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Мұрат 
      ЖҮНІСҰЛЫ

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогика-
лық институтында Ы.Алтынсариннің 175 жылдығына арналған 
республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция болып өтті.

Салтанатты шара ең алдымен білім ордасы алдындағы ұлы ағар-
тушының ескерткішіне гүл шоқтарын қою рəсімімен басталды. Мұнан 
соң институт қабырғасындағы Ы. Алтынсарин мұражайының жаңар-
тылған мазмұнының тұсаукесері болды. 

Білім ордасының мəжіліс залында өткен «Ыбырай оқулары - 2016: 
Ы. Алтынсарин – Қазақстандық зайырлы білім жүйесінің тұлғасы» 
атты пленарлық мəжілісті институт ректоры, география ғылымда-
рының докторы С. Қуанышбаев жүргізіп отырды. Кирил мен Мефо-
дий университетінің профессоры, PҺD докторы (Словакия, Трнава 
қаласы)  Я.Данек құттықтау сөз сөйледі. Ы. Алтынсарин атындағы 
Ұлттық білім академиясының жаңартылған білім мазмұнын тарату 
орталығының директоры, тарих ғылымдарының кандидаты А. Мұха-
медханова «Ы.Алтынсарин идеялары жəне білім беру мазмұнының 
жаңартылуы», Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 
профессоры, педагогика ғылымдарының докторы Қ. Қалкеева «Қа-
зақстанның білім беру жүйесі тарихы мұражайында мəдени ағар-
тушылық мұраны түсіндіру», С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротех-
никалық университетінің профессоры, химия ғылымдарының докторы 
О. Аймақов «Ы. Алтынсарин – қазақ оқу-ағарту саласының негізін 
қалаушы», Қазақстан жазушылар Одағының мүшесі, ақын С. Оспанов 
«Қазіргі кездегі Ы. Алтынсариннің ғылыми-педагогикалық зерттеулер 
мұрасына шолу», Жанкелдин аудандық мұражайлар кешенінің ди-
ректоры Г. Сəрсекей «Ы. Алтынсариннің тұлға ретінде жас ұрпаққа 
насихатталуы» тақырыптарында баяндама жасады.

Пленарлық мəжіліс одан əрі конференцияның секциялық жұмыс-
тармен жалғасты.

Арқалық қаласы.
СУРЕТТЕ: конференцияға қатысушылар.

   Ы.АЛТЫНСАРИН – 175 ЖЫЛ

Республикалық 
конференция өтті

Арқалық қаласында «Облыстың оңтүстік аудандарында мини-
грант байқауы» бойынша «Əлеуметтік маңызы бар идеялар мен жо-
балар» жəрмеңкесі өтті. 

Облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен жүзеге асқан 
жəрмеңкеде байқауға қатысушылар сарапшылар алдында ұсынған 
жобаларын қорғады.   

Қорытындысында "Жалын" жастар ұйымы қоғамдық бірлестігі 
(Жанкелдин ауданы), "АКМЕ" еріктілер қозғалысы (Арқалық қаласы),  
Арқалық қалалық мəдениет сарайының шығармашылық жастары  
"Өркениет" пікірталас клубы бастамашыл тобы (Арқалық қаласы), 
"Амангелді аудандық жастар кеңесі" ҚБ "Сүйікті қалам – Арқалық" 
бастамашыл тобы жеңімпаз болып танылды.

 Əлеуметтік жоба жеңімпаздарының əрқайсына 50000 теңгенің 
сертификаты тапсырылды.

Арқалық қаласы. 
СУРЕТТЕ: əлеуметтік жоба жеңімпаздары.

  ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРДА

Жоба жеңімпаздары 
анықталды

Елші іссапары барысында 
өңір басшысы Архимед Мұхам-
бетовпен кездесіп, экономика, 
білім жəне мəдениет салала-
рындағы əріптестік мəселе-
лерін қарады. 

А.Мұхамбетов айтқандай, 
облыстың Германиямен ара-
дағы сауда-экономикалық бай-
ланысы беки түскен, өткен жыл-
дың қорытындысынша, сыртқы 
сауда айналымы шамамен 20 
млн. долларды құрады.

"Біз əріптестік қарым-қаты-
настың одан əрі нығая түсуін 
көздейміз. Ортақ экономика-
лық мүддеге баса мəн беріп, 
инвестиция тарту мəселесін ал-
дыңғы орынға қоямыз. Біз өз та-
рапымыздан ГФР-мен арадағы 
алыс-беріс, барыс-келістің тұрақты орнауына күш 
жұмылдыратын боламыз", – деді А.Мұхамбетов.

Ал Рольф Мафаель апта бұрын Елбасыға сенім 
грамотасын табыстағанын жəне Қостанай облы-
сы ол іссапармен аяқ басып отырған алғашқы өңір 
екенін айтып өтті. 

"Біз Қазақстан мен Германия арасындағы əріп-
тестіктің тініне айналатын аймақтарды, салаларды 
қарастырамыз. Бұл облыста ауылшаруашылық са-
ласының əлеуеті мықты екеніне көз жеткіздік. Бізде 
нақ осы салаға қатысты жобаларды қаржыланды-
ратын неміс аграрлық орталығы бар, сондай-ақ Қа-
зақстанда өз бизнесін іске асырғысы келетін кəсіпо-
рындар да көптеп саналады. Оларға Қазақстандағы 
агроөндірістік сектордың дамуы туралы, кəсіпорын-
дардың қызметі мен олардың əл-ауқаты жайында 
көп ақпарат алу аса қажет", – деді дипломат.

Елші Р.Мафаель екі күнге жоспарланған жұмыс 
сапары аясында облыстың өнеркəсіптік жəне ауыл-
шаруашылық нысандарын аралап, неміс диаспора-
сының жастар қанаты мүшелерімен кездесу өткізді, 
"Қазақстандағы немістер. Тарих жəне қазіргі заман" 
атты дөңгелек үстелге қатысып, неміс мəдениеті 
мен тұрмысы музейі экспозициясының ашылуына 
куə болды. Е.Өмірзақов атындағы облыстық филар-
монияның концерт залында өткен  «Begeisterung» 
("Жандану") дəстүрлі фестивалінің ашылу салта-
натына қатысты.

Айта кеткен жөн, облыс көлемінде 28 мыңнан 
астам неміс тұрады. Олардың "Жандану" мəдени 
орталығы белсенді жұмыс істеуде, қалалар мен 
аудандарда 9 филиалы бар. Биыл ҚР Тəуелсіздігі 
мерекесімен бірге аталған мəдени орталық та өзінің 
25 жылдығын тойлағалы отыр. 

Ж.БАЛҒЫНБЕКҰЛЫ.

Барыс-келіс, 
алыс-беріс көбейеді

Өткен демалыс күндері облысқа Германияның Қазақстандағы елшісі Рольф 
Мафаель жұмыс сапарымен келді. 

Қыдырбек 
         ҚИЫСХАНҰЛЫ

Қазіргі таңда облысымызда 
мақсатты пайдалануға берілген 
жер көлемі 19,6 млн. га құраса, 
10,6 млн. га жуығы ауылша-
руашылығы саласына тиесілі. 
Онда 230 мыңнан астам жер 
иесі, 5100-ден астам шаруа қо-
жалығы бар. 

Жыл басынан бері өңіріміз-
де жерді пайдаланудың заң-
дылығын сақтауға қатысты 340 
тексеру жүргізіліп, 225 заңсыз-
дық анықталыпты. Бұл туралы 
аймақтық əкімдікте өткен аппа-
рат кеңесінде облыстық жерді 
пайдалану жəне қорғауды қа-
дағалау жөніндегі басқарманың 
басшысы Нұрлан Қатарбеков 
айтты: 

– Заңсыздық анықталған 
жердің көлемі 263 мың га құрай-
ды. Заң бұзғандарға 26 млн. тең-
гедей айыппұл салынды. Екінші 
мəрте заң бұзатындар да бар. 
12 шаруашылық субъектісі 21,2 
мың га жерді пайдаланудан өз 
еркімен бас тартты. Осы жерлер 
мемлекет меншігіне алынды.

Басқарма ай сайын облыс-
тық кіріс департаментіне жерді 
пайдаланатындар жөнінде ақпа-
рат беріп отырады. Өткен жылы 
осы мақсатта 261 мың га жерді 

мақсатсыз пайдаланғандарға 
қатысты 44 млн. теңге өндіріліп 
алынған. 

2014 жылы коммерциялық 
мақсатқа берілген 6,5 га бо-
латын 4 жер телімі тəркіленіп 
алынған. 2015 жылы болған 
жоқ. Биыл осы мақсаттағы 6 жер 
телімін қайтару туралы іс сотқа 
жолданған. Н.Қатарбеков биыл 
коммерциялық мақсатты пайда-
лануға жарата алмаған 100 га 
аумақ мемлекетке қайтарылады 
деді: 

– Ал ауыл шаруашылығына 
деп берілген жерді тиісінше жа-
рата алмағандардан мемлекет-
ке қайтару науқаны да жүргізіліп 
жатыр. Биыл жалпы аумағы 24 
мың га 27 телімге қатысты іс 
сотқа жолданды. Алдағы жылы 
250,2 мың га жерді сот арқылы 
қайтару туралы іс материалда-
рын əзірлеп отырмыз. 

Өңірімізде «Талап-Астық» 
ЖШС, «Қоныспай-Агро» ЖШС, 
«Жер-Ана» АӨК» ЖШС қа-
тарлы əлеуметтік шиеленіс 
тудырып отырған қатысты ша-
руашылықтарға тексерулер 
жүргізілген. Қазір «Ақ-Балшық» 
ЖШС тексерілу үстінде болса, 
қараша айында тағы бірқатар 
серіктестіктердің жұмысының 
заңдылығы анықталады. Егер 
аталған бизнес субъектілері заң 

бұзушылықты жоймайтын бол-
са, келесі жылы олардың да жері 
сот арқылы тартып алынбақ. 
Биыл сонымен қатар, «Агро-
Жер», «Жаңа Тұрмыс» серік-
тестіктері бастапқы тексеруден 
өткен. Н.Қатарбеков сондай-ақ, 
құрылыс мақсатында берілген 
жер телімдері де мақсатқа пай-
даланылмай отыр деді. 

Облыс басшысы Архимед 
Мұхамбетов кезінде жерді мо-
лынан иемденіп алып, оны са-
тып пайда көріп отырғандарды 
сынады. Сонымен қатар, жоға-
рыдағы серіктестіктерді банктер-
ге қасақана қарыздарын қай-
тармайтын, мемлекетке салық 
төлеуден жалтаратын кəсіпо-
рындар екенін БАҚ арқылы ха-
барлау керектігін ескертті: 

– Жұмыс істемейтіндердің 
жерін заң жүзінде қайтарып, 
оны кəсібін жандандырғысы 
келетіндерге беру керек. Ал 
облыс орталығында да 40 га 
жуық 36 жер телімі бар дедіңіз. 
Қазір бізге тұрғын үй құрылысы 
бағдарламасын жүзеге асырып 
жатқан уақытта жер ауадай қа-
жет. Ал бұлар не істеп отыр? 
Телімдерді алып, оны қоршап 
тастайды да, еш пайдаға жа-
ратып жүрген жоқ. Міне, осы 
мəселе де жіті қадағалауда 
болсын.      

  ОБЛЫС ƏКІМДІГІНДЕ

Жерді жарата алмасаң – 
мемлекетке қайтарылады
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Мєжіліс депутаттары
Ќостанайда

Аѓымдаѓы жылы жањадан іске
ќосылѓан онкологиялыќ емханаѓа
атбасын тіреген депутаттар жања
нысанды аралап, дєрігерлермен
ж‰здесті.

Бас дєрігердіњ орынбасары
М.Наурызовтыњ айтуынша, облыс
бойынша б‰гінде он бір мыњнан
астам адам диспансерлік есепте
т±р. Сондай-аќ, былтыр онкоауру-
лардан 840 адам кμз ж±мса, биыл
жыл басынан бері 323 адам ќай-
тыс болѓан. Дєрігерлер жања ем-
ханадаѓы заманауи жабдыќтар-
дыњ μњір ж±ртшылыѓын кешенді
тексерістен μткізуге, ќауіпті дертті
біршама ауыздыќтауѓа м‰мкіндік
беретіндігін айтады. Алты ќабат-
ты ѓимаратта сапалы медицина-
лыќ ќызмет кμрсетуге барлыќ м‰мкіндіктер ќарас-
тырылѓан. Мекемеге елімізде жоќ швециялыќ мам-
мограф аппараты орнатылѓан. Соњѓы ‰лгідегі ком-
пьютерлік томография, рентген-аппараттары да
ж±мыс істеп т±р. Жобаныњ жалпы ќ±ны – 2,4 мил-
лиард тењге, оныњ жартысы заманауи медицина-
лыќ ќ±рал-жабдыќтар сатып алуѓа ж±мсалѓан.

– Б±рынѓы ескі емханада к‰ніне жетпістей адам-
ды ѓана ќабылдайтынбыз. Ал келушілердіњ саны
одан бес есеге кμп болатын. Енді жања емханада
бір ауысымда ‰ш ж‰з адамды ќабылдай аламыз.
Жања емханада дєрігерлерге де, науќастарѓа да
μте ќолайлы жаѓдай жасалѓан, – дейді М‰сілім
Наурызов.

Дєрігерлермен кездесу барысында депутаттар
жања Ењбек кодексінде кμзделген ж±мыс беруші
мен ќызметкер арасындаѓы зањдылыќтарды да
ашып т‰сіндірді. Єрі емханадаѓы, жалпы, Тобыл
μњірінде атќарылып жатќан ж±мыстарѓа оњ баѓа-
сын берді.

 Аѓымдаѓы жылдыњ 1 ќањтарынан бастап елі-
мізде жања Ењбек кодексі μз к‰шіне енген бола-

тын. Б±л кодекс Елбасымыз айќындап берген бес
институционалдыќ реформадаѓы тапсырмаларды
іске асыруѓа баѓытталѓан. Ењ бастысы, жања ќ±жат-
та м‰гедектерді, жастарды, отбасылыќ міндеттері
бар адамдарды ќоса алѓанда, ж±мыскерлердіњ
жекелеген санаттары ‰шін ж±мыс орындарын
ќ±руѓа ынталандыруѓа баѓытталѓан бірќатар ша-
ралар ќамтылѓан. Осы маќсатта Ќостанай жерін-
де атќарылып жатќан оњ істер аз емес екен. Єсіре-
се,  мынадай заманауи онкологиялыќ емхананыњ
бой кμтергені де ќуантарлыќ жаѓдай. Мен μз ба-
сым ±заќ жылдар бойы акушер-гинеколог болдым,
медициналыќ орталыќты да басќардым, сондыќ-
тан денсаулыќ саласындаѓы б‰гінгі жетістіктерге
єрдайым ќуанып отырамын. Б±рын м±ндай м‰м-
кіндіктер болѓан жоќ, б±л єрине тєуелсіздігіміздіњ
арќасы, – дейді ЌР Парламенті Мєжілісініњ депу-
таты Зєуреш Аманжолова.

Сондай-аќ, халыќ ќалаулылары Рудный ќала-
сындаѓы Соколов-Сарыбай кен байыту кєсіпор-
ны мен Ќостанай политехникалыќ колледжінде де
болды.

ДЕНСАУЛЫЌ

Ќарлыѓаш
      ОСПАНОВА

 Ењбек кодексіне енгізілген μзгерістер мен толыќтырулардыњ жергілікті
жерлерде ќалай орындалып жатќандыѓын білу маќсатында Ќостанайѓа
бір топ депутат келді. Халыќ ќалаулылары μњірдегі бірќатар єлеуметтік
салаларды аралап, ж±мысшылармен жєне жастармен кездесті.

Ќазір облысымызда 1376 ден-
саулыќ саќтау мекемесі ж±мыс
істеп т±са, оныњ 519-ы медици-
налыќ мекеме, ќалѓандары дєрі-
дєрмек ќызмет кμрсету нысанда-
ры. ¤ткен жылдыњ осы мерзімін-
де μњірде 1438  денсаулыќ саќ-
тау мекемесі болѓан. Олардыњ
ќысќаруына – жабылуы себеп.
Б±л туралы аймаќтыќ єкімдікте
μткен аппарат кењесінде облыс-
тыќ медициналыќ жєне фарма-
цевтикалыќ ќызметті ќадаѓалау
жμніндегі департамент басшы-
сы Орал Бекмаѓамбетов баянда-
ды. Тіпті, ќадаѓалау департа-
метініњ μзінде штатта 13 адам
тіркелсе, іс ж‰зінде 7 адам ж±мыс
істейді. Сол себепті, аталѓан са-
ланыњ μзіне мамандардыњ
ќажет екенін жеткізді.

ЌР Денсаулыќ саќтау жєне
єлеуметтік ќорѓау министрлігініњ
н±сќауымен жыл басынан бері

Ќыдырбек
     ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Медициналыќ мекемелер
азайып барады

4 жоспарлы, 28 жоспардан тыс
тексеру ж‰ргізілген. Жеке т±лѓа-
лардыњ шаѓымы бойынша 34
тексеру ж‰ргізілсе, зањды т±лѓа-
лардан 243 шаѓым келіп т‰скен.

О.Бекмаѓамбетов биылѓы
жылдыњ 29 сєуіріндегі еліміздіњ
денсаулыќ саќтау министрлігі
дєріханалардан бірќатар дєрі-
лер мен препараттардыњ ар-
найы р±ќсатпен сату жμніндегі
шешімінен соњ  т±рѓындар тара-
пынан μтініштер жиілеп кеткенін
айтты:

– Есесіне, облыстыќ медици-
налыќ жєне фармацевтикалыќ
ќызметті ќадаѓалау жμніндегі де-
партамент дєрі-дєрмектіњ 106
т‰рініњ баѓасын μсірмеу туралы
меморандум бойынша баќы-
лауды ќолѓа алѓан. Ќазір μњірі-
мізде б±л талапты б±зу дерегі
аныќталѓан жоќ. ‡стіміздегі
жылы 14 денсаулыќ саќтау ме-
кемесін аккредитациядан μткізу
жоспарланып отыр.

Сонымен ќатар, медицина са-
ласындаѓы зањ б±зу фактілері де
сμз болды – ‰стіміздегі жылдыњ
тоѓыз айында 37 єкімшілік ќ±ќыќ
б±зу дерегіне ќатысты іс ќозѓал-
ѓан болса, олардыњ 15-і медици-
налыќ-фармацевтикалыќ ќыз-
метке тиесілі екен. Кінєлілерге
2,5 млн. тењгеден астам айыпп±л
салыныпты. Б±л кμрсеткіштер
алдыњѓы жылмен салыстырѓан-
да біршама артќан.

Аймаќ басшысы Архимед
М±хамбетов медициналыќ жєне
фармацевтикалыќ ќызметті ќада-
ѓалау департаментінде сыбай-
лас жемќорлыќќа байланысты
‰лкен істіњ болѓанын (б±ѓан
дейін департамент басшысыныњ
міндетін атќарѓан К‰лзада ¤те-
генованыњ 6 жылѓа бас бостан-
дыѓынан айырылуы  – Ќ.Ќ.) ай-
тып, О.Бекмаѓамбетовке алдаѓы
уаќытта осындай олќылыќтарѓа
жол бермей, ж±мысты к‰шейті-
њіздер деген пєрмен берді.

Туѓан тілім –
т±ѓырым

 Туѓан тіл ананыњ с‰тімен бойѓа дарып, єлди
єуенімен санамызѓа сіњеді. Содан болар, ана
тілін ерекше ќ±рметтейміз. Шыбын жанымыз
шырќырап тілдіњ тазалыѓын ќызѓыштай
ќоритынымыз да сондыќтан. Кμрнекі аќпарат
жєне ‰гіт-насихат ќ±ралдарындаѓы тілдік
норманыњ саќталуы "Н±р Отан" партиясыныњ
да баќылауында. Аталмыш партия μкілдері
ќалалыќ мєслихат депутаттары,  "Мирас"
ќоѓамдыќ кењесі м‰шелері жєне бір топ
журналистермен бірге ауќымды рейд
±йымдастырды.

Тіл жанашырлары Ќостанай ќаласындаѓы бірнеше кμшені ара-
лап, жарнама баннерлері мен кμше аттары жазылѓан таќтайшалар-
даѓы орфографиялыќ ќателерді аныќтады. Рейд барысында Бай-
маѓамбетов кμшесіндегі "Рахат" д‰кенініњ жарнама баннері, Киев жєне
Складской кμшелерініњ аттары жазылѓан таќтайшалар, сондай-аќ,
Єл-Фараби кμшесінде орналасќан "Рим" д‰кенініњ жарнамалыќ бан-
нері ерекше сынѓа ±шырады.

Облыстыќ тілдерді дамыту басќармасы ономастика бμлімініњ
басшысы Жарасхан Наурызбаевтыњ айтуынша,  Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Тіл туралы" зањыныњ 21-бабына сєйкес мониторинг ай
сайын ж‰ргізілуде.

– Б‰гінгі рейдке ќатысушылардыњ негізгі маќсаты – жарнамалар-
даѓы ќателіктерді м‰мкіндігінше азайту жєне жеке кєсіпкерлерге жар-
нама ќалай іліну керектігін, ќандай талаптардыњ бар екенін т‰сіндіріп,
±сыныс хаттар жолдау. Сондыќтан, жеке кєсіпкерлерге жарнама
бойынша екі жеті кμлемінде μздерініњ жарнама баннерлерін зањ та-
лабына сєйкестендіру бойынша ж±мыс істеу талап етілді жєне ќол-
дарын ќойдырып, олардыњ мекен-жайларын жазып, байланыс те-
лефондарын алдыќ, – деді Ж.Наурызбаев.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Халыќ ќалаулылары
алып кеніште

– Дегенмен, м±ндаѓы
μзгерістер тек сандыќ ќана
емес, сапалыќ жаѓынан да

орын алды. Б‰кіл ењбек ќатына-
старын реттеу мєселелері бой-
ынша негізгі рμл енді ±жымдыќ
келісім-шартќа беріледі. Т‰рлі
уаќытта зањнама ж±мыс бе-
рушініњ де, ќызметкердіњ де
ќ±ќыѓын ќорѓауѓа баѓытталѓан, –
дей келе комитет осы нормалар-
ды саќталуын ќадаѓалауѓа,
ќажет болѓан жаѓдайда μзгері-
стер мен толыќтырулар енгізуге
дайын екендігін жеткізді. Мєжіліс
депутаты Ирина Аронова жања
Кодекстіњ  жобасын жасау оњай-
лыќќа соќпаѓандыѓын жасырма-
ды.

– Зањды  єзірлеген министрлік
мереке немесе демалыс к‰нде-
рінде атќарылѓан ж±мыс ‰шін
μтемаќы кμлемін 1,5 коэффи-
центтен 1,25-ке азайтуды ±сын-

ѓанда халыќ ќалаулылары бір-
ден наразылыќ танытты. Себебі
б±л ќарапайым халыќтыњ табы-
сын азайтып, єлеуметтік жаѓ-
дайына тікелей єсер етеді.
Кμптеген дискуссиядан кейін б±л
нормалар ескі к‰йінде ќалды, –
деді ол.

Айта кетейік, зањ жобасын
єзірлеу кезінде ж±мысшы тобын-
да болѓан "ССК¤Б" АЌ Кєсіподаќ
комитетініњ тμрайымы Татьяна
Шерстобитованыњ кμптеген ±сы-
ныстары да ескерусіз ќалмады.
Б±л, єсіресе, кμп жылдар ењбек
етіп, зейнеткерлікке шыќќан
ж±мыскерлердіњ єлеуметтік жаѓ-
дайына ќатысты болды.

Дμњгелек ‰стел барысында
комбинаттыњ жетекші маманда-
ры да ењбек ќатынастарына
ќатысты кμкейдегі с±раќтарын
ќойып, ќонаќтардан тиісті жауап-
тарын алды.

1-бет
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¤німдерініњ сапасымен  атаѓы шартарапќа таныл-
ѓан "Большевичка" тігін фабрикасына биыл 75 жыл
толып отыр. Тарихы терењнен басталатын б±л тігін
фабрикасы б±рынѓы кењес дєуірі кезінде де жењіл
μнеркєсіп саласындаѓы алыптардыњ ќатарында бол-
ды. Сонау 1941 жылдыњ ќырк‰йек айында Украина-
ныњ Херсон ќаласынан Ќостанайѓа кμшірілген фаб-
рика соѓыс жылдары жауынгерлерге єскери киім тігіп
келсе, ќазірдіњ μзінде егемен еліміздіњ єскери, ќ±ќыќ
ќорѓау, м±най, темір жол, μрт сμндіру, денсаулыќ
сияќты салаларыныњ мамандарын да киіндіріп отыр.
Б‰гінде кєсіпорынныњ білікті мамандарыныњ ќолынан
шыќќан сапалы μнімдерді т±тынушылар ќатарында
"Тењіз Шевройл", "АлтиесПетролеум Интернэшнл
БВ", "Ќазаќт‰рікм±най", "KUAT" сияќты алпауыт фир-
малар да бар. Ќазіргі тањда фабрикада тμрт ж‰зге
жуыќ адам ењбек етуде. Кєсіпорынныњ білікті маман-
дарыныњ ќолынан шыќќан барлыќ киімдер мен
б±йымдар сертификатталѓан жєне сапа жμнінен ше-
телдік μнімдерден еш ќалыспайды. Б±ѓан єрине ќ±ра-
мында кєсіпорын жетекшілері мен жылдар бойы ењбек
етіп келе жатќан тєжірибелі мамандар кіретін
кμркемдік-техникалыќ кењестіњ де кμп кμмегі тиіп отыр-
ѓан кμрінеді. Себебі, кењес м‰шелері єр μнімніњ сапа-
лы єрі сєнді шыѓуын, яѓни барлыќ талаптарѓа сай
болуын ќадаѓалап отырады. Сондай-аќ, ќазіргідей
дамыѓан заманда кез-келген кєсіпорынды озыќ тех-
нологиясыз елестету де м‰мкін емес. Кєсіпорын ди-
ректорыныњ айтуынша, фабрикадаѓы ќ±рал-жабдыќ-
тардыњ бєрі заманауи. "Даму" кєсіпкерлікті дамыту
ќорымен тыѓыз єріптестік байланыстыњ арќасында
фабрика Стамбулда μткен халыќаралыќ кμрмеде
неміс жєне жапондыќ ‰лгідегі заманауи тігін маши-
наларына ќол жеткізген кμрінеді. Осыныњ арќасында
б‰гінде фабриканыњ мамандарына заманауи ‰лгідегі
жабдыќтармен ж±мыс жасауѓа м‰мкіндік беріліп отыр.

Кєсіпорын басшысы Татьяна Салманованыњ да
есімі елімізге етене таныс. Алѓаш ењбек жолын осы
тігін фабрикасынан бастаѓан ол ќырыќ бес жыл бойы
аталмыш кєсіпорынныњ ыстыѓы мен суыѓына тμзіп,
оныњ μркендеуі жолында аянбай тер тμгіп келеді.
Ќарапайым тігінші-моторшы мамандыѓынан директор-
лыќќа дейін кμтерілген білікті басшы μз білгенін, тє-
жірибесін жастармен бμлісіп отырудан еш жалыќќан
емес. Ќолынан келгенше ж±мысшыларына жаѓдай жа-
сауѓа тырысады. Єсіресе, ќиын-ќыстау кезењде бірле-
се ењбек ете білген ж±мысшыларын єрдайым мара-
паттап, ќолдау кμрсетіп отыруды да ±мытќан емес.
Б‰гінде тігін фабрикасыныњ базасында медпункт
ж±мыс істейді, онда фабрика ж±мысшылары тера-

ЖОЛДАУ: ¤СІМ, РЕФОРМАЛАР, ДАМУ

"БОЛЬШЕВИЧКА" ФАБРИКАСЫНА БИЫЛ – 75 ЖЫЛ

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

Тігін тарландарыТігін тарландарыТігін тарландарыТігін тарландарыТігін тарландары

¤ткен жылы Елбасы μз Жолдауында
отандыќ жењіл μнеркєсіпті дамыту жμнінде
наќты тапсырмалар берген болатын. "Ќуатты
ел болу – бєсекеге ќабілетті болу деген сμз.
"Ќазаќстанда жасалѓан" єрбір б±йымда тμрт
ќасиет – сапалы, ыњѓайлы, єдемі жєне арзан
болуы керек. Сонда ѓана ісіміз μнімді,
затымыз μтімді болады. ¤зімізді μзіміз
ќамшылауымыз керек, бізді сырттан келіп
ешкім жарылќамайды..." деген Президент сμзі
еліміздегі енді-енді дамып келе жатќан
саланыњ єрі ќарай μркендеуіне  жол ашары

сμзсіз. ¤йткені, кез келген салада
отандыќ брендті ќалыптастыру – б±л
б‰гінгі к‰нніњ басты талабы. Дегенмен,
сонау тоќырау жылдары жабылып
ќалмай, халыќќа єлі к‰нге дейін
ќызмет етіп келе жатќан μндіріс

ошаќтары да жоќ емес. Солардыњ
бірі де бірегейі –

"Большевичка" тігін
фабрикасы.

певт, гинеколог, уќалаушы, стоматолог мамандары-
ныњ кμмегіне тегін ж‰гіне алады. 2012 жылы басшы-
лыќ кєсіпорын ќызметкерлері ‰шін балабаќша да
ашып берді. Сондай-аќ, жас мамандарды оќытатын
арнайы шеберлік сыныбы да ж±мыс істеп т±р. Кєсіпо-
рынныњ 240 орынѓа арналѓан μз асханасы да бар. Бір
сμзбен айтќанда, м±нда фабрика ж±мысшыларына
барынша жаѓдай жасалѓан.

– Мен μз кєсібімді, μз ±жымымды жаќсы кμремін.
Себебі, мен μмірімніњ 45 жылдан астамын осы кєсіп-
орынѓа арнап келемін. ¤мірімніњ ењ керемет жылда-
рын осы фабриканыњ дамуына, μркендеуіне арнадым
десем артыќ айтќандыќ болмас. Бір ѓажабы, ќандай
ќиын-ќыстау кезењді бастан μткерсек те, біздіњ кєсіп-
орын жабылып ќалѓан жоќ, 75 жыл бойы тоќтаусыз
μз ж±мысын жалѓастырып келеді. Ќазіргі экономика-
лыќ даѓдарысќа ќарамастан фабрика тапсырыстар
алып жатыр. Алдыњѓы жылы біз 1,5 миллирд тењгеніњ
тауарын μндірсек, былтыр 900 млн. тењгеніњ μнімін
с±ранысќа сай орындадыќ. Биыл да алѓан тапсырыс-
тарымыз жетерлік. Єр тапсырысты уаќытында єрі са-
палы орындауѓа тырысамыз. Сондыќтан да болар,
біздіњ μнімдеріміз т‰рлі байќаулар мен кμрмелерден
єрдайым ж‰лделі орындарды иеленіп ж‰р. Мєселен,
"Ќостанай облысыныњ ‰здік тауарлары", "Халыќ т±ты-
натын ‰здік тауарлар" кμрмелерініњ дипломдарына,
халыќаралыќ кμрмеде еліміздіњ бєсекеге ќабілеттілі-
гіне ‰лес ќосќаны ‰шін "Алѓыс" грамотасына ие бол-
дыќ. 2008 жылы Президенттіњ "Алтын сапа" сыйлыѓы
‰шін болѓан байќауда "Халыќ т±тынатын тауарлар"
аталымы бойынша екінші ж‰лделі орынды алдыќ.
Сондай-аќ, фабрикамыздыњ кμптеген кμрмелерге ќа-
тысып, халыќаралыќ беделді кєсіпорындар дењгейі-
нен кμрініп, диплом, медальдармен де марапаттал-
ѓанын маќтанышпен айта аламыз. Біздіњ кєсіпорынныњ
ењ жемісті жылдары оныњ атауымен де тыѓыз байла-
нысты деп ойлаймын. Себебі, сол заманда да фабрика
тауарларыныњ жоѓары сапасы б‰кіл Кењес Одаѓына
танымал болды. Сондыќтан, тарихи атауын жоѓалтпа-
ѓан кєсіпорынныњ б±л атауы біздіњ т±марымыз іспетті,
– дейді фабрика директоры Татьяна Салманова.

Иє, 75 жылдыќ тарихы бар "Большевичка" тігін фаб-
рикасы б±ѓан дейін де талай ќиындыќты ењсерген.
Сондыќтан фабрика ±жымы алдаѓы уаќыттарда да
т±ралап ќалмай, т±раќты ж±мыс істеп, м±нан єрі
μркендей беретіндіктеріне бек сенімді.

Суреттерді т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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Сонау нарыќ жылдары кμптеген ауыл-аймаќтардыњ
тоз-тозы шыѓып, баѓыт-баѓдарын жоѓалтќан ауыл т±рѓын-
дары  мекендерін тастап,  жаппай  кμше бастаѓан еді. Ењ-
бекаќы, зейнетаќы, жєрдемаќы дегендер пєлен айлап
берілмеді, соныњ салдарынан ауыл ж±ртшылыѓы нєпаќа
‰шін ќалаларѓа аѓылды. Елбасымыз сол жылдары ха-
лыќќа б±л ќиындыќтардыњ бєрі уаќытша екендігін,
кμштіњ ж‰ре т‰зелетіндігін айтќан болатын... Кейін ‰ш жыл
ќатарынан "Ауыл жылы" болып белгіленгенде ењсесі
т‰сіп, есењгіреп ќалѓан ауыл т±рѓындары кешегісіне алањ-
дамай, ертењіне сеніммен ќарай бастады. Сол жылдары
барлыќ елді мекендер ќарыќ болмаса да, біршама
ауылѓа деген бетб±рыс жасалып, кейбір ауылдардыњ
келбеті сєл де болса сєндене, т±рмыс-тіршілігі єлдене
бастады. Ауылдаѓы аѓайын да б±рынѓыдай бос отырмай,
білек сыбана ењбек ету ќажеттігін т‰сінді. Осы к‰ні бау-

баќшамен айналысу, ‰йлердіњ мањайына аѓаш отырѓы-
зу, кμшені жарыќтандыру, к‰л-ќоќыстан арылту сияќты
ж±мыстар ауылдыќ жерлерде де жаќсы жолѓа ќойылѓан.
Сондай  ауылдардыњ бірі ретінде ¦зынкμл ауданына
ќарасты Обаѓан ауылын ерекше атап μтуге болады. Ќай-
маѓы б±зылмаѓан, іргесі сμгілмеген ќазаќ ауылына ар-
найы атбасын б±рѓан біз ауыл халќыныњ береке-бірлікте,
±йымшылдыќта μмір с‰ріп жатќандарыныњ куєсі болып
ќайтќан едік.

Ауылдыњ жаќсысы жолынан білінер
¦зынкμл ауданыныњ Россия ауылдыќ округіне ќарас-

ты Обаѓан ауылында б‰гінде 107 ‰й т‰тін т‰тетіп отыр.
Сайрап жатќан жолына ќарап-аќ, шалѓайдаѓы ауылдыњ
т±рмысыныњ жаман емес екендігіне кμз жеткізуге бола-
ды. Ауыл жолдыњ бойында орналасќандыќтан кμлік ќаты-
насынан да проблема жоќ. Ќорѓан-Ќостанай, Т‰мен-Ќос-
танай, Лисаков... Яѓни, осы жолдыњ бойымен к‰ніне тμрт
автобус μтеді. Єр отбасында жеке бір-бір кμліктен, оѓан
ќоса облыс орталыѓына ќатынайтын ауылдыњ "Газель"
кμлігі таѓы бар. Жолаќысы да ќымбат емес, адам басына
мыњ тењгеден. Округ єкімі Марат Н±ржановтыњ айтуын-
ша, биыл "Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы-2020" баѓ-
дарламасы бойынша ауылдыќ округке 2,5 млн. тењге
бμлініпті. Соныњ 1,5 млн. тењгесі Тайсойѓан ауылына,
ќалѓан 1 млн. тењгесі Обаѓанѓа беріліп, б±л ќаражатќа
ауылдыњ ішкі жолдары жамап-жасќалѓан. Ал, ауыл орта-
сындаѓы 1987 жылы іргетасы ќаланѓан мектептіњ б‰гінгі
материалдыќ-техникалыќ базасы жаман емес. Мектеп
ішіндегі 25 балаѓа арналѓан шаѓын орталыќ та заманѓа
сай жабдыќталѓан екен. Шалѓай ауыл болса да м±нда
сырттан келіп, ењбек етіп жатќандар да жоќ емес. Биыл
мектеп ±жымыныњ ќатары таѓы да жас мамандармен то-
лыѓыпты. Білім ошаѓыныњ арнайы жабдыќталѓан пєн
кабинеттерін кμріп, ауыл баласыныњ да сапалы білім алу-
ына барынша жаѓдай жасалѓандыѓын байќауѓа болады.

Ќожалыќтыњ ќамќорлыѓы
"Жаќсыныњ жаќсылыѓын айт, н±ры тасысын" демекші,

ауылдыњ кμркеюіне ‰лестерін ќосып отырѓан ќалталы
кєсіпкер азаматтардыњ игі істері айтарлыќтай. Єсіресе,
кєсіпкер Болат Ж±маш±лыныњ ауылдыќтар ‰шін жасап
жатќан ќамќорлыѓы ±шан-тењіз кμрінеді. Бір жаќсысы, осы
ауылда ж±мыссыз сенделіп ж‰рген ешкімді кμрмейсіњ.
Себебі, ауыл шетіндегі шекара бекетінде ауылдыњ елу-
ге жуыќ адамы ењбек етуде. Сондай-аќ, осы мекенніњ
дамуына кμмек ќолын созып отырѓан єлгі шаруа ќожа-
лыѓы да ауылдыњ ќырыќтан астам азаматын ж±мыспен
ќамтып отыр. М±ныњ сыртында ауыл т±рѓындарын ар-
зан отын-шμппен жарылќап, ауылдаѓы білім ошаѓыныњ
аѓымдаѓы жμндеу ж±мыстарына да ќаржылай ќолдау
кμрсетіп отырады.

– 2000 жылы "Обаѓан ауылы" жеке шаруашылыѓы
ќ±рылѓан болатын. Кейін аталѓан шаруашылыќ таѓы да
"Мирас" жєне "Ќарабаев" жеке шаруашылыќтарын

ќ±рды. Жалпы, округ бойынша ірілі-
±саќты 15 шаруа ќожалыѓы бар,
олардыњ дені мал жєне егін шару-
ашылыѓымен айналысуда. Болат
Ќарабаев басќаратын осы ‰ш ша-
руашылыќтыњ да ауылымыздыњ
μркендеуіне ќомаќты ‰лестерін
ќосып отырѓандыѓын ерекше атап
μткім келеді. Мектебіміздіњ тμбесін
жμндеп, ескі едендерін жањартып,
терезелерін плас-тикке ауыстырып
берді. М±ныњ сыртында ауыл
т±рѓындарын жем-шμппен ќамта-
масыз етіп, т±рмысы тμмен отбасы-
ныњ балаларын тегін тамаќпен
ќамтып отыр. Ауылда ќырыќтан
астам зейнеткер бар, солардыњ
бєріне ќолдан келгенше жєрдем-
десуге даяр. Сондай-аќ, шаруашы-
лыќ басшысы ауыл шаруашылыѓы к‰ні мерекесінде μз
ж±мысшыларын марапаттап, сый-сияпат жасауды да еш-
ќашан ±мытќан емес. Мєселен, 2013 жылы шаруашы-
лыќтыњ 12 ж±мысшысын БАЄ-не жолдамамен курортќа
жіберіп, шетелде тегін демалуларына жаѓдай жасаѓан
еді. Оныњ сыртында жыл сайын ж±мысшыларын "Сосно-
вый бор" сияќты шипажайларѓа да жіберіп т±руды єдет-
ке айналдырѓан. Ауыл жастары ‰шін "Бекзат" мєдени
ойын-сауыќ орталыѓын ашып берді. Онда бильярд, тен-
нис ‰стелдері мен єрт‰рлі тренажерлар ќойылѓан. М±ны
ауыл жастары тегін пайдалана алады. Мектептіњ жертμ-
лесінен ауылдыќтар ‰шін акт залын да салып берді.
Ауылѓа келген жас мамандарды ‰ймен, ж±мыспен ќам-
тып, кμмек ретінде жас отбасыларѓа ірі ќара беруді де
±мытќан емес. Бір сμзбен айтќанда, ауылымыздыњ μркен-
деуіне, халќыныњ жайлы т±рмыс кешуі ‰шін ќолдан кел-
генше бар жаѓдайды жасап отыр, – дейді ауыл єкімі Ма-
рат Малдыбай±лы.

¦ялы байланыс жоќ
Ауылдаѓы басты проблема – ол ±ялы байланыс

ж‰йесініњ жоќтыѓы. Тек, кейбір жерлерде ѓана аулайды,
оныњ μзі т±раќсыз. Шаруа ќожалыќтарыныњ ќызметкер-
лері ресейлік байланысты пайдаланып отырѓан кμрінеді,
оныњ μзінде тек ауыл ішінде ѓана. Ауыл єкімі ‰ш жыл
бойы "Билайн", "Актив" сияќты ±ялы байланыс опера-
торларына μтініш жазып келеді. Біраќ, еш нєтиже бол-

май отыр. Б±лардан ќайыр болмаѓан соњ єкім жаќында
"Теле 2"-ѓа μтініш білдіріпті. Єзірге жауап к‰тіп отырѓа-
нын айтады. Былайша, ауылдаѓы барлыќ ‰й сымсыз те-
лефонѓа ќосылѓан. Дегенмен, мынадай дамыѓан заман-
да обаѓандыќтар да ±ялы байланыстыњ ќызыѓын
кμргілері келеді.

Жері байдыњ – елі бай...
Шалѓайдаѓы ауылда ±ялы байланыстан басќаныњ бєрі

бар. Елді мекенді сапалы ауыз сумен ќамтамасыз ету де
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б‰гінде μз шешімін тапќан. Обаѓанѓа "Аќб±лаќ" бойынша
су тартылмаса да, ауылдаѓы шаруашылыќтыњ арќасын-

да обаѓандыќтар сапалы ауыз суѓа ќол жеткізіп отыр. Ша-
руашылыќ басшысы Болат Ж±маш±лы μз ќаржысына
±њѓыма ќаздырып, т±шыту ќондырѓысын орнатып бер-
ген. Ал, малѓа, бау-баќшаѓа ќажетті суды ауылдыќтар
μзен-кμлдерден тасиды. Жылдан жылѓа μркендей т‰скен
б±л ауылда ата кєсіпті жалѓастырып жатќандар ќатары
да артып келеді.

– Ауылда т±рѓан соњ, мал ±стау керек, онсыз болмай-
ды. Осы ауылдаѓыныњ бєрі малмен к‰нелтіп отыр ѓой,
оныњ сыртында ауыл т±рѓындары шекара бекетінде, ша-
руашылыќтарда, мектепте ж±мыс істейді. ¤з басым он
шаќты ірі ќара, жылќы, ±саќ мал ±стап отырмын. Жеке
шаруа ќожалыѓы ретінде азѓантай жеріміз бар. Єрине,
мал басын кμбейту де оњай емес, кμп мал ±стаѓан соњ,
оныњ тауќыметі де кμп болады. Сондыќтан, ќолымыз-
даѓы барымызѓа ќанаѓат дейміз. Бала-шаѓаны асырауѓа
жетсе болѓаны, соныњ μзінде ќ±дайѓа ш‰кір, с‰т-майдан,
соѓымнан тарыќќан емеспіз. Жаз бойы ќымызымыз да
‰зілмейді. Жалпы, біздіњ ауылдыњ орналасќан жері ке-
ремет ќой. Жаѓалай μзен-кμл, орман. Сондыќтан, мал
μсіріп ќана ќоймай, ќ±с ±стап, балыќ аулап μмір с‰руге
де м‰мкіндік мол. Бір ќуанарлыѓы, халыќ саны бірќалып-
ты, кμшу деген жоќ, ќайта бізге келіп т±рмысын т‰зеп жат-
ќандар да бар, – дейді ауыл т±рѓыны Тμлебай Бекбаев.

Ауылына ќарап, єкімін таны
Рас, б±рын ауылдан ќалаѓа кμшкендерді жиі кμретінбіз,

ал соњѓы жылдары керісінше ќаладан ауылѓа кμшіп ба-
рып жатќандарды да кμп кμретін болдыќ. ¤йткені, ќала-
да не ‰йіњ, не к‰йіњ болмай ж‰ргенше, ауылѓа барып мал
±стап, ќ±с μсіріп, к‰нелткен артыќ емес пе? Жолдыњ бой-
ында, μмір с‰руге ќолайлы б±л ауылѓа да сырттан кμшіп
келушілер жоќ емес. Тіпті, ауылда бос ‰й жоќ. Ешкімге
алаќан жайып отырѓан отбасыны кμрмейсіњ, бєрі де ќара
ќазан, сары баланыњ ќамы ‰шін тањертењнен ќара кеш-
ке дейін тырбанып ењбек етіп ж‰ргендері. Єйтеуір, ењбек-
ќор ауыл халќы малын баѓып, шаруасын жайлап, ішкені
алдында, ішпегені артында, береке-бірлікте μмір с‰ріп
отыр. Ауыл єкімі Марат Малдыбай±лы да жарѓаќ ќ±лаѓы
жастыќќа тимей, осы мекенніњ μсіп, μркендеуі жолында
аянбай тер тμгіп келеді. Ауыл єкімініњ айтуынша, алдаѓы
уаќыттарда ауылда ж‰зеге асырылатын ж±мыстар да жоќ
емес.

– Алдаѓы уаќытта ауыл т±рѓындарынан с‰т сатып ала-
тын бір кєсіпкер тауып алсаќ деп отырмыз. Себебі, аудан
орталыѓына с‰тті апару ‰шін ќаншама шыѓын, оѓан ќара-
пайым халыќтыњ шамасы жете бермейді. Б±ѓан дейін
ауылдыќтардан с‰тті кμрші ауылдан бір кєсіпкер литрін
60 тењгеден сатып алатын. Биыл б±л кєсіп тоќтап т±р.
Ауылда ауыз судан проблема жоќ, дегенмен "Аќб±лаќ"
баѓдарламасы бойынша єр ‰йге су кіргізілсе екен дейміз.
Ауыл сыртындаѓы кμлден т±щы судыњ мол ќоры табы-
лып отыр. ‡кіметтен ќаражат бμлінсе, б±л мєселе де ше-
шіледі деген сенімдеміз. Сонымен ќатар, келер жылда-
ры  ауылда  демалыс орнын салып, балаларѓа, ауыл
жастарына арналѓан волейбол, баскетбол, шаѓын фут-
бол алањдарын салуды да жоспарлап отырмыз. Сосын
мектеп ауласындаѓы соѓыс ардагерлеріне арналѓан ес-
керткішті єлгі саябаќќа кμшірсек деген ойымыз да жоќ
емес, – дейді ауыл єкімі Марат Малдыбай±лы.

¦зынкμл ауданы.

Суреттерді т‰сірген автор.

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

"Біздіњ халќымыз ешќашан

б‰гінгідей баќуатты т±рмыс кешіп

кμрген жоќ".
Н.Назарбаевтыњ "Ќазаќстан жања

жаћандыќ наќты ахуалда: μсім,

реформалар, даму" атты Жолдауынан.
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Әлия Ш.Уәлиханов 
атындағы Көкшетау 
академиясының түле-
гі. Оқуды аяқтаған соң 
түлек бірден туған 
ауылына барып, жұмыс із-
дей бастады. Әлия өзі де 
бүгінде жұмыс істеп жүр-
ген мектепте білім алған 
еді. Қандай жас болмасын 
өзі оқыған жерге келгенін 
қалайды ғой. Таныс орта, 
өзінің білім алған ұстаз-
дары. 

– Он бір жыл бойы 
сабақ берген ұстазда-
рымның маған енді әріп-
тес болғаны мен үшін зор 
мақтаныш. Келген кезім-
де көп дүниені білмедім. 
Білмегенімді үйретіп, 
қате кетіп жатқан 
тұстарымды көрсетіп, 
үйретіп жібереді. Олар-
дан әлі де үйренерім 
көп екен. Тәжірибе мен 
білімімді ұштастырып, 
іске де кірісіп кеттім. 
Осы жылдар ішінде ба-
ламен жұмыс істеудің 
қыр-сырын үйреніп, оңай 
емес екенін түсіндім, – 
дейді ол.

Әлия кішкентай бала-
ларды оқытады. Оқушы-
лар жас ерекшеліктеріне 
қарамастан бір-бірімен 
жақсы тіл табысуға 
ұмтылады. Жас ұстазға 
бәрі де қызық. Балалар-
мен жұмыс істеу оңай 
емес, бірақ ол алғаш 
келген жылы тырысып 
бақты. 

– Сол кезде тәрбие-
леген балалар бүгінде 
бастауыш сыныптың 

оқушылары. Оларды көру 
мен үшін ыстық. Өздері 
де келіп, амандасып 
жатады. Мұғалім болу-
дың қаншалықты жауап-
ты екенін енді түсініп 
жатқандаймын, – дейді 
ол жымиып. 

Бүлдіршіндер апайла-
рының жетекшілігімен 
түрлі жарыстарға қаты-
сып, жүлделі де болып 
жүр. «Бала тілі – бал» 
сайысының жеңімпазы 
Кәмилла Казанова – топ-
тың мақтанышы.

“Жас мамандар үшін 
ауылдық жерде жұмыс 
істеу үшін зор талпыныс 
керек. Шешім қабыл-
дап ауылға келген соң 
аянбай еңбек ету керек 
деп ойлаймын. Бұл жер-
де жұмыс істеп жүріп, 
алдағы аға буыннан көп 
нәрсеге үйренуге бола-
тыны сөзсіз. Оған қоса, 
туған жерде жүрген соң 
да өзіңді еркін сезінесің. 
Жұмыстың зор жауапкер-
шілікті талап ететіні 
жасырын емес, бірақ 
келешекте жақсы маман 
болуым қазіргі атқарып 
жүрген еңбегіме байла-
нысты”. Бұл Әлияның 
басты ұстанымы. Ұс-
таздық – оқушыларының 
жеңісті күндеріне қуанып, 
жеңіліс кездерінде жігер 
беруді талап ететін 
сара жол. Бұл жолдың 
қиындығына қарамай, 
жастардың шәкірт 
тәрбиелеуге ұмтылуы 
келешекке деген сенімді 
арттыратыны сөзсіз.

Жақсы маман – 
жастық шақтан

Жалпы, Мемлекет басшы-
сы қойған негізгі мақсат – 2050 
жылға дейін Қазақстан әлем-
дегі 30 дамыған мемлекеттің 
қатарына қосылуы керек. Бұл 
әрине, үлкен мақсат,  бірақ 
оған жетуге  болатын мақсат 
екеніне көзіміз жетеді. «Қа
зақстан2030» даму 
стратегиясы 
да 

о ғ а н 
дәлел бола алады.  

Стратегия – біздің алға қойған 
нақты жоспарымыз. Ол мақ-
саттың орындалары сөзсіз, 
өйткені, біз өз еліміздің жаста-
рымыз, келешегіміз, тірегіміз. 
Болашақ бүгіннен басталады,  
ел болашағы – ертеңгі  азамат, 
бүгінгі жас ұрпақ. Сонымен 
бірге Президентіміз  «Бала 
тәрбиелеу – болашаққа ең 
үлкен инвестиция. Біз бұл 
мәселеге осылай қарап, бала-
ларымызға жақсы білім беруге 
ұмтылуымыз керек», – деген 
болатын.

Елбасының сөзін іске асы-
ру үшін жас  ұрпақты тәрбие
леуде ұстаздардың атқара-
тын қызметі өте орасан. Ол 
үшін ұстаз жаңаша оқытудың 
әдістәсілдерін толық меңгеруі 
қажет. Сонымен қатар  заман, 
уақыт талабына сай үш тілді 
меңгерген ұстаз болуы керек. 

Осындай жаңа форматтағы 
ұстаз деп  Троебрат орта 
мектебінің жоғары білімді, 
екінші санаттағы  ұстаз Анар 
Шаханованы  айта аламын.  
Ол 2003 жылы  осы 
м е к т е п т і   

б і т і р і п , 
ұстаздықты қалап, 

жоғары оқуға түсті. Ағылшын 
тілі мамандығын қалады. Мек-
тепті орыс тілінде бітірсе де өз 
ана тілімізді де  жақсы біледі. 
Анар  Шаханова  жоғары оқу 
орнын бітірген соң, еңбек 
жолын Солтүстік Қазақстан 
облысы Жамбыл ауданының 
Қарақамыс ауылының қа-
зақ мектебінде ұстаздықтан 
бастады. Ол ауыл мектебінде  
оқушыларға ағылшын тілімен 
қатар   орыс, қазақ тілін де 
оқытып, білім берді. Қазіргі 
кезде Анар Троебрат орта 
мектебінде  ағылшын тілінің 
мұғалімі болып қызмет атқа-
рып жүр. Сабақтарында жаңа-
ша оқытуға көп көңіл бөледі, 
оқытудың жаңаша әдістерін 
қолданады. Оқушыларға  үш 
тілді меңгерту үшін танысты-
рылымдар, проблемалық 
сұрақтар, жағдаяттар, дең-
гейлік тапсырмалар  секілді 
әдістәсілдер қолданады. 
Жеке топпен  жұмыс істеуіне 

көп көңіл бөледі. Оқушылар-
ды өз бетінше жұмыс жасауға 
үйретеді. Сонымен 
қатар, жас 

м а -
ман  өз ін ің 

адамгершіліг імен, ең-
бекқорлығымен, өмірге жаңа 
көзқарасымен ұжымда сыйлы. 
Жаңа ғасырдың білім беру 
жүйесі  білімді жас маманда-
рымыздың кәсіби тұрғыдан 
жоғары деңгейде болуын 
талап етеді. Оқушыларға 
өздерінің  білім беру техно-
логиясын, ісін өзгерте оты-
рып,  жаңа мазмұндағы  білім 
беруге ұмтылатыны сөзсіз.  
Әріптесімнің әрі шәкіртімнің 
осындай ұстаздық еңбек  
жолындағы талпынысын, 
ұмтылысын, жаңашылдығын, 
оқушыларына  қажырланып, 
қайраттанып еңбектеніп жүр-
генін мақтаныш тұтамын. 
Оның ұстаздықтың үлкен жо-
лында талай асулардан өтіп, 
табыстарға, жетістіктерге же-
теріне кәміл сенемін, өйткені 
ол мәртебелі мамандықтың 
иесі.

А.АЙТБАЕВА,
 Троебрат орта мек-

тебінің қазақ тілі мен әде-
биет пәнінің мұғалімі.

Ұзынкөл ауданы. 

Елбасымыз  өзінің биылғы Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты  Жолдауында  
еліміздің жас азаматтарына  арнап «Білімді, еңбекқор, бастамашыл, 
белсенді болуға қазірден бастап дағдыланыңдар. Жұмыс пен сұраныс 
бар өңірге батыл барыңдар. Шеберліктің шыңына жете  білсеңдер 
мамандықтың бәрі жақсы» деп бекер айтпаған-ды. 

Мен жастарға
 сенем

ін...

Әлия Сержанова – 
мектепке дейінгі жастағы балалар-

ды оқыту орталығының тәрбиешісі. Жас 
маманның «Дипломмен – ауылға!» бағдар-
ламасы аясында Таран ауданына келіп, 

жұмыс істеп жатқанына бес жыл.
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Жастар қосымшасының редакторы 
Айтолқын АЙҚАДАМОВА.

Қазіргі уақытта Қостанай облысынан келер жылы 
өтетін халықаралық көрмеге жастардан құралған 
еріктілер дайындық үстінде екені белгілі. Олар 
туралы қызықты деректер бар. 

– Ең жас ерікті – 18 жаста болса, ең үлкені – 59 жаста. 
– Халықаралық көрмеге бару үшін жастар бір жыл бойы 8 

бағыт бойынша білім алып жатыр. Олар аптасына екі сағат бойы 
білмегендерін үйреніп, білгендерін толықтырады.  

– Көрмеге жол тарту үшін 300 адам ниет білдіріп, анкета 
толтырған екен. Ең қызығы қабылдау уақыты бітсе де өтініш 
білдірген анкеталар әлі де түсуде.  

– Қостанай қаласынан жаз айында “ЭКСПО – 2017” көрмесіне 
100 жас барады.  

– Еріктілердің дені (35 пайызы) Қостанай педагогикалық ин-
ститутының студенттері.  

ЭКСПО көрмесіне 

баратын жастар 

туралы не білеміз?

Мектеп тәлімгері – жауапты мамандықтар-
дың бірі. Өйткені, оны ешқандай оқу орнында 
оқытпайды, ол сол мамандық иесінің жүрегіндегі, 
жанындағы, ішкі жан дүниесіндегі дарындылық. 
Баланы жеке тұлға етіп тәрбиелеу үшін, бастысы 
тәлімгердің өзі соған сай, өзгеге үлгі болу үшін, 
сол қасиеттердің барлығы өз бойынан табылуы 
керек. Мысалы: мейірімділік, рақымшылық, өжет-
тілік, қарапайымдылық және де шыншылдық. 
Сондықтан да тәлімгерге ерекше талаптар жүк-
теледі. Тәлімгер мен мұғалімнің жеке басында, 
сөз бен ісінің арасында алшақтық болмау керек 
деп ойлаймын. 

«Оқыту – тәрбиелеудің қуатты органы, бұны 
пайдалана білмеген тәлімгер, шәкірттерге әсер 
етудің ең басты және қажетті құралынан айыры-
лады», – деп К.Д. Ушинский айтқандай, оқушы-
ларды өзіңе баулып, оқыта білсең – ол сенің үл-
кен жетістігің. Иә, ұстаз, тәлімгер жалпы педагог 
мамандығы өте қиын. Өйткені біздің мамандыққа 
қойылған талаптар ешкімге қойылмайды.

Өскелең ұрпақтың тәлім-тәрбиесін қалыптас-
тыратын ата-ана болса, әрі қарай оны жетілдіріп, 
бір бағытқа нұсқайтын біз – тәлімгерлер боламыз.
Оқушылардың армандарын асқақтатып, қолда-
рынан жетелейтін де біз болып келеміз. Өз басым-
ды алсам, ұстаздарға қарағанда менің балаларға 

жақындығым басым, өйткені, оқушылардың да-
рындылығын анықтап, оны белгілі бір салаларға 
бағыттаймын. Оқушылармен сайыстарға, мере-
келік іс-шараларға қатысып, дайындап жүрген-
де достары ретінде жақын болып, оларды басқа 
жағынан тани бастайсың. Жеңілісі мен жеңісі, қуа-
нышы мен ұйымдастырушылығы бірге жүретін  өз 
мамандығымды сүйемін. Ол менің жүрегімнің төрі-
нен орын алған сүйікті мамандығым! 

Қазақ ағартушысы М. Жұмабаев «... Әрбір ұлт-
тың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшін 
қызмет қылатын болғандықтан, тәрбиеші баланы 
сол ұлт тәрбиесімен тәрбиелеуге міндетті» деген. 
Жас ұрпаққа саналы тәрбие, сапалы білім беру 
деңгейі, ең алдымен мұғалімнің даярлығына, оның 
іс-тәжірибесінің қалыптасып, шыңдалуына байла-
нысты. Бүгінгі жас өркеннің, ертеңгі саяси-қоғам-
ның мүшесі ретінде қалыптасуында тәрбиенің 
маңызы зор екені бәрімізге аян. Сондықтан да ұлт-
тық нақышта, әр ұлттың тәрбиесіне сай оқушыны 
тәрбиелеу керек. Қазіргі жас – ертеңгі біздің бо-
лашағымыз екенін ұмытпауымыз керек. Тәлімгер 
мен Ұстаз! Ертеңгі елдің болашағы – сенің қолыңда 
екенін ұмытпағайсың! 

Арайлым ӨМІРЖАНОВА, 
 Москалев орта мектебінің      

 балалар ісін ұйымдастырушы тәлімгер.

Мен – 
тәлімгермін 

«Ешкім де іштей батыр болып тумайды, 
батырлық та мінез секілді өскен орта, 
көрген тәрбиеге байланысты қалыптаса
ды».                                          

Бауыржан Момышұлы. 

Болашақтың жобасы
Қаламызда өткен облыстық жастар форумынан жастар-

дың алған әсері жоғары. Бұл басқосуға облыстың әр ауда-
нынан келгендер өздерінің түрлі идея-жобаларын ұсынды. 
Солардың ішінде Таран ауданының жастары жақсы жоба 
ұсынғандары үшін жүз мың теңге көлемінде грант ұтып 
алды. 

Олар “Болашақтың паркі” тақырыбында жоба ұсынды. 
Бұл жобаны қорғап шыққан жастар өз ойларын дұрыс жет-
кізіп, қолға алғысы келетін істерін дәлелдеп те берді. Енді 
жеңімпаз атанған соң тек қолға алған істі жүзеге асыру ғана 
қалды. 

Келешекте жастар осымен тоқтап қалмай, әлі де небір 
тың идеяларды жүзеге асыруды ойластыруда. Тарандық 
жастар форумнан көпті көріп, тың дүниелерді үйреніп 
қайтқанын айтуда. Олар сертификат алып, тәжірибе бөлісіп 
қайтқан. 

Таран ауданы. 

Бағдат ауыл өнерпаздарының 
басын біріктіріп, ережеде көр-
сетілген барлық тақырыптарды 
қамтып, әділқазылар алқасының 
ойынан шыққан еді. Сол жолы 
келген өнер бағалаушылар осы 
байқаудың қорытындысы облыс 
орталығында өтетіндігін тілге 
тиек етті.

Кеше ғана облыс орталығын-
да өткен байқау қорытындысы 

бойынша Сужарған ауылы “Үздік 
ауылдық клуб – 2016” байқауын-
да жүлделі екінші орынды жеңіп 
алып, облыс әкімінің орынбасары 
М.Жүндібаевтың арнайы дипло-
мымен марапатталды. Аудан-
дық мәдениет үйінің директоры 
Гүлзат Хамзинаның  айтуынша, 
алдағы уақытта ауылдық клубтар 
жоспарға сәйкес жұмыс істеп, 
жылдың қорытындысы бойын-
ша атқарған жұмыстары жөнінде 
есеп беріп отырады екен.

– Бүгінгі жеңіс тек Сужарған 
ауылының ғана емес, ауданы-
мыздың абыройы деп білемін. 
Біздің мақсатымыз ауылдың 

мәдениетін дамытып, ауданның 
әлеуметтік экономикасына үлес 
қосу. Көп еңбектенсең еңбегін еш 
кетпейді екен. Осы байқау өтеді 
дегеннен бастап, ауыл өнерпаз-
дарымен ақылдасып, ән айту 
өнерін былай қойғанда, сахна-
лық көріністің мазмұнына ерек-
ше көңіл бөліп, актерлардың ше-
берлігін сынға салдық. Кейін олар 
облыстан келген меймандардың 
алдында талапқа сай өнер көр-
сетті, – дейді Сужарған ауылы-
ның клуб меңгерушісі Бағдат 
Айсағалиев.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

Байқауда бағы жанды

f

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай облыстық 
көркемөнерпаздар халық шығармашылығы 
орталығының білікті мамандары дәстүрлі үрдістері 
бойынша облыс аймағындағы аудандарды аралап, 
ауыл мәдениетінің даму қаншалықты деңгейде 
жұмыс жасап жатқандықтарын анықтау мақсатында  
“Үздік ауылдық клуб – 2016” номинациясы бойын ша 
байқау өткізген болатын. Бұл байқауға жолдама алған  
Сужарған ауылының  клуб меңгерушісі, жас маман 
Бағдат Айсағалиев жүлделі оралды. 
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 ТКШ-НЫ ЖАЊЃЫРТУ

Б‰гінде ќала т±рѓындарын
алањдататын басты мєселеніњ
бірі тарифтерге байланысты.
Коммуналдыќ ќызметтердіњ
тμлемі жыл сайын μседі. М±ндай
ќымбатшылыќты єркімніњ ќалта-
сы кμтере бермейді.
Єсіресе, ескі ‰йлерде
т±ратындар ќиналады.

Б±лай дейтін се-
бебіміз, Ќостанайда
кμпќабатты т±рѓын
‰йлердіњ іргетасы ќа-
ланѓанына елу жылѓа
таяѓан. Яѓни, тыњ игеру
жылдары  салынѓан
баспаналар, б±лар.
"Клуб Строитель" пєтер
иелері кооперативініњ
тμраѓасы Александр
Клаузермен єлденеше
рет с±хбаттасќанбыз.

 Білгір де, тєжірибелі
басшы μзі басќаратын
кооперативке ќаладаѓы
отыз сегіз  байырѓы ‰йдіњ
ќарайтынын айтады. Ењ
ескісі 1954 жылы са-
лынѓан. Жања дегенініњ
іргетасы 1991 жылы
ќаланѓан.

Єрине, м±ндай
‰йлерді жμндеу керек.
К‰рделі жμндеуді ќажет
ететіндері ќаншама? Ол ‰шін бір
шаршы метрге тариф бойынша
отыз сегіз тењге ќажет. Б±л ќалаѓа
бекітілген баѓа. Егер ‰йлердіњ
барлыѓы бірдей еместігін ескер-
сек, ескі баспаналарѓа аќша

єлдеќайда кμп ж±мсалатыны
аныќ.

Александр Иосифовичтіњ
т‰сіндіруінше, ескірген ‰йдіњ
тμбесін жμндеуге шамамен бір
жарым-екі миллион тењгедей

ж±мсалады. "Клуб Строитель" ко-
оперативіне ќарасты отыз сегіз
‰йдіњ он екісі ескі. Екі-‰ш ќабат-
ты, ескі архитектурамен салын-
ѓан  м±ндай ‰йлердіњ тек тμбесін
ѓана емес, таќтай-едендерін ай-

ырбастау, ќабыр-
ѓасындаѓы цемент
сылаќтарын жа-
њартуѓа ќыруар
ќаражат бμлінуі
тиіс.

Жμндеу ж±-
мыстарына т±р-
ѓындардан аќша
жиналады. Єлгі
ескі ‰йге єр пєтер
иесі 100 мыњ тењ-
геден беруі керек.
Бєлен жыл зейнетаќымен к‰нін
кμріп келе жатќан жандар м±ндай
аќшаны ќайдан таппаќ?

Ай сайын жиналѓан коммунал-
дыќ тμлемніњ елу пайызы ќыз-
меткерлердіњ ењбекаќысына
ж±мсалады. Техникалыќ ќызмет-
терге жєне коммуникацияны
жμндеуге де осынша ќаржы ке-
теді.

Аталѓан кооперативке ќарай-
тын ‰йлерде т±ратындардан ша-
ѓымдар жиі т‰седі. Мына ќызыќ
оќиѓаѓа назар аударыњыз:
биылѓы сегіз айда ѓана бір жа-
рым мыњ шаѓым жазылѓан. Кμбісі
сантехника мен ‰й тμбесініњ жа-
рамсыздыѓын алѓа тартады.

Салыстырмалы т‰рде айтсаќ,
б±л кооперативтегі слесарьѓа,
дєнекерлеушіге ж‰ктелетін
міндеттеме кμлемі кμршілес ко-
оперативтегіден єлде ќайда жо-
ѓары. Ж±мыс кμп, жалаќысы аз.
Сондыќтан, м±нда мамандар
т±раќтамайды.

 Аула сыпырушылыќты алып

ќарайыќ. Оѓан тμленетін ењбек-
аќы жиырма екі тењгеден аспай-
ды. К‰нкμріске жетпейтін аќыѓа
жастар келіспейді. Тек зейнет-
керлік жасќа таяѓандар немесе
зейнеткерлік жастаѓылар аула
сыпырып ж‰р.

Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыќты жањѓырту баѓдар-
ламасы бойынша "Клуб Стро-
итель" кооперативінен екі
‰йдіњ іліккеніне кμпшілік риза
емес.

Ќ±дай сєтін салѓанда, мерді-
герлер сапаѓа ерекше назар
аударды. Тек кμњіл толмайтын
бір мєселе – жасалѓан ж±мыс-
тарѓа аќша жинауѓа тіреліп т±р.
Т±рѓындардыњ барлыѓы бірдей
уаќытылы есеп айырыспаѓан-
дыќтан, аќша жинау кідіріп ќала
береді. Кейбір т±рѓындар т‰рлі
сылтаулар айтады.

 Ќарыздарды жинап алу
б±дан б±рынѓы жылдары ќиын
еді. Сот шешімімен айыпты
адамды мойындату оњай болма-

ды. Ќазір мєселе д±рыс жолѓа
ќойылды.

 Кооператив сотќа арызда-
нардыњ алдында ескертулер жа-
сайды. Олар подъезге борыш-
керлер тізімін іледі. Б±ѓан мєн
бермегендерге жекелей ескерту
жіберіледі. Сосын сот шешімі-
мен берешектер алынады.

 Дегенмен, ќасарысатын
адамдар жаман єдеттерін ќояр
емес. Сотќа арызданып, беделі-
не н±ќсан келтіргені ‰шін мо-
ральдыќ айыпп±л тμлеуді талап
етеді. М±ндайлар ќыњырлыќќа
салынып, ыстыќ, суыќ суѓа
аќыны уаќытылы тμлемейді.
Ќарызѓа белшесінен бататын-
дар да солар.

 "Клуб Строитель" пєтер иеле-
нушілер кооперативі ќол бай-
лайтын осындай кедергілерге
ќарамай, жаз айларында ќысќа
дайындыќты сєтті ж‰ргізді.

Суреттерді т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Санитарлыќ тазалыќ мерзімі
ќазан айыныњ басында жария-
ланды. Енді єрбір аптаныњ ж±ма
к‰ні, саѓат 14.00-де Ќостанай
ќаласыныњ кμшелері сыпыры-

Ќала тазалыѓы
басталды

лып, тазаланады.
Сырттан келген ќонаќтар

ќаламыздыњ м±нтаздай тазалы-
ѓына с‰йсінеді.

Дегенмен, шањ-тозањ болмай

т±рмайды. Ќолындаѓы ±саќ-т‰йек
заттарын кμрінген жерге тастай
кететін салдыр-салаќтардыњ даѓ-
дысы тиылмайтыны таѓы да
белгілі. М±ндайда ќоќыстар жи-
налатыны аныќ.

Сμзіміз жалањ болмас ‰шін,
мына оќиѓаларѓа назар ауда-
райыќ. Табиѓат ќорѓаушы проку-
ратура т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыќ бμлімімен бірлесіп
рейдтер ж‰ргізгені туралы бірне-
ше рет хабарланды.

М±ны кμпшілік ќуана ќарсы
алды. Єсіресе, тыйым салынѓан

Бетті дайындаѓан
Ермекбай ХАСЕНОВ

Ќиындыќтарды
жење біледі

ќоќыс жиналатын аймаќтарда
атќарылѓан ж±мыстарѓа кμз сал-
ды.

 Геофизик поселкесіндегі
Степной кμшесіндегі № 8 ‰йде,
Геология кμшесіндегі № 24, На-
бережный кμшесіндегі № 1 А
‰йлерініњ мањы ‰немі т‰рлі
т±рмыстыќ ќатты ќалдыќ зат-
тарѓа толы болады. Тиісті шара-
лар ќолданылѓасын б±л аймаќ
тазартылды.

Арнайы топ аталѓан поселке
т±рѓындарымен кездесті. Ќоќыс-
тыќ заттарды тыйым салынѓан

жерлерге тастамауды талап етті.
Табиѓатты ќорѓау ережесімен та-
ныстырды.

Сонымен ќатар ќоќыс сала-
тын контейнерлер талаптарѓа
сай еместігі аныќталды. Б±ѓан
жауап беретін адамдарѓа ескер-
ту жасалды.

Тєртіп б±зушылар т‰рлі ќажет
емес заттарды контейнерлерге
салмай, соныњ мањын ќоќыстарѓа
толтырады. М±ндай єдепсіздік-
терге де назар аударылды. Егер
де тєртіп б±зушылар байќалса,
дереу т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылы бμліміне хабарла-
суы керек.

Суреттерді т‰сірген
Айбек Ж‰збай.
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МЄСЕЛЕ

Бастапќыда
келіскендей
болып едік...

Мекемеге барѓан к‰ні бізбен
ілесіп сырттан келе жатќан екі
жас азамат ‰ш ќабат ‰йге кірді.
"Ќостанай гуманитарлыќ кол-
леджініњ студентіміз" деді. ‡лкен-
дерден кім барын с±рап едім,
ешкім жоѓын айтты да, "Алмат
±стаз" деген кісіге телефон соќты.
"Алмат ±стазѓа" келесі к‰ні саѓат
т‰ске таман келетінімді айтып,
кетіп ќалдым. Алайда келесі к‰ні
бізді басќа адам – Мейірхан
есімді азамат ќарсы алды. ¤зін
осындаѓы тєрбиешілердіњ
бірімін деп таныстырды. Шынды-
ѓын айту керек, Мейірханныњ
Ќостанайѓа келгеніне ‰ш ай ѓана
болѓан екен де, басшысы болма-
ѓан соњ жас тєрбиешіден кμп еш-
тење біле алмадым. Мекеменіњ
негізгі жарѓысымен, маќсатымен
ѓана танысып келіп отырмыз.

Жалпы, біз барѓан мекеме
"Алшањ Жібек жолы" ќауымдас-
тыѓына ќарайды екен. Б±л ‰лкен
±йымныњ республикамыздыњ об-
лыс орталыќтарында, ќалала-
рында, аудан орталыќтарында
кμптеген ќайырымдылыќ меке-
мелері бар. Ассоциация тμраѓа-
сы – Ахметжан Омаров.

– Біздіњ мекеменіњ маќсаты –
ертењгі ±рпаќты саќтап ќалу. Ол-
жас С‰лейманов айтады: "Ќазаќ-
стан материалдыќ жаѓынан
белгілі бір дєрежеге жетті, енді
рухани жаѓынан білім керек". Сол
себепті, кейінгі буынѓа тєлім-
тєрбие беруді міндетімізге алып
отырмыз. Дєл ќазір м±нда орта
арнаулы жєне жоѓары оќу орын-
дарыныњ 15 студенті мен мектеп
оќушылары бар, олардыњ ‰ш
мезгіл тамаѓы, жатар орны дай-
ын. Шєкірттеріміз ертењ мемле-

кеттік ќызметтерге, басќа да са-
лаларѓа ж±мысќа барады. Олар
ќай жерге барса да, шынайы
иманын ±мытпай ж‰рсе деген ой.
Ќай жерде ж‰рсе де, Алланы
±мытпайды, ќ±ранды, намазды
біледі, ешкімніњ ала жібін атта-
майтын адал жандар болып
ќалыптасуына негіз саламыз.
Сол ‰шін Ќазаќстан м±сылман-
дар діни басќармасымен мемо-
рандум жасасќанбыз. Ол жаќтыњ
бізге бекітіп берген баѓдарлама-
сы бар. Діни басќарма бекіткен

±стаз бар – облыстыќ мешіттіњ
наиб-имамы Дархан Сыздыќов.
Осында аптасына екі рет келіп,
дєріс беріп, уаѓыз айтып кетеді.
Ал біз тек шєкірттерді жатар орын,
тамаќпен ќамтамасыз етеміз, –
деді Мейірхан.

М±ндаѓы тєрбиешілер бала-
лардыњ сабаќтарына дайында-
луына, тазалыѓына ќадаѓалау жа-
сайтындарын айтты. Сондай-аќ,
олардыњ ас-суы, ѓимараттыњ жы-
луы ‰шін ќалталы кєсіпкерлерге,
серіктестіктерге барып, шєкірт-
тер тєрбиелеп жатќанын айтып,
кμмек с±раймыз деді. Мекеме
жомарт жандардыњ арќасында
ж±мысын тоќтатпай т±р екен.
Мейірханныњ μзі оњт‰стік μњірдіњ
тумасы єрі діни оќуды бітіріпті, ал
шєкірт тєрбиелеушілер білім
алушыларды асырау ‰шін халыќ-
тан осылай кμмек с±рау пайѓам-

Облыс орталыѓында "Ќостанай ќайырымдылыќ мекемесі" дейтін

±йым бар. Б±л мекеменіњ ‰ш ќабатты ѓимараты Сьянов кμшесініњ

бойындаѓы т±рѓын ‰йлермен ќатар орналасќан. Єрине, м±ндай атауы бар

±йымныњ басќаларѓа шапаѓаты зор болуы керек екенін сыртында ілулі

т±рѓан жазудан ањѓару ќиын емес. Дегенмен соњѓы уаќытта б±л жердіњ

ќайырымдылыќ мекемеден тыс, шєкірттер тєрбиелейтін орын дегенді

жиі естіп ж‰рміз. Онда т±раќтаѓандар негізінен ауыл-аймаќтан келетіндер

деген соњ, мекеменіњ табалдырыѓын аттап, оныњ тынысымен танысып

ќайтпаќ оймен арнайы барып шыќќан болатынбыз. Айтпаќшы,

ќайырымдылыќ ‰йініњ ел арасында "пансионат" аталатынын айта

кетейік.

ѓын келтіріпті. Бір белгісіз жері –
айыпталушыныњ "Аталѓан мед-
ресеніњ білім беру мекемесі емес
екендігін кμрсетті" деген т±сы бар.
Сонда б±л ќайырымдылыќ меке-
месі ме єлде медресе ме деген
с±раќ туындайды.

Сот "Арќалыќ ќайырымдылыќ
мекемесініњ" ќызметінде ЌР ЌК
404  бабында кμзделген ќылмыс-
тыќ ќ±рам жоќ деп тауыпты.
"У.Минанныњ медреседе оќыту-
шылыќ ќызметпен айналыспай-
тындыѓы, кей кезде молда Ербол-
дыњ (мешіт имамы – Ќ.Ќ.) орнын-
да уаќытша болатындыѓы
жμніндегі т±жырымдарды сот
болмаѓан деп табады, олар ќыл-
мыстыќ істіњ материалдарымен
ќарама-ќайшы келеді" делінген
соттан келген ќаулыда. Демек,
"оќытушы" ЌР "Діни ќызмет жєне
діни бірлестіктер туралы" Зањы-
ныњ миссионерлік ќызметті ж‰зе-
ге асыру туралы 8 бабында
кμрсетілген талаптарды б±зып
отыр деген сμз.

Сонымен, биылѓы тамыз айы-
ныњ сегізі к‰ні Арќалыќ ќалалыќ
соты У.Минанды ЌР Єкімшілік
ќ±ќыќ б±зушылыќ туралы Ко-
дексініњ 490 бабы 3 бμлігі бойын-
ша айыпты деп танып, оѓан 100
айлыќ есептік кμрсеткіш (212 100
тењге) кμлемінде айыпп±л салу
туралы ќаулы етіпті.

Жазаѓа тартылып отырѓан Ар-
ќалыќ мекемесі ѓана емес екен.
¤ткен ќырк‰йек айында зањсыз
діни білім берді деген айыппен
"Ќостанай ќайырымдылыќ меке-
месініњ" ќызметкерлеріне де,
атап айтќанда, директоры Ардаќ
Сейітжапаровќа, ±стаз Ќайнар
Єбидолла±лына Єкімшілік ќ±ќыќ
б±зушылыќ туралы Кодекстіњ 490
бабыныњ 3 бμлігін б±зѓаны ‰шін
100 АЕК (212 100 тењге) кμлемін-
де айыпп±л салынѓан.

Айтпаќшы, облыстыќ мешіт
тарапынан ќайырымдылыќ ме-
кеме ќызметкерлерініњ діни сау-
атын тексеру сынаѓы μткізіліп,
бірќатарыныњ білімі тμмен болып
шыќќан. Енді оларѓа емтиханды
ќайта тапсыру ‰шін ќараша айы-
на дейін уаќыт берілген екен. Б±л
жайында ЌМДБ Ќостанай облы-
сы бойынша μкіл-имамы Баќыт-
бек ќажы Тєжімбет атап μтті.

Міне, м±ндай жайт мекеме-
де тєрбиеленіп ж‰рген бала-
лардыњ ата-аналарын, жалпы,
ќоѓамды бей-жай ќалдырмай-
тыны аныќ. Оќысын, білім ал-
сын деп жіберген ±рпаѓыныњ
ертењ Т‰ркияѓа μтіп, хабарсыз
ж‰рген Хурма Ќуат секілді
кетіп ќалмасына кім кепіл?
Біздікі єйтеуір "саќтыќта
ќорлыќ жоќ", єр ата-ана сырт-
та оќуда ж‰рген ±л-ќыздарын
баќылаусыз жібермесін дегенді
ескерту ѓой. Ал осы маќаланы
оќып, жоѓарыда айтылѓан-
дарѓа ќатысты "Ќостанай
ќайырымдылыќ мекемесі"
басшылыѓы пікір білдіріп жат-
са,  жауабын тыњдауѓа єзірміз.

Суреттерді т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

барымыздан ќалѓанын жеткізді.
– Б±л ‰йде шєкірттер сабаќта-

рына дайындалады, олар проек-
тор, ноутбук, принтер ќолдана
алады, бар жаѓдай жасалѓан.
Ќазіргі осы орнымыз тар. Ќоста-
найда жања облыстыќ мешіт
ашылды, енді соныњ жанында
біздіњ мекеменіњ тμрт ќабат ѓима-
раты салынуда. Б‰гінде оныњ екі
ќабаты бітті. Ќаражат жаѓын та-

буды біз ±йымдастырып
жатырмыз, демеушілер
ќ±рылыс ж‰ргізуде.

Жауап
к‰ттірген хат

Жоѓарыда мекеме
басшылыѓымен жолыѓа
алмай кеттік дегенді
келтірдік. Оларѓа ќоятын
бір-екі с±раќ бар еді.
Єрине, б±л жайында кел-
гені кеше ѓана Мейірхан-

нан с±раѓан жоќпыз.
Ќояр сауалымыздыњ біреуі –

бауырына іздеу салѓан Дєу-
ренг‰л Хуанай есімді азаматша-
ныњ хаты жμнінде. Биылѓы жыл-
дыњ ќасиетті Рамазан айы бас-
талѓан к‰ні ЌМДБ Ќостанай облы-
сы бойынша μкіл-имамы Баќыт-
бек Тєжімбетке жазылѓан шаѓым
хаттыњ кμшірмесі ќолымызѓа тиді.
Дєуренг‰л туѓан інісі Хурма Ќуат
Хуанай±лыныњ 2014 жылдыњ та-
мыз айында "Т‰ркия мемлекеті-
не білім алу маќсатында Сьянов
кμшесінде орналасќан пансио-
нат арќылы кеткен" депті. Алай-
да, ќандай оќу екені жазылмаѓан.
Соњѓы рет Ќуат ‰стіміздегі жыл-
дыњ 4 маусымында ‰й ішіне ха-
барласып, "емтихан тапсыра ал-
май жатырмын" деген екен.
"Негізі емтихандары мамыр ай-
ында аяќталуѓа тиіс" деп
кμрсетіліпті шаѓымда. Дєуренг‰л

"пансионатќа" барып, мєн-жайды
с±раѓанымда, "Ќайнар деген кісі
Ќуаттыњ келгісі келмейтінін айт-
ты. Біраќ Ќуат келем деп айтќан
болатын. Олар (ќайырымдылыќ
мекемесіндегілерді айтады –
Ќ.Ќ.) "μзіміз хабарласамыз" деп
неше т‰рлі сылтаулар айтады"
делінген жазбада.

"¦стаз емеспіз,
тєрбиешіміз"
дейді. Біраќ...

Біздіњ ќолымызѓа мынадай бір
сот шешімі т‰сіп отыр. Ол Арќа-
лыќ ќалалыќ сотыныњ "Арќалыќ
ќайырымдылыќ мекемесініњ"
оќытушысы Улыхбек Минанды
єкімшілік жазаѓа тартќаны туралы
ќаулы. Єрине, Арќалыќтаѓы меке-
меніњ де жоѓарыда кμрсетілген
"Алшањ Жібек жолы" ќауымдасты-
ѓына ќарайтынын айта кетейік.

Сот ќаулысында "Арќалыќ
ќайырымдылыќ мекемесініњ
оќытушысы (тєрбиешісі емес –
Ќ.Ќ.) У.Минан ќайырымдылыќ
мекемесіндегі оќушы-тєрбиеле-
нушілерге діни сабаќтар бойын-
ша к‰ніне бір жарым саѓат бойы
19.00-ден 20.30-ѓа дейін дєріс-
сабаќ ж‰ргізген, атап айтќанда,
сабаќ кезінде студенттерді ќ±ран
оќуѓа, намаз оќуѓа ‰йреткен,
"М±хтасар Ѓылымхал", "Ќ±ран
кєрім єліппесі" кітаптары бойын-
ша ‰йреткен жєне сабаќ
ж‰ргізген, яѓни, діни ілімді тара-
туды миссионерлік куєліксіз жєне
миссионерлік ќызметті жергілікті
атќарушы органда тіркеусіз ж‰зе-
ге асырѓан" делінген.

Сот мєжілісінде У.Минан таѓыл-
ѓан кінєні мойындамай, мекеме-
де дєріс ж‰ргізбегенін, онда тек
тєрбиеші ќызметін атќаратынды-

Ќыдырбек
     ЌИЫСХАН¦ЛЫ
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(Соњы бар).

(Жалѓасы. Басы газеттіњ μткен сан-
дарында).

АР-ДАУА

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

немесе  Бальзактыњ кμз жасы

Горио сияќты єлемдік єдеби

айналымѓа т‰скен ќай

жазушымыздыњ ќандай

кейіпкерін таныта алдыќ?

"Ќазаќстан" ±лттыќ арнасы

"Аныќ Абайды" бастап еді,

даукестер бауырын жаздырмай

тастады.  Ал француздар

Бальзакты ‰кілей, ‰лпілдете

отырып, т‰гін ќалдырмай

жібектей де, ж‰ндей де т‰тті.

Жіліктеді, іреді,  ќызыл

ќырманѓа салады. Біраќ одан

Бальзак т±лѓасы да,

туындылары да жасымады.

Жазушы да, туындылары да

керісінше,  зорая т‰сті,

асќаќтап кетті!

Соњѓы кезде, бізде кемењгер Єуезовтыњ
"Абай жолында" кењестік идеологияныњ
салдарынан аныќ Абай да, аныќ Ќ±нан-
бай да романда автордыњ ішкі т‰йсігінде-
гідей кμрініс таппаѓаны айтылып ќалып
ж‰р. Єсілі, б±л жаќсы нышан. Шындыѓын-
да, Єуезов Ќ±нанбайды жеріне жеткізіп
жазбайын деген жоќ, заманы жаздырма-
ѓаны белгілі.. Баукењ (Момыш±лы):
М.Єуезовтіњ "Абайы" ±лы шыѓарма, біраќ
кейбір жерлерімен келіспеймін. Неге?
Себебі не? Ол кісі Абайды кμтеремін деп,
Ќ±нанбайды кемітеді. Б±л μте ‰лкен ќате
деп білемін.." десе, М±ќтар Маѓауин:
"М.Єуезов романындаѓы жаѓдайлар μз ке-
зінде заман ыњѓайымен кеткен мєселе.
Ќ±нанбай ескіліктіњ бейнесі сияќты бол-
ды, Абай жањалыќтыњ жаршысы сияќты
болды. Шын мєнінде, тарихи шындыќќа
ќайшы келетіні μз алдына, кμркемдік жа-
ѓынан да Єуезовтіњ ±тысы деп айтуѓа бол-
майды" – деді. М±ндай пікірлерден бєлелік
іздеу μресі тμмендердіњ ісі. М±нан  ±лы
Єуезов феномені жарќырай т‰спесе,  пєс
тартпайтыны аныќ. Еске т‰сіп отыр, Бай-
бота Ќошым Ноѓай ("Ќазаќ єдебиетінде"
болу керек) Є.Н±рпейісовтыњ сμйлем ќ±рау-
даѓы кейбір аѓаттыќтарын байќап ќап жа-
зып еді, оны ж‰ндей т‰тіп, артынан ит
ќосып ќуа жаздады. Ал  Єбдіжєміл  ата-
мыз ондай жаѓдайыныњ бар екенін μзі ай-
тыпты: "Єр мектепте ауысып ж‰ргендіктен
сауатым шамалы болды. Єлі к‰нге дейін
жазѓан сμйлемімнен кμп ќате жіберемін."
("Егемен Ќазаќстан". № 21-23. 2010 ж). Ал
ќазаќта грамматика жаѓынан небір білімді,
саутты жазатын прозаиктер жеткілікті.
Біраќ, туындыларыныњ дені  Н±рпейісов-
тыњ дењгейіне жете алѓан жоќ. Єдеби  та-
нымпаздыѓымыз бен мєдениетіміздіњ дењ-
гейі осындайдан-аќ кμрініп ќалады. Шыны
сол, руханиятымыздыњ μшпес ќ±былысы-
на айналѓандардыњ  толыќ жампоз т±лѓа-
ларын  тануѓа, танытуѓа селќоспыз, зау-
ќымыз жоќ. Неге?. Ќалыњ ж±ртты былай
ќойѓанда, єдебиет пен μнер тμњірегіндегі,
интеллектуал ќауымынан с±рап кμріњізші,
мысал ‰шін, М‰сірепов, М±ќанов, Майлин,
Есенберлин, Н±рпейісов  секілді классик-
тердіњ  кесек романдарыныњ кесек кейіп-
керлері б‰гінгі μмірдіњ пєлсафа толѓаныс-

Бальзактыњ ќайраткерлік, жанкештілік,
ќ±штарлыќ аурасына бей-жай ќарай ал-
майсыњ. Баќсаќ, ол ќазаќта да бар! Оныњ
пендешілігінен ќазаќ та ќалыспайды.
Оныњ кμкірегі, ой-санасы сезгенді ќазаќ та
сезді. Кењес заманында ќазаќ  Бальзак ту-
ындыларын оќыѓанымен, оѓан ертегідей
сеніњкіремеді, μйткені, олардыњ μмір сал-
тын, заманасын кμрген жоќ. А.Вюрмсер
Бальзактыњ дєуірнама аѓзасында ќан емес
аќша б‰лкілдеп жатыр деуі дμп ќойылѓан
диагноз.

Кењес билігі кењес адамдарын шетелге
жіберсе де, іріктеп, с‰згіден μткізіп жібе-
ретін. "Бизнес" деген сμздіњ μзі жиіркеніш
тудыратын. Ќазір б±л сμз маќтаныш.

Енді оќысањыз, Бальзакты желпіл
желіске салѓан, арќасы жауыр болѓан-
ша дамылдатпаѓан заман,  бізге жыл-
мия жалтылдап алшањ басып келе жа-
тыр. Технологиялыќ капитализм.
Жеке меншік. Аќша. Баю. Осыныњ
бєріне  ессіз ќ±штарлыќ дєуірі бізде
де  басталып кетті.

Таѓы да бір ойланып кμрейікші.. Баль-
зак неге к‰йзелді?

Б‰гінде ќазаќ ќоѓамы идеялыќ т±ѓырын
тєуелсіздік деген ±ѓыммен шегендеуде.
Билік тарапынан айтылып жатќандардыњ
дені ±лттыќ м‰ддені кμздейтіні аныќ. Де-
сек те, осы т±рѓыдан келгенде аќиќат
μмірімізде  ќайшылыќтар кμп. Мысалы,
елдегі  д‰ниетапќыш пысыќайлар кμбісі
балаларын шетелде оќытып, бизнес, банк,
билік ќ±рылымдарына ќызметке т±рѓызуѓа
±мтылады. Олар бєрін де т‰сініп-біліп
отыр: б±л ќоѓамда шыѓармашылыќпен
айналысып, кітап жазып, ±шпаќќа шыќ-
пайсыњ. Тіпті ашыѓына кμшкенде, аќымаќ-
тыќ. Єгараки, жазу-сызуѓа емешегіњ ‰зіліп
бара жатса, ќолыњ боста, зеріккендегі ер-
мегіњ ѓана. Магнаттар руханияттыњ нєрі
материалдыќ байлыќтыњ аурасында деп
т‰сінеді. Сезім атаулы, ж‰рек л‰пілі д‰ние
– тезектен т‰зіледі. Ал шама-шарќына
елењ ќылмайтын кμњілі кμк дμнен ќарапай-
ым ќазаќ оларды зор, μзін ќор санаѓысы
келмейді.  Б±л пиѓыл, м±ндай т‰сінік кеше,
б‰гін пайда болѓан емес, т‰п-т±ќияны со-
нау ќадым ѓасырларда жатыр.. Сондыќ-
тан да кемер белбеуі жалтырап меймана-
сы тасыѓан Напалеон дєуірінде, μнер-
білімініњ шырайы бар кезењдердіњ μзінде,
сауысќандай бір шоќып, ќырыќ ќорына-
тын Бальзактыњ єке-шешесі Онореніњ
зањгерлікті тастап жазушы боламын деген-
де шоќ басып алѓандай шар ете ќалѓаны-
на тањданбайсыз. Бєрібір бірбеткей бала-
сы айтќанынан танбаѓасын єкесі кμніп, 120
мыњ франк ай  сайын тμлейтін болып, Па-
рижге барып пєтер жалдайды. Сонда да
ел білсе ±ят болады деп алты ќабатты
‰йдіњ шатырындаѓы мансардќа "арамта-
маќ" ±лын ќамаќќа ±стайды. Жазушылы-
ѓын кμрсетуге берген мерзімі небєрі екі
жыл! Біраќ жазушылыќ соншалыќты сор-
лы кєсіп деген ќоѓамдыќ ќ±лыќќа Оноре
пысќырмады да. Бозда ойнаѓан ќазаќы
бозбала  емес ќой, Бальзак шоќтай ыстыќ
жалынды ж‰регімен с±њѓыла да с±рќия
Париждіњ мыњ ќ±былѓан тірлік-тынысын
жатсынбады. Ќ±мырсќаныњ илеуіндей
ќ±жынаѓан ќалада Бальзак балыќтай ж‰зу-
ге ±мтылды. Т‰сінік-т‰йсігі алапат,   ќаѓылез
Оноре Француз буржуазиясыныњ ќалып-
тасу ‰дерісін, Париждыњ жоѓарѓы аќс‰й-
ектер ортасындаѓы алаяќтар мен пысы-
ќайлардыњ пайда болуы, т±рмысы, сал-
ты, ой-кμзќарасы, пєлсапасы бєрі айна-
лып келгенде, бір ќ±дайѓа –  АЌШАЃА тєу-
елді екенін  кμзбен кμрді, ж‰рекпен сезді.
Адамдардыњ байлыќ пен кедейлік тауќы-
метінен  туѓан билікќ±марлыќ, ж‰генсіздік,
ќорлаушы-ќорланушылардыњ драмалыќ
кμрінісі  Бальзакќа ±йќы бермеді. ¤зін-μзі
жегідей жеді, ж±лып жеді. Ќ±дайдыњ бер-
ген к‰ш-ќуаты, сана-ќасиеттері арќасын-
да  танып-білуде бір Франция, бір Еуро-
паны ол шопаќ ќ±рлы кμрмеді.  Адамныњ
ќай сезімі ќасиетті, ќай сезімі баќ, ќай
сезімі сор екенін  тез ањѓарды. Жанына
дауа іздеді.. ¤з дєуіріндегі эгоизмніњ шар-
пыѓан от-жалыны м±ныњ да  т±ла бойын
кеуледі. Біраќ, суреткер бес к‰н жалѓан-
даѓы адамныњ, адамзаттыњ жандалбаса
тірлігініњ мєнін ±ѓынды.

ѓан, ќан-сμлсіз к‰йініш-с‰йінішке, іс-
єрекетке, пайым-т±шымѓа ќ±рылѓан
жасанды кітаптар ќызыќтырмайды.
Ќызыќтырмайтыны, сендірмейді, ар-
зан, жалањ. ¤йткені, б±л ±рпаќтыњ
психологиясы μзгеше, талѓамы
бμлек.

Интеллектуалдары кμркем єдебиеттен
кμркем д‰ниені, адам жаныныњ
беймєлім, тосын  ж±мбаќ ќ±былыстарын,
ќ±ндылыќтарын іздейді. Егер б‰гінгі за-
мандастарымыз кењес  заманындаѓы
аќын-жазушыларымыздыњ бірќатарына
ыќыласы ауып, ж‰гініп жатса –  яѓни олар
к‰л ќойнынан шоќты тапќаны, ќоќыстан
алтынды кμргені. Асылдыњ азбайтыны,
шоќтыњ маздайтыны белгілі. Ќазіргі жас-
тан да, жасамыстан да  ананы неге
оќымайсыњ, мынаны неге оќымайсыњ
деудіњ μзі к‰лкілі, баланыњ сμзі. Бір  ѓажа-
бы, алда ѓажайып уаќыт туып келеді.
Шын хас туындылар уаќыт жалына жар-
маса, таласа жарыќќа шыѓады. Жанрлыќ
єртектілік, т‰р мен мазм±н жаѓынан тосын

бітім-бітісі болуы да ыќтимал. Шынайы,
саф д‰ниені танитын,  рухани азыќќа ай-
налдыратын ќауым т‰зіледі, ќалыптаса-
ды.Ол кезде б±рынѓыдай ќалыњ б±хара-
ныњ єдебиетті жаппай оќитын, жазушы-
ларды жазбай танитын дєуренді ањсай-
тындар азаяды. Єдебиеттіњ орны –  м±ра-
жай дейтін саруайым сарќылады. Ж‰рек
соѓысы тоќтамаѓан жерде сезім бар, сезім
бар да алаулау, лаѓылдану, с±лу сμз
μнері бар. Рас, беллетристикалыќ (б±л да
француз сμзі)  зауыќтыќ (авантюралыќ,
детективтік, ѓылыми-фантастикалыќ жєне
неомифологиялыќ) ортањќол туындылар
жазыла береді, шыбындай ызыњдай бе-
реді. Маргиналдыќ єдебиеттіњ  дєурен-
дуы ќай заманѓа да тєн.. Ќазіргі компью-
терлік, технологиялыќ дєуірдіњ екпінінен
‰рейленбеу керек. Шераѓањшыласаќ,
бєрінде де бір кем д‰ние. Аќ ќаѓаз бетін-
дегі маржан сμздіњ μзіндік аурасы компь-
ютер мониторында жоќ. Руханият μзі тех-
нотектіњ, бизнестіњ, ±шќыр заманныњ
±шарман  ќызметін пайдаланып, олармен
біте ќайнасып кетері ќазірден де белгілі.
Рухани технология шарыќтап шегіне жет-
кенде, ќаѓаздаѓы μлмес, мєњгілік ќ±нды-
лыѓы бар кμркем єдебиетке  оќырман
‰йіріліп т‰седі. Классиканы да, каласси-
ка айналатын б‰гінгі шыѓармаларды да
тамсана оќитын кез келеді. Сонда ќара
да т±рыњыз, кμркем єдебиеттіњ єлі аќ ай-
дарынан жел еседі. Ж‰реккμзділерді хал-
турамен, кμзбояушылыќпен, ќулыќ-
с±мдыќпен шекпен киген жылтыраќ-жар-
ќырауыќтармен алдап кете алмайсыз.
Плагиаттар, "жиеншілдер"  μзінен-μзі жо-
ѓалады. Ендеше осы бастан, μзімізді
μзіміз алдамауымыз керек. Ќолдан кел-
генше, алтын уаќытымызды, жан-
кештілігімізді д‰ниеќоњыздыњ соњында
емес, кμркем єдебиеттіњ жолында кμрсе-
те алсаќ, ж±мсай алсаќ, н±р ‰стіне н±р.
Ањдасањыз, француз єдебиетініњ бірегей
шедеврлері  феодализм мен капитализм
заманда туѓан.

Иє,  тура Бальзактыњ заманы μтті –  кетті,
енді ќайта айналып келмейді дерсіз.. Оны
‰лгі ету ерсі. Ќазір заман басќа, зањ басќа,
талѓам басќа, талап басќа дегіміз-аќ ке-
леді.  Сμйте т±ра..

тарында неге ауызѓа т‰спейді? Басылым-
дардаѓы ±лт єдебиеті мен μнері хаќында
сан алуан жарияланымдарѓа кμз
ж‰гіртіњізші, с‰йенген, с‰йкенген, дєйек-
мєйегін, аќылия сμздерін ќарањызшы!
"Кμрген кμргенін, кμсеу т‰рткенін істейді"
демекші, шетімізден алдымен аузымызѓа
шетелдіњ батыс, шыѓыс єдебиеті мен
μнерініњ  μкілдеріне (кейіпкерлеріне) жар-
масамыз. Соларды ‰лгі етеміз, олардыњ
ауызынан шыќќан сμздерініњ бєрі де дуа-
лы. (Соныњ ішінде осы материалды жа-
зып отырѓан мен де бармын). Шынымен-
аќ, тμл єдебиетімізде тілімізге ‰йіріліп
т‰сер  кейіпкерлердіњ  болмаѓаны ќалай?

Сонау бір жылдары Бейімбеттіњ
Мырќымбайы, М‰сіреповтыњ Ќара-
байы, Єбдіжємілдіњ Судырахметі
секілді келепандай кейіпкерлер сμздіњ
мысалына алынушы еді.  Енді бєрі де
±мытылды,  ќалам ±шына ілігуден
ќалды. Неге? Олар шынымен де кеше-
гіден б‰гінгіге μте алмады ма?! Єдеби
портреттер мен образдар б‰гінгініњ

кєдесіне шынымен-аќ жарамай ќалѓа-
ны ма? Ойлай келсек, біз єлі μзіміздіњ
жазушыны да, туындыны да танудыњ
μркениетті дєст‰рін ‰йренуге сел-
ќоспыз, салѓыртпыз. Себебі, мойын
жар бермейді емес, пенделік ќиянкес-
тіктен мысымыз ќ±рып, ж‰регіміз
дауаламайды. Дауаламайтыны, дау-
дамайдан азар да безерміз.

Б±л орайда ањќыма аќын Тыныштыќ-
бек те ашына жазды. Абайды идолѓа ай-
налдырмайыќ деп жан±шырды. Абай ±лы,
дана, данышпан, біраќ ет пен с‰йектен жа-
ратылѓанын неге мойындамаймыз деп зар
ќаќты. Єдебиеттіњ оќылмауына, нарыќ за-
маныныњ оњ жамбасына (жаќсы маѓына-
сында) келмей ж‰ргеніне бір есептен
аќын-жазушылар, єдебиетшілер кінєлі..
Екініњ бірінде, "Єдебиет – ардыњ ісі" деп
тілімізді безей бергенше, сол ардыњ ісін
істеп, неге ‰лгі кμрсетпейміз?Ардыњ жо-
лында жігерлі бірлігіміз жоќ. Ардыњ жолын-
да аярлыќќа, арсыздыќќа ±рынамыз.
"Ќазаќта ќалып т±рѓан μзгеше мінездер:
тілі айтќанды ќолы ќылмайтын т±раќсыз-
дыќ,±йымсыздыќ, басынан аспайтын
μзімшілдік, ездік" (М.Єуезов). Сμйте т±ра
ќара ќазандай μкпеміз  бар. Алдымен би-
лікке. "Сыйлыќ бермеді, ќаламаќыдан
ќаќты, талантты тани алмайды,т±лпарды
елемей, мєстекті марапаттайды". Бєрі де
жμн. Бірігіп ж‰рекжардымызды, жанайќай-
ымызды айтайыќ, жеткізейік десек, басы-
лымдар да, БАЌ та, басќа  да жеткілікті.
Елетудіњ, баѓалатудыњ жолын бірігіп табу-
ымыз керек. Бальзак болса заманында μзі
бас болып, ќаламаќы, авторлыќ ќ±ќыќ ту-
ралы билікке дабыл ќаќты. Ќаламдаста-
ры ±йыса кетті. Аќыры дегеніне жетті.

Енді аныѓы, ќалайыќ-ќаламайыќ,
μкінейік-μкінбейік, б‰гінгі заманныњ жи-
ырма бестердегі жања толќын
оќушысына классиктеріміздіњ жаућар
шыѓармаларын б±рынѓыдай ќабылда-
ту ќиын. Сол сияќты сол замандаѓы
бойында нафталині ањќыѓан ќызыл
саясаттыњ аќиќат μмірге ќисыны
келмейтін дайын ќалыптаѓы ой-иде-
ялар, таптаурын тєсілмен жазыл-
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Сол мойыл кμзді момын
ќыздыњ кейін μзініњ жары бола-
рын Есберген сонда білді ме?
Жоќ, ‰ш ±йыќтаса т‰сіне де кірме-
ген. Таѓдыр екеуін таршылыќ кез-
де таѓы бір жолыќтырды да,
мєњгіге ќосаќтап ќоя берген б±л
жаќќа. Сол кеш, сол т‰н ѓайып-
тан болѓан бір ќызыќ, єйтеуір...

Аштыќтан єбден ќалжыраѓан
ќалыњ елдіњ алды аќырында
арѓы бетке жылыстап жатќан кез
еді. Ата-анадан ерте айырылѓан
соќа басты Есберген де кμп ќара-
ѓа ілесіп, бетті алысќа б±рѓан. Арт
жаѓында ќарайлайтын жалѓыз ѓа-
на ќимасы – андасанда Мойыл-
дысайда ќос ж‰ректіњ л‰пілі бірге
соѓатын мойыл кμзді момын ќыз-
т±ѓын. Кетерде оны таѓы бір кμріп
ќалайын деген ниетпен атбасын
єдейі Мойылдысайѓа б±рып еді
кештетіп. Єдетінше жар т‰біндегі
жалѓыз ‰йден ж‰з ќадамдай жер-
дегі ќалыњ мойыл ішіне кер-
бестісін жасырып ќойып, ќыздыњ
сыртќа шыѓуын к‰тіп еді сары-
лып. Иє, сарылып к‰ткен. Б±рын
к‰н батар алдында ылѓи да ірге-
дегі тас б±лаќќа келіп су алатын
момын ќыз. Су алмаса, кμк кμйлегі
кμлбењдеп сыртта ж‰руші еді
кμбінде. Б±л жолы зым-зия. Жым-
жырт. С‰т пісірім уаќытта жата-
ѓан ‰йдіњ есігі бір ашылѓан емес.
¤з бетінше кіріп баруѓа ќара
шалдан ќорќады. Шынашаќтай
бойына ќарамай шаќ-шаќ еткен
ќатал кісі еді жарыќтыќ. Аќыры
к‰тумен к‰н батќан... Ќап-ќарањѓы
т‰н болѓан. Сосын... ‡йдіњ бергі
бетіндегі жалѓыз жетім терезеден
болмашы  жарыќ  жылт  ете ќал-
ѓан кезде, єбден шыдамы таусы-
лѓан Есберген ‰йге т±ра ±мтылып
еді... Ішіне кіріп келсе... тμр ба-
сында б‰к т‰сіп шал жатыр.
Ќасында білтелі шамды жаѓып
ќойып, мойыл кμзді момын ќыз
отыр егіліп. ¦зын ќара шашы ду-
дырап бетіне т‰сіп кеткен.

– Кі-ім?.. – деді шал ыњырсып.
– Есберген, – деді ќыз єлсіз

ѓана дауыстап. – Є-єлгі а-ањшы
бала ма?.. Басымды кμ-μтерші,
ќ±лыным, – деп шал ыќылыќ ата
тіл ќатты.

Ќыз орнынан т±ра беріп, етпе-
тінен т‰сті. Есберген ±мтылып
келіп, оны с‰йемелдеп ќайта
отырѓызды да, сосын шалдыњ
басын кμтеріп, арќасына екі жас-
тыќты тиянаќтап ќойды.

– А-ашпыз, балам... Бе-ес к‰н
бо-олды, нєр сызѓамыз жоќ, – деп
шал кемсењдеп жылап жіберді. –
Ме-ені ќойшы, мына бала μлетін
бо-олды.

Есберген атып сыртќа ж‰гіре
жμнелді де, к‰ндіз кμл бетінен
атып алѓан екі ‰йректіњ бірін же-
дел ‰йге алып келді. Дереу ќазан
астына от жаќты. Єп-сєтте ет
пісті. Ыстыќ сорпаны шал мен
ќызѓа алдымен ќасыќтап беріп,
аш μзектеріне нєр ж‰гіртіп алды
да, енді μле ќоймас деген кезде
ќ±стыњ ж±мсаќ етін жапыраќтап
турап, аз-маздап ауыздарына

сала бастады. Недєуір уаќыттан
соњ екеуі де жан шаќырып, бой-
ларына єл кіріп, кєдімгідей адам
боп ќалып еді.

– Балам, – деді шал кеудесін
тіктей отырып. – "¤лмегенге μлі
балыќ" деген, сені Ќ±дай бізді
μлтірмейін деп жіберген шыѓар.
Бізді деймін-ау, мен – асарымды
асаѓан, жасарымды жасаѓан
адаммын, бєрінен де мына тел
μскен тењдесіње ќиын боп т±р
ѓой... Сенен ќалѓан жарты
‰йректіњ еті б±л екеуімізге жарты
к‰нге азыќ бола ма? ¤лсем – мен
μлейін, тењдесіњді аман алып
ќал, балам. Кешкілік ‰й сыртынан
атыњды талай кμріп ем, "±лы
сμзде ±яттыќ жоќ", тегін келіп
ж‰рмеген боларсыњ, сол атќа
енді екеуіњ бірге мініп кетіњдер.
Мойныњда мылтыѓыњ бар адам-
сыњ, торѓай атып жесењдер де
аштан μлмессіњдер.

– Ата, мен арѓы бетке μтіп ба-
рам, – деді б±л к‰мілжіп.

– Не, арѓы беттегі біреу саѓан
жалѓыз кел деп пе еді? – деп шал
шаќ ете ќалды.

– Жо-жоќ.. ¤зіне ќиын болма-
са дегенім ѓой... Ала кетейін, ата,
ала кетейін, – деп б±л ќалбалаќ
ќаќќан. Іштей ќуанып т±рѓаны да
рас еді.

– Ендеше... Ќ±дай жолдарыњ-
ды оњѓарсын! Ємин! – деп шал
бетін сипаѓан.

Сол к‰ні т‰н ауа μзімен бірге
алыс жолѓа аттанып кеткен мой-
ыл кμзді момын ќыз б‰гінде жат
топыраќты жастанып ќалѓан
Ѓазиза еді!..

– ¤й, жалѓан-ай!
Иє, ол жат топыраќты жаста-

нып, мєњгіге артта ќалды. Б±л
болса, міне, Сарыатандай сар
желіп, Мойылдысайын іздеп ке-
леді. Єлдекімді саѓынып іздеп ке-
леді. Кμз алдында – мойыл кμзді
момын ќыз. Мойыл кμзді момын
ќыз – ендігі жерде ќусањ жетпес,
ќолѓа т‰спес, бєлки, б±ныњ жас
шаѓы шыѓар, кім білсін...

– Аѓа-а!.. Аѓа-ау, тоќташы!
Жол ±шы Кμгілдір таудыњ ете-

гіндегі ‰лкен μзенге тірелгенде,
арт жаѓынан Ќожыќтыњ айќай-
лай дауыстаѓан жалынышты ‰ні
естілді. Біраз кейіндеп ќалѓан
екен, Есберген атбасын тежеп,
к‰тіп алды.

– Не болды? Шаршадыњ ба,
батырдыњ ±рпаѓы?

Ќара терге малшынѓан к‰рењ-
ќасќаны текіректете желіп кеп,
б±ныњ алдына тоќтаѓан ол, жау-
ап орнына ат жалын ќ±шаќтап
жата кеткен.

– Ау, не жетті саѓан? Неге ‰нде-
мейсіњ? – деді Есберген. Ол ба-
сын кμтеріп, б±ѓан кінєлі адамдай
жєпектей ќарады.

– Аѓа... мен бір нєрсе ойлап ке-
лем... Манадан бері ойладым...–
деп таѓы ‰нсіз ќалды. Бірдеме
айтуѓа жасќанып т±рѓандай.

– Атыњнан т‰с. Бой жазып
алайыќ, айтарыњды сонда айта-
сыњ, – деді Есберген.

Екеуі жерге т‰сіп, аттарды ќал-
маќша байлап ќойды да, кμк
шμптіњ ‰стіне кеп отырды.

– Аѓа, мен осы бір нєрсе ой-
лап келем. Айтсам, ренжімейсіњ
бе? – деді ол жер ш±ќи отырып.

– Айт. Не ойлап келесіњ сонда
сен?

– Аѓа, мен осы кейін ќайтсам
ќайтеді?

– Не дейд?! Неге ќайтасыњ?! –
Есбергенніњ даусы ќаттыраќ
шыѓып кетті. Ќожыќтан басќаны
к‰тсе де, дєл б±ны к‰ткен жоќ еді.

– Єкемді ойладым... ¤лерінен
бір жыл б±рын Метрейдіњ ‰йіне
келген орыстармен карта ойнап,
астындаѓы к‰містелген ерін,
аяѓындаѓы ємірќан етігін ±ттырып
алып, кейін ќатты ќапаланып еді.
Сонда аяѓына шєркей киіп оты-
рып: "Ерден айырылдым – жай-
даќ болдым, етіктен айрылдым –
маймаќ болдым, жерден айрыл-
дым – бейбаќ болдым. Сірє, мен
оњбайтын шыѓармын" дегені б‰гін
таќымым ќажалып, ќ±йрыѓым
ойылып келе жатќанда есіме
т‰сті. Тањертењ жолѓа шыќпай
жатып ерім сынды. Б±л жаќсы
ырым болмас, аѓа. Сосын... ата-
баба жерін тастап кетсем – мен
де оњбайтын шыѓармын. Р±ќсат
берсењ, мен кейін ќайтайын, аѓа.

Ќожыќтыњ бетіне тањырќай
ќарап, т‰ксиіп отырѓан Есбер-
генніњ сєлден соњ ќабаѓы
біртіндеп ашылып, дμп-дμњгелек
ќыран кμздеріне жылы шуаќ ой-
нап шыѓа келді. Сосын Ќожыќты
ќолынан ±стап т±рѓызып, ќапса-
ѓай мол денені ќапсыра ќатты
ќ±шаќтап:

– Айналайын, балам-ай, – деді
еміреніп. – Тумасањ да туѓандай
боп кетіп ењ, біраќ ішіњдегі бар
асылыњды кμре алмаѓан, аша
алмаѓан екем ѓой. О бастан ќол-
бала деп ќор ѓып келген екем ѓой.
Шын асылдыњ сыныѓы, хас
т±лпардыњ т±яѓы екеніњді енді
ѓана білдім, балам, кеш мені!..
М‰мкін бєріне кінєлі мен емес, ењ
єуелі єкењ шыѓар кешегі. Жерін
сатќан, елін сатќан адамдар екі
д‰ниеде оња ма?! Немереге не-
сібе, шμбереге нєпаќа еді ѓой
Кμкентау... Жоќ, Кμкентауды
ешкім алып кеткен жоќ. Сеніњ-
даѓы к‰ніњ туар бір кезде. Тарт,
балам, туѓан жеріње, ќайт, ќал-
ќам, Кμкентауыња! Менен р±ќсат,
ќайыр-ќош!

Кμз жасын жењ ±шымен бір
с‰ртіп тастап, Ќожыќ к‰рењќас-
ќаѓа ќарѓып мінді. Жанарын жас-
ќа шылап т±рып, Есберген де
ќаражалѓа ќайќая ќонды.

Бірі Кμгілдір тауды бетке алды.
Бірі Кμкентауѓа б±рылды.
...¦шы-ќиырсыз сары дала.

Сары даланыњ бір ±шында сары
бел. Сары белдіњ бауыры – са-
ѓым ба, єлде шалќар кμл. Шарта-
баќ к‰н тμбеде. Шалќыѓан ыстыќ
жер-кμкте. Табанын тасќа тілдіріп,
жанарын жасќа жудырып, мањ-
дайын жел к‰нсітіп, тањдайын
шμл ќањсытып, сар желіп келеді
Сарыатан. Таусылмайды сары
дала, жеткізбейді сары бел. Сары
белдіњ ар жаѓы – бота к‰нгі ме-
кені. Бота к‰нгі мекенін боздап
іздеп келеді, ж‰ректегі бар шерін
ќозѓап, іздеп келеді.

(Соњы. Басы газеттіњ μткен сан-
дарында.)

Дидахмет ЄШІМХАН¦ЛЫ

Жер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓан
САРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАН

Н¤МІРДЕН – Н¤МІРГЕ

Жер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓан
САРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАН

"Журагат" шаруа ќожалыѓыныњ басшысы Сейдахметов Уалихан Галимжановичтіњ
сенімді т±лѓасы А.М.Кудербекова, кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай
облысы, Арќалыќ ќаласы, Родина селосы аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын
ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-282-080-183, μлшемі 52,0 га, 10.09.2058 ж.
дейінгі мерзімге, кадастрлік нμмірі 12-282-080-082, μлшемі 110,0 га, 23.07.2048 ж. дейінгі
мерзімге,  жер учаскелеріне уаќытша ±заќ мерзімді пайдалану ќ±ќыѓын сату бойынша
сауда μткізілетіні туралы хабарлайды. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда
μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 11 ќараша, саѓат  10.30-да мына мекенжайда болады: Арќалыќ ќ., Родина с.,
Гагарин кμш., 21.

¤тінімдер 2016 жылѓы 10 ќараша, ж±мыс к‰ндері саѓат 17.00-ге дейін сенімді т±лѓа-
ныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай обл., Ќостанай ауданы, Затобол п.,
Школьная кμш., 52/2. тел. 87774431698.

Доверенное лицо Главы КХ "Журагат" Сейдахметова Уалихана Галимжановича Ку-
дербекова А.М., в порядке внесудебной реализации залогового имущества объявляет о
проведении торгов по продаже права временного долгосрочного землепользования на
земельные участки: сроком до 10.09.2058 года  с кадастровым номером № 12-282-080-
183, площадью 52,0 га и сроком до 23.07.2048 года  с кадастровым номером № 12-282-
080-082, площадью 110,0 га, предназначенные для ведения крестьянского хозяйства,
расположенные на территории Костанайская область, город Аркалык, село Родина.

Покупная цена оплачивается в течение 5 календарных дней после проведения
торгов. Торги состоятся 11ноября в 10.30 час. по адресу: город Аркалык, село Родина
улица Гагарина, д.21. Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00 ч. 10 ноября
2016 года по месту нахождения доверенного лица: Костанайская область, Костанайс-
кий район,  пос.Затобольск, улица Школьная, 52/2 тел. 87774431698.

Жуырда Астана
ќаласындаѓы ±лттыќ
академиялыќ
кітапханада жас аќын
М±ќият
Ќойшыбай±лыныњ
т±њѓыш жыр жинаѓыныњ
т±саукесері μткен еді.
Араѓа апта салып шаѓын
кітаптыњ
таныстырылымы
Л.Толстой атындаѓы
Ќостанай облыстыќ
ємбебап-ѓылыми
кітапханасында
±йымдастырылды.
Елордада бастау алѓан
єдемі кештіњ Тобыл
μњірінде жалѓасын табуы
бекер емес. Тобыл-
Торѓай даласы М±ќият
аќынныњ шыњдалып,
ќанатыныњ ќатаюына
себеп болѓан аймаќ.
Талай бєйгелерге де осы
μњірдіњ атынан ќатысты
жєне облыстыќ
кітапхана жанындаѓы
"Аќ ќауырсын"
клубыныњ м‰шесі.

Ќалыњ оќырманѓа жол
тартќан жинаќ
"Еркелеткім келеді..." деп
аталады. Кітаптыњ алѓы
сμзін мемлекеттік
сыйлыќтыњ лауреаты
Несіпбек Айт±лы жєне
елімізге белгілі айтыскер
аќын Айбек Ќалиев
жазѓан. Алматыдаѓы "‡ш
ќиян" баспасынан
басылып шыќќан
туындыѓа аќынныњ
μлењдері еніп отыр.
Мазм±ны мен таќырыбы
єр алуан. Отанѓа, туѓан
жерге, аяулы жарѓа деген
махаббатты, атаж±ртќа
деген саѓынышты сезіне
аласыз.

Ќостанайда μткен
т±саукесерге аќынныњ
Астанадаѓы μнерпаз
достары, Тобыл μњіріндегі
ќ±рбы-ќ±рдастары, жас
оќырмандар мен аќынныњ
жары Айсауле екі
баласымен ќатысты.
Облыстыќ мєдениет
басќармасыныњ басшысы

ЖАЊА КІТАП

Атаж±ртын ањсап
жеткен бір ±лан

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Ерлан Ќалмаќов пен
кітапхана директоры
Дариха Д‰йсебаева
кітаптыњ жібек бауын
кесіп, жылы лебіздерін
білдірді.

– Б±л – ‰лкен μнер
жолына баѓытталѓан
М±ќият бауырымыздыњ
алѓашќы кітабы. Несіпбек
аѓамыздыњ батасымен
шыќќан кітап жаман
болмайды деп ойлаймын.
Болашаѓы зор болсын.
Т±њѓыш жинаќќа
М±ќияттыњ далаѓа, жан-
жаѓындаѓы адамдарѓа,
жаќындарына,
бауырларына, анасына,
с‰йікті жарына деген
сезімніњ нєзік ќылын
шертетін мμлдір жыры
топтастырылѓан.
Ќостанайѓа келіп, ‰лкен
ќуанышыњызбен бμлісіп
жатќан ќадамыњызѓа г‰л
бітсін, – деді облыстыќ
мєдениет басќармасыныњ
басшысы Е.Ќалмаќов.

М±ќият
Ќойшыбай±лыныњ ой-
пікірлес аѓа-іні,
ќ±рдастары жєне аќын
Абылай Мауданов,
ЌМПИ-дыњ оќытушысы
¤теген Исенов жања
жинаќ туралы пікір
айтты. Дєст‰рлі єнші
Ќайрат Байбосыновтыњ
шєкірті, аќынныњ
астаналыќ досы Н±ртуѓан
Т±рсынѓазы±лы жєне
Е.¤мірзаќов атындаѓы
облыстыќ
филармонияныњ єншісі
Талѓат Молдахметов
халыќ єндерін орындады.
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ге мєжб‰р болып, аурухана тμсегі-
не тањылды. ¤зініњ ќателескенін,
ќара домбыраныњ киесініњ шањы-
раќты саѓалап тыным бермегенін
т‰сініп, киелі μнерді ‰йренуге ден
ќойѓан.   Кесілген ќолыныњ шынта-
ѓына сым байлап алып, ќара домбы-
расын ќайта ±стап, к‰й шыѓаруды
жалѓастырды.

Ауруханадан шыќќан соњ біраз
уаќыт  Торѓай  облыстыќ  драма
театрыныњ директоры Тμкен Елте-
баевтан дєріс алып, домбыра тар-
туѓа машыќтанды.

К‰йлер  μзініњ дєст‰рлік орын-
даушылыќ ерекшеліктеріне байла-
нысты орындалу мєнеріне, ќ±рылыс
тєсілдеріне, ќаѓыс т‰ріне, саз єуені
мен екпін ырѓаѓына ќарай бμлініп
сан-алуан таќырыпты ќамтитын
"Ана туралы толѓау", "Невада-Се-
мей", "Ер есімі – ел есінде",
"Б‰ркітті  байраќ", "Домбыра сазы"

сынды кμптеген к‰йлер μмірге келді.
Аѓамыздыњ алѓашќы шыѓарѓан

к‰йін Н±рѓиса Тілендиев тыњдап:
"Ќараѓым-ау, мына к‰йіњ д‰бірлеп т±р
ѓой" деп риза  болып, оны бауырына
басады. "Ендеше б±л к‰й "Аманкелді
д‰бірі" болсын", – деді. Содан аты
ќойылмаѓан алѓашќы к‰йі "Аманкелді
д‰бірі" атанып, Аманкелді ауданыныњ
гимніне айналды.

Ќазаќ поэзиясыныњ аса кμрнекті
μкілі, халќымыздыњ дарынды аќыны
Ќасым Аманжоловтыњ "Домбыра
м±нша  шешен  болдыњ неге? К‰й тол-
ѓан кμкірегіњ шежіре ме? Сыр ќозѓап
ѓасырлардан жμнелесіњ, Саусаѓым тиіп
кетсе ішегіње" деген μлењ жолдарын
μміріне арќау еткен т±лѓа  ќазаќ μне-
ріне ‰лес ќосќандыѓын, μзінен
б±рыњѓы дєст‰рлі к‰й, жыршылыќ
μнерде болмаѓан жања серпін, кезінде-
гілерді  ќайталамай, μзіне тєн ерекше-
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ліктермен киелі μнер тμрінен зањды
т‰рде орын алѓандыѓын кμреміз.
Єњгімемізге арќау болѓан к‰йші-саз-
гер аѓамыз шыѓармашылыќпен айна-
лысќан 50 жыл ішінде 2 кітап, 60-ќа
жуыќ к‰й, 40-шаќты єн шыѓарып ту-
ѓан халќына сыйѓа тартќан. Б±л єрине
т‰сінген адамѓа аз ењбек емес.

Айтбай аѓамыздыњ шыѓармашылы-
ѓымен таныс адамѓа оныњ кμп іздегенін
ањѓару ќиын емес. ¤з жолы айќында-
лып, μз стилі єбден ќалыптасќанѓа
дейін оныњ талмай ењбек етіп, домбы-
ра тартуѓа машыќтанып, сарыла ‰њіліп,

ќазаќтыњ да басќа дєст‰рлі μнердіњ
жаќсы ‰лгілерінен ‰йрене отырып,
жања заманныњ жања тыныстарын ќай-
ткенде де μз тыњдаушысына тартым-
ды, єсерлі етіп жеткізуге болатынды-
ѓын дєлелдеп μзі жазѓан жыр мен к‰й
арнасына арќау етті.

1977-78 жылдар Б‰кілодаќтыќ

халыќ шыѓармашылыѓыныњ 1-ші жєне
2-ші фестивалінде лауреат атанып, 1977
жылдан ќараша айында Ќызылорда
ќаласында Б‰кілодаќтыќ фести-
вальдіњ аясында μткен домбырашылар
конкурсында бас ж‰лдені жењіп алды.
1979 жылы "Ќ±рмет белгісі" орденімен
марапатталып, 1993 жылы Елбасымыз-
дыњ Жарлыѓымен "Ќазаќстан Респуб-
ликасына ењбек сіњірген мєдениет
ќызметкері" атаѓы берілді.

 ¤мірдіњ сан тарау соќпаќтарынан,
сан ќилы сынаќтарынан с‰рінбей μтіп
келе жатќан кейіпкеріміз б‰гінгі тањ-
да адам μмір жолыныњ асќар биігі –
жетпіс  бестіњ  шыњына  шыѓып отыр-
ѓан Айтбай М±здахановты, халыќ
Ќазаќстан  Республикасыныњ  мєде-
ниетіне ењбегі сіњген к‰йші, сазгер,
μнер саласыныњ майталманы, барша
ѓ±мырын Ќазаќстан болашаѓына арна-
ѓан зиялы азамат ретінде таниды.

Сонау терењ тарихтан таѓылым шер-
тетін  шежіре  мен  ањызѓа  толы ќа-
сиетті Торѓай μњірі б‰гінде μркендеген
μлкеге айналды. К‰ннен-к‰нге
кμркейіп келе жатќан Аманкелді ауда-
ны ынтымаќпен бірлігі жарасќан, та-
тулыќтыњ  туын кμтерген ењбекќор
халыќтыњ,  ізгілік пен жаќсылыќтыњ
жаршысы деп білемін.

Осындай ќасиетті жерде д‰ниеге
келіп, Торѓайды басќарѓан текті ±лда-
рыныњ  бірі, Мєдениет  министрі  бол-
ѓан ¤збекєлі Жєнібековпен бірге
ж±мыс істеген аѓамыз ‰шін таптырмас
μмір мектебі болды деп есептеймін.
Оныњ  бер жаѓында ±мытылѓан баба-
ларымыздыњ ерлік істерін жањѓыртып
– Єліби Жанкелдин, Аманкелді Има-
нов батыр сынды  т±лѓаларды   ±лыќ-
тауѓа  арналѓан "Сарбаздар маршы"
б‰гінгі єскери єндердіњ сапын бастай-
тынына к‰мєнім жоќ. "¤мірге кел-
генніњ μзі – бір баќыт, артыња ізіњді
ќалдыра білсењ –екінші баќыт"  де-
мекші, Айтбай аѓаныњ артында іздеу-
шісі елі бар екенін, жолын жалѓасты-
рушы ±рпаѓы бар екенін ќызы Анар
М±здаханова дєлелдеп отыр.  Компо-
зитордыњ ±рпаѓы да μнерге бейім. Єке
жолын ќуѓан Анардыњ ењбегі еленіп
Астана ќалалыќ филармониясыныњ
жеке  домбырашысы,  Мемлекеттік
"Дарын"  сыйлыѓыныњ  иегері, Мєде-
ниет саласыныњ ‰здігі, μнерден ќолы
ќалт еткенде сазгерлікпен айналысады.

Мерейтой иесіне шыѓармашылыќ
табыс тілей отырып, халыќ арасынан
шыѓып, ел даналыѓын бойѓа сіњірген
дєулескер к‰йші ретінде к‰йші-компо-
зитор Айтбай М±здахановтыњ 2016
жылдыњ 2 ќарашасында Астана ќала-
сындаѓы Конгресс-холл сарайында
Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓына орай
"Н±рлы тањ"  атауымен шыѓармашы-
лыќ кешін ±йымдастырып, ел алдында
есеп беру концертін μткізілмек. Бар-
ша зиялы ќауымды осы концертті та-
машалап, бірге ќолдайыќ демекпін.

Абай ТАСБОЛАТОВ,
ЌР Парламенті Мєжілісі

депутаты.
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"Жаќсыныњ жаќсылыѓын айт, н±ры
тасысын" дейдi дана халќымыз.  Жаны
жайсањ, ж‰зi жарќын,  μнегелi iс-
єрекеттерiмен  жан-жаѓына  н±рын
шашќан абзал жандар арамызда
кμптеп  саналады.  Абай  бабамыз айт-
ќандай  "алдыњѓы толќын аѓаларымыз-
дыњ" бірі, домбыраны μзіне серік етіп,
к‰йшілік μнердіњ ќас шеберіне айнал-
ѓан т±лѓа – Мєдениет ќайраткері,
композитор  Айтбай М±здахан±лы.

Айтбай М±здаханов 1941 жылы Ќос-
танай облысы, Аманкелді ауданыныњ
Ќарасу ауылында д‰ниеген келген.

‡лкен єкесі Молдаш та, μз єкесі М±зда-
хан да дєулескер домбырашы болѓан
т±лѓалар. Ол кісініњ анасы Кєбира ана-
мызда μнерден шет ќалмай жастайы-
нан єн айтып елдіњ кμзіне т‰сіп, ыќы-
ласына бμленген жан.  Осындай ќара-
пайым μнерлі отбасында д‰ниеге кел-
ген аѓамыздыњ к‰йші болмауы м‰мкін
емес еді. К‰йшілік μнер оѓан єкесініњ
ќанымен, анасыныњ с‰тімен дарып,
с‰йегіне сіњді. К‰мбірлеген к‰й єуені
алты атасынан дарыѓан жетінші
±рпаѓы  – Айтбай  аѓамызѓа  єке  сμзі
"Сенен кейін біздіњ к‰йшілік μнеріміз
ќыздарымызѓа  ауысады"  деген  єке
сμзі  айнымай  келіп,  т±ла  бойы  т±њ-
ѓышы  Анарѓа  ќонып   єке   жолын
жалѓастыруда.

Музыка табиѓат с±лулыѓын, адам-
ныњ жан тебіренісін сыртќы с±лулыќ
пен ішкі жарасымдылыќты асќаќ се-
зіммен суреттеп бере алатын к‰діреті
бар к‰рделі μнер десек, ќасиет ќонѓан
дарынды к‰йші Айтбай М±здаханов-
тыњ арнаулы музыкалыќ білімі болма-
са да атаќты к‰йшілердіњ к‰йін бойы-
на сіњірді. Ол μзініњ ењбек жолын
кіндік ќаны тамѓан жері Ќарасу
ауылында бастап, электромеханик,
бμлімше бастыѓы, жемдеу цехыныњ
мењгерушісі дєрежесіне дейін
кμтеріліп, елдіњ μркендеуіне ат салыс-
ты. Жастыќ жалын жігермен алаула-
ѓан жас жігіт ќанмен берілген асыл
ќасиетті  баста мойындамауыныњ ар-
ќасында 13 жасында сол ќолыныњ ‰ш
саусаѓы б‰гіліп икемге келмеген, арты-
нан туѓан єкесінен айырылып ж‰регі
ќан жылаѓан. Кейін ауыл шаруашылы-
ѓында ењбек етіп ж‰рген кезде, 1977
жылдары оњ ќолынан айырылды. Шын-
таќќа жаќын жерден білегін кестіру-
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