдер саны – 0, "барлығына қарсы" деген 
жолда белгі қойылған-0.

Әрбір кандидат үшін берілген дауыстар саны: 
Серикбаева Г.М. - 1522 адам (83,03%)
Жетибаев М.К. – 153 адам  (8,35%)
Айтжанов Е.Н. - 158 адам  (8,62 %)
Дауыс беру қорытындысы бойынша Серикбаева Гульнар Муратовна Лепсі ауылдық 

округінің әкімі болып сайланды. 

 Сарқан қаласының әкімін тіркеу туралы 
хабарлама

2022 жылғы 18 желтоқсанда Сарқан қаласы бойынша Сарқан қаласының әкімінің 
сайлауы өтті.

Сайлау округі бойынша сайлаушылар тізіміне 12626 азамат енгізілді, олардың 
9698-і (76.81%) дауыс берді. Жарамсыз бюллетеньдер саны – 45, "барлығына қарсы" 
деген жолда белгі қойылған - 48.

Әрбір кандидат үшін берілген дауыстар саны: 
Орынбеков А.М. - 7096 адам (73,17%)
Жәнібек А.Б. – 1602 адам  (16,52%)
 Мамбетбаев К.М. - 1000 адам  (10,31 %)
Дауыс беру қорытындысы бойынша Орынбеков Амантай Мұқанұлы Сарқан 

қаласының әкімі болып сайланды. 

Жастарға жағдай жасалуда
Жуырда Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Сарқан политехникалық 

колледжінің күрделі жөндеуден өткізілген жатақханасы-студенттер үйі 
салтанатты түрде ашылды. 1974 жылы іргесі қаланған жатақханаға биыл 
облыстық бюджеттен 224 млн. 279 мың 195 теңге бөлініп, «ШАХ құрылыс ком-
паниясы» ЖШС құрыс жөндеу жұмыстарын жүргізген болатын. Жатақханада 
55 студентке лайықталған жатын орындар бар.  

Жатақхананың ашылу-
ында Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы, 
батагөй ақсақал Болат 
Рахметқалиев ақ батасын 
берсе, аудан әкімі Ғалымжан 
Маманбаев мемлекет та-
рапынан студенттерге оқу-
білім алу үшін жасалып 
отырған қолайлы жағдайды 
жеткізді. Сапалы білім алып, 
мемлекетке қызмет ету, 
еліміздің өркендеуіне өз 
үлес қосу жастардың пары-
зы екендігін атап көрсетті. 
Политехникалық колледж 

директоры Нұрахмет Маткаримов жатақхана құрылысына қолдау көрсеткен облыстық 
білім басқармасының басшысына, аудан әкіміне  алғысын білдірді.  Келесі жылдан 
бастап колледжде кіші мал дәрігерлері және орман қорықшысы мамандығы енгізіліп, 
студенттер санын ұлғайту көзделіп отыр. Келесі кезекте сөз алған 1 курс студенті Евге-
ния Гончарова барша аудан халқын Тәуелсіздік мерекесімен құттықтап, білімгерлерге 
жасалып отырған қамқорлық үшін аудан әкімдігіне, колледж басшылығына шынайы 
алғысын білдірді.

Студенттер үйінің лентасын аудан әкімі Ғалымжан Қанатұлы пен Болат Рахметқалиев 
салтанатты түрде қиып, ақ жаулықты әжелер шашу шашты. Бұдан соң жиналған 
жұртшылық білімгерлерге барлық жағдай жасалған жылы, жарық жатақхананы аралап, 
жабдықталуымен жақын танысты. 

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ. 

Тәуелсіздік – тұғырым
Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап өткен тәуелсіз ел болу мәртебесін 

көру -  бүгінгі ұрпаққа бұйырған зор бақыт. Бұл күнді атап өту – тәуелсіздікті нығайту 
жолындағы өлшеусіз еңбектің бүгінгі белесін қорытындылайтын мерейлі сәт.

Лепсі ауылдық кітапханасында Тәуелсіздік мерекесіне арналған «Тәуелсіздік 
– Тұғырым» атты түрлі-түсті кітаптар кеші өткізілді. Кеш шымылдығы Қазақстан 
Республикасының Әнұранымен ашылды. Мерекелік шарамен ауыл әкімінің міндетін 
атқарушы Дәркенбаев Ғалымжан Оңдасынұлы көпшілікті ұлтымыздың ұлық мерекесі 
Тәуелсіздік күнімен құттықтап, отбасыларға береке-бірлік тіледі.

Шара барысында М.Төлебаев ауылдық кітапханасының кітапханашысы, №54 
орта мектебі, Лепсі ауылдық әкімдігінің жастар ісі жөніндегі әдіскер-нұсқаушысы 
өзара бақ сынасты. Байқауда Серікбаева Гүлнар Мұратқызы, Дәркенбаев Ғалымжан 
Оңдасынұлы және Шалова Зәбия Маралбайқызы төрелік етті.

Сайыс нәтижесі бойынша І-орынды №54 орта мектебі иеленсе, ІІ-орынды 
М.Төлебаев ауылдық кітапханасы, ІІІ-орынды Лепсі ауылдық әкімдігінің жастар ісі 
жөніндегі әдіскер-нұсқаушысы алды. «Үздік көрме» номинациясы бойыншы М.Төлебаев 
кітапханасы, «Үздік қатысушы» номинациясы бойынша №54 орта мектебінің оқушысы  
Жексенбаев Нұрәли  марапатталды. Шара соңы Мәдениет үйінің қызметкері Қасымов 
Дәулеттің әсем әнімен жалғасын тапты.

Мадина АЙТОВА,
Асел МУКАШЕВА,

Лепсі ауылдық кітапханасының кітапханашылары.

«Гүлденсе ауыл, 
гүлденеміз бәріміз»; - депті 

әдебиеттің алыбы Бейімбет 
Майлин. Қасиетті Қарабөгет 

ауылында жарты ғасырдай 
өмір сүріп, осы ауыл тура-

лы көріп білгенімді айтқым 
келеді. 1970 жылдардың соңы, 

1980 жылдардың басында 
гүлденген, мәдениетті, 

ырысты, кірісті ауыл еді. 
Осы ауылдан талай білімді, 
өнегелі, ұлағатты жастар 

үлкен өмірге аяқ басты.
Кейіннен заман ағымына орай та-

лай қиыншылықты бастан кештік. Заман 
өзгерді. Жаңа Қазақстанға бет бұрдық.  
Президентіміз  ең алдымен ауылды 
дамытып, көркейтіп, халқын жұмыспен 
қамтуға күш салатынын айтып, өкіметке 
5 жылдық жоспар құруға тапсырма берді.

Ауылымыз жылдан жылға көркейіп 
келеді. Жаңадан ашылған мәдениет 
үйінде осы ауылдың тумасы ақын – 
жазушы Әділбек Абайділдановтың 90 
жылдығына арналған үлкен кездесу 
өтті. Бұл кездесу кешіне ауданымыздың 
әкімі Ғалымжан  Маманбаев қатысты. 
Қазақстан Жазушылар одағынан кел-
ген   бірнеше ақын – жазушыларды 
«Сарқан» газетінің бас редакторы Жо-
март Игіман бастап келіп, халықтың ал-
дында қаламгерлердің терең мағыналы, 

Жайнай түсші, ауылым!

жалынды сөздерінің  куәсі болдық. 
Ауылымыздың мәдениет үйіне Әділбек 
Абайділдановтың есімін беруге шешім 
қабылданды. 

Халықтың көңілінен шығатын  жақсы 
істердің жүзеге асуы басшыға  байла-
нысты ғой. Жоғарыдан сайланып кел-

ген ауыл әкімдерінің талайын көрдік, 
солардың  ауылға деген жанашырлықтары 
шектеулі еді. Қазіргі ауыл әкімі Жабай-
хан Рабигулов өз ауылымыздан ұшқан 
түлегіміз. Талай жылдар шетте болып, 
өз ауылына елімді, жерімді көркейтемін 
деп келді. Халық ауыл әкімінің істеген 

істеріне дән риза. Ауылымызда кере-
мет мәдениет үйін салуға күш салды, 
мектебіміз жөңдеуден өтті, оқушыларға, 

ауыл жастарына арнап екі спорт 
алаңдары бой көтерді. Көшелерге 
асфальт төсеу басталды, әр үйге су 
жүйесі тартылды, келесі жылы ас-
фальт  төсеу жұмыстары жалғасады, 
ауылымызда фельдшерлік амбулато-
рия  салу жобасы іске аспақ, мектепке 
оқушыларды таситын жаңа автобус 
келді. Жаны жайсаң ауыл азаматы  
Серікбол Қырықбаев  ауыл халқын 
өзінің техникасымен қыстай көмірмен 
қамтамасыз етеді.

Өте ескі ғимаратта орналасқан 
фельдшерлік пунктіміз бар. Фель-
дшер Әлия Жумадилова тынымсыз 
еңбегінің арқасында ғимаратты жап 
– жарық, жып-жылы күйінде ұстайды. 
Сөйтіп халықтың сүйіспеншілігіне 
бөленіп жүр. Бұл маманға алғысымыз 
шексіз. Қысқасы ауылымыз әлі де 
көркейіп, гүлденіп, тек жақсылықпен 
алға басады деген үміттеміз. Жаста-
рымыз ұйымшыл, әдепті, ауылымыз-
да қылмыс тіркелмеген.  Жастармен, 
халықпен жұмыс істеп жүрген әкіміміз 

Жабайханға алғыстан басқа айтарым 
жоқ. Ол үлкенмен де, кішімен де тіл та-
быса алады, жайсаң, жайдары, білімді. 
Әлі де халқы үшін талай тер төгеді деген 
сенімдемін.

Ф. ЧЕРНИЯЗОВА,
зейнеткер ұстаз.
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ТӘУЕЛСІЗДІК – ҚАСТЕРЛІ ДЕ 
ҚАСИЕТТІ ҰҒЫМ

Т ә у е л с і з д і к 
бұл ата-
бабаларымыздың 
аңсар арма-
ны болған, 
даналарымыздың 
үзілмес үміті 
болған, Алаш 
ардақтыларының 
осы жолда жаны 
пида болған 
қастерлі де 
қасиетті ұғым! Өз 
м е м л е к е т і ң н і ң 

тәуелсіздігін қастерлеу, өзің тұратын елдің егемендігін құрметтеу – 
тек патриоттық парыз ғана емес, үлкен жауапкершілік. Тек азат адам-
дар мен тәуелсіз халықтар ғана дүниеде шынайы тыныштық орната 
алады. Мемлекеттер мен халықтардың өз еркі өзіндегі тәуелсіздігі 
– ешкім тіл тигізе алмас қасиетті ұғым. Бұл қазіргі адамзаттың ең 
басты мұраты, ең асыл игілігі. Ал, біз үшін Мемлекет басшысы, 
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаев айтқандай «Тәуелсіздік бәрінен қымбат». ХХІ ғасыр – білім 
мен біліктің дәуірі. Әр адам өзін үздіксіз жетілдіріп, жаңа кәсіптерді 
игеріп, үнемі заман ағымына бейімделу арқылы ғана бәсекелік 
қабілетін арттыра алады. Білім мен технология, жоғары еңбек 
өнімділігі ел дамуының басты қозғаушы күші болуға тиіс. Бұл туралы 
ұлы Абай: "Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез де-
ген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің 
бәрі де – ақымақтық" деген.

Тәуелсіздік жылдарында талантымен таңдай қақтырған жас 
өрендердің тұтас легі өсіп-жетілді. Бүкіл әлемді аузына қаратқан 
ғажайып дарын иелері де бар. Олар – Қазақстанның мәдени келбеті, 
елімізді халықаралық аренада танытып, Тәуелсіздік құндылықтарын 
жер жүзіне паш ететін рухани елшілерміз, біздің айрықша күшіміз . 
Осындай азаматтарға қамқор болу – мемлекеттің міндеті. Жаһандану 
заманында айдай әлем алақандағыдай болып қалды. Талапты ұл-
қыздарымыздың жер жүзіндегі кез-келген елге барып, білім алуы 
қалыпты үрдіске айналды. Сонда қалып, қызмет істеп жүргендер де 
аз емес. Осы орайда, ел ішінде жастар шетелге кетіп жатыр деген 
алаңдаушылық бар. Мен жастарымыз білімін жетілдіріп, бәрібір елге 
оралады немесе шетелде жүріп-ақ Қазақстанның мүддесін қорғайды 
деп сенемін. 

Біздің тірегіміз – тәуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, білегіміз 
– бірлік. Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік мұраттарға қол 
жеткізді.

Тәуелсіздік – ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған 
асқақ армандары мен қайсар рухының жемісі. Сондықтан да біз үшін 
Тәуелсіздік күні – ең қастерлі күн. Біз бүгінгі барлық жетістіктерімізге 
Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Тәуелсіздік – тәңірдің біздің 
ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы.

Әрбір адам өз бойындағы осы қасиеттерді дамытуы шарт, 
олар жеңіс рухының өз ғұмырының, қоғам мен мемлекет өмірінің 
бір бөлшегіне айналуына бар күш-жігерін сарп етуі тиіс. Иә, бізге 
болашағымызды дұрыс болжап, әлеуетті елге айналу үшін тек 
ұмтылыс керек, еңбек пен қабілет керек, ең бастысы – Отанға де-
ген шексіз сүйіспеншілік пен ауызбіршілік керек. Әлем тарихындағы 
ұлы тұлғалардың бірі Махатма Гандидің: «Дүниені өзгерту үшін 
өзіміз өзгеруіміз қажет», деген ойлы сөзі бар. Өркениетті, көшбасшы 
елге айналу, бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастыру мақсатындағы іс-
қимылды әр азамат өзінен бастауы қажет. Егер әрбір азамат мүддесі 
мемлекет мүддесімен ұштасып, ел бірлігін нығайту жолында аянбай 
еңбек етсе, Қазақстанның алмайтын асуы, бағындырмас биігі бол-
майтынына сенімдімін.

М.ТЕЛЬБАЕВА,
М.Мәметова атындағы орта мектебінің мектепалды даярлық 

сыныбының тәрбиешісі.

XXI ғасыр – әлеуметтік желілер 
мен технологиялар дамыған, циф-
рландыру заманы. Әлем елдері 
күннен күнге, көз ілестірмей 
дамуда, экономикалық-саяси, 
білім мен ғылым ілгерілеп, 
қалалар гүлденуде. Адам тек 
материалдық ғана емес рухани 
да даму үстінде. Рухани жетілген 
адам дүниесі мен жасаған іс-
әрекеті әдемі үйлесімділікте бо-
лады. Жалпы «құндылық» жай-
лы білесіз бе? Құндылық деген 
қандайда бір нәрсенің мәнділігі, 
пайдалығы, маңыздылығы мен 
қымбаттылығы. Құндылықтар 
адам өмірінде маңызды рөл атқарады, руха-
ни жетілуін қамтамасыз етеді. Құндылықтар 
адамның таным-түсінігіне, көзқарасына байла-
нысты әртүрлі сипатта болады. Қоғамда "руха-
ни құндылықтар", "материалдық құндылықтар", 
"ұлттық құндылықтар", "мәңгілік құндылықтар" 
сынды ұғымдар қалыптасқан. Әр құндылықтың 
өзіндік атқаратын міндеттері мен маңыздылығы 
бар. Сол аталған құндылықтар арасында адам-
зат үшін ерекше мән-мағынаға ие «ұлттық 
құндылықтар». 

Ұлттық құндылықтар – қандайда бір ұлттың 
мінезі мен металитетін, тәрбиесі мен дәстүр-
салтын, тыныс-тіршілігін айқындайды, басқа 
ұлт-өкілдерінен даралап, өзгешелеп тұратын 
қасиетке ие. «Әр елдің салты басқа, иттері қара 
қасқа»,- деп бекер айтылмаса керек. Ұлттық 
құндылықтарға нені жатқызамыз: тәрбие көзі 
болатын тәлім-тәрбие, тілі мен діні, ұлттық 
салт-сана. Біз қазақ халқы, дүниетанымы 
қалыптасқан мемлекет болып отырмыз. Басқа 
ұлттардан даралана алатын, тек өзімізге ғана 
тән ерекше қасиеттеріміз бен құндылықтарымыз 
қалыптасқан. Рухани жан дүниемізді 
өзгешелейтін құндылығымыз бар.

«Қазақ халқы», «қазақ ұлты» - десе ең алды-
мен ойға: кең байтақ өлке, желбіреген көк туы-
мыз, оюлы ұлттық киім, бауырсақ, қымыз, құрт, 
домбыра, киіз үй секілді аталмыш құндылықтар 
тізбегі оралады. Қазақы рухты көтеретін бізге 
ғана тән осындай ұлттық құндылықтар әлем 
елдері тануының, күллі жұрттан өзгешеленудің, 
жеке дара ұлт, мемлекет болудың, болашақ 
ұрпақ шежіресі мен ұлттың түп тамырының 
мықтап орнығуының кепілі. Ұлт дәстүрі, сал-
ты, ділі, өнері, діні, мәдениеті, тілін, ырым-
тиымдарын толық қамтитын құрмет пен қасиет. 
Ұлттық құндылықтар арқылы ұрпақ тәрбиелеп, 
дүние танымызды сонымен құрудамыз. Жеке 
адамнан - отбасына, отбасынан-қоғамға, 

Ұлттық құндылықтар – рухани байлығымыз

қоғамнан- мемлекетке әсерін тигізіп, дамып отыра-
тын қасиет. Ұлттық құндылықтарда адам дүние есігін 
ашқаннан бастап, тал бесіктен, жер бесікке дейінгі 
өмір жолында салт-дәстүрлер, салт-жоралғылар мен 
тәрбие арқылы көрініс тауып адам бойына дариды. 
Бала тәрбиесі мен болашақ ұрпақ қамы мен ұлт тари-
хы үшін бойға сіңіріліп жаңғыртып отырады. Нәресте 
өмір есігін ашқаннан көріп өскен тәлім-тәрбиесі, 
«шілдеханадан» бастап, өмір бойы жасалынатын 
салт-жоралғылар арқылы адам өмірлеріне азық болар 
рухани нәрі. Ұлттық болмыс, оны дәріптеу отбасынан, 
ошаққасынан басталады. Кішкентай кезден, үлкенді 
сыйлауға, ана тілін ардақтауға, салт-дәстүрімізді 
сақтауға тәрбиеленсе, ұшқанда да соны іліп, жүрген 
жерінде сол құндылықтарды дәріптейді. Әкесі мен 
баласы, қызы мен анасы, бозбала мен бойжеткен 
арасындағы жарасты қарым-қатынас отбасындағы 
ұлттық дәстүрді берік ұстанудың бір жолы, ол 
қоғам арасындағы жарасымдылыққа алып келеді. 
Халқымыз ұлын-нарға, қызын арға балап, рухани 
қасиеттерді о бастан бойларына дарытқан. Осындай 
тәрбие арқылы құндылықтарды қалыптастырған. Сол 
сияқты дәстүрлі өнер мен мәдениет те адамды руха-
ни бай болуға жетелейді.  

Көріп отырғанымыздай құндылықтарымыздың 
өзі жеке адамнан басталып отбасы, қоғам арасында 
жетіліп, ұлттық деңгейге көтеріледі, сол арқылы ұлттық 
болмысымыз қалыптасып, ата-бабадан ұрпаққа ми-
рас болып келе жатыр. Ғасырдан-ғасырға жеткен 
халықтың қазыналары қазіргі таңда халқымыздың 
болмысын басқа әлем халықтарының арасында ойып 
тұрып орын алғызып, ерекшелендіріп тұр. Бүгінгі 
таңда ұлтымыздың рухани байлықтарын көзіміздің 
қарашығындай сақтап, келешекке жеткізуіміз ке-
рек. Тіліміз мен ділімізді, өмір дағдыларымызды 
кіршіксіз күйінде  болашаққа мирас етіп қалдыру үшін 
әрқайсысымыз тамшыдай болса да үлес қосуымыз 
керек. Сонда ғана ұлы армандарымыз орындалары 
сөзсіз.

Диана МЕЛІС, 
дінтанушы.

В области Жетісу состоялось мероприятие, посвященное 
Международному дню борьбы с коррупцией

  
 
В честь «Международного дня борьбы с кор-

рупцией» Департаментом по противодействию 
коррупции по области Жетісу совместно с област-
ным Управлением общественного развития был 
организован конкурс среди представителей СМИ 
на лучшую журналистскую работу, направленную 
на формирование антикоррупционной культуры.

15 декабря т.г. прошла церемония награжде-
ния представителей СМИ, победители были на-
граждены ценными призами.

Также были поощрены за внесённый вклад в 
реализацию антикоррупционной политики и про-
движение ценностей добропорядочности пред-
ставители местных исполнительных органов и 
общественные деятели.

Цель встречи – поощрение граждан и пред-
ставителей средств массовой информации, внес-
ших вклад в борьбу с коррупцией, вовлечение в 
это движение всего общества через повышение 
эффективности антикоррупционной политики го-
сударства.

Выступая на встрече, первый заместитель 
руководителя Департамента Темиралиев Тимур 
Сабитович отметил, что значима роль СМИ в по-
вышении социального самочувствия общества. 
Только тесное взаимодействие государственных 
институтов с общественными организациями и 
СМИ способствует выявлению и предотвраще-
нию коррупционных деяний, привлечению к ответ-
ственности виновных лиц.

По мнению участников, сегодняшнее мероприятие является диалоговой площадкой и придаст до-
полнительный импульс реализации антикоррупционной политики.

В завершении встречи первый заместитель руководителя Департамента поблагодарил всех за вклад 
в реализацию антикоррупционной политики.

ОХРАНА ЕЛОВЫХ В ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПЕРИОД

Новый год не за горами. Этот праздник не обходится и без глав-
ного  атрибута – ёлки. Многие предпочитают наслаждаться арома-
том хвои и изяществом зелёной красавицы и потому покупают жи-
вые ели. Однако ежегодно имеют место быть и факты незаконной 
вырубки. 

Чтобы хвойному дереву в естественной среде вырасти до 2 ме-
тров в высоту понадобится 15 лет. Необходимо много ухода, чтобы 
саженец не погиб, а потом зеленая красавица радует людей всего 
пару недель в новогодние праздники. По словам  экспертов, в по-
следние годы люди стали бережнее относится к природе и факты не 
законной вырубки встречаются всё реже. Для охраны молодняков 
хвойных пород в предновогодний период  государственными инспек-
торами РГУ «Жонгар – Алатауского ГНПП» совместно с прилегаю-
щими пограничными воисками проводятся   рейдовые мероприятия 
мобильных групп  и устанавливаются стационарные посты.          За 
вырубку хвойных пород на территории государственного лесного 
фонда в предновогодний период штраф составляет 15 МРП или поч-
ти 45 тысяч тенге за 1 штуку. Если же дерево срублено на особо 
охраняемой природной территории , то сумма возрастает практиче-
ски вдвое.

Давайте хранить природу в том состояний в которой она нам до-
сталась.

Исатай АЯЗОВ,
государственный инспектор  Сарканского филиала

 Баскғанского лесничества.
          



23 желтоқсан 2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 4ARQANS TANYM
Нүсіпхан АҚЖОЛОВ

Қаратаудың басынан көш келеді.
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді,
Қарындастан айрылған жаман екен,

Екі көзге мөлтілдеп жас келеді.                                                                  
(Қожаберген жырау) 

              
Күн туған заман еді елімізге,
Жоңғарлар басып кірді жерімізге.
Баладан еңбектеген, қартқа дейін,
Қырып сап, отырмақшы төрімізде.

Үш ғасыр отыз жылдың шамасында,
Ұл туды Барлық таудың аясында.
Қожағұл ұлды болып қуаныпты,
Ерасыл қойған аты баласына.

Ерекше сәби болды туылғанда, 
Анасы білдірмепті сырын жанға.
Қап-қара  жалы болған жотасында,
Көз тиіп кетпесін деп сұғынғанда.

Ер болса ақ алмастай асыл болсын,
Елім деп жанарына жасы толсын.
Әкенің ұлға берген ақ батасы
Отындай найзағайдың жасын болсын.

Шайқастың түскен талай «тозағына»,
Әкесі батыр болған Қожағұл да.
Ішінде Қаракерей Байжігіттің,
Көрсеткен ерліктері өз алдына.

Он бірге толған кезі Ерасылдың,
Жоғалтты Асқар таудай ең асылын.
Айқаста Ойраттармен қаза тауып, 
Көл болып, төгілгені көз жасына.

Кезі еді он алтыға енді толған,
Бозбала, еңгезердей белді болған.
Үйіріп, алып ұрды белдескенін,
Келгенін ұрып жықты оң мен солдан.

Ат қойған «Нарбала» деп жеңгелері,
Болмапты қатарластан тең келері.
Мінгендей екі иыққа екі кісі,
Боларын нағыз батыр сезген еді.

Есенбай Ерасылдың ағасы еді,
Көзінің ағы  менен қарасы еді.
Әке боп, әке жоқта еркелеткен
Ағаның ерке-шолжаң баласы еді.

Жүргенде жылқы бағу кезегінде,
Сұм Өлже қанжар салды өз елінде.
Ақтарып ішек-қарнын ағасының,
Бір белдің тастап кетті өзегіне.

Бола ма бұдан артық жауыз деген,
Айтуға бармайды екен ауыз деген.
Шоқ түсіп Ерасылдың өзегіне
Кек кернеп, айқаспақшы жауызбенен.

Әйтеуір аламыз деп кегімізді,
«Салғырттық иектеген тегі бізді».
Ойраттан кек алатын жігіттерден,
Ерасыл көңілі қалып, күдер үзді.
Жүретін жылқы ішінде алда кілең,

Қаракерей Қабанбай батыр - 330

Дара  туған дарабоз батыр
Төл аты астындағы Ардакүрең,
Асынып әке берген бес қаруын,
Ойы бар, жалғыз өзі «жауға кірем».

Өлтірген Есенбайды Өлже қалмақ,
Ерасыл ағасының кегін алмақ.
Бетке алып, Сарыбелдің шығыс жағын,
Ауылын Ойраттардың келді барлап.

Бала деп ескермеді «жүрген бөтен»,
Ойраттар ойға алмады мүлде секем.
Кіріп кеп, Өлже жатқан киіз үйге,
Қанжарды жүрек тұстан ұрған екен.

Қанжарын бойлай кірген суырғанда,
Қорылы басылмады жуырмаңда.
Өлженің өлгеніне көзі жетіп,
Білдірмей шығып кетті тірі жанға.

Ерасыл із жасырып  Ертіс тартты,
Қамшылап Арда күрең жүрдек атты.
Бар еді апа-жезде Керей жақта,
Қонақтап ұзағынан бес жыл жатты.

Мал бағып Зайсан көлдің жағасында, 
Аң аулап ермек етті арасында.
Тигізді қолқабысын апа - жезде,
Балаған Ерасылды баласына.

Ну қамыс бір топ шошқа арасынан,
Қорсылдап шыға келді аласұрған.
Өгіздей қара қабан тұра ұмтылды,
Қорқу жоқ найзасы бар Ерасылдан.

Көздеді дәлдеп тұрып қос өкпені,
Сермеген өткір найза бос кетпеді.
Дәл тиген жүрегіне қара қабан,
Естілді серең етіп «қорс еткені».

Жездесі деген екен қабан алдың,
Жабайы сол қабаннан аман қалдың.
Болсын деп сенің атың Қабан батыр,
Елінде Керейлердің дараландың.
Ойына елге оралу түйген еді,
Аруға Ханбибідей үйленеді.
Ішінде Қаракерей Байжігіттер,
Ерасыл келетінін білген екен.

Қорлығы Ойраттардың орын алды,
Қазақтар «мазағынан қорынады».
Жылында мың жеті жүз он сегіздің,
Бойында Аягөздің жолығады.

Ойраттар бас батыры Арсалаңы,
Шақырып жекпе-жекке жар салады.
Жиырманың ішіндегі Қабан батыр,
Қасқайып Арсалаңды қарсы алады.

Бұл оның ең алғашқы жекпе-жегі,

Ішінде от боп жанып, кеткен кегі.
Ағасын Өлже жырғал өлтіргенде, 
Несіне Арсалаңнан сескенеді.

Қос батыр  бір-біріне жақындады,
Қабанбай арыстанша атылады.
Жарқ етіп қолындағы ақ найзасы,
Бауыздап Арсалаңды алқымдады.

Теректей ұшып түсті аттан құлап,
Арсалаң қорқырады жатқан сұлап. 
Сол жылы ойсырата жеңген еді.
Ойраттың қалың қолын қанға шылап.

Шыңғыстау Шаған деген шатқалында,
Беріспей екі жақта жатқанында.
Қабанбай қалың қолмен атой салып,
Түсірді Ойраттарды «қақпанына».

Шатқалдан ақбоз атпен қолын бастап,
Масайрап, жауды жеңіп, көңіл асқақ.
Абылай алтын зерлі шапан жапты,
Риза боп Қабанбайға көзін тастап.

Қылышым қайраусыз-ақ өтер қара, 
Қолбасшы батыр едің неткен дара.
Қамалын Ойраттардың сен бұзбасаң,
Ала алмай қалар едік кектен ада.

Қол бастап ақбоз атпен дара келген,
Күш-қуат әдіс-айла сана берген.
Абылай деген екен Қабанбайға,
«Дарабоз» атым болсын саған берген.

Жастыққа тимей жүрген жар құлағы,
Абылай Қабанбайды алдырады.
Жинап ап, қазақ қолын жар салыпты,
Қабанбай болсын депті «Хан ұраны».

Атой сап, «Қабанбайлап» қалың
 қолмен,

Елім деп ер-азамат жанын берген.
Су кешкен заман еді етігімен,
Ел қорғау шайқастардың санын көрген.
Көргендей кедергісіз жол жатқанын,
Тұқымын қазақтардың жоймақ бәрін.
Қабанбай келе жатыр десе болды,
Қалмайтын зәре-құты Ойраттардың.

Батқанда ел қайғысы арқасына,
Қатысты елді қорғау шайқасына.
Қабанбай соққы берген Жоңғарларға,
Бекінген еліміздің тау-тасында.

Дарабоз батыр бар ма Қабанбайдай,
Бағына қазағымның жаралғандай.
Оңтүстік, Солтүстігі, Шығыс,Батыс,
Қазақты азат еткен бағаң қандай?!

Елім деп еңіреген Қабанбайға,
Жан беріп қатыспаған майдан бар ма.
Күшімен ақ білектің қару ұстап, 
Қолданған қайрат-жігер ақыл айла.

Қартайып қалған еді қайран батыр,
Өткені көкейінде сайрап жатыр.
Шамасы бұрынғыдай болмаса да,
Елінің амандығын ойлап жатыр.

Қырғыздың Өтекеұлы Қарабегі,
Бар еді Қабанбайдан алар кегі.
Дегенде бес жүз қолмен келе жатыр, 
Дүрлікті «жаудан мезі» қазақ еді.
Жатқанда кәрілікпен сырқат меңдеп,
Шабуға келе жатты бес жүз «жендет».
Асынып қаруларын Қабан батыр,
Қарсы алды жекпе-жекке, келсең 

кел деп.
Мойнынап қартайса да тағы сынды,
Науқастан өне - бойы ауырсынды.
Лақтырған дәлдемей-ақ Қарабекке,
Дәл тиді жүрегіне ауыр сүңгі.

Бұл оның жүз төртінші жекпе жегі,
Қырғыздан қайтқан еді кеткен кегі.
Жетпістен асып кеткен Дарабозым,
Өмірден ат үстінде өткен еді.

Қабанбай асқақтатқан Найман атын,
Еліне аңыз болып жайған атын.
Дарабоз атағы бар жалғыз батыр,
Тарихта  қалған екен сайрап атың!

Қазағым Отаның бар алтын мекен,
Отаның алтыннан да артық екен!
Қалдырған аманаты бабалардың,
Ұрпақтың болашағы жарқын екен!

Жыл толды үш жүз отыз туғанына,
Айналды қазақ елі гүл бағына.
Қабанбай армандаған Тәуелсіз ел,
Ел болып кірісіпті той қамына!
 

Қаратаудың басынан ел көшкенде,
Көшкен сайын бір тайлақ бос келгенде.
Тыныш жатқан еліме жоңғар шауып,
«Елім-айлап!» қалың қазақ  зар 

кешкенде.
 
Ойрат тиісіп, ойран сап басынғанда,
Тарыдайын ел-жұртым шашылғанда.
Мал-жанынан айрылған қайран елім,
Сар даладан сая таппай жосылғанда.

«Ақ табан» боп жаяу-жалпы шұбағанда,
«Алқакөлге» кәрі-жасы сұлағанда.
Жаудан жерді тазартпаққа бекінді ел,
Бірігіп Абылайханның туы астында.

Бірігіп атқа қонды қалың қазақ,
Ата жаудан кек алмаққа белді байлап.
Бес қаруын асынды Қабанбай да, 
Найманның ерлерінен жинап жасақ.

Бойын билеп жастайынан ыза мен кек,
Сөз берген ата кегін қайтарам деп.
Он алты жасында-ақ жер құштырды,
Өлженің жүрегіне қанжар түйреп.

Пошымы ерекше боп дара туған,
Аталған «Нар бала»  – деп, бала жастан.
Жалғыз өзі топ қабанды жайратқан соң,
Аты өзгерген Қабанбайға  Ерасылдан.

Тор көз сауыт киініп, найза ойнатып,

Қол бастады алдаспанын жарқылдатып.
Қарсы келген дұшпанын аямады,
Шоқпар сілтеп, қабырғасын қарқыратып.

«Абылайлап!» шайқастарда ұрандатты,
Басына ата жаудың найза ойнатты.
Екпіндетіп «Қубасымен» шыққан кезде,
Қарсы келген қалмақтың құты қашты.

Ер мінезді болды жары Майсара да,
Тізе қосып бірге жүрді сан жорықта.
Бір түмен сарбаздай боп сес көрсетті,
Жеті ұлы мен Назымы атқа қонса.

Асып-тасып бойындағы күш-қайраты,
Тайраңдаған дұшпанының мысын

 басты.
Жүз үш мәрте жауға шауып, 

жеңіп шығып,
Атанды «Бас сарбаз», «Хан батыры»!

Жорықтарда танытып даралығын,
Дұшпанына мойындатып даналығын.
Ақыл, күші, батырлығы қатар келіп,
«Дарабозы» атанды ол Абылайдың.

Тіресіп Түркістанды жаудан алды,
Аягөзде жау ошағы ойрандалды.
Балқаш пен Алакөлдің арасында,
Екі ай бойы қалмақтарды аңыратты.

Шыбын жанын жауының шырқыратты,
Ұшқан құс, жүгірген аң бәрі қашты.
Бұл шайқас қазақ үшін маңызы зор,
«Аңырақай» - деп тарихта аты қалды.

Жыр жазайын бүгін мен бабама арнап,
Бойымдағы қазақ деген қаным ойнап.
Кеткеніне екі ғасыр ассадағы,
Ес көреді оны әлі барша қазақ!

Білек күші, найза ұшы арқасында,
Мына байтақ бабадан қалған мұра.
Ұлтарақтай жер үшін жанын берген,
Қарыздармыз бабалардың рухына!

Жерім мынау қойнауы кенге тұнған,
Жусанда далам анау мал жайлаған.
Асқар тау, өзен, көлім, ну орманым
Атадан аманат боп бізге қалған!

Сен қазақсың елің барда, жерің барда!
Сен қазақсың салт-дәстүр, тілің барда!
Бағалайық төгілген қан мен терді,
Жасамайық қиянат аманатқа!

Аманатқа қиянат жасамайық, 
Бабалардың атағына болып лайық,
Атадан қалған мұра - мол байлықты
Қолды қылмай болашаққа тапсырайық!
                                                       

 Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.

Жыр жазайын мен бүгін 
бабама арнап...
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Сарқан ауданындағы экспедиция 
күндері аудандық әкімшіліктің ішкі сая-
сат бөліміндегі кездесуден басталды. 
Сарқан ауданына экспедицияны Жетісу 
облысының Қоғамдық даму басқармасы 
ММ-інің Қоғамдық келісім КММ-нің 
бөлім басшысы, облыстық Қоғамдық 
кеңес мүшесі Сансызбай Құрметбек 
Сансызбайұлы бастап келген екен. 

Ішкі саясат бөлімі басшысы Қайпов 
Дамир Әбдіжәмілұлы өлкетанушылар, 
мектеп мұғалімдері, кітапхана маманда-
рымен өтетін жиынның бағдарламасымен 
таныстырды. Аудандық газеттің бас 
редакторы Игіман Жомарт Мақатұлы 
өлкетану мазмұнындағы еңбектерімен 
таныстырды. «Саялы төрім - Сарқаным» 
атты Ж.Игіманның еңбегінің 2-бөлімі 
мұрағаттардан табылған құжаттар жайын-
да әңгімеленіпті. Автор кітабында қуғын-
сүргін құрбандарына қатысты деректер 
қамтылған. Автор кітаптың бір данасын 
жоба орындаушыларына ұсынды. 

Сарқан аудандық кітапханада 
өткен кездесу жиында экспеди-
ция қатысушылары жобаның, 
ғылыми-зерттеу экспедициясының 
мақсат-міндеттерін баяндап берді. 
Жиын аудан өлкетанушылары, 
аудандық газет редакторы, аудандық 
кітапхана, мектеп кітапханасы, ау-
дан архиві қызметкерлері, аудан 
мектептерінің тарих пәні мұғалімдері, 
өлкетанушылардың қатысуымен өтті. 

Ғылыми-зерттеу экспедициясының 
қатысушылары жиналғандарға 
жобаның мақсаты туралы хабарла-
ма жасады. Алдымен сөз алған әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Қазақстан 
тарихы кафедрасының доценті, 
тарих ғылымдарының кандидаты, 
Тарих және қоғамдық ғылымдар 
академиясының академигі Нұрпейіс 
Талдыбек Әліұлы Жетісу тарихының 
өзекті мәселелеріне тоқталды. Жетісу 
өңірінің отарлануынан бастап, 1916 
жылғы ұлт-азаттық көтеріліс, тарихи 
орындар туралы баяндай келе сөйлеуші 
ғылыми-зерттеу экспедициясының 
мақсатын таратып айтып берді. Қазақстан 
тарихының ақтаңдақ беттерін қайта зерде-
леу үшін құйма құлақ қарттар, өткен тарих 
деректерін жинастырып, басып шығару, 
ұлт кәдесіне жаратудың маңыздылығына 
тоқталды. Өткен ғасыр басындағы орыс 
жазалау отрядтарының қазақ ауылда-
рына қырғидай тиген тарихи оқиғаларын 
баяндай келе, осы Алакөл ауданын-
да кеңестік саясатқа қарсы шықты деп 
жазаланған Алясқар Басшығұлов туралы 
мәлімет бар екенін айтты. Жиналғандарға 
өлкетанушылық бағыттағы зерттеу-
лер қорытындыларын, баяндамаларды 
«Жетісу тарихы» ғылыми-ақпараттық сай-
тына орналастыру мүмкіндігін айтып өтті. 

Ғылыми-зерттеу экспедициясының 
қатысушысы Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын толық ақтау жөніндегі 
өңірлік мемлекеттік комиссия жұмыс 
тобының жетекшісі, Ш.Ш.Уәлиханов 
ат. Тарих және этнология институ-
ты phd-докторанты  Стамшалов Еркін 
Иманғазыұлының хабарламасына Жетісу 
өңірінің, соның ішінде Алакөл өңірінің XX 
ғасырдың 20-30 жылдардағы тарихына 
қатысты мәліметтер бөлісілді. Сөйлеуші 
саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық 
ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның 
атқарып жатқан жұмыстарының 
қорытындыларымен бөлісіп, өңірдің 
өткен ғасырдың 20-50 жылдардағы 
түрлі тарихи катаклизмдердегі жай-
ын әңгімеледі. 1930 жылдың басынан 
күштеп ұжымдастыруға, шаруашылық-
саяси науқандарға қарсылық ретінде 
бұрқ ете қалған шаруалар көтерілістері, 
шекаралық аудандарда босқыншылықпен 
астасып жатты. Колхоздан, ауыр дай-
ындау жоспарларынан, жалпы кеңес 
өкіметінің қысымынан қашқан босқындар 
қарулы отрядтар көмегімен шекара асып 
жатты. ОГПУ мәліметтерінде Бүйен 
Ақсу, Алакөл, Сарқан аудандарында 
асыра сілтеу орын алғаны баяндалады. 
1930 жылдың ақпан айында Бүйен Ақсу 
ауданының № 1-4, 6,12,13 ауылдарынан 
жиналған 500-дей шаруа № 3 ауылдың 
тұрғыны, бұрынғы болыс басқарушысы 
Бисетай Қылиевтің басқаруымен 
көтеріліске шықты. Көтерілісшілерді 

Тарихымызға жаңа 
көзқарас қажет

Алматы облысының ішкі саясат басқармасы, Жетісу облысының ішкі саясат 
басқармасы, «Қоғамдық даму орталығы» КММ,  «Арыс» қоғамдық қоры  «ЖЕТІСУ 
ТАРИХЫ: ЖАҢА КӨЗҚАРАС» тарихи-танымдық ғылыми-зерттеу жобасын 
жүзеге асыруда. Бұл жоба Тәуелсіз Қазақстанның шынайы да толыққанды та-
рихын жазып шығудағы архив деректеріне әрі көзкөргендердің естеліктеріне 
негізделген қанатқақты бұл көлемді әрі тұңғыш ғылыми-танымдық зерттеу 
жоба. Оның басты ерекшелігі – қарапайымнан күрделіге қарай, яғни әрбір ауыл, 
аудан тарихы мен жекелеген тұлғалардың ғұмырнамалық шежіресін зерт-
теу арқылы тұтас өңірдің, яғни Жетісудың толыққанды тарихи шежіресін 
жасақтау.

Қаратал, Сарқан аудандарының 
бірқатар ауылдарының М. Бұрханов, 
Р. Бөтебаев, С. Өтегенов бастаған ша-
руалары қолдады. ОГПУ мен жаза-
лаушылар тарапынан көтерілісшілерге 
қарсы тұрақты армия бөлімдері, әскери 
авиация пайдаланылғаны айтылды. 
Алакөл өңірінің шекаралық пункттерінде 
Қытайға босқыншылыққа ұшыраған 
халық қырғынға ұшырады. Қапал, Аба-
кумовка, Сарқан, Покатиловка, Алакөл, 
мекендерінде Бурханов, Өтегенов, 
Т.Тұрысбеков, Б.Қылиев, Қ.Қылиев, 
С.Қылиев, И. Дүйсебаев (Антоновка) 
Қожахет Әділбеков (Арасан) М.Дулатов, Қ. 
Байдашевтердің халық 
көтерілісіне басшылық 
жасағаны баяндал-
ды. Қаратал ауда-
нында 1931 жылдың 
қысында азық-түлік 
тапшылығы болып, 
Үштөбе маңайында 
орналасқан ет дайын-
дау науқаны негізінде 
«Союзмясо» мекемесі 
қоймаларына 2000-
нан астам аш ша-
руалар шабуылдаған. 
Аштықтан, түрлі 
күштеу шаруашылық-
саяси науқандарынан 
мезі болған халық 
Қырғызстан, Қытай 
елдеріне босты. 
Бүйен Ақсу, Қапал, 
Ақсу, Қаратал, 
Қызылағаш, Сарқан 
ауданы аумағы 1930 
жылдың көктемінде 
соғыс даласына ай-
налды. Кеңестік 
өкімет жергілікті на-
разы шаруаларға 
қарсы тұрақты армия 
бөлімдерін, әскери 
авиацияны пайдалан-
ды. Екінші дүниежүзілік 
соғысы басталған кез-
де алғашқылардың 
бірі болып Кеңестер 
одағының баты-
ры атағын алған 
Илья Павлович Ма-

зарук Бүйен-Ақсу, Сарқан ауданын-
да №126 әскери самолетпен жергілікті 
халықтың наразылығына қатысушы шала 
қаруланған адамдарға әуеден оқ боратып, 
қырған. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
толық ақтау жөніндегі Жетісу облыстық 
комиссия Жетісу өңірінде жалпы саны 23 
ірі халық көтерілісі болғанын анықтады. 
Мыңдаған шаруалар өз туған жерлерін 
тастап, шетелге босты. 

Экспедиция қатысушысы Қазақстан 
журналистер одағының мүшесі, 
өлкетанушы Қарабасов Жандарбек 
Қырықбайұлы Жетісу тарихына қатысты 
жарық көрген еңбектерімен таныстырып, 

өлке тарихының әлі толық зерттелмей 
жатқан мәселелеріне тоқталды. Хабар-
лама жасаушы өз сөзінде Ыбырайым 
Жайнақов, Мұхамеджан Тынышбаев, 
Тұрар Рысқұловтардың Жетісдағы та-
рихи оқиғалардағы ролін баяндап өтті. 
Өлкетану бағытындағы зерттеулердің 
маңызына тоқталған сөйлеуші, Алакөл 
өңірінің тарихын жазуда жергілікті 
көнекөз қариялардың, қолда сақталған 
деректердің маңыздылығын баса айт-
ты. Жергілікті өлкетанушылардың 
белсенділігі аса маңызды екені айтылды.  

Экспедиция қатысушыларының 
сөзінен кейін жергілікті ақсақалдар, 
өлкетанушылар, тарихшы ұстаздар сөз 
алды. Сарқан аудандық ақсақалдар 
кеңесінің төрағасы Жанасбеков Қадыл 
Тұрысбекұлы  жобаға байланысты өз 
ырзашылығын білдірді. Өлкетанушы-
ақын, аудандық газеттің редакторы 
Игіман Жомарт Мақатұлы тарихи-

өлкетанушылық жобасының 
халыққа керек екенін, Сарқан 
ауданындағы 30-жылдардағы 
«Бөрібай көтерілісінің» ақпарын 
айтып өтті. Шетелге босып кет-
кен «Бөрібай көтерілісінің» 
қатысушыларының кейін елге 
қайтадан оралған кезінде 
«қанышерлердің ұрпағы» 
аталғанын айтып өтті. Сарқан 
ауданы мектептің тарих 
пәнінің ардагер мұғалімі Ес-
бала Сүдірбаева мектеп ая-
сында оқушылардың ғылыми 
жобаларына жетекшілік жасап 
жүріп, жүргізген өлкетанушылық 
зерттеулерінің нәтижелерін 
ортаға салды. «Сарғайған хаттар 
сырт шертсе» деген жоба бойын-
ша екінші дүниежүзілік соғысқа 
қатысушы, Қарауылтөбе орта 
мектебін бітірген түлек, 1940 
жылы әскер қатарына алынған 
майдангер Әуелбек Ахметов ту-
ралы материалдарды әңгімелеп 

берді. Майдангердің 1942 жылдың 25 
шілдесінде үйіне жолдаған сағыныш 
хаты патриоттық тәрбиенің ұстыны 
болуға жарайтынын айтты. Сөйлеушінің 
қолында осы хаттың түпнұсқасы бар екен. 
Хат латын әліпбиімен жазылған. Экс-
педиция қатысушыларына жинақтаған 
өлкетанушылық материалдарын 
ұсынған Е. Сүдірбаеваға зерттеушілер 
бұл материалдарды Сарқан аудандық 
архивіне сақтауға беру туралы кеңес 
берілді. Е. Сүдірбаева өз атасы Мұқаш 
Керейбайұлының 30-жылдары ұсталып 
кеткенін, кейін еш хабар болмағанын 

баяндады.    Сарқан 
аудандық кітапханасына 
оның басшысы Гүлнәр 
Мерхатқызы арақылы 
«Арыс» қоры жариялаған 
тарихи әдебиеттер сыйға 
тартылды. 

Э к с п е д и ц и я 
қатысушыларының бұдан 
арғы жұмыстары Сарқан 
аудандық архивінде 
жалғасты. Архив дирек-
торы Карипова Маржан 
Имангелдіқызының ха-
барлауынша, Сарқан 
архивінде көбіне жеке 
құрамға баланысты 
құжаттар қорлары 
сақталған екен. 
Мөлшері шағын ауат-
ком құжаттарының хро-
нологиясы 1953 жылдан 
басталады екен. Архив 
жетекшісіне кітапханадағы 
жиында сөз сөйлеген 
Е.Сүдірбаеваның қолында 
құнды құжаттар мен 
деректердің бар екені 
айтылып, ұстаздың жеке 
тектік қорын жасақтау 
туралы ұсыныс айтыл-
ды. Белгілі қаламгер, 
өлкетанушы-журналист, 
ақын Игіман Жомарт 
Мақатұлының «Саялы 
төрім - Сарқаным» кітабы 
ғылыми-зерттеу экспеди-
циясы қатысушыларына 
сыйға берілді. 
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Бүгінде жаһандану заманында 
жас ұрпаққа жақсы тәрбие мен білім 
беру үлкен мәселе болып отыр. Өзінің 
елінің халқын, өзінің елін, өз Отанын 
сүйетін нағыз ұлтжанды нағыз азамат 
тәрбиелеуде ең бірінші ата-ананың 
рөлі ерекше орын алады. Ұрпақтан-
ұрпаққа ауысып отыратын ізгілік, 
адамгершілік,үлкенді құрметтеу, ұяңдық, 
пәктік сияқты халқымыздың асыл 
қасиеттері ерте заманнан бері атаның 
қанымен, ананың сүтімен бойымызға 
сіңіп келеді.

Жаңадан туылған сәбидің миы тап-
таза қағаз секілді тап-таза болады. 
Оған айналасындағы адамдар қалай 
әсер етсе, бала миы, санасы солай 
қалыптасатынын әрқашан жадымызда 

Қазақтың бас адамдары! Әуелі сіздер 
адаспаңыздар: адаспас үшін ақылдасып, 
ойланып, ынтымақпен іс етіңдер!

* * *
Алашқа аты шыққан адамдар! 

Көсемдіктеріңді адаспай түзу істеңдер! 
Сендер адассаңдар – арттарыңнан алаш 
адасады: арттарыңнан ергендердің обал-
сауабына сіздер қаласыздар.

* * *
Олжалы жерде – үлестен қалғанымыз, 

жоралы жерде – жолдан қағылғанымыз: 
бәрі – надандық кесапаты.

* * *
Ұлтын керек қылып, халыққа қызмет 

қыламын деген қазақ балалары қазақ 
жұмысына қолынан келгенше қарап 
тұрмай кірісіп істей берсе – ұлт жұмысы 
ұлғайып, толықпақшы.

* * *
Ұлт намысы дегенді қазақтың көбі – екі 

ауылдың, екі топтың я екі рудың намысы 
деп ұғады: басқадан кемшілік көрсе – на-
мыстанбайды, кектемейді; бір-бірінен 
кемшілік көрсе – кегін жібермейді.

* * *
Оқусыз халық қанша бай болса да, 

біраз жылдардан кейін оның байлығы 
өнерлі халықтардың қолына көшеді.

* * *
Дүниедегі нәрселердің бәрі қысылады, 

мұздайды, қатады – түсі қашып, өлік 
сияқты жатады. Күн жазыла бастағанда 
– жаз болады: бәрі жадырайды – жазыла-
ды, көгереді, көркейеді.

* * *
Қазақ керегінің көбі әркімге-ақ мәлім 

ғой: біз кейін қалған халық – алға басып, 
жұрт қатарына кіру керекпіз!

* * *
Жақсы әліпби тілге шақ болу керек. 

Өлшенбей тігілген о жер, бұ жер бойға 
жуыспай, қолбырап, солбырап тұрған 
кең киім сияқты артық әріптері көп әліпби 
де қолайсыз. Бойыңды қысып, тәніңді 
құрыстырып, тырыстырып тұрған тар киім 
сияқты әрпі кем әліпби қолайсыз болады.

* * *
Халық өмірі бір жылдап, он жылдап, 

хәттә жүз жылдап та емес, мың жылдап 
саналады. Сондай ұзақ өмірінің ішінде һәр 
халықтың дағдылы тұтынып келе жатқан 
сөздері, ол сөздерінің біріне-бірі жалғасып 
түзілетін дағдылы жолы, жүйесі, қисыны 
болады. Һәр жұрттың түрінде, тұтынған 
жолында, мінезінде қандай басқалық бол-
са, тілінде һәм сондай басқалық болады.

* * *
Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да 

себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл. 
Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады, 
өз ұлтына басқа жұртты қосамын деген-
дер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға ты-
рысады.

* * *
Өткенді қуғанды қойып – осы күйіңді 

жөндеуге жөн іздеу керек.
* * *

Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім 
қандай болса, мектеп сондай болмақшы. 
Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен 
балалар көбірек білім алып шықпақшы. 
Солай болған соң ең әуелі мектепке 
керегі – білімді, педагогика, методикадан 
хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім.

* * *
Баланы ұлша тәрбиелесең – ұл, құлша 

тәрбиелесең – құл болмақшы.
* * *

Жұрт керегін білетіндер – көп, 

істейтіндер – аз.
* * *

Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады.
* * *

Балам деген жұрт болмаса – жұртым 
дейтін бала қайдан шықсын.

* * *
Қазіргі қазақ мәселелерінің ең зоры – 

жер мәселесі. Жер мәселесі – қазақтың 
тірі я өлі болуының мәселесі.

* * *
Адамға ең қымбат нәрсе – жұрт қамы, 

жұрт ісі.
* * *

Біздің заманымыз – өткен заманның 
баласы, келер заманның атасы.

* * *
Басқадан кем болмас үшін біз білімді, 

бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді 
болуға – оқу керек. Бай болуға – кәсіп 
керек. Күшті болуға – бірлік керек. Осы 
керектердің жолында жұмыс істеу керек.

* * *
Қазақ жем болудан түбінде де-

крет қуатымен құтылмайды, мәдениет 
қуатымен құтылады.

* * *
Біз мәдениетті, өнерлі болуға 

талпынсақ, мақсатқа сонда жетеміз, сон-
да дайын нәрсеге қызығатын болмай, 
барды ұқсатып, жоқты табатын боламыз.

* * *
Біз әуелі елді түзетуді бала оқыту ісін 

түзетуден бастауымыз керек.
* * *

Газет – халықтың көзі, құлағы һәм тілі.
* * *

Осы замандағы жан таңырқарлық 
нәрсенің бәрі ғылыммен табылған. Адам 
баласын көкте құстай ұштырған, суда 
балықтай жүздірген – ғылым. Дүнияның 
бір шеті мен бір шетіне шапшаң ха-
бар алғызып тұрған – ғылым, отарба, 
откемелерді жүргізген – ғылым.

* * *
Тілеусіз, мақсатсыз адам болмаған 

соң, талассыз, тартыссыз да адам жоқ. 
Әркім әліне қарай таласады, тартысады. 
Талас, тартыс табиғаттың негізгі заңының 
бірі.

* * *
Біз де тіліміз бұзылмай сақталуын 

тілесек, өзгелерше әуелі өз тілімізбен 
оқытып, сонан соң басқаша оқытуға 
тиіспіз.

* * *
Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі 

сыншы болуы керек.
* * *

Мойындағы борышты білу – білім ісі, 
борышты төлеу – адамшылық ісі.

* * *
Халықты қаңсылату – обал, халықты 

зар жылату – мейірімсіздік, халықты 
тамақ үшін сату – иттік.

* * *
Қандай сәулетті сарайлар болсын, 

қандай сымбатты, я кескінді суреттер бол-
сын, қандай әдемі ән-күй болсын сөзбен 

сөйлеп суреттеп көрсетуге, таныстыруға 
болады. Бұл өзге өнердің қолынан 
келмейді.

* * *
Қайраткер басын бәйгеге тігіп іс 

қылуын айып көрмейді, адамдық деп 
біледі. Басын қорғап, мақсатын іздемей 
қалу – оған өлім.

* * *
Ұлттық езгі – ұлттық сезім туғызбай 

тұра алмайды.
* * *

Русьтің Жаңа жылы қыстың қақ орта-
сында, сақылдап тұрған суықта келеді. 
Біздің Жаңа жылымыз қандай сүйкімді. 
Жылы уақытта келеді. Табиғаттың  өзі 
еміреніп, жан-жануарлар түлеп, дала да 
жаңғырып, түрлене бастаған кезде келеді.

* * *
Білімдіден не пайда білгенін көпке айт-

паса, үйреткеннен не пайда қайырымы 
қайтпаса.

* * *
Көсем сөз әлеуметке басшылық 

есебінде айтылатын сөз болғандықтан, 
жұрт ісіне мәні зор болады. Басшылығы 
дұрыс болса, әлеуметті түзейді. Теріс 
басшылық қылса, әлеуметті адастыра-
ды. Солай болған соң көсем сөз жазып, 
әлеуметке басшылық қылатын адам көпті 
көрген көсем, білімді адам боларға керек.

* * *
Балаларға көп үйретем деп, асығып 

шала-шарпы үйретуден, аз да болса, 
анықтап нық үйрету абзал.

* * *
Бала бастауыш мектепте бар пәнді тек 

ана тілінде ғана оқуы керек.
* * *

Әліпби деген – тілдің негізгі дыбы-
старына арналған таңбалардың жұмағы. 
Неғұрлым тіл дыбыстарына мол жет-
се, арнаған дыбысқа дәл келсе, оқуға, 
жазуға жеңіл болса, үйретуге оңай болса, 
заманындағы өнер құралдарына орнатуға 
қолайлы болса, соғұрлым әліпби жақсы 
болмақшы.

* * *
XX ғасырға дейін түріктің тілін аз-

дырмай асыл қалпында алып келген, тіл 
турасындағы абырой мен алғыс қазаққа 
тиісті.

* * *
Сырттан бірен-саран жат сөздер келсе, 

оны жаншып, кеміріп, өз тілінің қалпына 
түсіріп алған – қазақ. Жатжұрттың шалығы 
тимесе, кәсібі, ғұрпы өзгерілмесе, жалғыз 
тіл өзгерілді деп айтуға тіпті жол жоқ. 
Қазақтың тілі өзгерген тіл деп айтуға жол 
жоқ болса, емлесін де қисық деп айтуға 
жол жоқ, қазақта тілінің табиғатына хилаф 
келетін емле жоқ. Еділден бастап Ертіске 
дейін, Оралдан бастап Ауғанға дейін 
қазақта тіл де бір, емле де бір.

* * *
Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын 

аңдaғанынша, қиялдың меңзеуін 
меңзегенінше, көңілдің түйін түйгенінше 
айтуға жарау.

ҚАЗАҚ ОТБАСЫНДАҒЫ БАЛА ТӘРБИЕСІ
ұстауымыз қажет. Балаға айналасындағы 
өмір шындығы ауадай қажет. Ең ал-
дымен өз ұлтымыздың әдебиеті мен 
мәдениеті, салт-дәстүрімен, тілімен, та-
рихымен, өнерімен тереңірек таныс бо-
луы тиіс. Осындай талап тұрғысында 
әке мен шеше және баланың басқа 
да ересектерінің өзара жақсы қарым-
қатынас, көңіл-күй ерекшеліктері, жүріс-
тұрысы, еңбексүйгіштігі, ізденістері бәрі 
балаға өнеге.

Осы орайда баланың ата-ананың 
өзара тату-тәтті  сыйластығы, 
мейірбандық пен ыстық ықыласы, 
сөйлеген сөздері бәрі-бәрі балаға ерек-

ше әсер етеді. Отбасындағы ұрыс-керіс, 
орынсыз жанжал, балағат сөздер баланы 
жақсы әдетке тәрбиелейді. Өйткені бала 
іштей тынып, не істерін білмейді. Өз ата-
анасының оғаштау мінезі балалардың 
дөрекі, тілазар, қатыгез, өзімшіл болып 
өсуіне әсер етеді.

Жас ұрпағымыз, өзіміздің келешегіміз 
кішкентай ғана сәбидің нағыз азамат 
болуына ықпалды ортаның бірі жолдас-
жорасы, достық қарым-қатынастары, 
мінез-құлықтарын білгені жөн. Олардың 
өзара қарым-қатынасына құрметпен 
қарауы керек. Ата-ананың себепсіз 
ренжіп, қабақ шытып, осы балаларды 

неге ертіп келесің, басқа достар табылма-
ды ма? … дегендей сөйлеуі дұрыс емес. 
Мұндай көзқарас баланың намысына 
тиеді, қатты мазалайды.

Сонымен қатар бала өмір сүріп 
отырған өзінің үйінің ішіндегі әрбір заттың 
өз орнында тұруы да аса маңызды. Себебі 
үй ішіндегі заттар, бұйымдар шашылып 
жатса, ата-ана қарамаса баланың мінезі 
де алқын-жұлқын тартып, бойынан са-
быр кетеді. Баланың сабаққа тыңғылықты 
әзірленуде тиісті жағдай жасау ата-ананың 
тікелей міндеті. Ықыласымен  оқымайтын 
баладан нашар оқушы шығады.

М.ТӨЛЕУЛИНА,
Бірлік орта мектебінің бастауыш 

сынып мұғалімі.

Ахмет Байтұрсынұлы -150 

Біз кейін қалған халық – алға басып, 
жұрт қатарына кіру керекпіз!
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Сарқан қаласында ғұмыр кеш-
кен, ширек ғасыр бір жүрген ардақты 
досымыз Қабанбаев Тұрсынғали 
Өмірбайұлының тірліктегі татар 
дәмі таусылмағанда желтоқсанның 
27-сінде 73 жасқа толар еді. 
Жаратқанның жазуына шара бар 
ма?! Өзі әнші, ақындығы бар сері жігіт 
еді. Қарапайым қалпында өмірден 
озды. Сегіз отбасы достығымыз жа-
расып, мына өмірдің қуанышы мен 
қайғысын бөлісіп жүруші едік. Жаз-
мыштан озмыш жоқ?!

Достар едік ойнап – күліп бір жүрген,
Шын пейілмен достық сезім білдірген.
Тұрсынғали әнші достың кешегі,
Бізді тастап кететінін кім білген?!
Әнді салып отырыстың гүлі едің,
Жиналғандар шымырлатқан жүрегін.
«Ояу жатшы сәулем – айың» әлі есте,
Кіргізетін көңіл – күйдің реңін.
Тірі болсаң жетпіс үшке келер ең,
Немереден шөбереңді көрер ең.
Позкатайдың маңдайынан бір иіскеп,
Бесігіне шөбереңнің төнер ең!
Тұрсынғали досымызды еске алып,
Туған күнге жиналамыз кешке анық.
Артта қалсын Тиыштығым деуші едің,
Отыр міне жанарынан жас тамып.
Қаза деген бір Құдайдың қолында,
Қарсы тұрған кім бар екен жолында.
Аман болса бала – шаға, дос – жаран,
Құран оқып бағыштайтын соңында.

Бір топ достары атынан Нүсіпхан Ақжолов.

Диханбаев Төкен ағамыздың қайтпас сапарға аттанғанына 
желтоқсанның 24- жұлдызында 40 күн болады. Осы аралықта 
біз ағамызды сағынып қалыппыз. 
Сағыныш демекші, Төкен ағаның ру-
хына сағынышпен жүректен шыққан 
лебізіміз еді...

Ақ қағазға түсті сөзім сағынып,
Беу дүние, қалдың неге тарылып.
Қалды туыс аттандырып, арулап,
Артыңызда көз жасына малынып.
Біз ажалға қарсы тұра алмадық,
Ағажанды алып қала алмадық.
Қолдан келер құдірет жоқ амал не,
Үзілмейді ұрпақ жолы жалғанып.
Балаларың қалды артыңда папалап,
Немерелер зар жылайды аталап.
Жүр ғой әне Шолпан тәтем қамығып,
Өзің жатқан бейіт басын жағалап.
Төке аға, жүзіңізді сағындық, 
Өткір нұрлы көзіңізді сағындық. 
Шоқтығы биік өзіңізді сағындық, 
Бірге жүрген кезімізді сағындық. 
Ерте ме, кеш пе біз де ол жаққа барармыз,
Сағынғаннан  құшағымызға алармыз.
Жатқан жерің жайлы болсын, жан аға,
Сағынышпен сізді еске аламыз!
Сағынышпен еске алушы: күйеубаласы Садуақас-

Бақытгүл.

Жақында дүниеден өткен асыл до-
сымыз Диханбаев Төлепберген 
Нұрғазыұлын бұл күндері сағынышпен 
еске аламыз. 1947 жылы Алмалы ауы-
лында өмірге келген ардақтымыз асыл 
жарын аялады, балапандарын шексіз 
әкелік махаббатқа бөледі, дос қадірін 
білді. Ауыл шаруашылық саласында 
адал қызмет етіп, кісілік келбетін танытты. 
Биік парасатымен, шексіз адалдығымен, 
көшелі көпшілдігімен, әдемі әзілімен 
әрдайым бәрімізді баурайтын. Сол қасиеті 
сағындырды бізді. Кіршіксіз арын кірлетпей 
өткен міне, осындай азаматпен, асыл до-

спен мәңгіге қоштасқанымызға да 40 күн толып отыр.
Артында қалған жұбайы Шолпанның, қыздары Роза, Салта-

нат, Гүлжанаттың ауыр қайғыларын бөлісіп, көңіл айтамыз. 
Қырық күндік асы 24 желтоқсан күні «Гранд Холл Сарқан» 

мейрамханасында берілетін асыл азаматымыздың мекені жұмақ, 
мінгені пырақ болсын! Қош, Асыл дос! Жарқын бейнең, жылы 
жүзің әрдайым есімізде, жүрегіміздің түкпірінде сақталады.

Жоқтаймыз жоқтағанмен оралмайды,
Халқымен амандасып қол алмайды.
Артында достары, біздер барда,
Есімі Досымыздың жоғалмайды. 

Сағына еске алушылар: Қалиасқаров Мейрамғали, 
Даутов Оралхан, Тілемісов Тимур, Бейсембаева Күләтай, 
Сәрсембаев Азамат және Тәжиевтер отбасы.

ЕСКЕ АЛУ 

20 декабря текущего года ЕНПФ проводит 
очередной «День открытых дверей». Тема 
предстоящей встречи «Цифровой ЕНПФ». 

Как ранее сообщалось, более 93% от обще-
го объема услуг оказываются пенсионным фон-
дом дистанционно: на сайте, в мобильном при-
ложении ЕНПФ, в автоматическом формате. 
Практически весь цикл пенсионных услуг – от 
открытия пенсионного счета до получения вы-
платы – сегодня реализуется посредством со-
временных электронных технологий. При этом 
сервисы ЕНПФ постоянно совершенствуются: 
появляются новые функции и возможности со-
гласно запросам потребителей и современным 
трендам.

Участники мероприятия «День открытых 
дверей» подробно познакомятся с самыми ак-
туальными и востребованными на сегодняшний 
день электронными сервисами Фонда в «Лич-
ном кабинете» на сайте Фонда, в мобильном 
приложении БЖЗҚ/ЕНПФ, а также в мессен-
джерах и социальных сетях (чат-бот, телеграмм 
канал и т.д.) для полноценного получения на-
селением пенсионных услуг.

Специалисты Фонда дадут разъяснения о 

ЕНПФ приглашает всех желающих принять 
участие в Дне открытых дверей

порядке работы каждого сервиса в «Личном ка-
бинете», в том числе: как рассчитать прогноз-
ную пенсию через «Пенсионный калькулятор», 
просмотреть выписку с индивидуального пенси-
онного счета, подать электронное заявление на 
выплату пенсии по добровольным взносам или в 
связи с бессрочной инвалидностью 1 или 2 груп-
пы, просмотреть статус этого заявления и многое 
другое. 

Помимо этого, ответственные работники под-
разделений ответят на все вопросы, касающиеся 
пенсионной накопительной системы, и предоста-
вят индивидуальные консультации всем желаю-
щим.

Напоминаем, что «День открытых дверей» 
пройдёт в онлайн-формате 20 декабря.

Для участия в мероприятии каждому участ-
нику необходимо перейти по ссылке (https://enpf.
webex.com/weblink/register/r23b34e72d4d6be7
b2bcdfd8e5ab0d647). После чего ввести номер 
event-совещания: (25186925207) и пароль event-
совещания: (20122022).   

АО «ЕНПФ» ждет своих вкладчиков, получа-
телей и всех желающих на «День открытых две-
рей»!  

Преступный 
бизнес, в который 

вовлечены предста-
вители всех слоёв 

населения.
Им промышляют 

и обычные гражда-
не, стремясь про-

кормить семьи, и те, 
кто у власти, поль-

зуясь своей без-
наказанностью. На 
сегодняшний день 

браконьерство – бич 
общества, нанося-

щий непоправимый 
урон природе. В 

законодательстве 
существует статья 
337 УК РК, которая 

говорит об этом. Но 
какую, же опасность таит 

в себе это явление? По-
чему так сложно бороть-

ся, с браконьерством?
 В регионах, местные 

жители поднимают во-
прос о катастрофическом 
исчезновении представи-
телей дикой фауны, при-

чем не, только крупных 
животных.  

Одно дело, когда человек 
идет на охоту с простым ру-
жьем и строго следует прави-
лам охоты — в силу ли своих 
убеждений, в силу ли того, 
что у него просто нет денег на 
снегоход или на наворочен-
ный джип с последней маркой 
охотничьего ружья. Но вот та-
ких как раз меньшинство и  со-
всем другое, когда охота пре-
вращается в убийство.

 В качестве примера можно 
было бы привести архара за 
убийство которой, назначены 
немалые штрафы и введена 
уголовная ответственность, 
так ущерб за архара составля-

Браконьерство - преступление 
против нашей планеты

ет  - 3 607 500 тг , дикого каба-
на - 481 000 тг, косули -  240500 
тг, дрофы – 1683500 тг, сокола 
-  1924000 тг. Но и этого, одна-
ко, оказывается мало — рогами 
архара торгуют по-прежнему в 
открытую и объявления мож-
но найти в интернете. Вопрос 
о введении моратория на вар-
варский отстрел диких живот-
ных, в списке которых, как ни 
странно,упоминаются даже 
краснокнижные. На данный мо-
мент положение спасают толь-
ко заповедники и особо охра-
няемые природные территории 
(ООПТ). В настоящее время на 
территории Государственного 
Национального природного пар-
ка «Жонгар Алатау» введен за-
прет на охоту. Это означает, что 
на территории национального 
парка охота строго запрещает-
ся. Площадь парка составляет 
356022 га, ООПТ открылся и 
начал функционировать с 2010 
года,  жители территории при-
родоохранной зоны знают о ор-
ганизации.. Государственные 
инспектора  организации ведут 
беседы консультации и читают 
лекции во всех школах сельского 

округу на различные темы свя-
занных с охраной проироды, в 
частности про незаконную охо-
ту.

Площадь в Казахстане всех 
ООПТ не превышает 23 мил-
лионов гектаров, в то время 
как охотничьи угодья состав-
ляют почти 118 миллионов 
гектаров, и тут, как говорится, 
почувствуйте разницу. Отсюда 
можно сделать вывод: в стране 
много охотников, в том числе 
иностранных, готовых платить 
деньги за убийство животных.

Массовые ранее виды ста-
новятся редкими, а кого не 
убьет суровая зима, добьет 
безжалостное ружье охотника. 
Потому что, как ни крути, мне-
ние специалистов и зоологов 
сходится к одному — именно 
охотники виноваты в том, что 
Красная книга становится тол-
ще и пополняется новыми ви-
дами, даже более того — в ней 
все чаще появляются «черные 
страницы».

А.АБИШЕВ,
государственный инспектор

 Сарканского филиала.
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ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

1987 жылы Новопокровка орта мектебін бітірген сегізінші сынып түлектері сы-
ныптастары Тыныбаев Ерік Құсайынұлына аяулы анасы

Төлегенқызы Нүкеннің 
қайтыс болуына байланысты қайғысын бөлісіп, қайғыра көңіл айтады.

Қазақстанның мәдениет және спорт 
министрі Дәурен Абаев көрме жұмысын 
ұйымдастырғаны үшін өзбек тарапына 
алғысын білдірді. «Әлішер Науаи мен 
Абайдың шығармашылығы – жалпы 
адамзат құндылықтарының қалыптасу 
үлгісін бейнелейтін ұлы мұра. Екі ойшыл 
әртүрлі уақытта өмір сүрсе де, оларды гу-
манизмге деген ұмтылыс пен поэзиядағы 
реформаторлық рух біріктіреді. Екеуі де 
бауырлас халықтың рухани тірегі», – деді  
Дәурен Абаев.

Өз кезегінде Өзбекстан Премьер-
Министрінің орынбасары, Туризм және 
мәдени мұра министрі Әзиз Әбдіхақымов 
қазіргі уақытта түркі халықтарының мәдени 
мұрасын сақтау және қалпына келтіру 
бойынша үлкен жұмыстар жүргізіліп 
жатқанын атап өтті. «Қазақтың ұлы жа-
зушысы Абайдың шығармашылығына 
арналған көрменің ашылуы – Өзбекстан 
мен Қазақстан арасындағы достықтың 
нығайып келе жатқанын айғақтайды. 
Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, 
Қазақстанның мәдениет және спорт 
министрі Дәурен Абаевқа «Өзбекстанға 
қош келдіңіз» деп айтқым келеді. Бүгін 
ашылған көрме Ұлы ойшыл Әлішер 
Науаидің гуманистік дәстүрлерін сақтаған 
Абай шығармашылығын жақсы түсінуге 
мүмкіндік беретініне сенімдіміз. Оның 
шығыс пен батыстың бірлігі туралы, 
әлемдік мұраны игеру қажеттілігі, энци-
клопедизмге ұмтылу, адам табиғатын 
жетілдіру туралы идеялары қазіргі кезеңде 
де өзектілігін жоғалтқан жоқ», – деді Әзиз 
Әбдіхақымов. 

Ташкентте Абай Құнанбайұлының шығармашылығына 
арналған көрме ашылды    

Өзбекстанның бейнелеу өнері галереясында қазақ жазушысы және ойшылы Абай 
Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығына арналған «Абай. Бауырлас халықтардың мұрасы» 
атты көрме ашылды.

Көрменің ашылу салтанатына Өзбекстан Премьер-Министрінің орынбасары, Туризм және 
мәдени мұра министрі Әзиз Әбдіхақымов, Қазақстанның мәдениет және спорт министрі Дәурен 
Абаев, Қазақстанның Өзбекстандағы елшісі Бейбіт Атамқұлов, «Жидебай-Бөрілі» Абай музейінің 
директоры Тұрдықұл Шанбай, Бейнелеу өнері галереясының директоры Камола Акилова мен зи-
ялы қауым өкілдері қатысты.

Мамырбаев Сайлаухан Турысбековичтің атына тіркелген Сарқан ауданы, 
Бақалы ауылдық округі, Тасқұдық  ауылы, Тасқұдық көшесі № 37 үйдің (кад.№ 03-263-
004-440) мемлекеттік тіркеу актісі, тех.паспорты, актісі жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп танылсын.

Жармуқамет Ұлболсын шаруа қожалығының атына тіркелген мөр жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп танылсын.

Ерденбеков Ербол Токтаровичтің атына ҚР ІІМ 08.06.2020 жылы 046311291 
нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Бәсекеге қабілетті ұрпақ 
балабақшадан басталады

Еліміздің болашағы – жас ұрпақты тәрбиелеуде бірінші бесік отбасы, ата-ана 
тәрбиесі болса, екінші бесік – білім беру мекемесі. Мектепке дейінгі кезіндегі алғашқы 
баспалдағы. Әсіресе, балабақшадағы тәрбие бала табиғатына ерекше әсер етіп, оған 
өмір бойы өшпестей із қалдырады. Заманға лайық тәрбие мен білім беру жұмысын 
кешенді ұйымдастыру жаңа технологияларды, тың идеялар мен шығармашылық, 
иновациялық жаңашылдықты қажет етеді. Сондықтан жас ұрпаққа білім беруді үздіксіз 
жетілдіру мәселесі толассыз күн сайын өзгеріп тұрған әлеммен бірге жүрері анық.

Еліміздің айқын мақсаттарының бірі-бәсекеге қабілетті жас ұрпақты жан-жақты 
жетілген, парасатты азамат етіп тәрбиелеу.

Қай елдің болмасын өсіп өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның 
білім беру жүйесінде, даму бағытына тікелей байланысты екені белгілі. Осы тұрғыдан 
алып қарағанда жеке тұлғаны дамытуға қызмет ететін білім мен тәрбие негізі – бастау-
ышта, барша білімнің іргетасы да осында қаланады десек те, білім мен тәрбие өзегі – 
балабақшадан бастау алатынын бүгінгі күні білім беру әлемінде дәлелденіп отырғаны 
айқын.

Тәрбиенің тал бесігі – балабақша табалдырығынан бастау алып, ізгілік пен 
парасаттылыққа жол көрсетер іргелі орынның бала тәрбиесінде маңызды рөл 
атқаратынын есімізден шығармағанымыз абзал. Тағылымды тәрбиенің тәлімін бала 
бойында қалыптастыратын, ұлтжандылық пен адамгершілікті жүрегіне ұялататын 
тәрбие ошағының қазіргі таңда бәсекеге қабілетті жас ұрпақ тәрбиелеуде өзіндік орны 
мен үлесі қомақты.

Ғибратты сөздердің легінен жақұт теріп, інжу тізген дана халқымыз бала тәрбиесінің 
маңыздылығынан түйінді сөз, салиқалы ой өрбіткен.

«Бір жылдығыңды ойласаң, тал ек, бүкіл ғұмырыңды ойласаң, бала тәрбиеле» де-
ген дана сөздің асылдығынан үкілеген үмітіміз – бала келешегінің кемеліне аса мән 
бергенін аңғарамыз.

Тәрбие – баланың сәбилік шағынан бесік жырымен бірітіндеп іске асырылып, са-
насына орнығып отыратын ұзақ үрдіс. Сондықтан, болашақ иелері бүгінгі балабақша 
тәрбиеленушілер екенін естен шығармай, оларға ең алдымен адами құндылықтарды 
бойларына сіңіруге еңбектенуіміз қажет. Осы тұрғыда біздің ұжым бүлдіршіндердің 
жүрегіне сәуле шуағын сеуіп, келешекке ұмтылдыруға бар күш-жігерін аямай жұмсап 
келеді.

Г.МУЛКАМАНОВА,
"Балдырған" бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі.

«Абай. Бауырлас халықтардың 
мұрасы» көрмесі келесі негізгі 
бөлімдерден тұрады: - Көшпелі мәдениет 
Абайдың қалыптасуының негізгі фак-
торы ретінде; - Әлішер Науаидің Абай-
ды қалыптастырудағы рухани тәлімгер 
ретіндегі рөлі; - Абай өмірінің негізгі 
кезеңдері; - Суретшілер Ә. Қастеев, Ө. 
Таңсықбаев, Е. Сидоркин, Н. Өтепбаев 
және т. б. шығармаларындағы Абай 
кейіпкерлері мен сюжеттері. 

Көрмеде қазақтың дәстүрлі тұрмысы, 
сәндік-қолданбалы өнері, кескіндеме, 
графика, Абай туралы басылымдар, 
оның шығармалары ұсынылған. «Абай. 
Бауырлас халықтардың мұрасы» көрмесі 
Ташкентте 19-30 желтоқсан аралығында 
өтеді.Сонымен қатар, бүгін Ташкент-
те Абай Құнанбайұлы ескерткішіне гүл 
шоқтарын қою рәсімі өтті.

 
ҚР МСМ баспасөз қызметі.

ШЖҚ "Сарқанжылу" МКК -і  2023 жылдың 1 
қаңтарынан 2022-2023 жылумен қамтамасыз ету

 бойынша қызметтер тарифіне өзгерістер 
енгізілгені туралы хабарлайды  1Гкал-ға  

Жеке тұлғалар есептеу құрылғылары барларға – 3300,2 тг
Жеке тұлғалар есептеу құрылғылары жоқтарға  – 4189,9 тг
Жеке тұлғалар есептеу құрылғылары жоқтарға 1 шаршы метрге– 159,2 тг
Есептеу құрылғылары жоқ бюджеттік ұйымдар үшін – 15141,2 тг
Есептеу құрылғылары бар бюджеттік ұйымдар үшін – 5193,1 тг
Есептеу құрылғылары жоқ басқа тұтынушылар үшін – 9573,4 тг
Есептеу құрылғылары бар басқа тұтынушылар үшін – 7275,5 тг
(НДС- пен бірге)

ГКП на ПХВ "Сарканжылу"  уведомляет об
 изменении тарифа на услуги теплоснабжения  с 1 

января  2023 года на отопительный сезон 2022-2023  
за 1 Гкал 

Население с ПУ- 3300,2 тг
Население без ПУ- 4189,9 тг
Население без ПУ за 1 м2 – 159,2 тг
Бюджетные организации без ПУ – 15141,2 тг
Бюджетные организации с ПУ- 5193,1 тг
Прочие потребители без ПУ – 9573,4 тг
Прочие потребители с ПУ – 7275,5 тг
(с НДС-ом )
ШЖҚ "Сарқанжылу" МКК-і 
Раб. тел 2-54-89 Өрік. 


