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ФорумЕл жаңалықтары

Жалағаш  аудандық  мәслихатының  
кезектен тыс 28-сессиясын шақыру 

туралы
Жетінші шақырылған  Жалағаш  аудандық  мәсли

ха тының  кезектен тыс 28сессиясы  2022  жылы  12 
желтоқсанда  сағат  10.00де  аудандық  мәсли хаттың 
мәжіліс залында ашылады.

Сессияның күн тәртібіне мына мәселе ұсынылады:
1. «20222024 жылдарға арналған аудандық 

бюджет туралы» Жалағаш аудандық мәслихатының 
2021 жылғы 22 желтоқсандағы №121 шешіміне 
өзгерістер енгізу туралы.

       
2022 жылы  12 желтоқсанда сағат  09.30да  

аудандық  мәслихат  хатшысының кеңсесінде тұрақты 
комиссиялардың бірлескен отырысы өткізіледі.

Сессия отырысы  Aitube.kz  платформасында 
тікелей эфир де көрсетіледі.

Мәслихат хатшысы  Г.Құрманбаева

Күн тәртібінде төрт мәселе қаралды. 
Атап айтсақ, «Жалағаш ауданының 
ауылдық округтеріндегі инженерлік тұр
ғыда әзірленген суармалы жерде да
қыл  дарды кезектестіру (ротациялау) 
схемасын бекіту туралы» Жалағаш ау
даны әкімдігінің 2018 жылғы 18 мау
сым дағы №120 қаулысына өзгеріс ен
гізу туралы» қаулы жобасын талқылау, 
«Жалағаш ауданы бойынша шетелдіктер 
үшін 2023 жылға арналған туристік 
жарна мөлшерлемелерін бекіту туралы» 
шешім жобасын талқылау, Жалағаш 
аудандық мәслихатының 2019 жылғы 
22 ақпандағы №379 «Жалағаш ауданы 
бойынша коммуналдық қалдықтардың 
түзілу және жинақталу нормаларын, тұр
мыстық қатты қалдықтарды жинау ға, 
әке туге және көмуге арналған тариф
терді бекіту туралы» шешімнің күші 
жой ылды деп тану туралы» шешім жо
басын талқылау ұсынылды. Сондайақ 
2022 жылы аудандық қоғамдық кеңестің 
отырыстарында Жалағаш кен тінде ат қа
рылып жатқан жұмыстарға бай  ланысты 
кеңес мүшелері тарапынан қойылған сұ
рақтар мен ұсыныспікір лер негізінде ат
қарылған жұмыстар тың дал ды. 

Бірінші мәселе бойынша аудандық 
ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы 
Марат Қалниязов, одан кейінгі мәселелер 
бойынша аудандық кәсіпкерлік, өнеркәсіп 

және туризм бөлімінің басшысы Ғабит 
Ербол, аудандық мәслихат аппаратының 
ұйымдастыруқұқықтық бөлімінің бас
шысы Эльмира Құттымбетова және кент 
әкімі Мардан Жамалатов хабарлама 
жасады. Аудан әкімінің қаулы жобасы 
кеңес мүшелері тарапынан бірауыздан 
мақұлданды. 

Мәселен, Марат Мәнерұлының ха
бар   ламасында айтылғандай, аудан
дағы 60 ауыспалы егістікте 33016 
гектар инженерлік тұрғыда әзірленген 
сурамалы жер бар екен. Ауылдық 
округтердегі осы егістік алқаптарға 
дақылдарды кезектестіріп егу схемасы 
аудан әкімдігінің №120 қаулысымен 2018 
жылы 18 маусымда бекітіліп, 20182025 
жылдарға жасалған. Осы схема бойынша 
ауыспалы егістіктегі танаптардың са
нына қарай суармалы жерде дақыл
дарды кезектестіріп егу қолға алы
нады. Атап айтқанда, 5 танаптық 
ауыспалы егіс жүйесінде кезектестіру 
схемасы 5 жылға, ал 6 танаптық 
ауыспалы егістікте 6 жылға жасалады. 
Аудандағы ауыспалы егістіктер негізінен 
8 танапты болғандықтан жоғарыда 
көрсеткеніміздей, 7 жылға жасалған. 
Мәселен, Мәдениет ауылындағы №6 
инженерлік тұрғыда әзірленген суармалы 
жер 5 танапты болғандықтан ротациялау 
схемасының мерзімі биыл аяқталады 

екен. Осыған сәйкес 20232027 
жылдарға арналған қаулының жобасы 
дайындалып, қарауға ұсынылған және 
қолдау тапты.

Кеңес отырысында кент әкімі Мардан 
Жамалатов қоғамдық кеңес мүшелері 
тарапынан айтылған ұсыныстар мен 
сауалдар бойынша атқарылған жұмыс
тарды баяндады. Атап айтсақ, кенттегі 
көпқабатты тұрғын үйлердің аумағында 
тазалық жұмыстары реттеліп, барлық 
көпқабатты тұрғын үйлердің алдына 
қоқыс жәшіктері қойылған. Алайда 
Мардан Сырмағанбетұлы тұрғындар 
тарапынан есік алдына үйден шыққан 
қоқыстарды белгіленбеген орындарға 
тастау әрекеттері тыйылмай келетінін 
қынжыла жеткізді. Сонымен бірге биыл 
кенттегі 5 көпқабатты тұрғын үйге жөндеу 
жұмыстары жүргізілген, келер жылы, 
яғни 2023 жылы Т.Үркімбаев көшесінде 
орналасқан екі көпқабатты тұрғын үйді 
жөндеуден өткізу жоспары жасалып 
жатыр екен. Тұрғындар және кеңес 
мүшелері тарапынан көп айтылатын 
мәселе көше күтімдеріне қатысты. 
Мәселен, Ыбырай Алтынсарин тұйығына 
2019 жылы тас төсеу жұмыстары 
жүргізілген. Бірақ ауыр жүк көліктерінің 
көп жүруі салдарынан орташа жөндеуден 
өткен Ы.Алтынсарин тұйығы бүлінген. 
Кент әкімі бұл мәселені шұғыл назарға 

алып, ауыр жүк көліктерінің жүруіне 
тыйым салынғанын және полиция 
қызметкерлерінің ұдайы бақылауында 
болатынын жеткізді. Осы орайда 
айта кеткеніміз жөн, "Агрохимсервис" 
мекемесінен тыңайтқыш таситын көліктер 
қоршаған ортаға зиянын тигізетіні де 
кеңес отырысында көтерілген болатын. 
Бұл мәселе бойынша да тиісті жұмыстар 
жүргізіліп, экологиялық қауіпсіздік 
ережелерін қатаң сақтау ескертіліпті.

Сондайақ сенбілік ісшараларға 
сәйкес аталған көшелерге тазарту 
жұмыстары жүргізіліп, кент әкімі аппараты 
тарапынан бақылауға алынған. Дәуімбай 
елді мекенін абаттандыру жұмыстары 
бойынша Ұлы Жеңістің 50 жылдығы 
және Ғани Мұратбаев көшелері бойына 
демеушілік есебінен балалар ойын алаңы 
салынған. Кент көшелерінің тазалығын 
қамтамасыз ету мақсатында 33 қоқыс 
жәшігін алуға аудандық бюджеттен 
қаражат бөлінген және қазірде көше 
бойына қойылып жатыр екен. 

Газ тарту жұмыстарына қатысты 
олқылықтар, арықтарды қазып, тазалап, 
көшелерге аяқ су әкелу, егілген ағаштарды 
күтімге алу, көркейтукөгалдандыру, 
қоғамдық тәртіпті қадағалау мақсатында 
бейнебақылау ка мераларын орнату 
және қаңғыбас ит пен мысықтарды аулау 
жұмыстарының жүйелі түрде жүргізіліп 
жатқанын жеткізді. 

Кеңес мүшелері тарапынан хабарла
машыларға сауалдар қойылып, күн 
тәртібіндегі кейбір мәселелерге қатысты 
қосымша ұсыныстар айтылды.

Қуат АХЕТОВ

Кеңес

Мәселелер шешімін тапты

Бейсенбіде аудандық қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. Жиынды аудандық қоғамдық 
кеңес төрағасы Оразбек Ахметов ашып, күн тәртібіндегі мәселелермен таныстырды. Кеңес 
отырысының кезекті жиынына аудан әкімінің орынбасары Алтынбек Дәрібаев және тиісті бөлім, 
мекеме басшылары қатысты. 

Алғашқы мәселе бойынша Бас Прокурор биыл про
курорлармен мемлекетке қолданылмаған 1,5 млн гектар 
жер қайтарылғанын атап өтті. Ауыл шаруа шылығы 
министрлігімен бірлесіп, қоғамдық жайылымдардың 
тап шылығы 29 млн гектардан 8 млн гектарға дейін 
қыс қартылған. Ал Солтүстік Қазақстан, Ақмола және 
Алматы облыстарында 11 мың үлескерге 500 мың гек
тардан астам жер қайтарылған.

Тексерістер олигополиялардың қолдануындағы 
ең жақсы және құнарлы ауыл шаруашылық жерлерін, 
жайы  лымдар мен коммерциялық учаскелерді анықтады. 
Бүгінгі таңда олардан мемлекет пайдасына 145 мың 
гек  тар жер тәркіленген.

Тексеріс қорытындысы бойынша 56 қылмыстық іс 
қозғалған, 9 кінәлі адам сотталды. Тексеру нәтижелері 
бойынша Шымкент, Ақмола, Атырау, Алматы және 
Түркістан облыстары әкімдіктерінің Жер қатынастары 
және ауыл шаруашылығы бойынша басқармаларының 
лауазымды тұлғаларына, сондайақ Шығыс Қазақ
стан, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Маңғыс
тау және Қызылорда облыстарының жеке жер пайда
ланушыларына қатысты 56 қылмыстық іс қозғалды.

Бүгінде қылмыс жасаған 9 адам сотталған. Мәселен, 
Сол түстік Қазақстан облысында 800 үлескердің жер 
те  лімдерін асыра пайдаланып, алаяқтық жасаған кә
сіпорын басшысы 6 жылға бас бостандығынан айы рыл
ды.

Берік Асылов уәкілетті органдардың жайылым 
жерлерін оң басқарудың, ірі жер телімдердің бір қолға 
шоғырлануына жол бермеу және үлестік жерлерге 
бақылауды күшейтудің, оның ішінде кез келген заңсыз 
схемаларды болдырмау жұмысының маңыздылығына 
назар аударды. Ауыл шаруашылығы министрлігіне 
нақты ісшаралар жоспарын дайындау арқылы заң 
бұзушылықтарды жою туралы талаптар қойылды.

Екінші мәселе бойынша «Дәрілік заттар мен ме
дициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталы
ғының» қызметі тексерісінің нәтижелері талқыланды. 
Про курорлық тексеріс кезінде бюджет қаражатын жым 
қыру және жоғары бағамен сапасыз медициналық тех
никаны сатып алу фактілері анықталған. Мәселен, Ақ
төбе облысындағы медициналық орталық жылжы малы 
шұғыл медициналық көмек кешені (жедел жәрдем) ке
дендік құнынан 4 есе артық бағамен сатып алынған. На
рықтық бағасы 16,6 млн теңге болса, орталыққа 72,9 
млн теңге жұмсалған. Осындай сызбалар Алматы қала
сын да, Ақмола, Атырау, Қарағанды, Қостанай, ШҚО, 
БҚО, Жамбыл және Павлодар облыстарында орын 
алған.

Тексеріс нәтижелері бойынша прокуратура заң бұзу
шылықтарын жою туралы 208 ұсыну енгізді, 405 адам 
тәртіптік және әкімшілік жауаптылыққа тартылған, 15 
сотқа дейінгі тергептексеру басталды.

Қадағалау ведомствосының басшысы медициналық 
бұйымдарға бағаны қалыптастырудың ашықтығын қам
тамасыз ету, сыбайлас жемқорлық факторларын бол 
дырмау қажеттігін атап өтті. Кәсіпкерлердің өтінім де
рін қабылдау процесін автоматтандыру, меди ци на   лық 
бұйымдарды сараптау тетігін қайта қарау, ме ди   циналық 
жабдықтарды қадағалау жүйесін енгізу ұсы нылды.

Алқа жұмысының қорытындысы бойынша Бас Про
курор облыс прокурорларына мемлекетке келті рілген 
залалды өтеуге қол жеткізуді және жымқыру мен билікті 
асыра пайдалану жасаған адамдар үшін қылмыс тық 
жазаның бұлтартпастығы қағидатын қамтамасыз етуді 
тапсырды.

“ЖЖ” ақпарат

1,5 млн гектар жер
мемлекетке қайтарылған

Бас Прокурор Берік Асыловтың 
төрағалығымен жер саласындағы заңдылықты 
сақтау, сондай-ақ медициналық бұйымдарды 
сатып алу мәселелері жөнінде алқа отырысы 
өтті. Алқа жұмысына Парламент Мәжілісінің 
депутаттары, ауыл шаруашылығы, 
экология, геология және табиғи ресурстар 
министрліктерінің басшылары мен басқа да 
мүдделі тұлғалар қатысты.

Шараға білім, ғылым, медицина, 
ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік, 
өнер мен спорт, басқа да салаларда 
аудан абыройын асырып жүрген жас
тар жиналды. Аудан әкімі Асқарбек 
Есжанов шараға арнайы қатысып, 
ал дымен қолөнер шеберлерінің көр
месімен танысып, өз кәсібін бастаған, 
ин но вациялық идеяларды іске асы ру
ға ниетті шағын грант иелерінің, жас 
кәсіпкерлердің жобаларын көріп, жұ мы 
сына сәттілік тіледі.

Форумда аудан әкімі Асқарбек Темір
бекұлы туған жерін дамытуға жа нашыр, 
озық идеяларды іске асыруға ниетті 
әрбір жасқа қолдау болатынын тілге тиек 
етті. Алайда аудан жаста ры нан бүгінге 
дейін мұндай бастама айтылмаған. 

– Қай кезде де біз аудан жаста
рынан креативті дүниелерді күтеміз. 

Жастар – ар мен намыстың, өр рухтың 
символы. Жастарға сенім артатын бір
денбір халық – қазақ. Ауданда жас тар
ды қолдау бағытында бірқатар жо  балар 
жүзеге асырылып келеді. Біз жастардың 
әлеуметтік жобаларын әр дайым қолдауға 
дайынбыз. Жастар дан тың бастама, 
жаңа идеялар күтеміз. Мұндай шаралар, 
оның үстіне жалындаған жастардың 
шарасы дәс түрлі форматта өтпеуі тиіс, 
керісінше түрлендіру керек. Біз қашанда 
жас тар ды қолдауға әзірміз. Келер жы
лы аудандағы жастар ресурстық орта
лы ғының, аудан жастарының бірқа тар 
мәселесін шешуге жобалар қа рал ды. 
Бүгінгі форумда марапат төрі нен көрінген 
барша жас буынды құттық тай мын. Біз 
сіздерге сенім артамыз, сіздер сол сенім 
үдесінен әрдайым шыға бе рі ңіздер, – деді 
аудан басшысы Асқарбек Темірбекұлы.

Шарада жастар саясатының дамуы
на үлес қосып, еңбегімен көзге түскен 
бірқатар жас аудан әкімі нің "Жалын" 
жастар сыйлығымен марапатталды. 
Сондайақ олар 100 000 теңге қаржы
лай сыйлыққа ие болды. Оған өз сала
сының үздігі атанып жүрген 10 жас ие 
болды. Сондайақ түрлі салада бел
сенділік танытып жүрген бірқатар жас
тар да аудан әкімінің алғыс хатымен ма
рапаттады. 

Айта кетейік, ауданда халықтың 23 
пайызын жастар құрайды. Волонтерлік 
қызмет көрсету бойынша «Jalyndy jas» 
еріктілер мектебінің жұмысы жыл са
нап өз маңыздылығын көрсетіп ке леді. 
Оған дәлел бүгінгі күнге дейін еріктілер 
Азаматтық бастамаларды қолдау 
орталығының бастамашыл топтарды 
және еріктілерді қолдауға арналған 

шағын гранттарын жеңіп алу арқылы 
аудан жастары 3 Coworking орталығы, 
3 спорттық үйірме, 2 көшеге қоқыс жә
шіктерін, ерекше балаларды қолдау 
бағытында 2 мекемеге материалдық де
меушілік, ауылды көркейту үшін 2 ауылға 
жаңа жоба және 1 отбасыға баспана 
табыстады. 2022 жылдың 8 айында 
еріктілер 6 млн 135 мың теңге қаржыны 
құрайтын 16 жоба жеңіп алды. 

Шығармашыл жастардың қатарын 
арттыру бағытында биыл 200 орындық 
Оқушылар үйі мен 50 орындық Өнер 
мектебі пайдалануға берілсе, жа қын 
арада Жалағаш кентінде дене шы нық
тыру сауықтыру кешені пайда ла нуға 
берілмек. Бір сөзбен айтқанда, ауданда 
жастарға ұдайы жанжақты қолдау 
көрсетіліп келеді. 

Форум соңы аудан өнерпаздары 
әзір леген концерттік бағдарламаға 
ұласып, жастар патриоттық ән шыр қап, 
қатысушылардың құрметіне ие болды.

Ерлан СОЗАҚБАЕВ 

Жалағаштық жастарға 
«Жалын»  сыйлығы табысталды

Желтосан айында жастардың жыл бойы атқарған жұмыстары қорытындыланатын форум 
бар. Биыл да дәстүрлі шара жалғасын тапты. Жалағаш ауданында түрлі салада табысты қызмет 
атқарып жүрген жастар күні кеше Мәдениет және өнерді дамыту орталығында өткен форумда бас 
қосты.
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Тылсым табиғат

қоғам

Қоғамдық кеңес біздің ауданымызда 
да өз деңгейінде қызмет атқарып келе 
жатыр. Айта кетейік, Жалағаш ауданы 
Қоғамдық кеңесінің жаңа құрамы 
«Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес 
аудандық мәслихаттың 2022 жылдың 23 
ақпандағы №152 шешімімен бекітілді.  
Қоғамдық кеңестің алғашқы отырысында 
6 адамнан тұратын төралқа мүшелері 
сайланды және 3 мүшеден тұратын  
сыбайлас жемқорлыққа қарсы  комиссия  
құрылды. Сонымен қатар кеңес қызметін 
ұйымдастыру, кеңес отырыстарын 
өткізу, кеңестің өкілеттіктері мен оның 
мүшелерінің құқықтары мен міндеттері  
айқындайтын Жалағаш ауданының 
Қоғамдық кеңесі туралы Ереже бекітілді.

Кеңес құрамында 12 мүше бар. 
Олардың 3еуі (25 пайызы) мемлекеттік 
органдардың өкілі болса, 9ы (75 
пайызы) коммерциялық емес ұйым 
өкілдері. Қоғамдық кеңестің гендерлік 
құрамы да сақталды, 2 әйел адам 
және 10 ер адам бар. Қоғамдағы 
кейбір мәселелерге әйеланалардың 
да көзімен қарап, көңілімен екшеуге 
тиіспіз. Қоғамдық кеңес құрамына 
сайланған мүшелердің көпшілігі өмірлік 
тәжірибелері мол азаматтар. Олардың  
қатарында қолдарынан нақты іс 
келетін, ұзақ жылдар бойы халықпен 
тығыз байланыста жұмыс атқарып 
келе жатқан ұжым басшылары мен 
кәсіпкерлер, депутаттар, ардагерлер, 
зейнеткерлер, журналистер және 
шаруа қожалықтардың төрағалары 
бар. Сонымен бірге Қоғамдық кеңестің 
жаңа құрамын жасақтарда жастар 
да назардан тыс қалмағанын айта 
кеткеніміз жөн. Өйткені қазіргі қоғамның 
дамуына жалынды жастардың жаңашыл 
идеялары, еркін, азат ойлары, елдік 
істерге қатысты батыл әрекеттері, 
заманға сай жанжақты білімі аса қажет 
деп білемін.  

Сонымен 2022 жылдың 10 айында 
Қоғамдық кеңестің 14 отырысы өткі
зіліп, 39 мәселе  қаралды. Жоға
рыда айтқанымыздай, қоғам болған 
жерде адами факторларға қатысты 
проблемалар қатар жүреді. Сондықтан 
мен бұл жерде жекелеген адамдардың 
мәселесіне емес, тек жалпы халыққа 
ортақ қоғамдық маңызы бар негізгі 
мәселелерге ғана тоқталып өткім 
келеді. Аудан бойынша көктемгі егіс
ке дайындық барысы, көркейтукөг
ал дандыру, санитарлық тазалық жұ
мыс  тарын ұйымдастыру барысы, 
ша руа немесе фермер қожалығын, 
ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу 
үшін уақытша өтеулі жер пайдалану 
құқығын беру жөніндегі конкурсқа шыға
рылатын жер учаскелерінің тізбесі мен 
орналасу схемалары туралы, аудан 
бойынша мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтердің  сапасы туралы, «2021
2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті 
дамыту жөніндегі Ұлттық Жобаның» 
аудан көлемінде атқарылып жатқан 
жұмыстардың барысы, 2022 жылға 
арналған әлеуметтік қолдау шараларын 
көрсету, мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан тұрғынжайды пайдаланғаны 
үшін төлемақы мөлшерлерін белгілеу, 
ауданда газдандыру жұмыстарының 
барысы туралы, аудандық маңыздағы 
автомобиль жолдарының тізбесін бекіту, 
жаңа оқу жылына аудандағы білім 
ошақтарының дайындығын зерделеу 
барысы, Жалағаш ауданы бойынша 
коммуналдық қалдықтардың түзілу 
және жинақталу нормаларын есептеудің 
қағидаларын бекіту, Жалағаш ауда
нының 20212025 жылдарға арналған 
даму бағдарламасының 2021 жылы 
іске асырылуы туралы, Жалағаш индус
триалдыаграрлық колледжінде аудан 
экономикасына қажетті ауыл шаруа
шылығы мамандарын даярлаудың 
барысы және олардың жұмысқа 
орна ласуы туралы және 4 рет аудан 
бюджетіне өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы мәселелер қаралып, 
бюджет қаржысының жұмсалуы кеңес 
мүшелері тарапынан егжейтегжейлі 
талқыланып отырды.

Біз – аграрлы ауданбыз. Соның 
ішінде халықтың негізгі күнкөріс көзі 
– егін шаруашылығы. Ендеше, егістік 
алқаптардан несібесін жеп отырған 
халық тоқымдай жердің құнын, 
қадірін жақсы біледі және көбіне 
шаруалар арасындағы түсініспеушілік, 
келіспеушіліктен туындаған даудамай 
да осы егістік жерлердің төңірегінде 
орын алып жатады. Алайда біздің 
ауданымызда ондай заңсыздықтар жоқ. 
Әр шаруашылық өзіне тиесілі егістік 
алқапқа дәнін тастап, еңбегінің өтеміне 
қарай бұйырған өнімін алып отыр. 
Күн тәртібінде белгіленген мәселелер 
бойынша тиісті бөлім басшыларының 
қатысумен өткен отырыстарда Қоғамдық 
кеңес мүшелері егістік жерлерді 
пайдалану жөніндегі ел көкейінде жүрген 
кейбір мәселелерге қатысты сауалдар 
қойып, жауап алды.

Қоғамдық Кеңестің жұмыс жос
парына сәйкес аудан көлемінде заң
ды лықты қамтамасыз ету, құқық 
бұзушылық профилактикасы, қоғамдық 
тәртіпті сақтау және жол жүрісі 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
атқарылып жатқан жұмыстар бойынша 
Жалағаш аудандық полиция бөлімінің 
бастығы Талғат Лекеровтың  есебі 
тыңдалды. Есеп беру барысында Талғат 
Шоқанұлына кеңес мүшелері тарапынан 
тиісті сұрақтар қойылып, қоғамның 
қауіпсіздігін арттыру мақсатында 
ұсыныспікірлер ортаға салынды. Атап 
айтсақ, Қоғамдық кеңес отырысы 

барысында қазірде учаскелік полиция 
қызметкерлерінің ауылдық округтерде 
тұрақты тұрмайтындығы, үлкен жолда 
жол көлік оқиғаларының жиілеп 
кеткендігі, такси қызметінің жүйесіздігі, 
кенттегі бейнебақылау камераларының 
жұмыс істемейтіні, түнгі мезгілдердегі 
топтық төбелестің көбейгені, Абай 
көшесі бойындағы көлік жуу орталығы 
мен дүкендер алдындағы таксилер 
мен жүк көліктерінің жаяу жүргіншілер 
жолын жауып тастап, жол қозғалысына 
кедергі келтіретіні және аудан халқы, 
тіпті қоғам үшін өте өзекті осы 
мәселелер жергілікті баспасөз бетіне, 
яғни аудандық «Жалағаш жаршысы» 
газетіне жарияланса да, аталған 
бөлім тарапынан жауап берлімейтіні 
айтылды. Полиция бөлімінің басшысы 
өз сөзінде қылмыспен күрес және 
қоғам тыныштығы жөнінде айтылған 
ұсыныспікірлерді назарға алып, қоғам 
тарапынан полицияға сенім деңгейін 
арттырып, азаматтардың қауіпсіздігін 
сақтауға жұмыс жасайтынын жеткізді. 
Әрине қоғамдық тәртіпті сақтау, 
реттеу күн тәртібінен түспейтін өзекті 
мәселе. Өйткені қатаң тәртіп жүйесі 
қалыптаспаған қоғамда алға ілгерілеу, 
даму болмайды. Бірақ қоғамдық 
тәртіп аясындағы кейбір мәселелерді 
реттеуге тұрғындардың өзі де үлес 
қоса алатынын, тіпті оған міндетті 
екенін де айта кеткеніміз жөн. Мәселен, 
жоғарыда аталған санитарлық тазалық, 
ұрпақ тәрбиесіне тек полиция бөлімі 
емес, әрбір адам жауапты. Әр тұрғын 
өз ауласының, үйінің айналасының 
санитарлық тазалығын сақтаса, әр ата
ана өз баласының тәрбиесіне, соның 
ішінде мектеп жасындағы балаларының 
түнгі мезгілдерде көшеге шықпауын 
қадағалап, топтық төбелестің, жаппай 
тәртіпсіздіктің алдын алса, қоғамдағы 
мәселелердің саны біршама қысқарар 
еді. Бастысы, әрбіріміз өзіміздің 
қоғамдағы орнымызды, азаматтық 
құқығымызды біліп және оны айқай
сүреңмен емес, заң аясында талап ете 
алсақ, кейбір күрмеулі мәселелердің 
түйіні шешіледі. 

Қоғамдық кеңес мүшелері мен жеке 
азаматтардың ұсыныстарына сәйкес 
аудан көлеміндегі өзекті мәселелерге 
байланысты қоғамдық мониторинг 
жұмыстарын жүргізіп келеді. Атап 
айтқанда, есепті кезең ішінде кеңес 
мүшелері 4 топқа бөлініп, «Азықтүлік 
бағасын тұрақтандыру», «Оқушылардың 
жазғы демалысын ұйымдастыру» және 
«Білім беру ұйымдарының жаңа оқу 
жылына дайындық барысы туралы» 
мәселелер бойынша кент және ауыл 
округтерде зерделеу жұмыстарын 
жүргізді. Мониторинг қорытындысымен 
тиісті сала басшылары қоғамдық кеңес 
отырыстарына шақырылып, жауаптары 

алынды. Атап айтсақ, дүкендер мен 
сауда орталықтарын аралаудың 
нәтижесінде нарықтағы шарықтап бара 
жатқан бағаны тізгіндеу үшін бекітілген 
ісшара жоспарларына қосымша тағы 
да жұмыстар жүргізу қажеттілігі туындап 
отырғанын және бұл бағыттағы жұмысты 
ширату керектігі айтылды. Сондайақ 
аудан мектептерінің жаңа оқу жылына 
дайындығын зерделеу барысында кейбір 
мектептердің асханалары талапқа сай 
жасақталмаған болып шықты. Алайда 
кеңес отырысына арнайы шақырылған 
тиісті бөлім басшылары айтылған 
мәселелерді назарға алып, ол бойынша 
жұмыс жасалатынын жеткізді. Сонымен 
қатар кеңес мүшелері тарапынан кент 
көшелеріндегі ағаштардың қурап, 
жапырақтарына құрт түсуіне байланысты 
атқарылып жатқан жұмыстар туралы 
аудандық фитосанитария мекемесі 
мен кент әкімінің жауаптары тыңдалып, 
тиісті ұсыныстар айтылды. Осы жерде 
тағы да айта кетейік, кентті көркейтіп
көгалдандыру – баршамызға ортақ. 
Әрине ағаш егу, оны күтімге алу 
жұмыстарына тиісті қаржы бөлінеді. 
Бірақ көктеген көшеттердің бой алуына 
жанжақты мүмкіндік жасап, көше бойын 
жайқалтуға бәріміз атсалыссақ, артық 
болмайды. Өйткені кент – біздің өз үйіміз. 

Қоғамдық кеңес отырыстары 
туралы мәліметтер аудан әкімдігінің 
ресми сайты мен «Facebook» әлеумет
тік желісінде тұрақты түрде жария
ланып келеді. Сонымен қатар «Жала
ғаш жаршысы» газетінің №41, №44 
сандарында «Референдумды қолдай
мыз», «Жұмыс жанданады, кент көр
кейеді» тақырыптарында  мақала лар 
жарияланды.  Сондайақ  Қоғамдық 
кеңес мүшелері жыл ішінде ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаттарымен 
кездесіп, 3 мәрте облыстық Қоғамдық 
кеңес мүшелерімен бірлесіп, әртүрлі 
тақырыпта дөңгелек үстел өткізді. 
Әрине алдағы уақытта әлі де көптеген 
жұмыстар жүзеге асырылып, оң нәтижесі 
көрініс береді деген сенімдеміз. 

Жалпы билік пен қоғам арасындағы 
байланыстың дәнекері саналатын 
Қоғамдық кеңес бүгінгі таңда жергілікті 
өзінөзі басқару жүйесін жетілдіре түсуде 
билік органдары қызметінің сапалы 
орындалуына, ашықтық әрі сабақтастық 
қағидатының қатаң сақталуына, бюджет 
қаржысының тиімді жұмсалуына 
бақылау орнатуды жүзеге асырып 
келеді. Әрине біз әлі де өз құқығымыздың 
шеңберінде жұмысымызды жалғастыра 
береміз. Өйткені біз үшін ең қымбат, ең 
құнды ұғым – халық сенімі. 

                    
Оразбек АХМЕТОВ,

Жалағаш ауданының 
Қоғамдық кеңес төрағасы                                     

Басты мақсат – халық сенімінен шығу
Тәуелсіздіктен соң елді дамыту мақсатында көптеген бағыты айқын бағдарламалар 

қабылданып, болашаққа батыл қадамдар жасалды. Соның ішіндегі ең біріншісі және 
маңыздысы халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту еді. Халықтың әл-ауқаты арту үшін 
мемлекеттің экономикалық өсімінен бөлек, ел ішінде өзара татулық, берекелі бірлік орнауы 
керек екені де ескерілді. Қоғам болған жерде түрлі әлеуметтік мәселелердің туындауы 
заңдылық және оның реттелуі, шешілу жолдары да түрлі деңгейде жүзеге асады. Бастысы, 
билік бұқараның үнін тыңдау. Осы бағытта қызмет ететін халық қалаулыларынан бөлек, 
билік пен халықтың арасында дәнекер болатын Қоғамдық кеңес құрылды. Қоғамдық кеңестер 
қызметінің басты мақсаты –  азаматтық қоғамның маңызды мәселелері бойынша пікірін білдіру 
және жергілікті деңгейлерде шешімдерді талқылау мен қабылдау кезінде жұртшылықтың пікірін 
ескеру, қоғамдық бақылауды  ұйымдастыру. 

Атабабаларымыз осы жолда талай тарихи дүрбелеңді 
бастан кешті. Тарих беттерінен білетініміздей, олардың сан 
ғасырлық қиындығы, зұлмат жылдардағы ерлік істері бәрі
бәрі бүгінгі күнге жету үшін еді. 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 ұлтпыз. 
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, қару
жарағымен 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. 

Замана ағысында өзгеден кеш қалмауды басты орынға 
қойған қазақ елі ұлы құндылық – тәуелсіздікке қол жеткізгелі 
көптеген өзгерістерді өткеріп, жылданжылға дами түсті. Елдегі 
елеулі істер мен әр саладағы жетістік тәуелсіздік жылдарының 
жемісі. Өз алдына ел болып, егемендігіне қол жеткізген текті 
халықтың байырғы арманының шындыққа айналғанының 
дәлелі. 

Бүгінде еліміз көркейді, әлемдік деңгейде өз биігін бағындыра 
алатын дербес мемлекет екенін дәлелдеді. Тәуелсіздік жылдары 
ел еңсесін тіктеу жолында да көптеген жұмыс атқарылды. 
Қазақстан халқы бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай 
болып, барлық жерде ынтымағы мен бірлігін танытты. Татулық 
бар жерде тұрақтылық болатынын, ал тұрақтылық орнаған 
жерде береке болатынын дәлелдеді. Бауырлас елдермен 
көршілес елдердің арасында түсініспеушілік туындап жатса, 
ынтымақтасуына ұйытқы болып келеді. Қазір дүниежүзі 130
дан астам ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына жұмылдырған 
мемле¬кетімізге қызыға қарауының себебі де осы болса керек. 
Ендігі жерде осындай қиындықпен келген тәуелсіздіктің бәрінен 
қымбат, баршасынан жоғары тұратынын жастардың санасына 
орнықтыру – мемлекет үшін де, әрбір отбасы үшін де кезек 
күттірмес міндет. Оның баға жетпес құндылық екенін жастарға 
ұғындырса қызғыштай қоритын болады. Расында, сонау Алтын 
Орда заманынан бері қарай бүгінгі Ақ Ордаға дейін қаншама 
тарихи оқиғалар өтті.

Жалпы біз кеше ғана тәуелсіздік алған жас мемлекет 
болғанымызбен, біздің тарихымыз тереңде. Томтом тарих 
беттерін ақтарсаңыз, қазақ деген халықтың сондай қайсар, 
өжет екенін түсінесіз. Өйткені біздің атабабаларымыз талай 
зұлмат заманды, сұрапыл соғысты, қанды шайқасты да көрді, 
еңсерді. Енді бүгінгі біздің міндетіміз осы бейбіт заманның 
қалай орнағанын, қандай қиындықпен келгенін және ұлттық 
құндылықтардың сарқылмас қазына екенін ұрпақ жадына сіңіру. 
Насихаттап, үлгі ретінде қалдыру болмақ. Елінің қамын ойлаған, 
қазақтың еркіндікте өмір сүруі үшін күрескен осындай қаһарман 
бабаларымыз жайлы құндылықтарды түгендеу – рухани 
кемелдікке жол ашатын игі іс. Сондықтан еліміздің тарихын 
ұлттық идея тұрғысынан ойлаған батырларымыздың ерлік 
істерін саралап, келешек ұрпаққа ақиқат тұрғысынан баға бере 
отырып, оларды өз Отанын сүюге тәрбиелеу басты міндетіміз.  

Тарихи жадымыз қайта жаңғырып, ұрпақ алдындағы 
борышымыз орындалсын десек, бабалар аманатына құрметпен 
қарап, оларды ұлықтау ісінде өзгелерден озық болуымыз керек. 
Қазақ тарихында ерекше тебіреніспен еске алынатын дәуір 
ХVІІ, ХVІІІ ғасырлар. Себебі жоңғарларға қарсы кескілескен, 
қиынқыстау заман елдің келешегіне, қазақтың ұлт болып 
сақталып қалуына қауіп төнген тұс болатын. Ал ХІХ ғасыр қазақ 
халқы Қоқан хандығының қысымы мен Ресей империясының 
отаршылдық саясатына қарсы күрес жүргізген дәуірі еді. Ел 
басына күн туған кезеңде азаттық жолында күрескен батыр 
да батыл, ержүрек бабаларымыз көп болғаны мәлім. Міне, осы 
тұста тарих бетінде елі мен жері үшін қалмақжоңғарлармен де 
батыл шайқасқан батырлардың өзі бір төбе болды.

«Батырлық тұқым қуады, тектіден текті туады» дегендей, 
кешегі батырлардың жалғасы бүгінгі ұрпақ. Ал атадан жеткен 
аманатты арқалап жүру одан да ауыр. Оған лайық болу өзінше 
бөлек әңгіме. 

Ең бастысы бүгінгідей күнде өзгерген алмағайып заманда 
тіліміздің шұбарланып, жұлмалануынан, ұлттық құнды лықта ры
мыздың ұмытылып, жоғалуынан сақтанып, арнамысымыз бен 
егемендігіміздің биік болуын бірінші орынға қойсақ екен. Себебі 
бейбіт күннің бағасы бәрінен қымбат.

Рима ӨМІРСЕРІК,
№38 орта мектептің 

орыс тілі пәні мұғалімі,
Аққұм ауылы

Тәуелсіздік – тарихтың толқыны, 
елдіктің алтын тұғыры.  Оны қолда ұстап 
тұратын  тек шарболаттай шыңдалған 
рух, темірдей тегеурінді намыс. Қазақтың 
маңдайына біткен егемендіктің мәңгі болуы 
да ұлттық болмыстан ажырамаумен тікелей 
байланысты. Тәуелсіздік тарту еткен жемісті 
жылдардағы әр жетістігімізді дәріптей 
отырып, ертеңгі күнге батыл қадам жасау да 
азаттықтың ақ таңының мәңгі болуына кепіл 
бола алмақ. 

Бейбіт күннің 
бедері бұзылмасын

Желтоқсанның 1520 күндері ауа 
райы күрт өзгеріп, ақбөкендер мен 
қарақұйрықтардың текелері үйірге 
түсіп, бірбірімен қосақталатын кезең 
– «Киіктің матауы» аталған. Тап осы 
кезеңде нөсерлеп жаңбыр жауып, 
сасай болған ақбөкеннің текелері сасық 
иісінен тазарады екен. Бұл кезеңдерде 
жауыншашын болмай қалса, текелердің 
көздері ағарып, өліп кетуі де мүмкін 
екен. Бұл кезеңді – «Киіктің мойын 
жуары» атаған. Желтоқсанның 22і ең 
қысқа күн, астрономиялық жыл басы. 
Желтоқсанның алғашқы күні күн райы 
жылы болса, айдың бірінші он күні жылы, 
түсте салқындап, бұрқасын көтерілсе, 
бұл құбылыс ай ортасында қайталанар, 
ал кешке қарай боран соғып күшейсе, 
қыс ұзаққа созылмақ та, алғашқы 
қар нығыз не жаңбырмен араласып 
түссе, жаз ылғалды, құр қылаулап 
тұрса, жаз қуаң болар. Бұл айда таң 
шапағы қызғылттанса, жел тұрады 
дағы, күн құлақтанып батса, ертеңіне 
күн салқындайды, айдың айналасы 
шеңберленсе не бұлт желге қарсы көшсе, 
қар жауады, ал қар жапалақтап жауса, 
күн бұлыңғырланып, күн бұзылады. Күн 
құлақтанып, түтін тік ұшса, жұлдыздар 
анық көрініп, жиі жымыңдаса, аяқ 
басқан қар қатты сықырласа, будақ 
бұлттар көкжиектен өркештене көтеріліп 
көрінбей кетсе, аяз боларын біле бер. 
Тынық күннің өзінде шыршаның құрғақ, 
ұзын бұтақтары иілсе, күннің айналасы 
шеңберленсе боран соғуының белгісі 
деп біл. Желтоқсанның 25і мен 5 ақпан 
аралығы, сақылдаған сары аяздар 
болатын әсіресе қаңтардың соңғы 

күндері, ең суық 40 күн – «Қысқы шілде» 
немесе «Кіші шілде» атанған.

Жалпы желтоқсан айының қандай 
боларын қарашаның мінезқұлқына 
қарапақ білуге болады. Қашаннан 
табиғаттың тылсымын түсіне білген 
атабабамыздың болжамы да осыны 
айтады. Қарашаның онкүндіктеріндегі 
өзгерістер алдағы қыс айларынан хабар 
беретінін айтады. Күздің соңғы айы, 
қарашаның да табиғи құбылыстарына 
зер салып көрсек атабабамыздың 
табиғатқа қарап тектентек болжам 
жасамағанын түсінеміз. Қараша – аспан 
түнерген, дымқыл тұман түсетін, қара 
суық айы. Қараша – күн қысқаратын, 
шуақты күндер сирейтін, қар кейде 

жауып, кейде еріп, түнге қарай тоң 
қататын, қыс мезгілінің бірсаты төмен 
серігі. Бұл айдағы қара жерге қар 
түспей тұрып қара суық болады. 
Қарашадағы құстардың жылы жаққа 
қайта бастар уақыты «Сүмбіленің тууы» 
амалы. Бұл солтүстікке қар түсіп, күн 
суытатын «Қараша қаздың қайтуы» 
амалымен ұласады. Қарашаның 15і 
мен 21інің аралығындағы қыстың алты 
айын болжаған ерекше ырым да бар. 
Бұл айдың 17і мен 18і күндерінің өз 
амалы бар. Қарашадағы құбылыстарға 
байланысты: маса ұшырасса, қыс 
жылы, күн күркіресе қаһарлы, ай 
тұтылса, қыс суық, ай шалқалап туса, 
қар қалың түсіп, қаһарлы қыс ұзаққа 

созылар, ағаш бұтағын қырау басса, 
ертеңіне қар жауар, шөпке қырау қонса, 
жаңбыр жауар, қар ерте түссе, көктем 
ерте келер, найзағай жарқылдаса, келер 
жаз жаңбырлы болар, кемпірқосақ 
көрінсе, қыс қатты, көктем жаңбырлы 
болғанымен, жаз ыссы қуаңшылық 
болар деген болжамдар бар. 

Қарашаның бірінші он күнінде тоң 
қатып, салқын жел тұрса, қаңтарға 
дейін қар жаумас, жапырақтар түспесе, 
қар ұзақ жатпас, күн ашық болса, қыс 
жылы, бұлт жиі үйірілсе, желтоқсанның 
ортасында қатты аяз болады деген 
де болжамдар кездеседі. Ал екінші 
он күндігінде тұман тез тараса, күн 
жылынар, қар жауса, қыс қаһарлы, 
бұлтты және желді келсе, қаңтардың 
басында қар көп жауар. 

Үшінші он күнінде қар аралас жаңбыр 
жауса, желтоқсан жылы болар, айдың 
соңғы күні қандай болса, қыс бойы 
сондай болар дейді. Қазақтың табиғатқа 
қатысты болжамдарында қыс алғашқы 
қардан 40 күннен соң түсер дегені бар. 
Қарашаның соңы – желтоқсанның 
басында болатын алғашқы аязды 
«Қырбастың қызыл амалы» дейді. 
Желтоқсанның 45 күндері болатын 
алғашқы аяз сол Қырбастың қызылына 
дәл келсе, Үркердің дәл төбеге қарай 
біртіндеп шырқай көтерілуі  қыс шілдесі 
деп аталатын Сары аязға дәл келеді. 

«Қыстың қамын жаз ойла» демекші, 
қыс мезгіліне дайындық сонау жаздан 
басталса да артықтық етпейді. Ал 
табиғаттың адамзатқа білдірер 
сырлары осы шаруаны ыңғайлап алуға 
мүмкіндік береді. Бастысы табиғаттың 
тылсымын түйсіне білу.

Ғасырлар бойы қалыптасқан, басқа 
ұлттарға емес, қазақтың өзіне ғана тән 
салт – дәстүрі мен әдет – ғұрпы, ырым – 
тыйымы бар екендігі белгілі. Табиғаттың 
таңғажайып сырын білу мен бабалардан 
келе жатқан таным – сенімдер сияқты 
ұлттық ұғымдар да бар.

Нұр НАУАН

Желтоқсан келді, қыс кірді
Әлемде болып жатқан құбылыстың барлығы – табиғаттың заңдылығы. Бір сөзбен айтқанда, табиғаттың 

тылсым сырлары деуге болады. Табиғаттың тылсым сырларына үңіле түскен сайын, оның құпияға толы, адамзатқа 
белгілісі бар, белгісізі бар, танысы бар, таңсық дүниелері де көп екеніне көз жеткізе түсеміз. Бұрынғының қазақтары 
шаруа жайын, ертеңгі күнгі тіршілігін үркер шоқжұлдызының қозғалысына, жан-жануардың, құстардың әрекетіне 
қарап негіздеген, есептеген. Ғылым-білім дами қоймаған уақыттың өзінде де ата-бабаларымыз күнделікті өмірден 
жинақталған тәжірибелерімен жыл сайын жұлдыздардың қозғалуынан болатын табиғаттың кейбір өзгерістерін 
зерттеп, оның жыл сайын дәл уақытында қайталанатынын бақылап отырған. Бірақ бүгінгідей дамыған заманда 
синоптиктердің болжамына жүгінеді. Дегенмен халықтың ескіше болжамы да ұмытыла қойған жоқ. Біз де ақпарат 
көздерін ақтарып, ескі ізбен шолу жасап көрдік.



3
www.zhalagash-zharshysy.kz№98 (9881) 10/12/2022

құжат

Бақұл бол, ардагер ұстаз

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У
«Ауыл» Кредиттік серіктестігі» ЖШС құрылтайшыларының 

кезектен тыс жалпы жиналысын 2022 жылы 23 желтоқсанда 
сағат 10.00де мына мекенжайда өткізу туралы хабарлайды: 
Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, Т.Қыс
таубаев көшесі №4 үй. («Ауыл» КС ЖШС ғимаратында).

Күн тәртібі:

1. «Ауыл» Кредиттік серіктестігі» ЖШС құрылтай шыла ры
ның арыздарына сәйкес ішінара және толық жарғы лық ка пи
талын азайту туралы.

2. Серіктестіктің құрамының өзгеруіне байланысты несие 
лимитін бөлу туралы.

Сонымен қатар құрылтайшыларға күн тәртібіне қосатын 
ұсыныспікірлеріңіз бар болса 10 күн ішінде жиналыс ашылғанға 
дейін серіктестікке ұсынуларыңызды, Құрылтайшылардың 
жал пы жиналысты өткізу тәртібі ҚР заңдарына сәйкес айқын
далатындығын, Құрылтайшылардың жалпы жиналысын 
өткізу Қазақстан Республикасының Жауапкершілігі шектеулі 
және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы, 
«Микроқаржылық қызмет туралы», Кредиттік серіктестіктер 
туралы Заңына, серіктестік Жарғысын басшылыққа алып 
өткізілетіндігін хабарлаймыз, жиналысқа міндетті түрде  
қатысуларыңызды сұраймыз. 

Х  А  Б  А  Р  Л  А  Н  Д  Ы  Р  У
«Ауыл» Кредиттік серіктестігі» ЖШСның №19 санды 2022 

жылғы 8 желтоқсандағы серіктестіктің басқарма отырысының 
хаттамасының шешімімен серіктестік құрамынан қатысу шы 
лардың шығуына байланысты серіктестіктің жарғы лық ка пи
талы азайтылғандығын өзінің барлық қатысушы ларына, кре
дит берушілеріне хабарлайды.

Серіктестік кредит берушілеріне қатысушыларына «Ауыл» 
Кредиттік серіктестігі» ЖШСның мына мекенжайында: 
Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, 
Т.Қыстаубаев көшесі №4 ғимаратында орналасқанын және 
талаптар бар болса жазбаша нысанда жолдауды сұрайды.

№116 орта мектебінде 37 
жыл ұстаздықтың ұлы жолында 
өзінің айшықты еңбегімен да
ра ланған зейнеткер ұста зы
мыз Ұлия Қайып қызының 
ара мыздан кет ке ніне 40 күн 
толды. Ғибратты ғұмы ры
ның қымбат шақтарын пе да
го гикалық қызметке ар на ған 
Ұлия Қайыпқызы шә кірт  терінің 
бойына нұр сеуіп, ада  ми қа
сиет терді сіңіре білген ардақ ты 
ұстаз, аяулы ана! 

Ұлия Қайыпқызының жар
қын бейнесі  мәңгі жадымызда! Жат қан жері жарық, то
пы рағы  торқа болсын!

Өзің жайлы айта алмаймыз тауысып,
Ел айтады, жұрт айтады жарысып.
Көпшіліктен алған алғыс, сауабың
Жатқан шығар, рухыңмен қауышып.

Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда,
Көнеміз ғой тағдыр басқа салғанға.
Көзімізге ыпыстық жас келеді
Апай сізді сағынып, еске алғанда!

Еске алушылар №116 орта мектеп ұжымы

«Сыр медиа» ЖШС-на қарасты  zhalagash-zharshy-
sy.kz ақпарат агенттігінің сайтында ҚР Парламенті 

Сенатының депутаттығына кандидаттардың 
сайлауалды үгіт-насихат материалдарын орналастыру 

бойынша өз қызмет құнын ұсынады

zhalagash-zharshysy.kz ақпарат агенттігінің сайтына мате-
риалдар орналастыру бойынша бір шаршы санти метрінің 
құны, ҚҚС қоса есептегенде:

газетке жарияланған материалдарды сайтқа орналастыру 
жарияланған соманың 10% /1 ай/;

тікелей сайтта орналастыру – 1см2  72 теңге /1 ай/. 
Жазбаша өтініштерді сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін мына 

мекен-жай бойынша қабылдайды: Қызылорда облысы, 
Жалағаш ауданы, Төле би көшесі №5А e-mail: zhal_jarsh@
mail.ru

І

Олардың арасынан ғалымдар, 
жазушылар, қоғам және мемлекет 
қайраткерлері шығып, Отанына адал 
қызмет етіп келеді. Бүгінде олардың 
барлығы да зейнеткерлікке шықты. 
Мен олармен, олар менімен әліге дейін 
хабарласып тұрады.

Енді сол оқушыларымның ішінен 
мектепте жүргенде көшбасшы атанған 
шәкіртім Қымбат Жолымбетова 
жайлы сыр шертпекпін. Оқушылар оны 
көшбасшы дейтін. Шын мәнісінде ол 
оқушылар арасынан шыққан расында 
көшбасшы еді.

Ол мектептегі бастауыш комсомол 
ұйымының хатшысы болып сайланды. 
Аудандық, облыстық комсомол 
конференцияларына делегат болып 
қатысты. Облыстық, республикалық 
олимпиада жеңімпазы болды. Суреті 
мектептегі үздік оқушылардың «Құрмет» 
тақтасында мектепті бітіргенше тұрды.

ІІ

Сөз кезегін Қымбатқа бергенімде 
айтқаны: 

– Арал теңiзiнiң солтүстік жағында 
Сексеуіл деген станция бар. Бiздiң әке
шешеміз сол теміржол бойындағы елді 
мекенде еңбек етіп, өмір кешкен. Менен 
үш жас үлкен ағам 1943 жылы дүниеге 
келген. Атын аян беріп Бақберген деп 
койыпты. 1946 жылы маусым айының 
30 жұлдызында дүниеге мен келіппін. 
Көршікөлем «қыз туды» деп көңілдері 
толмай анам босанып жатқанда кіндік 
кесуге де келмеген көрінеді. Маған «қыз 
да болса қымбат» деп есімімді Қымбат 
қойыпты.

Әке шешеміздің көзінің ағы мен қара
сындай екі бала ең қымбаттысы, ең асы
лы болып өстік. Екеуміз де мектепте ең 
озат оқушы болдық. Ағам Бақберген 
1960 жылы сол жердегі №423 мектептің 
үздігі болып бiтiрдi. Сол жылы Ленин 
атындағы Қазақтың политехникалық 
институтының автоматика және телеме
ханика факультетіне оқуға түсіп, 1965 
жылы бітіріп, 1966 жылы Мәскеудің 
Бауман атындағы Техникалық учили
щесінен техникалық кибернетика маман
дығы бойынша диссертация қорғап, 
«Техника  ғылымдарының кандидаты» 
деген атақ алып шықты. Оқу бітірген соң 
Қ.И.Сәтпаев атындағы Политехникалық 
университетте ұстаздық етті.

19751976 жылдары Кеңес үкіметі 
кезінде Қазақстаннан жас ғалымдар 
арасынан бірінші техника ғылымдары 
бойынша Англияның Манчестер универ
ситетінде ғылыми тағылымдама жұмы
сын жүргізді. Ағылшын тілін жоғары 
дәрежеде меңгерді.

19801982 жылдары Жоғары білім 
және техникалық оқу орындарының 
бөлім меңгерушісі қызметін атқарды. 
2003 жылдан зейнетке шыққанша, 
өзі білім алған университетінде түрлі 
басшылық қызметте болды, ағарту 
жұмыстарымен айналысты. Бала
шағасы бар, бүгінде өзі 17 жасында білім 
іздеп барған Алматысында тұрады.

Мен де жақсы оқыдым, балалық 
шағымнан мектеп бітіргенше қоғамдық 
жұмыстармен айналыстым. Барлық 
бос уақытым қоғам жұмысын атқару
мен өтті десем, артық айтқандық бол
мас. Мектеп өміріндегі небір шаруа
лармен айналысуыма тура келді. 
Мек теп мұғалімдері мен қоғам белсен
ділердің жанында жүріп, пионер, 
ком сомол жұмыстарына араласып, 
көптеген мәселелерді шешіп жүрген 
кездерімді ілтипатпен еске аламын. 
Мектеп бітіргеннен кейін менің 
жақсы оқығанымды ескерiп, мектеп 
дирек циясы мені бастауыш сынып 
мұғалімі етіп қызметке алды. Екі жыл 
еңбек өтілімімен 1966 жылы қазіргі 
Қ.И.Сәтпаев атындағы Политехникалық 
университетінің Энергетика бойынша 
инженерэкономика факультетіне оқуға 
түсіп, 1971 жылы бітіріп шықтым.

Жоғары оқу орнында оқу оңай болған 
жоқ, барлық пән орыс тілінде жүрді. 

Мектепте диктантты жақсы жазуым, 
лекцияны үлгіріп жазуыма көмектесті. 
Топта қаланың жақсы тәрбие алған 
қызжігіттері оқыды. Олар да көмектесіп 
отырды, әсіресе қарағандылық Қанат 
деген досым математикадан емтихан 
тапсыру кезінде алдымен менiң 
есептерімді шығарып беретін. Ол 
жолдастарыммен, қыздармен кездесiп, 
хабарласып тұрамын. Қазір «Уатсап» 
жүйесі деген тамаша ғой, студенттік кез 
– өміріңдегі ең тамаша кез, құрылыс 
отрядтары, егін жинауға бару, жатақхана 
өмірі дегендер.

Оқу бітіргеннен кейін мамандығым 
бойынша түрлі салаларда қызмет еттім. 
Қанат деген балам бар. Ол жылдары 
Алматы қаласында қазақ балабақшасы 
түгілі, қазақ мектебі болмайтын. 
Көптеген қиындықтарды жеңе жүріп, 
баламды қазақ мектебінде оқыттым, 
ӘлФараби атындағы Қазақтың 
мемлекеттік университетінің «Қазақ тілі 
мен әдебиеті» факультетін бітіруіне жөн 
сілтедім. Қазір аудармашы маман.

19841991 жылдары аралығында 
кітап саудасы, баспа, полиграфия 
жөніндегі комитеттің кадр бөлімінде 
қызмет еттім. Ол мекеме де өте жақсы 
орта болатын. Небір жазушылар, оқыған 
интеллигенция, бай кітапхана өмірімде 
жақсы із қалдырды, тәжірибе жинадым.

1992 жылы Қазақстан Республи
касының Жоғарғы Кеңесіне қызметке 
ауыстым. Тәуелсіздіктің алғашқы 
жыл дарында заң шығару процесінде 
мемлекеттік тілдің мәртебесін артты
руда зор үлес қосу керек болды. 
Мектепте алған білімім қазақ тiлiн 
жақсы меңгеруіме жол ашса, жоғары оқу 
орнында орысша білім алуымның зор 
пайдасы тидi. Оны мақтанышпен айта 
аламын.

Алматы – студенттік шағым өткен 
қала. Үлкен мәдениет орталығы. Театр
лардағы барлық спектакльдер мен 
қойылымдарды көріп, рухани баюға 
кең мүмкіншілік берген қала. Өнерде 
танымал жоражолдастар Алматыда 
қалды. Жанжақты білім алу үшін күн
делікті газетжурнал, әлеуметтік желі
лерді оқыптыңдау әдетін осы уақыт қа 
дейін сақтауға тырысамын. «Еге мен 
Қазақстан» газетін таңғы асым дай 
күтемін.

Жоғарғы Кеңесте, кейіннен Парла
ментте консультант болып жауапты 
қызмет ету үлкен мектеп, небір тарихи 
оқиғаларды көзімізбен көріп, небір 
шаралардың басықасында жүруге тура 
келді. Жоғарғы Кеңесті екі рет таратып, 
жаңа құрам сайлау кезеңдері, 1993 
жылы, кейіннен 1995 жылы Конституция 
қабылдау, астананы Целиноградқа 
көшіру және т.б. ісшаралардың қау лы
қарарлары мен жұмыстарымен айна
лыстық.

1993 жылдың 24 желтоқсанында 
Президент Н.Ә.Назарбаевтың астананы 
Целиноградқа ауыстыру жөнінде 
аузынан шыққан сөз 1997 жылдың 
желтоқ санында нақты iске асып 1997 
жылдың 8 желтоқсанында бiрiншi 
көшпен Ақмолаға қоныстандық. Ел 
аста насы Астана болып аталды. Содан 
бері де 25 жыл өтіпті. Осы жылдар 
ішінде 2004 жылы зейнеткерлікке 
шықтым. Уақыттың қалай өтіп кеткенін 
де байқамай калыппыз. Аса құрметпен 
мектептегі ұстаздарымызды еске 
аламын. Б.Айқынов, Ә.Мұздыбаев, 
Ж.Нұр манов, Ақзила Исмағұлова, 
Л.И.Его рова, Қазақова апай (атын 
ұмыттым), Ш.Айбосынов, В.Ш.Хайрут
динов, Т.Танабаев, А.Досмұр заев, 
А.Исаев, Қоңырша апай, Қазмағам
бето ва Қалампыр апай және т.б. Оқуға, 
білімге деген құштарлық осы мұғалім
дерге қарап ой түзеу мен бой түзеуден 
басталады екен.

Б.Момышұлы: «Ұстаз – ұлық емес, 
ұлы қызмет», К.Ушинский: «Мұғалім 
– зор тұлға, ол күннің құдіретті сәулесі 
іспетті» деген екен. Мен әркез ұстазда
рымды еске алып, басымды иіп отыра
мын. Бұл да бір орайы келгенде айтылып 
отырған әңгіме ғой деймін.

Біздің бабамыз Жолымбет жақайым, 

бәйбіше асан, марқадам руынан. Ол 
кісіден Шеріпбай, Шүкірбай деген кісілер 
тараған. Шүкірбайдан Бақберген екеуміз. 
Шеріпбай атамыздан Өмірзақ, т.б. апа
лары болған, қарындасы Сұлужан бар.

Өмірзақ туралы айтпай өту мүмкін 
емес. Өмекең жастайынан ақындығы 
да бар талантты, білімге құмар, спорт
шы, суретші, сегіз қырлы бір сырлы 
болып өсті. Мектепті 1957 жылы бiтiрдi. 
Тарихшы болу арманы еді. Спорттан 
да талай жеңістерге жеткен Өмекең, 
Физкультура институтына оқуға түсіп, 
бітіріп шықты. Сол салада облыс, 
республика көлемінде біраз қызмет 
атқарды. Әдебиет, тарих, өнерге деген 
құштарлығы тек спорт саласында 
ғана емес, әдебиет, журналистика, 
жазушылық еңбектері бір төбе. Радио
журналист болумен қатар Өмекең 
көптеген ғылыми жұмыстармен айна
лысты. Нұрмағамбет ақынның Сартай 
батыр жырын ел аралап жүріп жинап, 
зерттеп, жүйеге келтіріп, халыққа мұра 
етіп қалдырды. «Жаужүрек мың бала» 
фильмi жетістігі, кемшілігімен Өмекеңнің 
шығармашылығымен дүниеге келді. 
Халима жеңгеміз, иманды болғыр 
тамаша адам еді. Баласы мен жан 
жолдасынан кейін дүние салды. 
Халекеңмен достығым өз алдына бөлек 
әңгіме.

Тағы бір туысым, әкемнің інісі 
Ақназаров Құрманияз деген Атымтай 
жомарт ағамыз үш әйел алған кісі. 
Бірінші әйелі Шауқаннан Марал мен 
Жантеке, екінші, үшінші әйелдерінен 
Майқы мен Мөңке деген ұлдары болған. 
Маралмен бірге оқыдым, талантты жігіт 
еді, қайтыс болып кетті.

Жантеке Ақтауда тұрады. Барлық 
жігеркүшін Хақназар хан, Бүкірек батыр 
сынды бабаларына ескерткіш орнатып, 
игілікті іспен айналысып жүрген 
жақсының сынығы. Бауырыма ұзақ өмiр 
тiлеймiн.

Аса құрметпен еске алатын 
адамым, нағашым Рахов Бекұзақ. 
17 жасында Сексеуіл станциясының 
мектебінде оқып жүргенде 1941 жылғы 
Ұлы Отан соғысына аттанып, Каспий 
теңізі арқылы Баку портына барып, 
Кавказдағы соғысқа қатысады. 1943 
жылы жараланып, госпитальда жатады, 
сол жерде офицерлер мектебінде 
оқиды. Кейін денсаулығы түзелгеннен 
соң тағы да қанмайданға аттанады. 
1945 жылы сәуір айында Венгрияның 
Балатон көлінде басынан жарақат алып, 
естүссіз ауруханаға түседі. Артынан 
елге соғыста қаза тапты деп қара қағаз 
келеді. Жарты жылдан кейін есін жинап, 
дәрігерге атыжөнін айтады. Соғыстың 
бiткенін біліп, ауылға амандығы туралы 
хат жазады. Госпитальдан шыққаннан 
соң қайтадан Чехословакия, Австрия 
қалаларында тәртіп сақтауға қатысады.

Бекұзақ аға Ұлы Отан соғысын 
жеңіспен аяқтап, жауынгерлік ерлігі үшін 
орденмедальдармен марапатталып, 
1946 жылы туған жеріне оралады. 
Келген соң отбасын құрып, Хадишадай 
асыл жар кездесіп, өмірінің соңына 
дейін татутәтті ғұмыр сүреді.

Еңбек жолын май зауытында 
есепшіліктен бастап, өзінің ұйымдас
тыру шылық қабілетінің арқасында 
зауыт директорына дейін көтеріледі. 
Өндіріс тен қол үзбей жүріп, Қызылорда 
педагогикалық институтын бітіреді. 1962
1986 жылдары ет комбинатын басқарып, 
ауданның ауыл шаруашылығы сала
сында жоғары көрсеткіштерге жетіп, 
өңір экономикасын көтеруге елеулі 
үлес қосады. Бекұзақ ағамның туабітті 
ермі незділігі, батырлығы, ақиқат пен 
әді леттілікке сүйенетіндігі, бауырмал 
жанашырлығы абыройын асқақтата 
түсті, оны тұрғыластары иiлмеген еменге 
балайтын.

Аралдың азапты экологиясына 
шыдап, атабаба жерін қимаған 
нағашым өмірлік жары Хадишасының 
денсаулығына байланысты 1996 жылы 
Алматыға қоныс аударды. Хадиша 
жеңешем қайтқаннан кейін, өмірдің 
мәнінің жоқтығын сезінген абыз ақсақал 
жетпіс тоғызға қараған шағында 
дүниеден өтті.

«Өзекті жанға бір өлім,
Өлімге шара бар ма екен,
Халқының тапқан көңілін,
Адамда арман бар ма екен» деп ел

жұрты шығарып салды.
Бала кезімнен қоғамдық жұмыстарға 

белсене араласқанымды айтып 
өттім, соның бiр жалғасындай 
зейнетке шыққаннан кейін де бір іспен 
айналысуыма тура келді.

2015 жылы қалалық әкімдіктің 
шақыруы бойынша Астана қаласының 
Әскери сотына бардым. Онда екі 
кәсіпкердің бірбірімен соттасқан 
ісі қаралып жатыр екен. Жеңілген 
жағы қалайда қарсыласынан өш 
алу үшін түрлі айлаәрекетке барып, 
құйтырқы жоспар құрған. ҰҚК жас 
офицері Айдын Алпысбаевқа жала 
жауып іс ұйымдастырған. Жас жігіттің 
еш кінәсі жоқ, оған тағы да екі жігітті 
қосқан. Айдын Алпысбаев өзінің кінәсі 
жоқтығын дәлелдеу үшін әділ қазылар 
алқасын жасақтауды сұраған. Сол 12 
әділ қазылар алқасының құрамына мен 
де кірдім. Қысқасын айтқанда, құқық 
органдарының әділетсіздігінен өте ауыр 
баппен (адам өміріне қауіп келтіру) 
жігіттерді біздің қолымызбен 14, 13, 12 
жылға соттап жіберді.

Алты ай өткеннен кейін соттың әділ 
қазылар алқасына қысым жасағаны 
үшін Жоғарғы сотқа шағым түсірдім. 
Сол шағым сегіз жылдан кейін қайта 
қаралып, 2022 жылдың 10 маусымында 
үш жігіт ақталып шықты. Бұл менің 
өмірімдегі үлкен қуаныш болды. Әділ 
қазылар институтына үлкен мән беріп, 
сот жүйесіне тәртіп орнату мақсатында 
Президент ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
көмегі болды.

«Адамның адамдығы ақыл, ғылым, 
жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, 
жақсы ұстаздан болады» деп ұлы Абай 
айтқандай, жүрген ортамнан ізгілік 
іздеу өмірлік ұстанымым деп білемін. 
Жоражолдастармен жақсы қатынаста 
болғанға не жетсін. 2014 жылы Астанаға 
кластас досым Таласов Қадіржан 
көшіп келді. Бұл біздің 50 жылдан 
кейінгі кездесуіміз еді. Сол Қадіржан 
2017 жылдың 25 тамызында қайтыс 
болды. Туғантуысқандары, балалары 
биыл Қадіржанның қайтыс болуына 
5 жыл толуын Сексеуілде атап өтті. 
Балаларының шақыруымен мен де сол 
iсшараға қатысып қайттым.

Әкемнің 100 жасқа толуына 
байланысты 2007 жылы Бақберген 
екеуміз ас беріп қайтқанбыз. Одан бері 
де 15 жыл өтіпті, қайтыс болғанына 58 
жыл, құлыптасы тозып кеткен екен, соны 
жаңғыртып, құран оқытып бір шаруа 
бітіргендей жеңілденіп қалдық.

Ұшқан ұям Сексеуілдің өркендеп 
өскенін көріп, халықтың жағдайын 
көріп, тоғыз жолдың торабында тұрған 
Сексеуіл Арал өңірінде «Батыс Қытай
Батыс Еуропа» автожолы, теміржолы 
өтіп жатыр. Теміржол АстанаҚарақұм 
Ақтауға өтіп, Арқадан Иранға шығу 
жолын алып жатыр, яғни үлкен 
транзиттік жолда тұр. Балығы бар, малы 
және егін шаруашылығы орын алған, 
шұбатын айтсаңшы. Елдің мүмкіншілігін 
көріп, марқайып қайттым. Алдымызда 
ағалар, апалар бар. Өмірдің заңы, бiраз 
адамдар өмірден өтіп кетті. Өкінішке 
орын жоқ. Уақыт сыншы.

ІІІ

Қымбат. «Адамның аты – оның 
жарты тағдыры» деген атам қазақта 
ат басындай өсиет сөз бар. Өйткені 
адамның аты – оның атаанасының 
қырандай қиялы, асқақ арманы, 
үкілі үміті, ақ тілегі, тәңірге, тағдырға 
аманаты.

Қоғамдық істердің қалың ортасында 
өзіндік айшықты ізін қалдырған Қымбат 
қыз сабырлылығымен, ешкімге қиянаты 
жоқ адалдығымен, сөзге шешен, ойы 
терең, парасаттылығымен, өз ортасының 
қадірмендісі болды.

Астана қаласы мен астаналық 
облыстың мәдени дамуы мен рухани 
толысуына қатысты қайнаған еңбектің 
бел ортасында жүрді. Жазбамды осы
лайша өрбіте отырып, «өткеннен қалған 
белгі көп екен ғой» деген тоқтамға 
келдім.

Шыңғыс АйБОСЫНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Қайраткер қыз

 «Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға» деп ұлы Абай айтқандай, мен де алғашқы 
еңбек жолымды 1960 жылы Сексеуіл станциясындағы №423 орта мектепте оқушыларға физика 
және математика пәнінен сабақ беруден бастадым. Ол кезде оқушылар арасында талантты 
балалар көп болатын. Онжылдықты бітіргеннен кейін олардың алды Мәскеу, Ленинград, Қазан, 
Ереван, Горький, Алматы, Ташкент қалаларындағы жоғары оқу орындарында оқыды. Өздері 
оқыған мектептің атын шығарып, сабақ берген ұстаздарының мәртебесін көтерді. Ол кезең 
біздер үшін ұмытылмас жылдар болды.

Тұрмыста қолданылатын 
сұйытылған газбаллондар да аса 
қауіпті болып табылады. Газдың иісі 
шыққан кезде олар тұншықтырғыш 
газбен улануға алып келеді, ең 
қорқыныштысы жарылысқа 
әкелуі мүмкін. Осы ретте, Жалағаш 
ауданының төтенше жағдайлар 
бөлімі күнделікті өмірде тұрмыстағы 
газды пайдалану кезіндегі ереже 
талаптарын ескертеді.

Тұрмыстық баллондарды толтыруға 
арналған арнайы пункттерде ғана бал
лондарды құю керек. Ал баллонды ауыс
тырар алдында жаңа немесе пайда
ланылған баллондардың крандары 
жабық екеніне сабын ерітіндісін жағу ар
қылы көз жеткізіңіз.

Баллонды газ плитасына қосу үшін 
арнайы иілгіш резеңке шлангты  қол
даныңыз. Қауіпсіздік қысқыштары 
арқылы бекі тілгенін ескеріп, ұзын дығы 
метрден аспайтындай етіп пайда

ланыңыз. Оның созылуына немесе 
қысылуына жол бермеңіз. Газ құрал
дарын қосу кезінде ретін сақтаңыз, 
алдымен сіріңкені жағып, содан кейін газ 
беруді ашыңыз.

Тексерілмеген баллонды пайдала
нуға болмайды. Ал газдың шығып кетуін 

болдырмау үшін тамақ дайындау бары
сында қайнаған сұйықтықтарды отқа 
төгілмеуін қадағалаңыз. Газ плита
сының жанарғыларды үнемі таза лаңыз. 
Сондайақ жұмыс аяқталған нан кейін 
баллонның кранын жабуды ұмытпаңыз. 
Үйжайда газдың иісі пайда болған 

кезде газ беру кранын жабу, үйжайды 
желдету үшін терезелер мен есіктерді 
дереу ашу, ашық отты пайдаланбау, 
электр және электр құралдарын қоспау 
қажет.

Өз бетінше үйді газдандыруға, ор
нын ауыстыруға, кез келген газ жаб
дығын жөндеуге, тиісті қызметтердің 
рұқсатынсыз, жабдықтың орналасқан 
жерін өзгерте отырып, үйжайды қайта 
жоспарлауды жүргізуге, жабдық жарам
сыз болған жағдайда газды пайда ла
нуға, газ құралдарын қараусыз қалды
руға немесе оларды балалардың 
пай да лануына рұқсат етуге, үйжай
ларды жылыту үшін газ плиталарын 
пай далануға, газ аспаптары орнатылған 
бөлмелерде ұйықтауға болмайды.

Ескертпе: ауданның шұғыл байланыс 
нөмірлері 101, 102, 104 және 112.

Аудандық төтенше 
жағдайлар бөлімі

Қауіпсіздік ережесін  қаперден шығармаңыз 

Бірнеше жылдан бері мемлекетіміз осы дертпен күресіп келеді. 
Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін 
халықтың құқықтық сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен сапасын арттырудың маңызы зор. 
Халық өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір 
құқыққа қайшы ісәрекет жасалған жағдайда қандай ісқимыл 
қолдану керектігін толық білуі қажет. Ең бастысы жұртшылық 
сыбайластықтың көрінісін байқаса құзырлы орындарға немесе 
жергілікті басшылыққа хабар беру керектігін білуі тиіс. 

Мемлекеттің тыныштығы, бірлігіміздің өміршеңдігі, елдегі 
береке, бейбіт өмір бәрімізге қымбат, ортақ құндылық. Сондықтан 
да жоғарыда айтылғандарды әркез қаперде ұстау, қылмыстың 
куәгері болсаңыз, дер кезінде хабарлаудан сізді ештеңе тоспауы 
керек. Бүгінгі күні сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және 
онымен тиімді тетіктерді қосу арқылы күресу еліміздің мемлекеттік 
саясатының ажырамас бір бөлшегіне айналып отыр. Түптеп келгенде 
жемқорлықты жою керек, оның алдын алуда жүйелі жұмыстар 
атқарылуы керек дегенімізбен, сыбайластықты ауыздықтауға 
келгенде қауқарсызбыз. Өйткені осы бағытта жасалған әлі де 
жалғасын тапқан шаралар легі қоғамдағы әр адамның санасына 
«Біреудің ала жібін аттамау керек екенін» толықтай сіңіріп үлгерген 
жоқ. Ал адам саналы түрде түсінбеген, ой таразысында жеті өлшеп 
бір кеспеген шалажаншар көзқараста жүрсе алда талай қателікке 
бой алдырып, тіпті болашағын өз қолымен құртуы әбден мүмкін. 
Тек тәртіпке бас иген құл болмайтынын түсінген жеке тұлға мұндай 
балшыққа батыратын істерден бойын аулақ салатыны анық. 

Н.АЛМАС

Жемқорлықпен 
күресте бірігу керек

Қазіргі таңда жемқорлықсыз қоғам құру көптеген 
мемлекеттердің басты мақсаты. Кедергісіз келешекке 
нық қадам басу үшін де қоғамда жемқорлық көріністеріне 
жол берілмеуі керек. Негізі мемлекет даму үшін қоғамда 
сыбайлас жемқорлық көріністері орын алмауы тиіс. 
Себебі Мәңгілік Ел болуды мұрат еткен мемлекеттің 
өз алдына қойған мақсаты да айқын болуы тиіс екенін 
білеміз. 
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Әрине бүгінгі дамыған қоғамда, 
әсіресе, шет мемлекеттерде паром
ның қатынас қызметі түгіл, атауы да 
ұмытыла бастады. Тек кейбір елдер 
туристік мақсатта паром қызметін 
саяхатшыларды қызықтыру үшін 
ұстап отырғаны болмаса, жалпы 
алғанда Еуропа жұртшылығы өзенді 
айтпағанда, автомобиль, жүрдек 
пойыз қатынастары үшін теңіз 
үстінен мыңдаған шақырым болатын 
заманауи алып көпірлер салып 
тастаған. Тіпті қазірде екі қаланы 
мұхиттың астымен жалғап жатқан 
мөлдір әйнектен тұрғызылған вакумды 
көпірлер бар. Ал Сыр жағалай қонған 
елдің кейбір аудандарында әлі көпір 
мәселесі шешілмеген, аралыққа 
паромдар жүреді және оның көбі 
апатты жағдайда тұр.

Сонымен ұзындығы екі жүз метрге 
жуық Сырдария өзенінің Жалағаш 
ауданы тұсынан салынған көпір 
жарты ғасырға жуық уақыт бойы 
халыққа қызмет көрсетіп келе жатыр. 
Архитектуралық сәулеті де ерекше. Қай 
ракурстан қарасаң да әдемі көрінеді. 
Біздің бала күнімізде ауылдан аудан 
орталығына шыққан әкешешеміздің 
немесе ағаапаларымыздың соңынан 
жылап қалмай, еріп шығудағы басты 
мақсатымыз – дарияның көпірін 
көру болатын. Автобус дарияға 
жақындағаннан терезеге басымды 
тақап дайындалушы едім. Биік 
көпірдің үстінен Сырдарияның арнасы 
тіпті үлкейіп көрінетін. Өзен жағасында 
сыңсып тұратын жапжасыл 
жыңғылдар мен басқа да бұталар 
өзара үйлесім тауып көз алдыңда 
бояуы қанық ғажайып табиғат 
пейзажы оянатын. Көпірдің түнгі 
мезгілдегі көрінісі тіпті керемет еді. Екі 
қапталына жағалай қойылған электр 
шамдарының жарығы самаладай 
жарқырап су бетінде түскенде майда 
толқынмен түрлітүсті сәуле ойнап 
жатады. 

Бүгінде Сырдария өзенінің де, 
оның үстіндегі көпірдің де сиқы қашып, 
сұрықсыз күйге түскен. Көктемгі сең 

жүргенде күркіреп тасып, арнасынан 
асып, жаз болса момақан күйге еніп, 
жайыла ағып жататын Сырдарияның 
бүгінгі көрінісі көзге жас үйіреді. 
Тағдыры өте аянышты. Жылдан
жылға тартылып, арнасы қусырылып 
келеді. Ал үстіндегі көпірдің хәлі 
тіпті мүшкіл. Жанжағына сәуле 
төгіп тұратын электр бағандарын да 
қиып алып кеткен. Асфальты шұрқ 
тесік. Түнде жүрсең, қияметтің қыл 
көпірінен өткендей боласың, үсті 
толған мал. Әсіресе жазды күндері 
көпірдің астын да, үстін де сиырлар 
шаңылаққа айналдырады. Егер көпір 
үстімен көліксіз жолаушылап жаяу 
өтсеңіз тезек пен жападан аяқ алып 
жүре алмайсыз және бұл мәселені біз 
бірнеше жылдан бері газет бетінде 
көтеріп келе жатырмыз. Әрине жаңа 
көпірдің құрылысына да, ескіргенін 
қайта жаңғыртып, жөндеуден өткізуге 
де қырауар қаржы керек, оны 
түсінеміз. Бірақ қандай жұмысқа да ең 
алдымен ынта, құлшыныс болмаса, 
бітпейтінін және білеміз...

Бұйыртса, келер жылдан бастап 
Сырдарияның сәні кіргелі тұр. Бірін
шіден, мемлекетаралық келісім дер 
нәтиже беріп, дария арнасы көтеріледі 
деген үміт бар, екіншіден, сұрқы қашқан 
көпірге күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізіледі. Көпір құрылысына рес
публика лық бюджеттен жалпы құны 
222 миллион теңгені құрайтын қаржы 
қаралды. Ол қаржының 111 мил
лион теңгесі биыл бөлініп, күрделі 
жөндеу жұмыстарының бірінші кезеңі 
басталып та кетті. 

Жалағаш кенті мен Дәуімбай елді 
мекенінің арасын темір жол бөліп 
жатыр. Арнайы белгіленген өткел 
жол жоқ. Мұның зардабын әрлі
берлі қатынаған жаяу жүргіншілер 
тартып келеді. Темір жолдың кез 
келген тұсынан кесіп өтетін тұр
ғындар қауіпсіздік жайын аса ойлай 
бермейді. Одан басқа амалы да 
жоқ. Кент жақ бетінен әупіремдеп 
саты арқылы көтерілгенімен арғы 
бетінен түсу қиямет. Өйткені саты 

жоқ. Тікжардан төмен құлдилайды. 
Әсіресе қыс мезгілінде өте қиын. 
Талай рет егде жастағы адамдар мен 
балалардың құлап мертіккеніне де куә 
болдық. Одан бөлек, қатарқатар жүк 
вагондары айлап, жылдап тұрады. 
Темір құрсанған вагондардың астынан 
өту қияметтің қыл көпірінен өткенмен 
бірдей. Сойдақ темірлер денеңді 
жарақаттайды, киіміңді жыртады және 
қолың майға малынады. Бұл мәселені 
журналист ретінде жергілікті баспасөз 
бетінде бірнеше мәрте көтеріп, аудан 
тұрғыны ретінде жиындарда да айтып 
келеміз. Келте жауап: қаржының 
жоқтығына байланысты алдағы 
уақыттың еншісіне қалдырады. 

Ұзақ жылдан бері түйіні тарқа
тылмай тұрған осы мәселе шешілетін 
болды. Сәтін салса, келер жылы 
аспалы көпірдің құрылысы басталады. 
Қажетті қаржысы қаралды. Бұл да 
кент тұрғындары үшін жасалған игілікті 
іс болмақ. 

Кенттің батыс бөлігінде қызмет 
барысында әуе апатына ұшырап, қаза 
тапқандардың құрметіне қойылған 
ескерткіш белгі бар. Күре жолдың 

бойында тұр. Алайда бір жағын 
Әйтек каналы қусырып, алдыңғы 
бөлігін қалың жыңғыл, бұталар 
мен үйілген құм дөңбектер жауып 
тастаған, жол бойынан көрінбейді. 
Қандай да бір тарихи немесе мәдени
рухани маңызы бар оқиғаларға арнап 
орнатылған белгі елеусіз жерде 
қалмауы тиіс. Бірнеше жылдар бұрын 
жоғарыда айтқан белгінің айналасы 
күлқоқысқа толып жатқаны жайында 
да жазғанбыз. Содан кейін ғана ол 
маңайдың санитарлықтазалығы 
қадағалауға алынды. Жоғарыда 
айтқанымыздай, әрбір ескерткіш 
белгінің тарихи мәні бар. Майданда 
немесе қызмет барысында түрлі 
апаттардың салдарынан өмірі 
қиылған боздақтардың ерлік істері 
мен елге еткен еңбектерін жас ұрпаққа 
үлгі ету және есімдерін халықтың 
есінде жаңғыртып тұру мақсатында 
қойылады. Ал ауданымыздың 
аймағында, қалың жыныс жыңғылдың 
арасында қалған ескерткіш белгі 
басында жыл сайын еске алу 
шарасы өтеді. Ресми шараға облыс 
орталығынан да қонақтар келеді. 

Келген қонақ жай келіп, жай кетпейді, 
сынап кетеді. Ауданымыздың 
айналасында тұрған тарихи, мәдени 
ескерткіштерімізге, ұрпақ тәрбиесі 
үшін маңызы бар орындарға күтім 
жасап, құрметпен қарай алмаған 
аудан халқына ұяты келеді. Алайда 
жоғарыда айтқанымыздай, қазіргі 
уақытта аталған белгінің айналасы 
күлқоқыстан тазарған. Алды сәл 
де болса ашылып, жыңғылдары 
да шабылған. Бір ескере кететін 
жайт, ол маңайдың санитарлық 
күтімі тек аудан немесе кент әкімінің 
жауапкершілігінде емес, елдік істер 
жолында опат болған құрбандардың 
рухына құрмет көрсету біздің, яғни 
кент тұрғындарының адамгершілігіне 
тікелей қатысты. Сондықтан күлқоқыс 
төгер кезде тек қоршаған ортаны 
ластап қана қоймай, әруақтардың да 
сүйегін сырқырататынымызды бір сәт 
ойланғанымыз жөн. Енді сол жерге күре 
жолдың бойынан бұрылып баратын 
асфальт төселсе, жолаушылар да 
сәл аялдап кетер еді және арнайы 
баратын тұрғындарға, әсіресе, мектеп 
оқушылары үшін жағдай жасалар еді.

Еуропада зираттардың өзін 
жобалап, жоспарлап салады. Адам 
жүретін жолдар қалдырып және оларға 
тас төсеніштер төселеді, жағалай 
орындықтар қойылады. Бақилық 
болғандардың туғантуыстары мен 
жақынжуығы, тамыртаныстары келіп 
марқұмдарды еске алып, олар туралы 
жақсы естелік айтуға қолайлы жағдай 
жасап қояды. Тіпті зираттың ішін гүлзар 
баққа айналдырып, оның санитарлық
тазалығына дейін қадағалайды. Бұны 
сансаққа жүгіртпей, жай ғана рухқа 
тағзым деп түсінгеніміз жөн. 

Қорыта айтқанда, ауданымызда 
атқарылған жұмыс бар және келер 
жылы жүзеге асады деп үміт күтіп 
отырған жобалар да көп. Мұсылман 
үшін жол мен көпір салудың сауабы 
мол. Жоғарыдағы көп жобаның 
ішінен Сырдария көпірінің жөндеуден 
өтетінін және кент пен «Дәуімбайды» 
жалғайтын аспалы өткел салынатынын 
ерекше атап отырғанымыздың себебі 
де сол.

Қуат АДИС   

Сырдарияның сәні кіретін болды

Осы мақалада жоғарыда айтылған 
батырлардың ішінен аймақтан шық
қан Тайлақ батыр туралы сөз қозға
мақшымыз. Кіші жүзде Тайлақ есімді 
үш батыр болған. Оның бірі Қыз 
Жібектің туысы жақайым Тайлақ ба
тыр да, екіншісі одан ертеректе өмір 
сүрген  күлік Тайлақ батыр. Ал үшін
ші Тайлақ бұл Әбілхайыр ханның бас 
батыры, жоңғарлармен болған «Бұ
лантыБілеуті» және «Аңырақай» шай
қас тарында қол бастаған, жоға рыда 
бел гілі тарихшы атап кеткен керейт 
Тай лақ батыр. Олай болса, Тай лақ 
ба тыр жайлы не білеміз? 

Тайлақ батыр 1693 жылы Қызыл
орда облысының қазіргі Қармақшы 
ауданы төңірегінде дүниеге келеді. 
Кей бір деректерде оны Мәті бидің 
бала сы деп айтады. Біздің пайым
дауы  мызша оның әкесі – Дүбір Таға
бер ліұлы. Ол кіші жүздің керейті, сан
даулы аталығынан шыққан. Тайлақ тың 
атабабалары текті әулеттен. Тай лақ – 
Күне бидің шөбе ресі. (кей дерек тер де 
Көне би деп те аталады.) Күне биден 
Қара Дулат туады. Қара Дулат хан 
болған деген де жорамал бар. Қара 
Дулаттан Тағаберлі батыр, Тағабер
ліден Тайлақ туады. Ол жоңғар шап 
қын шылығы кезінде жоғарыда айт қан
дай Әбілқайыр ханның бас ба ты  ры, 
сенімді серіктерінің бірі бол ған. (Же
ті ру керейт шежіресі. 149 және 151 
беттер). 

Қожаберген жыраудың «Елімай» 
толғауында Тайлақтың есімі ата
ла ды. Тарихшыларымыз «Бұлан
тыБілеуті» және «Аңырақай»  шай
қас   тарында асқан ерлік көрсет кен 
әскербасы Тайлақ батыр туралы 
аракідік болса да жазып жүр. Түркі
танушылар В.Бертольд, И.Каста нье, 
Ш.Уалиханов, Ә.Дибаев, М.Тыныш
баев еңбектерінде Тайлақ батырдың 
аты жиі кездеседі. Тайлақ батырдың 
ерлігі жайында жазушылар Ілияс 
Есен бер линнің «Жанталас», Әбіш 
Кекілбаевтың «Үркер», »Елеңалаң», 
Әнуар Әлімжановтың «Жаушы» 
кітаптарында суреттеледі. 1715 жыл

дан бастап, ойранқырғынның орта
сында шыңдалған Тайлақ батыр кіші 
жүздің арқасүйер арыс тарының біріне 
айналады. Тайлақ батырдың жас 
кезінен бастап Әбілқайыр сұлтанмен 
бірге өскені, бірге шыңдалғаны, дос 
бол ғаны, тойдумандарда, жорық тар 
да қатар жүргені және ерлігі мен адам  
гершілігі жайлы Әбіш Кекілба евтың 
«Үркер» романында кеңінен жа зылған. 

Сол қиынқыстау заманда білегі 
қару көтеретін бозбаладан бастап, 
алпыстан асқан ел ағаларына дейін 
қолдарына семсер мен найза ұстап, 
жоңғар шапқыншылығына қарсы 
тұрған. Жоңғарлармен арадағы соғыс 
ең алапатты, ең жанкешті соғыс еді. 
Өйткені қазақ халқы жоқ болып кетудің 
азақ алдында тұрды. Тарихшылардың 
айтуынша, жерсу қанға боялып, өлік 
жатпаған бұта болмаған сияқты. 
Қан ша жігерлі, батыр халық болға
нымен ұйымдастырушысы, шайқасқа 
бастайтын қолбасшысы болмаса, 
қалың әскер де қауқарсыз болатынын 
білемін. Ел басына зұлмат туғанда  
кіші жүзге басшылық жасап, барлық 
тайпаларды біріктірген, жаумен кес
кі лесе күресуге жетелеген Әбіл
қайыр хан десек, әскерге қолбас
шы лық еткен, Тайлақ батыр еді деп 
айтылады. Талай қазақтың шаңырағы 
ортасына түсіп, кейбір тұқымдар 
түптамырымен жоқ болып кеткен 
кезеңді зерттеген тарихшы Мұха
меджан Тынышбаев өзінің «Ақтабан 
шұбырынды» кітабында осы қырғынға 
баға беріп, аянышты, ауыр оқиғаларды 
баяндаған. Орыс тілінде жазылған бір 
қанды оқиғаның қысқаша мазмұны 
мынадай:

«1723 жылы жұрт үдере көшіп 
жатқанда Жомарт батыр өзінің тоғыз 
ұлымен бірге ата қонысынан көш пей 
қалады. Қас қылғанда ертесіне кенет
тен жау әскерлері  шыға келеді. Қамсыз 
отырған батыр мен оның балалары 
ат тарына жетіп те үлгере алмай, тау
ға қарай қашады. Кескілескен қанды 
шай қаста Жомарт  батыр бар бала
сымен қаза табады. Туғанына 25 күн 

ғана  болған емізулі баласын қазан
ның астына төңкеріп, өзі қамыс ара
сына қашып тығылған келіншек ғана 
көзге түспей аман қалады...»

Жомарт батырдың ауылында 
бол   ған осындай қанды оқиғалар қа
зақ   тың көптеген ауылын шар пы ған. 
Жоң ғарлар жолындағы қазақ ауыл 
да рын түгелдей қыра ды. Ажда  һадай 
ау зын ашқан қаныпе зер лер ешкімді 
ая  майды. Жауыздар Тай лақ тың әке
сінің ауылын да қырғынға ұшы ратып, 
өзін найзаға шаншып кете ді. Мұны  
келіп, көзімен көрген Тайлақ қасын
дағы Әбілқайыр досымен екеуі әкені 
жер   леп, күңіренгеннен басқа ештеңе 
іс тей алмаған...

Міне, осы сәттен бастап әр жаққа 
жаушы кетіп, әр биік төбенің басына от 
жағылған. Әр ру өздерінің батырлары 
бастаған сарбаздарын кіші жүздің ханы 
Әбілқайырдың қасына топтастырады. 
Хан сарайының маңында ел болып 
ақылдаса келе әскербасы етіп Тайлақ 
батырды сайлайды. Тайлақтың аты 
сол күндері қазақ даласында аңызға 
айналған екен.

Жетірудың барлық батырлары 
Тай  лақ батырға арқа сүйеп, оны тірек 
тұтқан. Батырлығы, оның үстіне асқан 
мергендігі, қолбасшыға сай ақылай
ла сы Тайлақтың ру басшылары ал
дын да мерейін үстем, мәртебесін биік 
етеді.

Кіші жүз әскері Жем, Елек, Қобда 
бойын жаулардан босатып, Жайық тың 
екінші бетіне қуып шығады. Яғни үш 

жүздің жақсыжайсаңдары Ұлытау
дың басына жиналмастан бұрынақ, 
Тайлақ қол бастап, жеңіс туын желбі
реткен...

Енді бір айта кететін жайт, ұлы 
жүздің атақты батыры Саңырық Тай
лақ қа жиен екен деген әңгіме бар. 
Міне, ақырында ұлы жүз қолының 
бас сардары Саңырық батыр, орта 
жүз қолының бас сардары қанжығалы 
Бөгенбай батыр, кіші жүз қолының бас 
сардары Тайлақ батыр Ұлытаудың 
бау райына жиналған қарақұрым 
ха  лық пен қазақ әскерінің алдына 
шығып: «Ағайынның аманаты мен се
ні мін жерге қалдырсам,  онда тұқым
түбіріммен, әулетзәузәтіммен құрып 
кетейін, арым алашқа, қаным қазақ
қа» деп құран ұстап, ант етеді. Бар
лық қазақ әскеріне бас қолбасшы 
болып кіші жүздің ханы Әбілқайыр 
сайланады. Осы кезеңде Әбілқайыр 
хан орыс патшасының елшісі шығуы
на байланысты өз ордасын Ырғыз 
өзе нінің маңындағы «Майтөбе» деген 
жерге орналастырып, Жетірудің бар
лық мықтыларын жанына топтас тыр
ған еді...

Жан беріп, жан алысқан қырғын 
шайқас БұлантыБілеуті өзендерінің 
ара лығында болады. Бұған дейін жоң
ғарлар Тәшкенді, Түркстанды басып 
алып, қазақ жеріне ентелей кірген еді. 
Жауыздар жоғарыда айтқанымыздай, 
жолындағылардың бәрін қырған. Осы
дан кейін халқымыздың бір бөлігі ту
ған жерін тастап «Елімайлап» бо сып 

кеткен:
«Қаратаудың басынан көш келеді,
Көшкен сайын бір тайлақ бос 

келеді.
Елжұртыңнан айырылған жаман 

екен,
Екі көзге мөлдіреп жас келеді» деп 

басталатын зарлы «Елімай» әні осы 
кезеңде туған. 

Мықты қаруланған, тіпті зеңбі рек
тері де бар жоңғарлар қазақ жерін 
түгел басып алуды мақсат тұтқан. Егер 
жаудың бұл мақсаты орындалғанда, 
қазақ деген халықтың жер бетінен 
жоқ болып кетуі әбден мүмкін еді. 
Сондықтан 1727 жылғы «Бұланты
Білеуті» шайқасының маңызы өте зор 
деп айтсақ, қателеспейміз. 

Шайқасқа шеп құрып, екі жағы да 
мықтап дайындалады. Жоңғарлар жа
ғынан 40 000 әскер, қазақтар жа ғынан 
44 000 әскер  соғысқа кірген. Шайқас 
бір айдан астам уақытқа со зылыпты. 
Шай қаста шабуылдаушы әскердің 
қол басшылығы әбден шың далған, 
соғыс тактикасын шебер меңгерген, 
өзі мерген, ержүрек Тайлақ батырға 
жүктеліпті. «Қара сүйір» жотасында 
(мұны кейбір оқулықтар мен әдебиет
терде «қара сиыр» деп жүр, бұл 
қате атау) шайқаста Саңырық батыр 
мен  Тайлақ батыр тізе қоса оты рып, 
жауды орасан зор шығынға ұшы  
рат қан. Жоңғарларды «Білеуті» өзе
ніне қарай тықсырып, Әбілқайыр 
хан қолбасшылық еткен «Бұланты
Білеу ті» шайқасы қазақ әскерлерінің 

Қай заманда да көпір – стратегиялық маңызы бар нысан. Сырдария 
өзенінің Жалағаш ауданы тұсындағы автомобиль көпірі 1971 жылы 
салыныпты. Одан бұрын аудан орталығы мен төменгі ауылдардың 
тұрғындары бір-біріне паром арқылы қарым-қатынас жасаған. Яғни 
Сырдария өзенінің арғы бетінде орналасқан елді мекендердің халқына 
қалқымалы көпір қызмет еткен. 

Тайлақ  батыр

Жазба деректерде аттары мәлім тарихи тұлғалар, елін-жерін 
қорғаған батырлар аз емес. Егемендігімізді алғасын олар туралы 
еркінірек жазып, кім болғанын танып біле бастадық. Мәңгі есте 
сақтау үшін ескерткіштер қойып, мектептерге, көшелер мен елді 
мекендерге есімдерін бердік. Тым әріге бармай-ақ Қызылорда 
қаласында Жалаңтөс баһадүрге, Жанқожа, Бұқарбай мен Келменбет 
батырларға ескерткіш тұрғызылды. Бұл да болса тәуелсіздігіміздің 
арқасы. Осы тұрғыда «Кезінде батырлығы мен атақ-даңқы аталған 
тұлғалардан бір де кем болмаған, бірақ ескерусіз қалып бара жатқан 
қазақтың жаужүрек батырлары әлі де бар деп есептейміз. Бұған 
мысал ретінде Шанышқылы Бердіқожа батыр, Керейт Тайлақ батыр, 
Сіргелі Тілеуке батыр, Қыпшақ Дербісәлі батыр, Беріш Ағатай батыр, 
Керей Шахантай батыр т.б. келтіруге болады» деп жазады белгілі 
тарихшы, академик Берекет Кәрібаев. 

жеңі сімен аяқталады. Сол төңіректе 
«Қалмақ қырылған» деген жер бар... 

Енді Тайлақ батыр қатысқан 1729 
жылғы «Аңырақай» шайқасына тоқта
лайық (Кей мәліметтерде бұл шай
қасты 1730 жылдың көктемінде болды 
дейді).

1728 жылы Әбілқайыр қолбас
шылық жасаған қазақ әскері Балқаш 
пен Шу бойына қарай қозғалып, дайын
дық жұмыстарына кіріседі. Жоң ғар лар 
жағы да шайқасқа әзір леніп жатады. 
Алда ақтық шайқас күтіп тұр еді. Соғыс 
басталмас бұрын Үш жүздің қолы «Хан 
тауында» бас қосқан. Шайқас Балқаш 
көлінің оңтүстігінде болған. Ұзындығы 
35, ені 2025 шақырым болатын 
майдан даласындағы шешуші соғыс 
4045 күнге созылыпты. Екі жақтан 
70 000 әскер қатысқан осы соғыста 
жоңғар әскері ойсырай жеңіліп, сусыз 
шөлге қамалады. Дерек бойынша 
шайқастың «Аңырақай» аталуының 
екі түрлі нұсқасы бар көрінеді. Біріншісі 
қазақ батырымен жекпежекте ажал 
құшқан Жоң ғар батырының  аты 
Аңырақ екен, екінші нұсқасы аман 
қалғандары «аңы рап қашқан» дегенге 
саяды. Та рихи жазбаларға зер салсақ, 
«Аңы рақай» шайқасында Қаракерей 
Қа бан бай батыр, Қанжығалы Бөген
бай батыр, Шақшақ Жәнібек, Тама 
Есет батыр, Шапырашты Наурызбай, 
Ке рейт Тайлақ батыр  ерекше көзге 
тү седі. Сондайақ Сартай батыр Ал
шын Әлімнің мың бозбала жігіт те рімен 
жауға тайсалмай шапқан. (Бұл туралы 
кинофильм бар екені белгілі)

...1997 жылы Қазақстан Республи
касының Мемлекеттік хатшысы, жа
зушы Әбіш Кекілбаев пен тарихшы
ака демик Манаш Қозыбаевтың 
бас  шы лығымен «Аңырақай» шайқасы 
бол  ған жерге зерттеу жүргізіліп, бір
сы   пыра болжамды деректер анық тал
ған...

Тәуелсіздігіміз бен дербестігімізді 
аман сақтап қалған «БұлантыБілеуті» 
және «Аңырақай» шайқастарында  
жан аямай соғысқан әскер басы, мер
ген Тайлақ батырдың  кейінгі өмірі 
жайлы деректер жоқ. Міне, осыдан 
болуы керек, Әбілқайыр ханның орыс 
патшасымен шартқа отырған бірдебір 
құжаттарында Тайлақ батыр атал
майды. Ханның ең жақын досы, сенімді 
серігі Тайлақ батырдың қашан, қай 
жерде қайтыс болғаны туралы нақты 
мәлімет кездеспеді. Мүмкін батыр 
өзінің кіндік қаны тамған жерге жетіп, 
көз жұмған шығар, бұл зерттеуді қажет 
етеді.

Темірбек  ЕСЖАНОВ,
ҚР білім беру ісінің 

құрметті қызметкері,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі


