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Газет аптасына ‰ш рет: сейсенбі,
сєрсенбі, ж±ма к‰ндері шыѓады.

"Ќостанай тањы" газетіне жазы-
лу баѓасы:

– кєсіпорындар, мекемелер мен
±йымдар ‰шін:

1 жылѓа – 6000 тењге
6 айѓа – 3000 тењге.
– жеке оќырмандарѓа:
1 жылѓа – 4500 тењге
6 айѓа – 2250 тењге.
– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері

Баспасμз – 2017Баспасμз – 2017Баспасμз – 2017Баспасμз – 2017Баспасμз – 2017

"Ќостанай тањы" – сеніњ газетіњ
оѓан 2017 жылѓа жазылу басталды

‰шін:
1 жылѓа – 4200 тењге
6 айѓа – 2100 тењге.
Ќостанай, Арќалыќ,  Рудный,

Лисаков ќалалары  бойынша газет-
тіњ индексі:

– жеке оќырмандар ‰шін – 54613
– зейнеткерлер мен ¦лы Отан со-

ѓысына ќатысушылар ‰шін – 54614
– кєсіпорындар, мекемелер мен

±йымдар ‰шін – 54615
Селолыќ жердегі жазылушы-

лар ‰шін газеттіњ индексі:
– жеке оќырмандар ‰шін –54683
– зейнеткерлер мен ¦лы Отан

соѓысына ќатысушылар ‰шін –
54684

– кєсіпорындар, мекемелер мен
±йымдар ‰шін – 54685

"Ќостанай тањы" газетіне "Ќаз-
пошта" бμлімшелерінде жєне  ай-
маќтыќ "Костанайские новости"
газеті редакциясыныњ баспасμз
тарату ќызметінде жазыла аласыз.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Ќазаќтыњ аса кμрнекті аѓартушы-педагогы,
жазушы, этнограф, ќоѓам ќайраткері Ыбырай
Алтынсаринніњ 175 жылдыѓы облыста μз
дењгейінде аталып μтуде. Аѓартушыныњ есімі
берілген білім ошаѓында да кеше сан т‰рлі
шаралар μткізіліп, оѓан оќушылар белсене
ќатысты. Олар осылайша бір к‰ндерін ±лы
±стазѓа арнады.

Ы.Алтынсарин атындаѓы дарынды балаларѓа
арналѓан мектеп-интернаты б‰гінгі к‰нге барынша
дайындалѓан. Оќушылар т‰рлі сайыстарѓа
ќатысып, оза шауып, бєйге алуда.

– Б‰гін мектебімізде ‰лкен той десе де болады.
Себебі, біз бір жыл бойы Ыбырай атамызѓа
арналѓан т‰рлі шараларды μткізіп келдік. Б‰гін сол
шаралардыњ ќорытындысы ретінде ерекше
байќауларды μткізудеміз. "Данадан ќалѓан – дара
сμз" – μзге ±лт μкілдері арасында мєнерлеп μлењ

оќудан жарыс, "Мєњгілік μшпес м±ра"  –
Ы.Алтынсаринніњ шыѓармаларын сахналау, "Таза
б±лаќ" – жас аќындар м‰шєйрасы сияќты
байќаулар μтіп жатыр. М±ныњ бєрі де ±лы ±стаздыњ
артында ќалдырѓан μшпес байлыѓын жас ±рпаќќа
дєріптеу, – дейді мектеп директорыныњ тєрбие ісі
жμніндегі орынбасары Н±рг‰л Садуаќасова.

 Ы.АЛТЫНСАРИН – 175

(Ы.Алтынсаринніњ  175  жылдыѓына  арналѓан ма-
териалдарды газеттіњ 6-7 беттерінен оќи аласыздар.)
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Ќостанай облыстыќ мєслихаты "Ќазаќстан
Республикасындаѓы сайлау туралы" Ќазаќстан
Республикасы Конституциялыќ Зањыныњ 10-
бабы 3-тармаѓына сєйкес Ќостанай облыстыќ
мєслихатыныњ депутаттарын сайлау жμніндегі
округтік сайлау комиссияларыныњ келесі ќ±рам-
дарына кандидаттар бойынша ±сыныстар
ќабылдау басталатынын хабарлайды:шыѓып
ќалѓандардыњ орнына № 10 - Лисаков ќаласы;
№ 25 - Денисов ауданы, Денисов ауылы.

Саяси  партиялар  мен  μзге  де ќоѓамдыќ
бірлестіктер Ќостанай облыстыќ мєслихаты де-
путаттарын сайлау жμніндегі округтік сайлау ко-
миссияларыныњ ќ±рамына μз кандидаттарын
осы хабарлама жарияланѓан к‰ннен бастап бір
ай ішінде ±сына алады.

Ќажетті ќ±жаттар:
а) тиісті сайлау комиссияларыныњ ќ±рамына

кандидаттарды ±сыну туралы саяси партияныњ
жєне μзге де ќоѓамдыќ бірлестіктіњ, олардыњ
ќ±рамдас бμлімшілерініњ отырыстары хаттама-
сыныњ кμшірмесі;

є) єділет органдарында саяси партияныњ
жєне μзге де ќоѓамдыќ бірлестіктіњ, олардыњ
ќ±рамдас бμлімшілерініњ тіркелуі туралы ќ±жат-
тыќ кμшірмесі;

б) азаматтыњ жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесімен сайлау комиссиясыныњ
ж±мысына ќатысуѓа келісу туралы мєслихатќа
кандидаттыњ μтініші.

Облыстыќ мєслихат депутаттарын сайлау
жμніндегі округтік комиссияларды ќ±ру ‰шін
ќ±жаттарды ќабылдау мына мекенжай бойынша
іске асырылады: Ќостанай ќ., Єл-Фараби дањѓ.,66,
520-каб.

Аныќтама телефондары: 575-600, 575-604,
391-678.

Костанайский областной маслихат сообщает
о том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 10
Конституционного Закона Республики Казахстан
"О выборах  в  Республике  Казахстан" начинает-
ся прием предложений по кандидатам в следую-
щие составы окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Костанайского областно-
го маслихата: № 10 - город  Лисаковск; № 25 -
Денисовский р-н, с.Денисовка вместо выбывших.

Политические партии и иные общественные
объединения могут представлять свои кандида-
туры в состав окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Костанайского облас-
тного маслихата в течение месяца со дня публи-
кации настоящего объявления.

Необходимые документы:
а) выписка из протокола заседания органа по-

литической партии или иного общественного
объединения, их структурных подразделений о
представлении кандидата в состав соответству-
ющей избирательной комиссии;

б) копия документа о регистрации политичес-
кой партии или иного общественного объедине-
ния, их структурных подразделений в органах юс-
тиции;

в) заявление кандидата в маслихат о согла-
сии на участие в работе избирательной комис-
сии с приложением копии документа, удостове-
ряющего личность гражданина.

Прием документов для формирования окруж-
ных комиссий по выборам депутатов в област-
ной маслихат будет осуществляться по адресу:
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 66, каб. 518.

Телефоны для справок: 575-600, 575-604, 391-
678.

Бас аман болса,
бєрі болады

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

Кенже
    ЌОНЫСБАЙ

Осыдан екі апта б±рын Ќос-
танай ќаласында жеке т±рѓын
‰й μртке оранѓан еді. Б±л ќос-
танайлыќтарѓа жаќсы таныс –
Ырѓызбаевтардыњ баспанасы
болатын. Тєуба дейміз, отбасы
м‰шелері дін аман. Дегенмен,
олар тілсіз  жаудыњ  кесірінен
д‰ние-м‰ліксіз,  жасќа  жања
толѓан сєбилерімен далада
ќалды. Кейін туысќандары мен
кμршілерініњ кμмегіне ж‰гінді.
Алайда, кμпке ‰лгі болып, ел
алдында ж‰рген ‰лкен отба-
сыѓа тек жаќындары ѓана емес,
барлыќ ќостанайлыќтар кμмек-
ке ±мтылды. Осынау ќиын
сєтте бірі тμсек-орын, енді бірі
аз-м±з азыќ-т‰лік єкеліп  жат-
ты.  Айта  кетейік, Сейіл жєне
Ќапиза Ырѓызбаевтардыњ 10
баласы, 21 немересі бар. Бєрі
бір шањыраќ астында тату-тєтті
μмір с‰рді. "Абысын тату бол-
са, ас кμп болар" дегендей,
осы ‰йдіњ 5 бірдей келіні ша-
њыраќтыњ т‰тінін т‰зу шыѓарып
отырды. Баспаналарын да μз
к‰штерімен т±рѓызѓан еді. "Ме-
рейлі отбасы" байќауына ќаты-
сып, "Єйел баќыты" сынды та-
лай телевизиялыќ ток-шоулар-
да бой кμрсетіп ж‰рді. Алайда,
бір-аќ к‰нде жања ‰йдіњ к‰лі
кμкке ±шты. Ењ бастысы, ешкім
зардап шеккен жоќ.

Ырѓызбаевтарѓа Ќостанай
облысыныњ єкімі Архимед
М±хамбетов те ќарайласты.
Кеше ѓана ол ж±мыс уаќыты
біткен соњ осы єулеттіњ ‰лкен-
дері Сейіл аќсаќал мен Ќапиза
апаѓа соѓып, аз-кем с±хбаттас-
ты.

Б±л отбасы ќазіргі тањда μњір
басшысы А.М±хамбетов ±заќ

мерзімге берген екі бμлмелі
пєтерде т±раќтаѓан. Єрине,
баспана ‰лкен отбасыѓа тар-
лыќ етеді. Єзірше жан±яныњ
ќалѓан жартысы таѓы бір
пєтерді жалѓа алды. Сμзсіз,
ќалтада ќаржыныњ жоќтыѓы
ауыр тиіп отырѓанын т‰сінген
облыс єкімі Ырѓызбаевтарѓа
600 мыњ тењге аќшалай кμмек
кμрсетті. Оныњ 300 мыњ тењгесі
єлеуметтік кμмек болса, ќал-
ѓан жартысын ќайырымды жан-
дар толтырѓан.

– ¤рттен аман ќалѓанымыз
‰шін Ќ±дайѓа ш‰кіршілік
етемін. Сондай-аќ, ќиын сєтте
кμмек ќолын созѓан жандарѓа
алѓыс айтамыз. Ќаншама адам
жиналѓанын кμрсењіз ѓой... Бєрі
бірінен соњ бірі ќолда бар
д‰ние-м‰ліктерін єкеліп жатты.
Елбасы Ассамблея туралы,
халыќтар достыѓы туралы жиі
айтады емес пе?! Міне, мен
соѓан μзім кує болдым. Себебі,
бізге кμмек кμрсетуден ќазаќ
та, орыс та, немістер мен
кєрістер де жалтармады. Ж‰ре-
гінде мейірімі бар жандардыњ

барлыѓы келіп, кішкене болса
да демеу кμрсетті. Ќайѓыны
бμліссењ азаяды дегендей, біз
б±л ќиындыќты сезінген жоќ-
пыз,– дейді Ќапиза апа.

Алдаѓы уаќытта μртке оран-
ѓан ‰йді ќайта ќалпына келті-
руді кμздейді олар. Кμктем ке-
лісімен, ќ±рылысќа кіріспек.
Оѓан дейін етек-жењін жинап
алуды маќсат етіп отыр.

– Біріншіден, отбасы м‰ше-
лерініњ бєрі сау. Б±л –
сіздердіњ отбасыларыњызѓа бе-
рілген ‰лкен сынаќ. Сіздерге
±заќ ѓ±мыр тілеймін. Барлыќ
баќытсыздыќ атаулы сіздерді
айналып μтсін, – деді облыс
єкімі А.М±хамбетов.

Сейіл атамыз да А.М±хам-
бетов пен ќала єкімі Б.Жаќы-
повќа деген μзініњ алѓысы мен
ыстыќ ыќыласын жеткізді.
Халыќ кμмекке м±ќтаж болѓан
кезде назардан тыс ќалдырма-
ѓаны ‰шін ризашылыѓын
білдірді.

Ѓ±рыпты бек ±станѓан Сейіл
аќсаќал сμз соњында аќ бата-
сын беріп, астан дєм татќызды.

Бар саналы ѓ±мырын туѓан халќына арнаѓан ±лы аѓартушы Ыбы-
рай Алтынсаринніњ ертењ туѓан к‰ні. Биыл  облыс кμлемінде бабамыз-
дыњ туѓанына 175 жыл толу мерейтойы кењінен аталып μтуде. Осы к‰н
ќарсањында облыстыќ Ы.Алтынсарин музейініњ ќызметкерлері мен
"Ќостанай тањы" газетініњ  ±жымы  бірігіп, орталыќ мешіттіњ наиб
имамы Дарќан Сыздыќовпен бейіт басына барып, Ыбырай атамыздыњ
аруаѓына ќ±ран баѓыштады.

Б±л жерде ±лы ±стаз мєњгіге тыныстап жатыр. Музей ќызметкерлері Ыбы-
рай атамыздыњ μмір жолымен танысќысы келетін кісілер жєне шетел ќонаќ-
тары міндетті т‰рде осы кесенеге барып таѓзым ететінін айтады.

– 1888 жылдыњ ќарашасынан Ыбырай Алтынсарин жиі ауырып, 1889 жылы
17 шілдеде   тањертењгі саѓат 11-де  ќайтпас сапарѓа аттанды. Ќостанай ќаласы-
нан 5 шаќырым жердегі Инспектор кμлініњ жаѓасында ата-бабаларыныњ ќоры-
мына жерленді. Онда атасы Балѓожа, ќызы Шєрипа, баласы Єбдрахман жєне
туысќандары жатыр. Оныњ бейітіне кірпіштен мазар салынды. 1947 жылы 10
ќырк‰йекте ењбекшілер депутаттары Кењесініњ Ќостанай ќалалыќ атќару ко-
митеті Ы.Алтынсаринніњ ќайтќанына 60 жыл толу ќарсањына байланысты
"Ќазаќтыњ кμрнекті аѓартушысы Ыбырай Алтынсарин зиратын саќтау" тура-
лы шешім ќабылдады. 1960 жылы педагог-аѓартушыныњ  туѓанына 120 жыл
толуына байланысты бейітініњ басына граниттен ќ±лпытас орнатылды. Ал
1991 жылы Ы.Алтынсаринніњ 150 жылдыѓын  тойлау ќарсањында ескерткіш
орнына кесене салынып, ќайтыс болѓан к‰ніне орай шілде айыныњ 22 ж±лды-
зында салтанатты т‰рде ашылды, – дейді музей директорыныњ орынбасары
Роза Ќуанова.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

¦лы баба бейіті
басында

Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты атты халыќќа Жол-
дауында ж±мыссыздарѓа єлеуметтік ќолдау кμрсету керектігі
айтылѓан. Ж±мыссыздыќты жою маќсатында "Н±р Отан" партия-
сыныњ Ќостанай облыстыќ филиалы ќоѓамдыќ ќабылдау ±йым-
дастырды.

Іс-шараѓа ќатысќан облыстыќ ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне
єлеуметтік баѓдарламалар басќармасыныњ басшысы Г.Єбенова аза-
маттардыњ сауалдарына жауап берді. Ќоѓамдыќ ќабылдауѓа алты
адам жазылѓан болатын. Соныњ бесеуі басќарма басшысымен кез-
десіп, с±раќтарын ќойды. Кездесуде кμтерілген мєселелердіњ дені
ж±мыспен ќамтуѓа ќатысты. Сала мамандары μтініш иелеріне кењес
беріп, т‰йткілді шешуге ат салысатындарын айтты.

Ќала т±рѓыны, II топтаѓы м‰гедек Татьяна Беличева колледж бітіріп,
техник-баѓдарламашы мамандыѓын алып шыќты. Бір μкініштісі, ‰ш
айдан бері ж±мыс таба алмай ж‰р. Б±ѓан дейін "Н±р Отан" партиясы-
ныњ ќалалыќ филиалында болып, ж±мыс берушімен  кездесуге
м‰мкіндік алѓан еді. Біраќ, кездесу белгіленген уаќыттан кешігіп ќала-
ды.

– Ќызым Мєскеу университетініњ сырттай бμлімінде оќып ж‰р.
Баѓдарламашыныњ кμмекшісі болып ж±мысќа орналаса алса, жаќ-
сы болар еді, – деді μтініш иесініњ анасы Наталья.

Ќабылдауѓа ќатысќан ќостанайлыќ Минзада Ямалутдинова ќызы
Светлананыњ мєселесін кμтерді. Светлана Мурашко кμп балалы
анаѓа ќандай жєрдемаќы тμленуі керектігін білмейді. Т±рѓын ‰й алу,
балабаќша кезегі, медициналыќ ќызмет кμрсетуге ќандай жењілдік-
тер жасалатынын білгісі келеді. Басќарма басшысы аталмыш аза-
матты ќалалыќ ж±мыспен ќамту бμліміне шаќырды. Сала маманда-
ры 18 жасќа дейінгі балаларѓа тμленетін жєрдемаќы жєне басќа да
жењілдіктер мен ќажетті ќ±жаттардыњ тізімін беретін болды.

Тас ќалаушы ќ±рылысшы мамандыѓы бойынша орта білімі бар
Азамат Нукушев ж±мыс іздеп ж‰рген жандардыњ бірі. Ол єскерден
келісімен ж±мыс іздеуге кіріскен болатын. Єзірге, ізденіс нєтижесіз
болып т±р. Ќарасу ауданыныњ тумасын ж±мыс берушілер "ќалалыќ
тіркеуіњ жоќ" деп ќабылдамайды екен.

– Басым бμлігі ж±мыспен ќамту мєселесіне ќатысты сауал ќой-
ды. М‰мкіндігі шектеулі азаматтар да бар. Оларѓа кењес берілді. Аза-
маттарды ж±мыс берушілерге баѓыттадыќ. Бєрі ж±мысќа орналаса-
ды деп сенеміз, – деді облыстыќ ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне
єлеуметтік баѓдарламалар басќармасыныњ басшысы Г‰лнар Єбе-
нова.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

 "ЌАЗАЌСТАН-2050":
                          БОЛАШАЌЌА БАЃДАР

Ж±мыссыздыќпен
к‰рес



Тəуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында Жанкелдин 
ауданында тарихи ескерткіштер бой көтеріп, біртуар тұлғалардың 
бюстері жаңаруда. Солардың бірі Торғай жерінен тұңғыш шыққан, 
гвардия полковнигі, дивизия командирі Мырзағали Жангеловтың 
құрметіне арнап қойылған ескерткіш қайта жаңарды. Оның қайта 
қалпына келуіне мұрындық болған Алматы қаласының тұрғыны, 
кəсіпкер Жантемір Хамзин. 

Ескерткіштің ашылуында сөз алған аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Қарсақбай Бірмағанбетов, еңбек ардагерлері  
Əбдірасыл Есетов пен Жұмақан Садуақасов ойларын ортаға салып, 
Мырзағали  Жанбайұлының ерлікке толы өмірлерінен сыр шертті.

– Мен сыртта жүрсем де өзімнің туған жеріме деген сағынышым 
сейілген емес. Қолымнан келгенше еліме қызмет жасап, перзенттік 
борышымды өтеуге дайынмын. Биыл Қазақстан бойынша тарихи 
жыл деп есептеймін. Себебі кешегі ата-бабаларымыз аңсап кеткен 
еркіндікке қол жеткіздік. Міне енді еркіндік алғанымызға ширек ға-
сыр толып отыр. Торғайдан шыққан тұңғыш полковник Мырзағали 
əкеміз  сұрапыл соғыстың ортасында жанқиярлық ерлігімен кеу-
десін оққа тосып, еліміздің еркіндігі үшін күресті. Сондықтан осы 
кісінің мүсінін қайта жаңартып, тəуелсіздікке тарту еттім, – дейді 
Жантемір Хамзин.

Аудан əкімі Асқарбек Кенжеғарин жəне Мырзағали атамыздың 
ұрпақтары ескерткіштің ақ пердесін салтанатты түрде ашты. Ал 
қазақтың салт-дəстүрін ғұрыптаған ақ жаулықты əжелеріміз шашу 
шашып, бір-біріне құтты болсын айтысып жатты.

Артынша жиналған жамағатқа ас беріліп, құран бағышталды.                                                            
Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.

Жанкелдин ауданы.
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Жұқпалы індеттің алғашқы 
белгілері барлығына мəлім – əл-
сіздік, қалтырау, дене қызуының 
көтерілуі, бастың қақсап ауруы, 
буындардың сырқырауы. 

Жалпы ауруды асқынғаннан 
кейін емдегеннен гөрі, алдын алу 
əлдеқайда жеңіл. Оның еміне 
қалай болса, солай қарау басқа 
да аурудың асқынуларына алып 
келуі мүмкін.

Жəне алдымен ағзаның ау-
руға қарсы қорғаныш күштерін 
жоғарылатқан жөн. Ол үшін ра-
ционалды тамақтану мен поли-
дəрумендер қабылдап, күн сайын 
денені шынықтырып отыру керек.

Маман ретінде айтарым, ал-
дын алудың тиімді тəсілдерінің 
бірі – екпе. Біздің елімізде тіркел-
ген вакциналар қауіпсіз əрі жеңіл. 
Қостанай қаласы №3 емханасы 
жыл сайын індеттің алдын алу 
маусымында (қазан-қараша) ха-
лықтың қорғалмаған топтарын тұ-
мауға қарсы егу шараларын жүр-
гізеді (балалар үйлері, мектепке 
дейінгі балалар мекемелері, мек-
теп-интернаттардың балалары, 

қарттар мен мүгедектер үйлерінің 
қамқорындағылар мен жүкті əй-
елдер). Биыл біз 1 қазаннан 
бастап екпе егуді бастап кеттік. 
Екпені 2 апта бұрын салдыртқан 
тиімді.

Тұмау маусымы кезінде қол-
ды жиі-жиі сабындап жуу (əсіре-
се қоғамдық көлікте жүргеннен 
кейін) жəне бетперделерді əрбір 
2-3 сағат сайын ауыстырып отыр-

ған абзал. Тағамға лимон, бал, 
сарымсақ, пиязды тұтынып, ұса-
тылған сарымсақ пен пияздың бу-
ларымен дем алу. Жалпы алған-
да, денсаулығыңызға жіті көңіл 
аударып, алдын алу шараларын 
ұмытпау қажет.

Гүлзада ҚАЗКЕНОВА,
Қостанай қалалық №3 емха-

насының салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру маманы.

Біздің санамызда қатерлі ісік 
десе қорқыныш үрей пайда бола-
ды. Тіпті сол қорқыныштан дəрі-
герге қаралудан да бас тартып 
жатамыз. Егер сіз сүт безі қатер-
лі ісігіне шалдықсаңыз, өмірден 
түңілудің қажеті жоқ. Қатерлі ісікті 
алғашқы сатысында толығымен 
емдеуге болады.

Елімізде онкологиялық ауру-
лардың ішінде таралуы бойынша 
сүт безінің қатерлі ісігі өкпе ісігінен 
кейінгі екінші орында тұрғаны рас. 
Өкінішке қарай, бұл аурудың түрі 
жылдан-жылға жасарып келеді. 
Біздің емханада жыл бойы сүт 
безі обырын анықтау жұмыста-
ры жүйелі түрде жүргізілуде. Ол 
тағы 30-дан асқан əйелдер жарты 
жылда бір рет тексеріледі. Мəсе-
лен, 30-50 жас аралығында он үш 
мыңға жуық нəзік жан емдеу ор-
нына бекітілген. Жыл сайын біздің 
емханадан мыңнан астам əйел 
заты осы дерттің алдын алу үшін 
тексеруден өтіп тұрады. Соның 
арқасында қатерлі ісік көбінесе 
бастапқы кезінде анықталуда. 

Бұл науқастың көбеюі бір 
жағынан диагностиканың жақ-
сарғаны болса, екінші жағынан жа-
санды түсіктің көбеюінен, аз құр-
сақ көтергеннен, сəбиін бір жасқа 
дейін емізбегеннен жəне жыныс 
органдарының функциясының 
өзгеруімен тікелей байланысты. 
Мұның бəрі əйелдердің жыныс 
мүшесінің ауруы, гармоналдық те-
пе-теңдіктің өзгеруі, əсіресе ұрық 

ДЕНСАУЛЫҚ

Тәуелсіздікке  тарту

Заңды сыйлау –   әрбір 
азаматтың міндеті

Қай кезде де Ислам дінінде басшыға бағыну, мемлекеттің заңына 
құрметпен қарау шариғат шартына сəйкес келетін уəжіп амал. Сон-
дықтан да қазіргі уақыттың талабына сəйкес мешіттің құжаты толық 
əрі еш кемшіліксіз болуы керек. 

Жуырда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төраға-
сы, Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының тапсырмасы бойынша 
еліміздегі мешіттердің құжаттарының заңға сай болуын қадағалау үшін 
жоғарыда аталған басқарманың Іс басқарушысы Ербосын Орын мен 
Мешіт істері бөлімінің меңгерушісі Жанділлə Бекжігітов Қостанайға 
іссапармен келді.

Жалпы, бұл Қазақстан мұсылмандары діни басқарманың тара-
пынан жасалып отырған тағылымы мол жауапты жұмыс деп түсін-
геніміз абзал. Сондықтан мешіттерде құжаттар рəсімдеуде ешқашан 
заң бұзушылығына жол берілмеуі қажет.

Өңірдегі жүздесулер барысында құрметті қонақтар, яғни өкілдер 
мешіттердің құжаттарын тексеріп қана қойған жоқ. Олар имамдарға 
əрқашанда осы мəселе бойынша жауапкершілікті сезіну, кемшілікке 
кеңшілік жасамау жөнінде ғибрат болар ақыл-кеңестерін де берді. 

ҚМДБ-ның Қостанай облысындағы 
өкілдігінің баспасөз қызметі.

Абайлаңыз, тұмау!
Әдеттегідей күз мезгілі басталысымен жіті респираторлық вирустық жұқпалар 
мен тұмаудың жиі таралуы басталды. Осыған орай біздің емханада қыркүйектің 
аяғынан қазанның аяғына дейін аурудың алдын алуға арналған айлық шарасы 
басталды. Қазір күніне жіті респираторлы вирусты жұқпалармен он шақты адам 
біздің көмегімізге жүгінуде. Бұл өткен жылдың желтоқсан, ақпан айларындағы 
кезеңмен салыстырғанда көп екені алаңдатады. Қаланың 61 мыңға жуық тұрғыны 
біздің емханаға бекітілгенін ескерсек, тұрғындарды тұмау маусымы басталғанын 
және одан сақтану үшін төмендегі кеңестерді ұсынамыз. 

Қатерлі ісіктің 
қаупі

арқылы шығатын эстроген гармо-
нының көбеюі омырауда əртүрлі 
қатерлі ісіктердің пайда болуына 
əкеп соғады. Бұл гармондардың 
мол мөлшерде ұзақ уақыт бойы 
қанмен араласып жүруі ісік ал-
дында болатын аурулардың асқы-
нуына ықпал етеді де, ол сүт без-
дерінің қатерлі ісігіне ұласатынын 
ескертеміз.

Қыз-келіншектер өз ағзасын-
дағы етеккірдің келуіне, жыныс 
қатынасына, босану жəне баланы 
емізуге байланысты өзгерістерді 
біліп, бақылап отыруы керек. 
Осыған байланысты қыздар мүм-
кіндігінше 25-ке дейін тұрмысқа 
шығуы керек. Негізінде отызға 
дейін босанған дұрыс. Босанған-
нан кейін түрлі себептермен 
баланы емізбеу, əйел ағзасына 
зиян екенін айта кеткеніміз жөн. 
Мүмкіндігінше баланы бір немесе 
бір жарым жасқа дейін емізу ке-
рек. Осы орайда айта кетеріміз, 
отыз жастан асқан барлық əйел-
дердің жылына кемінде бір рет 
емханадағы тексеру кабинетінен 
өтіп тұрғаны дұрыс. Медицинада 

сүт безінде кездесетін қатерлі ісік-
терді дер кезінде емдеп, олардың 
кейбір түрлерін химиялық жол-
мен алып тастауға болады.

Жалпы қатерлі ісіктен жа-
зылып шығу, оның емінің қай 
сатыда басталғанымен тіке-
лей байланысты. Соның ішін-
де сүт безі қатерлі ісігі білінбей 
басталады, ауырмайды жəне 
организм нің басқа органдарына 
жылдам тарайды. Егер жасалған 
ем дер кезінде қолға алынған 
болса, сүт безі қатерлі ісігімен 
ауырған адамды толық жазуға 
болады. Ал науқасы асқынған 
жанды құлантаза жазып жіберу 
сирек кездеседі. Бұдан шығатын 
қорытынды ем неғұрлым ерте 
басталса, соғұрлым шипалы бо-
лады. «Ауырып ем іздегенше, 
ауырмайтын жол ізде» демекші, 
ауруды асқындырмай, дəрігерге 
уақытында сеніммен қаралу – 
сау лығыңыздың кепілі!

Айгүл АХМЕТҚАЛИЕВА,
Қостанай қалалық 
№3 емханасының 

маммолог-дəрігері.
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ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

Тобыл μњірінде жастар мєсли-
хаты ќ±рылѓан болатын. Б±л

±йымѓа белсенді, жања идеяѓа
толы жастар топтасќан. Жыл сай-
ын жастар арасынан жиырмасы
‰здік суырылып алѓа шыѓып, де-
путат болып сайланады. Олар
айына екі рет бас ќосып, аќыл-
дасады, кењеседі. Жиналыста
єрт‰рлі мєселелер ќаралады.

Ќоршаѓан ортаныњ тазалыѓы,
экология, ж±мысќа орналастыру,
мемлекеттік жастар саясатыныњ
ж‰зеге асуы, аз ќамтылѓан отба-
сылар мен жетім балалардыњ
жаѓдайы жєне б±ќаралыќ спорт-
ты дамыту. Осы сияќты сан
алуан таќырыптар тμњірегінде

пікір алмасып, ой бμліседі.
Жастар мєслихаты ќазаќстан-

дыќ патриотизмді ќалыптастыру
маќсатын кμздейді жєне жас тол-
ќынды ілім-білім ‰йренуге баули-

ды. "Жастардыњ μзін-μзі дамы-
туы" жобасын "ГрИн" азаматтыќ
альянсы" ќоѓамдыќ ќоры ќала-
лыќ ішкі саясат бμлімініњ ќолда-
уымен ±йымдастыруда.

Жастар мєслихатыныњ ал-
тыншы шаќырылым депутатта-
ры бір жыл ішінде єрт‰рлі іс-ша-

ралардыњ ±йтќысы болды. Олар
‰ш ай жазѓы демалыста ше-
шендік μнерді дамытуѓа арнал-
ѓан тренингке ќатысты. ¤зара
пікір алмасуды ‰йренді. Топ ал-
дында кμсіліп, шебер сμйлеуге
машыќтанды. Іріктелген жастар-
дыњ ‰здіктері республикалыќ

форумдар, конференциялар
жєне "дμњгелек ‰стел" мєжілісте-
ріне ќатысты. Осылайша, μзге
облыстардыњ μрендерімен кез-
десіп, тєжірибе алмасты. Соны-
мен ќатар, "Жібек жолы-2016" ав-
тораллиі, "Ќостанай ќаласы к‰ні"
мерекесі, "Таза ќала" акциясы-
ныњ шењберінде тазалыќ іс-ша-
расын ±йымдастырып, ардагер-
лер мен зейнеткерлерге кμмек-
тесті. Жастар мєслихатыныњ ар-
ќасында жан-жаќты дамыѓан,
ењбекќор, ізденгіш, зерек жања

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Ќостанай политехникалыќ колледжінде ќостанайлыќ
студент жастардыњ ќатысуымен кμшбасшылыќ
конференциясы μтті. Іс-шара аясында ќалалыќ жастар
мєслихатыныњ кезекті есебі тыњдалып, жетінші шаќырылым
сайлауы ±йымдастырылды. Жас толќынныњ басќосуына

Ќостанай ќаласы єкімініњ орынбасары Б.Аќќожина, облыстыќ
мєслихат депутаты А.Досжанова ќатысып, μрендердіњ

бастамасына аќ жол тіледі.

Айн±р АХМЕНОВА,
Ќостанай ќаласындаѓы жастар

мєслихаты жобасыныњ кураторы,
жастар мєслихатыныњ депутаты:

– Жастар мєслихатыныњ депутатта-
ры талантты да белсенді, ізденімпаз
жастар дер едім. Біздіњ жастар Ќоста-
най ќалалыќ мєслихатыныњ ‰ш депу-
татыныњ жетекшілігімен ж±мыс істейді.
Олар: Марина Бут, Владимир Сова, Ма-
рат Ж±рќабаев. ‡ш тєлімгер жастарѓа
баѓыт-баѓдар беріп отырады.

Біздіњ депутаттар аќпараттандыру
сипатындаѓы іс-шараларды μткізеді.
Жуырда ќаладаѓы барлыќ колледж-
дерді аралап, "Болашаќ" "Дипломмен ауылѓа!", "Жас отбасы"
сияќты мемлекеттік баѓдарламалар туралы аќпарат таратты.

Н±рислам ШАРЫБАЕВ,
ќалалыќ жастар мєслихатыныњ 6

шаќырылым депутаты, З.Алдамжар
атындаѓы ЌЄТУ-дыњ 4-курс студенті:

– Студенттердіњ бєріне жатаќхана
бμлмелері жетпейді. Сондыќтан, олар
ќаладан пєтер жалдап т±руѓа мєжб‰р
болады. Б±л мєселені шешу ‰шін біз
жоба дайындадыќ. Біздіњ универси-
тетіміздіњ жанында кμптеген жатаќхана-
лар бар. Сол жатаќханалардыњ бос
бμлмелерін ќаланыњ μзге ЖОО-ныњ сту-
денттеріне ±сынуѓа болады.

Студенттер асханасында 5-10%-ѓа
жењілдік жасалса, жаќсы болар еді.

Егер, тамаќ баѓасын сєл тμмендетсе, жастар туѓан к‰ндерін сол
жерде атап μтер еді.  Б±л да жаќсы ынталандыру.

Ќабылдау комиссиясына ќатысты да ±сынысымыз бар. Кейбір
студенттерге оќудан шыѓу ќаупі тμнеді. Сондай кезде тыѓырыќ-
тан шыѓар жол таппайды. Не істеу керектігін білмейді. М±ндай
мєселені ќалай оњ шешуге болатынын т‰сінбейді. Олардыњ
ќ±ќыќтарын ќорѓап, оќу орныныњ басшылыѓымен байланысуѓа,
кењес беруге арналѓан ќабылдау комиссиясыныњ ќ±рылѓанын
ќалаймын. Студенттердіњ ќ±ќыќтары мен міндеттері бекітіліп, ем-
тиханды ќайта тапсыру м‰мкіндігі берілсе жаќсы емес пе?

Бєріміз ќателік жасаймыз. Ќателікті д±рыстауѓа болады. Шеш-
ілмейтін т‰йін жоќ. Емтиханнан μтпей ќалѓан студентті оќудан шы-
ѓара салуѓа болмайды. М‰мкіндік беру керек.

Кейбір студенттер оќу аќысына ќатысты жењілдіктер туралы
білмейді. М±ндай аќпараттан хабарсыз. Оќу аќысына ќатысты
жењілдіктер мен жєрдемаќылар туралы аќпараттарды ашыќ жа-
риялау керек.

толќын μсіп келеді.
Єр шаќырылымда сайланѓан

жиырма жас депутат Ќостанай
ќаласыныњ мањындаѓы ауылдыќ
округтерге бекітілді. Красный

Партизан, Дружба, Ќонай сияќты
ќаланыњ іргесіндегі ауылдарда
іс-шаралар ±йымдастырады.

Жастар мєслихатыныњ бір
жылдыќ ж±мысын ќорытындыла-
ѓан конференцияда Ќостанай
ќаласы єкімініњ орынбасары
Б.Аќќожина, облыстыќ мєслихат
депутаты А.Досжанова сμз

сμйледі. Жиырма депутаттыњ
‰здіктері марапатталды.

– Республика аумаѓында жас-
тардыњ жетілуіне, дамуына, білім
алуларына, ж±мысќа орналасу-
ларына ќажетті жаѓдайлар жа-
салѓан деп ойлаймын. Елбасы
жастарѓа зор ‰міт артып, "¤з Ота-
ныныњ патриоттары болу де-
геніміз – Ќазаќстанды μз ж‰регіње
±ялату" деп айтады. Осынау
мєнді сμздіњ астарын ±ѓынып,
еліміздіњ патриоты болайыќ,–
деді Ќостанай ќаласы єкімініњ
орынбасары Бибіг‰л Аќќожина.

СУРЕТТЕРДЕ:  жастар
мєслихатыныњ басќосуынан
кμріністер.

Суреттерді т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Дамир МІНАЙДАРОВ,
жастар мєслихатыныњ хатшысы:
– Осыдан бір жыл б±рын кμшбасшылар конференциясына

ќатыстым. Жастар мєслихаты туралы сол жерде естіп білдім.
М±нда тап болѓаныма ќуаныштымын, б±л μте керек бастама. Бо-
лашаќта єрќайсымыздыњ μмірлік жолымызѓа пайдасы тиеді.
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 Оќырмандар сауалына Ќостанай ќаласы
прокуратурасыныњ аѓа прокуроры Айг‰л
Бимаѓамбетова  жауап береді.

С±раќ: Сот орындаушысы борышкерге ќатысты ќандай борыш
сомасы болѓанда Ќазаќстан Республикасынан сырт жерге шыѓуы-
на уаќытша шектеу ќою туралы ќаулы шыѓара алады?

Жауап: Ќазаќстан Республикасы "Атќарушылыќ іс ж‰ргізу мен
сот орындаушылар мєртебесі туралы" зањыныњ 33 бабы 1 тарма-
ѓына сєйкес борышкер болып  табылатын жеке т±лѓа, зањды т±лѓа-
ныњ басшысы (оныњ міндетін атќарушы) атќарушылыќ ќ±жаттаѓы
20 айлыќ есептік кμрсеткіштен астам сомаѓа талаптарды орында-
маѓан кезде, сондай-аќ мерзімдік тμлемдерді μндіріп алу туралы
атќарушылыќ ќ±жаттарды ‰ш айдан астам уаќыт орындамаѓан
кезде сот орындаушысы кμрсетілген адамдардыњ Ќазаќстан Рес-
публикасынан шыѓуын уаќытша шектеу туралы ќаулы шыѓаруѓа
ќ±ќылы, ал μндіріп алушыныњ μтініші бойынша осындай ќаулы
шыѓаруѓа міндетті.

Борышкер болып  табылатын жеке т±лѓаныњ, зањды т±лѓаныњ
басшысыныњ (оныњ міндетін атќарушыныњ) Ќазаќстан Респуб-
ликасынан шыѓуын уаќытша шектеу туралы сот орындаушысы-
ныњ ќаулысы Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтыќ іс ж‰ргізу
зањнамасында белгіленген тєртіппен соттыњ санкциялауына жа-
тады.

С±раќ: Ќандай борыш сомасы кезінде сот орындаушысы бо-
рышкерге ќатысты лицензиялар, р±ќсат пен арнайы ќ±ќыќтарын
беру мен іс єрекеті саласында уаќытша шектеу ќою туралы ±сы-
нысты сотќа жіберуге ќ±ќылы?

Жауап: ЌР "Атќарушылыќ іс ж‰ргізу мен сот орындаушылар
мєртебесі туралы" зањыныњ 34 бабы 1 тармаѓына сєйкес борыш-
кер:

1) жеке т±лѓадан екі ж‰з елу айлыќ есептік кμрсеткіштен астам
соманы μндіріп алу туралы;

2) зањды т±лѓадан бір мыњ екі ж‰з елу айлыќ есептік кμрсеткіш-
тен астам соманы μндіріп алу туралы;

3) м‰ліктік емес сипаттаѓы атќарушылыќ ќ±жатты дєлелсіз се-
бептермен орындамаѓан жаѓдайда сот орындаушысы осы Зањ-
ныњ 39 бабында кμзделген орындау мерзімі μткеннен кейін, ал
алименттер μндіріп алу туралы атќарушылыќ ќ±жаттар бойынша
берешек жиналып ќалѓан жаѓдайда борышкерге лицензиялар,
р±ќсаттар жєне арнайы ќ±ќыќтар беруге уаќытша тыйым салу ту-
ралы, сондай-аќ борышкерге б±рын берілген лицензиялардыњ,
р±ќсаттар мен арнайы ќ±ќыќтардыњ ќолданылуын тоќтата т±ру
туралы сотќа ±сыныс жібереді. Сот ±сынысты Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ азаматтыќ іс ж‰ргізу зањнамасында белгіленген
тєртіппен ќарайды. Сот орындаушысыныњ ±сынысын ќарау нєти-
желері бойынша шыѓарылѓан сот ±йѓарымыныњ кμшірмелері бо-
рышкерге жєне орындау ‰шін тиісті уєкілетті органдарѓа жібері-
леді.

Сот орындаушысыныњ осы бапќа сєйкес жіберілген ±сынысын
ќараудыњ нєтижелері бойынша шыѓарылѓан сот ±йѓарымын бо-
рышкер мен барлыќ лицензиялар жєне р±ќсаттар беруге уєкілетті
μзге де мемлекеттік органдар орындауѓа міндетті.

Дактилоскопиялыќ
тіркеудіњ ќажеттілігі неде?

"‡кімет ашыќ диалогта" тыњдаулар циклі аясында μткен республикалыќ
бейнеконференцияныњ барысында  полицейлер "Жалпыѓа бірдей
дактилоскопиялыќ тіркеудіњ ќажеттілігі неде?" деген с±раќты талќылады.

ЌР Ішкі істер министр-
лігі єзірлеген жања зањ
жобасына сєйкес жеке
басты куєландыратын
ќ±жаттарѓа адамды та-
нып-білудіњ заманауи
технологиясын енгізу
ќарастырылѓан. Міндетті
дактилоскопиялыќ тір-
кеуден азаматтардыњ
бірќатар санаттарын μт-
кізу,  атап айтќанда  Ќа-
заќстан аумаѓына бас-
сауѓалап, не болмаса
ж±мыс іздеп келген ше-
телдік азаматтардан,
азаматтыѓы жоќ азамат-
тардан жєне ЌР азама-
тыныњ паспортын немесе
жеке куєлігін алатын аза-
маттардан саусаќ тањба-
сын алу ќажеттігі туын-
дап отыр. Енді жеке ба-
сын куєландыратын ќ±-
жатты алатын  азаматтан
саусаќ тањбасы алынады
жєне барлыќ мєліметтер
бірден жеке куєліктегі чипке ен-
гізіледі. Ал 12-16 жас аралы-
ѓындаѓы балалар м±ндай тір-
кеуден ерікті т‰рде μтеді.

Облыстыњ ішкі істер депар-
таментініњ бастыѓы Б.Аймаѓам-
бетовтіњ айтуынша, азаматтар-
ѓа дактилоскопиялыќ тіркеуден
μту жеке т±лѓаныњ биометрия-
лыќ сєйкестендірудіњ ќ±ќыќ-
тыќ негіздерін ќ±румен байла-
нысты ќажет болып табылады.

Ќазаќстанда биометриялы
паспорттыќ-визалыќ ќ±жаттар-
ѓа ќосымша дактилоскопиялыќ
параметр енгізу биометриялыќ
аныќтау жєне танып-білу
ж‰йесін ќ±руѓа жєне енгізуге
себін тигізіп, жања технология-
лардыњ негізінде паспорт-виза
ќ±жаттарын жетілдіруді кμз-
дейді. Б±л ќ±жаттарды ќолдан
жасаудан, ал олардыњ иелерін
алаяќтыќ пен μзге ќылмыстыќ
єрекеттерден ќорѓайды. Сон-
дай-аќ аќпараттыќ ж‰йені пай-

далана отырып, іске асырыла-
тын  ќызмет т‰рлерін арттырып,
визалыќ режимді жењілдетеді
жєне кμші-ќон ќауіпсіздігініњ
тиімділігін арттырады. Биомет-
риялыќ аќпарат ЌР азаматта-
ры мен шетелдіктердіњ м‰дде-
сінде ѓана пайдаланылады.

– Ќазір Ќазаќстанда  жеке
басты куєландыратын он бір
ќ±жаттыњ жетеуі (паспорт жєне
азаматтыњ жеке куєлігі, ше-
телдіктіњ ыќтиярхаты, азамат-
тыѓы жоќ адамныњ куєлігі, дип-
ломатиялыќ жєне ќызметтік
паспорттар, тењізшініњ жеке
куєлігі)  биометриялыќ болып
табылады. Олардыњ микросхе-
малары бар, онда ќ±жат иесі
туралы  аќпарат саќталѓан.
Ќ±жаттардыњ б±л т‰рлері сау-
саќ ізі мен кμздіњ ќарашыѓын
тану технологиясын пайдала-
нуѓа м‰мкіндік береді, – деді
Бекет Иман±лы.

Бейнеконференцияѓа ќатыс-

ќан ІІМ ардагері тєжіри-
белі сарапшы-кримина-
лист Асхат Н±ржанов
дактилоскопия єдісініњ
μте дєл жєне ж±мыста
тиімді екенін айтты. ¤йт-
кені, бір  адамныњ  сау-
саќ ізі екінші адамныњ
саусаќ ізіне м‰лдем ±ќ-
самайды. Сала арда-
герініњ айтуынша, соњѓы
жылдары єрт‰рлі био-
метриялыќ мєліметтер
базасын енгізу, єсіресе
2002 жылдан бастап,
єлемде кењінен тараѓан.
2009 жылдан бастап
єлемніњ 118 елі биомет-
риялыќ тіркеуді енгізу
жμнінде ±лттыќ жоба-
ларды іске асыра баста-
ѓан. Мєліметтер база-
сында адамныњ саусаќ
ізі, кμзініњ ќарашыѓы, бет
єлпеті, ДНК, ќолтањбасы
сияќты сипаттамалары
жинаќталады. Биомет-

риялыќ ќ±жаттар ICAO халыќ-
аралыќ стандарттарына сєйкес
жасалады, оларда адамныњ
беті жаћандыќ биометриялыќ
технология арќылы танылады.

Ќазаќстанныњ ќолданыстаѓы
зањнамасымен арнаулы жєне
криминалистік есеп т‰рінде
дактилоскопиялыќ есеп енгізу
ќарастырылѓан. Арнайы меке-
мелерде ќамауда отырѓан сот-
талѓандардыњ, айыпталушы-
лардыњ жєне к‰діктілердіњ ар-
найы  дактилоскопиялыќ есебі
ж‰ргізіледі.  ЌР "Ішкі істер
органдары туралы" зањында
ќылмыстыќ-атќару ж‰йесі ме-
кемелерінде, ішкі істер орган-
дарыныњ арнаулы мекемеле-
рінде жазасын μтеп жатќан сот-
талѓандарды, айыпталушылар-
ды жєне к‰діктілерді, алдын
алу есебінде т±рѓандарды дак-
тилоскопиялыќ есептен μткізу
м‰мкіндігі ќарастырылѓан.

ЗАЊ КЕЊЕСІ

Ќазіргі тањда ќылмысты тіркеу саласы-
ныњ негізінде дактилоскопия жатыр, ол –
к‰діктілерді тіркеу мен іздеуде зор мањы-
зѓа ие. Грек тілінен аударѓанда, "саусаќќа
ќараймын" дейтін маѓынаѓа ие дактилас-

Борышкерге
ќандай шара

ќолданылады?

Саусаќ  тањбасыныњ ќ±пиясы
копия ѓылым ретінде 1877 жылдан бастау
алады.

Дактиласкопия идеясын дамытушы
француз криминалисі Кетле болды, оныњ
ізін басќан А. Берильтон мен аѓылшын
У.Хершелді  ќаѓаз бен єйнек беттерінде
ќалѓан саусаќ тањбалары ќызыќтырады.
‡нді жерінде  ж±мыс жасаѓан Хершел сар-
баздарѓа айлыќ тμлеу кезінде ќаѓазѓа сау-
саќ тањбасын ќоюды міндеттеді, осы жа-
њашылдыќтыњ к‰шіне енуімен артыќ аќша
алу мєселесі тыйылды. Жиырма жылдыќ
зерттеу Хершелді келесі ќорытындыѓа
алып келді: саусаќ тањбалары барлыќ
адам μмірінде жєне μмірден озѓаннан
кейін де μзгеріссіз болады.

Саусаќтаѓы орамдар μзініњ ќ±рылымы
мен ќалпы бойынша басќа адамдардыњ
саусаќ тањбаларына сай келмейді. Хер-
шелмен ќатар, бірегейлік мєселесімен
айналысќан шотланд дєрігері Г.Фолдс
болса, саусаќ тањбаларын алу кезінде

оларды бояудыњ ќажетсіздігін, яѓни сау-
саќ ±штарындаѓы термен бірге майдыњ
бμлінетіндігін жєне ол орам сызыќтары-
мен сай болатындыѓын аныќтады. ¤з зер-
ттеулерінде Фолдс ыдыста немесе ќандай
да бір затта ќалѓан тањба мен ќаѓазѓа ар-
найы т‰сірілген саусаќ тањбасыныњ біре-
гейлігін аныќтап, б±л єдістіњ сот сарапта-
масында таптырмас дєлел екендігін
т‰сінді

Ал 1897  жылы Ф.Гальтон криминалис-
тика тарихында саусаќ тањбасы арќылы
адамдардыњ бірегейлік белгісініњ негізін
ќалады. Демек, бір адамныњ саусаѓыныњ
±шындаѓы шиырлар екінші бір адамдікіне
±ќсауы єсте м‰мкін емес. Б±л – ќылмыс-
пен к‰рес єлеміне енген ‰лкен жањалыќ
еді. 1902 жылы Данияда т±њѓыш рет сау-

саќ тањбасына ќарап ќылмыскерді аныќ-
тау фактісі тіркелді. Он саусаќ тањбасы-
ныњ сєйкес келуі ыќтималдыќ теориясы
бойынша, бірдіњ 64 миллиард бμлігіне
(1: 64 000 000 000) тењ.  Жер бетінде
6 миллиард жан бер десек, яѓни саусаќ
тањбасы сєйкес келетін келесі бір адамды
кездестірмейсіз деген сμз.

Кейіннен саусаќ тањбаларыныњ μзгер-
мейтіні, тіпті мєйіттіњ кім екенін осы тањба-
лар арќылы тануѓа болатыны аныќталды.
Саусаќтаѓы сурет туралы соњѓы ізденістер
– ондаѓы иір сызыќтардыњ иесі жайлы ге-
нетикалыќ дењгейде хабардар ете алаты-
нын, яѓни т±лѓаѓа ќатысты кейбір мєлімет-
тердіњ сонда саќталатынын айѓаќтап
отыр.

(ѓаламтордан).

Топтаманы єзірлеген М.ЌАБДРАХМЕТОВА.
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ЖАЊА ѓасырдыњ алмаѓайып жыл
дары μткен сайын алаш ардаќ-
тыларыныњ болмыс-бітімі сан

ќырынан сараланып, сєулеленіп, жарќы-
рай т‰суде. Осы орайда  ±лтымыздыњ ±лы
±стазыныњ ѓ±мыры мен шыѓармашылыѓы
телегей тењіз, т±нып жатќан ќазына. Єсіре-
се  соњѓы жылдары ж±рт назарын ауда-
рып, ерекше ынта-ыќылас оятќан бір
ќ±былыс – Ыбырай Алтынсаринніњ дінге
деген кμзќарас-ќ±лыѓы. Ыбырай десе исі
ќазаќ жатќа айтатын μлењінде:

Бір ќ±дайѓа сыйынып,
Кел, балалар, оќылыќ,
Оќыѓанды кμњілге,
Ыќыласпен тоќылыќ!
Оќу білген таниды,
Бір жаратќан ќ±дайды,
Істіњ болар ќайыры,
Бастасањыз алдалап.
Оќымаѓан ж‰реді,
Ќарањѓыны ќармалап, – десе, "¤сиет

μлењдерінде" жеті рет "ќ±дай" бір рет
"алла" айтылады:

Жаратты неше алуан ж±рт бір ќ±дайым
Тењ етті бєрімізге к‰н мен айын.
Адамныњ адам біткен баласымыз,
Ќайсыњ бμлек тудыњ деп айырайын!
Пайѓамбар б±рынѓы уаќытта дєуіт

μткен,
Патша боп б±л д‰ниеде дањќы кеткен.
Отыз ±лым бар ѓой деп кμптік ойлап,
Ќ±дайым отызын да єлек еткен...
Маѓан μлім бермейді ќ±дайтаѓала,
Сенді тастап д‰ниені м±нда келдім.
Мал жаннан, ±ру, туѓан бєрі безіп,
Далада жалѓыз жатып "алла" деді,  – деп

жалѓаса береді.
Осы айтылѓан μлењ жолдары негізінде

ќортындылайтын болсаќ, д‰ние, табиѓат,
адам барлыѓын да ќ±дай жаратќан, ќан-
дай іс болмасын алдын ала аузыњызѓа
"алла" сμзін алып ќ±дайѓа сыйынып іс-єре-
кет жасањыз, сонда єр кез оњ нєтиже бо-
лады. Бєріміз адамныњ баласымыз, айыр-
машылыќ жоќ деген философиялыќ ой-
лар жатыр емес пе? Бєрі де ќ±дайдыњ
ќолында, раќымында деп аллаѓа сыйы-
нады ±лы ¦стаз. Ќандай дєрежеге жетсењ
де пенде екеніњді естен шыѓарма, ќ±дай-
ды жаратушыны ±мытпа дейді: жаќсы да,
жаман да бір ќ±дайдан. Табиѓатты жара-
тушы ќ±дай "Жаз" μлењінде жаќсы келті-
рілген, к‰н беруші де, т‰рлі жануарларды
жаратушы да, ал раќаттыњ бєрі де ќ±дай-
дан деп  ой т‰йіндейді.

Ал ±лы ¦стаз хаттарындаѓы дін мєсе-
лесі ќоѓаммен, μмірмен тыѓыз байланыс-
ты. Оѓан тμмендегі хаттар мазм±ны дєлел.

Ы.Алтынсарин 20 жастан асар-аспас
шаѓында μзініњ алѓашќы хаттарыныњ
бірінде наќтылап айтсаќ, 1862 жылдыњ
26 ќањтарындаѓы Орынбор бекінісінен
Н.И.Ильминскийге жазѓан хатында:
"...Ќ±дай маѓан кμмек етсе жєне дєрменім
жетсе, мен азды-кμпті ќазаќ халќына ѓана
пайдалы бола аламын..." [1,193] деп
μмірлік кредасын осылай бастайды. Мы-
надай ойды айту ‰шін осы жасќа келген-
де іштей дайын болуы керек, ал Ы.Алтын-
сарин оѓан єбден пісіп жетілген дайын еді.
Осы хатында ашыќ т‰рде, б‰кпей, б‰рке-
мелемей μз ±лтын ќадір т±татындыѓын бы-
лай айтады: "Ќазаќ халќы ќарапайым...б-
іраќ біз ќарапайымдылыќтыњ μзінен де
кμп жаќсылыќ табамыз; ќазаќ тентек, ќазаќ
ќанішер халыќ деулерімен келіспеймін,
ќазаќ халќы ±ѓымтал, аќылды, дарынды"
дейді ±лы аѓартушы. Осы ќасиеттерді
шыњдау ‰шін білім керектігін т‰сінген жас
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Ыбырай іске кіріседі.
1864 жылѓы 16 наурыз к‰ні Орынбор

бекінісі Н.И.Ильминскийге жазѓан хатын-
да:

Оќушылардыњ "Кейін параќор болып
шыќпаулары ‰шін оларѓа адамгершілік
жаѓынан єсер етуге де бар к‰шімді салып
отырмын. К‰лсењіз к‰ле беріњіз – мен
кейбір оќудан бос уаќытымда оларѓа рес-
ми т‰рде молда да болып ќоямын; сμйтіп,
оларѓа дін тарихынан білгенімді айтып,
оѓан басќа да пайдалы жєне т‰сінікті
єњгімелерді де ќосып айтамын", – деген.
Дінніњ єлеуметтік рμлін жете т‰сінген Ы.Ал-
тынсарин діннен μзін де, жастарды да еш-
ќашан ажыратпаѓан, керісінше тарихы-
мызды біздер ‰шін тар уаќытта насихат-
тай білгенін кμреміз. ¤з уаќытында Ыбы-
рай атамыз дін мєселесіне кμзќарасын, ой-
пікірін ашыќ айтып іске асыруда ‰лкен
ењбек еткенін де осы хаттар арќылы
білеміз. ¤зініњ 1882 жылѓы 20 мамырдаѓы
Торѓай ќаласынан А.А.Мазохинге жазѓан
хатында: "Ал оќушыларды намазѓа к‰ніне
бес рет кетіп ќалуына байланысты туып
отырѓан ќайшылыќтарѓа келсек, Сіздіњ
айналањыздаѓы халыќты к‰діктендіріп
алармын деп, б±л мєселе жμнінде ресми
б±йрыќ беруге ќиналып отырмын. Б±л
жμніндегі жалѓыз амал – дін оќытушысы-
мен сμйлесіп кμріњіз; ол т‰скі намазды бір
мезгілде оќытатын болсын; оныњ ‰шін Сіз
оѓан саѓат он екіде, не болмаса он екі жа-
рымда намаз уаќытыныњ болѓанын айтып
отырайын дењіз, μйткені намазды саѓатсыз
кезінде оќу ќиын ѓой жєне оќушылардыњ
оќуына зиян келтіреді ѓой, дењіз...жєне
меніњ атымнан Баяділден: намазды
оќушылар мешітке бармай-аќ, мектептіњ
μзінде оќуѓа болмас па екен, деп μтініш
етіњіз. Б±л шариѓатќа (М±хамбет дініне)
ќайшы келмейді; м‰мкін Баяділ молданы
осыѓан кμндірер".

Ал Ы.Алтынсарин Торѓай облысы мек-
тептерініњ есебінде 1883 жылы Ырѓыз мек-
тебін тексергенде "М±хамбет діні" б±л мек-
тепте оќытылмайтынын білген соњ,
жергілікті екі кластыќ мектепке дін оќыту-
шысын шаќыртады. Алласы аузынан
т‰спеген, ќ±дайѓа ќ±лшылыќ етумен μмір
с‰рген Ы.Алтынсаринніњ 90-нан астам
хаттарын зерттеп, зерделеп міне осындай
т±жырымѓа келесіњ.

Н.И.Ильминскийге жазѓан таѓы бір ха-
тында: (1882 жыл 12 ќырк‰йек Орынбор
ќаласы) "...шариѓат...єрт‰рлі ѓылымдарды,
μнерді ќай халыќтан болса да ‰йренудіњ
керектігін ешбір жерде теріс демейді, б±ѓан
мысалы, ѓалым молла (хатип) атаѓын ал-
ѓысы келген адам т‰рлі "фєндерді", басќа-
ша айтќанда, єрт‰рлі ѓылымдарды,
есепші, медицинаны жєне астрономияны
(ѓылму-хисаб) (ѓилму-тип, ѓылму-хаят ує
афлєх) оќуѓа тіпті міндетті екені дєлел
бола алады. Сонымен бірінші жаѓынан,
халыќтыњ μз дінін білу жμніндегі талабын,
б±л талапты ешбір шарамен тоќтатуѓа
болмайтынын еске ала келіп, екінші жа-
ѓынан, осылай болѓан соњ, ќазаќ жаста-
рына, μзініњ ана тілінде жазылѓан м±сыл-
ман дінініњ негізгі рухына толыќ сай, дін
оќытуѓа негізгі ќ±рал бола алатын оќу ќ±ра-
лын жасап берудіњ ќажет екендігін еске
ала келіп, ...біріншіден ќазаќ жастарыныњ
дін жμніндегі т‰сініктері теріс баѓытќа т‰сіп
кетпеуі ‰шін, ал екіншіден, ќазаќтыњ жаз-
ба тілінде татар тілі орынсыз етек алуына
жол бермеу ‰шін, мен соњѓы кезде М±хам-
бет шариѓатын ‰йрене бастап...оќу ќ±ра-
лын ќ±растыруѓа кірістім, меніњ б±л іске

кірісуіме таѓы бір себеп болѓан нєрсе –
ќазаќ молдаларыныњ μздері де ќолдарын-
даѓы кітаптарыныњ ќолайсыз екенін мой-
ындады...арабша жазу мен ќ±дай пары-
зын кμбінесе шала сауатты ќазаќтар не-
месе шетелдіктер ‰йретеді...оныњ ‰стіне
осы пєнге (дін пєніне ж.к) тиісті ешбір оќу
ќ±ралдары жоќ – б±л ќазірдіњ μзінде-аќ
ќазаќтыњ жас буындарына μте жаман єсер
етіп жатыр, ал келешекте одан да кμбірек
єсер етуі м‰мкін. Міне осыныњ бєрін еске

ала келе...ќ±дай парызын єрбір м±сыл-
манныњ білуіне міндетті мμлшерде
‰йреткісі келетін ќазаќ ‰йлерініњ жєне б±л
пєн оќытылатын орыс-ќазаќ мектеп-
терініњ ќолданатын ќ±ралы ретінде μзініњ
алдына ќойѓан маќсатына сай келеді деп
сенуге батылым барады, ал оны жай
ќазаќтар ѓана емес, сонымен бірге, ќазаќ-
тыњ кμптеген беделді молдалары да ма-
ќ±лдап отырѓандыќтан, ол ќазаќ даласын-
да кењ ќолданылады-ау деймін"

Осы оќулыѓын Ы.Алтынсарин алдын
ала дін жолындаѓы сауатты ауылдарѓа
беріп олардыњ ой-пікірлерін білгені жай-
лы да осы хаттардан біле аламыз. ¦лы
¦стаз μзініњ 1882 жылѓы 19 ќарашадаѓы
досы А.А.Мазохинге жазѓан хатында: "Жас
молдаѓа меніњ дін оќуы жμніндегі ќолжаз-
ба оќу ќ±ралымды жіберсін дењіз немесе
μзіњіз жібере ќойыњыз" Немесе Ы.Алтын-
саринніњ 1882 жылѓы 2 желтоќсанындаѓы
Торѓай ќаласынан В.В.Катаринскийге
жолдаѓан хатында: "Меніњ ќ±дай парызы
жμніндегі оќу ќ±ралым туралы Николай
Ивановичтан (Ильминскийден) осы к‰нге
дейін еш хабар ала алѓан жоќпын" деу-
лері дєлел.

Медресе мен мектептердегі дін пєнінен
баѓдарлама мен оќу ќ±ралын дайындау-
ды кезінде μз басшылыѓына алѓаны тура-
лы 1883 жылѓы 13 ќањтардаѓы Торѓай
ќаласынан Н.И.Ильминскийге жазѓан ха-
тында: "Мен дін оќытушыларыныњ баста-
уыш медреселер мен біздіњ мектептерімі-
зде ќолданылып отырѓан баѓыты осы
к‰йінде ќала беруге тиісті емес, сондыќ-
тан оларѓа дінніњ негізгі ережелеріне
ќайшы келмейтін жєне мазм±ны жаѓынан
м±сылмандардыњ рухына жєне ойлары-
на сай келетін (єйтпеген к‰нде ондай оќу
ќ±ралдары м±сылман мектептерінде ќол-
данылмас та еді) программа мен оќу ќ±ра-
лын жасап беру керек деген ойдамын"

Н.И.Ильминскийге жазѓан таѓы бір ха-
тында (1883ж. 15 ќырк‰йек Орынбор ќала-
сы): "Ќазаќтарѓа М±хамбет дінін кμбінесе
‰йде оќыту ж±мысына арналып ќ±расты-
рылѓан кішкене оќу ќ±ралымды мен Сізге
кеше ѓана жібердім, м±ндай кітапты 1000-
2000 данасын бастырып алу ќаншаѓа
т‰сетінін білдірсењіз екен деп μтінген едім".
Б±л арада ислам дінін оќу орындарында
ѓана емес μздігінен ‰йде отырып ‰йрену-
ге арналѓан оќулыќтар жайлы ¦лы ¦стаз
сμз ќозѓап отыр.

Ы.Алтынсарин μмірініњ соњѓы к‰ндері-
не дейін ењбек бабында да, μз басы да

ислам дінініњ жолында болѓанын барлыќ
29 жылдаѓы жазѓан хаттарынан кμріп отыр-
мыз, єсіресе соњѓы хаттарыныњ мазм±н-
дары да кує. Тіпті кейбір хаттарында
ќ±дайѓа сыйынып кμрегендік білдіреді.
Ы.Алтынсарин μзініњ 1884 жылѓы 14 аќпан-
даѓы Ќостанай ќаласынан В.В.Катаринс-
кийге жолдаѓан хатында: "Ќолѓа алып
ж‰рген ісімізге тым болмаса, таѓы да 5
жылдай ќызмет істесем бе деп едім, біраќ
м±ны ќ±дай біледі даѓы. Шынында да
±стаздыњ алладан с±раѓаны, тілегені келді
дєл 5 жыл 5 айдан соњ Ыбырай Алтынса-
рин д‰ниеден озды. ¤зі д‰ниеден озѓан-
мен аѓартушылыќ жолда европалыќ білім
дењгейіне ќол созѓан, ќазаќ жастарына
оќудыњ шамшыраѓын ќолына ±статулы,
б‰гінгі жас ±рпаќ осы жолдан таймаќ емес.

Ы.Алтынсарин μмірдегі μз маќсатын
1884 жылѓы 14 ќырк‰йектегі Орынбор ќала-
сынан Н.И.Ильминскийге жолдаѓан хаты-
нан кμреміз. Онда: "...ќ±дай басыма не сал-
са да, мен к‰шімніњ жеткенінше туѓан елі-
ме пайдалы адам болайын деген негізгі
ойымнан, талабымнан ешуаќытта да ќай-
тпаймын...м‰мкіндігі болѓан жерде ќазаќ
халќыныњ елдігін б±зып, болашаѓын
б‰лдіріп жатќан жауыздыќќа ќарсы к‰рес
беру керек" деуі кμп нєрсені ањѓартады.
Елініњ есіл ерлері ѓана осылай айтып
Ы.Алтынсариндей халќына ќалтќысыз
ќызмет етеді.

1889 жылѓы 20 аќпанындаѓы Орск ќала-
сынан В.В.Катаринскийге жазѓан хатында:
"Біздіњ Белонов Александр Григорьевич...
оќушылар мектебініњ 3-ші жєне 4-класта-
рында оќушылардыњ ќарсы болуына
ќарамастан, бір ай бойы інжіл мен оныњ
парыздарын уаѓыздай бастапты. Осыныњ
нєтижесінде оќушылар оќудан бас тарта
бастапты. Єсіресе, осы соњѓы жаѓдай
жμнінде меніњ ж‰регім сыздайтын себебі
– оќытушылар мектебі біздіњ оќытушыла-
рымыздыњ барып т‰сетін мектебі еді,
б±лар сонда белгілі бір білім алып, ќазаќ
халќыныњ т±рмысына, шынында да, пай-
далы болѓан болар еді. Олар, Александр
Григорьевичтіњ тілегеніндей, тез араныњ
ішінде христиан дінін таратушылар болып
шыѓа алмаѓанмен де д‰ниені д±рыс тану-
ды таратып, фанатик идеяларѓа ќарсы
т±ра алатын, ќазаќ халќыныњ аќыл-ойы
мен экономикасыныњ дами беруіне кμмек-
тесе алатын адамдар болар еді. Міне осы-
лардыњ бєрі м±ндай епсіз, жарым есті бас-
шылыќ салдарынан жойылып кетуі м‰мкін.
Ќатты айтып отырѓаныма кешірім етіњіз,
ќайтейін, ішім к‰йеді!"

ЌР ¦лттыќ ѓылым академиясыныњ си-
рек кездесетін кітаптар мен ќолжазбалар
бμлімінен (К-379, №2, 23-бет) Ы.Алтынса-
ринныњ б±рын еш жерде жарияланбаѓан
тμрт шумаќ μлењін таптыќ. ¤зін жμнсіз "шо-
ќынды", "кєпір" деген желауыздарѓа аѓар-
тушы ќатты ќапаланып жазѓан.

...Аласы аѓайынныњ алањдатты,
Кμре алмай кμп ішінен жамандатты.
"Шоќынды", "крест таќты", "єй кєпір" деп,
Аузына келгенді айтып баќты...
Надандыќ ќандай "ќызыќ" ќарап

т±рсањ,
Кμњілі соќыр кμрмейді кμзге ±рсањ,
Бабын тебед жаныњды ќ±рбан ќылсањ...
Бар айыбым баласын оќытќаным
Орыстыњ біліміне тоќытќаным,
"Білімсіз кењімейді керегењ" – деп
Айтќанымнан атандым "кєпір-залым"
Білдірген де сен едіњ білім жолын,
Шалќыѓан жалындай боп кμкірегім,
Ќаларсыњ μзіњ жанып, μзіњ сμніп,
Ѓ±мырдыњ аяќтасањ текірегін...(бас аяѓы

єзір табылмаѓан μлењ)
Б±л μлењді кезінде 1947 жылы арнайы

экспедиция ±йымдастырылып Ќостанай
μњірін зерттеген. Б±л экспедицияда М.Ха-
кімжанова да болѓан. Б±л μлењді М.Хакім-
жанова Мењдіќара ауданы, Ќараќоѓа ауыл
кењесіне ќарасты "К‰зек шоќ" колхозында
т±ратын Ахмет Жансаќал±лынан айтќаны-
нан жазып алѓан. Ал Ахмет Жаќып аќын-
ныњ айтуынан алѓан. Жаќып аќын 1941
жылы соѓысќа кетіп оралмаѓан.

¦лы ¦стаздыњ білім жμніндегі терењ де,
кењ кμлемдегі ой-пікірлері, оќу, тєрбие са-
лаларындаѓы іс-шаралары, ќойѓан маќ-
сат-міндеттері б‰гінгі заманымыздыњ,
ќоѓамымыздыњ ќажеттілігінен туындап
отырѓан талаптарѓа єбден ‰йлесімді. Олай
болса, ќ±ндылыѓы жылдар μткен сайын
еселене т‰сетін ¦лы ¦стаз м±раларынан
ешќашан ќол ‰збейік.

Ќалќаман  ЖАЌЫП,
А.Байт±рсын±лы атындаѓы

Ќостанай мемлекеттік университетініњ
профессоры, философия
ѓылымдарыныњ кандидаты.
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Ы.Алтынсаринніњ
175 жылдыќ
мерейтойына орай
μткен
"Ы.Алтынсарин
м±расын зерттеу
бойынша
оќушылардыњ
ѓылыми
ж±мыстарыныњ
облыстыќ
байќауында"
Арќалыќ
ќаласындаѓы
Ы.Алтынсарин
атындаѓы
гиназияныњ 10
сынып оќушысы
А.Ахметсапаева
бірінші орынды
жењіп алды.

–  А.Байт±рсынов
атындаѓы ЌМУ
профессорлары
жоѓары баѓалады.
Шєкіртімніњ ѓылыми
ж±мысын сєтті ќорѓаѓанына ќуаныштымын, ѓылыми
кењесшісі Ы. Алтынсарин атындаѓы Арќалыќ мемлекеттік
педагогикалыќ институты  м±ражайыныњ директоры
Пернег‰л Єлімќызы.

 "Ќырѓыз хрестоматиясы" 1879 жылы жазылѓан. Б±л ±лы
аѓартушыныњ балаларѓа арнаѓан алѓашќы ењбегі. Кітапта
бірыњѓай шаѓын єњгімелер берілген.

 Аќерке осы ењбектерді "Ќоѓам єлемі", "Жаћан єлемі",
"Жан єлемі", "Єлеуметтік єлем" деп тμрт топќа бμліп
±тымды ќарастырѓан, – дейді жас ѓалымныњ жетекшісі
Роза Кєрбозќызы.

 Жењімпаз – бірінші дєрежелі диплом, сертификат,
сенсорлыќ ±ялы телефон, жетекшісі – "Алѓыс хат",
"Ќазаќстан тарихыныњ энциклопедиясы" кітабымен
марапатталды.

 Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Мерейлі ±стаз бен шєкірт.
Суретті т‰сірген автор.

Жас ѓалымныњ
жењісі

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Міне, осындай атпен "¤рлеу"
біліктілікті арттыру ¦лттыќ орта-
лыѓы" АЌ филиалы Ќостанай об-
лысы бойынша педагогикалыќ
ќызметкерлердіњ біліктілігін арт-
тыру институтында салтанатты
т‰рде кμрме ашылды. Кμрмеге
μњіріміздегі  білім беру, мєдени-
ет саласыныњ ќызметкерлері, сол
секілді ±лы ±стаздыњ μмірі мен
шыѓармашылыѓын зерттеумен
айналысып ж‰рген ѓалым-ма-
мандар ќатысты. Кμрмені
"¤рлеу" біліктілікті арттыру
¦лттыќ орталыѓы" АЌ филиалы-
ныњ директоры М.Слесарь
ашып, осы орталыќтыњ  екі жыл
бойѓы жерлесіміз, аѓартушы пе-
дагог Ы.Алтынсаринніњ педагоги-
калыќ м±расын зерттеу, насихат-
тау барысындаѓы атќарѓан ж±мыс-
тары, зерттеулері туралы айтып
μтті. Ал, Ќазаќ КСР-ніњ  білім беру
саласыныњ ‰здігі, Ы.Алтынса-
ринніњ артына ќалдырѓан м±ра-
сын зерттеушілердіњ бірі  Беген
Кμпеш педагогтыњ Торѓай, Ќоста-
най μњірлерінде мектеп ашудаѓы
атќарѓан ењбегі,  кєсіптік учили-

"Ы.АЛТЫНСАРИН:
аѓартушы, демократ, педагог"

щелер,   ќыз балаларѓа арналып
ашылѓан  білім беру мекемелері
туралы жан-жаќты айтып берді.
ЌМПИ-ныњ ќ±рметті профессоры
Ќуаныш Орманов болса Ы.Ал-

тынсаринніњ педагогика сала-
сындаѓы ќалдырѓан зор м±расы,
ќаѓидалары, ќосќан ‰лесі  б‰гінгі
к‰ні де μзініњ μзектілігін жоймаѓа-
нын, осындай іс-шаралар педа-

гогтыњ   педагогика саласындаѓы
ењбегін, ізгі дєст‰рін єрі ќарай жа-
лѓастыруѓа зор ыќпал беретіндігін
жеткізді.

– Осы кμрменіњ таѓы бір ерек-

шелігі сол,   кμрме бір аптаѓа со-
зылады.  Содан кейін кμрме  єрі
ќарай виртуалды болып, халыќа-
ралыќ т±рѓыда  жалѓасын таба-
ды. Халыќаралыќ кμрмеге Ќазаќ-

станнан  Ы.Алтынсарин атын-
даѓы мемориалдыќ м±ражай,
Ырѓыз, Торѓай  жєне  Ресейдіњ
Омбы, Орынбор, Троицк ќалала-
ры ќатысатын болады.   Омбы,

Орынбор, Троицк ќалаларыныњ
μкілдері, мамандары, ѓалымда-
ры  осы ќалаларда Ы.Алтынса-
ринніњ  студент  ретінде оќып,
білім алѓаны,  сол кезде ашыл-

Г‰лназым
      САЃИТОВА

Г‰лназым
      САЃИТОВА

ѓан мектептерге Орынбордаѓы
м±ѓалімдік семинарияныњ педа-
гог мамандарды  даярлауы тура-
лы, ал троицкілік єріптестеріміз
ќазаќ бірлестігі жайлы  мєлімет-
терін, бейнекμріністерін, дерек-
терге толы  таѓылымды матери-
алдарын ±сынатын болады,–
деді "¤рлеу" біліктілікті арттыру
¦лттыќ орталыѓы" АЌ филиалы
Ќостанай облысы бойынша пе-
дагогикалыќ ќызметкерлердіњ
біліктілігін арттыру институты ди-
ректорыныњ оќу-єдістемелік
ж±мыс  жμніндегі  орынбасары
Г‰лбану С±лтанѓазина.

Кμрмеге  Ы.Алтынсаринніњ
μмірі, шыѓармашылыѓын баян-
дайтын т‰рлі жєдігерлер, мектеп
ашудаѓы   тиісті ќ±жаттар, ќолжаз-
балары ќойылѓан жєне Ы.Алтын-
саринніњ шыѓармалары да орын
алѓан. Сол секілді  ±стаздыњ
μмірінен сыр шертетін Ы.Алтын-
сарин атындаѓы мемориалдыќ
м±ражайдыњ  м±раѓат ќорынан
алынѓан  материалдар, фотолар
да кμрмеден табылды.

Осы кμрме аясында  Ы. Алтын-
саринніњ туѓанына 175 жыл то-
луына арналѓан шыѓармалар
байќауыныњ ќорытындысы да
шыѓарылды. Жењімпаздар мара-
паттарѓа ие болды.

 Ќазаќтыњ ±лы жазушысы, аќын, т±нѓыш пе-
дагог – Ы. Алтынсаринніњ аты  елге белгілі. Ол
ќазаќ тарихында μзін-μз ќалдырѓан ќоѓам ќай-
раткері. Ауданымыздыњ аты ±лы аѓартушыныњ
тегімен аталады. Кμптеген кітап-оќулыќтарда
±лы ±стаздыњ туѓан жері – Торѓай, Затобол деп
беріледі, шын мєнісінде Ыбырай атамыздыњ
туѓан жері – Щербаков ауылынан 7 шаќырым-
да орналасќан Мезгіл жері. Б±л –  Ыбырай Ал-
тынсаринніњ наѓашы атасы атаќты би Балѓо-
жа Жањбыршы±лыныњ ауылы. Ќазіргі танда
Ыбырай бабамыздыњ туѓан жерінде ескерткіш
тас орнатылып, "Омар ќ±дыѓы" ќалпына
келтірілді. Сонымен ќатар аудандыќ жастар
ресурстыќ орталыѓы мен "Жасыл Ел" ењбек
жасаѓыныњ сарбаздары аталмыш орынды μз
ќамќорлыѓына алды.

Биылѓы жыл ауданымыз ‰шін μте ерекше
болды. Облыстыќ жєне аудандыќ кμлемдерде Ыбы-
рай Алтынсаринніњ 175 жылдыѓы тойланды. Алтын-
сарин μњірі, єсіресе Щербаков  ауылы т±рѓындары
‰шін шілде айында айтулы тарихи оќиѓа болды:    ауыл-
да Ы.Алтынсаринніњ атымен аталѓан саябаќ, соны-
мен ќатар Ы.Алтынсарин мен ¦лы ±стаздыњ атаќты
немересі М.Хакімжановаѓа арналѓан м±ражай ашыл-
ды. Саябаќ пен м±ражайдыњ ашылу салтанатына
аудан єкімі Б.Ахметов пен облыстыќ мєслихат хатшы-
сы С.Есжанов ќатысып, т±рѓындарѓа игі тілегін білдірді.

– Б‰гін біз ‰шін ерекше к‰н. Аса атаќты, тарихта μз
ізін ќалдырѓан жерлесіміздіњ ќ±рметіне мєдениет жєне
демалыс саябаѓын ашќалы отырмыз. Б±л саябаќтыњ
ашылуы Ы.Алтынсаринніњ 175 жылдыѓына жєне Елор-
да к‰ніне арналады. Ќолдау кμрсетіп, демеушілік  жа-
саѓан "Темте", "Сосновый бор" шипажайы", "Джайляу

Аѓартушыѓа арналды

KZ" серіктестіктеріне алѓысымызды білдіреміз, –  де-
ген еді  саябаќтыњ ашылу салтанатында аудан єкімі
Батырбек Мыќансалыќ±лы.

Сонымен ќатар  Ы.Алтынсаринніњ 175 жылдыѓын
тойлауѓа баѓытталѓан кμптеген шаралар болып μтті.
Мєселен, аѓартушы атындаѓы Обаѓан орта мектебін-
де облысымыздыњ белгілі ѓалымдарыныњ ќатысуымен
ѓылыми-практикалыќ конференция болып μтсе, жас-
тар ресурстыќ орталыѓы мен аудандыќ ішкі саясат
бμлімімен "Біздіњ жастар" атты фотобайќауы, "Аѓарту-
шы ±стаз" атты кездесулер болып μтті. Єрине,
м±ндай игі шаралардыњ аудан жастарына, μскелењ
±рпаќќа тигізер єсері мол екені даусыз.

Сабыр МОЛДАЃАЛИЕВ,
 "Жас ¦лан" балалар ±йымыныњ кμшбасшысы.
Алтынсарин ауданы.

Облысымыздаѓы "¤рлеу" біліктілікті арт-
тыру ¦лттыќ орталыѓы" АЌ филиалы Ќос-
танай облысы бойынша педагогикалыќ
ќызметкерлердіњ біліктілігін арттыру инсти-
туты ±лы педагог Ы.Алтынсаринніњ туѓаны-
на 175  жыл толу ќ±рметі мен оныњ шыѓар-
машылыѓын насихаттау, сонымен бірге
±лттыќ "Мєњгілік ел" идеясын ж‰зеге асыру
аясында   байќау μткізді. ‡ш номинация
бойынша  ±йымдастырылѓан  байќауѓа
білім, мєдениет саласы ќызметкерлері мен

мамандарынан  елуден аса ењбек келіп
т‰сті.   Ѓылыми-єдістемелік  баѓыттаѓы ма-
ќалалар арасында  Ќостанай педагогика-
лыќ колледжініњ оќытушысы  Т.Ткаченко-
ныњ ењбегі ‰здік деп танылып, бірінші орын-
ѓа ие болды. Ал аќпараттыќ-єдістемелік ба-
ѓытта  Ќостанай ќаласындаѓы М. Горький
атындаѓы гимназияныњ м±ѓалімі Г.Тор-
ѓаева жењімпаз атанды. ‡шінші аќпараттыќ
баѓыттаѓы номинацияда  Ы.Алтынсарин
атындаѓы Рудный єлеуметтік-гуманитарлыќ
колледжініњ оќытушысы  П.С‰йінкина, Ќос-
танай ќаласындаѓы "Дарын" орталыѓыныњ
жетекшісі А.Сайпилова ‰здік болды.

Байќауда баѓы жанѓандар
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Мектепішілік іс-шараларда
"Ата-ана рμлін жандандырудыњ
жањаша баѓыт-баѓдары ќандай
болмаќ?" деген с±раќќа жауап
беру ‰шін оќушыныњ ой-μрісін,
білімін дамыту,  тєрбие ж±мы-
сына ата-аналарды кμбірек тар-
ту, ата-ананыњ бала алдындаѓы
жауапкершілігін терењірек ±ѓын-
дыру ќажет. Ќоѓамда орын ала-
тын киелі шањыраќ – мектеп,
оныњ басты механизмі – педагог,
онда білім алып, тєрбие жемісін
бойына сіњіруші – оќушы.  Ал
сол оќушыѓа ата-анадан артыќ
ќамќор кім бар? Сол ќамќорлыќ-
ты кейде орындап, кейде ќоѓамѓа
сілтей салып,  м±ѓалім: "Ата-ана
кінєлі", ал ата-ана: "М±ѓалім
кінєлі" деп  айтарымыз таѓы бар.
Баланыњ тєрбиесіне жауапкерші-
лікпен ќараѓанымыз жμн. Ол
‰шін мектептіњ барлыќ іс-шара-
ларына ата-ананы тарта біліп,
оныњ жауапкершілігіне кμбірек
істер мен міндеттер бμліп бер-
генде ѓана μз жауапкершілігі мен
мектеп ауќымындаѓы істерге
кμњіл бμліп  ќарайтын болады.
Мектеп, ата-ана, оќушы ‰штігі
ж±мыс істеу ‰шін ќандай баѓдар
болу керек? Єрине, мектепте
ж±мыс ж‰ргізетін ата-аналар ке-
њесі, мектеп єкімшілігініњ рефор-
малары мен баѓдарламалары,
тікелей ата-аналар комитетініњ

атќарар істерініњ міндеттері
μзара байланыста болуы шарт.
Ол ‰шін белсенді т‰рде ата-ана-
ларды ж±мысќа тартќан жμн.
Кейде ж±мысбасты болып ата-
ана мектептіњ істеріне бір жаќ-
ты ќарауы да м‰мкін, соѓан
ќарамастан ата-ананыњ м‰мкін-
дігін ескере отырып, мектептегі

іс-шараларѓа араласу жоспарын
ж‰йелеп алѓан д±рыс.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті Н.Назарбаевтыњ  би-
ылѓы Жолдауында  "Мен жаста-
рымызды ж±мысшы маманды-
ѓын белсенді мењгеруге шаќыра-
мын.  Ж±мысшы мамандыќта-
рын мењгеру керек. Кезінде мен
де ж±мысшы киімін киюден бас-
тадым, домна пеші от-жалыны-
ныњ жанында т±рдым. ‡лгі алыњ-
дар! Жылдар μтеді, біраќ, осы
μмірлік тєжірибелеріњ, сендер
ќандай μмір жолын тањдап алсањ-
дар да, міндетті т‰рде кєделе-
ріње жарайды", – деп орынды
айтќан.

Былтырѓы  2015-2016 оќу жы-
лында мектебімізде тоѓызыншы
сыныпты ќырыќ екі оќушы
аяќтады. Соныњ он жеті оќушы-
сы  т‰рлі колледждерге оќуѓа
т‰сті. Техникалыќ мамандыќты
жеті, байланысты бір, педагоги-
калыќ мамандыќты ‰ш, темір-
жолшы мамандыѓын екі, ауыл
шаруашылыѓы мамандыѓын ‰ш
оќушы тањдады. Бір оќушымыз
Т‰ркияныњ Испарта ќаласындаѓы
Мекке-Ќ±ран курсына  т‰сті.

Ќазіргі тањда мамандыќты
оќушылар μз ќалауымен емес,
ата-ананыњ ќалауымен тањдай-
тын болды.   Кμпшілікке топы-
раќ шаша алмаймыз, алайда,

шындыѓы сол – мамандыќ тањ-
дарда ата-аналар балаларыныњ
білім дењгейіне, ќабілетіне ќара-
майды, "Сен жоѓары оќу орны-
на барасыњ, оќи аласыњ", – деп
‰гіттейді.  Мєселен, алысќа бар-
май, μзіміздіњ Аманкелді ауда-
нын алатын болсаќ, біздіњ ауда-
нымызда кейбір мамандыќтар
жетіспейді.  Атап айтсаќ, меха-
низатор, дєнекерлеуші, аспаз-
шы, шаштараз, тоњазытќыш
жμндейтін шебер жєне таѓы бас-
ќа мамандар жоќтыњ ќасы. Біз,
жалпы осы аталѓан мамандыќ-
тарды оќытатын колледж м±ѓа-
лімдерімен, маман иелерімен жиі
кездесулер μткізіп, сол маман-
дыќтар жайлы, оныњ ќоѓамдаѓы
орны мен мањызы тμњірегінде
оќушыларѓа бейнероликтер,
слайдтар кμрсетіп,  таныстыру
арќылы баѓыт-баѓдар береміз.
Біраќ, осы ж±мысымыздан
оњтайлы нєтиже кμре алмай
отырмыз, μйткені мамандыќ тањ-
дауда  ата-ананыњ ыќпалы басым.

Болашаќта ел т±тќасын ±стай-
тын азаматтардыњ болашаќ ма-
мандыѓын аныќтауѓа баѓыт-баѓ-
дар беру – б‰гінгі к‰н  тєрті-
бінде т±рѓан мањызды мєселе-
лердіњ бірі.  Мектеп оќушылары-
на кєсіби баѓдар беру ж±мыста-
ры ќайтадан жандана бастады.
Мамандыќты саналы тањдауда
адамныњ ќабілеттілігініњ де
‰лкен мањызы бар. Ол адамныњ
психологиялыќ т±рѓыдан алѓан-
да мамандыѓына деген ќызыѓу-
шылыѓына,  алѓан баѓытыныњ
ќ±ндылыѓына, кєсіптік жоспа-
рына, сеніміне байланысты.
Мектеп оќушыларыныњ маман-
дыќ тањдауда д±рыс баѓыт алу

мєселесі мектептіњ психология-
лыќ ќызмет аясында ж‰ргізілетін
ж±мысќа да байланысты. Бала
‰шін болашаќ мамандыѓын  тањ-
дау  μмірлік  жолын д±рыс тањ-
даумен  бірдей. ¤кінішке ќарай,
біз, балалардыњ  мамандыќ тањ-
дауы  аќылмен емес, біреудіњ
сμзіне ере отырып немесе ата-
анасыныњ ыќпалымен, "ќай жер-
ге оќуѓа т‰су оњай" деген кμзќа-
расымен болып жатќанын бай-
ќаймыз. "Осы мамандыќты тањ-
дауыма ата-анам себепші болып
еді. Енді μз ќалауыммен екінші
мамандыќта оќып ж‰рмін", – де-
ген сияќты сμздерді к‰нделікті
μмірде жиі естиміз. Д±рыс тањ-
далмаѓан мамандыќ – мамандыќ
иесініњ μзіне ѓана емес, ќоѓамѓа
да кері єсерін тигізетінін ±мыт-
паѓанымыз жμн. Білім жєне
ѓылым министрлігініњ  мєліметі-
не ќараѓанда, жоѓары оќу орнын
бітірген т‰лектердіњ елу пайызы
μз мамандыѓы бойынша ж±мыс
істемейді екен. Б±л дегеніњіз
мемлекеттіњ болашаќ маман да-
ярлауѓа грант негізінде оќыту
‰шін ел ќазынасынан бμліп жат-
ќан ќаражатыныњ елу пайызы
желге ±шады дегенді мењземейді
ме? Ата-ананыњ баланы оќытуѓа
ж±мсаѓан аќшасын былай ќой-
ѓан кезде, ‡кіметтен грантќа
бμлінетін ќыруар ќаржыныњ елу
пайызы тиімсіз ж±мсалады де-
генді білдіреді емес пе. Олай бол-
са, елу пайыз студентті жоѓары
оќу орындары текке оќытќан
болып шыќќан ѓой.

Єрбір оќушыныњ жеке ќабі-
леті мен ерекшелігін, м‰мкін-
дігін, шеберлігін, ќызыѓушылы-
ѓын ескеріп, баѓыт-баѓдар, жеке-
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леген мамандыќтар туралы терењ
білім беру – біздіњ басты мінде-
тіміз. Ал, мектебіњде ќанша
оќушы болса, сонша оќушыныњ
жеке ќабілетін, бейімділігін аныќ-
тап, баѓыт беріп отыру, маман-
дыќты д±рыс тањдауѓа жол сілтеу
–  ‰лкен мєселе.

Ќ±рметті аѓайын, бала тєрбие-
сі – біздіњ μміріміздегі ењ басты
міндетіміз.  Бала – біздіњ болаша-
ѓымыз, с‰йікті Отанымыздыњ та-
рихын жањѓыртып жањадан жаза-
тын да, іргетасын ныќтап, ќабыр-
ѓасын ќатайтатын да солар.
¦рпаќ жалѓастырып, келешектіњ
бесігін тербететін де ата-ана, ке-
лер ±рпаќты білім б±лаѓымен су-
сындататын – ±стаз, ењбек адамы,
жетекшілер де ата-ана мен ±стаз-
дар. Б±л аз десењіз, бізге с‰йеу
болатын тірегіміз де солар емес
пе?! Сондыќтан бала тєрбиесіне
немќ±райлы ќарамай, б±л істі
неѓ±рлым тізе ќосып біріге оты-
рып ќолѓа алѓанымыз жμн болар.
"Сен салар да, мен салар" деп
ж‰ріп, негізгі маќсатымызѓа ќол
жеткізе алмай, бармаѓымызды
тістеп ќалып ж‰рмейік. Ќоѓамы-
мыздыњ ќарќынмен дамуына
оныњ єр м‰шесі шама-шарќына
ќарай атсалысуѓа тиісті. Ал оныњ
ењ бір белді буыны – бала тєр-
биесі. Сондыќтан, осы салада ќол
жеткен жетістіктеріміз бен кері
кетірер кемшілігімізді ортаѓа
сала отырып, бел шеше кірісейік,
аѓайын.

 М. ЄБДІКОВ,
Б.Ќолдасбаев атындаѓы

жалпы білім беретін орта
мектебі  директорыныњ тєрбие

ісі жμніндегі орынбасары.
Аманкелді ауданы.

Мектеп  басшыларыныњ
±йымдастыруымен  оќушылар
мен  м±ѓалімдерден  ќ±ралѓан
экспедиция  кμршілес  жатќан
Жанкелдин  ауданына  жол  тарт-
тыќ.   Кμз  алдымда  ќуањ  тарт-
ќан  сары  дала. ¦шќан  ќ±стыњ
ќанаты  талатын, жортќан т±лпа-
рыныњ  т±яѓы  тозатын  неткен
±шы- ќиыры  жоќ  кењ  алќап.  Б±л
топыраќта  кімдер  μмірге кел-
меді, кімдер адам тμзгісіз з±лмат
заманды басынан кешірмеді де-
ген  оймен   келе  жатып, кμрші
ауданѓа жаќындап  ќалѓанымыз-
ды  да  байќамай  ќалыппын.
Жол  бойы єйгілі  "Татр"  шайќа-
сы  болѓан тарихи жерге аялдап,
суретке т‰суді жμн кμрдік. ¦лы
т±лѓалардыњ  жатќан  жеріне,

киелі  топыраѓына  ќол  жайып
μттік.

Бізді Ы.Алтынсарин м±ражай-
ыныњ алдынан Торѓай м±ражай-
лар кешенініњ  директоры  Г‰лба-
ну Сєрсекеева к‰лімдеп,  ќ±шаќ
жая  ќарсы  алды. Алдымен  Тор-
ѓай  топыраѓыныњ  киелі  жерлері
туралы, б±л  μлкеде  туѓан  аќын-
жазушылар  жайлы, сонымен
бірге  Алаш  арыстары – Ахмет
пен  Міржаќып, Торѓай  даласы-
на  ењ  алѓаш  білім  жарыѓын
алып  келген  даланыњ  дара  ±ста-
зы  Ы.Алтынсарин  жайлы  біраз
маѓл±маттар  берді. Одан  єрі
Ы.Алтынсарин  м±ражайынан
бастап, сол  жерде  шоѓырланѓан
Ахмет  пен  Міржаќыптыњ,  Шаќ-
шаќ±лы  Жєнібектіњ  жєне он ‰ш

жасынан бастап аќын атанѓан
Н±рхан Ахметбеков м±ражайла-
рын аралап, ерекше  бір  ой
ќ±шаѓында ќалдыќ. Біз м±ражай-
ларѓа ќойылѓан єрбір экспонат
туралы  мол маѓл±маттарын тыњ-
дадыќ. Мені ол кісініњ  μте білімді,
Торѓай тарихын терењ білетіндігі,
бір емес бірнеше м±ражайдыњ
сол ќалпында саќталуы, єр зат-
тыњ тарихи  ќ±ндылыќтарына
ерекше  мєн  берілуі  тањќалдыр-
ды.  Одан  єрі  Ы.Алтынсарин
атындаѓы  жалпы білім беретін
орта мектепке барып, ±жым ±стаз-
дарымен тілдесіп ќайттыќ. Мек-
тептіњ  алдында  арнайы  орна-
тылѓан  телескоп  ќ±ралымен
саяхатќа  барѓан  оќушылар  ас-
пан  єлеміне  шолу  жасады.

 Алтынай ЌАНАФИНА,
Ы.Алтынсарин атындаѓы
жалпы білім беретін орта

мектептіњ бастауыш сынып
м±ѓалімі.

Таѓылымды саяхат
Ы.Алтынсаринніњ туѓанына 175 жыл толѓанына орай

Ы.Алтынсарин атындаѓы жалпы білім беретін орта
мектебі Жанкелдин ауданына м±ражайларѓа саяхат
жасады.

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

Шетелде оќып келген жастар

"Халыќаралыќ алмасу жєне ынтымаќтастыќ
баѓдарламалары: м‰мкіндіктер мен перспективалар"
таќырыбында Рудный индустриялдыќ институтында IАESTЕ
баѓдарламасы жєне академиялыќ ±тќырлыќ бойынша
студенттермен дμњгелек ‰стел μтті.

Басќосуды "Электроэнергетика жєне жылуэнергетика" кафедрасы-
ныњ мењгерушісі, т.ѓ.д. З.Хабдуллина алѓысμзімен ашты. Халыќара-
лыќ ассоциация таѓылымдамалыќ ауысу баѓдарламасы бойынша
μткен инженерлік мамандыќтарда білім алып жатќан студенттер жєне
"Мєњгілік Ел" орталыѓыныњ м‰шелері баяндама жасады.  Бекжан Бе-
рікбаев, "Электроэнергетика" мамандыѓыныњ 4 курс студенті, Т‰ркия
Университетінде, сонымен ќатар Ќазыбек Н±рѓожин "Электроэнерге-
тика" мамандыѓыныњ 4 курс студенті, Измир ќаласындаѓы Эгей уни-
верситетінде тєжірибеден μткен. Олар студенттермен μздерініњ ал-
ѓан єсерлерімен жєне игерген кєсіби тєжірибелерімен бμлісті.

Кездесу барысында РИИ студенттерініњ алдында AGH ѓылыми-
техникалыќ университетініњ  (Краков ќ., Польша) студенттері де
баяндама жасады. Баяндамаларында РИИ зертханалыќ жабдыќта-
рында жасаѓан зерттеу ж±мыстарын μткізгендері жайында, ќала
т±рѓындары, ±лттыќ мєдениет жайлы алѓан єсерлерін жеткізді.

Студенттер дμњгелек ‰стел барысында μздерініњ алѓан єсерлерімен,
жања идеяларымен, ойларымен жєне ±сыныстарымен бμлісіп, μткізген
ѓылыми-зерттеу ж±мыстарыныњ елге берер кμмегін тілге тиек етті.



19 ќазан 2016 жыл 9
ТАРИХ-ТАЃЫЛЫМ

Таяуда Торѓай шаћарын-
да таѓылымды бір той μтті.
Той болѓанда  ас ішіп, аяќ
босату емес, кешегі баћад‰р
бабаларды еске алып, рухы-
на таѓзым етуге арналѓан
мањызды шара. Дєлірегін
айтсаќ, ќазаќтыњ хас баты-
ры Жєнібек Ќошќар±лы-
мен бір туѓан Т±рлыѓ±л ба-
бамызѓа ±рпаќтары ењселі
ескерткіш орнатып, єруаќ-
тарды бір аунатып тастады.

Єлбетте, ескерткіш-белгі
ќойып, ас беру – белгілі
бір ру  басын мадаќтау,
атын шыѓару ‰шін емес,
ќайта келешек ±рпаќ μз
т‰п- тарихын біле ж‰рсін де-
ген ниеттен туѓан. Б±л жо-
лѓы кμпшілік іс-шара да
сондай ізгі маќсатты
кμздейді. Яѓни, белгі тек
Т±рлыѓ±л бабамызѓа, ке-

шегі екінші д‰ниеж‰зілік
соѓыста шєйіт болѓан боз-
даќтарѓа жєне ќуѓын-
с‰ргінге ±шыраѓан жанда-
рѓа арнап ќойылды. Б‰гінгі

±рпаќ ењ болмаса осы белгі
басына келіп рухына таѓ-
зым етсін деген ±лаѓат жа-
тыр, м±ныњ астарында.

Асылды – ардаќтау,
жаќсыны кμрмек керек.
Б±л белгі μсіп келе жатќан
кейінгі жас ±рпаќты адам-
гершілікке, имандылыќќа,
бірлікке бастайтын тєрбие
орны десек, артыќ айтќан-
дыќ емес.

"Торѓай елі" энциклопе-
диясында белгілі тарихшы-
жазушы ¤мірзаќ Жолым-
бетов: "Ќошќар±лы Т±р-
лыѓ±л – ќазаќ халќыныњ
жоњѓар басќыншыларына
ќарсы азаттыќ к‰ресініњ
ќаћарманы – Шаќшаќ
Жєнібек тарханныњ туѓан
аѓасы. Орта ж‰з ќ±рамын-
даѓы арѓын тайпасыныњ мо-
мын руынан шыќќан. Ата-
сы Шаќшаќ Аманжол±лы
"Ењсегей бойлы ер Есім"
атанѓан Есім хан ќолбас-

шыларыныњ бірі болѓан.
Діни сауатты Т±рлыѓ±л
Б±хара мен Т‰ркістан мед-
реселерін бітірген жас
±стаздарды алдырып, Торѓ-
ай еліне ж‰йелі білім беруді

жолѓа ќойѓан. 1730-42 жыл-
дары Орынбор комиссиясы-
ныњ бастыѓы Неплюевпен
жєне шекара комиссиясы-
ныњ бастыѓы Урусовпен
орыс-ќазаќ сауда ќатынас-
тарын орнатуѓа жєне екі
елдіњ саяси байланыстарын
одан  єрі  ныѓайтуѓа баѓыт-
талѓан келіссμздерге ќатыс-
ќан. Ресей мемлекетініњ
м±раѓаттарында Т±рлыѓ±л
μмірі мен ќызметіне байла-
нысты мол деректер саќтал-
ѓан", – деп жазды.

Ал, белгілі тарихшы-
ѓалым, профессор Ирина
Ерофеева  "¦лыќтардыњ
ішіндегі ±лысы"  атты кіта-
бында:  "Тархан Жєнібектіњ
кμрнекті ќолдаушылары-
ныњ бірі жєне жазба дерек-
терде бірнеше рет ќайтала-
натын оныњ туѓан аѓасы, бір
±лыстыњ билеушісі Шаќшаќ
руынан Т±рлыѓ±л. Ол кісі
XVII ѓасырдыњ 40-шы жыл-
дарында Жєнібек Тархан-
ныњ ел ішіндегі жєне Орын-
бор єкімдігімен арадаѓы ма-
њызды ж±мыстар тынды-
руѓа барынша кμмектесіп
отырды" деген дерек келті-
реді.

Айтпаќшы,  алќалы  жи-
ынѓа  Алматы мен Астанадан,
Ќостанай мен Арќалыќтан,
μзге де μњірлерден бір топ
ќонаќтар келді. Олардыњ
арасында осы Ирина Ерофе-
ева да бар.  Ол  Торѓайдыњ
ежелгі тарихын, μлкеніњ 17-
19 ѓасырлардаѓы  оќиѓала-
рын  егжей-тегжейлі зерттеп
ж‰рген ѓалым. Б±л жолы

ѓалым тарихи мекенді μз
кμзімен кμру ‰шін арнайы ат
басын б±рыпты.

Торѓайдыњ  аты ањызѓа
айналѓан т±лѓаларыныњ бірі
– Салпы мен М‰сірептіњ
тікелей ±рпаѓы Самат
Н‰ркеев те ќ±рметті ќонаќ-
тардыњ ќатарында.

Самат Саѓи±лы елімізге
белгілі ѓалым, техника ѓы-
лымдарыныњ докторы, про-
фессор. Ќазаќтыњ Ќаныш
Сєтбаев атындаѓы ¦лттыќ
техникалыќ университетін-
де  ±заќ  жылдар  кафедра
басќарѓан, кμптеген ѓылыми
жобаларѓа жетекшілік ет-
кен...

Жалпы, сонау бір з±лмат
жылдары Торѓай табанында
μсіп-μнген бір ѓана атаныњ
ќырыќтан  астам боздаѓы
ќыршынынан ќиылѓан,
т‰тіні μшкен. Б‰гінде
ќырыќ рулы ел болып оты-
ратын атпал азаматтар
з±лым жаудыњ ќара ниеті-
нен жат жерде кμз ж±мѓан.
Б‰гін солардыњ аттары ата-
лып, рухтарына таѓзым
етілді.

Т±рлыѓ±л  бабамызѓа
ќойылѓан ескерткіш-белгіні
ашу ќ±рметі жазушы Ќой-
шыѓара Салѓарин жєне
±рпаќтарыныњ атынан Са-
мат Саѓи±лы мен Кєрімжан
Бекболат±лына берілді.
Б±дан соњ баба рухына жєне
барша єруаќтарѓа арнап
Ќостанай ќалалыќ мешіті-
ніњ бас имамы Шоќан ќажы
Ѓазиз±лы ќ±ран баѓыштады.

Єлібек
      ЫБЫРАЙ

Ескерткіш-белгі салта-
натты т‰рде ашылѓаннан
кейін шашу шашылды. Жи-
налѓандар алдында Єулиекμл
ауданыныњ ќ±рметті азама-
ты, байырѓы ±стаз Саѓын-
дыќ Досмаѓамбет±лы, Жан-
келдин ауданыныњ ќ±рметті
азаматы Орекен Алматов сμз
алды. Ал айтыскер аќын Ай-
бек Ќалиев ж‰рек жарды
жырын арнады.

Н.Ахметбеков атындаѓы
аудандыќ мєдениет ‰йінде
ќазаќтыњ бірінші тарханы
Жєнібек Ќошќар±лы тура-
лы "¦рпаќтардыњ ішіндегі
±лысы"  атты  кітаптыњ та-
ныстырылымы μтті. Кμптен
бері кμшпенділер тарихын
зерттеген Ирина Ерофеева
Жєнібек батыр мен Т±рлы-
ѓ±лдыњ тарихтаѓы орны ту-
ралы жиналѓандарѓа кењінен
баяндап берді. Сондай-аќ,
ќоѓам ќайраткері Ќойшыѓа-
ра Салѓарин Ќошќардыњ ќос
±лы туралы толѓамды сμз ар-
нады.

Той ќызыѓы м±нымен
біткен жоќ. Баба ж‰лдесі
‰шін ќазаќ к‰ресінен жарыс
болды. Жер-жерден келген
палуандар бозкілем ‰стінде
белдесіп, μзара мыќтыны
аныќтады. Б±л жолы Ќоста-
най ќаласынан келген Ерлан
Омаровтыњ баѓы жанды. Ол
Т±рлыѓ±л ±рпаќтары тіккен
бас бєйге – 200 мыњ тењгені
жењіп алды. Турнирде ж‰л-
делі орын алѓан μзге палуан-
дар да аќшалай сый-сияпат-
тан ќ±р ќалѓан жоќ.

Т‰с єлетінде Торѓайдаѓы
"Аќ бата" кафесінде Т±р-
лыѓ±л бабамыз бен оныњ ба-
ќилыќ болѓан ±рпаќтарына
арнап  ас берілді. Асты
белгілі аќын Наѓашыбай
М±ќатов ж‰ргізді. Д±ѓаѓа
жиналѓан  аѓайынныњ алдын-
да белгілі айтыскер аќындар
Марѓ±лан Оспанов пен Тоба
¤тепбаев сμз ќаѓыстырды.
Аќындар  μлењдерін оќып,
арнаулар айтты.

Осы жерде журналист
Анар Тμлеуханныњ сμзіне
жазылѓан композитор Ал-
тынбай Сейітќасымовтыњ
"Т±рлыѓ±л ±стаз" єнініњ
т±сауы кесілді. Єнді  Асыл-
болат Наѓымжан келістіріп
орындап берді.

Атаулы к‰нге орай
жарыќ кμрген  "Рухани
±стаз" шежіре кітабы
Т±рлыѓ±л ±рпаќтарына та-
ратылды.

Жанкелдин ауданы.

СУРЕТТЕ: Торѓайдаѓы
Т±рлыѓ±л  бабаѓа ќойыл-
ѓан ескерткіш-белгі.

Сурет С.Оспан±лыныњ
жеке м±раѓатынан алын-
ды.
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ѓанда мен  жыладым. Єдебиет – ќашанда
трагедия, – деді, ол, –  біз оќушыѓа ащыны
жєне ќасіретті айтќан сайын, тіпті одан да
бетер с±мдыќ д‰ниелерді жазып безін-
діреміз. Біздіњ тірлігіміз – оќырман ‰шін
бєрін ж‰ректен μткізіп, жан кешу", – деді"
(Д.Быков.) Міне, к‰рмеуі тор-бау, к‰рделі
зорлау талап!  Уаќыт талабы! Сан  ќырлы,
сан сырлы шыѓармашылыќ таѓдырлар.
Рас, бєрін бір ќалыпќа салуѓа да, μлшеп-
пішуге де жойдасыз. Осы ретте  уаќыт та-
лабын ойласаќ, тєуелсіз еліміздіњ тєубелі
тμл єдебиеті  хаќында санањ сан-саќќа
ж‰гіреді..

Туѓан єдебиетіміздіњ таѓдыр-талайы,
кешегі-б‰гінгі ќаламгерлеріміздіњ  туынды-
лары мен тірлік тынысы, пенделігі еріксіз
кμњіліње, ќиялыња оралып, кейде сол
француздармен салыстырѓыњ келеді, тіпті
салѓыластырѓыњ да келеді. Бєлкім, тμскей
ќ±рлыќтаѓы   толѓауы тоќсан француздыњ
сарабдал єдебиеті ќайда, біздіњ ќазаќ єде-
биеті ќа-й-да,  француз бен ќазаќтыњ ел
болып, етек жапќалы бергі ѓ±мыр, даму
тарихыныњ ноќта-бауы, сорап-соќпаѓы

бμлек, ќатар ќою ќисынсыз дейсіз-ау. Де-
сек те, сонау ыќылым  ѓасырлардан бас-
талѓан сμз μнерініњ ќайнар б±лаѓына
ќарап кμрсек, біздікі француздармен ‰зењгі
ќаѓыстыра алатын, иыќ т‰йістіретін мμлдір
де бірегей, шалќар  да самиян, ќазыналы
єдебиет! Француздар да м±ќым д‰ниедегі
секілді, о баста фольклордан, ыќылым-
даѓы антикадан, христиан дінінен арда
емген халыќ. IX ѓасырдыњ  соњына таман
ескі француз тіліндегі жазбалардан бас-
тау алса да, тарихшылар тек  XII ѓасыр-
даѓы ортаѓасырлыќ єдебиет француз
кμркем ойын тарих сахнасына шыѓарды
деп баѓандайды. "Роланд туралы жыр",
Роза, Т‰лкі туралы романдар, поэмалар,
рыцарлыќ  єдебиет, Тристан мен Изоль-
да, Кретьен де Труаныњ куртуаздыќ шы-
ѓармалары, труверлер жыры, XII ѓасырда
трубадурлар таѓысын таѓылар.. Ортаѓа-
сырдаѓы кемењгер аќыны Франсуа Вийон-
нан бергі небір ойшыл, жыршыл, шешен,
тарихшы жєне  зергер єдебиет баћад‰р-
лерін  санамай-аќ ќоялыќ. Ал біздіњ
ыќылымдаѓы т‰ркі жазба єдебиеті, саќ –
ѓ±н, бєдіздегі еуразиялыќ  ¦лы Дала
т‰ркілерініњ єйгілі "Орхон –  Енисей жазу-
ларынан" басталатын жаќ±ттар "т‰ркі ха-
лќы ‰шін,  т‰н ±йыќтамаѓан, к‰ндіз отыр-
маѓан, ќызыл ќанын тμккен, ќара терін
аѓызѓан, к‰ш-ќуатын аямаѓан" К‰лтегін, То-
ныкμк  ќ±лыптасындаѓы інжу-маржандары-
на  ќазаќ кμркемсμзі кіндігінен байланѓан.
Жыраулар поэзиясы: Асан ќайѓы, Ќазту-
ѓан, Доспамбет, Шалкиіз, Аќтамберді,
Б±ќар жырау, Шал аќындардыњ легі дала
μркениетініњ ораториясы еді. Бальзак
с±лу да с±рќия Парижініњ жарќылына жа-
ныѓып, т‰негіне т‰неп ж‰ргенде, біздіњ
ќазаќ  сахарасында Махамбет бастаѓан,
Дулат, Шернияз, Шортанбай, С‰йінбай,
Біржан салдардыњ жырлары  ќырандай
самѓап, м±збалаќтай ш‰йлігіп, ќырѓидай
жапырып, с±р жебедей атылды, аќ жау-
ындай нμсерлетті, н±рлы шуаќтай елжі-
ретті!  Эпостар, жыр-дастандар, ертегілер,
ќария сμздер, ањыздар мен єфсаналар,
єдеби-поэтикалыќ туындылар "єдебиет
кμшініњ ±лы с‰рлеулері" сайрап жатты!
Олар ќиянат пен кесепатќа раќымсыз,
‰стем тапќа, "хан ‰кіметіне оппозиция"
(М.Маѓауин) бола білді. Олар аймандау (Жалѓасы бар).

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

немесе  Бальзактыњ кμз жасы

(Жалѓасы. Басы газеттіњ μткен сан-
дарында).

АР-ДАУА

М±ныњ шыншылдыѓы сондай, єркім
б±дан μз μмірініњ, м‰мкін μз ж‰регініњ
кейбір ±шќындарын табады" деді Бальзак,
солай болып шыќты да.   Кμзі кμргендердіњ
жазѓан естелігіне сенсек, Бальзактыњ ќара
басы μмірге, єдебиетке алапат ќ±штар,
алпауыт жанкешті екен!

Сол ќ±штарлыќ, єсіресе єдебиетке де-
ген жойќын ынтызарлыѓы дєуірлестерін
тањдай ќаќтырѓан. Сол XIX ѓасырдыњ
ќияметќайым, д‰бірлі д‰рбелењ дєуірінде
кμркемсμздіњ зањѓар бєйтеректері бірінен
соњ бірі жарыса μсіп, єдебиетті,  прозаны
жања сатыѓа кμтерді. Ендігі жерде тєтті
романтика адамзаттыњ рухани с±ранысы-
ныњ бірден-бір эталоны болудан ќалды.
Уаќыт єдебиет майданында  шыбын жа-
нын ш‰берекке т‰йіп, сай-с‰йегі сырќы-
рап, аќ тер-кμк терге т‰спесе, ботадай боз-
дамаса  – μлмес шедевр д‰ниеге келуі екі-
талай, аттыѓа еріп, жаяудыњ тањы айы-
рылатынын ањѓартты. Б±ѓан кμп мысал-
дыњ бір мысалы осы Бальзак. М±ндай

халді єдебиет оѓыландарыныњ талайы
бастан кешкен. Айталыќ,  таѓы сол  фран-
цуздыњ єйгілі  єкелі-балалы Дюмалары.
Єке-Дюма хаќында бала-Дюма: "Бір к‰ні
єкемді г‰л баѓындаѓы с‰йікті скамейкасын-
да отырѓан жерінен кμрдім. Ењкейген к‰йі
ќос алаќанымен бетін басып ќатты егіліп
жылап отыр екен.  Ж‰гіріп ќасына бардым.

–  Єке, ќымбатты єкетайым, сізге не бол-
ды? Неге жылайсыњ?

Ол:
– Мен м‰сєпір де ќайырымды Портосты

аяймын! (Портос – "‡ш ноян" романыныњ
кейіпкері. –  Ж.А.) Оныњ иыѓына т±тас жар-
тас ќ±лады, соѓан ол  шыдас беруі тиіс.
Ќ±дай-ай,  б±л ќандай ауыр!" депті.
(А.И.Куприн)  Ал Гёте бір к‰ні хатшысынан:
"мен о д‰ниеге аттанѓанда немістер не дер
еді?" – деп, с±раса керек. Хатшы єрине
ќатты ќайѓырады дейді. – "Тіпті олай емес,
– депті,  Гёте,– Олар: "Уф!" деп, ±лы адам-
ныњ μктем ауыртпалыѓынан ќ±тылдыќ деп
бір жењілдеп ќалады. " (Р Роллан) Абай
туралы: "Бір м±саѓа мінген кісідей μњі ќашы-
њќырап, азыраќ ентіккен кісідей танауы ке-
біњкіреп, кμзі жасаурањќырайды, естір-ес-
тілместей ќып к‰њіренгенніњ ішінде
к‰бірлењкіреп кеп, жазып кеп кеткенде кμп
тоќталып ойлана бермейді де, ќайта сы-
зып т‰зетпейді де" (Т±раѓ±л Абай±лы)

Ќазаќ μмірініњ  кμркем тарихы
"Абай жолын" жазѓанда да,
жазѓаннан кейін де М.Єуезовтыњ
бастан кешкен жан азабы
Бальзактан асып т‰спесе кем
т‰спеген. Єсіресе Єуезов
коммунистік идеологияныњ
тепкісінен ќатты шаршап,
егіледі. Соѓан ќарамастан жаны
ењіреп ж‰ріп , кемењгер Єуезов
ќазаќ халќын μлмес асыл м±ра –
"Абай жолы" дєуірнамасымен
єлемдік аренаѓа алып шыќты!

Саналы ѓ±мыры кењес империясыныњ
тμрт ќ±быласы т‰гел, "ќой ‰стінде боз тор-
ѓай ж±мыртќалаѓан" заманында μткен
"Адамзаттыњ Айтматовы":  "Аќ кемені" жаз-

мен аялауды да білді.

Егер ќазаќ ќоѓамы техногендік
дамуѓа ерте іліккенде, бес ѓасыр
жырлаѓанымыз тењіздей
шалќып, сонау м±ќым д‰ниеніњ
рухани м±ќитына еншілесе
барып ќ±йылар еді-ау. Б±харды
да, Шортанбай С‰йінбай,
Махамбеттеді де француздар
жатќа оќыр еді!

Француз тіліне махаббат жєне роман-
тика тілі деп былайѓы ж±рт тамсанады. Ал
сол батыстыќтар (В.Радлов, Г. Мейндорф,
А.Мицкевич, Л.Арагон  т.с.с) єлемде махаб-
бат пен с±лулыќтыњ, кењдік пен еркіндіктіњ
асќаќ, ќайталанбас келбетін, ќ±былысын
ќазаќ тіліндей бере алатын тілдіњ, сол тілді
сμйлеткен ќазаќ ж‰регініњ сиректігіне тањ
ќала жазып кетті ѓой! Француздар ќазаќ
μнерін  кешегі ѓасырлардан бастап мой-
ындаѓан. 1925 жылы Єміре Ќашаубаев
Париждегі  єлемдік кμрмеде μзініњ с‰йікті

єндері "Аѓаш аяќ", "‡ш дос", "Екі жирен",
"Дудар", "Ќос барабан", "Ќызыл бидай"
таѓы басќаларын шырќаѓанда люстрала-
ры шытынап, оларды есінен тандыра жаз-
даѓан. Француз ѓалымы, музыка зерттеуші
"Лемюзикаль" журналында Єміреніњ дау-
ысы єлемдегі сирек кездесетін музыкалыќ
ќ±былыс деп тањдай ќаќќан. Анри Барбюс:
"Мен Єміредей єншіні сирек кездестірдім",
десе Ромен Роллан "Шыѓыста єншіні
б±лб±л ќ±сќа неге тењейтінін енді т‰сіндім"
– деген.

Бальзактар кемеліне келіп, кердењ бас-
ќанда,  бізде ќазаќтыњ ќасиетті ќарасμзі,
жаћан ‰лгісіндегі прозасы   енді ќылањ
берген еді. Бір ѓажабы,  небєрі жарты
ѓасырдан сєл-аќ асќан мерзімде  сол ба-
тысыњыздыњ бастан кешкен романтизмніњ
талбесігінде тербеліп, сентиментализмде
сарѓайып, сыншыл реализмніњ ауылын
жаѓалап, таѓы басќа да "измдердіњ" дерті-
не шалдыѓып барып,  шалќарлап кетіп,
ќазаќ прозасы μсіп-жетілді! Єлемдік про-
заныњ барлыќ кμркемдік зањдылыќтарын
±ршыќтай иірді, кμркемсμз технологиясын
μзіндік пішім-кескінімен игерді! Ќазаќ ро-
мандарында жусаныныњ исі,  т±лпарлар
т±яѓыныњ д‰бірі, айдын кμлдегі аќќу-
ќаздыњ сырлы с±њќылы да,  дала сахара-
ныњ іш-ќ±са, назасы-наласы да бар бола-
тын! Ќазаќ прозасы ќ±нарлы, ш±райлы,
сексеуілдіњ шоѓындай маздаѓан еді.
Кμркем ой ордаланѓан он тоѓызыншыныњ
соњѓы ширегі мен жиырмасыншы ѓасыр-
дыњ басындаѓы  М.Дулатовтыњ "Баќытсыз
Жамал", С.Кμбеевтіњ "Ќалыњ мал", С.То-
райѓыровтыњ "Ќамар с±луы" мен "Кім жа-
зыќты", Ш.Ќ±дайберді±лыныњ "Єділ-
Мєрия", сєл кейінірек  М.Єуезовтіњ
"Ќараш-Ќараш оќиѓасы" мен "Ќилы за-
ман", М.Ж±мабаевтыњ "Шолпанныњ
к‰нєсі", Ж.Аймауытовтыњ "К‰нікейдіњ жа-
зыѓы" мен "Ќартќожа", "Аќбілек" , Б.Май-
линніњ "Ш±ѓаныњ белгісі" мен "К‰лпаш"
туындылары-аќ ќазаќ кμркемсμз дамуы-
ныњ алѓашќы катализаторы болды. Одан
бергісі ноќта кμрді, ќос μкпесі ќысылды,
ќызыл тулы социализмніњ  бесігінде тер-
бетілді, жалынына шарпылды. Пешене-
сіндегі осындай жазу-сызуымен аќ,  теле-
гей-тењіз, айдынды-айбынды, зерлі-оќалы
єдебиетке айналды.. Феодализмге шала

ќарпылсаќ да, социализмге бір аќ ќарѓып,
сорпа-суын ішіп μсіп, теріміздіњ  иін ќан-
дырып, коммунизмге ќарай желдеп бара
жатќан жерімізден шалт б±рылып,
кμшімізді капитализмге, яѓни Бальзактыњ
ауылына баратын жаяу жолѓа  т‰скеніміз-
ге дейінгі  ќазаќ прозасы "ќ±была кμшкен
байтаќтыњ ордасындай" д‰р еді! Ќазаќы
жалпаќ тілге салсаќ, ќазаќ прозасы –
семіздігі сере ќазыдай, дємі тіліњді
‰йіретін ±лттыќ  єдебиетіміздіњ ќоњ еті еді..

Єњгімеміздіњ сабаѓында, тілдіњ ±шында
Бальзак т±рѓанымен, шыны керек, кμњіл
мен кμкейдегіміз – тμл  ±лттыќ єдебиет,
ќазаќтыњ кμркемсμзі!

Ендеше, тμтесінен айтайыќ –
бес биеніњ сабасындай балпањ-
балпањ басќан Бальзак жазѓанды
біздіњ балпањдар  жаза алды ма?
Жаза алмаса, неге жаза алмай
ж‰р?  Бальзак єдебиетінде
бетб±рыс жасап, т‰реннен жол
салды,  біз сала алмадыќ, неге?
Бальзак тудырѓан єдеби
ќ±былысты біздіњ эпиктеріміз
тудырды ма? Бальзактыњ біздіњ
ќазаќтан, ќазаќ жазушысынан
несі артыќ? –  дейсіњ кей сєтте,
пенделікке салынып.

Дарыны мен ќарымы (ќарыны десењіз
де) жаѓынан ќай ќазаќ кем еді?! Ол кμрген
ќ±ќайды, ол кμрген шыѓармашылыќ мех-
натты ќазаќ кμрмеді ме?.  Бальзак "ќой
‰стіне боз торѓай ж±мыртќалаѓан" заман-
да μмір с‰рді дейсіз бе? Керісінше, Баль-
зак ысќырып т±рѓан єбжыландар зама-
нында, д‰рбелењдер мен д‰рдеараздар
дендеген, д‰мпулер мен к‰нкілдер, жања-
ру мен жаныѓу кезењінде μмір с‰рген. 1789
жылы. Француз тμњкерісі ќара халыќтыњ
жігерін ќ±м ќылѓан алып Бурбондар
єулетін, абсолюттік монархияны таќтан
ќ±латты. 1792 жылы Франция республика
болып жарияланды. Бальзак шыр етіп
д‰ниеге келген жылы Напалеон Бонопарт
Франция билігініњ ±шар басына шыќќан.
(Бас консул) "Семсермен ойыња келгенніњ
бєрін істеуге болады, тек оѓан отыруѓа
болмайды" деген император тμрткіл д‰ние-
ні баѓындырып, билеп тμстегісі келді. Біраќ
арманына  т‰бегейлі жете алмады. Ал
Франция іштей алмаѓайып заманнан кμз
ашпады. Соныњ бєрін кμріп-сезген Баль-
зак бізше айтсаќ, ханын да, ќарашасын да
іреп, іріњін ашып берді. Кμркем тіл ќобы-
зыныњ ќияѓын аяусыз бебеулетті.  Баль-
зактыњ шыѓармашылыѓы шиыршыќ атты.
Романдары бірінен соњ бірі туып жатты.
Ал бізге келейік..

"Мыњ μліп, мыњ тірілген" кμнені,
μткенімізді жаздыќ, жазып та жатырмыз.
Т‰гендеп жатырмыз, єл-єзір кμнтаќа та-
рихты ќаузаудыњ с‰рлеу соќпаќтарыныњ
екі ортасында есеміз кеткен, есіміз кеткені
соншалыќты,  шањын б±рќыраттыќ. Жазу-
ымыз тыњнан емес, кешегі машыќ, кешегі
ќалып, кешегі с‰рлеу. Жања заман, жања
талап ќаперде болѓанымен, оѓан бас ауыр-
тарѓа уаќыт жоќ. (б±л μзі басќа бір маќа-
ланыњ таќырыбы)

Ал кешегі сексен алтыдан басталѓан та-
рихи ±лы ќ±былыс ше? Бір ѓасырдыњ жетпіс
жылынан асып барып, алып динозавр
мемлекеттіњ беломыртќасы ‰зілді. Кењестік
ж‰йеніњ ж‰йкесі тозып-аќ  т±р екен, к‰йреп
т‰сті. Оныњ бір п±шпаѓы  Ќазаќ елі ањырап
ќалды. Ќан тμгілді, ќуѓын-с‰ргінмен, есењгі-
реп барып есін жиды. Ќазаќ топыраѓыныњ
кесепат дерті – Семей полигоныныњ ‰ні
μшті.  Тєуелсіздіктіњ  кμк туын тікті. Ќым-ќуыт
реформалар, санада сан-сапалаќ μзге-
рістер, адамдардыњ таѓдыр-талайы тєлкек-
ке ±шырады, сана-сезіміне сан ќырлы сєу-
ле, тосын ќ±былыстар пайда болды. Мем-
лекет  ±стараныњ ж‰зіндей, мыњ сайтан, ж‰з
пєлекет даѓдарыстыњ ќыспаѓында ќалды.
Осыныњ бєрі де Бальзак заманындаѓы та-
рихи μзгерістерден т‰бірі, т±рпаты бμлек
болѓанымен, екі ѓасырдыњ тоќайласќан-
даѓы  тарих керуенініњ осы  бір кезењініњ
б‰тіндей ішкі-сыртќы драмасы, ќоя-ќатпа-
ры  кєсіпќой жазушыларымыздыњ жазба-
сќа амалын ќалдырмайтындай-аќ ќ±бы-
лыс. Ендеше, ќазаќ ќаламгерлері не тын-
дырды?
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Енді ќара, осы тμњіректе одан
асќан ќабырѓалы, ќаспаќты адам
жоќ.

Бір таудыњ жалѓыз иесі де сол.
Ењ ш±райлы, ш‰йгінді деген ќой-
нау-ќолатты т‰п-т‰гел ќоршап ал-
ѓан да сол. Ќоршау ішінде жайы-
лып маралы ж‰р. ‡й іргесінде
ќорсылдап шошќасы ж‰р. Жыл-
ќыныњ ж‰йрігі, сиырдыњ с‰ттісі де
сонда. Ќараѓайдан ќиып салѓан
‰йі ќандай, кірсењ шыќќысыз деп,
єне, соны айт. Аќылды, айлалы,
ертењін ойлаѓан адамныњ тірлігі
осындай болады... Ал енді ол осы
жерге ќалай ие боп ќалды дейсіњ
ѓой?.. – Аќањ ќалыњ ќасты т‰ки-
ген ќабаѓын кμтеріп, Ѓазиза мен
б±ѓан с±раулы пішінмен ќарады
да, – сендер Метрейдіњ ‰йінде
малай боп ж‰ретін Сейдєлі де-
генді білуші ме едіњдер? – деді.

– Білеміз, – деп Есберген
б±дан ‰ш-тμрт жыл б±рын ол ќай-
тыс болѓанда топыраќ салѓанын
есіне алды.

– Є, солай ма?.. Сейдєлі сен-
дерге б±рыннан таныс екен ѓой.

– Таныстыѓы рас, біраќ дєм-
т±здас болѓан емеспіз. ¤зіњіз
білесіз, біз м±нда кейініректе кел-
ген кірмеміз. Оныњ б±рынѓы
к‰ндерінен кμп хабарымыз жоќ.
Біздіњ ‰йге ол анда-санда тек бас
с±ѓып ќана шыѓатын. ¦зын бой-
лы, ат жаќты, арыќ кісі еді
марќ±м. Есімде ќалѓаны – ылѓи
да ыњылдап єн салып ж‰руші еді.

– Оныњ т‰біне жеткен де сол
єн, – деп Аќањ терењ к‰рсінген. –
Сендер оны єбден к‰йі кетіп, тоз-
ѓан шаѓында кμрдіњдер ѓой. Бір
кезде б±л μњірде Сейдєліні
білмейтін, Сейдєлі десе ішкен
асын жерге ќоймайтын пенде
баласы болмайтын. Єкеден ќал-
ѓан байлыѓы, Ќ±дайдыњ берген
μнері бар оны ел-ж±рты еркеле-
туін еркелетіп-аќ еді. Біраќ, бай-
лыќ та, μнер де ±стай білгенніњ
ѓана уысында ќалмай ма,
Сейдєлі соны ±стай алмады. Жас
кезінде айлап-жылдап ел ара-
лап, єн салып, сауыќ-сайранмен
д‰рілдетті де ж‰рді. Ќайда жиын,
ќайда той – Сейдєлі сонда бол-
ды. Ж‰рген жерінде алќалы топ
алаќанѓа кμтерді. Ойпырмо-ой,
μзі де єнші десе, наѓыз єнші еді-
ау! Ашыќ єдемі даусын асќаќта-
та кμтерген кезде ±шќан ќ±с, соќ-
ќан жел, аќќан μзен бір бір сєт
тоќтап, ќыбырсыз ќатып ќалѓан-
дай болатын. Несін айтасыњ,
мыњныњ біріне бітпес μнер сон-
дай-аќ болар... Біраќ б±л μнердіњ
оѓан баќќа емес, сорѓа біткенін ол
уаќытта кім білген? Жасы ќырыќ-
тан асќанда серіліктіњ ќызыѓы
кетті, ќызуы ќайтты. Кешегі айхай
жиырма бес пен ойхой отыздыњ
желігі басылып, енді тіршілік
ќамын, шаруаныњ жайын ойлай
тын да кез жеткен. Оны ойлайын,
ќолѓа алайын десе, ќормал жоќ.
Єкеден  ќалѓан  бар  байлыќты
баяѓыда-аќ шашып тауысќан.
Жылќыдан жал, сиырдан сыњар
м‰йіз ќалмаѓан. Осы к‰нгі Метрей
отырѓан орында Кμкењніњ ескі
ќыстауы, оны жаѓалай ќоныстан-

ѓан жарлы-жаќыбайдыњ тμрт-бес
‰йшігі бар еді. Сейдєлі серілік
ќ±рып ж‰ргенде олар да тозып
біткен. Дєл осы т±ста оѓан єлде-
ќайдан ауып келген Метрейдіњ
жолыѓа ќалѓаны. Ќу орыс оны
ары айналдырып, бері айналды-
рып, майлы ќасыќтай жылпыл-
дап ж‰ріп, аќыры сан жылдан
бері бір єулеттіњ ‰рім-б±таѓына
ќ±тты ќоныс, ќасиетті мекен бол-
ѓан мына тауѓа бір-аќ к‰нде жал-
ѓыз ие боп шыѓа келген. Сондаѓы
Сейдєлініњ б‰кіл таудыњ ќ±нына
алѓаны не дейсіз ѓой? Бір уыс
сμлкебай, он б±лѓынныњ терісі.
Сμлкебайдыњ не екенін білуші ме
едіњдер?

– Таза алтыннан ќ±йылѓан
аќша емес пе? – деді єњгімені
±йып тыњдап отырѓан Есберген.

– Иє, алтын аќша. Бір сμлке-
байѓа бірнеше жылќы алуѓа бола
ды, – деп Аќањ сμзін єрі жалѓа-
ѓан. – Жылќы демекші, Сейдєлі
єлгі аќша мен он б±лѓынныњ
терісін алып, б±л μлкеден таѓы
жоќ боп кетеді де, келесі жылы
бір ‰йір жылќыны алдына сап,
бір ш‰йкебасты жанына ертіп,
Метрейге ќайта оралады. Кμзде-
гені – єкесініњ ескі ќыстауы, ойы
– ќалѓан μмірін сонда μткізу.

– Ќыстау керек болса, оны
меніњ жерімнен кμшіріп єкет.
Оѓан шамањ келмесе, меніњ ма-
лымды баѓып, шаруамды істеп,
осында ж‰ре бер, ќыстауыњда
т±ра бер, – дейді Метрей. Амал-
сыз соњѓысына келіседі. Сμйтіп
ќ±лшылыќтыњ, малайлыќтыњ
ќамытын солай киеді Сейдєлі.
Жер иесі, ата-баба аруаѓы солай
атады оны. Б±дан кейінгі тірлігін
тєптіштемей-аќ  ќояйын,  кісі есі-
гіндегі адамныњ к‰ні белгілі ѓой.
Меніњ ендігі айтарым басќа. Ма-
надан бергі сμзімніњ тоќетері де
сол болмаќ... Ќысќасы, сендерге
бір ќолќа салайын деп отырмын,
– деп  Аќањ  б±ларѓа сынай кμз
салѓан.

– Айтыњыз, сізден аярымыз
жоќ, – деді Есберген.

– Ќ±лаѓымыз сізде, ата, – деді
Ѓазиза да сызылып.

– Айтсам... сендер келер жыл-
дыњ алдында сол Сейдєлініњ
єйелі μзеннен су алып келе жат-
ќанда, жасын т‰сіп мерт болѓан.
Артында бір жастан жања асќан
баласы ќалды. Ол бала жетіге то-
лар-толмаста Сейдєлініњ μзі кμз
ж±мды да, бір єулеттен ќалѓан
жалѓыз т±яќ діні басќа біреудіњ
ќолына кμшті. Ќожыќ деген сол
кμгенкμз ќазір де сонда, Мет-
рейдіњ шошќасын баѓып ж‰ріп
жатыр. Ендеше оны бауырымыз-
ѓа алмасаќ, ќазаќтыѓымыз ќайсы,
м±сылманшылыѓымыз кєне?
Байќаймын, сендер де бір жас
иіске зар боп отырѓан сияќты-
сыњдар. Ќ±дайдыњ пейілі т‰скен
к‰ні оѓан да жетерсіњдер. Єзірге
осы баланы бауырларыња сала
т±рсањдар деймін де мен...

Ѓазиза жаулыќ ±шымен кμзін
с‰ртті. Есберген сєл ойланып
отырып:

– Мен ќарсы емеспін, Аќа.
Біраќ μзіне ќолѓанат боп ж‰рген
баланы Метрей оњайлыќпен
бере ќоя ма? – деді к‰мєнмен.

– О жаѓын μзім келістіремін.
Мен одан Ќожыќты б±рын да бір-
екі рет с±раѓам. Ол кезде берме-
ген. Енді беретініне сенем.
¤йткені оныњ ењ зєру д‰ниесі
ќазір біздіњ ќолымызда. Ол – анау
жатќан к‰дірдіњ шыбыѓы. Б±ныњ
Метрейге не ‰шін керектігін μзіњ
сезерсіњ... Марпадан кейін алѓан
жас єйелі бар. Ол да адам. Олар
да кєдімгі ерлі-байлы адамдар
секілді тμсек ќызыѓын кμргісі ке-
леді. К‰дірдіњ шыбыѓы алтыннан
ќымбат екені рас. Біраќ б±л жал-
ѓанда адамнан ќымбат не бар?
Аќ ниетпен, жаќсы ырыммен
Ќожыќты бала етіп алсањдар,
Ќ±дай тілеулеріњді беріп, ол да
соњынан бір ш±наќты ертер єлі.

Сμз осымен біткен. Ертењінде
Есберген Аќсопыны Метрейге
ертіп барып, осы Ќожыќты ‰йге
алып ќайтып еді. Ш‰кіршілік,
жолы аќ, аяѓы ќ±тты болды, Аќањ
айтќандай, Ќ±дай б±лардыњ да
тілеуін беріп, арада бір жыл
μткенде, расында, Ќожыќ соњы-
нан бір ш±наќты ілестірді –
ќырыќтан асќан шаѓында Есбер-
ген ±лды болды. Жатаѓан ‰й
ќызыќќа, жарым кμњіл ќуанышќа
толды. Бар пейіл, бар назар ендігі
жерде жалѓыз ±лѓа ауып, Ќожыќ
біртіндеп тасада ќала бастады.
Ѓазиза мен б±л талбесікке екі жаќ-
тан тμніп, ќ±йтаќандай ќызылша-
ќаны μліп-μшіп μбектеп жатќан-
да, ол бір б±рышта монтиып ‰нсіз
отырушы еді. Б±л ‰йге μзініњ
кμлденењ кеп ќосылѓан бμгде
екенін, жатыры басќа жат екенін
сондай сєттерде ол ж‰регі ќан
жылап т±рып сезінген шыѓар. Ал
бір шањыраќта к‰нелтіп, бір та-
баќтан ас ішіп ж‰ріп μзін бμгде
сезінуден μткен ќандай ќасірет
бар? Ол, єрине, бμтендіктіњ,
бμгделіктіњ ащы дємін алдымен
Метрейдіњ ‰йінде татты, "жеті
ќозы т‰ртіншек, т‰њілер де оты-
ѓардыњ" к‰йін сонда кешті. М±нда
келгенде де бірден ес жиып, ењсе
кμтеріп кеткен жоќ, балаѓа тєн бар
ќасиет – еркіндік, еркеліктіњ бєрі
бойынан  єлдеќашан  суып  ќал-
ѓандай еді. Б±ны Есберген
білмеді емес, білді. Біраќ оныњ
жасыѓан ж‰регін жаниын, μшкен
отын жаѓайын деді ме? Ѓ±мырын-
да бір рет оны мањдайынан иіс-
кеп, бетінен с‰йіп кμрді ме? Жоќ,
"Єй, Ќожыќ, μй, ынжыќтан" басќа
ол б±дан ќайбір жылы сμз естіді?
¤стіп μскен Ќожыќ б‰гінде
μкпешіл де кінємшіл, бір адамныњ
бетіне ќарап сμйлей алмайтын
жігерсіз де ынжыќ болмай ќайт-
сін? Ендеше оны жазѓыратын,
кінєлайтын ќай жμні бар Есбер-
генніњ? Иє, бєріне кінєлі μзі. Бас-
ќасын былай ќойѓанда, єлгінде-
гісі Ќожыќ кешіретін сμз бе еді?..
"Сенен гμрі кμлењкем артыќ шы-
ѓар..." Ќап! Ќалай аузынан шыѓып
кетті екен? Амал жоќ, ойланбай
сμйледі, опыќ жеді, міне.

Есберген осы бір ескі елес,
ескі шиырдыњ шырмауында бас
ќатырып жатып, тек тањѓа жуыќ
ќана кірпік іліп еді...

– Аѓа, кеттік пе? – деді ќара-
жалды  жетектеп  єкеп  алдына
тосќан Ќожыќ.

(Жалѓасы. Басы газеттіњ μткен
сандарында.)

(Жалѓасы бар.)

Дидахмет ЄШІМХАН¦ЛЫ

Жер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓан
САРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАН

Н¤МІРДЕН – Н¤МІРГЕ

Жер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓан
САРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАН

ЌР Суретшілер одаѓыныњ м‰шесі Андрей Арискинніњ "Табиѓат
ќ±былысыныњ ‰йлесімділігі" атты дербес кμрмесі ашылды.
Кμрмеде суретшініњ авторлыќ акрил техникасында орындалѓан
30 шыѓармашылыќ ж±мысы ±сынылады.

Андрей Арискин Ќырымдаѓы Н.Самокиша атындаѓы кμркемсурет
училищесінде оќыѓан, ќазіргі тањда Рудный ќаласында т±рады жєне
ж±мыс істейді. Ол аймаќтыќ, республикалыќ, облыстыќ жєне ќала-
лыќ кμрмелердіњ ќатысушысы, тμрт дербес кμрменіњ авторы. Оныњ
шыѓармашылыќ, дизайнерлік жєне безендіру ж±мыстары ерекше
шешімі жєне кєсіби шеберлігімен ќостанайлыќтарѓа жаќсы таныс.
А.Арискин кμркемдік жобалар бойынша кμптеген ѓимараттардыњ сырт
келбетін жєне ішкі кμріністерін (Рудный ќаласындаѓы "Горняк" дема-
лыс орталыѓы, Ќостанай ќаласындаѓы "Шахмат клубы" жєне "Фара-
он", "София", "Метраполь" жєне т.б. мейрамхана мен клубтар) орын-
даѓан.

Кμрменіњ  авторлыќ атауы да тегін емес. Автор μз ж±мыстары ар-
ќылы адам мен табиѓат мєњгі егіз екенін кμрсеткісі келеді. ¤зініњ ішкі
сезімін табиѓат ќ±былысыныњ тынысымен салыстыруѓа тырысќан.
Кμрмедегі туындылар суретшініњ шыѓармашылыќ ізденісін кμрсетіп,
тμрт мезгілдіњ ‰йлесімін бейнелейді.

Андрей Арискинніњ "Табиѓат ќ±былысыныњ ‰йлесімділігі" атты
дербес кμрмесі бір ай бойы ж±мыс істейді.

Ќостанай облыстыќ тарихи-μлкетану музейінде Ы.Алтынса-
ринніњ "Ќазаќ даласыныњ шамшыраѓы" атты кμркемсурет
кμрмесі ашылды.

Кμрмеге музейдіњ ќор жиынтыѓынан алынѓан кескіндеме туынды-
лары ќойылѓан. Г.Угайдыњ 1958 жылы салѓан "Ы.Алтынсарин
шєкірттерімен бірге" картинасы, онымен ќоса суретші А.Богданов-
тыњ салѓан  портреті де кμрермен назарына ±сынылѓан.

КСРО Суретшілер одаѓыныњ м‰шесі К.Плюхинніњ "Алтынсарин
ауылдастары арасында кітап оќуда" жєне "Алтынсарин Ќостанай-
дыњ кењ даласында шєкірттерімен бірге" атты графикалыќ туынды-
лары да кμрмеден орын алыпты.

"Ќазаќ даласыныњ шамшыраѓы" атты кμрме экспозициясын Ы.Ал-
тынсаринніњ єдеби шыѓармалары желісімен салынѓан Ќостанай
мемлекеттік педагогикалыќ институтыныњ тарих жєне μнер факуль-
теті студенттерініњ акварельдері толыќтыра т‰скен.

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

¤НЕР

Табиѓат пен адам – егіз

"Ќазаќ даласыныњ

шамшыраѓы"

Полицияѓа алѓыс та,
арыз-шаѓым да бар

40-тан астам ќостанайлыќ ОІІД бастыѓыныњ ќабылдауына
жазылды. ОІІД бастыѓыныњ орынбасарлары да μткен 9 айда
120-дан астам азаматты ќабылдады. Ќалалыќ жєне аудан-
дыќ ішкі істер бμлімдерінде 600-ден астам адам ќабылдан-
ды. Кμбінесе т±рѓындар єкімшілік зањнаманы т‰сіндіруді
с±райды.

Жыл басынан бергі 9 айда барлыѓы єкімшілік полиция ќыз-
метіне ќатысты 5355, басќа мєселелер бойынша 3634 жєне
тергеу мєселелері бойынша 1674 арыз-шаѓым ќаралды. ОІІД
басшылыѓыныњ атына 52 алѓыс хат т‰сті.

Арыз-шаѓымдардыњ бірќатары полиция ќызметкерлерініњ іс-
єрекетіне ќатысты. 157 шаѓымныњ 134-і бойынша т‰сінік
беріліп, 8-і расталып, 8-і толыќтай ќанаѓаттандырылды. Іс-єре-
кетініњ зањсыз екені белгілі болѓан ќызметкерлер тєртіптік жа-
уапкершілікке тартылды.

Автобус ж‰ргізушісі
жауапќа тартылды

13-15 ќазан аралыѓында μткен "Автобус" жедел-алдын
алу шарасыныњ барысында ОІІД жергілікті полиция
ќызметініњ ќызметкерлері автобус ж‰ргізушілері
жасаѓан 173 єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќты аныќтады.

Облыста автобус ж‰ргізушілері 170 рет жолда ж‰ру ере-
жесін б±зѓан екен. Жергілікті полиция ќызметі бμлімшесініњ
бастыѓы подполковник А.Бекмаѓамбетованыњ айтуынша, же-
дел-алдын алу шарасы жолаушылар тасымалымен айналы-
сатын ж‰ргізушілер, ±йымдар мен кєсіпорындар арасында
алдын алу ж±мысыныњ дењгейін кμтеру, жол ережесін μрес-
кел б±зудыњ жолын кесу маќсатында μткізіліп отыр. Сонымен
ќатар, операция кезінде автобустар мен таксилердіњ техника-
лыќ жаѓдайы да тексерілді.Операция μткен ‰ш к‰нде кμлікте
келе жатып ±ялы телефонмен сμйлескені ‰шін 36 ж‰ргізуші
жауапќа тартылды. Кμлік ќ±ралын ж‰ргізгенде кμше ќиылыс-
тарында жол ережесін б±зѓан 149 ж‰ргізуші аныќталды. ‡ш
автобус ж‰ргізушісі ж‰ргіншілерге жол бермегені ‰шін, екеуі
кμлігін техникалыќ байќаудан уаќытылы μткізбегені ‰шін, бе-
сеуі жылдамдыќты асырѓаны ‰шін, ал бір ж‰ргізуші автобус-
ты мас к‰йінде басќарѓаны ‰шін зањ алдында жауап беретін
болады.

ОІІД баспасμз ќызметі.
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жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 
болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
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Баспасөз – 2017

Тобыл өңіріндегі қазақ баспасөзінің 
қара шаңырағы – «Қостанай таңы» газетіне 
жазылу науқаны басталды. Міне, соңғы қы-
рық жыл бойы бұл сәтті мен құр жіберген 
емеспін. Сүйікті газетімнің әр санын асыға 
күтіп, болмаса, іздеп жүріп оқимын. Өңірде-
гі түрлі жаңалықтарды қамтып, шалғайдағы 
елді мекендердің хал-жағдайын үнемі дер 
шағында жеткізіп отырады. Өзім Әулиекөл 
ауданының тумасымын, қазір Қостанай қа-
ласында тұрамын. Туып-өскен жерден кел-
ген хабарды осы газеттен аламын. Әр бетін 
мұқият оқимын. «Қостанай таңы» газетінің 
тәрбиелік мәні зор. Күнделікті ақпарттан 
бөлек, «Сөз әлемі», «Шұғаның белгісі» сияқты 
айдарларда өнегелі мағлұматтар жетерлік. 

Облыстағы еленбей жүрген еңбек адамдары 
туралы жазып, жарыққа шығаруы құба-құп. 

Мен алдағы жылдың алғашқы алты айы-
на тағы да жазылдым. Өзім ІІМ-нің зейнет-
керімін. Сондықтан, үлкен-кіші барлығын 
қазақ тілді басылымға жазылуға шақыра-
мын! Мен сияқты осы сала ардагерлерін 
газет оқуға және жазылуға үгіттегім келеді. 
Құдайға шүкір, зейнетақымыз жеткілікті. 
Сол себептен де, өңірдегі жаңалықтан құр 
қалмас үшін, «Қостанай таңы» газеті үйі-
міздің төрінде тұрсын!

Қайырбек ҚАБИЕВ,
КСРО ІІМ-не еңбегі сіңген 

қызметкері, Әулиекөл ауданының 
Құрметті азаматы. 
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«АУЫЛЫМ – МЕНІҢ ЖҰМАҒЫМ!»
«Қостанай таңы» газетінің фотобайқауы

Ауылдың əсем сұлу табиғатын, 
берекелі де мерекелі, жайма шуақ 
күндерін, тыныс-тіршілігін  қала-
ның күйбең тірлігімен жүріп жиі 
аңсайтынымыз жасырын емес. 
Ауылдың орман-көлі, тау-тасы, жа-
зық даласы, тіпті түтінінің иісі мен 
шалшығы да сағынтады…  Тілмен 
айтып жеткізгісіз əсемдікті, ауыл 
өмірін суреттер көз алдымызға 
айна-қатесіз елестете алмақ деп 
ойладым. «Қостанай таңы» газеті 
ұйымдастырып отырған фотобай-
қауға Мəскелеу ауылының көрініс-
терін ұсынып отырмын. 

Гүлдана Қожағалиева, 
Мəскелеу орта мектебінің 

 ағылшын тілі пəнінің мұғалімі.

Көше жақсы болмағы 
тал-терегінен...

Қазақ атам «Артыңда  мал қалғанша, тал қалсын» деп бекер 
айтпаған болар.  Сондықтан да халық  қалаулылары Ұзынкөл 
ауданының  құрылғанына жетпіс жеті жыл толуына байланысты  
əкімдік ғимаратына таяу орналасқан  Балалар шығармашылық 
үйінің  аумағына ағаш көшеттерін отырғызды. Ағаш көшеттерін  
отырғызу іс-шарасына  аға-əпкелерімен бірге  оқушы балалар  да 
қатысты.

– «Ағашы мол жердің – ырысы көп» дегендей, ағаш көшетін 
отыр ғызу – адамдарға қуаныш сыйлайтын іс-шаралардың бірі деп 
ойлаймын.  Бүгінгі күні отырғызған ағаш көшеттеріміз ертең-ақ 
өсіп,  айналамызды көк желекке  бөлейді. Депутаттарымыз да 
өздерінің еккен ағаштарын көріп, көңілдері марқаятыны анық.  
Ауыл-селомыз  көркейеді, абаттанады.  Оқушы балалар болса  
ағаш отырғызудан  туған өлкесіне, еліне, жеріне қамқор болуды 
үйренеді, үлкен  өнегелі тəрбие алады,– деді аудандық мəслихат-
тың хатшысы Алтынай Бараншина.

Ұзынкөл ауданы. 

 «Қауіпсіз  мектеп»
Міне, осындай атпен Ə.Боранбаев атындағы жалпы білім 

беретін орта мектебінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету,  
оқушылардың арасында  құқық бұзушылықтың алдын алу жəне 
қауіпсіздік шараларын жетілдіру мақсатында акция өтті. Осы шара 
барысында мектебімізде  «Көшеде, жолда, үйде, сонымен қатар 
бөгде адамдармен қауіпсіз жүру» ережелерін түсіндіру бойын-
ша тəрбие сағаттары болды. 1-5 сынып аралығында «Қауіпсіздік 
шұғыласы» атты сурет байқауы ұйымдастырылды. Жол  ереже-
сін бұзбау, жол қауіпсіздігін сақтау секілді мəселелер айтылды. 
Сонымен бірге осы акция барысында «Қауіпсіз балалық шақ» атты 
кездесу өтті. Кездесуге аудандық ішкі істер бөлімінен жергілікті 
полиция қызметінің учаскелік қызметкерлері полиция капитаны Рус-
ланбек Қожахметов, аға лейтенант Мейрамхан Ахметов, аудандық 
аурухана қызметкері, оташы Олжас Бекенов, өрт сөндіру бөлімінің  
азаматтық қорғау  қызметкері сержант Дінмұхамед Жақыпов келіп, 
оқушыларға өз міндеттерін жəне де қауіптің алдын алу жөнінде 
мəлімет берді. «Жолда жүру тəртібін жадыңда ұста!», «Өрт – тілсіз 
жау», «Салауатты өмір сүрейік», «Заңды білу – заман талабы» 
атты баяндамалар оқылып, бейнероликтер көрсетілді. 

Əсем ƏБДІКОВА,
 Ə.Боранбаев  атындағы  орта  

мектебінің əлеуметтік  педагогы.
Аманкелді ауданы.

Гүлназым
 САҒИТОВА
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