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Ел рәміздЕрінЕ – 30 жыл

Құрметті, аудан тұрғындары!

Сіздерді Қазақстан Республикасы Мемле кеттік 
Рәміздері күні мерекесімен шын жүректен құт
тықтаймын! 

Қазақ халқының өткеніне көз жүгіртіп, тарихи 
бастауларға терең үңілсек, таңбаны пайдалану дәстүрі 
ежелден, сонау  көне түркі заманында пайда болғанын 
білеміз. Бұл дәстүр ұрпақтанұрпаққа жалғасып, бү
гінге жетіп отыр. Қазақ халқының бол мысбітімі еліміз 
тәуелсіздік алғаннан кейінгі қабыл данған Мемлекеттік 
Рәміздерімізден көрініс тапты.

Тәуелсіз Қазақстан тарихында 1992 жылдың 2 
маусымында Республика Жоғарғы Кеңесі қа зақ хал
қының егеменді мемлекет болған жаңа рә міз де рін 
бекітті. 1992 жылғы 4 маусым күні «Қазақстан Рес
публикасының Мемлекеттік Туы туралы», «Мемле
кеттік Елтаңбасы туралы», «Мем лекеттік Гимнінің 
му зыкалық редакциясы ту ралы» тарихи заңдарға қол 
қойылды.  

Сол күннен бүгінге дейін, міне, 30 жыл уақыт өтті. 30 
жыл желбіреген туымыздың ас тында Қазақстан халқы 
егемен елде татутәт ті өмір сүріп жатыр. Мемлекеттік 
Рәмізде ріміз ді құрметтеу, халық жүрегінің лүпілін 
түйген кере мет музыкалық туынды ӘнұранГимнді 
білу, жанжүрегімізбен шырқау – балабақшадағы 
бүл  дір шіндерден бастап барлығымыздың басты 
міндетіміз.

Ел тәуелсіздігі мен Мемлекеттік рәміздер – егіз 
ұғым. Рәміздер – саяси тәуелсіздік пен егемендіктің 
бірегей белгілері. Мемлекеттік рә міздер – мемлекеттің 
мызғымас негіздерінің бірі. Мемлекетті мемлекеттік 
саяси рәміздерінсіз елес тету мүмкін емес.      

Сондықтан бүгінгі мерекенің орны ерекше, 
мәртебесі де биік. Себебі бұл тек мерекелі күнді атап 
өтумен ғана шектелмейді, бұл мереке бізге үлкен 
міндеттер жүктейді. Ол міндет – кейін гі жастарымызды, 
жеткіншектерімізді ел үшін еңбек етуге, Отанды сүюге 
тәрбиелеу. Мемле кет тік құндылықтарға құрметпен 
қарауды қалып тастыру. 

Сіздерді бүгінгі мерекемен құттықтай отырып, 
еліміздегі тыныштық пен бейбіт күннің қадірін білейік 
дегім келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, 
көгімізде қыран самғап, көк Туымыз асқақ тай берсін, 
ағайын! Мереке баршаңызға құтты болсын!

Құрметпен, 
аудан әкімі Асқарбек Есжанов

Шынында иісі қазақ үшін Мемле
кеттік рәміздер – еліміздің өткені, 
бү гіні мен болашағы арасындағы 
са  бақ  тастық тың жарқын бейнесі. 
Ұл ты  мыздың рухын, салтсанасын, 
хал   қы  мыздың қаһарман   ды ғы мен да
налығын, болашаққа ар мантілегін, 
үмі  тін жеткізетін киелі құнды лық тар. 

Мемлекеттік рәміздер – бұл кез 
келген мемлекеттің егемендігі мен бір
тұ тастығын бейнелейтін, оның ажы
рағысыз атрибут тарының бірі. Мем
ле кеттік рәміздер күнін атап өтудің 
басты негізі – Отанға деген сүйіс пен
шілікті, ұлтқа деген патриотизмді қа
лыптастыру, ел идеяларын кеңінен 
дә ріптеу және дамыту. Мемлекеттік 
Ту, Елтаңба, Әнұранға деген құрмет 
сезімін қалыптастыру. 

Мемлекеттік рәміздер – ел дамуы
ның ажырамас бөлігі. Сондықтан қа
зақс тандықтардың осы рәміздерге 
деген құр меті, оларды бойтұмардай 
қастерлеуі ерек ше сезіліп тұрғанын 
көр генде кеудеңде мақтаныш сезімі 
кер нейді. Рәміздер ар қылы елімізді 
бүкіл әлем таниды. Өйт кені онда 
қазақ халқының бастан өткіз ген 
тарихы, мә дениеті мен дәстүрі кө  рі ніс 
береді. Жас тардың отансүйгіштік се 
зімін оятады, патриотизмге үндейді, 
ба  тылдыққа тәр биелейді. Алғашқы 
жыл  дар дағыдай емес, қазіргі кезде 
елі міздің Әнұраны мә тінін білмейтін 
жан кемдекем. Ол насихаттың жемісі 
десек, қателеспейміз.

Рәміздер балабақшаларда да, 
мек теп терде де, жоғары оқу орын 

дарында да, мемлекеттік меке ме
лердің ғимарат та рында да көрнекті 
орындарға орна ластырылған. Бала
бақша бүлдіршіндері оң қолының 
ала қанын жүрек тұсына қойып 
«Менің Қазақстанымды» шырқа
ғанда ерекше бір сезімге бөленетінің, 
жігерленіп қанаттанатының рас. Бұл 
ел болашағы   жастардың өз Отанын, 
өз жерін, өз елін қорғауға деген 
сезімін оятып, се німін нығайтатыны 
анық. Балабақша тәрбиеленушілері 
мен мектеп оқу шы лары еліміздің 
Әнұраны мәтінін атааналарынан да 
жақсы біледі десек, дұрыс айтқан 
болар едік.

Келер ұрпақтың бойына Отанға 
деген адалдықтың нышаны саналатын 
Мемлекеттік рәміздерімізді құрметтеу 

қасиетін дарыту – біздің басты па
ры зымыз.Тұғыры биік, ғұмыры ұзақ  
рәміз деріміздің беделі жыл санап 
көтеріліп,  елдің игілігіне қызмет 
жасауда. Мұның бәрі еркіндіктің 
ақбоз атының кең дала атамекенде 
көсіліп шауып, азаттықтың көк 
туын еркін самғатып, ана тіліміздің 
мәртебесін көтеріп, кең тыныстаған 
жылдар шоғы рының жемісті қолтаң
басы сынды. Шынында еліміз азат
тық алғалы күніміз – шұғылалы, 
жұлдызымыз – жоғары, бақ құсымыз 
– баянды, тірлігіміз – бақуатты. 
Ендеше еркін елде тектіліктің 
туындай Мемлекеттік рәміздеріміз 
мәңгі жасай бермек!

Гауһар ҚОЖАХМЕТОВА

Елдіктің алтын тұғыры

“Елтаңбам мен елдігімді бәрі ұққан,
Айналайын қазақ деген халықтан.
Күн бейнелі шаңырағым нұр шашып,
Уықтары бірлігімді танытқан.

Жұлдызым тұр жарқыраған жоғары,
Қонақжаймыз арылмаған қонағы.
Мызғымаса бірлігім мен тірлігім,
Бағымыз боп, бақыт құсы қонады.

Ай мүйізді алтын қанат пырағым,
Қайсарлықтың бейнесі деп ұғамын.
Бабалардың рухынан қуат ап,
Бейбітшілік күзетінде тұрамын” 

деген өлеңмен кестеленген өр 
рухымыздың шырақшысындай 
мемлекеттік рәміздеріміздің салтанат 
құрып, көк туымыздың бейбіт аспан 
көгінде қалықтап, әнұранымызды жан-
жүрегімізбен шырқап, елтаңбамызды 
құдіреттей құрметтегенімізге де 30 
жылдың бедері болыпты. 

мемлекеттік рәміздердің 
мәртебесі асқақ

Мемлекеттік рәміздер – мәдениет пен 
тарихтың айнасы, ол – халықтың ұлттық 
санасын оятуға, елдігіміздің бұрын-соңды 
болмаған баянын мазмұндауға қызмет ететін 
белгілер. Елтаңбамыз елдігімізді айшықтаса, 
көк байрағымыз ашық аспан астында 
алаңсыз желбіресе, кеудемізді толқыныс 
кернеп, әнұран шырқалғанда ерекше сезімге 
бөленеміз. Бұл – елін сүйетін әрбір қазақ 
баласының бойында бар қасиет. Ол мемлекет 
айбынын да асқақтатады. 

Тәуелсіздік атты баға жетпес құндылыққа әуелі 
Тәңір қалауымен, сонан соң атабабамыздың 
толассыз күресімен қол жеткіздік. Тарихымызды 
ұмытпаймыз, санамызда жаңғыртып, кейінгіге өнеге 
етеміз, басымыздағы бағымызды бағалаймыз. 
Азаттықтың ақ таңы атқалы ордалы отыз жылдан 
асты, енді міне, Мемлекеттік рәміздеріміздің 
де отыз жылдығына куә болдық. Шүкір, әлем 
картасында Қазақстан атты тәуелсіз ел бар екенін 
дәлелдейтін нышандарымыз Туымыз, Елтаңбамыз 
бен Әнұранымыз бар. 

Қашанда қырандай қырағылық қанында бар текті 
халық бұрыннан құлашын кеңге жайып, ұланбайтақ 
атырапта еркіндікте өмір сүргенді аңсады. Қазақ 
халқының осындай болмысбітімі еліміз тәуелсіздік 
алғаннан кейінгі қабылданған Мемлекеттік 
рәміздерімізден кө рініс тапты. Елтаңбамыздағы 
қанатты пырақ осы ның дәлелі болса керек. 
Елтаңбаның қақ орта сындағы шаңырақ – ең 
алдымен қазақтың қара шаңырағының қасиеттілігін, 
сондайақ жат ты жатсынбай, өзгені өзекке 
теппейтін көңілі дархан, пейілі дария халықтың 
бауырмалдығын, соның арқасында көптеген ұлт 
пен ұлыстың сол қасиетті қара шаңырақ астында 
бір үйдің баласындай күн кешіп жатқанын білдіреді. 
Сонымен бірге Елтаңбамыз ел тарихынан тереңінен 
тамыр тартып, ұлттық рухымызды асқақтатып, 
шаңырағымыздың беріктігін паш етіп, еліміздің 
қанатты тұлпардай ұшқырлығын айғақтап келеді. 
Талай елдің аспанында қалықтаған, әуелеген көк 
байрағымыз бен әнұранымыз Қазақстан атын 
көпке үлгі етіп, жұмыр жүрегімізге мақтаныш сезімін 
кернетті.

Иә, Президент ҚасымЖомарт 
Тоқаев 2022 жылды «Балалар жылы» 
деп жариялады. Жыл басынан бері ба
ла ларды бәсекеге қабілетті ұрпақ етіп 
қалыптастыру мақсатында түрлі ша
ралар қолға алынып жатыр. Әсіресе 
биыл балалар әдебиетіне көптеп көңіл 
бөлінуде. Аудан әкімі Асқарбек Есжанов 
та бұған дейінгі мәжілістерде балалардан 
бар жақсылықты аямайтынын, қолдан 
келгенше оларға шаттық сыйлаудың 
маңызын атап өткен болатын. Кешегі 
1 маусым – Халықаралық балаларды 
қорғау күні қарсаңында расында жала
ғаштық балалар қуанышқа кенелді. 
Сондайақ өңір басшысы мереке күні 
қарсаңында ғана емес, оларға қуаныш 
сыйлау мақсатында жыл аяғына дейін 
тиісті шаралар өз деңгейінде жүзеге 
асатынын жасырмады. 

– Адам өміріндегі ең үлкен бақыт 
– ұрпақ өсіру, бала тәрбиелеу. Бүгінгі 
бала – елдің ертеңі, болашағы, ұлттың 
жалғасы. Қазірден бала тәрбиесіне 
ерекше көңіл бөлуіміз қажет. Өйткені 
өскелең ұрпақ – елдің ертеңгі тізгінін 
ұстар азаматтары. Бар жақсылығын 
балаларына көрсетіп, олардың жан

жақты тәрбиелі, саналы болып ер 
жетуіне қамқорлығын аямайтын мемле
кеттің болашағы да жарқын болмақ, – 
деді аудан басшысы. 

Орталық алаңда өткен «Бала – 
өмірдің мәні» атты мерекелік ша рада 
расында балалардың жүзіне күлкі 
үйірілді. Бірі сондағы ойыншық көлік тер
мен алаңда серуендесе, енді бірі үстел 
үстінде ақ параққа сурет салып жатыр. 
Ол сүгіреттерден әлемді балалар 
көзімен көрдік десек, қателеспейміз. 

«Жылдың үздік ұландары» атан
ған білім, өнер, спорт саласы бойынша 
республикалық сайыстарда жетістікке 
жеткен оқушылар марапат төрінен 
көрінді. Ал республикалық «Ілияс Жан
с үгіров» және «Абай оқулары» бай
қауының жеңімпазы, Таң ауылын дағы 
№118 орта мектептің 8 сынып оқу
шысы Гүлім Алматқызына, облыстық 
«Жас музыканттар» байқауының ІІІ 
орын, облыстық «Бозторғай» балалар 
шығармашылығы байқауының І орын, 
«Жеті өнер» VI Халықаралық шығар
машылық байқауының бас жүлде иегері, 
№246 орта мектептің 9 сынып оқушысы 
Ақберген Ертуғанға және Ұлттық 

бар жақсылық – балаларға
1 маусым – Балаларды қорғау күні. Халықаралық мерекенің 

тарихына көз жүгіртсек, 1950 жылдан бастау алады. Жетпіс 
екі жылдан бері әлемнің бірқатар мемлекеті бұл мерекені атап 
өтуде. Оның ішінде отбасында бала тәрбиесіне басымдық 
беретін Қазақстан да бар. 

ойындар бойынша облыстық және  рес
публикалық турнирдің жеңімпазы, 
Жаңаталап ауылындағы №119 орта 
мектептің 8 сынып оқушысы Нұржұма 
Тұрарұлына Көкшетау қаласындағы 
«Балдәурен» лагеріне жолдама берілді.

Орталық алаңдағы мерекеде бала
ларға базарлық мұнымен шектел
меді. «НОМАД Солар» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің демеушілігімен 
бірнеше өренге бағалы сыйлықтар, 
смартфон табыс етілді. Оған №32 
мектеплицейінің 5 сынып оқушысы 
Ерасыл Болатбекұлы, №201 мектеп
лицейінің 6 сынып оқушысы Роман 
Арманұлы, №203 орта мектептің 9 
сынып оқушысы Азамат Ғарифуллаұлы 
сынды 10ға жуық оқушы ие болды. 

Иә, расында қуанса, бала қуансын. 
Кішкентай өрендердің жүзіне күлкі 
үйірілсе, одан асқан бақыт та жоқ 
шығар, сірә. Мерекелік шарада үстін
үстін үлестірілген сыйлықтар балаларға 
шаттық сыйлағанына шүбә жоқ. Ел 
астанасы Нұрсұлтан қаласына 50 
балаға туристік саяхатқа жолдама 
берілді. 100  балаға «Жаңақорған» ау
данындағы «Талдысу» лагеріне жол
дама үлестірілді. Өзіміздің Жалағаш 
кентіндегі «Ақтерек» сауықтыру лагеріне  
452 балаға жолдама табысталды. 60қа 
жуық балаға велосипед тарту етілді. 

Орталық алаңда әлі де балалардың 
қатары сиреген жоқ. Бәрінің жүзіне күлкі 
үйірілген. Шара соңына жеткен соң мен де 
жұмысыма қарай жүріп келемін, бір сәт 

өткен шаққа көз тастап. Ойлап қарасам, 
біздің кезімізде мұның көбісі болған жоқ. 
Ағаапаларымыз ағаштан һәм темірден 
жасап берген ойыншықтармен ойнап 
өстік. Орталық алаңдағы ойын алаңы 
да балаларға толы. Біздің кезімізде 
мұндай да алаңдар жоқтың қасы еді. 
Қазір ше? Аудан орталығының өзінде 
қаншама ойын алаңы бар. Оның үстіне 
бүгінгі шарада Асқарбек Темірбекұлы 
кент орталығынан және Дәуімбай елді 
мекенінен тағы да 2 балалар ойын 
алаңын салуға жұмыс жасалатынын 
айтып, қуантып тастады. Балаларға 
мұнан асқан базарлық бар ма, сірә. 
Жоғарыда айтқанымдай, біздің кезімізде 
мұндай базарлық аз болды. Бірақ сонда 
да балалық шақты сағынасың. 

Балаларды қайдам, бүгінгі мерекелік 
шарадан өзім ерекше әсер алдым. 
Атааналар атынан ұйымдастырған ел 
ағаларына алғыс айтудың да артығы 
жоқ деп ойлаймын. Аудан басшысы 
тек мерекелік күнді ғана емес, тұтас 
бір жылда балаларға базарлық 
үлестірілетінін айтып жатыр. Олар үшін 
бастысы көңіл ғой. Ал оны ел ағалары 
жақсы біледі. Болмаса мерекелік күнге 
арналған шара дәл осындай жоғары 
деңгейде өтер ме еді?. 

Алтынай МҰРАТ,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
І курс студенті
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қарымды қаламгЕр

Бұқарбай  батыр көнекөз  қариялардың  айтуынша, 
1812  жылы  Жалағаш ауданы төңірегінде  дүниеге келген.  
Шыққан  тегі Кіші жүздің Табын  тайпасынан. Оның ішінде 
Теке, одан Атанша болып  тарайды.  Атаншаның баласы 
Құдайсүгірден батырдың әкесі Естекбай туған.  Батырдың 
көзі тірісіндеақ ол туралы жырдастандар дүниеге келген. 

Батырдың 10 жылға жуық жорықтары жайлы әйгілі 
Нысанбай жыраудың «Кенесары Наурызбай» дастанында 
жанжақты суреттелген. Ол кісінің өшпес ерліктері 
жайлы кезінде орыстың атақты саяхатшығалымы 
А.Грен, әскери шенеуніктер, әкелібалалы Рыжковтар, 
по ляк революционер ғалымы А.Янушкевич, академик 
С.П.Толстовтар жазып кеткен. 

Батыр туралы деректер СанктПетербург, Орынбор, 
Омск, Ташкент, Алматы архивтерінде сақтаулы. Мысалы, 
орыс ғалымы А.Грен  Бұқарбайдың қол жинап барып, 
қоқандықтардың  Қарабөгетін  бұзғандығы жайлы былай  
деп баяндайды. «... 1852 году киргизский  (казахский) 
батыр  Бухарбей, восставший  против кокандцев, разрушил 
плотину Кара – Бугут, и с этого времени вода Сыра вновь 
устремилась в русло Джаны – Дарьи...».   Қазақтың атақты 
ақынжазушылары  Базар жырау, Сүйінбай, Ж.Жабаев, 
М.Әуезов, М.Сералин, І.Есенберлин, Т.Ізтілеуов, А.Тоқ
мағамбетов, Ә.Тәжібаевтар, белгілі тарихшығалым 
Е.Бекмахановтар т.б. Бұқарбай  батырдың ерліктерін  өз 
шығармаларына арқау еткен.

Мазар 1993 жылдың көктемінде  Бұқарбай батырдың  
180 жылдығы  қарсаңында  салынған. Ол Бұқарбай  
батырдың  ертеректе құлап қалған  ескі  кесенесінің 
көлемін  алып жатыр.  Қабырғалары  мен  бұрышындағы  
4 бағана селикат ақ кірпіштен қаланған. Көлемі – 20х15 
метр. Мазарға  жапсарлас зиярат етіп келуші кісілер 
түнейтін төбесі  күмбезбен  жабылған  бір бөлме салынған. 
Бөлмеге кіретін есік  солтүстікке қаратылған. Күмбезінің  
диаметрі – 6 метр. Жобаның  авторы  әрі  сәулетші – 
Н.Мұқашев, архитекторы –  Қ.Баекеев.

Айгүл Піржанова,
«Бұқарбай батыр» атындағы 
музейдің ғылыми қызметкері 

бұқарбай батырдың 
кесенесі

Бұқарбай батыр Естекбайұлы (1812-
1898 ж.ж.) – өзінің саналы өмірінің ондаған 
жылын патшалық Ресей, Хиуа және Қоқан 
хандықтарының басқыншылық саясатына 
қарсы күреске арнап, Сыр бойын мекен 
еткен жергілікті қазақ халқының бостандығы 
мен тәуелсіздігі  үшін бес қаруын  белінен  
шешпеген  батырлардың бірі.кЕңЕс

Кездесу барысында аудан басшысы 
барлық салаға көңіл бөлінетінін жет
кізді. Соның ішінде ұзақ жылдардан 
бері тұрғындарды толғандырып жүрген 
мәселе – темір жол үстіне аспалы көпір, 
одан бөлек Дәуімбай елді ме кеніне 
спорт алаңдары, және бірқатар көшенің 
бойына тротуар салынатынын айтты. 
Соны мен бірге Асқарбек Темірбекұлы 
кент тің, ауылдық елдімекендердің 
көр кейтукөгалдандыру жұмыстарына, 
сани тар лық тазалығына жіті көңіл 
бөлетінін еске салды. 

Қоғамдық кеңестің жаңартылған 
құрамының жұмыс бастағанына да екі 
ай уақыт болды. Осы уақыт аралы
ғында кеңес отырыстарында аудан 
көлемінде бірқатар күрмеулі, шешілуі 
тиіс маңызды мәселелер көтерілді. Ол 
жайында Жалағаш аудандық қоғам дық 
кеңесінің төрағасы Оразбек Ахметов 
баяндады. 

Кездесу барысында кеңес мүшелері 
аудан әкіміне тұрғындардың көкейінде 
жүрген әлеуметтік мәселелерге қа
тыс ты ұсыныспікірлерін білдірді. 
Нақ  тырақ айтсақ, бірнеше жылдан 
бері шешімін таппай келе жатқан 
егіс тік және жайылымдық жерлердің 
дауы, күн өткен сайын көтеріліп бара 
жатқан нарық бағасы, көркі кірмей 

тұрған кент сәулеті, жол қозғалысының 
жөнсіздігі, газдандыру жүйесіндегі 
олқы лықтар, көпқабатты үйлердің 
ау ла сында санитарлық тазалықтың 
сақ талмауы және кент ішін көркейту
көгалдандыруға үлес қосуға деген 
тұрғындардың селқостығына қатысты 
мәселелер көтерілді. 

Шын мәнінде осы мәселелердің 
көбін халықтың өзі туындатып отыр. 
Бұл жөнінде кеңес мүшесі Қожатай 
Құлмахан жақсы айтты. 

– Бүгінде халық арасында қым
батшылық мәселесі көп айтылып 
жүр және бағаны реттей алмады деп 
мемлекетті сынға алып келеді. Дұрыс. 
Бағаны тұрақтандыруға байланысты 
құзырлы орындар жүйелі жұмыстар 
жүргізуі тиіс. Алайда мен күнделікті 
куә болып жүрген мына жағдайды 
айтқым келеді. Мәселен, бұрын ауыл  
қаланың асыраушысы еді. Яғни ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің бәрі аудан 
орталығына және қалаға ауылдардан 
жеткізілетін. Етсүт өнімдері, бақша 
дақылдары, мақтамата комби нат
тарына қажетті шикізаттарды (жіп
терді) ауылдағы қойешкінің жүнінен 
алатын. Ал қазірде ауыл халқы 
күнделікті тұтынатын азықтүлігін және 
басқа да тұрмысқа қажетті майда

шүйде заттарын қаладан немесе 
аудан орталығынан сатып алады. Бұл 
– ойландыратын мәселе. Түсінеміз, 
жылданжылға аяқ су тапшылығы 
сезіліп келеді. Алайда ауласынан 
аядай жерге бақша салса, оған су 
табылады ғой. Құдықтың суы бар, 
тіпті болмаған жағдайда тамшылатып 
суару әдісімен ауыз суды үнемдеп 
пайдаланса да бір отбасына жететін 
өнім алуына болады. Жоқ, ауыл 
тұрғындарының көбі олай істемейді. 
Үнемі байқаймын, автобуспен, 
таксимен арнайы жұмыс қылып келіп, 
аудан орталығындағы дүкендерден 
картоп, жуа, сәбіз, қызанақ, қиярын 
келілеп алып кетіп жатады. Сосын 
баға көтерілмей қайтеді? Өзі тауарын 
сырттан тасып отырған алыпсатар 
үшін тұтынушының көбейгені тиімді. 
Тауарына сұраныс артқан сайын 
бағасын да көтере береді. Егер ауыл 
халқы тым болмаса қысыжазы жейтін 
өнімдерін ауласына егіп, жинап алса, 
базардағы тасымал өнімдерге тәуелді 
болмас еді. Тіпті отбасынан ауысқанын 
нарыққа шығарса, бәсекелестік пайда 
болып, баға да тұрақтанар еді. Қыл 
аяғы ауыл тұрғындары буылған 
сыпырғыштың өзін базардан сатып 
алады. Ал сыпырғыш – кішкене ылғал 

болса, қаулап шығатын өсімдік. Оған 
аса бап, күтімнің де керегі жоқ. Мен 
аудан орталығында тұрсам да жеміс
жидек, бақша дақылдарын сатып 
алмаймын. Аулама егіп, өсіремін. 
Саудагердің етіне, сүтіне де тәуелді 
емеспін, қорама мал ұстаймын.

Сонымен бірге біз тазалық, көр
кейтукөгалдандыруды тек әкім ші
лік атқаруы тиіс жұмыс деп түсініп 
жүрміз әлі. Ол – тұрғындардың тіке лей 
қатысуымен бітетін шаруа. Сенбі лік
терде байқаймыз, кейбір тұрғындар 
көшесі тұрмақ ауласын, үйінің ай на
ласын тазаламайды. Мекеме қызмет
керлерінің сенбілікке шыққанын күтіп 
отырады. Ауласына, көшесіне бір тал 
екпейді. Міне, осы жауапкершілікке 
тұрғындарды қалыптастыруымыз ке
рек. Өйткені кент – біздің ортақ үйіміз, 
– деді Қожатай Қожақұлы. 

Ұсыныспікірлерді тыңдаған аудан 
басшысы айтылған мәселелерге бай
ланысты алдағы уақытта жүйелі жұ
мыстар жүргізілетінін жетікізіп, қоғам
дық кеңес мүшелерін ел мүддесі 
жо лында бірлесіп жұмыс істеуге 
шақырды. 

Қуат АХЕТОВ

Бейсенбіде аудан әкімі 
Асқарбек Есжанов Жалағаш 
аудандық қоғамдық кеңес 
мүшелерімен кездесті. Алдымен 
аудан басшысы барлық 
сала бойынша атқарылып 
жатқан жұмыстарға тоқталып, 
алдағы күндері жүзеге асатын 
жобалармен таныстырды. 
Жуырда ғана аудан әкімі 
ұсынған 12,6 млрд теңгені 
құрайтын 53 жобаның 10 млрд  
теңгеден асатын 44 жобасы 
қолдау тапты. Бұл – алдағы 
уақытта ауданымыздың 
әлеуметтік-экономикалық 
әлеуетінің арта түсетінінің 
айғағы. 

жұмыс жанданады, кент көркейеді

Мемлекеттік рәміздердің ішінде Тудың маңыздылығы 
та рихтан белгілі, қазір де қадірқасиеті бәрінен басым 
екені анық. Әңгімемізде кезіндегі байрақ сөзінің мән
мағынасына тоқтала кетсек. Өйткені ту мен бай рақ егіз 
ұғым дегенмен, байрақтың туға қарағанда ана ғұрлым 
ерте пайда болғанын білеміз. Әрі бүгінгі күні маңызы 
мен пішіні ту мен жалауға айналғанын байқаймыз. Қазақ 
қоғамында тудың көтерілуі, тудың тігілуі – халықтың бір 
жерге ұйысып, ел болғанын білдіретін әлеуметтік ұғым. 
Ту, байрақ – көшпелілердің мемлекеттілігін айқындайтын 
басты нышан. 

Ал байрақтың, тудың қаншалықты биіктігі жөнінде, 
ол үшін болған шайқастардың маңыздылығы хақында 
және көк ту біз үшін намыс пен қуаттың нышаны екеніне 
айтылатын әңгіме де, тарихи оқиғалар да баршылық. 
Кешегі Алаштың арлы азаматтары байтақ өлкеміздің 
әр өңірінен атойлап шығып, атқа қонды. Сонымен қатар 
әр дәуірдің тарихы бабалардың қандай ту ұстағанынан 
хабар береді. Мәселен, тасқа қашалған Күлтегін жырында 
түркі жауынгерлерін бөріге теңеп, туына бөріні бейнелесе, 
бұл дәстүр беріге дейін сақталған. Тарихтың томтом 
қатпарларында Абылай ханның ақ туы болғаны, Бөгенбай 
батырдың ақ түсті ту ұстағаны хақында деректер бар. «Ақ 
туды Бөгенбайға әкеп берді, Қараңдар, қасиетті Бөген 
ерді» деп Бөгенбай батыр тарихи жырында да айтылады. 

Қобыланды батыр жырында: «Құйысқанын қысқартып, 
Көк ала шұбар ту байлап» деп келсе, Алпамыс батыр 
жырында: «Шаң астына қараса, Айшықты ала ту көрді» 
деген жолдар бар. Бұл мысалдан тудың соғыс кезіндегі 
басты рөл атқарғанын ұғамыз. Өйткені шайқаста ту 
жауынгерлерге рух беріп, жеңіске деген күшқайратын 
жаныған. Туға қарап әскердің кім екенін аңғарған. 

Орта ғасырларда соғыста тудың жығылуы бүкіл 
әскердің жеңілгенін ұқтырған. Ал берідегі Ұлы Отан соғысы 
кезінде алғаш рет Рейхстагқа жеңіс туын тіккен қазақ 
батыры Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігі тарихтан ойып 
тұрып орын алды. Бірақ осы жолда талай боздақтардан 
айырылдық, қанша бала жетім қалды, қанша әйел жесір 
атанды. Осы бір рейхстагқа тігілген ту қантөгістің ақыры 
болды, сұрапыл соғыстың нүктесін қойды. 

Жалпы тарихи жазба деректерде көшпелілердің 
ордаларында биліктің нышанын білдіретін байрақ, 
тудың болғаны туралы мәлімет көп. Мәселен, қазақтың 
қаружарақтарын зерттеуші ғалым Қ.Ахметжановтың 
айтуынша, байрақ тудан бұрын пайда болған. «Байрақ 
тудан бұрын пайда болған. Ол – хандық биліктің, әскери 
лауазымның, батырлық дәреженің символдық белгісі. Бұл 
белгі патшалар, әскербасылар жүрген жерде көтерілген». 
Бұл – ғалым пайымы. Сондайақ байрақты скифтердің 
қолданғаны туралы дерек көп. Тарихқа көз жүгіртсек, 
көшпелі далада сақ, ғұн, сарматтардан кейін үстемдік 
құрған ежелгі түркі тайпаларының жоғары лауазымды 
әскери қолбасшылары бөрі бейнеленген байрақ көтерген. 

Мемлекеттік рәміздер – біздің егемендігімізді паш 
етуші, азаттығымызды айқындайтын, біртұтастығымызды 
біл діретін қасиетті де құрметті нышанымыз. Әрқашан 
бейбітшіліктің, тыныштық пен жақсылықтың нышаны 
болып келген рәміздеріміз – қазақтың намысын көкке 
көтерген, жалпақ әлемге атымызды оздырған, жас 
мемлекетіміздің жетістіктеріне куә болған қасиетті 
құндылығымыз. Мәселен, мемлекетаралық, халықаралық 
бәсекелерге «Байрақты бәсеке» деген сөзді телуі 
барлық ұлт үшін өздерінің тарихы, болмысы бейнеленген 
байрақтарының бәрінен биік тұратынын түсінуге болады. 

Н.АЛМАСҚЫЗЫ

мемлекеттік рәміздердің 
мәртебесі асқақ
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–  Сен кімсің? – деді. 
Атыжөнімді айттым. Құлағын 

қолымен қалқалап қайта сұрады. 
Бұл «қаттырақ сөйле, құ ла ғым ауыр 
естиді» деген ишарасы екенін ұқтым. 
Дауысымды көтеріп атыжөнімді тағы 
қайталадым. Құлаққа ұрған танадай 
тыптыныш кабинеттің іші әпсәтте азан
қазан болды.

–  Кім болып істейсің?
–  Тілшімін.
–  Редакторың қайда? Есігі жабық 

тұр ғой...
– Жиналысқа кеткен. 
– Аал, менің мақаламды неге 

баспай жатсыңдар? – деді даусын одан 
сайын қатайтып. 

– Білмеймін, қандай мақала? – деп 
сұрадым. 

– Әй, сендер қандай журналиссіңдер? 
Редакцияға қандай мақала келгенін де 
білмейсіңдер. Бір ай бұрын бастығыңа 
«Қабан батыр» жайында көлемді мақала 
беріп кеткенмін, сол әлі шыққан жоқ. 
Неге шықпайды?

– Білмеймін аға, көлемі көп болып 
тұрған шығар. 

– Көлемі көп дейді?! Сонда сендер 
ұрпаққа өнеге болатын осы өлкенің та
рихи тұлғаларын жарияламайсыңдар 
ма? Әлде әкім солай тапсырма берді 
ме?

Қатты сөйлегендерге қисайып қала
тын менің де қиқарлау мінезім бар еді. 
Бірақ алдымда тұрған кісінің уәжіне ләм 
дей алмадым. Айтып тұрғаны орынды. 
Кейде газеттің нөміріне материалдарды 
сидыра алмай жатады. Сосын әлгіндей 
көлемді мақалалар кейінге шегеріліп, 
қа  лып қоя береді. Соны түсіндірген 
болдым.    

– Келесі нөмірге басылады, аға, 
редактор келгесін ескертемін, – дедім.

Түсі сәл жылығандай болды. «Мен 
– Жақ сылық Адамбаев деген ағаңмын» 
деп өзін таныстырды. Содан соң:

– Тағы бір мақала алып келдім, ре
дакторыңа немесе Серікке бер, – деді. 

«Өзің қарап шығарсың» демеді. 
Өйткені расында мен ол кезде жұмысқа 
жаңа келген тәжірибесіз тілші едім. 
Яғни маған сенбеді. Оған ренжігенім 
жоқ. Алайда ол кісі кеткеннен кейін төрт
бес бет ақ қағазға қолмен жазылған 
мақаланы оқып шықтым. Әр әрпі тасқа 
басқандай анық. Мақаланың тақырыбы 
да елең еткізеді: «Сәрке батырдың 
соңғы ерлігі». Мазмұны да тартымды, 

тарихи деректерге бай.
Менің қаламгер, Қазақстан Журна

лис тер Одағының мүшесі, аудандық 
газеттің тұрақты авторы Жақсылық 
Адамбаевпен алғашқы таныстығым 
осы лай басталған. Алғаш көрген ада
мыңды қандай қалыпта көрсең, өмір 
бойы көз алдыңда сол қалпымен қалып 
қоятыны бар ғой. Бірақ Жақсылық аға 
менің есімде байсалды, парасатты 
болмысымен сақталып қалды. Кейін 
ол кісімен жақсы араласып, ағалыінілі 
жақын қарымқатынаста болдық. Мен 
ойлағандай мінезі қатал емес, жүрегі 
жұмсақ жан болып шықты. Өзінен 
кейінгілерге үнемі өмірлік тәжірибесімен 
бөлісіп, ақылкеңесін айтып, қамқорлық 
көрсетіп жүретін. Жақсылыққа жүрегі 
қаншалықты жұмсақ болса, қоғамдағы, 
айналасындағы әділетсіздікке сонша
лық ты қатал еді. Көзіне көрініп, көңі ліне 
сыймай тұрған олқылықтарды жал
бақтамай тура айтатын батыл да кесек 
мінезі де бар еді. Кездескен сайын аман
дықтан соң «Әй, жағдайларың қалай? 
Отырған жерлерің шетте әрі жайсыздау 
ғой. Редакция қызметкерлері орталықта, 
жақсы ғима ратта отыруы керек қой. 
Оны әкімге кірген сайын айтып жүрмін» 
дейтін. Ол да Жақсылық аға мыздың 
журналистерге деген қамқор лығынан 
бұрын қаламға деген адалдығы ғой. 

Осыдан бірер жыл бұрын Жақсылық 
ағамыз сексен жасқа толып, сол мерейлі 
жасына орай «Өмір өткелдері» деген 
кітабын шығарды. Сол кітапқа мен 
редактор болдым. Кітап баспадан 
шыққанша Жақсылық ағаның үйіне 
аптасына екі мәрте барып тұрдым. Сонда 
байқағаным, Жақсылық ағамыздың 
авторлығымен жазылған мақалалар мен 
өлеңдерде есеп жоқ екен. Жартысынан 
көбі баспасөзде жарық көрмеген. Тіпті екі
үш қойындәптерде өмір жолында өзіне 
сабақ болған қанатты сөздер де бар. 
Одан бөлек балаларына, немерелеріне 
жазған өсиеттері мен баталары, 
әулетінің шежіресі бар. Әрқайсысын 
бөлек папкаға сықап салып, белінен 
бір буып, қаттап тастай берген. Бұл – 
білген адамға қаламның сиясын, көзіңнің 
майын тауысатын үлкен еңбек. Менің 
таңғалғаным, сол қолжазбалардың көбі 
Жақсылық ағаның ауыл шаруашылығы 
саласында жұмыс істеп жүргенде 
жазылған. Ауыл шаруашылығы, соның 
ішінде мал шаруашылығының жұмысы 
ол заманда өте қиын болғаны белгілі. 

Күнделікті қайталана беретін қатқабат 
тіршіліктің бейнеті көп, демалысы жоқ 
болатын. Мен оны өзім қойшылардың 
ауылында туыпөскен соң жақсы білемін. 
Сондай қарбалас жұмыстардың бел 
ортасында және елсіз далада жүрген 
адамның басқа шаруаға мойын бұрып, 
назар аударуы екіталай ғой. Мен үстел 
үстіндегі папкалар мен қобыраған 
қағаздарды көріп отырып, бүкіл 
ғұмырын өз мамандығы бойынша мал 
шаруашылығында өткізсе де, қолынан 
қаламын тастамай, ұрпағына мұра 
қалдыруды мақсат тұтқан қаламгердің 
жанкешті еңбегіне тәнті болдым. 

Жақсылық ағамыздың айтуынша, 
жас шағында Қарақұм мен Қызылқұмды 
аралап жүргенде тек малдың жайын 
ғана біліп қайтпай, сол маңдағы 
тарихи ескерткіштердің де тарихымен 
танысып, қызықты, қажетті тұстарын 
қойындәптеріне түртіп алады екен. Кейін 
сол мәліметтердің, деректердің барлығы 
ағамыздың тарихи тұлғалар жайында 
жазған еңбектеріне арқау болған. 

Жақсылық Адамбаев «Бұқарбай 
батыр», «Қаһарлы Қабан батыр», 
«Сәрке батырдың соңғы ерлігі», 
«Беркімбай әулие», «Ақын Төлеубай», 
«Мысық би» деген тақырыпта және 
басқа да осы өңірде өмір сүрген тарихи 
тұлғалар жайында танымдық мақалалар 
жазып, өлке тарихының толығуына 
үлес қосты және көптеген жалағаштық 
майдангерлердің соғыстағы ерліктерін 
зерделеп, зерттеп, жазып қалдырды. 

Жоғарыда Жақсылық ағамыздың 
адам ретінде де, қаламгер ретінде 
де ұстанымы әділдік, адалдық екенін 
жаздық. Оның да өз себебі бар. 
Естеліктеріне зер салсақ, ол кісі 
әділетсіздікті, қатыгездікті бала күнінен 
көріп өсіпті. Өткен ғасырдың қырықыншы 
жылдарындағы қиыншылықта ха лық
қа көмектескен әкесі Әбілдаға жал ған 
жала жабылып, абақтыға қама лады. 
Бала болса да Жақсылық аға мыздың 
көз алдында әкесін қызыл импе рия
ның жендеттері тепкілеп алып кет кен 
сұмдық сурет қалып қояды. Жазықсыз 
жазаланған әкесіне араша түсе алма
ғынына қатты қорланып, әділет сіздікке 
күйінеді. Кейін өздері де қызыл үкіметтен 
қуғын көреді. Белі қатып, бұғанасы 
бекімеген, қаршадай кезінен колхоздың 
ауыр жұмысына жегілген бала түрмеде 
жатқан әкесін сағынып, бір көруді ар
мандайды. Жатса да, тұрса да әкесін 

ойлап, оның аман келуін Құдайдан тілеп 
жүреді. Періште пейіл баланың тілегі қа
был болып, бірнеше жылдан соң әкесі 
ақталып, түрмеден босап келеді. Со дан 
бастап бала Жақсылықтың көңілі жай
ланып, оқу оқып, білім алуға ден қояды. 

«Жамандықты көргенде күйіп 
кету – жақсылықтың белгісі» дейді 
Қадыр ақын. Бұл тұрғыдан алғанда 
да Жақсы лық ағамыз жақсы адам 
қалпында қалды. Көп ішінде, халық 
арасында елдік мәселелерге қатысты 
ойпікірін жасқанбай, жалтақтамай 
тура айтты, басшының сынға арқасын 
беріп тұрған олқылықтарын жеке 
басына тимейақ журналистиканың 
фельетон жанры арқылы іреп салды. 
Бір қызығы, әлгі сықақ өлеңдерде 
немесе фельетондарда аты аталып, түсі 
түстелмесе де бас кейіпкерді оқырман 
жазбай танитын. Тіпті оның сөйлеген 
сөзі, жүрістұрысы, ісқимылына дейін 
дәл беретін. Бір сөзбен айтқанда, сын 
садағын шірене тартқанда улы жебесін 
ондыққа дөп тигізетін. 

Бұл – қаламгердің шеберлігі. 
Яғни Жақсылық ағаны сатираға да 
қаламы жүйрік журналист деу ге әбден 
болады. Оған ағамыздың «Күлкінің 
сиқы», «Қыран мен қарға», «Жағынсаң 
өсесің», «Өтірік құйрығын ұстатпайды», 
«Сыналмаса мініміз, не болады күніміз?», 
«Дәуімбайдың мұңы», «Қысқартуға 
ілін дім», «Баламды жұ мысқа қалай 
орна ластырдым?», «Жауыр болған 
тақы рып», «Құрғақ уәде», «Замана 
запы раны» деген уытты ма қа лалары 
мен сықақтары дәлел. Оқып отырып 
еріксіз күлесің, күйінесің, жылайсың.  

Қазақстан Журналистер Одағының 
мүшесі, Жалағаш ауданының Құрметті 
азаматы, тыл және еңбек ардагері 
Жақ сылық Адамбаев аудандық басы
лымға ғана емес, аудан руханиятының 
дамуына зор үлес қосты. Ұлттық құн
дылық тарымызды, соның ішінде мәдени 
мұраларымызды жинақтап, тарихы мыз
ды түгендеуде көп еңбек сіңірді. 

Таулар алыстаған сайын биіктей 
береді. Адамның өмірге келгендегі мақ
саты, мұраты – адамша өмір сүру. Яғни 
өзіңнен кейінгі ұрпаққа өз болмысыңның 
жақсы жақтары арқылы үлгі болу, 
жақсы сөздерің арқылы өнеге болу. Сөз 
жоқ, Жақсылық ағаның ғұмыры кейінгі 
ұрпаққа шарапатты шуағын түсіріп 
тұрады. 

Қуат АДИС

көшелі сөздің, өнегелі өмірдің иесі

   Аудандық газетке енді орналасқан кезім тұғын. Тілшімін. Редакциямен 
байланысы бар шығармашылық өкілдерін әлі тани бермеймін. Бір күні түске 
таяу кабинетке бір кісі келді. Әлі есімде, үстінде қоңыр кастюм-шалбар, 
көк көйлек киген, қызыл галстук таққан. Қолында бір бума ораулы қағазы 
бар. Түрі ашулы сияқты болып көрінді. Кішіге тән әдеппен амандасып, 
журналистке тән дағдымен келген шаруасын сұрадым. 
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әлеумет
тағзым

Жалағаш аудандық сайлау комиссиясының 2022 жылғы 
3 маусымдағы №АСК01/159 қаулысымен Ақсу, Жаңаталап 
ауылдық округтері әкімдерінің сайлауы жөніндегі осы 
ауыл дық округтердің шекарасында сайлау округі құрылды. 

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қа
зақ стан Республикасының Конституциялық Заңының 
1131бабына сәйкес Жалағаш аудандық сайлау комис
сия сының 2022 жылғы 3 маусымдағы № АСК01/160 қау
лысымен Ақсу, Жаңаталап ауылдық округтері  әкім дерінің 
сайлауы 2022 жылғы 3 шілдеге (жексенбі) тағайындалды. 

Ақсу, Жаңаталап ауылдық округтері әкімдерінің сай
лауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі ісшаралардың 
күнтізбелік жоспары бекітілді.

Кандидаттарды ұсыну 2022 жылғы 4 маусымнан бас та
лады және 2022 жылғы  17 маусымда  сағат 18.00де аяқ
та лады.

Кандидаттарды тіркеу барлық қажетті құжаттар алын
ған нан кейін басталады және 2022 жылғы 22 маусымда  
сағат 18.00де аяқталады.

Жалағаш аудандық сайлау комиссиясының орна лас қан 
мекенжайы: 120200, Жалағаш кенті, Желтоқсан көшесі 
№32, Аудандық мемлекеттік кірістер басқармасының 
ғимараты, байланыс телефондары: 31-7-19, 31-4-04, 
элек тронды поштасы jalsay2019@mail.kz, интернет-
парақ шасына сілтеме: https://www.gov.kz/memleket/en-
tities/kyzylorda-zhalagash/activities/2776?lang=kk

Жалағаш аудандық сайлау комиссиясының 
құрамы:

Бекжанов Бауржан Султанович – комиссия төрағасы
Бекмолдаев Умирбек Кариевич – комиссия төрағасының 

орынбасары
Қожақұлова Даша Нұрмұратқызы – комиссия хатшысы

Комиссия мүшелері:
Бектаева Акбөпе Алмасқызы
Джанабергенов Мурат Кайнашиевич
Кенжеғара Ержас Темірханұлы
Кулумбаева Асия Мырзабековна

жалағаш аудандық сайлау 
комиссиясының хабары 

«Ауыл» Кредиттік серіктестігі» 
ЖШС құрылтайшыларының 2022 
жылы 23 мамырдағы жина лы сы
ның №5 хаттамасымен Омаров 
Самат Дәуірұлы «Ауыл» Кредиттік 
серіктестігі» ЖШС басқарма тө
рағасы болып бекітілді.

Омаров Самат Дәуірұлы 1992 
жылы 30 наурызда Жалағаш ау
данында дүниеге келген. Білімі 
жо ғары, экономистбухгалтер, 
есеп және аудит. 

Еңбек жолын 2012 жылы қаң
тар айында «КТ «Ауыл» ЖШСда 
менеджер болып бастаған. Дәл осы жылдың мамыр айынан 
2016 жылға дейін «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау 
қоры» АҚда менеджер болып жұмыс жасаған. 2016 жылдың 
наурыз айынан 2019 жылға дейін «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚда бөлім басшысы болып еңбек 
етті. 2019 жылдың қараша айынан бүгінге дейін «КТ «Ауыл» 
ЖШСда қажырлы жұмыс жасады.   

 
«Ауыл» Кредиттік серіктестігі» ЖШС

тағаЙындау

таным

– Балам, – деді өткен ғасырдың 
басында дүниеге келген әкем мені 
үлкен адамға балап. «Халық жауы 
деген жаламен 20 жылға ұсталып 
кеткен Сейіткерей деген әкең ақталып, 
босап, елге сә лем беруге келе жатыр. 
Түске та ман келіп қалар, Дүйсекеңнің 
үйін де қонақ болады. Соған жиналып 
жа тырмын» деді. Дүйсекең дегені 30 
жыл  дары колхоз басқарған, кейіннен 
ферма меңгерушісі болып ат үстінде 
жүріп қызмет атқарған әкемнің ағасы, 
ауқатты тұратын ауылдың ақса қа
лы Айтуаров Дүйсенбай деген кісі 
болатын. Әкем айтқандайақ, ауыл
дың ақсақалдары Төлебайдың Сма
ғұлы, Ермахан, Бекіш бригадир аға
мыз, Оспанқұлов Нұрмағанбет т.б. бір 
топ адам аттылыжаяулы қайық ау
зына, паромға құрметті қонақты күтіп 
алуға бара жатты.

Ол кезде мұндай елеулі оқиғалар 
сирек болатын, осыны қызықтаған бір 
топ бала, біз үлкен кісілердің соңынан 
ердік. Паром қайықта арғы бетте қо
нақтар да күтіп тұр екен, көп ұзамай 
атты кісілер келіп, аттарын паромға 
түсіріп, бергі бетке өтті. Қонақтардың 
көпшілігі жастары егде тартқан қазақы 
киінген адамдар екен, іштерінде осы 
заманның үлгісіндей киінген бас та
рында ши қалпақты жігіттер де бар. 
Солардың ішінде басқалардан түр 
әлпеті өзгеше ұзын бойлы, ат жақты, 
үстінде ақ китель, қыры сынбаған ақ 
шалбар, ақ қалпақты сұлу мүсінді кісі 
ерекшеленіп, көпшілікті өзіне еріксіз 
тартып тұрды. Күтіп алуға барған 
ауыл ағалары құшақтасып көрісіп, 
амандасып жатыр. Олардан сөз қала 
ма, үлкендері «Сейіткерейжан, елге 
аманесен келуіңмен, «аққа қара 
жұқпайды» деген. Әділеттілік бар екен 
ғой. Қуаныш ұзағынан болсын» деп, 
небір қиындықтарды басынан өткізген 
ақсақалдар көздеріне жас алып, 

жүрекжарды тілегін айтып жатты. 
Кейін білдік, Сәкеңнің қасындағы 

еріп жүрген кісілер ауданымыздың 
зиялы ақсақалдары Бекжан, Сәдуан, 
Абыт, Шоңбай т.б. әкелеріміз екен. 
Бұл жағдай біздер үшін балалық 
шақтағы естен кетпес оқиға болған 
еді. Әңгіме болып отырған Усабаев 
Сейіткерей өткен ғасырдың басында 
ауданымыздың негізі болған Байзақ 
болысында дүниеге келген. Арғы 
атасы Ақжігіт табыннан шыққан Шор
танбай бидің елге сөзін өткізе алатын 
от ауызды,  орақ тілді  шешені болған.

Жас кезінде атаананың қам қо
рында болған Сейіткерей «Арық
балықтағы» Әбжәміл молдадан тілін 
сындырып, діни сауатын алғашқы 
ауыл мектебінен ашады. 19201921 
жылдары Қызылорда қаласындағы 8 
айлық мұғалімдер даярлайтын курс 
бітіреді. 1922 жылы Жалағаш кентіндегі 
Байзақ болысының комсомол коми
тетінің жауапты хатшысы болып 
сайланады. 1921 жылы комсомолға, 
1922 жылы Коммунистік партия қа
тарына өтеді. 1923 жылдан бастап 
Жалағаш негізі болған Байзақ бо
лыстық, Ақмешіт уездік округінің, 
Қызыл  орда, Қармақшы, Шәуілдір, 
Ақтөбе облысының Ырғыз аудандық 
кеңес терінің басшы қызметтерінде 
болып, олардың съездері мен сессия
ларына қатысып, депутат, аупартком 
мүшелігіне бірнеше рет сайланған.

1999 жылы ауданның 60 жыл
дығына байланысты аудан тарихын 
жазу жөніндегі комиссияның мү шесі 
ретінде облыстың партия, кеңес мұ
рағатында болған кезімде Сейіт ке
рей Усабаевтың Байзақ болысының 
жауапты хатшысы ретінде қол қой
ған құжаттарын таптым. Ол 1931 
жылдан бастап аудандық, облыстық 
партия конференцияларына делегат, 
аудандық партия комитетінің бюро 

мүшесі болған. 19341935 жылдары 
Алматы қаласындағы Марксизм, 
Лени низм курсында оқып, саяси бі
лімін көтерген. Байзақ болысында 
басшылық қызметте болған кезде
рінде жастарды еңбекке, оқубілімге, 
оларды жоғары оқу орындарына тар
туға көмек беріп отырған.

Елді ұжымдастыру, колхоз құрылы
сын өркендетуге өз үлесін қосқан 
білікті де саяси жағынан ысылған 
қайраткер ретінде орталықтың тіке
лей  жолдауымен Қызылорда, Оңтүс
тік Қазақстан, Ақтөбе облыстарында 
халық шаруашылығын өркендетуге 
жауапты басшылық қызметке жі
бе ріліп отырған. Сәкең өзі қызмет 
атқарған өңірлерде елім деп еңіреген, 
жүректері халық үшін соққан небір 
алаштың азаматтарымен кезде сіп, 
ойы мен саналы пікірлері, мақсат
тары бірге болған. Олардан естіген 
әңгімелерін санасына ұстап, халықтың 
аңыз әңгімелерін, ел, жер тарихын 
жинаумен айналысқан. 

Сейіткерей республикалық басшы
ның деңгейіндегі қызмет сатысына 
көтерілер кезде көреалмаушылардың 
жалған жаласымен 1938 жылы Ақ
төбе облысының  Ырғыз аудандық 
кеңес атқару комитетінің  төрағасы 
қызметінде жүргенде «халық жауы» 
деген жаламен ұсталған. Сол жылдары 
темір нарком Темірбек Жүргенов халық 
жауы болып ұсталғанда сол жақта 
жүрген Темірбектің әулеттері Қараның 
туыстарын Сыр еліне жасырын түрде 
қашыруға ауданның атқарушы орын 
басшысы  ретінде Сейіткерей басын 
бәйгеге тігіп, рұқсат құжаттарын 
бер гізіп, сонау Ырғыздан теміржол 
бекетіне сенімді жолбасшы адамдар 
арқылы жетіп, ата қоныстарына 
жетуге тікелей көмек берген. Осы топта 
болған облысымыздың белгілі аза
маты, ауыл шаруашылығының ұт қыр 

ұйымдастырушысы марқұм Өмір зақ 
Тұңғышбаев емізулі бала екен. Кейін  
Өтекең Сейіткреймен табысып, әке
сін дей сыйлап өткенін біздер жақсы 
білеміз.

Сейіткерей  қаралау кезінде  осы 
әрекеттерді алдынан шығып «халық 
жауының» туыстарын аман алып 
қалуға, қашыруға көмек берген деп 
айып тағылған. РСФСРҚК 58 бабымен 
партия қатарынан шығарылып, 1932 
жылдың 10 сәуіріндегі Қазақ ССР 
Ішкі істер министрінің соғыс трибу
насының және сол жылдың 17 шіл
де сіндегі СССР Жоғарғы сотының 
ұйымдастыруымен 20 жылға бас бос
тандығынан айырылып, Сібірге жа
засын өтеуге айдаған. 

Партияның жиырмасыншы съе зі
нен кейін Ақтаңдақтарға саясат тың 
жылы лебі ескеннен кейін 1956 жылдың 
21 қаңтарындағы СССР Жоғарғы 
Соты алқасының ұйғарымымен толық 
ақталып, елге оралған. 19561959 
жылдары Тереңөзек ауданының Кеңес 
атқару комитетінде бөлім меңгерушісі 
қызметін атқарып, республикалық 
дәрежеде зейнеткерлікке шыққан. 
Жас тайынан ел ағасы болып өмір 
жолын бастаған Сейіткерей Усабаев 
қиындыққа мойымай, ұнжырғасы 
түспей, өзінің тектілік қасиеттерін 
сақтап, үйде қол қусырып, бос отыр
май Жалағаш, Сырдария аудан да
рының көлемінде қоғамдық, көпшілік 
жұмыстарға белсене араласты. Елінің 
сыйлы да құрметті ақсақалы болып 
өмірден өтті. Сыр ананы егіз еміп 
жатқан екі ауданның биік тұлғалы қай
раткер азаматы Сейіткерей Усабаев
тың өмірі бүгінгі егемен еліміздің 
тарихи жолдары деуге болады.

Рысбай КӘРІМОВ,
Қазақстан Журналистер 

Одағының мүшесі

Өмірі тарихқа толы азамат
Өткен ғасырдың елуінші 

жылдары қазақтың 
қалыптасқан  дәстүріне 
сай біздің қазіргі Бұқарбай 
батыр ауылының 
тұрғындары тайлы-
тұяғына дейін жазда дария 
бойындағы «Ақшығанақ» 
деген жерге жайлауға 
шығатын. 1956 жыл, маусым 
айының орта тұсы. Оқу 
жылы аяқталған бойда 
колхоздың күріш отағынан 
бір топ бала дарияға суға 
түсіп жатыр едік. Бір ересек 
баладан  ауылға  ұзақ жылға 
сотталған үлкен кісі қонаққа 
келе жатыр дегенін естідім. 
Оның сөзіне мән бермей 
үйге келсем, күн шықпай 
колхоздың жұмысына 
кететін әкем күндегідей 
емес, тәуір киімін киіп, 
құдды қонаққа баратындай 
жиналып жатыр екен.

Кешегі Кеңестік тоталитаризмнің 
зұлым саясаты мен зұлмат әрекеті 
ешбір елді таңдап, ешбір адамды 
талғаған жоқ. 19201950 жылдары 
Кеңес одағында миллиондаған адам 

саяси қуғынсүргінге ұшырады. Қа зақ
тың қаншама қабырғалы тұл ға лары 
сол солақай саясаттың құрбан дарына 
айналды. 

Ол жылдар 
ұмытылмайды

Қазақ даласында азаттық үшін талай көтеріліс, 
шапқыншылықтардың орын алғанына тарих куә. Ал сол нәубетті 
бастан кешіп, қазақ даласының ұлтарақтай жерін, қасиетті топырағын 
жау табанына бастырмай қорғап қалған ата-бабамыздың ерлігі – бүгінгі 
ұрпаққа үлгі. Осынша қиындықты еңсере білген еліміздің еңсесін 
тіктеген асқақ рухы – өзгеге өнеге. Тарихтың таразысында тең түскен 
қазақтың қанымен бірге жаралған осы өр намыс пен ұлттық рух күні 
бүгінге дейін талай тұғырдан көрінуімізде, белестердің сан саласын 
бағындыруда тегімізді айқындап тұрды. Өйткені қазақ – қашаннан 
еркіндік үшін жаралған халық.

Қазақ даласында орын алған 
ашаршылық, нәубет жыл дары хал
қымызды кенедей қырып кетті. 
Жалпы ақпаратқа сүйенер бол сақ, 
ашаршылық қазақ даласында 1929 
жылы бі рінші рет болып, кейін 1932 
жылы қай таланған. Бірінші ашар
шылықта бірнеше миллион халық 
қырылса, екіншісінде одан да көп халық 
аштықтан көз жұмды. Ал індеттен аман 
қалғандары тау кезіп, шекара асып, 
босып, тозып кетті. 

Сол кезеңде қазақ жеріне тұтас 
халықтар жер аударылды. ХХ ғасыр
дың бірінші жартысында Қазақ станға 
миллиондаған адам күшпен көшірілді. 
Олардың қатарында корей халқы, 
финдер, немістер, поляктар, күрд  тер 
мен қарашайлар, месхеттік түрік тер, 
кавказдықтар және басқа да көптеген 
ұлыс бар. Үздіксіз жал  ғасқан саяси 
науқандар мен қу ғынсүргіннен есін 
жия алмай жат қа  нына қарамастан, 
қазақ халқы, тағ дырдың тәлкегіне 
түскен барша ұлыс ты бауырына басты. 
Кеңес тік биліктің пәрменімен қазақ 
жеріне қоныс аударған сол этнос өкіл
де рінің барлығы бүгінде біздің бауыр
ымызға, отандасымызға айналды.

31 мамыр – Қазақстан тарихының 
ең қайғылы беттерінің бірі жаппай 
саяси қуғынсүргін және миллиондаған 
адамның қаза болуына әкеп соққан 
ашаршылық құрбандарын еске алу 
күні. Қуғынсүргін жылдары ішін
де Қазақстан аумағында құрылған 
лагерьлерге 5 млндан астам адам 
жіберілді. Бүгінде дәл осы күні біз 
ұжым дастыру жылдарында аштыққа 
ұшырағандарды, сондайақ туған же
рінен кетуге мәжбүр болғандарды да 
еске аламыз. 

Сол жылдардағы орасан зор адам 
шығыны мен тағдыр тауқыметі әрбір 
азаматтың жүрегіне жара салды. 
Тота литаризмнен зардап шеккен көп
теген ұлт өкілдері үшін қазақ жері 
құтты мекенге айналды. Атабаба ла
рымыздан дарыған қай сар лық пен 
төзімділіктің арқасында қатаң сыннан 
абыроймен өтіп, біртұтас ұлт ретінде 
бірігуге мүмкіндік алдық. Қуғынсүр
гін кезінде көптеген адам атылды. 
Жазықсыз жазаланғандардың қата

рында Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы, 
М.Тынышбаев, М.Дулатұлы, Т.Рыс
құ лов, М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, 
І.Жансүгіров, Б.Майлин, С.Асфен
дия ров сияқты мемлекет және қоғам 
қайраткерлері, ұлт зиялылары болды.

Сейсенбіде саяси қуғынсүргін 
құрбандарын еске алу күніне орай 
кенттегі «Тағзым» алаңында шара 
өтті. Алаңға жиналған жалағаштықтар, 
қуғынсүргін құрбандарының ұрпақ
тары және ел ағалары зұлматты 
жылдар құрбандарын еске алды. Ша
рада аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Садық Алиев халқымыздың 
тарихында мерейі тасыған мәртебелі 
дәуірлерімен қатар «тар жол тайғақ 
кешкен» тақсыретті кезеңдердің де аз 
болмағанын атап өтті. 

– Қазақ елінде болған қасіреттің 
бәрі де біздің Жалағаш ауданынан 
айналып өткен жоқ. Атабабаларымыз 
қайғыға душар болды, ел 100ге жуық 
еразаматынан айырылды. 19381944 
жылдары коммунистік режим Жалағаш 
ауданына кәріс, Еділ бойының 
немістері, грек, молдаван, шешен, 
ингуш секілді т.б. мыңдаған өзге 
ұлт өкілдерін зорлап жер аударды. 
Мұрағаттық деректерге сүйенсек, 
19371938 жылдары ақпан айында 
ауданымызға Қиыр шығыстан 3078 
кәріс, 1944 жылдың 1011 наурыз 
күндері Жалағаш станциясына 
Кавказдан 3885 адам, яғни 894 отбасы 
(оның ішінде 765 ер, 1065 әйел, 2055
і бала) шешенингуш күштеп жер 
аударылып, қоныстандырылған. Бұл 
ағайындар Жалағаш жерінен өздерінің 
екінші Отанын тапты. Дос құшағымызды 
аштық. Тағдырдың басқа салғанын 
бірлесіп көрдік, –  деді С.Әлиев. 

Сонымен қатар шара барысында 
қуғынсүргін құрбандарының ұрпақ
тары  атынан Аққұм ауылының тұрғыны 
З.Мажиева сұрапыл жылдарда жазық
сыз жапа шеккен жандардың есімдері 
елдің есінде сақталатынын жеткізді. 
Шара барысында құрбандарды еске 
алу мақсатымен бір минуттық үн сіздік 
жарияланып, құран бағыш талып, 
ескерткішке гүл шоқтары қойылды.

Нұржамила АЛМАСҚЫЗЫ

Зымырап жатқан уақыт деген осы шығар, 
сірә. Бір анадан туып, бір шаңырақта өсіпөнген 
бауырымыз Рахыш Шаймыханқызының бақилық 
болғанынан бері де жыл сырғыпты. Бұл да 
тағдырдың басқа салған сынағы ғой, оған сабыр 
қылмасқа бізде не шара бар дейсіз?. 

Ташкенбаева Рахыш Шаймыханқызы 1957 
жылы дүниеге келген. Шымкент қаласындағы коо
перативтік техникумын бітіріп келген соң Жалағаш 
аудандық тұтынушылар одағында ұзақ жыл есеп ші болды. Одан соң 
аудандық газбен қамту мекемесінде есепші болып, зейнет демалысына 
шықты. Әр салада қажырлы ең бегімен кейінгі буынға үлгі болған ол 
өзіне жүктелген қызметті адал атқарып, табандылық танытты. Әсіресе 
соңынан ерген бізге қарайласып жүретін бауырмалдық болмысы 
өзгеше еді. Жолдасы Шаһарбек екеуі 3 бала тәрбиелеп өсіріп, немере 
сүйді. Бірақ жездеміз де, апамыз да сол немерелердің қызығын көрер 
шағында дүниеден өтті.

Асыл апамыз хақында өткен шақпен естелік айту бізге де оңай 
емес. Көзіміз көргенмен, көңіл құрғыр сенбейді әлі. Енді ол шаңыраққа 
барғанда бізді аңқылдап, жарқылдап құшақ жайып қарсы алатын 
апамыз да, жездеміз де жоқ. Келместің кемесіне мініп кетті. Бірақ 
артында ұрпағы қалды. «Орнында бар оңалар» дейді дана қазақ. 
Соған тәубе еттік. Асыл апамызды сағынышпен еске алып, рухына 
құран бағыштаймыз. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, иманы 
жолдас болсын.

Уақыт өтер, бірақ артар қадірің,
Болмысыңнан тек ізгілік таныдым.
Жұмақ болып мәңгі мекен өзіңе,
Жатқан жерің жайлы болсын, бауырым.      

Еске алушылар бауырлары, балалары

Жыл өтіпті-ау өзіңсіз

Диетаның түрі көп. Бірақ денсаулығыңызға аса мән 
бергеніңіз жөн. Себебі денсаулық сақтау саласының 
мамандары артық салмақтан арыламын деп, оңдысолды 
әдістерді қолданып не болмаса күні бойы нәр татпай 
жүргендердің айықпас науқасқа шалдығып қалуы мүмкіндігін 
ескертеді. Қысқасы, артық салмақ неден болады? Осыны 
ойлаған дұрыс секілді. Артық салмақ тағам талғамағаннан, 
майлы, қуырылған жеңілжелпі тамақтана салғаннан, 
газды сусындарды көп ішкендіктен жиналады. Ең дұрысы, 
диетологтар фитнес залдарға барып, уақытылы жаттығумен 
айналысуды және тамақтану мерзімін бір жүйеге қоюды 
ұсынады. Егер фитнес залдарға баруға қалтаңыз жұқа 
болса, үй жағдайында да жасалатын жаттығулармен орын 
ауыстыруға болатынын айтпақпыз. 

Жаттығуларды таңертең жасаған тиімді. Бірақ нәтижесін 
тез көргім келеді деп, денсаулығыңызға зиян келтіріп алмаңыз. 
Бұл әдісті терең тыныс алудан, қолды көтеріптүсіруден 
бастаған абзал. Аяққа арналған жаттығулардың ішінде 
велосипед тебу, бір орында тұрып секіру мен орында тұрып 
жүру жақсы көмектеседі. Ең бастысы, асықпаңыз, сабырмен, 
ақылмен жасаңыз. Міндетті түрде нәтижесін көретініңіз анық.

Ескере кететін жайт, қанша толық болсаңыз да салмақ 
азайтатын дәрідәрмектерді қолданудан аулақ болыңыз. 
Естіпкөріп жүргеніміздей, дәрілік заттардың салмақ тастауда 
аса пайдасы жоқ. Салмағыңыз сіз ойлаған көрсеткіштен де 
төмен түсіп кетуі мүмкін. Ақырында дәріңіз ем емес, дертке 
айналмасын. Қысқасы, азамын деп, тозып кетуіңіз ғажап 
емес.

Нұр НАУАН

артық салмақтан 
қалай арыламыз?

Артық салмақтан арылу үшін қол қусырып, 
қарап отырып армандау жеткіліксіз. Егер сіздің 
толықтығыңыз туабітті болмаса, онда арықтау 
үшін мүмкіндіктеріңіз көп болмақ. Алдымен артық 
салмақтан арылу үшін диетаның көмегіне жүгініп 
көріңіз. Дұрыс таңдалған диета сізге көмектесуі 
әбден мүмкін.



№44 (9827) 04/06/2022 www.zhalagash-zharshysy.kz

дидар4

Газет Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Ақпарат 
комитетінде 16 сәуір 2019 жылы қайта тіркеліп, №17662-Г куәлігі берілген.

“Жалағаш жаршысы” аудандық газеті ҚР CT ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) “Сапа менеджменті 
жүйелері” талаптарына сәйкес KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен сертификатталған.

сейсенбі,

бас редактор
Кенжетай ҚАЙРАҚбАЕВ

Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Мекен-жайымыз: 120200, Қызылорда облысы, Жалағаш кенті, Абай көшесі №68.  E-mail: zhal_jarsh@mail.ru

3138 904

Кезекші редактор: Ерлан СОЗАҚБАЕВ

Газет редакцияның компьютер орталығында 
теріліп, беттеліп, «ASU» баспа үйі» ЖШС  
сенімгерлік басқаруындағы «Сыр медиа» ЖШС 
баспаханасында басылды.
Тел:. 8/7242/ 400668.
Газеттің таралымы бойынша 
31575 немесе 8 (7242) 701408 
телефон нөміріне хабарласуға болады.

Қазақ қазақ болғалы мұндай жетістікке жетуде 
қанша нәубетті бастан кешкенін тарих дәлелдеп 
береді. Қараңғылықтың қоюланғаны таңның 
жақындағанын білдіреді демекші, тәуелсіз мемлекет 
атанамыз дегенше қазақ даласында орын алған 
барлық қақтығыстар, сұм соғыстар мен қиын 
кезеңдер елдің қаймақтарын алып кетті. Ұланғайыр 
Алтай мен Атырауды атақоныс еткен текті халықтың 
бүгінгі күнгі жетістігінің бәрі сол қараңғылық басқан 
кезеңдердегі атабабаларымыздың ерлігінің 
арқасында келді. Ал ұлтарақтай болсын жерімізді 
жау табанына таптатпай бізге қалдырып кеткен 
бабаларымыздың аманатына қиянат жасамау – 
бүгінгі ұрпақтың еншісіндегі міндет.

«Тәуелді деген сөзді тудырған – күштілер» 
дейді Шерхан Мұртаза бір сөзінде. Иә, ол – табиғи 
заңдылық. Жанды жаратылыс иелеріне тән 
әлсіздерді басыну, әлімжеттік жасау, күш көрсетіп 
өзгенің жеке кеңістігіне өтіп кету адамға таңсық 
дүние емес. Әуелгіге үңілмейақ тарихтан білетін 
көтерілістерге зер салайықшы. Не үшін қазақтың 
марғасқа жігіттері қолдарына найза ұстап, садақ 
асынды? Неге Махамбет Өтемісұлы «Қасарысқан 
жауына, Қанды көбік жұтқызбай. Халыққа тентек 
атанбай, Ерлердің ісі бітер ме?» деп жырлады? Не 
себепті тарихтың қай кезеңін ашсақ та қазақтың 
нәубетіне кезігеміз? Міне, біз жоғарыда айтқан 
сөздерге тарих дәлел. 

Қазақ – жауынгер халық. Қазақ – о бастан 
еркіндік үшін жаралған текті ел. Қаны таза, жаны 
бөлек, болмысы ерек, ұланғайыр кеңжазиралы 
даланы мекен еткен кеңпейіл ұлт. Кеңпейілділігіміз 
де талайдың бір ұртына арамдық ұялатқан еді. 
Қазақтың еншісіндегі кең даланы басып алмақ 
ниетте жай жатқан елге соқтыққан жаудың 
кесірінен орын алған көтерілістер көп. Азаттық 
үшін күрестер бірнеше жылдарға созылғанымен, 
тіпті бізге тиесілі кей жерлер жаттың қолына өтіп 
кеткенімен, ұлттық рухымыз әлсіремеді. Керісінше 
жұмырбасты пендеге берілген намыс пен арождан 
сынды өлшенбес қасиеттер күшейе түсіп, қазақтың 
батырбаһадүрлері бірбірлерін қайрады. Жесір мен 
жетімін жылатпаған халық қасық қаны қалғанша 
намыс туын құлатпады. Әр кезеңде жасалған 
шапқыншылықтар, ұлтазаттық көтерілістер мен 
қозғалыстар да ел мен жер дауын желеу еткен 
болатын. Шынболаттай шыңдалған, мыңғырған 
әскерімен, қаружарағымен жасақталған жау шебіне 
атабабаларымыздың бірнеше есе аз жауынгермен 
төтеп беруіне жігер берген бүгінгі ұрпақтарының 
қамсыз күн кешсін деген асыл арманы еді. Азаттық 
атабаба арманы дейтініміз де сол ғой. 

Қашанда қырандай қырағылық қанында бар текті 
халық бұрыннан құлашын кеңге жайып, ұланбайтақ 
атырапта еркіндікте өмір сүргенді аңсады. Қазақ 
халқының осындай болмысбітімі еліміз тәуелсіздік 
алғаннан кейінгі қабылданған Мемлекеттік 
рәміздерімізден көрініс тапты. Мемлекеттік рәміздер 
– еліміздің дербестігі мен тәуелсіздігін күллі әлемге 
жария етуші әрі мемлекетіміздің өткені, бүгіні мен 
болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын 
бейнесі, халқымыздың рухын, ұлттық салтсанасын, 
қаһармандығы мен даналығын, болашаққа үмітін, 
армантілегін жеткізетін ерекше құнды белгілер. 

Жалпы Мемлекеттік рәміздерсіз тәуелсіз ел 
болмайды. Қазақстан да өз егемендігін жариялаған 
кезде оны ең алдымен тәуелсіз елдің саяси 
мәртебесін білдіретін Тәуелсіздік декларациясын 
қабылдау арқылы бекітті. Содан кейін күн тәртібінде 
мемлекеттік рәміздерді қабылдау мәселесі тұрды. 
Еліміздің тұңғыш рәміздері – Ту мен Елтаңба 1992 
жылдың 4 маусымында қабылданды. Міне, кеше 
ғана тұғырлы тәуелсіздігімізді тойлап, бөркімізді 
аспанға атқан едік. Енді бүгін сол тәуелсіздіктің 
негізі Мемлекеттік рәміздеріміздің 30 жылдығына да 
келіп жеттік. Қандай қиындықпен бетпебет келсе 
де ұлттық рухынан, ерекше болмысынан ажырап 
қалмаған қазақтың тектілігі – өзгелер қызығып 
қарайтын тек бізге ғана тән қасиет.

Тұраржан ӘКІМБАЙ,
аудандық ішкі саясат 
бөлімінің қызметкері 

Ұлы дала елі 
көк тудың астында

спОрт

Кеше кезекті сайыс тағы да жал
ғасын тапты. Бұл жолы Мемлекеттік 
рәміздер күні қарсаңында мемлекеттік 
қызметкерлер еркін жүзуден аудандық 
турнирде бақ сынады. Жарысқа 
Жалағаш кенті мен 14 ауылдық округ
тен 30ға жуық спортшы қатысып, жүл
делерді сарапқа салды. Турнирдің 
ашылу салтанатында аудандық дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің 
басшысы Еркебұлан Жамалатов 
сайыс  тың маңыздылығына тоқталып, 
қа ты сушыларға сәттілік тіледі. 

– Бүгінгі шараның өзіндік маңызы 
барын өздеріңіз де жақсы білесіздер. 
Себебі бұл турнир Мемлекеттік рә
міздердің 30 жылдығы аясында 
ұйым дастырылып отыр. Әрбір отан
да сымыз үшін Мемлекеттік рәміз де
рі міздің мәртебесі жоғары. Әлемдік, 
ха лықаралық додаларда көк туымыз 
әуеде желбіреп, әнұранымыз шырқал
ғанда қуанбайтын қазақ жоқ. Міне, 
осыданақ біздің Мемлекеттік 
рәміздерге деген ерекше құрметімізді 
аңғаруға болады. Ал оны жүзеге асыру 
кез келген спортшының қолынан 

келмейді. Ол үшін әуелі осындай 
сайыстарда тәжірибе шыңдау қажет. 
Бүгінгі жарысқа қатысушыларға сәт
тілік тілеймін. Шын мықтылар жеңіс 
тұғырынан көрінсін, – деді Е.Жамалатов. 

Бөлім басшысының бұл сөзіне 
алыпқосарымыз жоқ. Расында үлкен 
до  да ларда, байрақты бәсекелерде 
туы  мыз биікте желбіреп, әнұранымыз 
шыр   қалғанда кеудені қандай қуаныш 
кернейді дейсің, шіркін! Расында мұн
дай мәртебе кез келген спортшының 
бағына бұйыра бермейді. Ол үшін үлкен 
ізденіс һәм тәжірибе, жаттығу қажет. Ал 

Облыстық спартакиадаға 
жолдама алды

Дәуімбай елді мекеніндегі жабық бассейн жұмысын бастағалы бұл нешінші рет 
ұйымдастырылып отырған жарыс екенін білмеймін. Әйтеуір су спортының ауданда алға басуына 
бұл нысанның үлкен пайдасы барын аз уақытта аңғардық. Иә, бұған дейін елді мекендердегі 
спорт нұсқаушылар, жасөспірімдер арасында аудандық турнирлер мен ашық біріншіліктер 
өтті. Нәтижесі мол, әрине. Бір жағынан қатысушылар шыңдалып, тәжірибе жинаса, екіншіден 
халық арасында турнирлер ұйымдастыру қолға алынып жатыр. Бұл су спортына жергілікті 
тұрғындардың қызығушылығы артқанын аңғартады. 

оның бастауы осындай шаралар екені 
айтпаса да белгілі. 

Не керек, кешегі сайыста 30ға жуық 
мемлекеттік қызметкер еркін жүзуден 
жүлделерді сарапқа салды. Бас төреші 
Нұркен Базарбайдың сайыс шартын 
қатысушыларға түсіндіруінен кейін 25
40 жас аралығындағы қатысушылар 50 
метрге еркін жүзуден жарысты. 

Жасыратыны жоқ, қатысушылар 
мем лекеттік қызметкер емес, тура бір 
су спортына машықтанған кәнігі аза
маттар іспетті. Десе де сайыс болған 
соң бірі мәреге ерте келіп бағы жанады, 
келесісі қалыс қалып жатады. Бірақ 
бас төреші олардың уақытқа жүзу ше
берлігін жоғары бағалап отыр. 

Жарыс қорытындысымен 2540 
жас аралағындағы 50 метрге еркін жү
зу ден Нұрғазы Ақылов мәреге бірінші 
келді. Ал Самат Нұрпейісов келесі 
орын ға жайғасса, үздік үштікті Азамат 
Талғатұлы түйіндеді. 

Мұнан кейін кезек 4050 жас ара
лығындағы қатысушыларға да келіп 
жетті. Олар еркін жүзуден 25 метрді 
аз уақытта бағындыруы қажет. Мұнда 
да жігіт ағалары жастардан қалыс 
қалмады. Турнир қорытындысымен І 
орын Марғұлан Алмағанбетовке бұйыр
ды. Ал екінші орынды Руслан Қайран
ұлы қанағат тұтса, үздік үштікті Марат 
Ертуғанов түйіндеді. 

Аудандық турнирді қорытындылаған 
жабық бассейн директоры Мұхтар Құл
болдиев қатысушыларға алғыс біл діріп, 
аудандық дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің дипломдарын табыс етті. 

– Жарыс болған соң бірі озып, 
енді бірі қалыс қалып жатады. Бірақ 
оған ешкімнің сағы сынбауы қажет. 
Керісінше өзөзін шыңдағаны дұрыс. 
Бүгін сіздер күнделікті спорттың бұл 
түрімен айналыспасаңыздар да су 
спортына дағдыланған азаматтай өнер 
көрсеттіңіздер. Баршаңызға алғысым 
шексіз. Мемлекеттік рәміздеріміздің 30 
жылдығы құтты болсын. Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын. Алда мұнан 
да үлкен додаларда топ жарып, мем
ле кеттік қызметте мәртебелеріңіз 
ар та берсін, – деді жабық бассейн 
директоры. 

Айта кетейік, турнир барысында 
жүлделі орындардан бөлек 
қатысушылар арасында еркін жүзуден 
көзге түскен бірқатар азамат арнайы 
номинациямен марапатталды. Ал 2540 
және 4050 жас аралығында топ жарған 
спортшылар алдағы уақытта өтетін 
мемлекеттік қызметкерлер арасындағы 
облыстық спартакиадаға жодама алды.

Аружан Мыңбай,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
3 курс студенті 

    

Күллі қазақ жұрты бүгін ешкімге 
тәуелді емес. Біреудің тілінде сөйлеп, 
біреудің дінін ұстанып, мәдениетін 
түйсінуге де тиісті емес. Керісінше 
өз тілінің мәртебесін көтеріп, дінінен 
адаспай, мәдениетін дамытуы қажет. 
Кешегі қазақтың басынан өткен қилы 
кезең, тарихтың том-том беттерінде 
сақтаулы тұрған мәдени мол мұрамыз 
бен болашаққа бастаған игі істеріміз 
үйлесім тапқанда ғана ұлттық 
болмысымызды жоғалтып алмаймыз. 
Өйткені өткенге көз жүгіртпей, 
келешекке қадам басу мүмкін емес.

Республика өз алдына дербес  
мемлекет атанып, өз тәуелсіздігін 
иеленгеннен соң 1992 жылы Қазақстан 
Әнұранының музыкасы мен мәтініне 
байқау жарияланды. Онда қаншама 
белгілі композиторлардың әндері мен 
ақындардың өлеңдері сараланып, 
кәсіби мамандардың талқысынан 
өтті. Байқау қорытындысымен Қазақ 
КСР гимнінің музыкалық редакциясын 
сақтау туралы шешім қабылданды. 
Осылайша тәуелсіз Қазақстанның 
алғашқы гимні музыкасының 
авторлары Мұқан Төлебаев, Евгений 
Брусиловский және Латиф Хамиди 
деп танылды. Сонымен қатар үздік 
мәтінге жарияланған байқауда  белгілі 
ақындар Мұзафар Әлімбаев, Қадыр 
Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев 
және Жадыра Дәрібаеваның жыр 
шумақтары үздік  шықты. Естеріңізде 
болса, оның қайырмасы мынадай 
мәтінде болатын.

Еркіндік қыраны, шарықта,
Елдікке шақырып тірлікте!
Алыптың қуаты – халықта,
Халықтың қуаты – бірлікте!

мәңгілік елдің 
мәртебелі әнұраны

Бүгінгідей салтанатты 
мерекеде еліміздің жүрек 
соғысымен қатар орындалатын 
Ел Әнұранының тарихы туралы 
айтпай кету мүмкін емес. 
Мемлекеттің басты рәмізінің 
бірі – гимн. Ол грек тілінен 
аударғанда, «Салтанатты 
ән» деген мағынаны береді. 
Тарихымыздың қойнауына 
бойласақ, қазақ халқының ру-
тайпасының өздеріне қатысты 
таңба белгілері, туымен қатар 
Әнұраны да болған. Әнұран 
мәтініндегі әрбір шумақтар 
адамға орасан рухани қуат 
беретін қасиетке ие, халықтың, 
ұлттың, мемлекеттің, елдің 
бірлігінің нышанындай ерекше 
белгісімен сипатталады. Еліміз 
тәуелсіздік алғаннан бері 
Мемлекеттік Гимн мәтіні екі рет 
бекітілді. Ол 1992 және 2006 
жылдар еді.

Ардақтап анасын, құрметтеп данасын,
Бауырға басқанбыз баршаның ба ласын.
Татулық, достықтың киелі бесігі –
Мейірбан Ұлы Отан, қазақтың даласы!
Бұл Әнұран өз заманының қажетіне 

жарап, үлкен танымалдыққа ие болды. 
Десе де жаңалық жаршысындай болған 
Әнұран араға 14 жыл салып өмірге 
келді. Алайда бұл әннің мәтіні бұрыннан 
санаға жатталған, жүрекке қатталған 
мазмұны терең, халық ара сына кең 
тараған ән болатын. 

Осылайша, «Менің Қазақстаным» 
патриоттық әні 2006 жылы жаңа 
Мемлекеттік Гимн болып ресми түрде 

қа былданды.  Бұл халық құмарта тың
дайтын ғажап әнді Шәмші Қал даяқов 
1956 жылы Жұмекен Нәжімеденовтің 
сөзіне жазған болатын. Оны заманының 
бұлбұлындай керемет әнші Жамал 
Омарова орындайды. Әнді Жамал 
Ома рова радиоға жаздырып, ком по
зи тордың өтініші бойынша еліміздің 
байлығын паш етіп, күніне бірнеше рет 
радиодан шырқап  тұрды. 

Осылайша пәк көңілден туған ән 
Мемлекет рәміздерінің біріне айналды.  
Қазақстан Парламенті 2006 жылы 6 
қаңтарда палаталардың бірлескен 
оты рысында «Мемлекеттік рәміздер 

туралы» Жарлыққа тиісті тү зету енгізіп, 
еліміздің жаңа Мемле кет тік Гимнін 
бекітеді.

Міне, содан бері де 16 жыл уақыт 
өтіпті. Қазақ деген қасиетті халықтың 
Мемлекеттік рәмізіне айналып, әлем 
ареналарында жеңіс жаршысындай көк 
туымызбен қатар шырқалатын әннің 
құдіреті бүкіл иісі қазақтың жүрегіндегі 
намыс отын алаулатып, қайрат жігерін 
оятады. Егемен еліміздің көк туымен 
қатар самғай бер, Мәңгілік Елдің 
мәртебелі Әнұраны!

Г.АСҚАРҚЫЗЫ


