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ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ ТЕМІРҚАЗЫҒЫ – ЖАСТАР! 
 

(Б.Саттарханов атындағы «Намыс» жастар қоғамдық бірлестігінің іс-

шараларынан) 

 

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Азаматтарға 

патриоттық тәрбие беру жөніндегі республикалық кеңестегі баяндамадан 

06.12.2007 ж. 

 

Қазақ халқының сан ғасырлардан аңсаған тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен 

соң, ел тізгінін ұстаған азаматтардың жауапкершілігі бірнеше есеге өсті деуге 

әбден болады. Себебі, еркін елдің бүгінгі жастарын егемендіктің асқақ 

патриоттық рухында тәрбиелеу, біздердің міндетіміз.  

Сондықтан да жастардың басын бір арнаға тоғыстыруда қоғамдық 

бірлестіктердің де рөлі ерекше екендігін нақты айта аламыз.  

Егер өткен шақ – осы шаққа баспалдақ, осы шақ – келер шаққа табалдырық 

десек, жастарға патриоттық тәрбие берудің негізгі бағыты – жас буынды кешегі 

тарихымыздың құндылықтары мен бүгінгі игіліктеріміздің шын мұрагерлері 

ретінде баулудың озық үлгілері республикамыздың барлық аймақтарында бар 

екендігіне күмән жоқ, ал сол толымды тәжірибелердің бір орталыққа топтасып, 

барынша пайдаға асуына Азаматтарға патриоттық тәрбие беру жөніндегі 

республикалық кеңестің мүмкіндік тудырарына сеніміміз мол. 

Жастар қоғамдық бірлестіктерінің жастарға патриоттық тәрбие берудегі 

рөлін нақтылы баяндауды Түркістанда 2005 жылы дүниеге келген Бекзат 

Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігінің бірнеше 

атқарған жұмыстарын тілге тиек етумен сабақтастырсам, қозғап отырған 

тақырыбым сіздерге кеңінен түсінікті болады деп ойлаймын. 

Сонда да, “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігі жөнінде сөз қозғамастан 

алдын, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің Шымкент институтындағы студент 

жастардың негізінде 2003 жылы “Бәйтерек” жастар қоғамдық бірлестігінің 

құрылғанын атап өту орынды шығар. Себебі бүгінгі қоғамның жастарымен 

олардың тілінде сөйлесу кезеңінің алғашқы баспалдағы осы “Бәйтеректен” 

басталған еді. 

Сондағы жастардың көкейіне кіршіксіз пейіл, ағалық қамқорлықпен 

қарап, ішкі ойларын маздата білсеңіз оның зор да игілікті қуат көзіне 

айналатынына өз басым “Бәйтеректегі”, “НАМЫС”-тағы жастармен 

етене араласа жүріп, түсіндім және де үлкен тәжірибе жинадым.  

Естеріңізде болса, 2005 жылдың сәуір айының 14-15 жұлдыздарында Тараз 

қаласында Студенттердің Республикалық І слеті өтіп, жиын барысында 

Қазақстан Студенттер Альянсы құрылған болатын.  

Жасыратын несі бар, сонда мен слетке қатысқан жас шәкірттерімнің 

еңсесінің төмен түскенін аңдадым. Неге дейсіздер, әрине, сол жолы біз 
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республиканың түкпір-түкпірінен жиналған жастардың әлі де ортақ идеяға бас 

біріктіруі болғанымен қандастарымыздың өз ана тілін меңгеру деңгейіндегі ала-

құлалық айқын аңғарылған болатын. 

Осы орайда “Жастардың тілдік, ділдік, әлеуметтік ала-құлалығы 

мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін” - деген Бекболат 

Тілеуханның пікірін келтіре кету маңызды да шығар.  

Міне осындай тілге деген ала-құлалықтың әсері жастардың намысына 

ерекше серпіліс берсе керек, жастардың рухани қуаттылығының арқасында 

Б.Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігі 2005 жылдың 

тамыз айында Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ қабырғасында дүниеге келді...  

Бірлестіктің Бекзат Саттархановтың есімімен аталуы да заңдылық, себебі 

Түркістанның түлегі жиырма жастағы жалынды жас ер Бекзатқа еліктеуші 

мыңдаған жастың тілегіне сай Бекзат атын асқақтату, сол ардақты есім арқылы 

жастарды патриоттық отаншылдық сезімге баулу мәселесі де алдымызда тұрды. 

“Өлі разы болмай, тірі байымайды” - деген халқымыз. Ең алғашқы іс-

шарамызды 3-қазан күні Бекзаттың қабірі аумағында тазалық акциясын өткізіп, 

құран бағыштап, университеттің Мәдениет орталығында еске алумен бастадық.         

Көп ұзамай 17-қазан күні бірлестігіміздің тұңғыш құрылтайын өткіздік. Ол 

күн жастардың көкейінде әлі күнге жаңғырып тұр. Өздеріңіз слайдттан көріп 

отырғандарыңыздай, жастар қолдарына лозунгтер ұстап, Шәмші ағамыздың 

Менің Қазақстаным әнін айбарлана шырқап, құрылтай өтетін Мәдениет 

орталығының үлкен залына кіргенде сарай ішін кернеп жібергендей әсер берді. 

Тіптен, ерекше патриоттық қуаттанған кейбір жастарымыздың, 800 кісілік 

залдан орын жетпестен баспалдақтарға газет төсеп отырғандығын көргенімде 

мен өз басым жастардың рухына айрықша тәнті болдым. Себебі, студент 

жастардың қоғамдық бірлестігінің бұл құрылтайына университеттің басшылық 

құрылым мен факультет декандары тек қонақ ретінде шақырылды, бірақ 

осының өзінде де олардың санаулысы ғана уақыт таба алғандығы өмір 

заңдылығы, яғни ұстаз бен студент арасындағы қалыптасқан дәстүрлі 

арақашықтықтың әсері болғандығы, бұл іс-шара жоғарының тапсырмасымен 

емес төменнен қалыптасқандығы болса керек және де мұндай патриоттық 

рухтың шынайы қуатталатынына сенімсіздік басым болғандығы да аян. 

Бірлестікті алғашқылардың бірі болып қызу қолдағандардың сапында 

осыдан бір ай бұрын өмірден өткен марқұм, қазақ театр өнерінің хас шебері 

Райымбек Ноғайбайұлы Сейтметов бар еді. Бүгін бұл бірлестіктің қоғамның 

даму заңдылығына байланысты дүниеге келуін уақыт дәлелдеуде. 

Құрылтайдың күн тәртібінде бірлестіктің жарғысын, таңбасын, туын, әнұранын 

бекітумен қатар, Ант қабылдау рәсімдері негізгі мәселе ретінде қаралды. 

Сонымен қатар, 4-желтоқсандағы ҚР Президентін сайлауына байланысты біздің 

өз позициямызды нақтылау да күн тәртібінде болды. Бірауыздан 

Н.Ә.Назарбаевтың кандидатурасы мақұлданды. 

Ал енді сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарын ұйымдастыру үшін 

Республикалық штабтың келісімін алу да оңайға түспеді... 
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Кешікпей, 25-қазан Республика күніне және де ел президенттігіне 

кандидаттардың үгіт-насихат жұмыстарының басталуының құрметіне жастар   

5 шақырым қашықтықты шерумен жүріп өтті. “Есім хан” алаңындағы үлкен 

жиынға өз үлестерін қосудан бастап, 2-желтоқсан аралығындағы уақытты 

бірлестік мүшелері тұтастай президенттікке үміткер Нұрсұлтан Назарбаевтың 

кандидатурасын қолдауға халықты жұмылдыру мақсатында пикеттер мен 

кездесулерге арнады.  

Осы кезеңді жастар ерекше патриоттық қарқында өткізді. Сайлау күні 65 

сайлау учаскелерінде бақылау жасалды. 

Нұрсұлтан Әбішұлының жеңісіне шын жанкүйер болған жастардың 

мақсаттары шынайы жүзеге асқан кездегі жүздеріндегі қуанышты 

құбылыстарды сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. 

Бүгінгі таңда бірлестігіміздің Құрметті мүшелерінің саны 71 кісіге жетті. 

Жас буынға аға буынның ақыл, өнегесі қашанда ауадай қажеттілігін ескерсек, 

бірлестігіміздің Құрметті мүшелерінің басында Елбасымыз Нұрсұлтан 

Назарбаевтың болуы және де Сенаторлар мен мәжіліс депутаттары, ҚР Халық 

артистері мен ақын-жазушылар, академиктер мен ғылым докторлары, облыс, 

қала, аудан деңгейіндегі басшылар, белгілі спортшылар мен өнер 

қайраткерлерінің болуы заңдылық деп білеміз. 

Ендігі кезекте бірлестік атқарған тағы бір ауқымды шараның жастарға 

патриоттық әсерін баяндасам деймін. Бұл ауқымды іс 2006 жылдың 3-9-шілде 

аралығында “Елу елдің бірі болу – мүддеміз, елі сүйген Елбасымен біргеміз!” 

тақырыбын ту етіп, Түркістан-Астана-Көкшетау бағытында жүріп өтілген 

керуен сапары.  

70 кісіден тұратын “Бәйтерек” және “НАМЫС” қоғамдық бірлестіктерінің 

мүшелері Елбасымыздың елулікке ену стратегиясын қолдау мақсатын ұстанған 

керуен сапары 3-шілдеде Түркістаннан жолға шығып, Шымкентте, Таразда, 

Балқашта, Қарағандыда, Астанада, Бурабайда халықпен кездесулер болды. 

Елбасымыз бен Елордамыздың туылған күнінің бірінші рет бірлікте 

тойлануының куәсі болған жастардың еліміздің жасампаздығын паш ете, 

Ақорданың көгіне шаншыла жарқыраған отшашуларды тамашалау сәтіндегі 

тебіреністері тілмен сипаттап жеткізгісіз.   

Шілденің жетінші таңын Бурабайда атырған жастар, “Оқжетпес” 

шипажайында демалып жатқан халқымыздың екі ардақты перзенттері 

Ф.Оңғарсынова мен М.Шахановпен кездескенде, онсыз да үлкен сапардың өн 

бойында ерекше толқыныста болса, бұл жолы шаттықтың шыңына шықты.  

“Мың рет естігенше, бір рет көзбен көр”, - деген сөз бар. Мемлекетіміздің 

Н.Назарбаевтың басшылығымен аз жылда ұлы жеңістерге жетіп, зор игіліктерге 

кенелгенін БАҚ құралдары арқылы білетін жастар, керуен құрамында жүріп 

өткенде, байтақ республикамызда атқарылған өміршең, шапағаты ғұмырлық 

істерді тікелей көзбен көріп, көкейлеріне тоқи отырып, Отанына деген, 

Президентіне деген патриоттық сезімі ұмытылмас әсерлерге кенелді. 
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Бірлестікке облыс және қала деңгейінде тиісті қолдаулар да беріліп 

отырды, соның бірі тендер арқылы 300 мың теңге қаржы бөлінуі, біз үшін игілі 

іске демеу болды. 

Атап айтқанда, сол қаржыға 1-қазан мен 18-қараша аралығында “Құтты 

білік” зияткерлік-интеллектуалдық сайысынан мектеп оқушылары арасында 

Түркістан қалалық біріншілігі өткізілді. Аталған сайыстың оқушы жастарға 

берген тағлымы өте зор болды. Жеңімпаз команда мүшелері сыйлықтармен 

марапатталып, ОҚО Отырар, Түркістан өңіріндегі тарихи ескерткіштер мен 

археологиялық зерттеулер жүріп жатқан тарих құндылықтарымен танысты. 

“Құтты білік” сайысына қатысқан жастардың тарихи танымдарының артып, 

патриоттық рухтарының еселенгендеріне күмән жоқ.  

Бірлестік міндеттерінің бір бағыты діни экстремизм ағымдарынан 

сақтандыру болса, бұл бағытта да біраз іс-шаралар атқарылып, нәтижесінде 

бірлестік белсенділерінің бірі Алпамыс Алтынбеков ОҚО Ұлттық қауіпсіздік 

департаментінің Алғыс хатымен марапатталса, үстіміздегі жылдың 7-сәуірінде 

діни экстремизм мен халықаралық лаңкестікке қарсы 10 мың адам қатынасқан 

акцияға да бірлестігіміздің мүшелері белсенді ат салысты.  

Тәрбиенің саналы ісі – ол қайырымдылық екендігі сіздерге де аян. Атап 

айтқанда, “Халық денсаулығы – мемлекет байлығы!” Өткен 2006 жылдың 

қыркүйегінде Оңтүстік Қазақстан облысында сәбилердің ғасыр індеті СПИД-ке 

шалдығып, оның салдары қандай жағдайға әкеп тірегені баршаңызға белгілі. 

Аузын ашқан тажалмен күресуге елдің әрбір саналы азаматтары өзіндік 

үлестерін қосты. Біздің бірлестік індеттің зардабын жоюға аз да болса үлес 

қосты. Яғни эстраданың жас жұлдызы Қайрат Түнтековты арнайы шақыру 

арқылы Түркістанда 30-31 қазан күндері “ХХІ ғасыр індеті – СПИД-ке жол 

жоқ!” атты акция ұйымдастырдық. Акцияның нәтижесінде арнайы құрылған 

қорға 80 мың 303 теңге аударылды. 

Осы жылдың 29-қыркүйегінде Түркістан халқы тағы бір тағылымды 

шараның куәсі болды. Қала әкімдігінің үйлестіруімен өткен “Имандылығы 

ұйыған жүз күн балалар үшін!” акциясының аясында балабақша салуға 

арналған арнайы қорға бірлестігіміздің мүшелері 71 мың теңге қаржы жинап, өз 

үлестерін қосты.  

Қорыта келе, жоғарыда аталған “Бәйтерек” және Б.Саттарханов атындағы 

“НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестіктерінің тәжірибесінен айтарым, әсіресе 

жастар ұйымдарының құрылуына себеп болатын объективті және субъективті 

факторлардың төменнен басталғаны жұмыстың нақты және жемісті боларына 

мен сенімдімін. Иә, ол үшін сіз бен біздер сол жастардың ортасында, іс-

шараларында, керек болса дискотекаларында, кештерінде қарапайым 

жағдайлардағы қарым-қатынастарда болғанда ғана жастар сіздерге толық 

ашылады, Сіз де оларды идеяға тарта аласыз. Әрине бұл жағдайлар орындалу 

үшін көп күш-қайрат және уақыт керек екендігі түсінікті де.  

Тәрбие саласының экономика, өндіріс салаларындағыдай нақты өлшемі 

жоқ. Тәрбиенің нәтижесі болашақпен өлшенетіндігі баршамызға аян болса, 
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онда болашағымыздың темірқазығы – патриоттық рухта тәрбиеленген 

азаматтарда екендігінде. 

Сондықтан әр саладағы тәрбиенің төріндегі азаматтардың қызметтік 

статусы мен міндеттері қалдық принциптермен жоспарланбауы өте маңызды, 

статусы да тиісті дәрежеде болуын ұсынған болар едім. 

Сонымен қатар, жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу жұмыстарын 

Бауыржан Момышұлындай ұлтымыздың абыройы асқан батыр перзенттерінің 

өнегесімен сабақтастыра атқаруымыз қажет деп білемін. Игі мақсатымыз 

әрқашан жемісті жүзеге аса берсін! 

 

Т.П.РАИМБЕРДИЕВ,  

Б.Саттарханов атындағы “НАМЫС”  

  жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы  

 

 

І. Ж А Р Ғ Ы М Ы З: 

 

 

1. Жалпы ережелер 

1.1. Бекзат Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар  қоғамдық бірлестігі 

(бұдан былай – Бірлестік) ортақ мүдделерді қорғау және жарғыда көрсетілген 

мақсаттарға жету үшін құрылған жастардың ерікті одағы болып табылады. 

1.2. Аталуы: Бекзат Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық 

бірлестігі. 

1.3. Қоғамдық бірлестік мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап заңды 

тұлғаның  ұраны, әнұраны мен символдары құқығына ие болады. ¤зіне тән 

дербес балансы, банк мекемелерінде шоты, мөрі мен бұрыштамасы болады. 

1.4. Қызмет мерзімі шексіз. 

1.5. Мекен жайы: Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан қаласы,  Тауке 

хан даңғылы. 

1.6.  Құрылу мерзімінде бірлестік филиалдары жоқ. 

2. Бірлестік қызметінің мәні мен мақсаттары 

2.1. Бірлестік қызметінің негізгі мақсаты: 

Жастарды отансүйгіштік, патриоттық рухта тәрбиелеуге, қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл ретінде кең көлемде дамуына, ана тілімізді арындай сақтауға, 

ел бірлігін нығайтуға ат салысу; 

2.2. Бірлестік мақсатына жету үшін  жастарға және жастар ұйымдарына 

ашық болуымен қатар әлеуметтік, ұлттық, идеялық, гуманизм, демократия, 

адамзаттың ортақ құндылықтары, жастардың адами қалаулары, еріктілік, 

теңдік, өзін-өзі басқару, жолдастарына қамқор, отансүйгіш патриот, өз ортасын, 

ана-тілін құрметтеу мақсатында қызмет атқарады және алдына төмендегідей 

міндеттер қояды: 
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1) Мемлекеттік тіл – қазақ тілі Қазақстан Республикасының өсіп-

өркендеуінің бірден-бір кепілі екендігін ескеріп, жастарға ана тілімізді арындай 

сақтауды және оның кең өріс алуына ат салысуды; 

2)  Салыстырмалы түрде қарағанда егемендігімізді алғаннан бері көп уақыт 

өте қоймаса да, демократиялық дамуымыздың сол уақыт өлшемімен 

салыстырғанда көп алға кеткендігін ескере отырып, мойындауды; 

3) Салауатты дене тәрбиесіне тиісті дәрежеде белсенділік таныта 

отырып, рухани-этникалық құндылықтарымызды насихаттау негізінде 

жастарды “Батыстың рухани интервенциясының” теріс ықпалынан 

арашалауды; 

4) Діннің мемлекет қауіпсіздігіне ықпалды күш екендігін ескере отырып, 

жастарды ислам дінінің экстремистік ағымдарының қоғамдағы теріс 

әрекеттерін жастар арасында түсіндіріп, “демократия” желімен Қазақстанға аяқ 

тіреген түрлі секталардың іс-әрекеттерінен жастарды сақтандыруды;  

5) Бірлестік мүшелерінің мүдделерін үкімет орындары мен басқа да 

ұйымдарға жеткізу өкілдігін атқару; 

7) Қоғамдық өмірдегі кез келген мәселелердің оң шешімін іздеуге 

жастарды тәрбиелеу; 

8) Бірлестіктің мақсаттары мен міндеттерін қоғам ішінде насихаттау 

және түсіндіру;  

9)  Қоғамдық өмірде орын алған түрлі жағдайларға деген жастардың 

көзқарасын анықтап, дұрыс бағыт беру; 

10) Олимпиада чемпионы Б.Саттархановтың отанына, халқына  деген 

патриоттық сезімін дәріптей отырып, қазақ жастарының бойында ұлттық рух 

пен  намысшылдықты тәрбиелеу, “Ел намысы – менің намысым!” атты 

Бекзаттың сөзін ұран етуді;                                                   

3. Бірлестік мүшелерінің құқықтары мен міндеттері 

3.1. Бірлестік мүшелерінің құқықтары: 

1) Бірлестіктің басқарушы органдарына басқаларды сайлауға және өзі 

сайлануға; 

2) Бірлестіктің басқарушы органдарының талқылауына өз ұсыныстарын  

енгізуге; 

3) ¤з құқығы мен мүддесін қорғау үшін көмек сұрап, белгіленген  тәртіп 

бойынша Бірлестіктің қолдауына ие болуға; 

4) Бірлестіктің іс-шаралары мен бағдарламаларына қатысуға; 

5) Бірлестік меншігіндегі ақпараттың барлық түрлерін өз жұмысында 

пайдалануға; 

6) Кеңестің шешімі негізінде Бірлестік есебінен және басқа да заңды 

қаржы көздерінен көмек алып, түрлі іс-шараларға қатысуға, жеңілдіктер алуға; 

7) Бірлестік қызметіне қатысты жиналыстарға қатысуға, ұсыныстар 

енгізуге, сын айтуға,  мәселелерді талқылауға, өз ойын еркін айтуға; 

8) Бірлестікке өзінің тікелей қатыстылығын көрсетуге; 

9) Бірлестік мүшелігінен өз қалауы бойынша шығуға; 
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10) Бірлестіктің жарғысына өзгерістер енгізуді ұсынуға; 

3.2.Бірлестік мүшелерінің міндеттері: 

1) Осы жарғы талаптарын орындауға; 

2) Бірлестіктің басқарушы органдарының тапсырмалары мен 

шешімдерін орындауға; 

3) Бірлестікке материалдық немесе моральдық  зардап беретін   іс-

әрекеттердің    орын алуына  мүмкіншілік бермей, оның мүддесін, беделі мен 

абыройын  және құқығын барлық деңгейде қорғауға; 

4) Жалпы жиналыстарға және сайланған жағдайда Кеңес 

жұмыстарына қатысуға; 

5) Бірлестік мүшесі ретінде алуан түрлі  іс-шараларға қатысатындығы 

туралы Кеңесті хабардар етіп отыруға; 

6) Бірлестіктің басқарушы органдары мен мүшелерінің арасындағы 

қарым-қатынастар    барысында әдептілік  (этика ) пен демократиялық 

нормаларды ұстануға; 

7) Мүшелік жарналарды дер кезінде төлеп отыруға; 

3.3. Жарғы талаптарын бұзған Бірлестік мүшесі Кеңес шешімімен Бірлестік 

мүшелігінен шығарылуы мүмкін (қараңыз: 5. 4.) 

4. Бірлестіктің ұйымдық құрылымы 

4.1. Бірлестіктің құрылымдық бөлімдеріне филиалдар жатады. 

4.2. Филиалдар Бірлестіктің жоғарғы органы жалпы жиналыспен құралады 

және бекітіледі. 

4.3. Филиалдардың жетекшілері Бірлестіктің сенім хаты негізінде жұмыс 

жасайды. 

5. Бірлестік мүшелігіне қабылдау және шығару тәртібі 

5.1. Осы  жарғымен келісетін және Бірлестік жұмысына белсенді қатысуды 

қалайтын Қазақстан Республикасының кез келген азаматы,  азаматтығы жоқ 

адамдар, шетел азаматтары  бірлестіктің мүшесі бола  алады.  

5.2. Бірлестік мүшелігіне қабылдау жеке жазбаша түрдегі өтініші бойынша 

және мөлшері жалпы жиналыста бекітілген жарнаны төлеу арқылы жүзеге 

асырылады.  

5.3. Бірлестік мүшелігінен шығу: Бірлестік мүшесінің  Кеңеске мүшеліктен 

шығу себептерін көрсете отырып, өз еркімен жазбаша түрде тапсырған  өтініші 

негізінде жүзеге асырылады. 

5.4. Бірлестік мүшелері мүшеліктен Кеңес шешімімен төмендегідей 

жағдайларда шығарылуы мүмкін: 

1) басқарушы органдардың тапсырмаларын орындамаса; 

2) мойнына жүктелген міндеттерден қашқақтаса; 

3) жарғы талаптарын бұзса; 

4) Бірлестік беделін түсірсе; 

5) Мүшелік жарнасын төлемесе; 

6. Бірлестіктің  басқарушы органдарын құру тәртібі мен олардың 

құзіреті. Олардың шешімдерді қабылдау тәртібі 
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6.1. Бірлестіктің жоғарғы органы жалпы жиналыс, конференция болып 

табылады. Төраға конференцияға шақыру туралы шешімді және күн тәртібі мен 

филиалдардың өкілеттіліктері  туралы нормаларды жиналысқа 20 күн қалғанға 

дейін хабарлайды. 

6.2. Конференция кемінде 1 рет шақырылады. Жиналыс шешімі, кворум 

қамтамасыз етілген жағдайда қатысушылардың  жалпы  санының 2/3 

дауысымен қабылданады. 

6.3. Конференция құзіреті: 

1) Бірлестіктің құрылтай құжаттарын қабылдау, оларға өзгерістер, 

толықтырулар енгізу; 

2) Бірлестікті ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату; 

3) Бірлестіктің басқарушы органдарының құзіретін, ұйымдық құрылымын, 

оларды құру және өкілеттіліктерін   тоқтату тәртібін   бекіту; 

4) Атқарушы органдардың қаржы есептесі мен тапсыруының тәртібі мен 

мерзімділігін, сондай-ақ бақылау органының тексеру жүргізу тәртібі мен 

олардың нәтижелерін   бекіту; 

5) Заң актілері негізінде Бірлестіктің басқа да заңды тұлғаларын, сондай-ақ 

өз филиалдары мен өкілдіктерін құру немесе олардың жұмысына араласуы 

туралы     шешім қабылдау; 

6) Бірлестік мүшелігіне қабылдау және мүшеліктен шығару тәртібін, 

мүшелік жарна   көлемі мен оны төлеу мерзімін бекіту; 

7) Бірлестік жұмысының негізгі бағыттарын бекіту; 

8) Кеңес құрамының санын анықтап, бір жылға Кеңес мүшелерін 

сайлайды, бекітеді; 

6.4. Бірлестіктің төрағасын Кеңес мүшелері сайлайды, бекітеді. Бірлестікті 

басқаруды конференция аралығында Кеңес жүзеге асырады. 

6.5. Кеңестің құзіреті: 

1) Конференциялар аралығында төрағаның басқаруымен Бірлестік 

қызметіне жетекшілік етеді; 

2) Филиалдар деңгейінде жұмыстарды үйлестіреді; 

6.6. Кеңес кемінде айына бір рет жиналады. Егер  Кеңес мүшелерінің 

жартысынан астамы отырысқа қатысса, шешім қабылдауға құқылы. Төраға 

кеңес мүшелерінің 2/3 дауыс шешімімен қызметінен босатылады және төраға 

мерзімі бітпесе де өз өкілеттілігін тоқтатуға құқылы. 

6.7. Төрағаның құзіреті: 

1) Осы жарғыға байланысты Бірлестік жұмысын бағыттап отырады; 

2) Конференцияны өткізу үшін ұйымдастыру жұмысын жүргізеді; 

3) Басқа да қоғамдық ұйымдармен байланыстарды дамытуды үйлестіреді; 

4) Төраға өзі Кеңес мүшелерінің ішінен орынбасарын тағайындайды. 

5) Бірлестікті мемлекеттік органдарға таныстырады; 

6) Кеңес мүшелеріне атқарылған жұмыстар туралы есеп береді; 

7) Кадр мәселесін шешеді. 



 

 

11 

11 

6.8. Бірлестіктің қаржы қызметіне бақылау жасауды  Бірлестік мүшелерінің 

Кеңесінде сайланған ревизиялық комиссия жүзеге асырады. Құрамында 3 адам 

бар ревизиялық комиссия 1 жыл мерзімге сайланады. 

6.9. Ревизиялық комиссия мүлікті және ақшалай қаражатты бақылауға 

құзіретті. 

6.10. Ревизиялық комиссия өз отырысына кемінде 3 айда 1 рет жиналады. 

Ревизиялық комиссия қабылдаған шешімдерін Бірлестік Кеңесіне мәлімдеп 

отырады.  

6.11. Ревизиялық комиссияның төрағасы конференцияда есеп береді және  

оның   нақтылығы мен әділдігінің жауапкершілігін мойнына алады. 

6.12. Төраға орынбасарының құзіреті: 

1) Төраға болмаған жағдайда оның міндеттерін атқарады. 

7. Бірлестіктің мүліктері мен қаражаттарын қалыптастыру тәртібі 

7.1. Қаражат көздері: 

1) мүшелік жарналар; 

2) ерікті және қайырымдылық жарналар; 

3) өндіріс пен кәсіпкерлік; 

4) несиелер (ссуда) мен банк несиелері (кредит); 

5) өткізілген іс-шаралардан түсетін кіріс; 

6) басқа да заңға қайшы келмейтін кірістер. 

7.2.  Бірлестікке берілген мүлікке, сонымен  қатар мүшелік жарнаға 

Бірлестік мүшелерінің құқы жоқ. Мүшелер  Бірлестік міндеттемелеріне жауап 

бермейді. 

7.3. Бірлестік жарғыда көрсетілген мақсаттарды жүзеге асыру  шеңберінде 

кәсіпкерлікпен айналысады.  Кәсіпкерлік қызмет Қазақстан Республикасы 

заңдарының негізінде жүзеге асады. 

7.4. Кәсіпкерліктен түскен кіріс мүшелердің арасында бөліске салынбайды. 

Ол тек жарғы мақсатына жету жолында жұмсалады. 

7.5. Жарғыда көрсетілген Бірлестік қызметін материалдық жағынан 

қамтамасыз ету үшін Бірлестік пен оның құрылымдық бөлімдерінің меншігінде 

жылжымалы және жылжымайтын мүліктері, ақша және басқа да құнды 

қағаздары болады. 

7.6. Бірлестік өз қызметін жүзеге асыру барысында заң бойынша 

жылжымалы және жылжымайтын мүліктерді алуға , сатып алуға, беруге, 

сатуға, жалға беруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы. 

8.  Бірлестіктің құқықтары мен міндеттері 

8.1. Бірлестіктің құқықтары: 

1) өзінің қызметі туралы ақпарат таратуға; 

2) мемлекеттік ұйымдарда, соттарда, басқа да қоғамдық бірлестіктерде өз 

мүшелерінің заңды мүдделерін қорғауға және өкілі болуға; 

3) бұқаралық ақпарат құралдарын ашуға; 
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4) баспасөз істерімен айналысуға; 

5) жиналыстар, демонстрациялар, митингтер мен шерулер өткізуге; 

6) халықаралық коммерциялық емес, үкіметтік емес бірлестіктерге кіруге. 

8.2. Бірлестіктің міндеттері: 

1) Қазақстан Республикасының заңдары мен жарғыда қарастырылған 

нормаларды бұзбауға; 

2) мүшелерінің теңдігі мен теңқұқықтылығы, мүшелерінің жеке өміріне 

араласпауға, консенсус негізінде шешімдер қабылдауға, ортақ мүддеге сай 

келетін мәселелерде одақтасу принциптерін ұстануға; 

3) бірлестік мүшелерінің өздеріне қатысты құқықтары мен мүдделерін 

қорғайтын құжаттармен, шешімдермен танысу мүмкіншілігін қамтамасыз 

етуге; 

4) қаражаттың түсуі мен жұмсалуы туралы өз мүшелеріне ақпарат беріп 

отыруға; 

5) тіркеу органдарына Бірлестік пен оның басшыларының мекен-жайының 

өзгеруі туралы мәліметтерді хабарлап отыруға. 

 

9.  Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі 

9.1. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу Кеңестің құзырында 

болып табылады. 

9.2. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бастапқы ұйымдарда, 

Кеңесте қаралып қабылданады. 

9.3. Жарғыға өзгерістер мен  толықтырулар енгізу Кеңес мүшелерінің 2/3 

дауысымен  қабылданады. 

9.4. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныс кворумы 

қамтамасыз етілген жағдайда 2/3 дауыспен қабылданады. 

9.5. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге Бірлестіктің кез-келген 

мүшесі ұсыныс бере алады. 

9.6. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бекітілген  заң тәртібі 

бойынша әділет органдарында тіркеледі. 

 

10. Бірлестікті қайта ұйымдастыру мен тарату тәртібі 

10.1. Бірлестік өзін қайта ұйымдастыруы мен таратуы конференция 

шешімімен, не соттың шешімімен, заңдарда көрсетілген жолмен жүзеге 

асырылады. 

10.2. Қайта ұйымдастыру мен тарату туралы ұсынысты Бірлестіктің  кез-

келген мүшесі енгізе алады. 

10.3. Қайта ұйымдастыру мен тарату туралы шешім конференцияға  

қатысушылардың  2/3 дауысымен заңды болып табылады. 

10.4. Таратуды Бірлестік мүшелерінің Кеңесінде сайланған тарату 

комиссиясы жүзеге асырады. 
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10.5.  Бірлестік таратылғанда несие берушілердің талаптарын 

қанағаттандырған соң, қалған мүлік жарғылық мақсаттарға жұмсалады. 

 

 

Бекзат Саттарханов атындағы  “НАМЫС”  

жастар қоғамдық бірлестігінің  төрағасы               Т.П.Раимбердиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                             

УСТАВ 

 

1. Общие Положения 

1.1. Общественного молодежного объединения “НАМЫС” им.                        

Б.Саттарханова (именуемое в дальнейшим  Объединение) является 

добровольным союзом молодежи, созданным для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей. 

1.2. Наименование: Общественного молодежного объединения “НАМЫС” 

им.  Б.Саттарханова. 

1.3. Объединение с момента государственной регистрации приобретает 

права юридического лица, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, 

печать и штамп. 

1.4. Объединение осуществляет свою деятельность на территории Южно–

Казахстанской области. 

1.5. Срок деятельности не ограничен. 

1.6. Местонахождение: Южно–Казахстанская  область, город  Туркестан  

пр.  Тауке хан. 

1.7. На момент создания  Объединение филиалов не имеет. 

2. Предмет и цели деятельности общестенного 

молодежного объединения “НАМЫС” им. Б.Саттарханова 

2.1. Основная цель Общественного молодежного объединения “НАМЫС” 

им. Б.Саттарханова – воспитание в молодежи любви к Родине и 
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патриотических чувств, уважения к казахскому языку, его сохранению и 

развитию, участие молодежи в создании единства между народами.   

2.2. Для достижения цели Объединение ставит  перед собой следующие 

задачи: 

1) осуществление своей деятельности на принципах гуманизма, 

демократии, приоритета  общечеловеческих ценностей и интересов молодежи, 

открытости для молодежных  организации, разделяющих ее цели и задачи, 

добровольности, равноправия, самоуправления, законности, неприятия 

социальной, классовой, национальной, розни, а также   гласности в своей 

работе; 

2) пропагандируя здоровый образ жизни и морально-этнические ценности 

уберечь нашу молодежь от отрицательного влияния “Западной нравственной 

интервенций”;  

3) учитывая роль и значимость религии в безопасности государства, 

уберечь молодежь от вступления в религиозно экстремистские организации и 

секты, вести разъяснительную работу о деятельности экстремистских групп, 

противостоять проникновению различных сект и сообществ экстремистского 

направления на территорию Республики Казахстан под лозунгом “демократии”;  

4) казахский язык будущих государственным языком Республики 

Казахстан, является гарантом сохранения и развития государственности, в 

следствие чего молодежь  Казахстана не должна стоять в стороне в деле 

опуляризации и массовом распространении казахского языка. 

5)  представление интересов молодежи, входящих в Объединение, во 

взаимодействии с государственными органами и различными организациями;  

6) вовлечение молодежи в активную работу по поиску эффективных 

решений во всех сферах общественной жизни; 

7) распространение и разъяснение целей и задач Объединение среди 

общества; 

8) выявление отношения  молодежи к различным событиям в 

общественной жизни, проводимой государством в молодежной политике. 

9) Ставя в пример патриотические чувства олимпийского чемпиона 

Б.Саттарханова к Родине и народу, воспитание в казахской молодежи 

национального духа и достоинства, принятие идеи Б.Саттарханова “Честь 

отчизны – моя честь!” как девиза Объединения. 

3. Права и обязанности членов объединения 

3.1. Члены Объединения имеют  право: 

1) избирать и быть избранными во все руководящие органы 

Объединения; 

2) вносить свои предложения для обсуждения органы Объединения; 

3) обращаться за помощью в руководящие органы Объединения для 

защиты своих прав и пользоваться его поддержкой; 

4) участвовать в мероприятиях и программах Объединения; 
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5) пользоваться  всеми видами информации, имеющимся в распоряжении 

Объединения и использовать ее в своей работе; 

6) получать по решению Совета за счет средств Объединения или других 

законных финансовых источников  льготы на участие  в различных 

мероприятиях; 

7) участвовать, свободно обсуждать, критиковать, вносить предложения 

на собраниях, касающихся  деятельности Объединения;  

8) указывать свою принадлежность к Объединению;                                                                                                           

9) выйти из членства Объединения по собственному желанию; 

10) вносить предложения  по изменению в Уставе Объединения 

3.2. Члены Объединения обязаны: 

1) соблюдать требования настоящего Устава; 

2) выполнять решения и поручения руководящих органов Объединения; 

3) не допускать действий,  наносящих моральный или материальный  

       ущерб    Объединению,  защищать интересы, заботиться об авторитете  

       Объединения, и при необходимости отстаивать права Объединения на   

       любом уровне; 

4) участвовать в общих собраниях и в случае избрания –  в работе 

Совета; 

5) информировать Совет об участии в различных акциях и мероприятиях 

в качестве члена Объединения; 

6) соблюдать этические, моральные и демократические нормы в 

отношениях между другими членами и руководящими органами Объединения; 

7) регулярно платить членские взносы. 

3.3.   Член Объединения, нарушивший требования Устава может быть  

исключен из Объединения, по решению  (см. пункт 5.4.) 

4. Организационное устройство объединения 

4.1. К структурным подразделениям Объединения относятся филиалы.  

4.2. Филиалы образуются и утверждаются высшим  органом Объединения 

на общем   собрании. 

4.3. Руководители филиала действуют на основании доверенности, 

выданной Объединением. 

5. Порядок приема членов и выход из объединения 

5.1. Членами Объединения могут быть граждане Республики Казахстан, 

лица без гражданства и граждане других государств, признающие устав и 

участвующие в деятельности Объединения. 

5.2. Прием в члены Объединения осуществляется на основании 

добровольного письменного заявления и после внесения денежного взноса в 

размере, установленном на общем собрании. 

5.3. Порядок выхода из Объединения осуществляется на основании 

добровольного письменного заявления члена на имя Совета, с указанием 

аргументации, побудившей прервать членство; 
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5.4. Члены Объединения  могут быть исключены из него,  по решению 

Совета, в случаях; 

отказа выполнять поручения руководящих органов Объединения; 

уклонение от выполнения возложенных на него обязанностей; 

нарушения Устава; 

компрометации деятельности Объединения; 

не уплаты взносов; 

6. Порядок формирования и компетенции руководящих органов 

объединения. Порядок принятия решений 

6.1  Высшим органом Объединения является общее собрание, решение о 

созыве общего собрания, повестка дня и нормы представительства от филиалов 

объявляются Председателем не позднее, чем за 20 дней до собрания. 

6.2 Общее собрание вызывается не реже одного раза в год. Решение 

общего собрания принимаются  2/3 голосов от общего числа участников при 

наличии кворума. 

6.3  Общее собрание компетентно: 

1) принимать, вносить изменения и дополнения в учредительные 

документы Объединения; 

2) добровольно реорганизовать и ликвидировать Объединение; 

3) утверждать компетенции, организационные структуры, порядок 

формирования и прекращение полномочий органов управления Объединения;  

4) утверждать порядок и периодичность представления финансовой 

отчетности исполнительных органов, а также порядок проведения проверки 

контролирующим органом и утверждать их результаты; 

5) принимать в пределах, установленных законодательными актами, 

решения об участии Объединения в создании или деятельности юридических 

лиц, а также своих филиалов и представительств; 

6) утверждать порядок приема в члены и выхода из членства Объединения, 

размер членских взносов, срок внесения;  

7) утверждать основные направления деятельности Объединения; 

8) определять количественную структуру Совета и утверждать членов 

Совета сроком на один год; 

6.4 В период между собраниями руководства деятельностью Объединения 

осуществляет во главе с Председателем Совет, избираемый на общем собрании 

сроком на один год, количественный состав которого утверждается общим 

собранием. 

6.5. Совет компетентен: 

1) руководить деятельностью Объединения  во главе с Председателем 

между собраниями. 

2) Координировать работу на уровнях филиала. 

6.6. Совет собирается не реже одного раза в месяц правомочен решать 

вопросы, если на его заседании присутствует   более половины его членов. 

Работой Совета руководит Председатель, избираемый на общем собрании 
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сроком на один год. Председатель освобождается и досрочно прекращает свои 

полномочия  по решению общего собрания. 

6.7 Председатель компетентен: 

1) направлять работу Объединения в соответствии с настоящим Уставом; 

2) вести организационную работу по проведению общего собрания; 

3) координировать развитие связей с другими общественными 

организациями; 

4) выбирать заместителя; 

5) представлять Объединения в государственных органах; 

6) отчитываться о проделанной работе перед общим  собранием; 

7) решать кадровые вопросы. 

6.8. Контроль за финансовый деятельности  Объединения осуществляет 

ревизионная комиссия, избираемая на общем собрании членов Объединения. 

Ревизионная комиссия в составе трех человек избирается сроком на один год. 

6.9. Ревизионная комиссия  компетентна осуществлять контроль за 

финансовыми и имущественными средствами. 

6.10. Ревизионная комиссия собирается на свое заседание не реже одного 

раза в три месяца. Решение ревизионный комиссии доводится до сведение 

Совета Объединения. 

6.11. Председатель ревизионный комиссии представляет отчет общему 

собранию, несет ответственность за их объективность и реальность. 

6.12. Обязанности заместителя  Председателя: 

1)      выполнять функции Председателя в его отсутствие.                                                               

           7.  Порядок формирования средств и имущества объединения 

7.1.  Средства формируются из: 

1) членских взносов; 

2)  добровольных взносов и пожертвований; 

3) доходов от производственной и предпринимательской деятельности; 

4) ссуд и банковских кредитов; 

5) поступления от проведенных мероприятий;  

6) и других,  не запрещенных законодательными актами поступлений. 

7.2. Члены Объединения не имеют право на переданное Объединению 

имущество, в том числе на членский взнос. Члены не отвечают по 

обязательствам членов. 

7.3. Объединение может осуществлять предпринимательскую 

деятельность, поскольку это служит достижению уставных целей и задач. 

Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

7.4. Доходы от предпринимательской деятельности не могут 

перераспределяться между членами и используются для выполнения уставных 

целей и задач. 

7.5. Объединение и его структурные поздравления могут иметь в 

собственности движимые средства, деньги и другие ценные бумаги, 
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необходимые для материального обеспечения общества, предусмотренные его 

уставом. 

7.6. Для обеспечения своей деятельности Объединение имеет право в 

установленном законом порядке приобретать, отчуждать, брать, сдавать в наем 

и прокат движимые и недвижимые имущества, выступать  истцом и ответчиком 

в ссудах. Структурные подразделения Объединения вправе использовать 

выделенное им Объединением имущества в целях выполнения уставных задач. 

                              8.  Права и обязанности объединения                           

8. 1. Объединение имеет право: 

1) распространять информацию о своей деятельности;  

2) представлять и защищать права и законные интересы своих членов в 

судах и других государственных органах, иных общественных Объединениях; 

3) учреждать средства массовой информации; 

4) осуществлять издательскую деятельность; 

5) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия; 

6) вступать в международные некоммерческие неправительственные 

объединения. 

8. 2. Объединение обязано: 

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, а также нормы 

предусмотренные уставом; 

2) придерживаться принципов, основанных на равное и равноправное 

членство, невмешательство в линую жизнь членов, принятие решений на 

основе консенсуса, сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный 

интерес; 

3) обеспечить своих членов возможностью ознакомления с документами и 

решениями, затрагивающие их права и интересы; 

4) информировать своих членов о поступлении и расходовании средств; 

5) информировать регистрирующий орган об изменениях 

местонахождении постоянно действующего руководящего органа и данных о 

руководителях. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

9.1. Внесение изменений и дополнений в устав является компетенцией 

общего собрания. 

9.2. Решение о постановке вопросов, связанных с внесением изменений и 

дополнений в устав, принимаются после обсуждения в первичных 

организациях  Советом и затем вносятся в повестку дня общего собрания. 

9.3. Решение общего собрания членов о внесении изменений и дополнений 

в устав будет считаться  принятым при наличии кворума и результатах 

голосования в 2/3 голосов. 

9.4. Предложения о внесении изменений и дополнений в устав будет 

считаться принятым при наличии кворума и результатах голосования в 2/3 

голосов. 
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9.5. Предложения о внесении изменений и дополнений в устав может 

вносить любой член  Объединения. 

9.6. Внесенные изменения и дополнения регистрируются в органах 

юстиции в порядке, установленном законом. 

10. Порядок реорганизации и ликвидации деятельности объединения 

10.1. Объединение прекращает свою деятельность путем реорганизации 

или ликвидации по решению общего собрания, либо по решению суда, в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

10.2. Предложения о реорганизации или ликвидации может вносить любой 

член Объединения. 

10.3. Для принятия решения о реорганизации или ликвидации 

деятельности будет правомочным в случае, если проголосовало 2/3 членов 

общего собрания. 

10.4. Ликвидация осуществляется специальной ликвидационный 

комиссией, избранной на общем собрании. 

10.5. При ликвидации Объединения оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество направляется на уставные цели.  

 

 

Председатель Общественного молодежного  

объединения “НАМЫС” им. Б.Саттарханова   Т.П.Раимбердиев   

 

 
 

ІІ.  Т У Ы М Ы З: 
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ІІІ.  Ә Н Ұ Р А Н Ы М Ы З: 

 

Намыс жыры 

Сөзі: С.Мадуановтікі 

Әні: Ә.Ботақараевтікі 

 

Ата-баба дәстүрінен нәр алған, 

Біз жастармыз ар-намыстан жаралған. 

Әл-Фараби, Ясауи мен Абайдан,  

Қазақ рухы бар әлемге таралған! 

 

Қайырмасы: 

 

От-жалын боп лауласын, 

Жастық жігер жайнасын. 

¦лт намысын қорғаған, 

Бекзат рухы қолдасын! 

Самға жас қыран, 

Ғылым, білім көгіне! 

Алға жас ұлан, 

Болашақтың төріне! 

Бекзат рухы қолдасын! – 2 рет 

 

Келешекке тілек жолдап ақ ниет, 

Ясауиден жеткен ¦лы өсиет: 

“Ар мен намыс, татулықты мәңгілік, 

О, тәңірім! ¦рпағыма нәсіп ет!” 

 

Қайырмасы: 

 

Жай оғындай жарқырап 

Тау суындай сарқырап, 

Ел намысын ту қылып, 

Жаңғыра бер жастық шақ! 

Самға жас  қыран, 

Ғылым, білім көгіне! 

Алға жас ұлан, 

Болашақтың төріне! 

Бекзат рухы қолдасын! – 2 рет 
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ІV.  Ұ Р А Н Ы М Ы З: 

 

“Ел намысы – менің намысым!”   

 

 

V.  А Н Т Ы М Ы З: 

 

Мен, _____________________________________________, ХХІ ғасырда 

өркендеп келе жатқан Тәуелсіз Қазақстан Республикасының азаматы екенімді 

аса зор мақтаныш тұтамын. Ендеше, бұл асқақ сезім мемлекетіміздің ертеңіне 

деген толымды сенімге ұласуы қажет деп білемін. 

“Ел намысы – менің намысым!”, - деп, құйрықты жұлдыздай жарқ еткен  

Бекзат Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігіне 

мүшелікке қабылдана отырып, Мен, мемлекеттік тіліміз – Қазақ тілінің 

өркендеуімен тығыз байланысты Ұлттық рухымыздың көтерілуіне; өз ортамды 

отансүйгіштік, ұлтаралық достыққа тәрбиелеуге; демократияның 

құндылықтарын игілікті пайдалануда өзгелерге үлгі болуға; ел бірлігінің бұдан 

әрі нығая түсуіне бар күш-жігерімді сарп етуге; адами ар-ожданымыздың 

пенделік мүдде өресіндегілердің  табанында тапталмауына рухыммен қарсы 

тұруға;  Көк байрағымыздың мәңгі желбіреуіне ат салысуға; “НАМЫС” жастар 

қоғамдық бірлестігінің Жарғысында көрсетілген мән мақсаттар аясында шын 

жүрегіммен, бар ыждаћат ниетіммен ұлт перзенті ретінде қызмет атқаруға  

АНТ ЕТЕМІЗ!  АНТ ЕТЕМІЗ!  АНТ ЕТЕМІЗ! 

 

Я, __________________________________________, горжусь тем, что 

являюсь гражданином независимой, динамично развивающейся Республики 

Казахстан. В месте с тем, я глубоко убежден и верю в светлое будущее моей 

Отчизны. Моя бескорыстная любовь, преданность и верность тверда и 

непоколебима, а потому, добровольно вступая в ряды молодежного 

общественного объединения “НАМЫС” имени Бекзата Саттарханова, который 

связывал “Честь отчизны – моя честь!” свободно и искренне клянусь: быть 

активным участником и сторонником развития государственного языка, беречь 

и укреплять национальный дух; обязуюсь бескорыстно  помогать воспитывать 

молодежь в духе патриотизма и интернациональному; клянусь во всех 

отношениях быть примером для других, уважать общечеловеческие и 

демократические ценности, отдать все знания и силы во имя укрепления и 

развития единства многонационального казахстанского общества; я клянусь ни 

при каких обстоятельствах, никогда не допускать ущемления человеческих 

прав и достоинства. Вступая в молодежное общественное объединение, я 

обязуюсь во всех своих действиях руководствоваться Уставом объединения 

“НАМЫС”, внимательно и со всей ответственностью относиться к цельям, 

идеям и задачам объединения. Клянусь служить достойно и по совести. 

КЛЯНУСЬ!   КЛЯНУСЬ!   КЛЯНУСЬ! 
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17.10.2005 ж. Бекзат Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық 

бірлестігінің І құрылтайына 800-ден астам делегат қатысты. 04.12.2005 ж. 

болатын президент сайлауына орай, Н.Ә.Назарбаевтың кандидатурасын қолдау 

турасында шешім қабылданды. 

25.10.2005 ж. Республика күніне және де ел президенттігіне 

кандидаттардың үгіт-насихат жұмыстарының басталуына сәйкес, бірлестік 

аясына топтасқан жастар ХҚТУ қалашығынан “Есім хан” алаңына дейін шеру 

тартып жүріп өтіп, алаңда үлкен жиынға ұйытқы болды. 
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Ерін ардақтаған Елбасы 

 

 
 

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің 

Бас ғимараты 
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Бекзат еліміздің келешегінің жарқын болатынына, намысты ұлдарының 

туатынына сенетін… 

 

 

 

 
 

Жиырмасында шаршы алаңда жасындай жарқылдаған ер Бекзат мерейлі 

ата-анасының ортасында 
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03.10.2005 ж.  Бірлестік мүшелері Бекзаттың рухына тағзым етіп, қабіріне 

құран бағыштауда 
 

 
 

Жастар батыр замандастарының қабіріне гүл шоқтарын қойды 

 



 

 

27 

27 

 
 

03.10.2005 ж. Бекзат рухын ардақтап, есімін асқақтатуға бел буған  

бірлестіктің негізін қалаушы белсенді мүшелер 
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17.10.2005 ж. Б.Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық 

бірлестігінің І құрылтайында бірлестік мүшелерінің АНТ қабылдау рәсімі 

 

 

17.10.2005 ж.  Бірлестік төрағасы Т.П.Раимбердиевтің І құрылтай 

барысында баяндама жасау сәті 
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Б.Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігінің 

І  Құрылтайында бірлестік төрағасы Т.П.Раимбердиевтің жасаған 

баяндамасы (17.10.2005 ж.) 

 

Қадірменді  қонақтар және Құрылтай делегаттары! 

Сіздер мен біздер бүгін киелі Түркістан топырағында көкірегінде Намысы 

оянған жастарымыздың нағыз шабыттану жағдайының куәсі болып отырмыз. 

Тәуелсіз Қазақстанның болашағы – Жастар десек, онда болашағымыздың 

Бәйтерегіне нәр беретін тек Намысшыл қазақ жастары екендігіне сенімім мол. 

Ал жастардың намысын ояту және дұрыс бағыт беру, зерделі де зиялы аға 

буынның ең негізгі міндеттерінің бірі.  

Дегенмен, дәл бүгінгі күні, өкінішке орай, қазақпын деген жастың барлығы 

ұлттық рухымыздың күш-қуатына өз үлесін қосады дей алмаймын. Әрине, бұл 

өкініштің негізгі себебі, Кеңестер одағы идеясының жемісі деп қол қусырып 

отыру, бұл болашақ ұрпақ алдындағы қылмыс деп түсінемін. Сондықтан, 

бүгінгі күннің ең өзекті проблемаларының бірі –  ұлттық идеяны қалыптастыру. 

Ол үшін біз троиболизм дертінен арылып, рушылдық-тайпалық идеядан 

ұлтшылдық идеяға көшіп, бірігуіміз керек.  

Идеялас делегаттар және қонақтар, ұлтшылдық деген ұғымды біз дұрыс 

қабылдауымыз керек, яғни, қазақ ұлтының ұлтшылдығы дегеніміз – ол өз 

елінде, өз жерінде тұрып жатқан ұлттың тілі мен дініне, мәдениеті мен 

тарихына деген патриоттық сезімі деп білуіміз керек. Ал тәуелсіз Қазақстан 

Республикасының ұлттық идеясы – қазақ жерінде қоныстанған ұлттар мен 

ұлыстардың негізгі идеясына айналуы керек. Бүгінгі таңда біз халықтар 

достығын сақтай отырып, бірінші кезектегі мәселе өз ұлтымыздың, яғни 

қазақпын деген әрбір азаматтың бойындағы ұлттық ар-намысты ояту болып 

табылады. 

Бүгінде ұлттық рухтың мәртебесін өсіруге күш қайратын аянбай салып  

жүрген зиялы ағаларымыз да жоқ емес. Сол ағаларымызға игі істері үшін 

Жастар атынан және өз атымнан шексіз алғысымды білдіргім келеді. 

Ал, ағалар ісін болашақта жетелеуші және ұлттық идеяның қозғаушы күші 

Жастар екендігін мойындай келе, бүгінгі қазақ жастарының көпшілігі ана тілін 

толыққанды меңгермегендігін, бір бөлігі мүлдем білмейтінін ескеретін болсақ, 

онда біздің тіліміз бен мәдениетіміздің бүгінінен ертеңі қиын жағдайда қалуы 

әбден мүмкін, яғни біздің ұлттық рухымыздың потенциалды қарсыласы мен 

жауы өз ішімізде екендігін мойындауымыз керек. 

Сондықтан, қадірменді Намысшыл азаматтар!  Қазақ жастары арасында 

кең көлемде ана тілін арындай қастерлеуге, ар-намысын ояту мақсатында 

тәрбиелік іс-шараларды қолға алуымыз керек. ¦лттық идея аясында, әуелі өзді-

өзімізді тәрбиелемей, басқа ұлт өкілдеріне ауқымды түрде қуаттаушы 

идеологиялық күш бере алмайтынымыз – бүгінгі өмір заңдылығы. Баяғы 

тоталитарлық режимнің заңдары немесе күштеп идеология қалыптастыру 

бүгінгі демократиялық қоғамның принциптеріне қайшы екендігін түсінетін 
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болсақ, онда қазақ жастарының тәрбиесіне айрықша және жедел түрде  көңіл 

бөлуіміз керек. 

Ана сүтімен келген тілін қастерлемейтін қазақ жастары ұлтымыздың  

жанашыры бола алмайды! 

Міне, осыдан 26 күн бұрын тіркеуден өткен Бекзат Саттарханов атындағы 

“НАМЫС”  жастар қоғамдық бірлестігінің өмірге келу себебі де осында. Егер 

бірлестіктің құрылу жағдайлары “арнайы тапсырыс” немесе “бір компаниялық 

құбылыс туындысы” деп ойлаушылар болса, онда олар өте қателескен болар 

еді. 

Рухы биік жастардың бұл “бірлесу идеясы” төменнен жоғары қарай 

қалыптасқан құбылыс екендігін бүгінгі құрылтайға жиналған 

делегаттарымыздың жүрек қалауымен бас қосуы дәлел емес пе?! 

Бірлестік құру туралы ой жастар арасында 2004 жылдың қараша айынан 

бастап айтылып жүргендігіне көпшілік куә. Идея – жастар арасында көп 

қайнады. Әрине, өзім Жастармен біте қайнасып жүргендіктен мұндай ой мені 

де мазалап жүрді. Жасыратын несі бар, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің 

Шымкент институты базасында құрылған “Бәйтерек” Жастар ұйымын 

Түркістанға көшіру де ойда болғаны рас. 

Бірақ Түркістандағы жастарымыздың өз ойын білдіретін уақыт та келер 

деп жүрдім. Сондағы белсенді жастарымыздың ¦лттық намысына әсер етуші 

алғашқы серпіліс күші – Тараз қаласында өткен Қазақстан студенттері 

Альянсының алғашқы құрылтайында болды. Содан кейінгісі осы жылдың 

шілде айында өткен студенттер Альянсы семинарынан белсенділеріміздің 

“Намыстану серпілісі”  шешуші жағдайға әкелді. 

Нәтижесінде шілде айының орталарында Елбасы жолдауы барысында 

құрылған “Жасыл ел” және “Құрылыс отрядтары” мүшелерінен құрылған 

ынталы топ Жарғыны дайындап, талқылап, ОҚО әділет басқармасына 

құжаттарды өткізіп,  тіркеуден 21 қыркүйекте өтті.  

Аз ғана уақыт болса да, мүшелікке өтініш білдіруші азаматтарымыздың 

саны күннен-күнге өсуде. Бүгінгі күнге дейінгі мәлімет бойынша бірлестікке 

2020 мүше тіркелді. 

Құрылымға бастауыш ұйымдар мен филиалдар тіркелді, оның ішінде 

Бекзат Саттархановтың оқыған Түркістан қаласындағы Ж.Жабаев атындағы 

мектебі де бар. Бірлестік аясына тек жоғарғы, арнаулы оқу орындарындағы 

жастарды ғана біріктіру емес, мектеп жасындағы жоғарғы сынып оқушыларын 

да (14 жастан) мүшелікке тартпақпыз. Бірлестік Жастар ұйымы болғанымен, 

зиялы ағаларымыз бен апаларымызға да есігіміз ашық. Оның дәлелі ретінде – 

Кеңестер Одағының батыры Расул Есетовтің бірлестікке мүше болғанын айта 

аламыз. 

Қадамын тәй-тәй басқан Бірлестік мүшелерінің Жарғыдағы мақсаттарын 

орындау барысында жеткен жетістіктерін үлкен мақтаныш сезіммен айта 

аламын: 
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1. Қыркүйек айының басында Бірлестік белсендісі Алпамыс Алтынбеков 

“Хизбут-Тахрир” ұйымының мүшелерінің арандату іс-шаралары барысында 

құқық қорғау қызметкерлеріне тікелей көмегін беріп, екі “Хизбут” мүшесін 

ұстап, құқық қорғау қызметкерлеріне тапсырғандығы осында отырған 

жастардың көпшілігіне аян. Осы орайда ОҚО ¦ҚК бастығы генерал-майор 

Накисбаевтың атынан  студент Алпамыс Алтынбековке Алғыс хат тапсыруға 

рұқсат етіңіздер.   

2. Қыркүйек айының 19-20 жұлдыздарында Астанада өткен Қазақстан 

Жастарының IV Конгресіне Бірлестік атынан үш мүшеміз қатысып қайтты. 

Сондағы Жастар Конгресі мен Студенттер Альянсының жұмысты ұйымдастыру 

регламентіне, яғни қазақ тілінің орны мен заңдылығын талап ете отырып, 

көңілдері толмай сынға алған жастарымыздың жан айқайының арқасында, 

әсіресе, осы мәселе бойынша Мырзахан Байболовтың “Астана” телеарнасына 

берген сұхбатында Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі 

Жастар және ішкі саясат департаментін сынға алу барысында, келесі күні өткен 

жиында қазақ тілінің мәртебесіне орын берілген. Міне, мұның өзін Намысшыл 

Жастарымыздың Ұлттық рухымызға қосып жатқан зор үлесі деп білгеніміз 

жөн. 

3. Ал 20-27 қыркүйек аралығындағы Жастар Парламенті сайлауының 

нәтижесі бойынша Жастарымыздың жоғары ұйымдастырушылық дәрежесінің 

арқасында, яғни бір тәулікке жетпейтін мерзімде, Түркістаннан ұсынылған 

Айдос Абпазовқа 16 мың дауыс жиналды. Осы ұйымдастыру іс-шаралары 

нәтижесінде біздің депутатымыз облыстық жастар Маслихатын басқару 

құқығына ие болып отыр.  

Сөзімді қорытындылай келе, жоғарыда айтылғандар ұлттық идеологияны 

жасаушы саясаткерлер екендігін яғни “саясатпен біз айналыспасақ, саясат 

бізбен айналысады”  демекші, қоғамдық бірлестік аясында біздің 4 желтоқсанда 

өтетін ҚР Президенті сайлауына байланысты өз саяси платформамызды 

анықтауымыз керек. Сондықтан, біздің бүгінгі күн тәртібімізде осыған қатысты 

арнайы сұрақ та бар. Саясаттағы әрекетсіздіктің – қымбатқа түсетінін 

ұмытпағанымыз жөн, ағайындар! 

Қадірменді қонақтар! Мен бүгінгі “НАМЫС”  туының астына бірлескен 

жастарымызға үлкен үмітпен қарай отырып, олар Қазақстанның болашағы үшін 

саяси және идеологиялық майданда аянбай тер төгіп, қызмет атқаратынына 

өзімнің сенімімді білдіремін. 

Б.Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігінің 

болашақта Республикалық деңгейдегі бірден-бір беделді жастар ұйымына 

айналатынына сенімім мол. 
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17.10.2005 ж. Бекзаттың анасы Сырлыкүл Адырбекқызы бірлестіктің 

Құрметті мүшелігіне алғашқылардың бірі болып қабылданды 
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17.10.2005 ж. ҚР Халық әртісі, марқұм Райымбек Сейтметов бірлестікті 

алғашқылардың бірі боп қызу қолдаған еді 

 
 

 
 

25.10.2005 ж. Бірлестік мүшелерінің 25-қазан Республика күніне және ел 

президенттігіне кандидаттардың үгіт-насихат жұмыстарының басталуына 

орай ұйымдастырған шеруі 
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25.10.2005 ж. ЌР Президенттігіне ‰міткер Н.Є.Назарбаевтыњ 

Республикалыќ ќоѓамдыќ штабыныњ Түркістан қалалыќ бµлімшесінің 

жетекшісі С.Ж.Пірәлиев 
 

 
 

“Тек қана алға! ҚАЗАҚСТАН”, - деді митингіге жиналған жастар 
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25.10.2005 ж. Бірлестіктің белсенді мүшелері митингі кезінде 
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Бірлестік мүшелерінің ҚР Президенттігіне үміткер Н.Ә.Назарбаевтың 

кандидатурасын халыққа насихаттау митингілері мен пикеттерінде 

сөйлеген сөздерінен: (2005 жыл, қазан-қараша) 

 

Т.П.РАИМБЕРДИЕВ, Бірлестік төрағасы:  

Құрметті киелі Түркістанның азаматтары! Құрметті қауым!  

Өзімді бақытты азаматпын деп айта аламын. Өйткені өмірі қызыққа толы 

осындай керемет жастардың ортасында жүргеніме мен, әрине, бақыттымын. 

Елдің тірегі болатын жастардың болашағынан үлкен үміт күтемін. Көпшілік 

түсінбейді, бүгінгі алдарыңызда тұрған өрімдей жастарды  “тапсырыс”  арқылы 

жинады деп ойлаған адамдар болса қателеседі. Дәл қазір өздеріңіздің 

алдарыңызда сексен жасқа келген анамыз бата берді. Біз ол кісіні арнайы 

шақыртқан жоқпыз ғой. Жастардың осындай іс-шара өткізіп жатқандарын көріп 

келіп отыр. Шын жүрекпен қалап келген анамыз Елбасымызға деген ақ батасын 

берді.  

Қадірменді Түркістандықтар, жеке кәсіпкерлер, бизнес жолын таңдаған 

азаматтар! Бүкіл Қазақстан жұртшылығына, әсіресе, қазақ халқына зор сын 

сағат, үлкен емтихан келіп тұр... Бізге қантөгіс керек пе? Жоқ! Бұрынғы 

басымызға туған қиыншылық заман, тар күндеріміз қажет пе? Жоқ! Олай болса, 

неге Елбасымыздың жетістіктерін жалғастыруды айтпаймыз? Неге біздің үлкен, 

саналы азаматтарымыз даналық пікір айтпайды? Мен арзан ойға беріліп, 

Жастарды адастырумен жүрген азаматтарға қайран қаламын-дағы, көкейімнен 

“Неге?” деген сауал кетпей қояды.   

 Отбасы дегеніміздің өзі бір мемлекет. Демократия ұғымы отбасында 

қалыптасады. Отбасын мемлекет десек, балалар әке-шешелерінің жағасынан 

алып қатты-қатты сөз айтса, бұл демократия ма?! Неге біз осыған 

салыстырмалы түрде қарамаймыз? Біздің сана сезіміміз оянуы қажет!  

Коррупциямен күресу формуласын ешқандай ел ойлап тапқан жоқ. Әрине, 

Америкада, Англияда, Германияда да коррупциямен күресу формуласы 

табылған жоқ. Елбасымыз коррупциямен күресу үшін әрекет жасап жатыр. 

Бірақ өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, Елбасымыздың тәрбиесін алған, ауқатты 

азаматтарымыздың біразы қайда жүр, олардың бала-шағасы қарапайым 

мектепке бара ма? Олар қарапайым оқу орнында оқи ма? Қарапайым үйде 

тұрып жатыр ма? Неге біз осы сұрақты сол азаматтарға бермейміз? Коррупция 

бар, коррупциямен барлығымыз бірлесе отырып күресуіміз керек. Ол заман 

түзеле, уақыт өте түзеледі. Коррупциясыз ел жоқ. Жүз, екі жүз жыл өмір сүрген 

демократиялы американ, ағылшын мемлекеттерінде жеткілікті дәрежеде 

дамыған.  

Неге біз өз сайлауымызды әділ өткізуге, таза өткізуге ат салыспаймыз?  

Мына украин, грузин халқының сайлауын өздеріңіз көрдіңіздер. Біз 

болашағымызды ойлайтын болсақ, дұрыс таңдау, жүрекпен таңдау жасауымыз 

керек. Сайлау әділ, таза өтуі үшін бәріміз сайлауға жүз пайыз барып дауыс 

беруіміз керек.   Барлық елге дәлелдеуіміз керек. Сайлауға аз адам барса мына 
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Грузия, Украинадағыдай жағдай бізде де туындайды. “Сайлау әділ өтпеді...” 

деп алаңға шығарады.  

Елбасының бізді жарқын болашаққа алып баратынына кәміл сенемін.  

Уақыт өте Астанадан кейінгі қала Түркістан болады. Құдай қаласа бес 

жылдан кейін Түркістанда зәулім сарайлар салынып, жердің әрбір шаршы метрі 

Астанадағыдай қымбат болады. Түркістан түрік халықтарының астанасына 

айналады.  

Сондықтан, қадірменді киелі Түркістанның азаматтары! Ертеңгі сайлауға 

жүз пайыз қатысайық! Елдің бірлігі мен тұрақтылығы үшін, бүгінімізден 

ертеңіміз жарқын болуы үшін тұңғыш президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың 

кандидатурасын қолдайық! Сайлаудың әділ өтуіне бір кісідей ат салысайық!  
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Гүлсара ТОҚҚҰЛОВА:  

Құрметтi киелi Түркiстан топырағының азаматтары мен ақ ниетпен ізгі 

мақсатына  жету тілегімен зиярат етiп келген қонақтар! Сiздердiң ниеттерiңiз 

қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын! Әрбiр азаматтың ниетi түзу болса, оның iсi 

оңғарылады деген сөз жүректе жазулы тұратын сияқты. Сол шуақты, бақытты 

келешек өмiр үшiн күресетiн уақыт Қазақстан Республикасындағы барша 

халықтың маңдайына жазылған күн туып тұр,  ағайын. Кешегi Егемендiк алған 

кездегi Түркiстандағы қиын жағдайдың куәсi болдық емес пе? Елiнiң ауыр 

кездегi халiн, экономикасын көтеру мақсатында шетел инвестицияларын 

тартып, осы тамаша ахуалға жеткiзген Елбасымыздың ерен еңбегiн қазiргi 

Қазақстан халқы мақтанышпен айта алады. 

 АҚШ президентi Джордж Буштың: “Қазақстанның тұрақтылығы мен 

өркендеуi басқа елдер үшiн үлгi болады”, - деген пікірі бар. Бiздiң елiмiздегi 

барлық ұлт өкiлдерiнiң достығын, бір шаңырақ астында басқаларға үлгі 

боларлықтай тату-тәтті өмір сүруін Елбасымыздың салиқалы саясатының 

арқасында деп білемін. 

 Елбасымыз Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрiк университетiн, 

Оралман ауылындағы №14 “Тұран” орта мектебiн ашып берді. Барлық 

сапарында ат басын бұрып, киелi көк мазаратқа сәлем беріп тұруы алып 

тұлғаның қасиеттiлiгi емес пе? 

Н.Ә.Назарбаев жүзiнен нұры тамған, қазақ халқының маңдайындағы 

жұлдызы, бағы мен несiбесі және абыройы деп білемін.  

 Ана мен балаға жасаған қамқорлығы мына ғибратты сөзiнде көрiнiп тұр: 

“Шығыс халықтарының  арасында, жалпы мұсылман әлемiнде әйел затын 

бөлекше бағалайтын, қарындасты қатты қастерлейтiн халықтың бiрi де, бiрегейi 

де бiздiң қазақ!” - деген болатын Президентіміз. Әйелдiң жағдайы мен 

қоғамның жағдайын бағалап келдi, демек ана мен балаға деген қамқорлықтың 

күшейетiнiне сенiмiмiз мол!  

 4 желтоқсан Қазақстан халқы мен оның қатпарлы тарихы үшін  ең 

маңызды күннің бірі болмақ. Бұл күннің бүкіл қазақстандықтарға жақсылықтың 

жаңа бір таңы болып атуы үшін, барлығымыз да ат салысуымыз қажет. 

Сайлауға дерлік қатысып, өзіміздің жүрек қалауымызды дұрыс жасай білейік. 

Қазіргі Елбасымыздың сарабдал саясатын қолдайық, Н.Ә.Назарбаевқа 

бірауыздан дауыс берейік! 

 

Мырзахан БАЙБОЛОВ:  

Армысыздар, рухани  астанамыздың қадiрмендi тұрғындары! Сiздердiң 

алдарыңызға келiп, өздерiнiң жалынды рухтарымен Елбасымыз Нұрсұлтан 

Әбiшұлы Назарбаевтың ұлы еңбектерiн саналарыңызға қонақтатуды мақсат 

тұтқан – Б.Саттарханов  атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бiрлестiгiнiң 

мүшелерi. 



 

 

41 

41 

Баршаңыз жақсы  бiлесiздер, Бекзат – қазақтың даңқты да батыр перзентi. 

Құйрықты жұлдыздай жарқ етiп ағып  өтсе де, оның өшпес ерлiгi кейiнгi 

толқын жастардың жүрегiнде  мәңгi сақталып қалды. 

Бiз қоғамдық бiрлестiгiмiздiң 17 қазанда өткен I Құрылтайында Президент 

сайлауында Н.Ә.Назарбаевтың кандидатурасын қолдау туралы шешiм 

қабылдаған болатынбыз. Елорданың өзiнен  алған үгiт-насихат үшiн заңды 

рұқсатымыз да бар. 

Елiмiз тәуелсiздiгiн  иеленген соң демократиялық даму жолын таңдап 

алдық. Құдайдың өзi сақтасын, көршiлес мемлекеттердегi ахуалдарды сiздер  

жақсы бiлесiздер. Оны әуел бастан даму принциптерiн дұрыс таңдамаудың 

салдары деп түсінеміз. Бiздiң мемлекетiмiз ондай тығырыққа тiрелмеуi қажет. 

Ол үшiн бiзде барлық мүмкіндiктер жеткiлiктi.  

Аз ғана жылда мемлекетiмiздi осындай дәрежеге жеткiзген Нұрсұлтан  

Назарбаевтың iскерлiгiн, ел басқарудағы қабiлеттiлігiн,  сiз бен бiз жақсы 

бiлемiз. Ендеше, қиын  күндерi Нұрағаңа тiзгiндi бердiк пе, бүгiнгiдей бейбiт 

кезеңде, кемелдігі кемерінен асып тұрғанда тiзгiндi алмауға тиіспіз! 

Халқымызды өркениет   көшiне тек Нұрсұлтан Назарбаев қана жеткiзе 

алады! Желтоқсанның  төртiншi жұлдызында бiрауыздан Нұрсұлтан Назарбаев 

үшiн дауыс берейiк, ағайын! 

 

 

Бірлестік мүшелерінің Түркістан қаласындағы халық көп жиналатын 

орындар мен ауылдарда өткізген пикеттеріндегі жастық жалын, 

жігерлеріне тәнті болған рухани астананың белді ақындары Мәриям 

Мерешова мен Ұлдан Жақыпова өздерінің жалынды жырларымен 

Н.Назарбаевты қолдаушыларға рух берді. 

 

Мәриям МЕРЕШОВА, Жазушылар Одағының мүшесі, ақын: 

Намысы биік жастарым! 

Әйгілі боксшы, Сидней Олимпиадасының чемпионы Бекзат Саттарханов 

атындағы  “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігі Қазақстан Республикасының 

Президенттігіне үміткер Нұрсұлтан Назарбаевты алдағы сайлауда қолдау 

жөнінде бастама көтеріп, халықты сайлауға белсене қатысуға шақыруда.  

Олар Есімхан алаңында өткен митингіні ұйымдастырып, өздерінің 

Н.Назарбаевтың үміткерлігін қолдайтындықтары жөнінде жалынды сөздерін 

арнады.  

Қазіргі Елбасының саясатын насихаттауға Түркістан – Астана бағытымен 

жаяу сапарға шыққан марафоншылар да осы “НАМЫС” жастар қоғамдық 

бірлестігінің  мүшелері.  

Қазір Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінде қазақтармен бірге 29 мемлекеттен студенттер келіп, білім 

алуда. Олардың арасында осы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігіне 

мүшелер көптеп саналады.  
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“Еліміздің бірлігінің, ынтымағының ұйытқысы, көп ұлтты мемлекеттің 

тірлікте татулығының кепілі, Қазақстан халықтарының айдай әлемге 

танылуына лайықты үлес қосып келе жатқан – Нұрсұлтан Назарбаев болып 

табылады!” - дейді жастар. Сондықтан күллі халықты алдағы сайлауда 

Н.Назарбаевты қолдап, бірауыздан дауыс беруге шақырады. Олар жер-жерде, 

саябақта, 1, 2-мөлтек аудандарында шерулер өткізіп, үгіт-насихат жұмыстарын 

жүргізуде. Жастардың осындай әрекеттерін көріп, оларға арнап жырдан кесте 

тоқу парызым болды: 
 

 

Намысы биік жастарым, 

Ашық қой аппақ аспаның. 

Бірлестік құрып бірігіп,  

Баршаға сәуле шашқаның. 

 

Насихат үгіт жүргізіп, 

Баршаны құлақ түргізіп. 

Қадамдарың қайратты  

Жүректерге нұр құйып.  

 

Шалқиды шалқар көңілдер,  

Шуағын нұрлы төгіңдер.  

“НАМЫС”-тың  туын көтеріп,  

Жалындап тұр ғой сезімдер. 

 

Татулық, достықтық, бірлікті, 

¤рлеткен алға тірлікті. 

Нұрсұлтан Назарбаевтай, 

Жасампаз болды, қай мықты? 

 

Көгілдір туым желбіреп, 

Қараймыз оған елжіреп. 

Достастық елдер ішінде, 

Бағытын айқын белгілеп.  

 

Қазақстан айбарлы ел,  

Кең жазира асу – бел. 

Терезесі тең болып,  

¤зге елдермен биіктер. 

 

Астанамыз айбынды, 

Есіл – сұлу айдын-ды. 

Абаттанып, көркейіп, 

Күллі әлемге танылды. 
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Сарыарқаның төрінен, 

Орын алған өрінен. 

Астанамыз – мақтаныш, 

Бүкіл қазақ еліне. 

 

Нұрсұлтандай дананың, 

Құттықтайды қадамын.  

Саясатын қуаттап,  

Елім алға барады.  

 

“Намысымыз – еліміз, 

¦лан-байтақ жеріміз”. 

Жастардың бұл ұраны,  

Назар салып көріңіз. 

 

Елбасыны қолдаған,  

Қанаттарын қамдаған.  

Қадамдарың құт болсын,  

Елдің қамын ойлаған. 

 

Түркістаннан ту алып,  

Астанаға аттанған. 

Мүшелері “НАМЫС”-тың, 

Абыроймен шаттанған. 

 

Беделі асқақ жастарым,  

Ашық болсын аспаның. 

Қозғау салып еліме, 

Көтеріп рухын тастадың. 

 

Алда сайлау – маңызды, 

Таңдайтұғын нағызды.  

Әр сайлаушы толғанып, 

Қолдасыншы “НАМЫС”-ты. 

 

Алға ұмтылып арманың, 

Таңдай біліп тарланын. 

Елбасыны қолдаған, 

Орындалсын талғамың! 

 

 

Ұлдан ЖАҚЫПОВА, ақын:  
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Бекзат рухымен тiлдесу 

Басыңды көтер, Бекзатым, 

Қадiрлi сенiң бiр басың. 

Жүгiрiп  кеттi бес жiгiт,  

Қабылдап алды Елбасым. 

Айбатты, қайсар болғаның,  

Намысың сенiң қорғаның. 

Жастарым  сенi еске алды,  

“НАМЫС” деп атап қоғамын. 

Шеру тартты  бүгiнде,  

Жастарың  келдi күрсiнбе.  

Елбасшымды қолдайық, 

Қол соғып шырқа, күлiмде.  

Жастарың өзiң сияқты,  

Iсiне, сөзiне тұрақты. 

Жар бол, Алла, жастарға,  

Көзiн аш, мына бұлақтың.  

Түркiстаным – Тұраным  

Нұрсұлтан, Бекзат – бұл әнiм.   

Назарбаевқа дауыс бер, 

Бекзаттан,  менен  сұраным! 

 

 
 

Бірлестік мүшелерінің Түркістан қаласының халқы көп жиналатын 

маңызды орындарында ұйымдастырған пикеттерінен көрініс 
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03.11.2005 ж. Бірлестіктің белсенді мүшелері Б.Сайфунов, С.Реметов 

(Намыс) және Е.Шаланов (Бәйтерек) Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

қабылдауында. (Шымкент қаласы) 
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09.11.2005 ж. Бірлестік мүшелерінің Н.Назарбаевтың кандидатурасын 

насихаттау мақсатында Түркістан-Астана бағытымен жүгіруші 

марафоншыларды шығарып салу рәсімі 
 

 

24.11.2005 ж. Кентау қаласында бірлестік филиалының ашылу салтанаты 

аясында институт директоры Ж.Оңалбекті бірлестіктің Құрметті 

мүшелігіне қабылдау 
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02.12.2005 ж. Бірлестік мүшелерінің ҚР Президенттігіне үміткерлердің үгіт-

насихат жұмыстарының аяқталуына байланысты ұйымдастырған шеруі 
 

 
 
 

 
 

28.12.2005 ж. Шымкент қаласында бірлестік филиалының 

ұйымдастыруымен өткен дөңгелек үстел 
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30.12.2005 ж. “Бекзатсыз өткен бес жыл...” Бірлестік ұйымдастырған еске 

алу кешінде ана жүрегі осылай тебіренді 
 



 

 

50 
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30.12.2005 ж. Б.Саттархановтың дүниеден өткеніне 5 жыл толуының 

қарсаңында бірлестік ұйымдастырған тағылымды еске алу кеші 
 

 
 

13.02.2006 ж. Бірлестік белсенділері М.Шахановтың қабылдауында 

(Астана қаласы) 
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22.03.2006 ж. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай Өкілетті Кеңес 

төрағасы Н.К.Зейбек мырзаға бірлестік атынан қалқан мен қамшы сыйға 

тартылды 
 

 
 

04.04.2006 ж. Түркістан қаласының әкімі Ә.Бектаев пен журналист 

Ө.Ақжігітті бірлестіктің Құрметті мүшелігіне қабылдау рәсімі 
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04.04.2006 ж. Б.Саттархановтың туылған күніне арналған дүбірлі айтысқа 

қатысушылар 
 

 
 

21.04.2006 ж. ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Мұхтар Шахановты 

бірлестіктің Құрметті мүшелігіне қабылдау сәті 
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26.05.2006 ж. Тараз қаласында бірлестік филиалының ашылу салтанаты 

барысынды институт директоры А.Абдуалиевті бірлестіктің 

Құрметті мүшелігіне қабылдау рәсімі 

 

 
 

 

“Тау самалы” оқу-сауықтыру орталығында өткен “Тәуелсіздігіміздің 

темірқазығы – жастар!” І жастар форумын ұйымдастырушылар 
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26.05.2006 ж. ХҚТУ-нің Тараз институтында ұйымдастырылған 

“Тәуелсіздігіміздің темірқазығы – жастар!” атты ІІІ жастар форумы 

 
 

 

 

 
 

28.05.2006 ж. Бірлестік ұйымдастырған “Мемлекеттік тілді қолдау 

акциясы” барысында академик Р.Бердібайдың жастарға деген өнегелі 

өсиет айтуы 
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01.06.2006 ж. “І маусым – Халықаралық балаларды қорғау күніне” орай,  

бірлестік төрағасы Т.П.Раимбердиев бүлдіршіндерді бағалы 

сыйлықтармен марапаттап, құттықтады 
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16.06.2006 ж. Бірлестіктің ат салысуымен өткен ХҚТУ Мәдениет 

орталығында “Өнерім - өмірім” атты салтанатты кеш 

 

 
 

16.06.2006 ж. ҚР мәдениетті қолдау қорының бас директоры 

М.Артығалиевты бірлестіктің Құрметті мүшелігіне қабылдау 
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03.07.2006 ж. Түркістан қаласы әкімінің орынбасары Ж.Ибрагимов пен 

ХҚТУ-нің вице-президенті Қ.Ергөбек “Түркістан-Астана” керуен 

сапарына сәттілік тіледі 

 

 
 



 

 

58 

58 

 
 

03.07.2006 ж. Таразда жастар: “Еліміз бен “НАМЫС”-тың туын әркезде де 

биік те нық ұстаймыз!” - десті 

 

 
 

04.07.2006 ж. Балқаштықтар керуеншілерді үлкен қошеметпен қарсы 

алып, кездесуде еліміздің Әнұранын шабыттана шырқады 
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05.07.2006 ж. Керуеншілер Қарағанды қаласы әкімшілігіне табан тіреді 

 

 
Қарағанды қаласындағы жүздесу барысында қала басшылығына қасиетті 

өңірден сый 
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05.07.2006 ж. Керуенбасылар Қарағанды қаласы әкімінің қабылдауында 

 

 
 

06.07.2006 ж. Астаналықтарға Абайдың еңселі ескерткішінің алдында 

сыйлықтарды табыс ету рәсімі 
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06.07.2006 ж. Керуеншілер “Думан” ойын-сауық орталығында. Астана 

қаласы 
 

 
 

06.07.2006 ж. “Ақорданы” асқақтатқан отшашу 
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07.07.2006 ж. Халқымыздың дара перзенттері М.Шаханов пен 

Ф.Оңғарсынова сыйға тартылған бойтұмарларды риясыз пейілмен 

қабылдады. (Бурабай, “Оқжетпес” шипажайы) 
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07.07.2006 ж. “Оқжетпес” шипажайындағы аға буын мен жастардың 

жүздесуі 
 

 
 

07.07.2006 ж. “Бәйтерек” жастар ұйымының белсенді мүшелері ақын 

апалары Ф.Оңғарсыновамен бірге. (“Оқжетпес”) 
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07.10.2006 ж. ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары А.Айталы және 

Н.Рүстемовпен кездесу. “ХҚТУ Мәдениет орталығы, Түркістан қаласы” 

 

 
 

31.10.2006 ж. Әнші Қайрат Түнтековтың қатысуымен өткен 

“ХХІ ғасыр індеті СПИД-ке жол жоқ!” атты акциясы 
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01.10.-18.11.2006 ж. Бірлестік мүшелері ұйымдастырған “Құтты білік” 

зияткерлік сайысынан Түркістан қалалық біріншілігі 
 

 
 

18.11.2006 ж. “Құтты білік” зияткерлік сайысында жеңімпаз болған 

команда мүшелері “Отырар-Түркістан”  тарихи-танымдық саяхатында 
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09.02.2007 ж. ХҚТУ ШИ-ның ұйытқысымен өтетін дәстүрлі “ЫНТА” жас 

әншілер байқауында демеушілік жасаған бірлестік мүшелері, профессор 

Л.Тәшімовті бірлестіктің Құрметті мүшелігіне қабылдау рәсімі 
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13.03.2007 ж. Арқалы ақын, қоғам қайраткері Мұхтар Шахановпен 

жастардың Түркістанда өткен кездесуі 
 

 
 

17.03.2007 ж. Бірлестік мүшелерінің қала деңгейінде өткізілген сенбілікке 

белсене қатысу сәті 
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04.04.2007 ж. Бекзаттың туылған күніне орай қабірі басында өткізілген 

митингі 

 

 
04.04.2007 ж. Бекзат атындағы тұңғыш Халықаралық турнир. 

Бірлестіктің Құрметті мүшесі, Сидней олимпиадасының жеңімпазы 

Ермахан Ыбырайымов бірлестіктің белсенді мүшесі Алтынбеков 

Алпамыспен бірге 
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04.04.2007 ж. Бекзат атындағы халықаралық турнир жеңімпаздарына 

бірлестік төрағасы Т.П.Раимбердиев бірлестік атынан бағалы сыйлықтар 

табыстауда 

 

 
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ түлегі, бірлестіктің Құрметті мүшелері, 

Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері Мұхтархан Ділдәбеков және 

жартылай финалисті Олжас Оразәлиев 
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Бірлестіктің Құрметті мүшелері Н.Рүстемов пен Ә.Бектаев Бекзат 

атындағы халықаралық турнирдің ашылу салтанатында 

 
 

 
 

07.04.2007 ж. Бірлестік белсенді ат салысқан “Түркістан жастары діни 

экстремизм мен халықаралық лаңкестікке қарсы!” акциясы 

 



 

 

71 

71 

 
“Түркістан жастары діни экстремизм мен халықаралық лаңкестікке 

қарсы!” акциясында бірлестік мүшесі М.Байболов Түркістан жастарының 

үндеуін оқуда 
 

 

 

20.04.2007 ж. Тараз жастары мен бірлестіктің тізе қоса ұйымдастыруымен 

өткен профессор М.Мырзахметұлы және ақын М.Шахановпен кездесу 
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24.05.2007 ж. Бірлестіктің белсенді жас әншілері Гүлбану Жолдасбекова 

мен Индира Садықованың “Арман құсым” атты шығармашылық ән кеші 
 

 
 

29.09.2007 ж. Бірлестік мүшелері 71 000 теңге қаржы салған “Имандылығы 

ұйыған жүз күн балалар үшін!” акциясы 
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Ел ағалары, бірлестіктің Құрметті мүшелері: 

Л.Ташимов, Қ.Ергөбек, М.Шаханов, Ж.Айменов 

 

 
 

Бірлестіктің Құрметті мүшелері: Н.Рүстемов, Қ.Исламқұлов, 

Т.Раимбердиев, Я.Шахиноғлы 
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Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің вице-президенті, бірлестіктің Құрметті 

мүшесі, профессор Қ.Ергөбек университетіміз бен бірлестігіміздің мерейін 

үстем етіп жүрген жас спортшылармен бірге 

 

 
 

14.12.2007 ж. Бірлестіктің Құрметті мүшесі, профессор Ж.Айменов 

еліміздің тәуелсіздік күні қарсаңында жастарды марапаттауда 
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Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ректоры, 

профессор, бірлестіктің Құрметті мүшесі Ш.Ыбыраев 

 

 

 

ҚР Халық әртісі, бірлестіктің Құрметті мүшесі Қ.Бекбосын 
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Бірлестік әнұраны мәтінінің авторы, бірлестіктің Құрметті мүшесі, 

профессор С.Мадуанов 

 

 
 

ҚР Мәдениет қайраткері, сазгер, бірлестіктің Құрметті мүшесі С.Елеуов 
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Бірлестік әнұраны сазының авторы, ҚР Мәдениет қайраткері, сазгер 

Ә.Ботақараевты бірлестіктің Құрметті мүшелігіне қабылдау рәсімі 

 

 
 

Университетіміздің президенті Л.Ташимовтың ақын, Халық жазушысы 

М.Шахановты қабылдау сәті 
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29.12.2007 ж. Бекзаттың дүниеден өткеніне 7 жыл. Батыр рухына тағзым 
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Академик М.Мырзахметовты бірлестіктің Алғыс хатымен марапаттау 

салтанаты 

 

 
ОҚО Мәслихат депутаты М.Юлдашевты Құрметті мүшелікке қабылдау 
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Профессор Р.Тәукебаеваны Құрметті мүшелікке қабылдау рәсімі 

 

 
 

“Ер Бекзатын сағынды ел...” атты еске алу кеші аясында Бекзат есімін 

ардақтаушы қайраткерлердің бірі Ф.Мұстанов Құрметті мүшелікке 

қабылданып, бірлестіктің Алғыс хатымен марапатталды 
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Бірлестіктің Құрметті мүшелері: Қ.Ергөбек, Ә.Қалдыбаев, Б.Әбіш, 

Б.Сердәлі, Т.Раимбердиев 

 

 
 

Бірлестік мүшелері: Түркістан қаласы Әнұранының авторы, сазгер 

Бекжігіт Сердәлі мен қаламгер Бекқал Әбіш жаңа еңбектерін талқылау 

үстінде 
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Бірлестік Әнұраны мәтінінің авторы С.Мадуанов және әнін жазған сазгер 

Ә.Ботақараев 

 

 
 

Бірлестіктің бейне-фото шежіресін жасаушы О.Назаров 
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“Бәйтерек” жастар ұйымы қоғамдық бірлестігінің белсенді мүшелері 

 

 
 

«Бәйтерек»-тің белсенді мүшелері 
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“Бәйтерек”-тің белсенді мүшелерінің Түркістанға саяхаты 

 

 
 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ студенттері, “Бәйтерек”-тің белсенді 

мүшелері «NIF $50k» атты Республикалық ұлттық инновациялық бизнес-

жоспар конкурсында бас бәйгені (50 мың $) жеңіп алған сәті 
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Өкілетті Кеңес төрағасы Осман Хората мен университет президенті Лесбек 

Ташимовтың І вице-президент Махир Накип мырзаны  ұжымымен 

таныстыру сәті 

 

 
Өкілетті Кеңес төрағасы Осман Хората бірлестіктің белсенді мүшелері, 

университеттің 2007-2008 жылғы түлектеріне диплом тапсыру сәтінде 
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Университет президенті Л.Ташимов мырзаның бірлестіктің белсенді 

мүшелері, 2007-2008 жылғы түлектерге диплом тапсыру сәті 

 

 
 

Университет вице-президенттері Аднан Текшен және Сәрсенбек Тұртабаев 

мырзалар бірлестіктің белсенді мүшелері, университеттің 2007-2008 

жылғы түлектеріне диплом тапсыру рәсімінде 
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Намыс үнпарағының авторы Б.Сердәлі 
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Бекзат Саттарханов атындағы “Намыс” жастар қоғамдық 

бірлестігінің ҚҰРМЕТТІ МҮШЕЛЕРІ: 

 

1. Н.Ә.Назарбаев, Қазақстан Республикасының Президенті 

2. О.Р.Рахманбердиев, ҚР Парламенті Сенатының депутаты 

3. Б.Ә.Жылқышиев,  ҚР Парламенті Сенатының депутаты  

4. Н.Т.Рүстемов, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты 

5. Ш.М.Мырзахметов, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты  

6. Р.Б.Бердібай, ҚР ҰҒА академигі 

7. М.М.Мырзахметов, ҚР ҰҒА академигі 

8. О.С.Балабеков, ҚР ҰҒА академигі 

9. М.Ш.Шаханов, Республикалық “Мемлекеттік тіл” қоғамдық   

        қозғалысының төрағасы 

10. А.Ә.Айталы, философия ғылымдарының докторы, профессор  

11. Р.Н.Сейтмет, ҚР Халық әртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 

12.  Қ.Бекбосын, ҚР Халық әртісі, профессор 

13.  М.Д.Қалматаев, Ауған соғысының ардагері, генерал 

14.  Р.Е.Есетов, Кеңестер Одағының Батыры 

15.  М.Х.Есетова, Батырдың жұбайы 

16.  С.С.Саттарханов, Бекзат Саттархановтың әкесі 

17.  С.А.Шойбекова, Бекзат Саттархановтың анасы 

18.  Е.Ыбырайымов, Сидней Олимпиадасының жеңімпазы 

19.  М.Ділдәбеков, Сидней Олимпиадасының күміс жүлдегері 

20.  О.Оразәлиев, Сидней Олимпиадасының жартылай финалисті 

21.  Д.Қ.Мыңбай, ҚР Мәдениет және ақпарат вице-министрі 

22.  Ә.Ә.Бектаев, ОҚО әкімінің орынбасары 

23.  М.О.Әлиев, ОҚО Сайрам ауданының әкімі 

24.  Ұ.С.Сәдібеков, ОҚО Сарыағаш ауданының әкімі 

25.  Н.К.Зейбек, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Өкілетті Кеңестің 1991-  

        2006 жылдардағы төрағасы 

26. Л.Т.Ташимов, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің президенті,  профессор 

27.  С.Ж.Пірәлиев, Абай атындағы Ұлттық педагогикалық                                    

         университетінің ректоры, профессор  

28.  Ш.Ы.Ыбыраев, Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік  

          университетінің ректоры, профессор  

29. А.Ғ.Қазмағамбетов, М.Өтемісұлы атындағы Атырау мемлекеттік   

         университетінің ректоры, профессор 

30.  Қ.М.Исламқұлов, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ президентінің   

         кеңесшісі, ҚР-ның Ғылым мен техника        

         саласындағы қайраткері,  профессор 

31.  Ф.Будак, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Өкілетті Кеңесінің мүшесі,  

         мағжантанушы 

32.  Ж.Күчүк, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің 2005-2006 жылдардағы І   
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          вице-президенті 

33.  Қ.С.Ергөбек, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің вице-президенті 

34.  В.Экин, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің 2003-2006 жылдардағы  

          вице-президенті  

35.  Ж.Т.Айменов, Түркістан Гуманитарлық ғылымдар және бизнес  

         институтының директоры, профессор 

36.  А.Б.Абдуалиев, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Тараз институтының  

         директоры, профессор 

37.  Ж.К.Оңалбеков, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Шымкент   

         институтының директоры, профессор 

38. С.С.Әбубәкіров, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ директор     

        орынбасары, профессор 

39.  З.Кибар, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Өкілетті Кеңес   

         басқармасының қызметкері  

40.  М.Ә.Артығалиев, ҚР Мәдениетті қолдау қорының бас директоры 

41.  М.Байғұт, ОҚО Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің  

         бастығы 

42.  Н.Еспанов, ҚР Мәдениет қайраткері 

43.  А.Орынбаев, ҚР Мәдениет қайраткері 

44.  Г.Тәуекелова, ҚР Мәдениет қайраткері   

45.  Ж.Ә.Әзіретбергенов, Түркістан қаласының Құрметті азаматы 

46.  М.Юлдашев, Оңтүстік Қазақстан облыстық Мәслихатының  

         депутаты 

47.  Т.М.Махмұтова, Түркістан қалалық Мәслихатының депутаты 

48.  Ұ.Ә.Мұстафаева, Түркістан қалалық Мәдениет және тілдерді 

         дамыту бөлімінің бастығы 

49.  С.М.Мадуанов, Бірлестік әнұраны мәтінінің авторы, профессор 

50.  Ә.Т.Ботақараев, Бірлестік әнұраны сазының авторы, сазгер 

51.  М.Оразымбетов, Бірлестік әнұранының орындаушысы, әнші 

52.  С.Қ.Тоқбалаева, Түркістан сазды-драма театрының директоры 

53.  Ә.Қ.Қалдыбаев, ХҚТУ Ұйымдастыру-бақылау басқармасының 

          бастығы, доцент 

54.  С.М.Қилыбаев, ХҚТУ вице-президентінің кеңесшісі 

55.  Р.Б.Тәукебаева, ХҚТУ ТГҒБИ Түркология және Шетел          

         филологиясы факультетінің деканы, профессор 

56.  Ж.Н.Шалхарова, ХҚТУ ЖМИ Медицина факультетінің деканы,  

          профессор 

57.  Б.Қ.Мұхамеджанов, ХҚТУ КИ директордың І орынбасары, доцент 

58.  М.Төлеп, ХҚТУ ЖМИ Ақпараттық технологиялар және   

         инженерлік факультетінің деканы, доцент 

59.  Ә.Шәймерденов, “Қуаныш” ЖШС директоры 

60.  Ө.Ә.Ақжігіт, Республикалық  “Евразия-кz” газетінің журналисті 

61.  С.С.Садықов, Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі 
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62.  Б.Сердәлі, ҚР Мәдениет қайраткері, ҚР Жастар сыйлығының     

         лауреаты 

63.  Б.Т.Әбіш, жазушы-журналист  

64.  М.Бақытжанқызы, жас жұлдыз 

65.  К.Беркінбаев, ҚР білім беру ісінің Құрметті қызметкері 

66.  Г.З.Зияйдинова, ХҚТУ Мәдениет орталығының директоры  

67.  С.Елеуов, ҚР Мәдениет қайраткері, сазгер 

68.  О.А.Назаров, Бейне түсірілім, фотосурет маманы 

69.  М.Д.Мұхамбетжан, Ауған соғысының ардагері, ОҚО Шымкент   

         қалалық әкімі аппаратының баспасөз хатшысы 

70.  Я.Шахиноғлы, ХҚТУ Мәдениет орталығының 2000-2006    

         жылдардағы директоры  

71.  Ф.А.Мұстанов, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутат көмекшісі 

72.  Ф.Рахимов, зейнеткер, ұстаз (Түркістан қаласы) 

73.  С.А.Реметов, ОҚО Шымкент қалалық әкімі аппаратының  

        қызметкері 
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Бекзат Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігі 

туралы ЛЕБІЗДЕР: 

 
Нұрбах РҮСТЕМОВ, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 

Қоғамтану саласында еңбек етіп жүрген көптеген ғалымдардың пікірінше, 

кез келген мемлекеттің өміршеңдігін қамтамасыз ететін екі  мәселе бар. 

Біріншісі – білікті басшы, екіншісі – ұлттық рухы биік халық. 

Бүгінде Қазақстан жылдам қарқынмен дамып келе жатқан, тәуелсіздіктің 

16 жылдық тарихында өзін халықаралық сахнада жоғары дәрежеде мойындата 

білген мемлекет. Халықтың әл-ауқаты күн санап арта түсуде.  

Бұл қол жеткізіп отырған барлық жетістіктер Елбасымыздың сындарлы 

саясатының жемісі. Н.Ә.Назарбаевтың көрегендігіне, халқының бағына туған 

азамат екендігіне қазіргі кезде ел тұрмақ, алыс-жақын шет елдер де күмән 

келтірмейді.  

Ұлттық рух жөнінде сөз қозғасақ, арманның үлкені ұлттық рухқа 

байланысты. Біз қасиетті Түркістанның азаматтарымыз. Бірақ көпшілігіміз сол 

қасиеттің мағынасын терең бойлап түсіне бермейміз. Ал, біле-білген адамға 

Түркістанның қасиеті ұлттық рухпен тікелей байланысты.  

Түркістандықтардың бірден-бір қазынасы - ол туған аймақтың қасиеті. Біз 

“Атадан бөз қалмасын, сөз қалсын”, яғни ілім қалсын деп тілейтін халықпыз. 

Бұл, менің пікірімше, ең алдымен түркістандықтарға тиесілі деп ойлаймын. 

Біз сонау Қожа Ахмет Яссауиден, Сүлеймен Бақырғаниден, Жүгнекиден, 

Маңғыстаудағы Бекет аталардан тараған, олардан кейін Абай, Шәкәрім сияқты 

ғұламалар себепші болған кемел білімге елімізді сусындата білуіміз керек. Сол 

арқылы Ұлттық рухты асқақтату ісіне өз үлесімізді қоса аламыз. Осыған 

әсіресе, жастар, өскелең ұрпақ ретінде, үлкен мән беруі тиіс. 

Қазір білімнің және үлкен еңбектің заманы. Сондықтан жастардың алға 

қойған мақсаттарына жете білуі үшін, Елбасымыз айтқандай, олар ең алдымен 

өз ана тілін, одан кейін орыс және ағылшын тілдерін толық меңгеруі басты 

шарт. Бүгінде тіл білу мақтан емес, күнделікті қажеттілік. Бірақ өз тіліңді 

білмей өзге тілді білем деп мақтану - әбестік.  

Жастардың алдында тұрған екінші мәселе – нақты бір мамандықтың иесі 

бола білу. Әр нәрсенің басын бір шалған адам түбінде еш нәрсенің байыбына 

бара алмасы түсінікті. Мен өзім қазір елімізге нағыз қажетті мамандықтар – 

инженерлік кадрлар деп ойлаймын. Елімізді инновациялық тұрғыдан дамыту, 

алдыңғы қатарлы индустриалды ел болу үшін қазақстандық инженерлер 

корпусын дайындай білу қажет.  

Түркістанның өркендеуіне адал қызмет ету - ол баршамыздың парызымыз. 

Ал, осы адал қызмет дегеніміз ең алдымен, Пірлердің Түркістаны аталған 

қаламыздың рухани даңқын қайта жаңғыртып, сонау әулиелер заманындағы 

дәрежесіне жеткізуге ұмтылу. Бұл – армандардың арманы. Осы арманды іске 

асыру бүгінгі жастардың үлесі деп білемін. 
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Серік ПІРӘЛИЕВ, Абай атындағы Ұлттық педагогикалық  

университетінің ректоры, профессор:  

Қазақтың ұлан-ғайыр жерін ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен 

қорғап қалған бабаларымыздың елдік намысы мен ақ батасы бізге аманат 

болды. Сол себептен бойында намысы мен күш жігері жалындаған қазақ 

жастарының отансүйгіштік рухын қалыптастыру мақсатында  халқымыздың 

біртуар азаматы, жас қыран, марқұм Бекзат Саттархановтың атын мәңгі есте 

сақтап қалу парызымыз деп санап,  киелі жердің жастары “НАМЫС” жастар 

қоғамдық бірлестігін дүниеге алып келді. Осы игі бастамалардың қасиетті 

Түркістан топырағынан басталуында да бір терең мән жатыр десек, қате 

болмас. Өйткені өз заманында қазақ халқының басын біріктірген хан 

Абылайдың ордасы болған бұл қасиетті мекен, қашан да осындай еліміздің 

елдігін көрсетуде жасалатын істердің құт мекені болатындығы баршаға аян. 

Осы орайда мен барлық Қазақстан жастарына: “ХХІ ғасыр білім мен ғылымды, 

татулық пен бірлікті, халықтың тұтастығын барша елге паш ететін қазақ 

ұлтының алтын ғасыры”, - дей отырып, сол көшке ілескен жас ұлан “НАМЫС”-

тың  көшіне де  ілессе екен деп пікір білдірер едім.   

Тәуелсіздігін он бес жылдық тарихымен дәлелдеп, қазіргі таңда әлем 

мойындаған мемлекетке айналған Қазақстанның ертеңгі болашағы осы жас 

ұрпақтың қолында екендігі ақиқат. “Арыстандай айбатты, жолбарыстай 

қайратты, қырандай күшті, қанатты, Мен жастарға сенемін!” - деп Мағжан ақын 

жырлағандай жастарға тек сеніммен қарау керек. Бүгінгі күннің жеңісі, ертеңгі 

күннің жемісі болатындығын ескеріп, “НАМЫС” сынды жастар қоғамдық 

бірлестігінің іргетасының қалануына барша Қазақстан жастары болып ат 

салысуларыңыз қажет. Сонда ғана Қазақстан елдігі мен татулығы жарасқан, 

бейбіт те жарқын болашағы бағдарлы мемлекет ретінде танылатындығына 

сенімім мол.  

 

Құлбек ЕРГӨБЕК, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің вице-     

президенті, профессор:                                             

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 

қабырғасында 2005 жылдың қыркүйек айынан Б.Саттарханов атындағы  

“НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігі жұмыс атқарады. 

Жастар – қоғамымыздың болашағы, мемлекетіміздің басты тірегі. 

Жастарына сенбеген ел – ертеңіне сенбеген ел. “НАМЫС” көптеген жалынды 

да жайсаң, ойлы да пікірін ашық айтар батыл жастардың басын біріктірген, аға 

буын біздердің сеніміміздің үдесінен шығып жүрген бірден-бір бірлестік. 

Бірлестіктің Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің аясында құрылғанымен,  

бүгінгі таңда жұмыс ауқымының республикалық дәрежеге көтеріліп, көшелі де 

өміршең істерге мұрындық бола білуі біз үшін қуаныш. 

Б.Саттарханов атындағы  “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігінің бүгінгі 

күнге дейінгі жүріп өткен жолына үңілсеңіз, тындырған шаруалары ауыз 

толтыра айтарлық қомақты. Атап айтқанда, 2005 жылы 4-желтоқсанда өткен ел 
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президентін сайлау науқанының қарсаңында бірлестік Н.Назарбаевтың  

кандидатурасын насихаттап, тұңғыш Елбасы жеңісі үшін түркістандықтар 

атқарған зор еңбекке сүбелі үлес қосты. 

 Қашанда тың бастамалардың басында жүретін бірлестік мүшелері 2006 

жылдың шілде айында Президент Жолдауын насихаттап, “Елу елдің бірі болу – 

мүддеміз, елі сүйген Елбасымен біргеміз” тақырыбын ту етіп,  Түркістан-

Астана бағытында үлкен керуен сапарын ұйымдастырды. Бұл жолсапардың 

жастардың өздеріне де зор тағылым беруімен қатар, Түркістанның, Қ.А.Ясауи 

атындағы ХҚТУ-нің абыройын еселей түскені даусыз. 

Сидней Олимпиадасының жеңімпазы, марқұм Бекзат Саттархановтың 

есімін еншілеген бірлестік, дарабоз Бекзаттың өшпес ерлігін кейінгі буынға 

паш ету жолында да аянбай тер төгіп,  бірнеше мазмұнды еске алу кештерін 

өткізді. 

Бірлестіктің Құрметті мүшелерінің сапында Елбасы Н.Назарбаевтан 

бастап, көптеген елге белгілі тұлғалар бар. Мысалы, ҚР Парламенті Сенатының 

депутаттары О.Рахманбердиев, Б.Жылқышиев; Мәжілісмендер 

Ш.Мырзахметов, Н.Рүстемов; Академиктер Р.Бердібай, М.Мырзахметов, 

О.Балабеков; қоғам қайраткерлері А.Айталы, М.Шаханов, М.Қалматаев, т.б. 

сынды абыройлы азаматтар бірлестік жастарына бағдаршам іспетті, әрқашан 

үлгі тұтар ардақтыларына айналған.     

“НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігі қоғамдағы кез келген мәселеге сын 

көзбен қарап, кемшілігі болса алдымен түзеуге ұмтылатын келешекшіл ұйым. 

Бірлестіктің ыстығына күйіп, суығына тоңып, биік мақсат жолында тізе 

қосып келе жатқан жастарға ағалық тілекпен әрқашанда іске сәт демекпіз! 

 
Рахманқұл БЕРДІБАЙ, ҚР ¦ҒА академигі:  

Бұл Б.Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігінің 

Түркістанда дүниеге келіп, Ясауи бабамыздың аруағы студент жастарымыздың 

көңіліне  рухани әсер бергендігі деп  ойлаймын. Осындай Бірлестіктің мақсат-

міндеттеріндегі  Жастарды  отан сүйгіштік пен патриоттық рухта тәрбиелеуде, 

қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде дамуындағы көшбасшылықты қолға алар, 

ана тілімізді арындай сақтауға құлшынар, ар-намысы бар Бірлестік мүшелері 

болсын деп тілеймін. 

Халқымыздың ұлдары мен қыздарын тәрбиелеудегі баға жетпес терең, 

кемел  дәстүрлерін қазақ ұлттық салт-дәстүрлері мен әдеп-ғұрыптарын жастар 

санасына әрі жүйелі, әрі жан-жақты етіп сіңіруді негіздейді деп ойлаймын. 

Қазақ ұлтының спорт ойындарына, салт-дәстүріне, діни және халықтық 

мейрамдарына (Ораза айт, Құрбан айт және Наурыз т.б.) назар аударып, қолға 

алса, нұр үстіне нұр болар еді.  

Мұсылмандық діннің құндылықтарын жастар арасында дұрыс 

насихаттауды жандандырып, түрлі теріс пиғылды секталардың іс-әрекеттерінен 

жастарды сақтандырсақ, сонда  біздің халыққа оның ішіндегі жастарымызға 



 

 

94 

94 

дұрыс жол көрсеткен болар едік,  бұны да бұл Бірлестік арқылы орындауға 

болады. 

Бірлестік мүшелері мен басшыларына осы мақсатта елімізге, жұртымызға  

қызмет жасауларына Алладан медет сұрап, жастарымызға қажымас қайрат, 

талмас қанат, жігер, қызығушылық  пен намысты болуларына  тілектестігімді 

білдіремін. 

 
Райымбек СЕЙТМЕТ, ҚР Халық әртісі, платиналы “Тарлан”   

сыйлығының иегері, академик:  

НАМЫС! 

Қандай ардақты сөз! “Ерді намыс, қоянды қамыс өлтірер”, - деп 

аталарымыз өткен замандарда-ақ айтқан. Осы Намыс жолында қаншама 

батырларымыз, ақындарымыз, шешендеріміз, көсемдеріміз құрбан болды 

немесе Намысын қолдан бермей тартысты, таласты, аман алып қалды! 

Ертеден келе жатқан Намыс деген ірі сөздің бүгін бағы жанды. Намысты 

қолдан бермеу керек деп жиі айтыла бастады. Әсіресе жастардың жігері бұл 

күндері жанылуда, Намысы қайралуда! 

“Қызыл шоқтай қарыған, қазаққа тіл дарыған” дегендей, қазақтың өмірі 

мен тарихын жалындатып ұстап тұрған, дұшпанға тойтарыс беріп, жауды 

ойсырата қиратқан осындай сөздер. Дүниежүзілік дүбірлі сайыста қарсыласын 

қақ маңдайдан қасқайта соққан да сол Бекзаттың  Намыс деген жұдырығы 

болды. 

Түркістанның жусан иісті қасиетті қара топырағын кешіп өскен Бекзат 

баламыздың бар болмысы, қуат-жігері осы Намыс атты бір ауыз сөзге бағынып, 

бір ауыз сөзбен бедел алып тұрғандай. Ерте кетіп, елін есеңгіретіп кеткен ұлы 

перзентіміздің атымен аталатын бұл Бірлестік тек Түркістан емес, күллі қазақ 

еліне ардақ боларлық ұйым деп білемін. 

Аты дәл табылып, заты да тас қайрақтай құлпырып тұрған Бірлестіктің 

болашағы зор, атқарылар істері де мол. Біздің бүгінгі жастарымыз да алмас 

қылыштай жалтылдап тұр. Алла тағала осылардың арман-мақсаттарын 

қолдасын! Біз тілекшіміз. Ұлттың намысын қайрайтын ұлы істер тек 

Түркістаннан басталсын! Намысымызды болашаққа жеткізер жастарымызға 

Алла Жар болсын! 

 

Мекемтас МЫРЗАХМЕТҰЛЫ,  ҚР Мемлекеттік сыйлығының      

лауреаты, академик: 

“Үміт еткен жастарым, Сендерге бердім батамды” (Ы.Алтынсарин). 

 XX ғасырда дүниеге келген қазақ халқының жаңа буын жас ұрпақтары 

жасы жағынан төрт толқынға бөлінеді. Әр толқынның арасын 25 жаспен 

мөлшерлегенде: 1. Ата ұрпақ, 2. Аға ұрпақ, 3. Орта буынды ұрпақ, 4. Жас 

буынды ұрпақ. XXІ ғасыр көгінде үміт етіп отырған әрі келешекте мемлекеттік 

билікті қолына ұстайтын ұрпақ – XX ғасырдың соңында дүниеге келгендер осы 

жас буын жаңа ұрпаққа жатады. Ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсарин айтқандай, 
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“Үміт еткен жастарым, Сендерге бердім батамды” деп отырғанымыз да қазіргі 

жаңа буын жастарды меңзеп айтып отырмыз. 

Қазақтың рухани қазанын бұрқылдатып қайнататын ошақтың қасиетті үш 

бұты (тірегі): тілі, ділі, діні болып табылады. Осы үш тірек те бүгінде, қазақша 

айтқанда, аттың аяғына жем түскендей ақсап, бүгежектеп жүре алмай тұр. Бұл 

кеселдің астарында отаршылдардың біздің халықты саналы түрде 

мәңгүрттенуге алып келген ұлтсыздандыру саясатының суық табы жатыр. Осы 

саясатқа қарсы күресте ата ұрпақ өкілдері тұтас құрбандыққа ұшырап, 

жазықсыз жазаланып кетті. Ал, аға ұрпақтың бірлі-жарымды санаулы саналы 

өкілдері болмаса, олар да тұтастай мәңгүрттеніп, тоталитарлық идеологияның 

илеуіне түсіп, есін жия алмай, құлдық сананың шеңберінен үзілді-кесілді шыға 

алмай келеді. Аға ұрпақтан тараған тәуелсіздік заманда жасап отырған бүгінгі 

орта буын мен қазіргі жас буын жаңа толқын соңғы ұрпақтар да аға ұрпақтың 

құлдық санасының көлеңкесінен түгел арыла алмай әрі сыртқы экспанциялық 

идеологияның мерезіне бой алдырып, ұлттық сана деңгейіне көтеріле алмауда. 

Олардың көпшілігі біздің бүгінгі қоғамдағы билік тізгініндегі ұлтсызданған 

космополиттік топтың ықпалынан арыла алмай дүбәра жағдайда жүр. Міне, осы 

жағдайдың тарихи, саяси-әлеуметтік тамырын терең танып ұғынған бүгінгі жас 

ұрпақ өз халқының тарихи жадын бойына сіңіріп, ұлттық дәстүрдің жасампаз 

салт-санасының қорғанына айналуы үшін отаншыл рухта елі мен жерін сүйген, 

от болып жалындаған сыншыл, ойшыл жастар керек. Өмірді, ондағы ұлттық 

сананың орнығып, тәуелсіздік туын осылардың қолына сеніп тапсырсақ қана 

ұлттық мақсатымызға жете аламыз. Әрбір саналы отаншыл жастың бүгінде 

іштей түлеп, бұрқырай өсетін арман-мақсаты осы идеалға бағытталуы шарт. 

Мен аға ұрпақ өкілі ретінде сендерге осыны тілер едім! 

 

Оразалы БАЛАБЕКОВ,  ҚР ҰҒА академигі, КСРО құрметті  химигі:  

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 

елу елдің қатарына қосылуға қарқынды жетемін деген тұғырнамасы 

нығайтылған мемлекет болып саналады. Біздің елде дүние жүзінде қалыптасқан 

демократиялық принциптер негізге алынған. Осындай жетістіктер туралы 

осыдан 10 жыл бұрын Елбасының “Қазақстан-2030” стратегиясы қабылданған 

кезге дейін армандаған жоқ едік. 
Аталмыш стратегияда: 

“2030 жылға қарай Қазақстан Орталық Азия Барысына айналады және өзге 

дамушы елдер үшін үлгі болады деп сенемін... Бұл - өзіне тән тектілігімен, 

бұлалығымен, алғырлығымен, жасқануды білмейтін тәкаппарлығымен, 

батылдығымен, айлалығымен дараланатын Барыс болмақ. Ол ешкімге бірінші 

болып шабуыл жасамайды әрі тікелей соқтығыстардан бойын тартатын болады. 

Бірақ егер өзінің еркіндігі мен тұрағына, ұрпағына қатер төнген жағдайда, ол 

бұларды басын тігіп, бойындағы барын салып қорғайтын болады. Ол сыптай да 

серпінді болуға және семіздік пен жалқаулыққа бой алдырмауға тиіс, өйтпеген 

күнде ол қатаң табиғи ортада өмір сүре алмайды. Ол жаңа асулар мен 
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шыңдарды бағындыруда, мақсатына жетелейтін елеусіз, бірақ сенімді 

соқпақтарды іздестіруде табанды да бірбеткей болуға тиіс. Ол қауіп-қатерден 

қаймықпауға, тоқшылықтан босаңсымауға тиіс. Ол өз ұрпағын баулыған кезде, 

оны баса-көктей келген шақырусыз қонақтардан қорғай отырып, аузындағы 

дәмдісін соның аузына тосуға, оның саулығына, өресі мен пайымына нәр 

беруге тиіс, сөйтіп кез келген ортадағы қатаң бәсекелестік жағдайында ерте 

есейіп, өз бетінше дербес өмір сүруге жетелеп, көрегендік танытады. Ол өзі 

ішетін тұнық судың лайланбауын, ал өз аясында тіршілік ететін табиғат пен 

тыныстайтын ауасының жақсаруын қатаң қадағалап отыратын болады. 

Ендеше қазақстандық Барыстың бойына дамудың алдыңғы қатарлы үздік 

деңгейіне үстелген батыстың талғампаздығы да, шығыстың кемеңгерлігі мен 

төзімділігі де тән болуға тиіс”, - делінген. 

Осы мақсаттар әрбір қазақстандыққа, әсіресе жастарға ұран болатын, 

жаттап алатын ұлағатты сөздер. 

Біздің көрнекті ғалымымыз, оқу-тәрбие жұмыстарын шебер 

ұйымдастырушы, профессор Талжан Раимбердиевтің жетекшілігімен 

ұйымдастырылған Бекзат Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық 

бірлестігінің 2,5 жыл ішіндегі қызметтері Қазақстан Республикасы Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың қойған мақсаттарын жастарға жеткізіп, оларды тиянақты 

орындауға арналған деп түйіндеуге болады.  

Қазақстанда - демократиялық және интернационалдық принциптерде 

дамыған елде мемлекеттік емес ұйымдар мен бірлестіктер жеткілікті. Бірақ 

“НАМЫС”-тың біз үшін орны бөлек. Себебі ол жастарды адамзатқа ортақ 

құндылықтарды негізгі басымдық деп қабылдап, ана тілін құрметтеу, отанын 

қадірлеген патриот, өз ортасы мен жолдастарына қамқор ретінде тәрбиелеуді 

мақсат тұтқан ұйым. 

Біздің уақытында ғаламның екінші ғалымы болған атамыз әл-Фараби: 

“Жастарды алдымен тәрбиелеп, тек содан соң білім беру керек” - деген ұлы 

ұстаздық ақыл айтқан. Тәрбиелеу - ата-ананың, мұғалімдер мен 

оқытушылардың міндеті деген қателік. Жастарды тәрбиелеу көбінесе олардың 

ортасына байланысты. Сондықтан “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігі 

Қазақстандағы жастарды біріктіреді деген арманым бар. Оған өзім сенемін. 

Тәрбиелеудің көп тиімді жолдары бар. Бәрін пайдалана білу керек. 

Мысалы, менің білімгерлерге айтатыным: “Мұсылмандықтың 40 парызының 

біріншісі - білім мен ілімді игеріп, Алла Тағаланы ақылмен тану”. Бұл басқа 

діндерде болмаған мақсат. Ескертетінім: “Оқу, оқу және оқу” - В.И.Лениннің 

сөзі емес, Құраннан алынған ғұлама ақыл. 

Бұл айтқандарым - жастардың зиялы, парасатты, рухани бай азаматтар 

болуына, дүмше молда мен қажыларға ұқсамай, діни экстремизмге қарсы тұра 

алатын жан-жақты білімі бар Отанының нағыз намыскері болсын деген 

арманнан туған ойлар. 

Бекзат Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігі 

мен жетекшісі профессор Талжан Раимбердиевке қазақ жастарын 
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біріктіру, тәрбиелеу және оқыту проблемаларына арналған жан-жақты 

қызметтеріне сәттілік тілеймін. Сенемін. Анттарыңа берік болыңдар! 

 

Шәкір  ЫБЫРАЕВ, Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік   

университетінің ректоры, профессор: 

Еліміздің егемендігі  ұзағынан  болып, Тәуелсіздігіміздің туын  берік ұстау 

үшін ұлтжандылық пен отансүйгіштік қасиет жастарымызға ауадай қажет.  

Себебі, олар еліміздің  ертеңі. Ертеңіне нық сеніммен қараған халық қана 

жасампаздық жолына түсе  алады!   

Республика жұртшылығына танымал бола бастаған “НАМЫС” жастар 

қоғамдық бірлестігінің үлкен үміт пен сенім арқалаған қызу қозғалысынан 

осындай жасампаздық лебі айқын аңғарылады. Жастардың өзі бастап 

халықтық, мемлекеттік, ұлттық мәселелерге мұрындық болып жатса, бұған 

алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Жастардың тілімізге, дінімізге, салт-санамызға, 

жалпыхалықтық, жалпыұлттық мақсат-мүддемізге бар ынта-жігерімен қызмет 

етуге ұмтылуы – жақсылықтың нышаны. Мұндай елдің болашағы зор. Халық 

ұрпағымен көгереді. 

 

Мархабат БАЙҒҰТ, жазушы, Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер: 

Тағдырға байланысты шығар, балалық шағымыз да, жастық дәуреніміз де 

аса ауырлау болды. Сонда да, қаншама қиындықтар көрсек те, сол кезеңдерді 

қатты сағынамыз, аңсаймыз. Сол жылдарымыз соншама қымбат... Сол бір 

кездердегі сезімдер, достыққа адалдық, жолдастыққа беріктік, махаббат 

мөлдірлігі... 

Ол кездегі Отанымыз, әрине, қазіргіден басқашалау еді. Бүгінгі Отанымыз, 

әлбетте, өзгеше. Сонда да отаншылдық, мемлекетшілдік, шынайылық 

жағдайлары жайында айтқанда, пікірлескенде, кей-кейде жауап таба алмай 

қиналатын тұстарымыз да аз емес. Бүкіл дүние-әлемді, оның ішінде өзіміздің 

қайран Қазақстанды, тіпті адамдарымыздың сана-сезімін, мінез-құлқын, т.т. 

“Ақша-Құдай”, тоғышарлық, құнығушылық билеп бара жатқандай ма, қалай?! 

деп күрсінетінімізді де жасырмаймыз. 

Осындай-осындай ойлар кешкенде Түркістанды шынайы жырлаған, 

жастарға шынайы сенім артқан Мағжан ақын көмекке келеді. Небір 

әділетсіздіктер, екіжүзділік, жағымпаздық, өзімшілдік, парақорлық жайлаған 

жағдаяттардан түңіле тұра жастардың басым көпшілігінің жалындаған жігеріне, 

ұмтылысы мен құлшынысына, білім-білігіне, тілге деген шынайы 

жанашырлығына қарап, Жұмабаев жырын жан-жүрегіңмен күбірлеп, ішіңнен 

оқи бастайсың. 

Бекзат Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігінің 

бастамалары мен жастық жалыны, жасап жатқан тірліктері сол Мағжандайын, 

Міржақыптайын, Жүсіпбектейін алаш арыстарының өсиеттеріне адалдық деп 

түсінеміз. 
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Біздің қазақта намыс бар, қашаннан-ақ қаны таза, көркем ниетті ұлтпыз. 

Алайда, жалған намыс деген дертіміз де жоқ емес. Сол шын намыс пен жалған 

намысты көп жағдайда шатастырып, арасын ажырата алмай адасып қала 

беретін сияқтымыз. “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігінің нағыз мүшелері 

осы жағына абай болса дер едік біз. Жастарымыз өмірдің шынайылығы, 

өнердің шынайылығы үшін күресе білуге шыңдалса, өтірік көлгірсуге, 

екіжүзділікке, жағымпаздыққа, жандайшаптыққа, өңмеңдей өжеңдеген 

өзімшілдікке бой алдырмаса, санасын торлатпаса, құрғақ ұраншылдыққа 

ұрынбаса, сөз бен істің арасын алшақтатып алмаса, ұлт үшін, тәуелсіздік үшін 

қызмет ете отырып, аға ұрпақтың асыл қасиеттерін алға абыроймен апара білсе, 

кесел-кемшіліктерін қайталамаса деген тілектеміз. 

Біз жастарға сенеміз! 

 

Таскүл МАХМҰТҚЫЗЫ, Түркістан қалалық мәслихаттың депутаты:     

Бекзат Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігі   2005 

жылы қыркүйек айында  дүниеге келіп, қаламыздың оқу орындарының 

студенттері мен жастарының  арасында  үлкен беделге ие болды.  

Бірлестіктің ұйымдастырушысы әрі басшысы Талжан Раимбердиев 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің орталық Түркістан бөліміне вице-президент 

болып келгелі  жастар тәрбиесіне зор көңіл бөліп, олардың отансүйгіштік, 

ұлтжандылық және адамгершілік қасиеттерін дамытуға мол мүмкіндік 

жасағаны баршамызға аян.  

Менің өзім Түркістан қалалық  мәслихатының депутаты және де 

бірлестіктің Құрметті мүшесі ретінде жастардың  әрбір қадамын жіті бақылап, 

кейбір шараларына қатысып отырдым. 

Мысалыға, “Қазақстан  теміржолы” ұлттық компаниясы мен Оңтүстік 

Қазақстан облыстық әкімдігінің ұйымдастыруымен құрамында бірлестіктің 

белсенді мүшелері бар  облысымыздың 500 студентінің 2005 жылдың күзінде 

Астанамызға саяхаттап, үлкен қуанышпен оралғанының куәгеріміз. 

Сонымен қатар, сол жылдың қазан айында “Бұл біздің Байрақ!” 

акциясының аясында Қазақстанды шарлап келе жатқан ауқымды көк 

байрағымыздың Түркістанға келу салтанатын айрықша ұйымдастырған 

бірлестік мүшелеріне мен ерекше разы болып, аналық алғысымды айтқан 

болатынмын.  

Мемлекет басшысын сайлау науқаны кезінде бірлестік мүшелері 

Президенттікке үміткер Н.Назарбаевтың кандидатурасын насихаттау 

барысында адалдық пен әділдікті ұстанған бірлестіктің жалынды да жас 

мүшелері күні түні уақытпен санаспастан жұмыс істеді.  

Осы мәселеге сабақтас жағдай, сайлау қарсаңында тұңғыш 

Президентіміздің ұшан-теңіз еңбегін лайықты насихаттау мақсатында 

Түркістан-Астана бағытында жүгіріп өтуге бел байлаған  түркістандық 

Ә.Әбдікәрімов, Т.Әйтенов, А.Юлдашев, Б.Жұмабаев, С.Мамбетов сынды 

азаматтарды шығарып салу рәсімін жоғары дәрежеде ұйымдыстыруға ат 
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салысқан бірлестік мүшелері марафоншылардың өңірлеріне төс белгілерін 

қадап, туларын табыстап, ақ жол тіледі.  

Бірлестік Бекзат Саттархановтың туған күні мен дүниеден қайтқан күнін 

атап өтуді қаперінен шығарған емес. Мұның өзі даңқты жерлесімізге тағзым ете 

отырып, жас буынның патриоттық сезімдерін арттыруға үлкен ықпал жасайды.  

Пікірімді қорытындылай келе, бірлестік туын желбіретіп жүрген жастарға 

әрдайым жолдарың даңғыл, армандарың асқақ бола берсін деп тілек білдіремін! 

 
 

Бекжігіт СЕРДӘЛІ, ҚР Мәдениет қайраткері, Қазақстан Жастар    

одағы сыйлығының лауреаты: 

Намыс – біздің найзалы туымыз. Ал сол ту келешегіміздің қайнар көзі - 

жастардың қолында. Сондықтан мен мына Мырзахан бастаған жастар тұрғанда 

елімнің болашағы үшін аса көп қамығып уайым кешпеймін. Көзінде от, 

жүрегінде намысы ойнаған жастарға қатты сенемін және солардың ата-

бабаларымыз аңсаған Тәуелсіздігіміздің кепілі болатынына шүбәсіз иланамын. 

Егер маған қайтадан жарық дүние есігін ашар бақыт бұйырса, сөз жоқ, Қазақ 

жерінде қайта тууды нәсіп етер едім, және де Намыс туын желбіреткен 

жастардың соңынан ерер едім. Намыс – мен үшін аса құрметті мәртебе! Ел 

намысы үшін жұдырықтай жүрегімді жұлып берер сәт туса, міне, ала ғой деп 

қасқая қарсы тұрар едім. Тек жанымда сендер болыңдаршы, намысты 

жастарым! Тіл, рух, ұлт тазалығы күресі жолында қаймықпай, биіктен көріне 

берейік! 
 

 

Расул  ЕСЕТОВ, Кеңес Одағының Батыры: 

Біздің өткенімізді жарқырататын, жастар, сендерсіңдер! Кеше біздің 

кеудемізді Отанға қызмет ету деген қасиетті ой мазалап тұрды. Еткен 

еңбегімізді біз міндет етпейміз.  

Ел басына қаһарлы күн туғанда біз жұдырықтай жұмылдық. Аллаға шүкір, 

бірліктің арқасында қатал жаудың қабырғасын қақыраттық.  

Жас ұрпаққа айтарым, әрбір ер азамат өз міндетін абыроймен атқаруы тиіс. 

Батыр ініміз Бекзаттың есімін ту еткен “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігі 

құрылғаннан бері жастар арасында белсенді жұмыстар атқарылып келеді. 

Өздерің, айналайындар, ел деп тер төгіп келесіңдер ғой. Еңбектерің жемісті 

болғай! Сендер үлкен бір тарихты жасап жатырсыңдар. “Білекті бірді, білімді 

мыңды жығады” деген бар, қалқам. Нұрсұлтанның нұрлы жолы халық жүрегіне 

әбден жақын жолға айналды. Тәуба, бүгінде ішпегеніңді ішіп, жемегеніңді 

жейсің.  Бірақ тобадан жаңылуға болмайды.  

Бақ – ынтымаққа барып тұрақтайды. Үлкен жұмысты бастаған сендерге 

Ясауи бабам жар болсын!  
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Елтай БИМАХАНБЕТҰЛЫ, Түркістан қалалық “Қазақ тілі”      

қоғамының төрағасы: 

 

Айналайын, жастарым, - түлектерім, 

Таза болсын ұлтыңа жүректерің! 

Ата-анаңды сыйласаң, құрмет жасап, 

Солар болар тілеулес тіректерің. 

 

Айналайын, жастарым, - түлектерім, 

Ренжітіп бір жанды жүдетпегін. 

Бір-біріңді мүйіздеп өмір сүрсең, 

Қабыл болмас Алладан тілектерің. 

 

Айналайын, жастарым, - түлектерім, 

Болмас істі кеу-кеулеп үдетпегін. 

Өзді-өзің сыйласып, еңбек етсең, 

Табылады оп-оңай керектерің. 

 

Айналайын, жастарым, - түлектерім, 

Ит-мысықтай аңдысып күнелтпегін. 

Тату-тәтті жүрсеңдер күліп-ойнап, 

Қаласыңдар білмей де күн өткенін. 

 

Айналайын, жастарым, - түлектерім, 

Оқу мен дін болсыншы ермектерің. 

Өз дініңді сүйіп сен, қолдап жүрсең   

Үлкен көмек қоғамға көмектерің. 

 

Айналайын, жастарым, - түлектерім, 

Үлгі болсын кішіге өрнектерің. 

Салт-дәстүр мен тіліңді қастерлесең, 

Тек жақсылық болмақшы көмектерің.  

 

Айналайын, жастарым, - түлектерім, 

Мықты қорған – қашанда бірліктерің. 

Арақ қумай, біліп ап, еңбек етсең, 

Ел мақтайтын іс болар – тірліктерің. 

 

Айналайын, жастарым, - түлектерім, 

Отан – нағыз қорғаушы тіректерің. 

Елбасының қолдасаң саясатын, 

Еркін жүріп өсесің түлеп бәрің. 
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Сейдолла САДЫҚҰЛЫ, Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі:  

Қасиетті қалада тіршілік  ету  әр  адамның маңдайына жазған бағы мен 

бақыты болар. Біздер, бұл мекеннің тұрғындары, Алланың алтын нұрына 

шомылып жүргенімізді біле бермейміз.  

Күмбезі көкке шаншылған кесененің тұсынан күніне бірнеше рет  өтеміз. 

Сонда жас та, кәрі де іштей күбірлеп, алақанымен бет сипап бара  жатады. 

Беймәлім құдіретке бас ию, тағзым ету, имандай ұю рухани жан-дүниенің 

кіршіксіз тазалығы, сананың сілкінісі, түрленіп-жаңаруы, жаңғыруы осы. Алып 

кесене көз алдыңа келгенде әркімнің-ақ жан-дүниесі өзгеше нұрға бөленіп, 

рухани сенімі асқақтай түседі. Осыны арқаланып, шаттыққа  бөленесің. Киелі 

топырақта құдіретті күштің барлығына сенесің! 

Қасиетті Түркістанның бір азаматы ретінде киелі қаланың күнделікті 

тыныс-тіршілігінің бел ортасында жүріп, шәкірт тәрбиелеуден, болашақ 

ізбасарға тәлім-тәрбие беруден асқан бақыт бар ма? Мен өзімді осындай 

бақытқа ие жандардың бірімін деп санаймын. Кесене тұсынан өтіп бара жатып 

тілейтінім де  мың-сан шәкірттерімнің саулығы, елімнің тыныштығы. Ақ 

жарыла айтар имандай шыным осы… 

Адамзат  баласының  тарихында әлдеқашан қалыптасқан түрік әлемі деген 

ұғымның түпқазығы, рухани шаңырағы қасиетті Түркістан, ұлы бабамыз Қожа 

Ахмет Ясауидің отаны студенттер қаласына, жастар қаласына айналды. 

Күллі мұсылмандар қауымында екінші Мекке саналатын бұл киелі мекен – 

он бес ғасыр бедерінде түрік тектес халықтардың биік парасаты, ой-өресі, елдік 

келбеті, шер-шеменге толы шежіресі жатқан мекен. ¤ткен ғасырларға зер 

салсақ, бүкіл адам баласына ортақ әлемдік мұраға мол үлес қосқанымызды 

мақтан ете аламыз.  

Баршамыз білетін ең басты ақиқат сол, ежелгі түріктер үшін Атажұрттағы 

Түркістан қаласының алатын орны ерекше. Бір сөзбен айтқанда, ежелгі 

Түркістан тегі бір, діні бір күллі түрік халықтарының Атажұртындағы олардың 

басын қосып, рухын асқақтататын руханият орталығы, рух астанасы. Тарихи 

дамуда түрік атаулы алып бәйтеректің, қарақалпақ, тағы да басқа тектес 

халықтардың дербес  мәдениеті, әдебиеті, ғылым саласындағы мұралары кең 

өріс тауып, түрік әлемі деген ұғымның ұшан-теңіз рухани қазынасын 

қалыптастырады десек, осынау ұлы істе Түркістанның атқарар рөлін ешкім де  

жоққа шығара алмаса керек. Дәл сондықтан  да болар, тарихи шындығымыз 

өрескел бұрмаланып келген кешегі өткен кеңестік дәуір кезінде өзгелерді былай 

қойғанда тарихшыларымыздың өзі “Түркістан” деген киелі сөзді батыл айта 

алмай келді. Иә, оның күллі түрік халықтарының басын біріктіруге бастайтын 

құдіретті күші болды. Мәңгілік есте ұстар ақиқат сол, біз тек мұсылман 

болғанымыз үшін ғана емес, исламды дұрыс түсінуде, тіліміздің орасан 

байлығы мен кең таралуын бағалауда түрік халықтарының ортақ бабасы 

Ясауидің әруағына бас иеміз. Түркістан даңқы ұлы бабамыз, ең  алғашқы түрік-

ислам ағартушысы, философ сопысы, пірі, Қожа Ахмет Ясауидің құрметіне 

Әмір-Темір салдырған ғажайып қасиетті ғимарат кесенесімен әлемге танылған. 
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Кең-байтақ даланы найзаның ұшымен, білектің күшімен сақтап қалған 

бабаларымыздың мәңгі жасайтын рухына тағзым жасап, мінәжат ету 

ұрпақтардың мәңгі борышы. Кеңес өкіметі құлап, еліміз егемендігін алғаннан 

кейін-ақ тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың дәл осындай 

игі ниетпен түрік елдерінің  рухани астанасы болып келген Түркістан қаласын 

қайта жандандыру жөніндегі идеяны тұңғыш өзі көтергенін халқымыз әрдайым 

аса зор мақтаныш сезімімен айтады. 

Нақтылап айтқанда, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен 1991 жылғы 6 

маусым да Түркістан Мемлекеттік университетінің ашылуы сол идеяны жүзеге 

асырудың қарлығашы болғанын үлкен құрметпен ауызға аламыз. Ал, білім 

ордасына ұлы ақын және ойшыл, алғашқы түрік-ислам сопысы, пірі Қожа 

Ахмет Ясауи бабамыз есімінің берілуі бүкіл түрік дүниесінде үлкен құбылыс, 

тарихи оқиға болды. 

Арада бір жылдай уақыт өткенде, яғни 1992 жылғы 30 сәуірде Қазақстан 

Республикасы ‡кіметі мен Түркия Республикасы ‡кіметі арасындағы Келісім 

бойынша Түркістан Мемлекеттік университеті түрік әлеміндегі тұңғыш 

Халықаралық Қазақ-Түрік университеті ретінде бой көтерді. 

Еліміз Тәуелсіздік жолына түскен соңғы он шақты жылда Президент 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көтерген идеясы киелі Түркістанның ұлы 

қасиетінің  жандана түсуіне, бүгінгідей тамаша істердің белең алуына басты 

негіз болғанын айтуға тиіспіз. Бұрын артта қалған ауданның орталығы  ғана 

болып келген шаң басқан шағын шаhар дәл қазір мәдени орталықтары көз 

тартатын жасыл желекті, көшелері сәнді, келбеті көрікті қалаға айналып келеді. 

Қасиетті қаланың жасарып, жаңғыруында, өсіп-өркендеуінде Қазақстан 

Тәуелсіздік алған алғашқы күндерде дүниеге келген Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті ерекше рөл атқарып отыр 

десек қателеспейміз. Білім ордасы еліміз Тәуелсіздігінің символына, барлық 

түрік халықтарының білім мен мәдениетінің алтын бесігіне айналды.  

Бүгінгі күндері жүректі шаттық кернейді. Қасиетті қалада киелі рухтың 

оянып келе жатқанына мың қайтара шүкіршілік етесің. Университетімізде 

студент жастардың “НАМЫС” атты қоғамдық бірлестігінің дүниеге келіп, оған 

халқымыздың арда туған ұлы Бекзат есімінің берілуі Ұлт рухының асқақ үмітін 

үкілей түскендей. Жалынды жастарымыздың ұлы бабамыз Ясауидің жолымен 

өрге басып, нұр шарпыған қасиетті қаланы ізгіліктің ыстық ұясына айналдыра 

беретініне бек сенесің! 

 

Әбдіғаппар ШӘЙМЕРДЕНОВ, Түркістан қалалық “Қуаныш” ЖШС   

директоры: 

Елімізді өркениетті 50 елдің қатарына қосу міндетін орындау жастарға да 

байланысты. Өйткені игі бастамалар мен идеяларды нәтижелі іске асыра 

білетін, әрине, білімді жастар. Сондықтан да елімізде тиянақты жұмыс істейтін 

жастар ұйымдарының тәрбиелік мәні бар, маңызды іс-шаралар өткізіп отыруы 

қызу қолдайтын мәселе. “Асыл – тастан, ақыл – жастан шығады”, - деген 
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аталарымыз. Жастарымыздың салауатты өмір сүруіне, жақсы тәрбие алуына 

біздің “Қуаныш” базар әкімшілігі де өз үлесін әрдайым қосып келеді. Базар 

халықтың көп шоғырланған орны болғандықтан, базар ішіндегі дүкендерде 

арақ-шарап сатылмайды.  Базарымыздың радио торабы арқылы мыңдаған 

жастарымызға инабатты болуды, сыпайы және өзіне жарасымды киім киіп 

жүруді тұрақты насихаттап келеміз. Имандылыққа бет бұрған жастарымыз 

үшін базарымыздың ішінде намазхана жұмыс істейді. Бір қуанарлығы намазға 

ден қойған жастардың күннен-күнге көбеюі.  

Б.Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігінің 

басшылығында жүрген жастар мына мәселелерді басты назарда ұстап, жұмыс 

атқарса деп тілек білдіреміз: 

1. Жастарды спорт пен өнерге баулу; 

2. Жастар арасында діни экстремизм мен лаңкестік әрекеттерге үндейтін 

теріс пиғылдың қалыптасуына жол бермеу; 

3. Халықтар достығын нығайтуға үлес қосу; 

“Жас келсе іске” қағидасын ұстана отырып, бірлестіктің болашағына тек 

сәттіліктер тілейміз! 

 

Сейілхан САТТАРХАНҰЛЫ, Бекзаттың әкесі: 

Бекзат – қазақ жастарының патриоттық рухының эталоны. Халықтың ұлы 

Бекзат тарихқа өз есімін өшпестей етіп, алтын әріппен жазып кетті. Ендігі 

мақсат Бекзаттың өшпес ерлігі мен есімі арқылы болашақ буынды тәрбиелеу.  

Шетелге шыққанда: “Үш күннен кейін ауылды аңсаймын, әке, бәрібір 

Түркістанның қасиетті топырағына ештеңе жетпейді екен!” - дейтін еді. 

Сиднейде жеңімпаз атанып, мерейі тасып тұрғанда “Мені “Түркістандық” деп 

таныстырыңыздаршы?!” - деп, спорт комментаторы А.Сейітхановқа өтініш 

жасапты. Бұған дейін Бекзатты шымкенттік деп келген өзгелер бұл сөзге қайран 

қалған. Бекзаттың: “Бұл жеңісімді Түркістанның 1500 жылдық мерейтойына 

арнаймын!” - деуінің өзі неге тұрады! Осы сөзден біз Бекзатты туған жерін 

шексіз сүйген патриот жас ретінде танимыз. Қазақты әлемге танытқан ұлы 

жеңіске Бекзат сондай зор махаббаттың арқасында жетті.  

Б.Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігінің бүгінгі 

ұстанымы айрықша қолдауға тұратын бағыт. Ақиқатында ұлтқа қатысты өзекті 

мәселелердің барлығы да осы қасиетті Түркістаннан бастау алуы қажет. Қазақ 

елін он айналсаң да мұндай руханиятқа кемел топырақты таппайсың.  

Бекзат – қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдыз. Көгімізде Бекзат 

жұлдызы жарқырап, табанымыздың астында бізді киелі топырақ жебеп 

тұрғанда, ұлтжанды қазақ жастарына ұлт ұлыларын тұсбағдар етіп, тек қана 

алға қарыштай беріңдер дегім келеді. 

 

Сырлыкүл АДЫРБЕКҚЫЗЫ, Бекзаттың анасы:  

Бекзат Сейілханұлы Саттарханов 1980 жылдың 4 сәуірінде Оңтүстік 

Қазақстан облысының Түркістан қаласында дүниеге келді. Әкесі Сейілхан 
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Саттарханұлы Оңтүстік Қазақстан облысы, Отырар ауданына қарасты Балтакөл 

ауылында туып өскен. Бекзат төрт ағайынды. Ұлдың кенжесі. Алғаш рет бокс 

қолғабын 1994 жылдың қараша айында Түркістандағы Абай атындағы №10 

қазақ орта мектебінің жетінші сыныбында оқып жүрген кезінде киді. Алғашқы 

ұстазы –  Нұрлан Еркінұлы Жұмабаев болатын. 

1995-1997 жылдар аралығында Шымкент қаласындағы Оңтүстік Қазақстан 

облыстық дарынды балалардың спорт мектеп-интернатында тәрбиеленді. Осы 

кезеңнен бастап Бекзат өз дарындылығы мен еңбексүйгіштігінің арқасында 

спортта биік нәтижелерге қол жеткізді. 1996 жылы мектеп бітірген соң, 

М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университетінің дене 

тәрбиесі факультетіне оқуға түсті. ІІІ курсты тәмамдап, Түркістандағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінің заң факультетіне ауысты.  

Бекзаттың ұлтты сүюі ғаламат болатын. Бекзаттың спортшы ретіндегі 

келбеті тас-түйін, қайратты көрінетін еді де, жалпы өмірде Бекзат қарапайым, 

ақынжанды, дархан жүректі келетін.  

Дубайда жүрген сапарында Бекзат ондағы халықтың керемет жағдайы мен 

байлығын көріп, арманына қанат бітіріпті: “Шіркін, Қазақстандағы әрбір 

отбасы өркениетті елдердегідей шалқып өмір сүрсе!..” - депті қиялдап. Осы 

күні ойланамын: “Неткен жүрегі кең, дара перзент еді…” деп. Өз басын ғана 

емес қалың елдің қамын жейтін, болмысы ерекше дарабоз еді менің Бекзатым!  

Мен өзім ана ретінде ұлтымыздың рухани өсуіне айрықша назар салып 

отырамын. Қалың ел мәселесіне келгенде кейде қалыбыма сыймай қайраттанып 

кетемін. Қазақ аналарының дара болмысын, қасиетін, ақ сүтінің ардақтылығын 

әлемге паш еткендердің бірі – Бекзат болғандығын ешкім жоққа шығара 

алмайды. Болашақта Бекзаттың атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық 

бірлестігі күллі елдегі жастар қозғалыстарының көшбасшысына айналады деп 

зор сенім білдіремін. Бірлестіктің қазіргі қадамы мені ерекше қуантады. Лайым, 

жастардың осы бағытынан танбауын бір Алладан ғана тілеймін.  

Жастардың қаймағы  боп жалындаған сендерге іргелерің сөгілмей, 

наркескен намыс пен ұлттың жасампаз рухы үшін аянбай еңбек ете беруді 

жазсын жаратқан! 
 


