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І.Омаров атындаѓы облыстыќ ќазаќ драма
театрында 2015 – Ќазаќстан халќы
Ассамблеясы жылыныњ салтанатты ашылу
рєсімі μтті. Іс-шара "Жастар ќоѓамдыќ

Мобильді карта іске ќосылды
партиялыќ жобасы
аясында 2014 жылѓы
ќараша айында єзірленген
болатын.

М‰мкіндігі шектеулі азамат-
тардыњ емін-еркін ж‰ріп-т±руын
ќамтамасыз етудіњ бір жолы –
ќолжетімді орта ќалыптастыру.
Сондыќтан "Н±р Отан" партия-
сыныњ "Кедергісіз келешек" жо-
басы ќолѓа алынды. Аталѓан

Тыныштыќ, т±раќтылыќ, т‰сіністік – Тєуелсіздігіміздіњ
тірегі іспеттес. "Тμртеу т‰гел болса тμбедегі ке-
леді, алтау ала болса ауыздаѓы кетеді" деген
халќымыз ауызбіршілікті ерекше баѓалайды.

"Жас Отан" ЖЌ Ќостанай
облыстыќ филиалыныњ
белсенділері "Єлеуметтік
нысандардыњ
ќолжетімділігі картасы"
мобильді ќосымшасын
таныстырды. Б±л бастама
"Кедергісіз келешек"

2015 – ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫЊ ЖЫЛЫ

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Баянды болашаќ бастауы

жоба аясында жасотандыќтар
"Єлеуметтік нысандардыњ ќол-
жетімділігі картасын" дайында-
ды. Картаны республиканыњ кез
келген т±рѓыны пайдалана ала-
ды. Ол ‰шін App Store жєне  Play
Market арќылы мобильді ќосым-
шаны ±ялы телефонѓа немесе
планшетке кμшіріп алу керек.
Мобильді карта м‰гедектерге
аудан, ќалалардаѓы ќолжетімді
єлеуметтік нысандар туралы

аќпарат бермек.
– Єлеуметтік нысандардыњ

м‰гедектер ‰шін ќолжетімді не-
месе ќолжетімсіз екендігіне кує
болсањыз, суретке т‰сіріп, кар-
таѓа белгілейсіз. Жеке пікіріњізді
жазуѓа м‰мкіндік бар. Ќазіргі
уаќытта картада 8 баѓыттаѓы
нысан белгіленген. Мєселен,
денсаулыќ саќтау саласы. Оѓан
дєріханалар, емханалар, ауру-
ханалар жєне шипажайлар жа-

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

тады, – деді "Жас Отан" ЖЌ Ќос-
танай облыстыќ филиалыныњ
атќарушы хатшысы Ерлан Ту-
летаев.

Мобильді ќосымша іске ќо-
сылѓалы бері Ќостанай облысы
бойынша 100-ден астам ќол-
жетімді нысан картаѓа т‰скен.
Аталѓан ж±мыс "Жас Отан" ЖЌ
облыстыќ филиалыныњ жанын-
даѓы еріктілер мектебініњ м‰ше-
лерініњ кμмегімен ж‰зеге асуда.

2-бет

СУРЕТТЕ: салтанатты шарадан кμрініс.
Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

келісімді ќолдайды" флеш-мобымен

басталды. ¦ОС-ныњ ардагері

Михаил Подоляков жєне полицияныњ

аѓа сержанты Ерлан Д‰зенов Ќазаќстан

халќы Ассамблеясыныњ туын кμтерді.
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Тањ алакеуімнен Спорт сарай-
ын бетке алѓан ќала т±рѓындары-
ныњ ќарасы уаќыт озѓан сайын
кμбейе т‰сті. ¤йткені, ж±рттыњ
бєрі  азыќ-т‰лік жєрмењкесіне
асыќ.  Б±л биылдыќќа осымен
екінші рет ±йымдастырылып
отыр. Т±рѓындар м±ндай жєрмењ-
келерді ќ±р жібермейтіні т‰сінікті.
Ауыл шаруашылыќ тауар μндіру-
шілері ±сынѓан баѓа базардаѓы
азыќ-т‰лік ќ±нынан 20-30 пайыз-
ѓа арзан. Сондыќтан, халыќ ќол-
дарына іліккендерін "пышаќ
‰стінен" бμліп єкетті. Мєселен,
сауда сμресіне шыѓарылѓан 1
келі ќанттыњ баѓасы д‰кендегіден
10 тењгеге тμмен.

¤ткен жолы ќ±мшекердіњ
келісін 146 тењгеден саудаласа,
б±л жолы бар болѓаны 136-аќ
тењге. Т±рѓындар ќантты тіпті
ќапшыќтап єкетіп жатќаныныњ
куєсі болдыќ. Сондай-аќ, еттіњ
баѓасы да едєуір т‰скен. Сиыр еті
800 тењге, ал шошќа еті 750 тењ-
геге баѓаланды. Жылќы еті бір
жерде 1050 тењге т±рса, келесі
сμрелерде ж±рт 1000 тењгеге
еркін сатып алып жатты.

– Жєрмењкеніњ жєрдемі тиіп
т±р. Барѓан сайын баѓасы арзан-
дай т‰скен. Б±л біз сияќты зейнет-
керлерге μте ќолайлы. Єсіресе,

Єлемдегі дамыѓан елу
елдіњ алдына шыѓуымыз да

этносаралыќ келісім мен
бейбітшіліктіњ жемісі болар. Ата-
бабамыз бірлігі к‰шті елдіњ оза-
рын ежелден білді емес пе! Ал-
дыњѓы буынныњ аманатын арќа-
лап, халыќты баянды болашаќќа
бастау ‰шін Елбасы 1995 жылѓы
1 наурызда Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясын ќ±ру туралы Жар-
лыќќа ќол ќойды. Ассамблея –
ќоѓамдыќ т±раќтылыќ пен ±лт-
аралыќ келісімді саќтауѓа арнал-
ѓан ќоѓамдыќ институт.

– Еліміздіњ барлыќ облыста-
рында Ќазаќстан халќы Ассамб-
леясыныњ жылы мерекеленуде.
Жиырма жылдыњ ішінде ЌХА эт-
носаралыќ келісімніњ озыќ ‰лгі-
сіне айналды, – деген облыс єкімі
Н±ралы Садуаќасов жиналѓан
кμпшілікке Мемлекет басшысы
Н.Є.Назарбаевтыњ ќ±ттыќтау ха-
тын оќып берді. Іс-шара жер-
гілікті μнерпаздардыњ концерттік
баѓдарламасымен жалѓасты.

Ыќылым заманнан жеткен

Баянды болашаќ бастауы

ќанттыњ арзандыѓына ќуанып
т±рмын, – дейді Ќостанай ќала-
сыныњ т±рѓыны Ємина Ж±ртбае-
ва.

Кμкμністіњ  де  баѓасы   б±рын-
ѓыдан кμп тμмендепті. Халыќ кар-
топтыњ бір келісін 65 тењгеден
алса, сєбіз мен ќызылшаныњ
келісі 70 тењгеге толып т±р. Ќала-
ѓаныњызша ала беруіњізге бола-
ды. Ж±мыртќаныњ да жолы бол-
ды. Б±л жолы да оныњ кезегіне
т±рѓандар μнімді ќораптап єкетті.
Баѓасы – 160 тењге. Басќа тауар-
лар да ќолжетімді.

– Осы жолы ауыл шаруашы-
лыќ тауар μндірушілері азыќ-
т‰лікті молынан єкелді. ¤ткенде-

Асан Ќайѓы туралы ањыз кμпшілік-
тіњ есінде болар. Желмаяѓа мініп,
жићан кезген жыраудыњ маќсаты
"Жер±йыќ" дейтін ќой ‰стіне боз-
торѓай ж±мыртќалаѓан ќоныс
табу еді. Жыраудыњ іздеген Же-
р±йыѓы деп ќазіргі ќазаќ даласы-
ныњ єр ќуысын айтуѓа болатын-

дай. Ж±дырыќ болып ж±мылѓан
бірт±тас мекен – Мєњгілік еліміз
бейбітшіліктіњ жер±йыѓы емес пе!

СУРЕТТЕ: салтанатты шара-
дан кμрініс.

Суретті  т‰сірген  Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.

Жєрмењкеніњ жєрдемі

Ќазаќстан халќы
Ассамблеясы жылыныњ
ашылуына
арќалыќтыќтар да бір
мезетте ‰н ќосты.

Ќаладаѓы облыстыќ ќа-
заќ жасμспірімдер театры-
на кμтеріњкі кμњіл-к‰ймен
ќадам басып келгендер ењ
алдымен облыстыќ "Дала
μлкесі тарихы м±ражайы"
мен №2 облыстыќ ѓылыми-
ємбебап кітапхананыњ ай-
тулы шараѓа арнаѓан ай-
шыќты кμрмелерін тамашалады.

 Облыстыќ "Киноμнімдерін
жалѓа беру" басќармасыныњ
ќалалыќ филиалы кμрермен на-
зарына еліміздегі ±лы достыќты
паш еткен деректі фильмді ±сын-

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Бір мезетте ‰н ќосты

2015 жылѓы 2 аќпанда Ќазаќстан Республикасыныњ Мемлекеттік
ќызмет істері жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
агенттігініњ Ќостанай облысы бойынша департаментініњ ќызметші-
лері Ќостанай облысыныњ халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓында
Ќазаќстан Республикасыныњ Инвестициялар жєне даму ми-
нистрлігініњ ведомствосындаѓы мемлекеттік органдардыњ аумаќтыќ
ќ±рылымдарыныњ ќызметшілерімен семинар-кењес μткізді. Ќоста-
най облысы бойынша кμліктік баќылау инспекциясымен кμрсетілетін
ќызмет сапасына ерекше кμњіл бμлінді.

Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓындаѓы ќызмет кμрсету бары-
сында кездесетін басты мєселелер жєне оларды шешу жолдары
талќыланды.

Департамент басшысы Данияр ‡сенов Агенттіктіњ негізгі міндет-
терініњ бірі – мемлекеттік органдарда ќызмет кμрсету сапасын арт-
тыруды ‰йлестіру болып табылатынын атап μтті.

Сондай-аќ, кездесуде Ќостанай облысыныњ ХЌКО-да одан єрі
тарату ‰шін "Ќостанай – сыбайлас жемќорлыќтан бос аумаќ" Депар-
таменттіњ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы бейнеролигініњ т±саукесері
болды.

Мемлекеттік ќызмет кμрсету
‰немі баќылауда

ды.
 Сахна шымылдыѓы сан

±лттыњ наќышты биімен ашы-
лып, ќала єкімі Ѓ.Бекм±хамедов
жиылѓан ќауымды Ќазаќстан хал-
ќы Ассаблеясы жылыныњ ашы-
луымен ќ±ттыќтады.

 Мєњгілік ел болуды
м±рат т±тќан тєуелсіз ќазаќ
елі ынтымаќ пен бірліктіњ
арќасында талай тарихи
асуларды баѓындырып,
с‰белі жетістіктерге ќол жет-
кізуде. Елбасыныњ μміршењ
саясаты ±лттар мен ±лыс-
тардыњ арман м‰дделерін
бір арнаѓа тоѓыстырып
отырѓаны б‰гінде барша
єлем ж±ртына ‰лгі-μнеге бо-
луда.

Татулыќты ту еткен ќала
жастары єн мен к‰йдіњ
кμрігін ќыздырып, єр ±лттыњ

μнерін μрістетті.
Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: мерекелік шара-
дан кμрініс.

Суретті т‰сірген автор.

Биыл Ќазаќстан халќы Ассам-
блеясыныњ 20 жылдыќ мерекесі.
Аталмыш ќоѓамдыќ институт μзге
елдерге ‰лгі бола отырып,
бірліктіњ ќазаќстандыќ бірегей
моделіне айналды. Ассамблея
Ќазаќ елініњ ынтымаѓы мен
бірлігін жаќтап келеді. Осынау
мерекеге орай Аманкелді ауда-
нында ауќымды іс-шара μтті.
Аудандыќ мєдениет ‰йінде театр-
ландырылѓан кμріністер, єрт‰рлі
±лт μкілдерініњ єндері мен билері
ќойылды. Орталыќ кітапхана мен
м±ражай бірлесіп, "Ел бірлігі – ењ
асыл ќасиет" атты т‰рлі ±лт
μкілдерініњ ќолμнер б±йымдары
кμрмесін ±йымдастырды.

– Ассамблея еліміздегі бірлікті саќтауда мањызды рμл атќарып
отыр.  Соныњ арќасында Ќазаќстанды мекен етіп отырѓан этнос
μкілдерініњ достыѓы кμрініс табуда. Аталмыш іс-шараныњ μтуі ±лта-
ралыќ келісімніњ айѓаѓы емес пе. Мєселен, кμрмеге ќойылѓан балау-
ыз шамныњ т±ѓыры орыс халќыныњ т±тынатын б±йымы. Тоќыма к‰рте-
шелер, ќысќы жылы киімдер єр ±лттыњ μкілдерінде кездеседі. Ќаѓаз-
дан  жасалѓан "аќќу" бейнесі асќан шеберлікпен жасалѓан. Ќазаќ
халќы  аќќуды тазалыќтыњ, пєктіктіњ, достыќтыњ символы ретінде
ќадірлеген, – деді аудандыќ мєслихаттыњ депутаты, зейнеткер
Мєнсия Есенова.

Р.ОЛЖАЃ¦ЛОВ.
Аманкелді ауданы.

Ел бірлігі – ењ асыл ќасиет

1-бет

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

гідей емес, ж±рт асыќпай, ќажетін
сатып алуѓа м‰мкіндік бар. Єрине,
б±л єкелінген тауардыњ бєрі μтіп
кетеді деген сμз емес. Мєселен,
барлыќ μнімдердіњ 20 пайызы
кері ќайтады, – дейді облыстыќ
ауылшаруашылыќ басќармасы-
ныњ басшысы Байбосын Мурзин.
Оныњ айтуынша, жєрмењкеге он
екі аудан мен Рудный,Ќостанай
ќалаларыныњ кєсіпкерлерін ќос-
ќанда барлыѓы 150-ге тарта кє-
сіпорын тартылѓан кμрінеді.Олар
облыс орталыѓына тоќсан тонна-
дан астам азыќ-т‰лік жеткізген.

Суретті т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

Б‰гінде "‡міт-Надежда" ќоѓамдыќ ќоры кμптеген мањызды жоба-
ларды ж‰зеге асырып келеді. Жаќында ќор "Кедергісіз ж±мысќа ор-
наластыру" деген атпен таѓы бір арнайы жобаны ќолѓа алды. Осы
жоба барысында олар м‰мкіндігі шектеулі жандарды компьютерлік
технология арќылы іс-ќаѓаздарын толтыру, баспа дизайны, фото
шыѓару сияќты ж±мыстарды кєсіби т‰рде оќытып, ‰йретуде.

– Маќсатымыз – кембаѓал жандардыњ ж±мыспен ќамтылуына жаѓ-
дай жасау. Олар осындай ‰йірмелер мен оќыту курстарында тєжіри-
белерін шыњдау арќылы еш кедергісіз ж±мысќа орналаса алатын
болады. Тіпті,  μз  бизнестерін ашуѓа да м‰мкіндік тумаќ. Б±л μз кезе-
гінде м‰гедек кісілердіњ μмірге деген ќ±лшынысын арттыратыны аныќ,
– дейді "‡міт-Надежда" ќоѓамдыќ ќоры тμраѓасыныњ орынбасары
А.Жаќсаѓ±лова.

Ќ.МАРАТЌЫЗЫ.

Ж±мысќа орналасады

Ќостанай облысы єкімдігініњ мем-
лекеттік ќызметшілерді ќайта даяр-
лау жєне біліктілігін арттыру μњірлік
орталыѓыныњ директоры ќызметіне
Ќ±сна Рустамќызы Т±манова таѓай-
ындалды. Д‰йсенбі к‰ні облыс єкімі
Н±ралы Садуаќасов аймаќ
єкімдігінде μткен жиында жања бас-
шыны кμпшілікке таныстырды.

– Ќ±сна Рустамќызы облысымыз-
да бірќатар лауазымды ќызметтерді
атќарѓан маман ретінде таныс. Об-
лыстыњ аудан-ќалаларында ќызмет
ете ж‰ріп, мол тєжірибе жинаќтады, – деді Н±ралы Садуаќасов.

Ќ±сна Рустамќызы Т±манова Ќостанай облысы Сарыкμл ауданы-
ныњ тумасы. 1993 жылы Тимирязев атындаѓы Мєскеу ауыл шаруа-
шылыќ академиясын "экономикалыќ кибернетика", 2001 жылы Ор-
талыќ Азия университеті Ќостанай филиалын "зањгер" мамандыѓы
бойынша тємамдаѓан. Педагогика ѓылымдарыныњ кандидаты.

Ќызметтік жолын А.Байт±рсынов атындаѓы ЌМУ-да оќытушылыќ-
тан бастады. 2000 жылдан бері Ќостанай аудандыќ АХАЖ бμлімініњ
бастыѓы, Ќостанай аудандыќ єділет басќармасыныњ бас маманы,
бμлім бастыѓы, басќарма бастыѓы, Жітіќара ауданы єкімініњ орынба-
сары, облыстыќ білім басќармасы бастыѓыныњ орынбасары, облыс-
тыќ ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне єлеуметтік баѓдарламалар
басќармасыныњ бастыѓы лауазымдарын атќарып келді.

Жања таѓайындау



310 аќпан 2015 жыл

Обырѓа шалдыќќандар кμбейді
Облыста.  Ќостанай облысында ќатерлі ісікке шалдыќќандар

ќатары артып келеді. ¤ткен жылмен салыстырѓанда олардыњ саны
‰ш пайызѓа μскен. Статистика бойынша μњірде кμбіне μкпеніњ
ќатерлі ісігіне шалдыѓушылыќ басым кμрінеді. Мєселен, былтыр
тыныс алу органдарыныњ заќымдануынан науќастардыњ 16 пай-
ызы кμз ж±мѓан. Мамандар м±ны ауаѓа т‰рлі газдардыњ таралуы-
мен жєне темекі шегумен байланыстырады.

Кезек азаймай т±р
Рудный. Кеншілер ќаласында бμбекжай жетіспейді. Шаћарда

єлі бес мыњѓа жуыќ сєби  балабаќша кезегін к‰тіп ж‰р. Кезекті
азайту ‰шін б±рынѓы ескі екі балабаќша ѓимаратын ќайта ќалпы-
на келтіру ќажет. Єзірге оныњ жобалыќ-сметалыќ ќ±жаттары ѓана
дайындалѓан. Жалпы, ќалада  1 мен 7 жастаѓы балѓындардыњ
82%-ы балабаќшалармен ќамтылѓан.

Ерлерді емдейді
Ќарабалыќ. Аудандыќ аурухананыњ жанынан ерлерді ќарай-

тын бμлме ашылды. Онда 2,2 млн.тењге т±ратын жања ќондырѓы
орнатылмаќ. Аурухана б±л емдеу ќ±ралын науќастарѓа аќылы
ќызмет кμрсету арќылы сатып алды. "Жергілікті дєрігерлердіњ
м±ндай  ќадамѓа баруына μњірде ішек жєне асќазан ќатерлі ісігініњ
алѓашќы белгілері пайда бола бастаѓанынан туындап отыр", –
дейді аудандыќ аурухананыњ бас дєрігері Б.Шымпейісов.

Онлайн оќыту
Ќостанай ќ. Облыстыќ тμтенше жаѓдайлар департаментініњ

μкілдері оќушыларды тєрбиелеуге кірісті. Горький атындаѓы
гимназияда μткен  "Ќыс мезгіліндегі ќауіпсіздік" деп аталатын
сабаќта ќ±тќарушылар μрт болѓан жаѓдайда не істеу ќажет, μрт
сμндіру ќ±ралдарын ќолдану тєртібін оќушыларѓа егжей-тегжейлі
т‰сіндірді. Онлайн оќытуѓа μњірдіњ 59 мектептіњ ќатысќанын айта
кеткен жμн.

Сатушы 6 жылѓа сотталды
Ќостанай ќ. ¤ткен жылдыњ ќазан айында орталыќ базардаѓы

бір дємханада тμрт сатушы єйел ішімдік ішіп, соњы жанжалѓа,
тіпті кісі μлімімен аяќтала жаздаѓан болатын. ¤зініњ жењілісін ќор
санаѓан сатушы Егорова сол жерде бμтелкелесін пышаќтап тас-
тайды. Абырой болѓанда жєбірленуші дер кезінде кμрсетілген
медициналыќ кμмектіњ арќасында аман ќалады. Ќасаќана кісі
μлтірмекші болѓан айыпталушы 6 жылѓа бас бостандыѓынан айы-
ру жазасына кесіліп, сот залынан ќамауѓа алынды. Сот ‰кімі зањ-
ды к‰шіне енген жоќ.

 "¦лы есімдер"
Ќостанай ќ. Облыстыќ Кμркемсурет галереясында ЌР Сурет-

шілер одаѓыныњ м‰шесі Г.Соковтыњ "¦лы есімдер" атты дербес
кμрмесі ашылды. Кμрмеге аралас техника жанрында орындалѓан
35 графикалыќ ж±мыс ќойылды.  Б±л графикалыќ серия  єлемдік
мєдениеттіњ асыл ќазынасын толыќтырѓан ±лы есімдерге, даныш-
пан т±лѓаларѓа: Данте, Рембрандт, Микеланджело, Борхес,  Пи-
кассо, Сервантес, Дали, Бродскийге арналѓан. Олардыњ ішінде ±лы
суретшілер, музыканттар, жазушылар мен аќындар бар. Автордыњ
єр ж±мысы кμрерменніњ ќызыѓушылыѓын тудырды.

 Кμњілді спорттыќ
эстафета басталды

Ќаладаѓы "Жігер" стадионында
Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ
20 жылдыѓына орай кμњілді спорттыќ
эстафета μткізілді.

 Ќаланыњ мєдени ошаќтарыныњ арасында
т±њѓыш рет ±йымдастырылѓан шараѓа облыстыќ
ќазаќ жасμспірімдер театры, облыстыќ №2 ѓылы-
ми-ємбебап кітапханасы, облыстыќ "Дала μлкесі
тарихы" м±ражайы жєне ќалалыќ мєдениет
сарайыныњ ќызметкерлері ќатысты.

Елбасыныњ салауатты μмір салтын ±стануѓа
‰ндеген саясатын насихаттауды басты маќсат ет-
кен шараныњ салтанатты ашылуында ќала
єкімініњ орынбасары Е.Мєметеков ќ±ттыќтау сμз
сμйлеп, ќаладаѓы "Аќбота" халыќтыќ би ан-
самблініњ бишілері μз μнерін кμрсетті.

 Тартысты шаќта топ аты, ±раны, єні танысты-
рылып, спортшылар "Ж‰йрік ат", "Ќапшыќпен
μту", "Баќа ж‰ріс", "Арќан тартыс", "Кім епті?"
сынды сайыстардан μзара сынѓа т‰сті.

 Жанк‰йерлерін жанына кμптеп жинаѓан

 Жайдарманшылар жолѓа шыќты
 Ќостанай ќ. Астана ќаласында "Тарих маусымы" атауымен

μткен ойынѓа Ы.Алтынсарин атындаѓы дарынды балаларѓа ар-
налѓан мектеп-интернатыныњ оќушыларынан ќ±ралѓан "Дарын
ќ±рамасы" ќатысып, μнерлерін паш етті. ХІ Республикалыќ
"Маусымашар–2015" фестивалініњ ќорытындысы бойынша
"Дарын ќ±рамасы"  Республикалыќ Орталыќ лига ойындарына
жолдама алды. Жастар б±л сапардан кμпті ‰йренгенін алѓа тартуда.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Кμшеде ілінген ќазаќ тілді
жарнамалардаѓы ќателер ќан-
шама маќалаѓа арќау болды. Ай-
тылды да, жазылды да. Ресми
тілден аудара салу, аударѓанда
да маѓынасына ќарамай тікелей
аударып жаза салу кμп. Жарна-
малардаѓы сауатсыздыќтыњ сал-
дарынан ќазаќша аударѓанда не
айтайын деп т±рѓанын т‰сіне де
алмай дал боласыњ. Б±л, єрине,
мемлекеттік тілге деген кμзќа-
растыњ немќ±райлыѓы, зањныњ
солќылдаќтыѓы. Соныњ кесірі-
нен ќатеге толы жарнамалар
кμше ортасында бадырайып т±р.

Мына бильбордтыњ ќала
ішінде ќате єрі маѓынасыз жа-
зумен ілініп т±рѓанына біраз
уаќыт болды. Єлеуметтік жар-
намада орысшасы єп-єдемі
"Берегите своих близких!" депті
де, осы сμздіњ ќазаќшасын
"¤зініњ жаќыныњ к‰т!" депті. Не
айтќысы келгенін орысшасына
ќарамасањ т‰сіну м‰мкін бол-
майтын еді. Єрі ќатеге толы.
Баќсаќ,  дєл осы жарнама ќала
ішінде бір жерде емес, осы ќал-
пынша бірнеше жерде ілінген
екен. Енді сораќыны ќарањыз.
‡йімніњ мањындаѓы аялдамада

  Жаѓа ±статќан
      ЖАРНАМАЛАР

Б¦ЃАН НЕ ДЕЙСІЗ?

μміршењ шара алдаѓы уаќытта ќаланыњ μзге де
±жымдарыныњ арасында жалѓасын табатын бо-
лады.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: жарыстан кμрініс.
Суретті т‰сірген автор.

Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА

Бала – басты жолаушы
Ќостанайлыќ полицейлер "Бала – басты

жолаушы" республикалыќ акциясыныњ
шењберінде Ќостанай перинаталдыќ
орталыѓында жатќан аналармен кездесіп,
автомобильдерде орындыќтар пайдаланудыњ
тиімділігі туралы єњгіме μткізді.

Полиция майоры Юрий Панасенко баланыњ
ќауіпсіздігі ‰шін ата-ана жауапты екенін, перзентхана-
дан ‰йге алѓашќы сапарында жараќаттанудыњ алдын
алу ‰шін  автоорындыќ пайдалану ќажеттігін атап μтті.
Нєрестелі болѓан Короленко жєне Ќозыбаевтар отба-
сыларына тєртіп саќшылары автоорындыќ тарту етті.
Акция аясында полицейлер осындай іс-шараларды
бала баќшалар мен мектептерде де μткізбекші.

т±рсам дєл сол маѓынасыз
ќате жарнама сол к‰йінде
таѓы ілініп жатыр. ¦ялы теле-
фонымды алып, суретке
т‰сірдім. Автобусќа мініп екі-
‰ш аялдама ж‰рген соњ мына
жарнама таѓы назарыма
ілінді. М±нда енді былай депті.
"Движение – это жизнь!" десе,
ќазаќшасы "Арада ќозѓалыс-
та бол!" депті. Ал, енді б±ѓан
не дерсіз?
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1937 жылдары сонау Новосибирск
тμњірегін мекен еткен кєрістердіњ ќоныс
аударуына тура келеді де, сол ±лт
μкілдерініњ бір тобы, яѓни  отызѓа жуыќ
отбасы осы Аманкелді ауданына кμшіп
келеді. Солардыњ ішіндегі Кан Са Гу, Пан
Овен, Ким Чи Ир сияќты кєрістердіњ есім-
дерін ел адамдары μздерініњ туыстарын-
дай кμріп, олармен тату μмір кешті. Айта
кетерлік жєйт, осы отыз отбасы Аманкелді
т±рѓындарын кμкμніс егуге, оны пайдала-
нуѓа ‰йретті. Себебі, сол кездері єр колхоз
басшылыѓы μз ауылындаѓы халыќты
кμкμніспен ќамтамасыз ету ‰шін ауданѓа
келген кєріс отбасыларын бμліп єкетіп,
солардыњ баќша егу  тєсілдерін пайдалан-
ды. Содан да болар, осы кєрістер елге тез
сіњіп, жергілікті ж±ртшылыќпен туыстай
болып кетті.

Сонау 1954 жылдары "Ењбекші" колхо-
зын басќарѓан меніњ єкем Кємєли Досжа-
нов Пан Овен деген кєрісті отбасымен
кμшіріп єкеліп, Баќсы деген жердегі баќ-
шаны μсіруді тапсырды. Сол кєрістіњ от-
басында Оля, Валя, Галя есімді ќыздары
болды. Олардыњ бєрі де ќазаќша сμй-
лейтін. "Єкесі татудыњ баласы да тату" де-
мекші, арада кμп жылдар μткенде басшы-
лыќ ќызметке орналасќан мен сол Валя-
ны  к‰йеуі  Ким  Николаймен  бірге  ж±мыс-
ќа шаќырдым. Олар менімен он жылдай
ќызметтес болды. Сыйластыѓымыз бен
достыѓымызда шек болмады. Валяныњ
к‰йеуі Ким Николай менімен ќ±рдас еді.
Содан да болар, екеуіміздіњ єзіліміз жара-
сып єрі отбасымыз да жаќсы аралас-ќ±ра-
лас болдыќ. Николай мен Валя татулыѓы,
сыйластыѓы жарасќан отбасы еді, олар
алты бала тєрбиелеп μсірді. Сол Николай
мен Валя жастары алпыстан асќан шаќ-
тарында Арќалыќ ќаласына кμшіп кетті.
Аманкелді ауданындаѓы μздері бастаѓан
бау-баќша егу ісін ‰лкен ±лдарына ќал-
дырып кетті. Ал, екінші ±лдары Борис
ќазаќ ќызына ‰йленді. Бір немерелері
ќазаќ жігітіне т±рмысќа шыќты. Кейін ба-
лалары да Аманкелді ауданына кμшіп
келген  єке-шешелерін дєм-т±здары тау-
сылѓанда м±сылманша жерледі. Б‰гіндері
сол Николай мен Валяныњ балалары ер
жетті, немере-шμберелері де ізін жалѓас-
тыруда. Бєрі де кішіпейіл, тєртіпті де
тєрбиелі, ‰немі ‰лкенге ќ±рмет, кішіге ізет
кμрсетіп т±рады. ¤йткені, олардыњ ата-
єжелері де жергілікті халыќты жатсынбай,
кμрші-кμлеммен де, т±тас аудан т±рѓында-
рымен де бір кісідей араласып, туыстай
сыйласып μтті. ¦лын ±яѓа, ќызын ќияѓа
ќондырып, ќазаќтан келін т‰сірді, ќызын
ќазаќ жігітіне ±затты. Сμйтіп, μздерініњ
±лттыќ салт-дєст‰рін саќтай отырып, ќазаќ
халќыныњ да єдет-ѓ±рпын жете біліп ал-
ѓан жандар еді.

Елге келген сол отыз отбасыныњ бєрі
де осы Николай мен Валя сияќты жергілікті
ќазаќтармен бір туѓандай болып кетті.
Оларды жатсынбай ќ±шаѓына алѓан аман-
келділіктер де μзге ±лт μкілдерініњ μсіп-
μнуіне м‰мкіндік жасады. Б‰гіндері сонау
1937 жылдары елге кμшіп келген кєрістер
єулеті кμбейіп, дєулеті тасыѓан отбасыѓа
айналды.

Кењес Одаѓы орнаѓан кезењде ауданѓа
татар халќыныњ μкілдері де кμптеп кμшіп
келіп жатты. Оларды да жергілікті халыќ
кμптен кμрмеген аѓайыны келіп ќалѓан
жандай ќ±шаѓын жая ќарсы алды. Олар
да  елдіњ μздеріне кμрсетіп жатќан ілтипа-
тына сай бола білді. Сμйтіп, татар халќы-
ныњ μкілдері де елге тез сіњіп кетті. ‡лкен-
дерін біз де "єти", "єни" деп атадыќ. Сол
татарлардыњ бір ќызы Галиева Єлфия

Исмаѓ±лќызы 1942 жылы Ќостанайдаѓы
м±ѓалімдер институтын бітірген соњ, ењбек
етуге Аманкелді ауданына келеді. Аудан
басшылары оны аудандыќ комсомол ко-
митетініњ екінші хатшысы ќызметіне таѓай-
ындайды. Кейін аудандыќ партия коми-
тетініњ бμлім мењгерушісі ќызметін атќар-
ды. 1960 жылдары аудандыќ кењестіњ де-
путаты болып сайланды. Содан аудандыќ
атќару комитетініњ хатшысы болып ќыз-
мет атќарады. Б±л ж±мыста жиырма жыл-
ѓа жуыќ ќызмет атќарып, зейнеткерлікке
шыѓады. Аќмола облысыныњ Атбасар
ќаласында туѓанына ќарамастан Єлфия
Исмаѓ±лќызы μзін "Аманкелдініњ тумасы-
мын" деп кетті. "Меніњ абыройлы ењбек
еткен жерім Аманкелді, меніњ балалыќ
шаѓымнан зейнеткерлік жасќа жеткенге
дейінгі μмір кешкен жерім Аманкелді, сон-
дыќтан да мен оны "Атыњнан айналайын,
Аманкелді деп μтемін" дейтін.

Аманкелді ауданынан баќытын тауып,
абыройлы ќызмет еткендердіњ бірі – неміс
халќыныњ μкілдері болатын. Олар соѓыс
біткен жылы келіп ќоныстанды. Дені жас
адамдар болатын. Ал, отбасылы жандар-
дыњ кμбісі жас сєбилерін ќ±шаќтап келді.
Солардыњ арасындаѓы апалы-інілі екі
жасты Шомбал Ќ±нанбаев деген кісі "мен
баѓамын" деп с±рап алады. Арада жыл
μткенде Шомбал сол неміс ќызына ‰йле-
неді  де,  оныњ інісін μзініњ баласы етіп
бауырына алады. Шомбалдыњ б±л ‰шінші
єйелі екен. Анау екі ќазаќ єйелдерініњ
бірінен Раиса деген ќыз туса керек. Ол ќыз
бала жасы жиырмаѓа жетпей ќайтыс бо-
лады. Содан баласы жоќ Шомбал ќолына
алѓан неміс баласыныњ Павел деген атын
Ќабыл деп жаздырады. Неміс єйелінен
Зейнеш деген ќыз бала туады. Кейін Зей-
нешті де ќазаќ жігітіне ±затады. Ќабыл
єкесі Шомбалѓа: "Сіз енді ‰йде болып, дем
алыњыз. Ал, сіз баѓып ж‰рген мынау бір
отар ќойды мен баѓамын" дейді. Солай
болады да, шопандыќ ж±мысты Ќабыл
ќабылдап алады. Екі кемпірі мен Шомбал
жастары зейнеткерлікке жеткен шаќта-
рында ќайтыс болды. Оларды фєниден
баќилыќќа жμнелтуді Ќабыл бар ыќыла-
сымен атќарады. Ќазаќтыњ бар єдет-
ѓ±рпын саќтай білген Ќабылдыњ єкесі
Шомбал мен екі шешесін соњѓы сапарѓа
ќалай шыѓарып салѓанын ел к‰ні б‰гінге
дейін ауыз толтыра маќтанышпен айтып
ж‰реді. Ќабыл да ‰йленді. Ќазаќ ќызын
алып берген Шомбал сол келіні кμрсеткен
ќ±рметке μле μлгенше разы болып μткен
кμрінеді. Б‰гіндері Ќабыл Шомбаловтыњ
жеті баласы бар. Олар да ‰йлі-баранды
болѓан азаматтар. Сол Ќабыл сияќты к‰н
кешкен неміс μкілдері де Аманкелді ауда-
нын μздерініњ Отаны санай отырып, осы
жерге, елге деген с‰йіспеншілігі мен
ќ±рметін "Атыњнан айналайын, Аман-
келді!" деп білдіруші еді.

Сондай неміс азаматтарыныњ бірі –
Гильц Андрей еді. Ол да ќазаќ тілін жетік
мењгерген, салт-дєст‰рімізді бойына
сіњіріп μскен жігіт еді. Оны ел адамдары
да μте жаќсы сыйлап, ќ±рметтеп μтті.
¤йткені, оныњ ісі де, сμзі де ешкімніњ
кμњілін ќалдыруѓа емес, ќайта адамдар-
дыњ жанына жылылыќ беруге арналатын
еді. Т±ра ќалып амандасќаныныњ μзі ќан-
дай. Іш тартып т±ратын, жылы шырайлы
азамат болатын. Оныњ апасы Лида да
аудан орталыѓындаѓы шатхананыњ бас
аспазшысы болып ќызмет істеді. Оныњ
ќолынан єзірленген тамаќтыњ дємділігі μз
алдына, онымен ж±мыстас болудыњ μзі бір
керемет кезењ болатын. Жайдары жан еді.

Гильц Андрей аудан орталыѓындаѓы

єуежайдыњ бастыѓы болып кμп жыл ж±мыс
жасады. Ол кездері ±шаќпен ауыл-ауылѓа
ќатынаушы едік ќой. Сол заманныњ кμлігі
болѓан АН-2 ±шаѓымен елге ќызмет етудіњ
шебері атанѓан Гильц Андрей де μзін бас-
ќа ±лт μкілімін деп санаѓан жоќ. Жергілікті
халыќтыњ да оны μгейсінген к‰ні болѓан
жоќ.

Аманкелді ауданыныњ жанында орна-
ласќан Ќарасу ауылында Новицкий деген
кісі т±рды. Кμп балалы отбасы еді. Бала-
ларыныњ бєрі ќазаќ тілін еркін мењгерген
жандар болатын. Новицкая Лида совхоз
директорыныњ хатшысы, єрі машинистка-
сы болып ќызмет атќарды. Сол Новицкий
аќсаќал ќашан зейнеткерлікке шыќќанша
машина-трактор жμндеу шеберханасы-
ныњ мењгерушісі болѓан еді. Ќолы шебер
еді, сол білгенін басќаларѓа да ‰йретуден
еш жалыќпайтын.

Иє, мен Аманкелді ауданын мекен ет-
кен басќа ±лт μкілдерініњ ішінен бір ѓана
тобын айтып, олар жайлы мєлімет бердім.
Ал, мен айтпаѓан, сμзіме арќау етпеген
ќаншама ±лттыњ μкілдері болѓанын ел
біледі, біз білеміз. Осыдан жетпіс-сексен
жыл б±рын келіп ќоныстанѓан басќа
±лттыњ адамдарына Аманкелді ауданы
алтын бесік болды. Олар μсіп-μнді, баста-
рына бас ќосылды, жан±ялар саны
кμбейді.

Жалпы, Аманкелді ауданыныњ топы-
раѓы ќ±т-берекеніњ ќайнар б±лаѓы іспет-
тес еді. Осы ауданнан Науырзым, Аман-
тоѓай, Арќалыќ аудандары бμлініп шыќ-
ќан болатын. Жері мал μсіруге де, егін егу-
ге де ќолайлы. Аудан жеріндегі Торѓай,
Жыланшыќ, Сарыμзен, Ќарынсалды, Тас-
ты μзендері елдіњ игілігіне пайдасы тигені-
мен ќоймай, тіршілік кμзіне айналѓаны
белгілі. Ел адамдары осы μзен бойларын
паналап, мал μсірді. Суармалы егін, бау-
баќша егуге пайдаланып, жаќсылыѓын
кμруде. Кμлдері – Топалањ, Ќоѓалыкμл,
Аѓаштыкμл, Шаќпаќтыњ да жеріне сєн
беріп, еліне нєр силаѓанын да білеміз.
"Жері байдыњ елі бай" демекші, осындай
табиѓаты келісті Аманкелді ауданыныњ
байырѓы халќы да келісті μмір кешіп, жаќ-
сы тіршілік еткені белгілі. Оны мына жай-
лар аныќтап т±рѓандай: 1948 жылы осы
ауданныњ 14 адамы Социалистік Ењбек Ері
атанды. Бір ауданнан осынша жанныњ
Кењестер Одаѓындаѓы ењ жоѓары награ-
даны иеленуі, олар жасаѓан ерен ењбектіњ
нєтижесі болатын. Осылайша, Аманкелді
ауданы μзініњ т±рѓылыќты халќыныњ да
мерейін μсірген, басќа ±лт μкілдерініњ де
мєртебесін жоѓарлатќан аудан. Оныњ аты-
на айтылар жаќсы сμздер кμп-аќ. Біз бір
ѓана: "Атыњнан айналайын, Аманкелді!"
деген с‰йіспеншілікке толы сμзді айтќан
адамдардыњ ѓана есімдерін атап μттік. Ал,
Аманкелді елін, оныњ жерін маќтан т±тќан,
ол елдей ел жоќ, ол жердей жер жоќ де-
ген жандар да сан жоќ. Ол μзінше бір бμлек
єњгіме.

Биылѓы жыл халыќтар достыѓыныњ бас
±йымы – Ќазаќстан халќы Ассамблеясы-
ныњ жылы деп аталуда. Осы жылда тату-
лыќты, бірлікті, ±лтаралыќ достыќты паш
етемін деген адам Аманкелді ауданына
барса, μткенді де, б‰гінгіні де кμре отырып,
б±л ауданныњ игілікті істеріне кує болар
еді. Ешкімді бμтенсімей μскен ±рпаќтыњ
μкілдері б‰гіндері Аманкелді ауданыныњ
тізгінін ±стап, елді басќарып отыр. Жасы
енді ѓана ќырыќтыњ ќырќасына келген сол
елдіњ тумасы Жанс±лтан Тєукенов басќа-
рып отырѓан Аманкелді ауданы к‰н μткен
сайын кμркейіп, уаќыт талабына сай жа-
њарып, жасарып келеді. Соны кμріп отыр-
мыз. Соѓан ќуанамыз. Ауданныњ болаша-
ѓыныњ жарќын, ертењініњ ерекше болары-
на толыќ сенеміз. ¤йткені, оныњ ќадамы
ныќ, келешегі жарќын.

Хамит ДОСЖАНОВ.
Арќалыќ ќаласы.
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Осы сμзді тек ауданныњ байырѓы т±рѓындары ѓана емес, басќа ±лт
μкілдерініњ талай рет тањдай ќаѓа айтќаныныњ куєсі болдыќ. Єсіресе,
неміс, орыс, кєріс, татар халќыныњ μкілдері жиі айтады. Оныњ да
μзіндік сыры бар.

Жаќында М.Горький атындаѓы гимна-
зияда облыстыќ тμтенше жаѓдайлар де-
партаменті ќызметкерлерініњ ќатысуы-
мен "Ќыс мезгіліндегі ќауіпсіздік шара-
лары" таќырыбында жиын μтті. Ќ±тќару-
шылар μткізген онлайн сабаќќа 59 мек-
тептіњ оќушылары ќатысты.

Облыстыќ тμтенше жаѓдайлар депар-
таментініњ  маманы Азамат Абатовтыњ
оќыѓан дєрісін оќушылар зейін ќойып
тыњдады. Ол балаларѓа т±рмыста μрт
ќауіпсіздігін саќтау жєне μрт сμндіру
ќ±ралын д±рыс ќолдану туралы т‰сінік
берді.

М±нан кейін сμз алѓан Ќостанай ќала-
лыќ орталыќ ќ±тќару стансасыныњ бас
ќ±тќарушысы Г.Сайфутдинов м±з
‰стіндегі ќауіпсіздік шаралары мен μзін-
μзі ќ±тќару жолдарына тоќталды.

Басќосу соњында "‡сік шалѓандарѓа
алѓашќы кμмек кμрсету" туралы бейне-
фильм кμрсетілді.

Лисаков ќаласында
жылыжай іске

ќосылады

Кеншілер ќаласында ‰демелі индуст-
риалды-инновациялыќ дамыту баѓдар-
ламасы бойынша жылыжай кешенініњ
ќ±рылысы μткен жылы басталды. Б±л
туралы Лисаков ќаласыныњ єкімі
М.Ж‰ндібаев халыќпен есеп беру жина-
лысында айтты.

М.Ж‰ндібаевтыњ айтуынша, жылына
ќуаттылыѓы 300 тонна кμкμніс μсіретін
жылыжай ќ±ны 675 млн. тењге. Іске асы-
рушы "Green IsIand Kazakstan" жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігі. Жоба
т±жырымдамасы бойынша 2,5 га аумаќ-
ты ќамтитын жылыжайда кμкμніс
μсірілмек. Алайда, тапсырыс беруші ком-
пания басшылыѓы жылыжай ќ±рылысын
бастар алдында тењгеніњ ќ±нсыздануы,
ќаржыныњ жетіспеуі сияќты бірќатар
мєселелердіњ туындаѓанын айтады.
Ќ±жаттар єлі к‰нге дейін "Еуразиялыќ
банкініњ" несие ќарау комиссиясында
жатыр. Біраќ ќаржылыќ ќиындыќтарѓа
ќарамастан μткен жылы салынатын
жердіњ ж±мыстары аяќталып, єкімшілік-
т±рмыстыќ ѓимарат ќ±рылысына 70 млн.
тењге ж±мсалды.

Жыл аяѓына дейін жылыжай іске ќосы-
лады деп к‰тілуде.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Оќушыларѓа
ќауіпсіздік
шаралары
т‰сіндірілді

Ќостанай ќалалыќ соты
жєбірленушініњ арызы бойынша
моральдыќ залал μтемін алуѓа
ќатысты азаматтыќ істі ќарады.

Облыстыќ соттыњ баспасμз ќыз-
метініњ мєлімдеуінше,  μткен жылдыњ
мамыр айында айыпталушы Ф. ќала-
мыздаѓы Ќайырбеков-Киевский кμше-
лерініњ бойында келе жатќан жєбірле-
нуші Т.-ѓа б±заќылыќ ниетпен дене за-
ќымын келтірген. Нєтижесінде,
жєбірленушініњ алѓан заќымына ќара-
мастан сол к‰ні ж±мысын жалѓастырып,
студенттерден емтихан ќабылдауына
тура келген. Сондай-аќ, ол алѓан дене
жараќатына байланысты емделу ‰шін
дєрі-дєрмекке кμп ќаражат та ж±мсаѓан.
Сондыќтан, ол сотта айыпталушыдан
моральдыќ залал μндіріп алу ‰шін 500
мыњ тењге талап еткен. Біраќ, сот
жєбірленушініњ пайдасына Ф.-дан 100
мыњ тењге моральдыќ залал μндіріп
берді.

Сот шешімі зањды к‰шіне енген жоќ.

Ќарлыѓаш
   ОСПАНОВА

Моральдыќ
залал

μндіріп берді
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Ұлы От ан  соғысы 
аяқталғалы бері арада қан-
шама уақыт өтті. Сол отты 
жылдары қу жанын шүбе-
рекке түйіп бейбітшілік үшін 
күрескен ерлердің ерлігі ұмы-
тылмайды. Қаһарман азамат-
тардың батырлығын айтып 
мақтану ұрпақтың еншісіне 
тиіп отыр. Майдангер атасы 
жайлы тамаша естелігімен 
бөліскен жастың бірі – Нұргүл 
Сәлтенова.

Кейіпкеріміздің атасы  
Сәлтен Малшыбайұлы ҰОС-ы 
басталғанда 23 жастағы жігіт 
екен. Өз өтініші бойынша 1942 
жылғы 25 маусымда майданға 
аттанады. Алғашында  Челябі 
облысының Шұбаркөл деген 
жерінде 1-2 ай дайындық та бо-
лады. Сөйтіп 151 – атқыштар 
бригадасының құрамында 
майданға аттанады. Соғысқа 
алғаш кіргенде жаяу әскер 
қатарында пулеметші болған. 
1943 жылы әйгілі Курск шай-
қасына қатысып, оң қолынан  
жарақат алады. Госпитальда   
екі ай емделген соң қайтадан 
ұрысқа кіреді.  Курск шай-
қасындағы ерлігі үшін 1943 
жылы «Қызыл жұлдыз» ор-
деніне  ұсынылыпты. С.Мал-
шыбайұлы 1942 жылы «Ерлігі 
үшін » медалі мен  III дәрежелі 
«Даңқ» орденін алған.

– Мен   Сәлтен  атамның  
бесінші  немересімін, соғыс 
ардагерінің ұрпағымын. 
Атам көзі тірісінде соғыстың 
келтірген зардабы мен Ұлы 
Жеңіс туралы әңгімелеп бер-
ген еді. Көп естеліктерінің 
бірінде немістердің қаласы 
Кенисбергке жасаған шабуыл-
ды айтты. Артиллерия қамал-
дарды бұзып  өтіп қаланың 
әрбір көшесінде немістермен  
шайқас жүргізген. Осыдан 
кейін неміс солдаттары беріле 
бастайды. Атам Кенисбергті 

алуға қатысып, Берлинге дейін 
барған, – дейді майдангердің 
ұрпағы Н. Сәтенова.

Майдангер Сәлтен Мал-
шыбайұлы 1946 жылы 4 ма-
мырда елге оралған. Аман- 
есен келген соң коммунистік 
партияның мүшесі ретінде 
еңбек жолын бастайды. 1985 
жылға дейін әр салада үздіксіз 
еңбек еткен. 

– Атам 1985 жылы еңбек 
жолында ауыр жарақат алып,  
бірінші топтағы мүгедек бо-
лып қалды. Ұлы Отан соғы-
сының 50 жылдық мерекесіне 
аз ғана уақыт қалғанда дүние 
салды. Оның өмірден озғаны-
на он тоғыз жыл болыпты. Көз 
жұмар алдында мен алтыншы 
сыныпта оқитынмын. Бой жаз-
ды ма кім білген, соңғы сәт-
те менің қолымнан бір кесе 
сүт ішті. Атам айтып кеткен 
естеліктер жадымда сақтау-
лы. Оны ұмытпай кейінгілерге 
дәріптеу перзенттік парызым, 
– дейді Нұргүл Сақтағанқызы.

Кейінгі буын өкілдерінің 
кейбірі майдангер атасы неме-
се туысы туралы әңгімелерді 
есте сақтамайтыны бар. Ал  
Нұргүл сынды жастың май-
дангер атасы туралы тіпті ер-
лігін  жатқа білетіні қуантады. 
«Үлкеннің ізгі істері, өркенге 
ұлағат» деген осы шығар.

Роза ЖАРҚЫНБЕКОВА.
Рудный қаласы. 

Ұмытылмас 
естелік

Әкемді еске алғанда...
«Өткенді ұмыту –  өш-

кендіктің белгісі, ал оны еске 
алу – өскендіктің белгісі» де-
мекші, ата-анамды еске алуды 
жөн көрдім. Себебі олар Ұлы 
Отан соғысы жылдары ауыр 
тұрмыс ты бастан кешіп, ұр-
пағы үлгі аларлық өнегелі іс 
жасады. 

Әкем Лұқман Құсманов 
1924 жылы 8 ақпанда Қос-
танай облысы, Меңдіқара 
ауданы, Ұзынағаш ауылында  
дүниеге келген. Мұғалімдік 
мамандықты таңдап, сол кез-
дегі киелі оқу орындарының 
бірі Меңдіқара педагогикалық  
училищесіне оқуға түседі. 
Сонда оқып жүргенде  Ұлы 
Отан соғысы басталады.  Әкем 
ел басына қатер төнген жылда-
ры  соғысқа аттанып,  жаумен 
жаға жыртысқан батыр. Ол II 
Украина майданында, Днепр 
үшін болған ұрыста  жан аямай 

шайқа-
сты. Сұра-
пыл соғыста 
қатты жараланып,  еліне мүге-
дек болып  оралды. Ержүрек-
тігі үшін I, II дәрежелі «Отан 
соғысы», «Қызыл Жұлдыз» 
ордендері және көптеген ме-
дальдарды иеленді.  Днепр 
үшін болған ұрыста  көрсет-
кен ерлігі үшін   И. Сталиннің 
атынан Алғыс хат алған. 

Заман түзелген уақытта 
әкем бауырларын қолтықтан 
демеді. Туған інісі Шожан 

Қ ұ с -
м а -

новтың білім 
а л ы п , ж а қ с ы  м а м а н 
болып шығуына  көп көмегін 
тигізді. Шожан ағамыз КСРО 
ағарту ісінің үздігі, Қазақстан 
Республикасына еңбегі сіңген 
мұғалім, Қазақстан Журна-
листер одағының мүшесі. Ол 
2000 жылы дүниеден өтті. 

Анам Күлтай Құсмано-
ва 1927 жылы 7 желтоқсан-
да дүниеге келген. Ол кісі 
оқыған-тоқығаны мол, зерек, 

аз сөйлеп, көп тыңдайтын 
салмақты, салиқалы  абзал 
жан еді. Өзі үлгі бола жүріп, 
балаларын еңбексүйгіштікке, 
еңбекқорлыққа баулыды. Анам 
«Еңбек ардагері» медалі және 
III дәрежелі «Ана даңқы» ор-
денімен марапатталған.

Жаны жомарт, жүрегі 
жылы  әкеміз  бен анамыз елу 
жыл бірге отасып, жеті бала-
сын өсірді. Қыздары Биғанша, 
Нұрғайша, Рауза, Рәзия меди-
цина, білім беру салаларын-
да  ұзақ жылдар абыройлы 
еңбек етіп, құрметті зейнетке 
шықты.  Әкем Лұқман Құсма-
нов 1997 жылы 1 қарашада, 
анам Күлтай Құсманова 1997 
жылдың 10 желтоқсанында 
дүниеден өткен. Ардақты әке, 
асыл анамыздың өмірі жады-
мызда мәңгі сақталмақ.

Нұрғайша ҚҰСМАНОВА. 
Астана қаласы.  

Нағашы   атам  Үкітай 
Құлжанов 1938 жылы  Со-
вет  армиясының  қатарына  
алынған. 1939-1940 жыл-
дарда  Кеңес-Фин  соғысына  
қатысты. Әскер қатарынан 
1941 жылы  ақпан  айында 
босатылуға  тиісті  екен. 
Бірақ  Қазақстанға  қайта  
оралмай, Ленинград  қала-
сында  қалып қояды. Ұлы  
Отан  соғысы  жылдары  
Ленинград  майданында   
лейтенант  Поповтың  қара-
мағындағы  атты әскер құра-
мында болған. Аталмыш 
құрамның қатарында жүріп 
«Воскресенское»,  «Родина  
Еремина»  таулы  жерлерін-
де  соғысыпты.  

Үкітай  атамнан естуім-
ше, соғыста  естен  кетпес 
жан түршігерлік оқиғалар  
көп  болған.  Неміс   само-
леттері  ойламаған жерден 
оқ жаудырғанда жазықсыз   
сәбилер,  қариялар өртеніп  
қаза  болыпты.   

– Соғыста   бесатар  
мылтықпен  бес  рет   атқан-
да,  мылтықтың  басы  қы-
зып кетеді.  Ол  суығанша  
күтіп отыратынбыз. Неміс-
тердің   технологиялары 
дамыған,  қолдарында   оқ  
жаудыратын  автоматтары  
бар  болатын.  Біз  мылтығы-
мызды  оқтағанша,  олар  
оқты  жаудырып  жіберетін. 
Сондай сәттері   көптеген   
жауынгерлерден  айырыл-
дық, – деп атам айтып оты-
рушы еді.

Майдан даласында 
азық-түлік  таусылып  қала-
тын  кездер  болған. Жауын-
герлер аштан-аш шабуылға   
шығады екен.  Сондағы 
мақсат – Отанды жау аяғы-
на таптатпау, ұл мен қыздың 
жарқын болашағы еді. 

Атам жаумен арпа-
лыса жүріп жараланған. 

Жарылған   снаряд   бөл-
шектері   денесіне   кіріп   
кетіпті.  Есін   жиса, қасын-
да   мылтығы жоқ. Атып 
тұрып қаруын іздейді. Сол 
сәтте бір медбике   келіп 
«Сіз  әскери   ауруханада-
сыз» деп   көңілін   орнына  
түсіреді. Атамның қаруын 
іздеп жанұшыруының өзін-
дік себебі бар. Соғыстың 
қатал заңы бойынша, қол-
дағы қарудан айырылмау 
керек екен.

Менің атам жарақатына 
байланысты елге оралған. 
Қостанай облысы Жітіқара  
ауданы Толыбай ауылында 
бірнеше жылдар  есеп-қи-
сап  бөлімінде жұмыс істеді. 
Жүрегінде қалып қойған 
снарядтың соңғы жарқын-
шағы атамды дүниеден 
алып кетті.

Ербол САЛАУАТОВ,
Торғай  аграрлық-тех-

никалық  колледжі 
ТО-21 тобының   студенті, 

 «Жауқазын»  әдебиет  
үйірмесінің  мүшесі.

Менің атам -   
майдангер

Ардагер айнасы Биыл Жеңістің 70 
жылдығына орай Ел-
басымыздың атынан 
ел ім і зд ің  әрб ір 
түкпірінде тұратын 
соғыс және тыл арда-
герлері сый-сияпатқа 
ие болды. Құрмет көр-
сетілген азаматтар-
дың қатарында біздің 
ауылдағы соғыс ар-
дагері Әбілқайыр  Бо-
ранбаев бар. 

Боранбаев Әбілқайыр Ахметұлы 1922 жылы 8 сәуірде 
Қостанай облысы, Қамысты ауданы, Орқаш ауылының 
Шұңқырқопа деген жерінде дүниеге келген. Балалық шағы 
Қамысты ауылында өтті. 17 жасында МТС-ке  жұмысқа 
тұрады. Он сегіз жасында военкоматқа шақырылады, бірақ 
медкомиссиядан өтпей қалады. Себебі бойы мен салмағы 
сәйкес келмеген. Осылайша бес-алты рет военкоматқа 
шақырылады. 1942 жылы сәуір айында соғысқа ерікті 
болып аттанады.  Майданда жаяу әскердің қатарында 
болған. 1942 жылы Ленинград түбіндегі ұрысқа қатысады. 
Осы шайқаста аяғынан жараланып, госпитальге түседі. 
Госпитальдан шыққан соң қайтадан майдан даласына 
оралады. 1944 жылы Чехословакия маңындағы шайқасқа 
қатысады. 1945 жылы Жеңісті Германияның  Берлин қала-
сында қарсы алған. Ұлы Отан соғысынан кейін туып-өскен 
Қамысты ауылында жұмыс істеді. Жемісті еңбегі үшін 1960 
жылы «Еңбек Қызыл Ту» орденімен марапатталған.

Ардагер 12 баланы тәрбиелеп, өсірді. Қазіргі кезде 
оның 3 ұлы мен 1 қызы қалған. Ардагер атамыз бүгінде  
92 жаста. Жасының ұлғайғанына қарамастан еңсесін тік 
ұстап жүреді. Биыл Жеңістің 70 жылдығына байланысты 
аудан әкімі Жаңабай Бейсембаев ардагердің үйіне арнайы 
барып, Елбасының құттықтау хатын табыстады. Кезінде 
Қамысты ауданының әкімі болған Бақберген Өтеулин ар-
дагер атамызға пәтер берген еді. 

Гауһар МҰҚАШЕВА,
«Қостанай таңы» газетінің жас тілшісі.

Қамысты ауданы.

СУРЕТТЕ: Майдангер Әбілқайыр Боранбаев.

Ардагерге 
қамқорлық көрсетті 

Шұға 
     ҚОҢҚАБАЙ
Ұлы Жеңістің  70 жылдығы қарсаңында УК 161/1 түзету 

мекемесінің қызметкерлері «Ардағым – Ардагерім» акция-
сын бастады. Игі шараның мақсаты Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне көмек көрсету, олар-
ды барынша құрметтеу, жас ұрпаққа ардагерлерді үлгі ете 
отырып, жастарды ардагерлерден тағылым алуға баулу.

Бастамашыл топ ең бірінші ҰОС ардагері Иван Ню-
халовтің үйіне келді. Ақсақал жеке тұрғын үй секторында 
тұрады. Келген бетте мекеме қызметкерлері үйдің ауласын 
қардан тазартты. Ақсақал тұратын үйдің сыртына «Ұлы 
Отан соғысының ардагері тұрады» деген тақтайшаны ілді.

Қазір қарияға мүгедек арбасы ауадай қажет. Келген 
қонақтар жоқ заттың орнын да толтырды. Иван Нюхалов 
бастамашыл топқа алғысын білдірді:

– Жер үй болғандықтан ауланы қар жиі басып қалады. 
Сұрапыл соғыс жылдарындағы кейбір оқиғаларды еске 
түсірді. Ешқашан назардан тыс қалдырған емес. Қамқор-
лықтарыңа дән ризамын, – дейді қария. 

УК 161/1 түзету мекемесінің қызметкері Д.Молдабаева 
мұндай сенбілік әлі де жалғасатынын жеткізді. 

Бетті дайындаған Қымбат ДОСЖАНОВА.
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Аќтμбе ќаласында ќызметте
ж‰рген ±лымныњ ‰йінде оты-
рып, кітап сμрелерініњ ішінен

"Аќтμбе облысыныњ мєдениеті мен
μнері" деген кітапты алып, параќтап та-
нысып отырѓан едім. Бір кезде "Ќобы-
ланды" мемориалдыќ кешені" деген та-
ќырып жєне жањадан салынѓан батыр-

дыњ к‰мбезі мен оныњ бейнесі бейне-
ленген суреттері кμзіме оттай басылды.
Ондаѓы жазылѓан мєтінді асыѓа оќып
шыќтым. Алѓашќы сμйлемі "2007 жылы
7-8 ќырк‰йек к‰ндері Ќобда ауданы,
Жирен  ќопа ауылында ±лтымыздыњ
бас батыры, т‰гел т‰ркі єлемі тєу ет-
кен т±лѓа – Ќараќыпшаќ Ќобыланды
батырѓа арнап т±рѓызылѓан кесененіњ
т‰сау кесер рєсімі μтті" деп жазылѓан.
Одан єрі  кесененіњ дулыѓа іспеттес етіп
салынѓандыѓы, оныњ мєн-маѓынасы,
кμлемі туралы  єњгімеленген.

Ия, мектеп ќабырѓасында оќып
ж‰рген кезімізде, яѓни  1962-1965 жыл-
дары хат танымайтын, сауаты жоќ ата-
анамыз біздерге  осы "Ќараќыпшаќ Ќо-
быланды", "Алпамыс батыр", "Ер Тар-
ѓын" секілді эпос, жыр-дастандарды
кμзіміз талѓанша оќытушы еді, олар
тыњдап отырып, кейбір кездерде кμзде-
ріне жас алатын.  Б±л жыр-дастандар-
ды екі-‰ш ќайтара оќыѓан кездеріміз
де болды. ¤йткені, ол кезде ќазіргідей
телевизор, радио деген жоќ, ‰йге ќонаќ
келе ќалса ата-анамыз єлгі біз оќып
берген жыр-дастанды ќайта оќытады,
сμйтіп уаќыт μткізетін.

Шындыѓын  айтќанда меніњ заман-
дастарым жєне сауаты бар жасы ‰лкен
аѓаларымыз да "Ќобыланды батырды"
ањыз адам деп ќабылдап келгенімізді
жасыра  алмаймыз.

Жалпы Ќобыланды батырдыњ ќан-
дай адам болѓандыѓы туралы ќазіргі та-
рихи мєліметтерге с‰йене  айтатын бол-
саќ, ол ќазаќ халќыныњ жєне т±тастай
т‰ркі халыќтарыныњ бес ѓасырдан ас-
там уаќыт ерлік μнегесі болѓан, ХV
ѓасырдаѓы Алтын Орда, Аќ Орда, Но-
ѓай Ордасындаѓы Ќазаќ хандыѓы ќ±ры-
лар т±ста μмір с‰рген ерлігі мен істері
ањызѓа айналѓан тарихи т±лѓа болып
отыр. Сол замандаѓы, яѓни ХV ѓасыр-
дыњ  орта  т±сы  мен  соњында,     Єбіл-
хайыр хандыѓы жєне Ќырым, Ќазан,
Астрахан, Сібір хандыѓы, Ємір Темір
±рпаќтары ємірліктерінде, Ноѓай орда-
сында болѓан тарихи-саяси уаќиѓалар-
дыњ ортасында болып, оларѓа барынша
араласып, μз жерініњ, елініњ бостан-
дыѓы, еркіндігі, тєуелсіздігі ‰шін бар
к‰ш ќуатын, жігері мен айбатын салып,
жанпидалыќпен к‰ресіп ерлік кμрсет-
кен, 1428-1468 жылдар аралыѓында Аќ
Орданыњ ханы болѓан Єбілхайырдыњ
бас ќолбасшысы, батыры атанѓан.
Ќыпшаќ даласында ерліктерімен, істе-
рімен барынша єйгіленген ерекше та-
рихи т±лѓа.

Осындай тарихи т±лѓаны ќазіргі
±рпаќ дєріптеп, оныњ с‰йегі жатќан
жерге соњѓы ‰лгідегі архитектуралыќ
кесене  салып, кейінгі ±рпаќтардыњ
бойында патриоттыќ сезімге бμлейтін
орынѓа айналдырѓаны ќ±птарлыќ іс
екенін сезіндім, сол кесенені кμріп,
д±ѓа оќып ќайту ќажет екенін т‰сіндім.

Сонымен, кешќ±рым ќызметінен
келген ±лым Дабылбекке  Ќобыланды
батырдыњ зиратына апарып келуін
μтіндім. Ќобыланды батырдыњ с‰йегі
жатќан Жиренќопа ауылы Аќтμбе
ќаласынан 200 шаќырым ќашыќтыќта
Ресейдіњ шекарасына жаќын екен.
Ќараша айыныњ ‰шінші жексенбісінде

ауа райы к‰рт μзгергеніне ќарамай
жолѓа шыѓып кеттік. Жолдыњ 100 ша-
ќырымы асфальт, 100 шаќырымы ќ±м-
тас тμселген ойдым-ойдым ш±нќыр бол-
ды.  Б±л μњірді б±рын кμрмеген мен жан-
жаѓыма зер салып, ќарап келемін. Ќобда
ауданы орталыѓынан солт‰стікке  ќарай
б±рылѓан соњ  елді мекендерді тіпті кμре
алмадым, анда-санда бір жењіл ав-
токμлік ќарсы μтеді, кейбірін тоќтатып
жμн с±раймыз. Мидай дала, єр жерден
б±рылыс жол шыѓады, ол кμз ±шында
б±лдырап кμрінетін елді мекенге апара-
тын жол екен. Сонымен  200 шаќырым-
дыќ жолды тμрт жарым саѓат ж‰ріп,
кμздеген Жиренќопа ауылына келіп
жеттік. Ауылѓа жаќындай бергенде,
кітаптан кμрген Ќобыланды батырдыњ
к‰мбезі бірден кμзге т‰сті.  К‰мбездіњ
тμбесі батырлардыњ жауѓа аттанарда
киетін бас киімі – дулыѓа іспеттес сары
жез ќањылтырмен кμмкеріліп жабы-
лыпты. К‰мбездіњ тμњірегі биік етіліп,
темірмен μрнектеліп ќоршалѓан. Апта-
ныњ жексенбісі болѓан соњ ба, келіп-
кетіп жатќан   бізден басќа ешкім
кμзімізге т‰спеді.

¤зін "Ќобыланды батыр" кешенініњ
ѓылыми ќызметкерімін деп таныстыр-
ѓан жас келіншек бізді ќарсы алып, ке-
сене туралы мєліметтер айта бастады.
Оныњ айтуынша, еліміз μз тєуелсіздігін
алып, ата-бабалар рухын кμтеру маќ-
сатында т‰рлі дењгейде єр аймаќта ес-
керткіштер, к‰мбездер салына бастаѓан
т±ста м±нда – Жиренќопа ауылыныњ
іргесінде ќазаќтыњ атаќты батыры
Ќараќыпшаќ Ќобыланды батырдыњ
с‰йегі жатќандыѓы туралы жоѓары ла-
уазымды адамдардыњ ќ±лаѓына жеткен.
Оныњ жерленген жері ±рпаќтан-
±рпаќќа жалѓасып, б‰гінгі к‰нге жет-
кені ќуанышты жаѓдай болѓан. Б±л жа-

ѓымды хабарды алѓашќылардыњ бірі бо-
лып естіген, ±лтымыздыњ салт-
дєст‰ріне ерекше жанашырыќ таны-
тып ж‰ретін Иманѓали Тасмаѓанбетов
пен Єбіш Кекілбаев осында келіп, белгі
тас орнатып кеткен. Белгі тасќа  "Б±л
жерде ќазаќ халќыныњ мєњгілік ерлік
μнегесіне айналѓан, Орта ѓасырлыќ Ал-

тын Орда, Ноѓай ордасы дєуірініњ аса
кμрнекті т±лѓасы Ќараќыпшаќ Ќобы-
ланды батырдыњ асыл с‰йегі жатыр"
деп жазылѓан. Б±л белгі тас к‰мбездіњ
жанына, сыртќа ќойылѓан.

Кейін еліміздіњ экономикасы кμте-
рілген т±ста Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ
"Мєдени м±ра" баѓдарламасы аясында
2007 жылы 8 ќырк‰йекте  Ќараќыпшаќ
Ќобыланды батырѓа арналѓан мемори-
алдыќ кешен болып ашылѓан.

 Кесенеге бастайтын соќпаќ жолдыњ
(тротуардыњ)  екі жаѓында "к‰зетші"
балбал, тастар "сап т‰зеп"  т±р. Б±л
Ќобыланды батырдыњ сарбаздары, най-
засыныњ ±шы деген маѓынаны білдіреді
екен.  Сондай-аќ осы соќпаќ жолдыњ
екі шетіне аќын жыраулардыњ жазып
ќалдырѓан эпос-жырларынан ‰зінді
келтіріліп баѓаналарѓа орнатып ќойѓан.
Жалпы, Ќобыланды батыр туралы єр
кезењде жырлаѓан жыраулардыњ ±зын
саны 12 екен. Солардыњ жыр т‰пн±сќа-
сы осындаѓы м±ражайѓа ќойылыпты.

Мысалы, жыршы  Кμшелек Елема-жыршы  Кμшелек Елема-жыршы  Кμшелек Елема-жыршы  Кμшелек Елема-жыршы  Кμшелек Елема-
нов:нов:нов:нов:нов:

"Б±л Ќобыландыныњ жері екен,
Жиренќопа дегені
Жылќы салѓан кμлі екен.
Ќалмаќтыњ бєрін бостырып,
Ќобыландыдай батырдыњ
Тамам болѓан жері екен."
                         *   *   *
Ал, аќын-жырау Н±рпейіс Байѓа-аќын-жырау Н±рпейіс Байѓа-аќын-жырау Н±рпейіс Байѓа-аќын-жырау Н±рпейіс Байѓа-аќын-жырау Н±рпейіс Байѓа-

нин:нин:нин:нин:нин:
"Ерлердіњ артыќ данасы
Артыќша Ќобылан аѓасы
Халыќтыњ ќорѓан панасы
Адамнан жоќ жаласы
Тоќсан жасќа келгенде
Судан болды жаласы.
"Ешкіќырѓан" саѓасы,

"¦лы Ќобда" жаѓасы,
Д‰њкиіп т±рѓан ќара оба
Тоќтарбай ќарттыњ баласы
Ер Ќобландыныњ моласы"деп жыр-

лаѓан екен.
Осындай єр жыршыныњ жазып ќал-

дырѓан жырларынан 6 жерде ‰зінділер
орнатылѓан.

Кесененіњ есігі мен оныњ ‰стіндегі
терезеге ќою кμк сырмен Ќ±ран аятта-
ры жазылѓан. К‰мбездіњ ішіне ендік,
дєл ортасында батырдыњ с‰йегі жат-
ќан жерге  мєрмар ќызыл тастан белгі
(бесік) ќойылыпты. Бейіттіњ екі ќабыр-
ѓасына ќалќан мен балтаныњ суреті са-
лынѓан. Бір шетіне шыраќ орнатылѓан.
Шыраќты сегіз барыс ќоршап т±р.
М±нда келіп зиярат етушілердіњ кμзіне
бірден т‰сетін д‰ние бір-біріне ќосаќ-
талып байланѓан ‰ш найза. Ортасында
батырдыњ ќолѓа ±стайтын ќалќаны.
¦шы к‰міс, ±зындыѓы 4 метр б±л най-
залар ‰ш ж‰здіњ бірлігін білдіретін-
дігін,   найза мен ќалќанды Ќобыланды
батырдыњ Ќызылордада т±ратын
±рпаќтары єкеп сыйѓа бергендігін, ду-
лыѓа пішіндес кесененіњ биіктігі – 17,5,
ені – 12 метр болѓандыѓы туралы та-
ныстырушымыз айтып μтті.

Кесененіњ сыртында, алдыњѓы т±сы-
на онша биік емес, адам бойымен ша-
малас болатын Ќобыланды батыр мен
Ќ±ртќаныњ жєне Тайбурылдыњ мыстан
жасалѓан м‰сіні ќойылыпты. Осыны
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ТАНЫМ

Ќобыланды батырдыњ
с‰йегі жатќан жер

Ќобыланды батырдыњ к‰мбезі

Ќобыланды батырдыњ к‰мбезініњ
ішіндегі жєдігер

Ќобыланды батырѓа ќойылѓан
алѓашќы белгі тас
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Неге екенін білмеймін, осы бір кез-
дейсоќ кездесу арасына уаќыт салса да
есімнен шыѓар емес. 2013 жыл. Ќазан
айыныњ бірінші ж±лдызы. Институт
ректораты "Ќарттар к‰нін" μткізіп,
ішкен-жегенге емес, кμњілім "ќара
суѓа семіріп" ‰йге беттеп келе жатсам,
алдымнан т‰рі таныс, б±рынѓы Торѓай
облысы кезінде ежєптєуір ілкімді ќыз-
меттер істеген ‰лкен кісініњ кездес-
кені. Єйтеуір, дєл сол к‰ні айтар сμз
"Мейрамыњызбен!" десем, аќсаќал ма-
ѓан кμзін алартып бір ќарады да "Сіз
‰шін мейрам шыѓар, ал маѓан ешќан-
дай мейрам жоќ, б±рынѓы бєлен жыл
ж±мыс істеп, зейнетке шыќќан меке-
мемніњ б‰гінгі к‰ні ±штыѓы т‰гілі,
п±штыѓы да жоќ. Ќ±дайдыњ есебінде
бармын, ал адамныњ есебінде жоќпын-
ау, сірє?!" деп, μз жμнімен кетті. Маќ-
танѓаным емес, ќысылтаяњда – табан
астында сμз табатын едім, ал, ол кісіге
не  айтарымды  білмей,  тосылып єрі
ойланып  ќалдым...

...Кезінде,   Арќалыќ  ауданында
Торѓай совхоз-техникумында дирек-
тордыњ орынбасары, А.Матросов атын-
даѓы кењшарда директор, Арќалыќ
ауылшаруашылыќ тєжірибе стансасы-
ныњ бас зоотехнигі, кейіннен зейнетке
шыќќанша Ашутасы ауылыныњ єкімі
болып істеген Айтм±рат Х±дайберге-
новке, μзімен б±рын ќызметтес болѓан
ќылжаќбас жастар, сμздіњ бір иінінде
"Шал.., Шал..,"  дей  беріпті.  Сонда
Айекењ: "‡лкен кісі деп айтуѓа тілдеріњ
келмей т±р ма, "Шал же – это кончен-
ный человек!" дегенде, жанындаѓылар
‰ндей алмапты. Апырым-ай, сонда
‰лкен кісілердіњ барлыѓы шаруасы
"біткен" – "конченный" адам болѓаны,
ал, "Алпысќа келгенннен аќыл с±ра"
жєне таѓы да басќа ќарттар туралы
ќазаѓымныњ игі наќылдары ±мыты-
луѓа айналѓаны ма деп, іштей ќынжыл-
дым. "К‰лсењ, кєріге к‰л" деген
мєтелдіњ етек алѓаны ма екен?
Ізеттілік ќайда? "¤лдіњ, Мамай – ќор
болдыњныњ" кебі ме? Єлде, "Тостаѓан-
ныњ сырымен бірге сыныныњ да ќоса
кеткені ме?", сонда!!!  Олай дейін де-
сем, мањдайымызѓа біткен жалѓыз жо-
ѓары оќу орныныњ ректоры Сейітбек
Ќуанышбаев осыдан ‰ш жыл б±рын
жања ж±мысына таѓайындала салысы-
мен, киелі Торѓайдыњ рухани астана-
сы – Арќалыќтыњ игі жаќсы ќарттары-
на сєлем беремін жєне танысамын деп
бір топ ‰лкен кісілерге ќонаќасы беріп,
олармен пікір алысќаныныњ куєсіміз.
Жаќсы дєст‰р єлі де жалѓасуда.
"М±сылманныњ міндеті – парасатты
єрекеттен таймау" деген ±станымды
мыќты саќтаѓанына жєне осы азамат-
тыњ парасаты жоѓары болѓанына ќуан-
дым. ¤мірде парасатты азаматтар кμп
болса екен! Мєселе, ішкен-жегенде
емес-ау, мєселе кμњілде ѓой. Ал, сонда
ќаламыздыњ μркендеп дамуына ‰лес
ќосќан   немесе  урбанизацияныњ сал-
ќынымен сырттан кμшіп келген ‰лкен
кісілерге кімніњ назар аударуы керек?
Ќаламызда μткізіліп жатќан алќалы
жиындар мен басќа да μткізілетін іс-
шараларѓа ќатынасатындар да ат тμбе-

Кезењ мен кезек
ліњдей ѓана ‰лкен кісілер: іріктелген,
санаулы ќарттар. Марќ±м, сатирик
аќын Жарасќанныњ Єбдірашы Ѓафу
Ќайырбеков аѓамызѓа арнаѓан інілік
назында "Ќайда барсам да, онда да отыр
Ѓафекењ..." дегені сияќты, ќ±рамы-
мыз т±раќты. Сонда, ќалѓан тμрт мыњ-
нан астам ќарттар не істемек?

"Жасы ‰лкенді ќадірлесе – ќ±т бо-
лар" деп Махмуд Ќашќари айтќандай,
ќарттарымызды ќадірлей алып ж‰рміз
бе? Кейде  пендешілікке салынып, олар
"Киімдер д‰кенініњ" жанында немесе
"Махаббат саябаѓында" неге жиналып
т±рады деген с±раќтар да туындайды.
Біраќ, не істерсіњ, єрбір адам тіршілік
иесі болѓандыќтан бір-бірімен сμйлес-
кенді, тіпті ішіндегі ќуаныш сезімін
немесе ренішін бμліскенін ќай-ќайсы-
мыз да ќалаймыз ѓой, тек єдептен оз-
басаќ болды емес пе! Тіпті, олардыњ
билік μкілдеріне де кμкейтесті с±раќ-
тары да бар екені шындыќ. Кезінде,
ќаламыздыњ бір єкімі "аула клубта-
рын" ќ±руѓа єрекеттенген сияќты еді,
ол шаруа да μз жалѓасын таппаѓанѓа
±ќсайды, билікте, ізбасарлыќ пен жал-
ѓастыќ жоќ-ау, сірє!  Ал, ќарттар ден-
саулыќ саќтау, єлеуметтік ќорѓау, зей-
нетаќы мен жєрдемаќы,  азыќ-т‰лік ба-
ѓасыныњ к‰ннен к‰нге себеп-салдар-
сыз ќымбаттауы сияќты μзекті с±раќ-
тарды бір-біріне ќойып, єуре-сарсањ
болуда. Жауапты кім беруі керек? Ењ
болмаса, жоѓарыда аталѓан мекеме-
лердіњ басшылары  ардагерлердіњ
μкілдерімен жылына  бір рет кездессе
де артыќ болмас еді деген ой да туады.
Ал, μмірдіњ ауыртпалыѓын арќалап,
кешегі Кењес дєуірінде мал соњында
ж‰рген, к‰нніњ ыстыѓы мен суыѓында
жер жыртып, егін жинаѓан жєне кен
ќазѓан ардагерлердіњ б‰гін денсаулыќ-
тары кемшін жєне олардыњ кμбісі ќала-
мыздыњ ќоѓамдыќ μмірінен тыс екен-
дері рас. Жылына бір рет μткізілетін
"Ќарттар к‰нін" к‰тпей-аќ,  мекеме
басшылары μз ардагерлерімен жиірек
пікір  алысып  т±рса  да артыќ емес
сияќты. Сеніњ "кезењіњ" μтті, енді
Сізде, біздіњ ешќандай шаруамыз
жоќќа келтірмей... Єй, шіркін ќаза-
ѓым-ай "‡лкен адам – бала сияќты" деп
бекер айтпаѓансыњ-ау!  Мекеме басшы-
сы  сєл-пєл кμњіл бμлсе болды, олардыњ
тμбесі "кμкке жетіп" ќалары да шын
ѓой!

Аѓа буынныњ ерен ерліктері мен
ењбектерін  ‰лгі т±тсаќ, кейінгі ±рпаќ-
тыњ алар асуы да зањѓар болары сμзсіз.

 К‰ні  кеше  ѓана с‰йікті ќаламыз
Арќалыќ жєне оныњ тμњірегініњ дамып,
μркендеуіне с‰белі ‰лестерін ќосќан
Ленин  орденініњ  иегерлері,  кенші-
экскаваторшылар  Алпысбай  Кенже-
баев пен Малѓаждар Ахметовтарды,
шопан Аманкелдинді, дихандар Адам
Мурашко, Павел Андреев жєне Юрий
Дувановты, Кењес дєуірініњ жоѓары
дєрежедегі орден-медалдарымен мара-
патталѓан баќташылар Ж±мабай Кμше-
нов, Н±рхамит  Тасмаѓамбетов  пен
Єскербек Ќабиевтерді, атаќты сауын-
шылар Нина Косенкова мен ¦лмекен
Махамбетоваларды біреу білсе, біре-
уіміз тіпті білмейміз. Оныњ сыртында,
осыдан жетпіс жылдан астам уаќыт
б±рын ¦лы Жењіске жєне  ел экономи-
касын кμтеруге μз ‰лестерін ќосќан тыл
ардагерлері ардаќталуда ма? Тыњ
кμтергендер ше?

Заман мен дєуірге μкпе айтуѓа бол-
мас, біраќ, аѓымѓа сєйкес, μмірге то-
ѓышарлыќ кμзќараспен ќарау белењ
алып бара жатќанѓа ±ќсайды. Кезінде,
классик аќын Ќадыр Мырзалиевтіњ
"Аќшадан да ќымбат заттар бар, ал
оларды алу ‰шін де аќша керек" деген
афоризмін оќыѓан едім, иє, аќиыќ
аќынныњ б±л т±жырымы, б‰гінгі бо-
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лып  жатќан жат ќ±былысќа айтќан
сарказмы болса керек. Міне, осы
т±рѓыда аќшадан да ќымбат ±станым-
дар бар екенін жастарѓа айтып,
т‰сіндірер кім болмаќ? Єрине, кμнекμз
‰лкендер емес пе! Кμкіректері алтын
сандыќ ±стаздар Кєрім Єлмаѓамбетов
пен Еркін Ќожахметов, ќарымды
ќаламгерлер Жаќсылыќ Ж‰нісов пен
Саѓи Єбілхасенов, партия  ардагерлері
Рахымжан Бект±рѓанов пен Ќайырден
Жиенбаев, шаруашылыќ басшылары
Хамит Досжанов пен Степан Гачкайло,
геолог Николай Бегайдаров жєне басќа
да ардагерлердіњ асыл ойларын,
μмірден  т‰йген  бай  тєжірибелерін
ортаѓа салып, жастармен  бμліссе ±та-
рымыз аныќ. Осындайда "Ќариялар
азайып бара жатыр..." деген белгілі
μлењ жолдары еріксіз есіње т‰седі. Ал,
оларды тек "Ќарттар к‰ні" ѓана есіміз-
ге алѓанымыз "т‰йеніњ мойнынан да
ќисыќ" екенін біле т±рсаќ та,
к‰нделікті к‰йбењ тіршілікте ескере
бермейміз.

...Ойымды, кенеттен шыр еткен
±ялы телефонымныњ дыбысы бμліп
жібергені. Тыњдасам, єйелім екен. "¤у,
ќайда ж‰рсіњ? Сеніњ зейнетке шыќќан
б±рынѓы ж±мысыњнан (ќалалыќ
мєслихат) ‰йге торт єкеліп тастады,
шай ќойдым, тезірек кел!" дегені.
Міне,  ќызыќ!  Баяѓы ертегідегі  "Ќор-
ќыт дегенде, осылай ќорќыт  деген жоќ
едім ѓой!" деген сияќты, мєслихатта
істейтін  ‰зењгілес  інілерім  мен    б±-
рынѓы ќызметтестерім "Ќарттар
к‰нінде" кењселеріне екі-‰ш халыќ
ќалаулыларымен бірге мені шаќырып
"Сізден кейін, μзіњіз б±рын басшылыќ
еткен мєслихатта, ќазіргі уаќытта
осындай оњтайлы ж±мыстар істеліп жа-
тыр... " деп тізбектеп, ќолымды алып,
ќ±ттыќтай салса да артыќ болмас еді-
ау! Біраќ, не істерсіњ? Иє, кезењіміз
μтті, енді кімніњ кезегі екен?!

 Жас уаќытымызда,  махаббат сезімі
ќ±былмалы ауа райындай болып ж‰ре-
гімізге ±ялаѓан кезде, ќолымыздаѓы
т‰ймедаќ (ромашка) г‰лініњ жапыра-
ѓын  "С‰йеді? С‰ймейді?", "Любит? Не
любит?" деп, ішімізден сыбырлап,
б±лыњѓыр ‰мітпен бір-бірлеп ж±лѓан-
дай, Айтм±рат Х±дайберген±лыныњ
"Шал – это конченный человек" деген
т±жырымын – "Біткенсіњ? Бітпе-
генсіњ?", "Конченный? Некончен-
ный?" деген ќисынсыз с±раќтарды
μзіме μзім ќойып, миымды еріксіз ќам-
шылап, ж±мсаќ тортпен шай ішуге
‰йге ќарай асыѓа аяњдадым... Мен де
пендемін ѓой!

P.S. "Наѓыз адамныњ
белгісі – кісілік" деп Ж‰сіп
Баласаѓ±ни атамыз
айтќандай, Ќостанай
облысыныњ єкімі Н±ралы
Садуаќасов μткен 2014
жылдыњ аяѓында,
ж±мысыныњ ќауырттыѓына
ќарамастан, Арќалыќ
ќаласыныњ бір топ
аќсаќалдарымен с±хбаттасып,
пікір алысќаныныњ куєсі
болдым. Ќарттардыњ ол
кісіге берген аќ батасы
ќабыл болѓай! "¦лыќ болсањ
– ізгі бол" деген осы да!

Ќонысбай АЃУАНОВ,
зейнеткер.

 Арќалыќ ќаласы.

кμргенде  Тайбурылды баптап ж‰рген
Ќ±ртќаныњ жауѓа ќарсы соѓысуѓа кетіп
бара жатќан Ќобыландыѓа: "Тайбурылдыњ
40 к‰ндік кемшілігі бар еді, ерте міндіњ"
деген  маѓынада  ренішпен айтќан   сμзі
есімде ќалыпты. Єдемі жасалѓан, жара-
сып-аќ т±р.

Мемориалдыќ кешенде батырѓа арнал-
ѓан музей, єкімшілік кењсе, намазхана,
конференция залы к‰мбездіњ жанынан
орын алѓан. Музейді аралап, т‰рлі жєдігер-
лермен таныстыќ, суретке т‰стік. Музей-
де м±ќабасы єбден  сарѓайѓан кітаптарѓа
кμзім т‰сті. Музей ќызметкері б±л кітап-
тарда Ќобыланды батыр туралы жырлан-
ѓан жыр-дастандардыњ 12 н±сќасы жазыл-
ѓандыѓын айтып μтті. Оныњ ерліктерін за-
мандастары жырѓа ќосќан, ал кейінгі
±рпаќ "Ќобыланды батыр жырын" одан
єрі дамытып, кμркемдеп жырлаѓан. Біздіњ
заманымызѓа дейін оныњ ерліктерін жыр-
лап, жас ±рпаќќа ерлік μнегесі ретінде,
ќайтпас μжеттік, елі мен жеріне деген
μлшеусіз с‰йіспеншілігі  ‰лгі болып кел-
ген. Жыршылар оныњ ерліктерін єсерлеу
салдарынан оны ањыз, эпос кейіпкері деп
таныту ХХ-шы ѓасырда етек алып кеткен.
Алайда, Ќара Ќыпшаќ тайпасынан шыќ-
ќан Ќобыланды батыр ХV ѓасырда μмір
с‰рген, ѓылыми т±рѓыда дєлелденген наќ-
тылы тарихи т±лѓа екендігі б‰гінде бар-
шаѓа мєшћ±р болды. Ќобыланды батыр
Ноѓай Ордасыныњ жерінде, наќтылап айт-
ќанда б‰гінде Аќтμбе облысы Ќобда ауда-
нына ќарасты Жиренќопа жеріндегі Еш-
кіќырѓан тауыныњ жєне сол аттас μзенніњ
бойында д‰ниеге келіп, талай тарихи
уаќиѓаларды басынан μткізіп, Ќазаќ хан-
дыѓыныњ алѓашќы хандары Керей мен
Жєнібекпен, дала данышпаны атанѓан
Асан Ќайѓымен замандас, ќазаќ хандыѓы
ќ±рылар т±ста ел тєуелсіздігі жолында
к‰рескен тарихи т±лѓа. ¤мірініњ соњы да
осы Ќобда бойында μтіп, денесі Ешкіќыр-
ѓан μзенініњ Ќобда μзеніне ќ±яр т±сќа
жерленіпті.

 Иє, "жаќсыны кμрмекке" дегендей екі
мыњ шаќырымѓа жуыќтайтын жерден
келіп т±рып, 200 шаќырымдаѓы Ќобылан-
ды батырдыњ к‰мбезіне бармай ќайтуды
μзімше ќасиетсіздік деп есептеп, ќазаќ-
тыњ бас батыры атанѓан аруаќты бабаныњ
басында д±ѓа оќып ќайтќаныма  ќуандым.
Алайда, кμњілде "єттегенайлар" ќалѓанын
да жасыра алмаймын. "Сырт кμз сыншыл"
демекші, жолдыњ нашарлыѓына, ойдым-
ойдым ойылып кеткендігіне еріксіз
ренжідім. Ќазіргі ±рпаќтыњ патриоттыќ
сезімін оятатын, киелі орынѓа айналѓан
Ќобыланды батырдыњ к‰мбезіне баратын
100 шаќырымдыќ жолды жμндеп ќоятын
уаќыт жеткен секілді. Расын айту керек,
жол талап дењгейінде болса, Жиренќопа
елді мекені, Ќобыланды батырдыњ к‰мбезі
наѓыз туристік орынѓа айналары сμзсіз.
Б±л жерде біз мемориалдыќ кешенге
ешкім келмейді екен деуден аулаќпыз. Сол
μњірдіњ мектеп оќушылары мен ересек
т±рѓындары  жолдыњ ауырлыѓына ќара-
мастан келіп-кетіп т±ратын кμрінеді.
Біраќ ол аздыќ етеді.

 Бект±рѓан Ж Бект±рѓан Ж Бект±рѓан Ж Бект±рѓан Ж Бект±рѓан ЖАМБАБАЕВАМБАБАЕВАМБАБАЕВАМБАБАЕВАМБАБАЕВ,,,,,
ардагер журналист.ардагер журналист.ардагер журналист.ардагер журналист.ардагер журналист.

ТОЛЃАУЫ ТОЌСАН ТІРШІЛІК

Жас адам ќартаяды,
Жања нєрсе ескіреді:
Шадыман шаќ ескен

желдей тез μтер.
Жас ќартайып, жања ескіріп,

к‰ш ќайтып,
Ќуатты бел б‰гілетін

кез келер.
Ахмед  Й‡ГІНЕКИ.

Ќобыланды батыр

Жобаныњ жетекшісі
Сєлім МЕЊДІБАЙ
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Шынберген аға шыққан әулет 
сан ғасырлар «Ұлы Жыланшық» 
өзенінің «Аққұм», «Айырқұм» 
мен «Ақкөл» арасындағы «Ай-
накөл», «Дүбір», «Сырлытам», 
«Шойынқап», «Жүзбай» түбегін 
мекен еткен. 

Шыңғысханның әскери 
тұрағы (бір деректе Батый хан-
ның немересінің) болған жердегі 
«Сырлытам» жанынан Шыған-
байұлы Жүзбай қажы халықты 
ұйымдастырып 1894 жылы 
ұзындығы 32 метр, ені 18 метр 
төрт мұнаралы мешіт, 10 бөл-
мелі балалар оқитын медресе, 
кісі түсетін қонақ үй, т.б., қажетті 
кесенелер салдырған. Жүзбай 
қажы Уфадағы Ғалия медресесін 
1876 жылы үздік бітіріп, елге 
келіп, ауыл балаларына араб-
ша, парсыша хат танытқан. 1890 
жылы Меккеге барып, қажылық 
парызын өтеген. 

Жүзбайдың Таласбайы 1890 
жылы дүниеге келген. Әулетте 
бала болмай,сәби дүниеге кел-
генде Жүзбай қажы ағайында-
рын шақырып алып, ал ортала-
рыңа ер бала келді, бәріңе ортақ 
өссін, атын Таласбай қояйық де-
ген екен. Таласбайда бір атадан 
жалғыз. 

Таласбай Торғайдағы діни 
медресесінде 4 жыл оқыған. 
1914 жылы Уфадағы Ғалия ме-
дресесіне түсіп, оны 1918 жылы 
үздік бітіріп шығады. 1928 жылға 
дейін Аққұм болысының мол-
дасы болады, әрі тамыр ұстап 
емшілік жасайды. Екі әйелінен 4 
ер бала, 8 қыз бала көреді. Та-
ласбай 1928 жылы жазықсыз 15 
жылға сотталып кетеді де елде 
қалған әйелі, балалары ашар-
шылыққа ұшырап әйелі, 3 ұлы, 
8 қызы қаза табады. 12 баладан 
тек Әбдіғали ғана тірі қалады.

  Әбдіғали 1912 жылы Та-
ласбайдың екінші әйелі Қатия-
дан туған. Бұл кісі Әділ-Ғапал 
(руы) Жанұзақтың Есенжолының 

баласы Мырзағұлдың қызы.
 Әбдіғали алғашқыда Кәтен 

молдадан оқыған. Уақыт өте 
келе мемлекеттік жүйе өзгер-
ген соң Таласбай Әбдіғалиды 
кеңестік оқу жүйесіне беруді ой-
лап, баланы алып қайтуға жолға 
шығады. Жолда келе жатып Кә-
тен молдаға еңбегіне пар аттың 
бірін берермін деп ой түйеді. 
Кәтен Таласбайды ықыласпен 
қарсы алады. Баланы басқа оқу 
жүйесіне бермек ойы барын ай-
тып, алғысын білдіреді. Кетерде 
аттың бірін беруге қимай Кәтеке 
бала оқытқан еңбегіңізге бір бұ-
заулы сиыр алыңыз дейді. Сон-
да Кәтен әулие айтқан екен: «Әй 
Таласбай! Ауылдан шыққандағы 
ойың басқа еді ғой» деп. Сасып 
қалған Таласбай, «Кәтеке сиыр 
да, ат та сіздікі» депті. Біздің киелі 
Торғайда осындай кісі ойын оқып 
білетін әулиелер көп болған.

Кәтен Таласбайдың қолын 
ұстап ұзақ тұрып қоштасады. 
«Қарағым, менің сені соңғы 
көруім болар, дін жолында көп 
бейнет көрерсің, аман ора-
ларсың, алдыңнан бір сәбиің 
шығар» депті. Сол сәбиі жалғыз 
ұлынан қалған Шынберген бола-
тын. Әбдіғали діни сауат ашып 
кейін 8 класс бітіріп есепші бо-
лып тұрған жерінен соғысқа 
аттанған. 157 гвардиялық диви-
зия құрамында Сталинградты 
қорғаған. Сол жерде қаза тап-
қан. Сталинградтағы Мамаев 
қорғанындағы туда Таласбаев 
Әбдіғалидың аты мәңгілікке жа-
зылған. Шынберген әкесінің ба-
сына елден немерелерін ертіп 
барған және Торғайдан топырақ 
апарған. 

...1960 жылдарда мен Та-
ласбай атайды Көкалатта бір-
неше көрдім. Қызыл жорға 
атын қарындаш арбаға жегіп 
ел арасында қыдырып жүретін. 
Біз соңынан жүгіріп арбасына 
мінетінбіз. Бойы ұзын, өте ірі 

кісі еді. Сақалы кеудесіне түсіп 
тұратын күмістей аппақ болатын. 
Құран оқығанда дауысы ерекше 
күңіреніп шығатын. Шынберген 
аға атасының атына мініп көше 
бойлап шауып жүретін, біз көр-
генде өте пысық жас жігіт еді. 

Атасы қайтқанда Шынберген 
Ақтөбе қаласында оқуда болған. 
Атасы оқуы қалып қояды деп не-
мересіне хабар бергізбеген.

«Бір күні түнде атам өлді деп 
еңіреп жылап ояндым. Түсім 
екен. - Атам мен түс көрген күні 
өмірден озыпты»,- деп еске 
алады. Сөз арасында: «Шіке,  
атаң түсіңе жиі кіре ме?»- деп 
сұрадым. «Торғайда бас дәрі-
гер болып жүріп машинамен 
аударылғанда атам түсіме кірді. 
Басқа уақытта түсіме кірмеді»- 
деген.

Торғай діни шамшырақтары 
ішіндегі атқарған игі істері зерт-
теліп тиісті бағасын алмай келе 
жатқан ғұлама дінбасылар Жүз-
бай қажы мен барша ғұмырын 
қиналып жүріп дінге арнаған Та-
ласбай молда. Таласбай атына 
Көкалаттағы мешіт аты берілді. 
Осы діндар әулетті жалғаған 
Шынберген ағаның өмір жолы 
жеңіл болмағаны анық.  Әкеден 
өлідей, анадан тірідей айрылды. 
Атасы түрмеде отырды. Араға 9 
жыл салып елге оралған ата-
сын өмірі көрмеген Шынберген 
көпшілік арасынан жазбай та-
ныған. Атасы келген соң кемшілік 
көрмей өсті. 

Қарақоға бастауыш мек-
тебінің есігін 1949-1950 оқу 
жылында ашады. Алғашқы ұс-
тазы Ғазез Әмірханов. 1960 
жылы Торғайдағы Ы.Алтынса-
рин атындағы орта мектепті, 
кейін кәсіптік-техникалық учи-
лищені үздік бітіріп, 1963 жылы 
Целиноград ауылшаруашылық 
институтына түседі. Осы кезде 
Москва қаласында оқитын сту-
денттердің Мұрат Әуезовтың 
ұйымдастыруымен құрылған 
«Жас тұлпар» ұйымына Цели-
ноградтан Шынберген делегат 
болып ұсынылады. Көп ұзамай 
Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті  
тыңшылары қолына түсіп оқудан 
шығарылады. Шікең Целино-
градтан Алматыға оқуға бара-
ды. Ол жерде оқуға түсе алмай 
1964 жылы Ақтөбе мемлекеттік 
дәрігерлік институтқа түседі. Ол 
кезде институт ректоры Төрегел-

ді Шарманов болады. Медици-
на ғылымдарының докторлары 
Станислав Петрович Политаев, 
Алшынбай Рақышев жас ма-
манға қамқорлық қолын созады. 

1966 жылы атасы қайтқа-
нын естігеннен кейін оқуды 
тастағысы келеді. Елге келуге 
қаржы жоқ. Әр жерден жұмыс 
іздеп жүргенде жерлес ағасы 
Ақтөбе мемлекеттік қауіпсіздік 
комитетінің бастығы, полковник 
Омаров Сәрінжіп кездесіп, жас 
азаматтың аты-жөнін сұрап біл-
геннен кейін жанашырлық жа-
сап, қаладағы ет комбинатына 
күзетке орналастырады.

Арасында арақ-шарап шыға-
ратын зауытты қоса күзетеді. 
Осылайша жағдайы жақсарады. 

1967 жылы 5 тамызда өзімен 
бірге оқитын ақтөбелік Алтын-
шашқа үйленеді. Сөйтіп, Шын-
берген ағамыз оқуын аяқтап 
жеңгеміз бен Серік атты бала-
сын ертіп арнайы жолдамамен 
өзі туған Торғайға 1971 жылы те-
рапевт-дәрігер болып жұмысқа 
келеді. 

Шікең қатардағы дәрігерден 
бас дәрігердің емдеу саласын-
дағы орынбасары, бас терапевт. 
Терапия бөлімінің ұзақ жылдар 
меңгерушісі, Жанкелді аудандық 
аурухананың бас дәрігері болып 
күні кешеге дейін қызмет атқар-
ды. Халық денсаулығын сақтау-
дағы атқарған ерен еңбегі Респу-
бликалық, облыстық, аудандық 
деңгейде үнемі мадақталып, 
марапатталып отырды. «Қазақ 
республикалық медицина са-
ласы бойынша үздік дәрігері» 
деген жоғары атаққа ие болған. 
Дәрігерлік еңбегі, денсаулық 
саласындағы жоғарғы көрсет-
кіші, аудан, облыс деңгейіндегі 
халық игілігі үшін жасаған қыз-
меті ескеріліп, 3 рет аудандық 
кеңестің, 2 рет облыстық мәс-
лихаттың депутаты болып сай-
ланған. 

Шынберген ағаның жұбайы 
Алтыншаш Әбдіғалиева да ме-
дицина саласында ұзақ жылдар 
қызмет атқарған дәрігер. Шікең 
бүгінгі дәстүрлі медицинамен 
қатар Тибет медицина саласын 
Москва қаласында 7 ай оқып, 
толық меңгерген емші. Қазақы 
тамыршылық емдеу саласының 
шебері.

Төрт атадан жалқы болып 
келген әулет шүкір, бүгінде өсіп-

өніп келеді. Үлкені Серік Қоста-
най аудандық халыққа қызмет 
көрсету орталығының басшысы, 
қызы Айгүл Сартаева – Әбдіға-
лиева медицина ғылымының 
кандидаты, Ақтөбе медицина 
академиясында кафедра мең-
герушісі.

Жандосы – мұнай инженері, 
Жомарты – Астана тұрғын үй ке-
шенінің бөлім бастығы. Кенжесі 
– Мұхаммед-Рақым аудандық 
халыққа қызмет көрсету орта-
лығының инспекторы. Аллаға 
шүкіршілік айтып Шынберген 
ағамыз 75 жасқа дейін халыққа 
дәрігерлік салада қызмет көр-
сетіп, бүгінде немере-шөбере-
лері ортасында. 

Ата-бабасының дін сала-
сында ұстанған ізін жалғап 
қажылыққа барып мұсылмандық 
парызын өтеп қайтқан азамат. 
2013 жылы «Құрметті қажы» ал-
тын медалімен марапатталған. 

Жүздескенде  75 жасқа дейін 
туған ауылы, өскен ортасынан 
ешқайда коныс аудармай сол 
жердің топырағына, ауасына, 
суына ағайын-туыс, дос-жараны-
на бауыр басып қалған азамат-
тың ешкімге сыр шашып айт паса 
да елге деген сағынышы барын 
сезіндім. Әсіресе сыйлас дос, қа-
тар құрбыларының жөні бөлек. 
Аралбай мен Көкалатта қатар 
өскен азамат күні кеше өмір-
ден озған сыйлас ағасы Қоға-
бай Сәрсекеевпен, мемлекеттік 
сыйлықтың иегерлері, жазушы-
лар Қойшығара Салғаринмен, 
Төлен Әбдіқовпен, Қарсақбай 
Бірмағанбетовпен сыйлас-сыр-
лас болып өсті. 

Алғаш дәрігерлік қызметті 
бастағанда қызметтес достары 
Байжұманов Асқардың, Әбдрах-
манов Шайхисламның, Сейдах-
метов Жарасбайдың, Медетов 
Балшекердің көп қамқорлығын, 
сыйластығын көрген Шікең бүгін-
де достарын ерекше ықыласпен 
еске алады. 

Елге сыйлы қадірменді Шым-
берген ағада дос та, жолдас та, 
сыйлас та көп. Өзі жақсы кісінің 
төңірегіне жақсылар жиналуы 
заңдылық. Ер азаматты салиқа-
лы кемел жасқа келуімен құт-
тықтай отырып, деніне саулық, 
отбасына амандық тілеймін! 

Шөптібай БӘЙДІЛДИН,
Арқалық қаласының  

құрметті азаматы.

Жақсының көзі
Қазақстан Республикасының медицина саласы бо

йынша үздік дәрігері, тибет медицинасының білгірі, 
емші, барша ғұмырын халық денсаулығына арнаған, 
зейнеткер, құрметті қажы Шынберген Әбдіғалиұлы
ның 75 жасқа толуына орай бір үзік сыр.

Мерей

Осыған орай, аудан әкімі А.Кенжеғарин, 
аудандық мәслихат хатшысы С.Нұрғазин, 
аудан әкімінің аппарат басшысы Т.Әміров 
сексеннің сеңгіріне шығып, батагөй қария 
атанған туған күн иесін құттықтау үшін 
шаңырағына арнайы атбасын бұрды. Аудан 
басшысы Асқарбек Ахметбекұлы Сейтжан 
ақсақалдың өнегелі өмір жолына тоқталып, 
құттықтау хат табыстап, иығына шапан 
жапты.

Сейтжан әкеміз бен Ырсалды анамыз
дың шаңырақ көтергендеріне биыл 55 
жыл толып отыр. Жарты ғасырдан астам 
өмірдің қиындығы мен қызығын бірге 
көріп, қиынқыстау заманда тағдырдың 
тауқыметіне төтеп беріп, колхозсовхоздың 
қоғамдық жұмыстарына белсене араласып, 
ел қатарлы өмір сүріп, бірбіріне сүйеу бола 
білген бұл кісілердің ғибратты өмір жолы 
бүгінгі күні шаңырақ көтеріп, жас отбасы 

атанғандарға  үлгі болары сөзсіз.
Екі ұл, алты қыз тәрбиелеп өсіріп, 23 

немере мен 3 шөбере сүйіп отырған Шәйке
мелұлы Сейтжан мен Жүмекина Ырсалды 
анамызға қандай құрмет көрсетсек те, аз
дық етпес. Сейтжан әкеміз темірден түйін 
түйген қас шебер. Олай дейтініміз, аудан 
орталығындағы «Оспанқожа әулие» мешіті 
мен Шақшақ Жәнібек атындағы мұражай
дың күмбезі осы кісінің туындысы. Оның 
сыртында ағаштан салған ою өрнектері де 
көздің жауын алады. Бойына біткен осы бір 
ерекше қасиетінің арқасында қария сан 
мәрте ел алғысына бөленді.

Темірдің тілін толық меңгерген Сейт
жан әкеміз жарамсыз техниканың бөлшек
терін құрастырып, жан бітіргендігін үлкен 
кісілерден талай естідім. 

Әкесінің бойындағы осы қасиет ұлдың 
үлкені Нұрханға дарыған. Аудан орта

лығындағы істен шыққан техниканы сапа
лы жөндеп, иесіне қайыра қайтарғанда өз 
автокөліктерін танымай таңырқап жүрген 
жүргізушілерді де көрдім. Нұрхан Сейт
жанұлы қазіргі таңда Торғай – Арқалық 
бағытына жолаушыларды тасымалдау жұ
мысымен айналысып жүр. Ақ түтек боран
да немесе техникасы қирап жолда қалды 
дегенді әлі күнге естігенім жоқ. Ал, ұлдың 
кішісі Нұржан қар ерісімен шөп шабатын 
тракторын сайлап, жаз айларында қысқы 
мал азығын дайындайды. Артылғанын ау
дан тұрғындарына тиімді бағамен сатып, 
өзөзін жұмыспен қамтып отыр.

Иә, қыдыр қонып, бақ дарыған үлгілі 
отбасыны бүкіл Торғай елі біледі. Елімізде 
осындай берекебірлігі жарасқан отбасы
лар көп болса, нұр үстіне нұр болары сөзсіз. 

Байбатыр НИЯЗБЕКҰЛЫ.
Жанкелдин ауданы.

Өмірі оның өнеге
Шаңырақ

Кеңес үкіметі кезінде аудандық тұтынушылар одағында 
қойма меңгерушісі болып көп жыл еңбек етіп, зейнеткер-

лікке шыққан Сейтжан Шәйкемелов 80 жасқа толды.
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Ермекбай
     ХАСЕНОВ

1.Тылда да
майданнан

кем болмаѓан

"Батыр С±лтан" атты повесті
жазарда Москваѓа іссапарѓа
барѓанмын. Сол жолы бірнеше
м±раѓатќа бас с±ќтым. Маќса-
тым – Кењес Одаѓыныњ батыры
С±лтан Баймаѓамбетовтыњ
ерлігі туралы  материал  жинау.

М±раѓатта бірнеше  к‰н
ж±мыс істедім.  Жерлесім, ру-
лас туысым С±лтан  Біржан±лы-
ныњ ерлігі жайлы соѓыс кезінде
баспасμзде жарияланѓан  шаѓын
маќалаларды  іздеп,  тауып ал-
дым. Осынау  тєжірибе  бойын-
ша  Ќостанайдаѓы м±раѓатта
ж±мыс істеуге бел байладым.

Ќостанай облыстыќ  мемле-
кеттік м±раѓатында ардагер
журналист Ќасымхан  Алда-
берген±лыныњ  кμзініњ    майын
тауысып, тамаша естеліктер
тапќаны есімде.  Ќасымхан
аѓаныњ материалдарынан басќа
ќ±нды д‰ниелер іздеуге тырыс-
тым. "Ќостанай  тањы" газетініњ
85 жылдыѓына арналып,
"Шапаќ" баспасында "Сек-
сенніњ сењгірі" атты кμлемді

кітап басылды. Кітапта жоѓары-
да есімі  аталѓан Ќасекењніњ
м±раѓаттан  жинастырѓан  ма-
териалдары  толыќ к‰йінде ќам-
тылды.

Біздіњ оќырмандарѓа таныс
маќалаларды ќайталамауѓа ты-
рыстым. Алѓашќы саны "Ауыл"
аталып, 1922  жылы жарыќ
кμрген газет 1936 жылдыњ 26
ќазанында (бірінші  саны)
"Большевиктік жол "  атауына
ие болды. Газет латын  єріптері-
мен басылыпты.  Латын єріпте-
рінде б±рын ештење оќымаѓан-
дыќтан ¦лы Отан соѓысына
дейінгі сандарѓа назар аударма-
дым.

Ќолыма  1941   жылѓы   газет
тігіндісі  тиді.  Маќалалар
б‰гінгі  єріптермен  жариялан-
ѓан. Соларды оќи  алатыныма
ќуанып, єрбір бетін параќтадым.
Кењ кμлемді, тμрт беттік бір га-
зетке шамамен тμрт мыњ  жол-
дай материал басылады.

Міне, "Большевиктік жол"
газетініњ 1941 жылдыњ 25 ќыр-
к‰йегіндегі (сентябрь) 226-шы
нμмірін  ќолыма  алдым.  Мате-
риалдардыњ дені  майдандаѓы
жєне  тылдаѓы μмір туралы.
Тылдаѓылардыњ ±раны – май-
данѓа жылы киімдер єзірлеу
жайлы .

Ж.Маќамбетовтыњ бірінші
беттегі "Жауынгерлерден  аяры-
мыз  жоќ" делінген   шаѓын  ма-
ќаласын оќыдым. М±нда Семио-

зер ауданындаѓы "Ноѓайкμл"
колхозы ењбеккерлерініњ  же-
њіске ќ±штарлыѓы  баяндалады.
Автор ±жым м‰шелері майдан-
даѓы жауынгерлерге жылы
киімдер жинаѓанын маќтаныш-
пен жария  еткен.

Колхозда  ќолына  ќалам
алып, жергілікті  жерден  аќпа-
рат  бергендер осы Ноѓайкμл
ауылында  кμп болыпты. Солар-
дыњ бірі –  орталау мектептіњ
директоры Ќошан Єлімбаев.
Автор колхозшылардыњ уаќыт-
пен  санаспай, жанќиярлыќпен
ењбек  еткенін тілге  тиек  етеді.

"Дала  бригадасындаѓы
сауыќ  кеші" маќаласын  Омар
Таспаев жазѓан.  Таспаев "Ќара-
ќамыс" (Пресногорьков) колхо-
зындаѓы орталау мектептіњ
оќушылары мен комсомол   жа-
стар бірігіп, "Жарыс" пьесасын
ашыќ аспан астындаѓы сахнада
ќойѓанын хабарлапты.

Белгілі аќын Омар Шипин
(236 санда) Обаѓан ауданында
майданѓа жылы  киімдер  ќалай
єзірлегенін мєлімдеген.

Ќазаќстан К(б) П Орта-
лыќ Комитетініњ секретары
Ж.Шаяхметов Алматы  ќала-
лыќ партия комитетініњ акти-
вінде баяндама  жасаѓан. Га-
зеттіњ  1941 жылѓы алтыншы
октябріндегі санында оныњ
"Майданныњ резервтерін со-
ѓыстаѓыша дайындайыќ" таќы-
рыбымен бір беттік баяндамасы

суретімен  берілген. Оќырман-
дар игі істердіњ мєн-жайын
осындай материалдар арќылы
біліп отырѓан.

25 октябрьде газеттіњ бірінші
бетіндегі "Неміс халќына  жєне
неміс армиясына" таќырыбы-
мен жарияланѓан Германия
Коммунистік  партиясы Орта-
лыќ   Комитетініњ ‰ндеуініњ
мєні  зор болѓан. Онда гитлер-
шілдердіњ басќыншылыѓына
наразылыќ аныќ  байќалады.

Газет бетінен  тылдаѓы жєне
майдандаѓы   тыныс-тіршілік-
тер жайлы   ѓана хабарлар табы-
лып  ќоймайды. Єдебиет  жєне
мєдениет таќырыптарына да
орын берілген. Жыр алыбы
Жамбыл Жабаевтыњ "Моск-
ваѓа" атты поэмасы басылѓан.
Шаѓын поэма газеттіњ 259 са-
нында, 2 ноябрь, жексенбі к‰ні,
тμрт баѓанаѓа  жарияланѓан.

Керемет тањ ќаларлыќ оќиѓа
туралы маќалаѓа  тоќталайын.
Неміс-фашистері єскеріндегі
кейбір жауынгерлердіњ Кењес
Одаѓына басќыншылыќпен ба-
сып кірушілерге ќарсы болѓа-
нын "Мен енді соѓыса ал-
ман" маќаласынан  байќа-
дым. Автор Костин бір
неміс жауынгері  жазѓан
хат мазм±нын жарияла-
ѓан.    Жауынгер єділетсіз
соѓысќа наразы болыпты.

Тылдаѓылар тойып
тамаќ ішпесе де мемлекет

м‰лкін ќызѓыштай ќорѓаѓаны
тарихтан белгілі. Ќарабалыќ
ауданындаѓы "Жарсор" колхо-
зы председателініњ орынбаса-
ры, єрі охран бастыѓы Иван Мо-
тов сондай жан. Ат арбаѓа жар-
ты  кез  бойы  с±лыны  тиеп,
келе жатќан ќарияны Иван да-
лада  ±стап  алады.

М±ны ќылмыс сияќты істіњ
бірі санаѓан Мотов арбашыѓа тиі-
седі. Арбакеш  ќария  атты  шал-
дыруды  маќсат  еткенін айтып
аќталады. Сол кезде Иван  ептеп
жібиді. "Ат шалдырѓыњ келсе,
бірер дорба жемді былай да бе-
руге болады" дейді.

Шаруашылыќтарда техника
атауы  санаулы-аќ.  Тасымал
кμлігіне жылќылар, μгіздер же-
гілген. Мотов ќарияныњ арбаѓа
жегілген аты шаршап, шалдыќ-
пауын ойластырѓан. Сμйтіп, тиі-
сінше жем алуѓа р±ќсат еткен.

Міне, ¦лы Отан соѓысы
ж‰ріп жатќан кезде жарыќ
кμрген "Большевиктік жол" га-
зетініњ  кейбір материалдары
осындай болѓан.

¤МІР – ¤ЗЕН

Амантай Оразбай±лы 1979
жылы Ќараѓанды мемлекеттік
медицина институтын аяќтап,
жоѓарѓы білімді "дєрігер-гигие-
нист" мамандыѓын иеленді. Жол-
дамамен келген жас маман ењбек
жолын Арќалыќ медициналыќ
училищесінде ќатардаѓы оќыту-
шылыќтан бастады.

Мен Ќараѓанды мединститу-
тын Амантай Оразбай±лымен
ќатар аяќтадым, ењбек жолымыз
да ±ќсас деуіме болады жєне
оныњ атќарѓан ќызметі "эстафе-
та" іспеттес кезегі маѓан келіп
отырды.

 Білімді маман 1982 жылы
бμлімше мењгерушісі, 1987 жылы
директордыњ орынбасары ќыз-
меттерін атќарды. 1989 жылы
Арќалыќ медицина колледжініњ
басшысы болып таѓайындалды.
Білікті басшымыздыњ орта буын
медицина ќызметкерлерін даяр-
лауда ењбегі ±шан-тењіз еді.
Оќытушылардыњ барлыќ к‰ш-
жігерін заман талабына  сай кадр-

  Асыл азамат,
білікті басшы еді

лар єзірлеу ісіне ж±мсауын талап
етті. Колледждіњ іс ќаѓаздарын
ќазаќ тілінде ж‰ргізуді, мемле-
кеттік тапсырыс бойынша ана
тілінде оќытуды ќалыптастырды.

Білім алушылардыњ тєжіри-
белік ж±мыстары ќалалыќ емха-
наларда сапалы μтуін ќадаѓалап,
шєкірттерінен мамандыќтыњ сы-
рына ќаныѓуларын талап етті.
Соныњ нєтижесінде т‰лектеріміз
колледждіњ абыройын асырып,
беделін ‰стем етуде. Атап айтсаќ,
еліміздіњ облыс, аудан орталыќ-
тарында, ауылдыќ емханалары
мен ауруханаларында ж±мыс ат-
ќарып ж‰рген колледж т‰лектері
кμптеп саналады. Одан ќалды
ТМД елдерінде, басќа да шетел-
дерде абыроймен ќызмет етіп
ж‰рген т‰лектеріміз де кμп. Сон-
дай-аќ, білімін медициналыќ ака-

демияларда жалѓастырып,
дєрігер болып елімізде ќызмет
атќарып ж‰ргендері де аз емес.

Сонау нарыќ жылдары кμпте-
ген мекемелер жабылып, ќыз-
меткерлер саны ќысќарып, ќала
т±рѓындары, оќушылар саны
азайып, босап ќалѓан "Студент-
тер ќалашыѓынан" оќу базасын
ќала орталыѓындаѓы шаѓын ѓима-
ратќа кμшіру, оны талапќа сай
жμндеп, бейімдеу ж±мыстары
оњайѓа т‰спеді. Білімді басшы-
ныњ ±йымдастыру ќабілетініњ,
оѓан ќоса ±стаздар ±йымыныњ
негізгі ењбеккер ортасыныњ ар-
ќасында, олардыњ ішінде Б.Кал-
таева, Б.Ж±маѓалиева, Б.Камало-
ва, М.Айтымбетова, Н.В.Котович,
басќа да оќытушы, ќызметшілер
кμмегімен оќу базасыныњ жаб-
дыќталуы тез арада ж‰йеге

келтірілді, білім беру ‰рдісі бєсењ-
демей жетілдіріле т‰сті. Б‰гінде
Торѓай μњірін, басќа да елді ме-
кендерді орта буын медицина
мамандарымен толассыз жасаќ-
тап ж‰рген оќу орны саќталып,
даму кезењіне аяќ басты. Сондай-
аќ, 2002 жылы колледж мемле-
кеттік аттестациялау сынаѓынан
да с‰рінбей μтіп, оќу-тєрбие
ж±мысы бойынша жоѓары дєре-
жеден кμрінді. 2007 жылѓы мем-
лекеттік кезекті аттестациялауда
да "μте жаќсы" деген баѓаѓа ие
болды. Шєкірттеріміз де алѓан
білімдерін μте жаќсы кμрсете
білді.

Амантай Оразбай±лы салѓан
кμреген жолмен б‰гінде біз де
білім беру ‰рдісінде заманауи
оќыту технологияларын пайда-
лана отырып, білімді де білікті

маман тєрбиелеу ісін абыроймен
жалѓастырудамыз. Колледж бас-
шысы, ±лаѓатты ±стаз, ќоѓам ќай-
раткері болѓан Амантай Оразбай-
±лы жастарды елін, жерін с‰йетін,
ќазіргі ќоѓамѓа лайыќ етіп тєр-
биелеуде μзініњ ‰лгісін кμрсете
білді. Жас ±рпаќты шыѓармашы-
лыќ рухта, азамат етіп тєрбие-
леудіњ т‰п тамыры к‰нделікті
тєрбиеден басталатыны белгілі.
Сондыќтан ол кісі саналы ѓ±мы-
рын шєкірттер тєрбиелеуге арна-
ды. ¤зі дєріс берген "Жалпы ги-
гиена" сабаѓынан оќушылар
μмірлік кењес алып, медицина
мамандыѓыныњ ќыр-сырына
тєнті болып, аѓайларыныњ сабаќ
т‰сіндіруіне риза болатын. Бір
ѓажабы, аѓайдыњ жастармен тіл
табысуы да ерекше еді. Єњгіме-
сімен оќушылардыњ ќызыѓушы-
лыѓын арттырып, тыњдаушыны
μзіне тартып т±ратын. Ол кісі
‰немі республикалыќ, облыс-
тыќ, ќалалыќ дењгейлерде μтіп
жатќан тєрбиелік шараларѓа
колледж оќушыларыныњ бел-
сенді ќатысуына, μз μнерін
кμрсетіп, ж‰лделі орынѓа ие бо-
луына басшы ретінде демеу-
шілік жасап, єр уаќытта жастар-
дыњ жан-жаќты дамуын ќадаѓа-
лап, μз μнерімен ‰лгі болатын.

Амантай Оразбай±лы ЌР Ден-
саулыќ саќтау ісініњ ‰здігі, Ден-
саулыќ саќтау Министрлігініњ  Ал-
ѓыс хатымен, Білім жєне ѓылым
Министрлігініњ Ќ±рмет грамота-
ларымен марапатталѓан. Жоѓа-
ры санатты ±стаз ѓана емес, аќын,
єнші, сыќаќшы еді.

 Динак‰л ЌАЗБАЕВА,
Арќалыќ медициналыќ

колледжініњ директоры,
ЌР Денсаулыќ саќтау

ісініњ ‰здігі.

БАР САНАЛЫ Ѓ¦МЫРЫН АРЌАЛЫЌ МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖІНЕ

АРНАЃАН ¦ЛАЃАТТЫ ¦СТАЗ, ДЄРІГЕР, ТЄЛІМГЕР, АЌЫН, Т¤РАЃА,

К¤Ш БАСТАЙТЫН К¤СЕМІМІЗ, С¤З БАСТАЙТЫН ШЕШЕНІМІЗ,

БАСШЫМЫЗ БОЛЃАН АМАНТАЙ ОРАЗБАЙ¦ЛЫ ЌАЗІРГІ ЌОЃАМЃА

ЛАЙЫЌТЫ АЗАМАТ ЕДІ. КЕЗІНДЕ ТУЃАН ЕЛІНЕ АДАЛ ЌЫЗМЕТ ЕТКЕН,

АДАМИ ЌАСИЕТТЕРІМЕН Ќ¦РМЕТКЕ Б¤ЛЕНГЕН М¦ЌАТОВ АМАНТАЙ

ОРАЗБАЙ¦ЛЫ Б‡ГІНДЕ АРАМЫЗДА ЖОЌ, БАЌИЛЫЌ БОЛЫП КЕТКЕН

АБЗАЛ АЗАМАТЫМЫЗДЫ БАР БОЛМЫСЫМЕН ЕСКЕ АЛАМЫЗ.

М±раѓат сыр шертеді
Сарѓайѓан газет  беттерінен

  СОЛАЙ БОЛЃАН
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К ү н  н ұ р ы н а 
бөленіп, табиғат ажары 

құлпырған күндерінің бірінде «АЛ-
ЖИР» мемориалды мұражайы ке-
шенінің Астана қаласындағы кеңсесі-
не белгілі сазгер Ерсайын Нарымбаев 

келді. Келісім бойынша мұражайдың 
директоры Болат Жүнісбекұлын дыбыс 
студиясында дайын болған әнінің фо-
нограммасын тыңдауға ертіп апарғалы 
келген екен. Шығарманы тыңдауға біз де 
ықылас таныттық. 

Студияда әннің алғашқы әуені бір-
ден жүрегімізді тебірентіп ала жөнелді. 
Фонограмманың кіріспесі өте күрделі, 
әуеннің тұнжыраған қою үні   дірілдеген 
шылдыр мақты іліп әкетіп, жаңғырып 
шыққан қара қобыздың шерлі де үрейлі 
дыбысы, тұла бойымызды билеп, тыл-
сым сезімге бөледі. Үнсіз тыңдап отырған 
бізді керемет бір сарын өзіне еліктіріп, 
тұла бойымыз әуен құшағында болды. 
Ғажап, бұрын-соңды естіп көрмеген әуен 
бізді қатты толқытты, тебірентті.  Қобыз-
дың мұңды да зарлы үні құлағымыздан 
кетер емес.

 Қай шығарманың болмасын әлқисасы 
қысқа болғанымен, неғұрлым толықтыра-
тын бөлек шығарма болатынына біз көбі-
несе мән бере бермейміз. Сонымен әннің 
кіріспесіндегі қобыздың жүрек тебірентер 
қоңыр үні әншінің қоңыр дауысымен үй-
лесім тауып, ақын мен композитордың ай-
тар ойлары мен замана көрінісі ұштасып 
жатты. Шығарманы орындаған Астана-
дағы  К.Бәйсейітова атындағы академия-
лық опера және балет театрының әншісі  
Азамат Жылтыркөзов болатын. Оның 
баритон дауысы туындының мазмұны 
мен мағынасын толықтырып, ерлік пен 
елдікті суреттей түсті. Тыңдаушы қауым 
әннің құдыретіне, тылсым күшіне бөленіп, 
тарихи маңызды ірі шығарманың дүниеге 
келгендігін аңғарды.

 Айта кететін бір жай жаңадан шыға-
рылған әндердің үш жақты  үйлесім табуы 
өте сирек кездесетіні аян. Сондықтан кез 
келген әннің әуені мен сөзі және әншінің 
орындау шеберлігі тыңдаушы қауымның 
көңілінен шыға бермейтіні аян. Бірақ бұл 
шығарманы қай жағынан алсаң да мазмұ-
ны  мен мәні ерекше айқындалып, ай-
шықтана түскен. Тыңдап отырған біздер 
ерекше толқып, шығарманың сомдалған 
құдыретіне таң-тамаша қалып, тебіреніп 
кеттік. Тіпті әннің аяқталғанын да сезбей 
қалған екенбіз. Міне керемет. Ақын мен 
композитордың осынау туындылары 
сәтті шыққандығы бізді қуантты. Қасы-
мызда отырған Ерсайын ағаның қолын 
алып ризашылығымызды білдірген едік. 
Сонымен «Ерте солған гүлдер» атты 
азалы жыр сонау 37 жылдың қасыретке 
толы дүрбелеңінде құрбан болған Алаш 
азаматтарының рухына арналған  құнды 
дүние еді. Мәніне толық қанық болу үшін 
мұражай басшысы Бөкең бейнеклипті 
қайтадан қойғызып, тыңдауымызды өтін-
ді. Барлығымыз әннің сөзі мен әуенінің 
үйлесімі мен үндестік сипатын аңғарған 
едік. Ақын Жарасбай Нұрқан сол тари-
хи кезеңді тұла бойынан өткізіп, жүре-
гімен сезінгендігі, жан ұшырған сәбилер 
мен қан жылаған аналардың жазықсыз 
запа шеккендерін шығарманың өн бой-
ына   бейнелей білген. Мәселен, өлеңді 
оқыған кезде «Гуілдейді жел, мүжілген-
дей тас» деген тұсында зәрені ұшыратын  
табиғат құбылысы адам баласын еріксіз 
бүрістіріп, тұла бойыңа үрей сезімін ұяла-
тады. «Көңілімізде – шер, көзімізде – жас» 
деп сол кездегі әр адамның көңіліндегі ай-
ықпайтын мұң мен шерге толы күйін дәл 
келтіре білген. Шығарманы оқып отырған 
сәтте ақын тарихи кезеңнің қайғы-қасы-
ретін айқындайтын теңеу тұстарын асқан 
шеберлікпен суреттеген. 37 жылдың қа-
сыретін, адамдардың тартқан азабын 
том-том роман жазып, айтып таусыл-

майтыны хақ. Ақын Жарасбай болса 
ел басына түскен қаһарлы 

күндерде замана соққысына тап болған 
алаш азаматтарының жан күйзелісі мен 
қайғы-қасыретін 3-4 шумаққа шеберлікпен 
қамтып, мазмұны терең азалы жыр жаз-
ды. Оны ақын өзінің азаматтық парызы 
деп санады. Ақынның жан айғайы еліне, 
жеріне, халқына деген сүйіспеншілігі сол 
өлең жолдарынан байқалады.  Туынды-
ның құдыреті міне сонда деп білеміз.

Өз басым көгілдір көктемнің лебі 
ескенін сезініп, малға да, жанға да жәйлі, 
саумал самалы жазға жетелеген тұсының 
келгенін сол күні ғана сезініппін. 

Ертеңіне, аталмыш әнді мұражайдың 
ұжымы арнайы жиналып, тағы да екі мәр-
те тыңдап, жылы лебіздерімізбен бөлістік. 
Шығарма, әсіресе аға буын өкілдеріне 
қатты ұнаған екен. Олар бір ауыздан ән-
нің тәрбиелік мәнінің тереңдігін аңғарып, 
осындай туындылардың сирек кезде-
сетініне өкініш білдіріп, жаңа әнге барын-
ша қолдау танытты. 

31-ші мамыр күні де жетті. Мен жеңіл 
машинаммен «Алжир» мұражайында өт-
кізілетін іс-шараға, жоғарыда айтылған 
шығарманың тұсаукесер рәсіміне алып 
келу үшін таңғы сегіз жарымда Жарасбай 
мен Ерсайын  ағалардың үйіне қоңырау 
соқсам, телефонды кешуілдетіп барып 
Қазина апай көтерді де, Жарасбай ағай-
дың таңғы сәтте дүниеден өткенін егіліп 
тұрып, естірткен-ді.. Көп ұзамай, Ерсайын 
аға да қайғылы жәйден хабардар етті. Қа-
зақтың «шіркін-айы», осындайда ерекше 
өкінішпен айтылатыны бар. Екі-үш күн 
бұрын-ақ жүздесіп, мұражайға шақыру би-
летін апарып, ақынның өлеңін халқының 
елегенін, әннің тұсаукесерінің болатынын 
естіп, балаша куанған ақын ағайымыз сол 
күнді көре алмай кетуі, онсыз да көңілсіз 
күнде, көңіліміз тіпті кұлазыды. 

Кейін, Қазына апайымыздан марқұм 
Жарасбай аға туралы сыр шерткенде, 
асыл ағамыз сол заманда – 1937 жылы 
туғанына өкініп те жүріпті. – «Мен туған 
жылы талай жазықсыз алаш  азаматта-
ры құрбан болған  екен, неге сол жылы 
өмірге келдім...» – деп мұңаятын. Осы 
тұста ақынның мына өлең жолдарына 
назар аударсақ: «Жазығы жоқ жандар, 
алып кеткен кімдер?, Кінәсі жоқ жандар, 
кімдер кінә таққан,  Күнәсі жоқ жандар, 
кімдер жала жапқан?, Аққа күйе жаққан, 
айтыңдаршы, кімдер.., Тарқамайды шер, 
Айықпайтын мұң...» сол кезеңнің: «Мұздай 
суық лебі» мен  «Сол бір сұмдық әлі ма-
залайды мені» – деп ел басына төнген 
жан түршігерлік қаһарлы тұсын жүрегімен 
түсініп, сипаттауы ақынның шеберлігін та-
нытады.

Жәкең өз анасын тебірене еске ала-
ды. Анасы Күлсім сол төңірекке әнші-
жыр шы, ақындығымен танымал болған. 
Ашаршылық кезіндегі елге көрсеткен ең-
бегі өз бағасын алып, 1939 жылы Қазақ 
ССР-ның бірінші шақырылған сайлауын-
да ауылдық советке қазақ әйелдері ішінен 
тұңғыш депутат болып сайланады. Бұл 
жөнінде депутаттық мандаты дәлел. 

Ал Жарасбайға ақындық анасының ақ 
сүтімен бойына дарыған тума талант, ға-
жайып жыршы екені аян. Сол тұстағы сая-
сатқа байланысты ма, әйтеуір анасынан 
4-5 жасында жетім қалады. Ол атасы мен 
әжесінің бауырында өсіп, жасынан зерек 
болып, бірінші өлеңдерін өзі редактор 
болған мектептегі қабырға газетінде жа-
риялапты. Заман өзгерген сайын аты да 
өзгерген Төңкеріс, Тереңсай кейін Ленин 

атындағы орта мектепті әдебиетші Жыл-
гелді Мұқанов өрелі азаматтаң қазақ тілі 
мен әдебиетінен дәріс алып, әдебиетке 
әуестенеді. Мектепте оқып жүргеннің өзін-
де шет ел, орыс, қазақ әдебиеттерін көп 
оқып сусындаған. Мектепті сол жылда-
ры үздік бітірген белгілі қаламгер Герольд 
Бельгер, Бекжан Нұрманбетов, Мырзатай 
Серғалиев, Ермек Қонарбаев Алтын ме-
дальмен  наградталды. 

Студент кезінен бастап, «Лениншіл 
жас» пен «Қазақ әдебиеті» газеттерінде 
алғашқы өлеңдері жарық көре бастапты. 

Университетті үздік бітірген Жарасбай 
Нұрқан Алматыда қалмай ауыл мектебіне 
мұғалім болып қайтып келіп, үйленіп, 1965 
жылы Ақмола қаласына белгілі қаламгер 
Сапаржан Байжанов қызметке шақырып, 
өлкелік «Тың өлкесі», облыстық «Комму-
низм нұры» газеттерінде және республи-
калық «Социалистік Қазақстан» газетінің 
Целиноград облысы бойынша меншікті 
тілшісі, кейіннен Алматыдағы баспаларда 
қызмет атқарады. 

Біздің мақаламыздың жазылуына 
арқау болған әнді, композитор Ерсайын 
Нарымбаев «Жас Алаш» газетінің 2006 
жылғы 31 мамыр қарсаңындағы нөмірінен 
оқып, өзінің айтуы бойынша – «қолайлы 
дүние болған соң, қайшымен газет беті-
нен қиып алып, шамалы уақыттан кей-
ін шабытым келіп, шығардым» – деді. 
Ерекеңнің осы әні шыққан жылы Алматы 
қаласына жолы түсіп, Жарасбай Нұрқан-
ның мекенжайын Жазушылар Одағынан 
біліп, арнайы үйіне барыпты. Сол күні 
ғана ауруханадан шыққан ақынға өз орын-
дауындағы баянмен сүйемелдеп жазған 
таспасын тыңдатып, көңілін өсіріп, қуан-
тып кетіпті. 

Біз әңгіме етіп отырған ән авторы Ер-
сайын Нарымбаев туралы не білеміз? 
Ол 1945 жылы, Ресейдің қазіргі Қорған 
облысының Қостанай облысына маңай-
ласатын іргелес өңірінде дүниеге келіпті. 
Үлкен нағашы әкесі Қаппастың (Қорған-
ның ет комбинатының директоры болып 
қызмет істеп, еңбегі И.В. Сталиннің өз қо-
лынан орден беріліп еленген халқының 
қалаулы, еліне елеулі еңбегін сіңірген, 
мықты кісі болған екен) інісі Ерғали деген 
нағашысы қазақтың көнеден келе жатқан 
қисса-дастандарын күннен түнге ұласты-
рып, арасында халық әндерін туғызып 
отыратын үлкен жыршы-өнерпаз болып-
ты. Ол Ерсайынды 4-5 жасынан бастап 
халық арасына шыққанында өзінің қасына 
ертіпті. 40-50 жылдары Қорған мен Қоста-
най азаматтарының ол кісіні танымайтын-
дары кем де кем болып, өнерінің арқасын-
да қазақ ауылдарының арнайы шақыртып 
тыңдайтын жыршы, әншісі екен. 

Ерекеңнің ерекше есінде қалғаны 
Ақан Серінің «Құлагер» әнінің толық 
жыр нұсқасын жатқа айтуы. Анасы Қыз-
қибатта кең диапазонды дауысы бар, 
керемет әншілігімен танылыпты. Өзінің 
үлкен әкесінің Әбдірахманның немере 
інісі Хамит Сөмбаев (атақты Кәмшат Дө-
ненбаеваның туған нағашысы болған кісі), 
10 жылдан соң 1949-50 жылдары Сталин 
лагерінен аман-есен оралған кісі, сәби 
Ерсайынды алдына отырғызып алып, сау-
сақтарын өз саусақтарына жіппен байлап 
алып, домбыра мен бірқатарлы гармон 
тартып қызықтапты. Екі жағынан да өнер 
тең қонған бала Ерсайын, домбыраны 
алғаш бес жасында-ақ тартып кетеді. 

Кейін 1960 жылы, мектептің 7-ші сы-

ныбын бітірер кезін-
де Алматыдағы дарынды 
балаларға арналған музыка мек-
тебіне (қазіргі, К.Бәйсейтова атын-
дағы дарынды балаларға арналған 
музыка мектебі) түсуге ниеттеніп, бірақ 
сол мектептен келген хатты анасының 
сандығынына салып, емтихан мерзімі 
өткеннен кейінгі бір уақытта есіне түсіп, 
нәсібесі болмапты. Сол Ерекеңнің бала-
лық шағының кезеңі елімізде «Тың игеру» 
науқанымен сәйкес келіп, алғаш өнерпаз 
ретінде Қостанай облысы, бұрынғы Прес-
ногорьков ауданының (қазіргі, Ұзынкөл 
ауданы), К.Маркс колхозының ауыл клу-
бындағы Виктор Касимовский деген тың 
игерушінің ауыл жастарының кинодан 
кейінгі биінде гармон ойнауына деген 
қызығушылығынан басталған екен. Ба-
ра-бара сол кісімен жақындасып үйіне 
еріп барып гармон үйреніп, кейін ауыл 
жастарының биін Виктор бала Ерсайынға 
жүргізуді тапсырыпты. Өзі айтпақшы, –  
«гармон тартқандығымнан, би үйрене 
алмай кеттім» – деп те өкініш білдіреді. 
Кейін Қостанай облысының Меңдіқара 
педучилищесінде оқуда жүріп арнайы 
баяннан сабақ алады, музыкалық ілімін 
жетілдіреді.

Ерсайын аға оқуын бітірген соң, жұ-
мыс істеп жүрген Мендіқара педучилише-
сі жабылып, 1973 жылдың 6 тамызында, 
бір жыл бұрын ашылған Торғай облы-
сының орталығы Арқалық қаласының 
пединститутына жұмысқа орналасып, 
көшіп барады. Ерағаңның негізгі маман-
дығы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 
болса да музыкаға деген ықыласы арта 
берді: сол жылы ең алғашқы 3 әні туа-
ды. Өзі тіпті «ән шығардым-ау» – деп те 
елемейді. Сол тұңғыш туған әндерінің бірі 
– «Қарындасыма» әні жора-жолдастары-
ның көңілдерінен шыққан екен. 

Жоғарыда аталған Хамит Сөмбаев 
деген атасының Ерсайынға ықыласы 
ерекше болып, кейін Меңдіқарадағы 
педучилищеде оқудан оралған кезінде 
қыстың аязы мен боранына, жаздың 
ыстығына қарамай, үнемі ат шана не-
месе арбасымен жолдан тосып алады 
екен. Ерағаң Хамит атасының әруағына 
арнап «Аманат» әнін шығарыпты. Әнге 
арқау болған қазақтың 1993 жылы болған 
бірінші құрылтайында ұйымдастырылған 
мүшәйрада бас жүлдеге ие болған қытай-
дың Шынжан өлкесінің қазақ газетінің бас 
редакторы болған Сәли Садуақасұлының 
«Шыт» деген өлеңі екен. Өлеңнің тақыры-
бының негізінде қалада оқуда жүрген не-
мересіне шыт орамалына түйіп сақтаған 
әжесінің құрты. Бүгінде Ерсайын аға 
Мұқағали Мақатаев, Қәкімбек Салықов, 
Тұманбай Молдағаиев, Төлеген Айбер-
генов, Ісләм Зікібаев, Фариза Оңғарсыно-
ва, Марфуға Айтқожиналар сынды біраз 
қазақ ақындарының сөздеріне 150-ден 
астам ән жазған танымал композитор. 

Жалпы «Ерте солған гүлдер» әнін  
осы әнді дүниеге әкелген ағаларымыз-
дың өмірбаянынан бөлек қарау тіпті мүм-
кін болмады. Өйткені, осы әнді шығару 
жолында киелі өнер руханиятының 
тылсымымен үндескен шығармашылық 
кісілерінің қилы тағдырлары, бастарынан 
кешкен өмірлері мен тарихи шынайы мис-
сиялары атқарылғандай. 

Біз қазір дүниені төңкеретін керемет 
іздейміз, бірақ барды елемейміз, ал жоқты 
тіпті құрдымға жібердік. Сондықтан осы 
әнді мектеп бағдарламасындағы музыка 
пәнінің тізіміне енгізсе, сол арқылы тек ән-
күй пәні ғана емес балалар еліміздің тота-
литарлық кезеңінің зұлмат тарихынан да 
дәріс алар еді. Сонда жыл сайын жұтап 
бара жатқан қарапайым адамгершілікке 
баулып, олардың ойлары нұрлана түсер 
еді.

Жанбота ТАСБОЛАТҰЛЫ,
«АЛЖИР» мемориалды мұражай 
кешенінің аға ғылыми  
қызметкері.

ЕРТЕ СОЛҒАН   
   ГҮЛДЕР
(Бір әннің сыры)
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 Ќостанай облысыныњ Кєсіпкерлер палатасы
¦лттыќ палата ж‰йесінде  μњірдіњ бизнес-

ќауымдастыќтарын аккредиттеуді бастады

Ќостанай облысыныњ Кєсіпкерлер палатасы (б±дан єрі – Пала-
та) ¦лттыќ палата Президиумыныњ 08.10.2013 жылѓы №2 шешімі-
мен бекітілген ¦лттыќ палата ж‰йесінде ќауымдастыќтарды (одаќ-
тарды) аккредиттеу ќаѓидасына жєне біліктілік талаптарына (б±дан
єрі – Ќаѓида) сєйкес ќауымдастыќ (одаќ) нысанындаѓы жеке
кєсіпкерлердіњ жєне (немесе) зањды т±лѓалардыњ бірлестіктерін
(б±дан єрі – ќауымдастыќ (одаќ) Палатада аккредиттеуді μткізу
туралы хабарлайды.

 Аккредиттеу Палатада мыналарѓа ќатысты ж‰зеге асырылады:
– μњірлік салааралыќ, μњірлік салалыќ ќауымдастыќтар (одаќ-

тар), сонымен бірге шаѓын, орта жєне (немесе) ірі кєсіпкерліктіњ
μњірлік ќауымдастыќтары (одаќтары);

–  облыстыќ, республикалыќ мањызы бар ќалалардыњ жєне ас-
тананыњ ќауымдастыќтары (одаќтары);

 – ќауымдастыќтары (одаќтары).
Ќ±жаттарды ќабылдау мерзімі - осы хабарландыруды ресми бас-

па БАЌ жариялаудан бастап 1 (бір) к‰нтізбелік ай.
Аккредиттеуден μтуге арналѓан ќ±жаттар пакеті ќаѓаз тасыѓыш-

тарда жєне (немесе) электрондыќ нысанда жіберілуі м‰мкін.
Ќаѓидамен кμзделген ќ±жаттар пакетін ќауымдастыќтар (одаќ-

тар) Палата дирекциясына мына мекенжай бойынша ±сынады:
Пошталыќ мекенжайы:  ЌР, индекс: 110000, Ќостанай ќ., Єл-

Фараби дањѓ., 116 ‰й, 3-ші ќабат ("Иволга-Растр" ѓимараты).
Т/ф.: 8 (7142) 56-85-26, e-mail: kostanay@palata.kz.
¦лттыќ палатада аккредиттеуді алу ‰шін Палата дирекциясына

±сынылатын ќ±жаттардыњ тізбесі:
1) Ќаѓидаѓа 1 ќосымшамен белгіленген нысанда, сенімхатсыз

ќауымдастыќ (одаќ) м‰дделерін білдіруге уєкілеттігі бар басшысы-
ныњ немесе сенімхат бойынша μкілініњ (сенімхаттыњ кμшірмесін
±сынумен) ќолы ќойылѓан μтініш;

2) ќауымдастыќ (одаќ) ќызметі туралы есеп жєне ќауымдастыќ-
тыњ (одаќтыњ) белгіленген біліктілік талаптарына сєйкестігін рас-
тайтын ќ±жаттар;

3) ќауымдастыќ (одаќ) м‰шелерініњ тізімі;
4) Т.А.Є. жєне атќаратын лауазымын кμрсетумен ќауымдастыќ-

тыњ (одаќтыњ) штаттаѓы ќызметкерлерініњ тізбесі.
Біліктілік талаптары жєне аккредиттеуден μту рєсімі Ќаѓидамен

белгіленген.
Ќаѓиданыњ толыќ мєтінін жєне ¦КП аккредиттеуді μткізуге

μтініштіњ нысанын ќаѓаз тасыѓыштарда жєне (немесе) электрон-
дыќ нысанда Палата дирекциясында алуѓа болады.

Ќыста нєрестені серуенге шы-
ѓарѓанда аузы-м±рнын орамал-
мен жабу оныњ м±рнымен дем
алуын ќиындатады да, бала
аузын ашады. Аузынан кірген
суыќ ауа μкпеге тез жетіп, нєрес-
те ауырып ќалуы м‰мкін. Сон-
дыќтан ауыз-м±рынды жабудыњ
ќажеті жоќ.

**   **
Баланы тμрт жасќа дейін мон-

шаныњ буына кіргізуге болмай-
ды. Дегенмен, алдын-ала балалар
дєрігерімен аќылдасќан артыќ емес.
Бала парда (50-60 градус) 3-4
минуттай ѓана отырса жеткілікті.

**    **

Кей баланыњ тырнаѓын кемі-
ретін єдеті бар. Б±л кμрініс ба-
ланыњ нерв ж‰йесініњ кемістігін
байќатады. Екіншіден, тырнаќ
астына жиналѓан микроб ішке
т‰скенде ауру ќоздырады. Сон-
дыќтан баланыњ м±ндай єдетін
ќойѓызуѓа, дєрігерге ќаратуѓа
тырысу ќажет.

**    **

Жастыќсыз не жастыќпен
±йыќтау єркімніњ єдетіне байла-
нысты. ‡йренген адамныњ д±рыс
±йыќтауына екеуі де кедергі кел-
тірмейді. Тек ж‰рек ќан тамыр-
лары дімкес жєне демікпесі бар
адамѓа жастыќсыз ±йыќтау ќауіпті
екенін ескерген жμн.

**    **
Єдетте, т‰йір дєріні шай-

мен, ќайнаѓан сумен ѓана ішу
керек. Кей дєрініњ ќаѓазында
с‰тпен не кисельмен ішу ќажеттігі
арнайы кμрсетіледі. Оны б±лжыт-
пай орындаѓан жμн.

**    **

ПАЙДАЛЫ КЕЊЕС

Ж¤ТЕЛ. Ќ±мшекер мен ќал-
ќан жапыраќтылардыњ ќара
майы бірдей мμлшерде алып,
жаќсылап араластырыњыз.
Алынѓан ќоспадан ноќаттыњ
кμлеміндей дμњгелек шариктер
жасањыз да, аздап кептіріњіз.
К‰ніне 3 дμњгелектен тамаќта-
нардан кейін ќабылдањыз.

ЌАННЫЊ АЗДЫЃЫ.
Кєдімгі шетеніњ жидектерінен
2 шєй ќасыѓын алып, ‰стіне 2
стаќан су ќ±йыњыз. Жарты са-
ѓат баяу отта ќайнатыњыз. Суы-
тып алыњыз. К‰ніне 3 рет
3/4 стаканнан ќабылдањыз.
Дємін тєттілету ‰шін бал ќосуѓа
болады.

С‡ЙЕЛ.  Ќара ќараќаттыњ
жидектерін с‰тте ќайнатып
алыњыз да, с‰йегін алып тастап,
с‰йелге жабыстырыњыз. Жи-
дектері суыѓанда, оларды ысты-
ѓына ауыстырыњыз.

Жаќсы ±йыќтап,
жаќсы тамаќтану ке-
рек, ќ±рамында С вита-
мины бар апельсинді,
томатты жєне басќа
жеміс-жидекті кμп жеу
керек;

Суыќ тию адам тоњ-
ѓаннан немесе ‰сті су
болѓаннан болады деген
пікір ќалыптасќан,
біраќ т±мау вирус шы-
ѓаратын аурумен ауыр-
ѓан басќа адамдардан
ж±ѓады;

Т±мауды басќа адамѓа
ж±ќтырмау ‰шін науќас адам
басќа адамдардан бμлек тамаќ
ішіп, бμлек ±йыќтауы керек,
єсіресе емізулі баладан μзін
аулаќ ±стаѓаны жμн. Ол жμтел-
генде жєне т‰шкіргенде м±ры-
ны мен ауызын ќол орамалмен
жабуы керек.

Т±мауды емдеудіњ
халыќ емі

1. Ќара ќараќаттан   жасал-
ѓан таѓамдарды (тоспа, ќайнат-

па), т±ндырманы ыстыќ сумен
жєне бал ќосып, к‰ніне 4 стакан-
нан ішу керек.

2. Тањќурай (малина). Тањ-
ќурайды кез келген т‰рінде
ыстыќ сумен жєне бал ќосып,
к‰ніне  4 стаканнан ішу керек.

3. Тањќурайдыњ ќ±рѓаќ же-
містеріне 1 стакан ќайнаѓан
ыстыќ су ќ±йып, 20 минут
т±ндырады. Т±ндырманы ыс-
тыќтай к‰ніне 2 рет ішу керек.

4. Тањќурай мен жμке (липа)
аѓашыныњ жапыраќтарын
бірдей мμлшерде алып аралас-
тырады. Осы ќоспаныњ 1 ас ќасы-
ѓына 1 стакан ќайнаѓан су

Халыќ  емдерінен

Т±маудыњ алдын алу:

Тамаќ ќызарып ауырѓанда бір
стакан ќайнатылѓан жылы суѓа
бір шай ќасыќ ас содасын ќосып
єбден араластырады. Дайын
ерітіндіні ±рттап, тамаќты єр жарты
саѓат сайын ќайталап шайќайды.

**    **
Ќан ќысымы жоѓары ќарт

адамдарѓа жєне бауыры, б‰йрек,
басќа да ішкі органдары ауыра-
тындарѓа к‰шті сорпа ішуді
дєрігерлер ќоспайды. Сондыќтан
етті бір ќайнатып, алѓашќы сор-
паны тμгіп жањалаѓанда экстрак-
тивтік заттар азайып, сырќат адам-
дарѓа ішу жењіл болады.

**    **
¦йып ќалѓан с‰тті тμге сал-

май аќ ірімшік жасаѓан жμн.
Оны ќайнай бастаѓан кезде тоќ-
татып,  сары суынан с‰зіп ала-
ды. Осы сары судыњ ќ±рамы бе-
лок пен минералды т±зѓа бай.
Єсіресе, бауыры ауыратындарѓа μте
пайдалы. Сары суды сол к‰йінде
ішпегенніњ μзінде ќамыр илеген-
де пайдалану ќажет.

жањадан жасалѓан лимонныњ
шырынымен μкшењізді ысќыла-
њыз. Содан соњ ж‰рмењіз де, аяќ
киім кимењіз. Емделу курсы
2 апта.

ШИЌАН.   Ќайыњ ќабыѓыныњ
сыртќы ќабыѓына ќайнаќ су
ќ±йып жіберіп, шиќанѓа жапсы-
рыњыз. Бетіне дєке байлањыз.
Б±л орамды к‰нде тањертењ
жєне кешке ауыстырып отыры-
њыз.

ќ±йып, 20 минут
т±ндырады да,
с‰зіп алады.
Т‰нде жатарда
осы т±ндырманы
ыстыќтай 1 ста-
каннан ішу керек.

5. Тањќурай
жемістерін жєне
г‰лдерін, μгей-
шμп (мать-и маче-
ха) жапыраќта-
рын – 2 бμлік,
ж±парг‰л (души-
ца) шμбін – 1

бμлік етіп, ќоспа дайындау ке-
рек. Осы ќоспаныњ 1 ас ќасыѓы-
на    1 стакан ќайнаѓан су ќ±йып,
20 минут т±ндырып, с‰зіп алу
керек.

Т±ндырманы жарты стакан-
нан к‰ніне 3-4 рет ішу керек.

6. Мынадай ќоспа дайындау
керек: Тањќурай жемісі – 1
бμлік, μгейшμп – 2 бμлік,
ж±парг‰л шμбі – 2 бμлік, тањќу-
рай жапыраѓы –  2 бμлік.

Осы ќоспаныњ 1 ас ќасыѓын
2 стакан ќайнаѓан суѓа демдеп,
5-10 минут ќайнатып, с‰зіп алу
керек. Т±ндырманы жарты  ста-
каннан к‰ніне 3-4 рет тамаќ ішер
алдында ыстыќтай ішу керек.

Б¦ЛШЫЌ ЕТТЕРІЊІЗ СО-
ЗЫЛЃАНДА. Сарымсаќтыњ 4-5
тістерін майдалып, оѓан 2 ста-
ќан алма сірке суын ќосыњыз
жєне 0,5 л араќ ќ±йыњыз. Жаќ-
сылап араластырып, 2 аптаѓа
ќарањѓы жєне салќын жерге
ќойыњыз. Б±л массасы к‰ніне
бірнеше рет шайќап т±ру керек.
Ќоспаны с‰зіп алып, оѓан 1 шєй
ќасыќ эвкалипт майын ќосы-
њыз. Ауырѓан жерлеріњізді
к‰ніне 2 рет ысќылањыз.

ОСТЕОХОНДРОЗ.  Жарты
кесек кір сабынды ‰ккіште ‰гіп
алып, оѓан орам жапыраќтыњ
жапыраѓын салыњыз. Лейко-
пластырьмен арќа омыртќа-
њызѓа немесе ауырып т±рѓан
буыныњызѓа жапсырыњыз.
Жаќсылап орап, жылытып,  т‰ні
бойы ±стањыз.

АЯЃЫЊЫЗ ТАРТЫЛЫП
ЌАЛСА. Тањертен жєне кешке

Оќушылар
олимпиадасы

Ќостанайда 1-4
сынып оќушылары
арасында  жолда
ж‰ру ережелері
бойынша ќалалыќ
олимпиада болып
μтті. Жарысќа
мектептерде μткен
олимпиадалардыњ
жењімпаздары
ќатысты.

Фестивальді ОІІД
єкімшілік полиция бас-
ќармасы мен ќалалыќ
єкімдіктіњ білім бμлімі
±йымдастырды. Шара-
ныњ басты маќсаты бала-
лар жараќаттанушылы-
ѓыныњ алдын алу, бала-
лардыњ жолда ж‰ру ере-
желерін білу дењгейін
аныќтап, білімдерін те-
рењдете т‰су. 5 "А" мек-
теп-гимназиясында μт-
кен   олимпиадада бала-
лар берілген тапсырмаларды ойдаѓыдай орындады. Єсіресе №17
орта мектеп, №24 мектеп-гимназиясы мен Горький атындаѓы гимна-
зияныњ оќушылары жаќсы кμрсеткіштерге ќол жеткізді.

ОЌИЃА

Тілсіз жаудыњ
ќ±рбандары

Облыстыќ ТЖД баспасμз ќызметі хабарлаѓанындай,
8 аќпан к‰ні  облыс аумаѓында бірнеше μрт оќиѓасы
тіркелді.

Мењдіќара ауданы Первомай селосында бір ќабатты тμрт
пєтерлі т±рѓын ‰йде μрт шыќты. Пєтердіњ тμбесі, ќабырѓасы мен
жићаз отќа оранды.  ¤рт 8 шаршы метрді ќамтыды.  ¤рт екі саѓат-
тан соњ толыќтай μшірілді. ¤рт болѓан жерден 1976 жылы туѓан екі
ж±мыссыздыњ мєйіттері табылды. Алдын ала болжамѓа ќараѓанда
μрт отпен абай болмау себепті кеткен.

Таран ауданыныњ Тобыл кентінде бір ‰й μртенді. ¤рт 20 шар-
шы метрді ќамтыды. ¤рттіњ шыѓу себебі аныќталуда.
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Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

№2 облыстық ғылы-
ми-әмбебап кітапханасы-
ның оқу бөлімінде Елбасы 
Жолдауында айтылған ме-
рейлі даталарға арналған 
көрменің тұсаукесері өтті. 
Керме қию рәсімі тыл және 
еңбек ардагері О. Алмат пен 
қалалық «Жастар баста-
малар орталығының» же-
текшісі А. Ахметжановқа 
берілді. 

Көрменің бірінші бөлімі 
«Ерліктің арқауы, елдіктің 
бастауы» қазақ хандығы-
ның 550 жылдығына, екін-
ші бөлімі «Ерлікке тағзым» 
Ұлы жеңістің 70 жылдығы-
на, үшінші бөлімі «Ата 
заңның асқаралы асуы» 
ҚР Конс титуциясының 
20 жылдығына, төртінші 
бөлімі «Ұлт бірлігі - ұлы 
байлық» Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жыл-
дығына арналған. Сонымен 
қатар көрмедегі «Қазақстан 
және әлем», «Әлем мемле-
кеттері», «Әлем Қазақстан 

туралы. Әлем Президент 
туралы» кітаптарында ұл-
таралық және дінаралық 
келісім жүйесін тек сақтап 

қана емес, оны күшейту қа-
жет - бұл міндет тәуелсіз Қа-
зақстанның өмір сүріп келе 
жатқан жиырма жылының 
ішінде шешілгендігі туралы 
материалдар жинақталған. 

Көрменің ашылуында 
тыл және еңбек ардагері 
Орекен Алмат, ҚР Мәдени-
ет қайраткері Жұмағали 
Өмірбек, тарихшы, белгілі 
қолөнер шебері Шөптібай 
Байділдиндер жылы лебіз-
дерін білдіріп, белгілі жы-
ршы Қуанышбай Қазым-
бек «Елім-ай» дастанынан 
(Қожаберген жырау) үзінді 
орындап берді. Өнерлі сту-
дент жастардың күшімен 
қазақтың атақты үш биінің 
(Төле, Қазыбек, Әйтеке) бей-
несі сомдалды. Көркемсөз 
оқылып, патриоттық әндер 
шырқалды.

 Кешті кітапхана дирек-
торы Алма Нұрманова қо-
рытындылап, көпшілікке 
көзайым болған кітап көр-
месінің жыл бойы жұмыс 
жасайтынын айтты.  

СУРЕТТЕРДЕ: Көрме тұ-
саукесерінен көріністер.

Суреттерді түсірген автор.

Арқалық қаласы.
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Арқалағаны - алғыс
Өткен жылдың соңында Комсомол ауылында жаңа дәрігерлік 

амбулатория ашылған болатын. Ауылдықтардың игілігі үшін пай-
далануға берілген бұл нысанның іші заманауи қажетті құралдар-
мен жабдықталған. Ем қабылдайтын күндізгі бөлімі жұмыс істейді.  
Бөлек қазандығы, жуынатын бөлмелер, 2 дәретхана, оның біреуі 
мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған.    

– Өз басыма өте ұнайды! Жаңа жұмыс орнында өзіңді өзгеше 
сезінесің. Ең бастысы, жайлы, кең әрі ұядай. Бұрын пешті өзіміз 
жағып, шелекпен су тасып қиналушы едік, ал қазір бөлек қазан-
дығымыз, үш от жағушымыз бар.    

Ем алушылар көп. Тіпті, Қоскөл, Ленинский және Чапаев елді 
мекендерінен де келеді. Бір айдың ішінде 200 адамды қабылдап-
пыз, – дейді емхана меңгерушісі Ольга Ли. 

Осындай емдеу орталығының бой көтергеніне  ауылдықтар 
дән риза. 

Ольга Ли осы ауылдағы жалғыз дәрігер. Ол – Комсомол 
ауылында 20 жылдай еңбек етіп келеді.  Ауыл тұрғындарына әб-
ден бауыр басқан.

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

Денсаулық – зор байлық

Сақтықта қорлық жоқ
Облыстың ішкі істер департаменті күзет қызметін бақылау бөлімінің 

бастығы Н.Сейітжановтың айтуынша, 2014 жылдың қорытындысы бойынша 
күзет қызметі қызметкерлерінің қатысуымен 36 әкімшілік құқық бұзушылық 
анықталып, ішкі істер органдарына 14 құқық бұзушы жеткізілген. 

Соңғы үш жылда облыс аумағында күзет кәсіпорындарының саны 24 пай-
ызға, күзетілетін нысандардың саны 54 пайызға артқан. Орталықтандырылған 
күзет тетігіне қоса отырып дабыл жүйесін орнату қызметін пайдаланушылар 
саны да артып келеді. 

Қазіргі уақытта жеке күзет компаниялары сан алуан қызмет түрлерін көр-
сетеді: маңызды мемлекеттік және жеке нысандарды күзетеді, азаматтарды 
қорғайды, алаяқтар және ұрылармен күреседі, жүктерді тасымалдағанда еріп 
жүреді, нысандардың техникалық жарақтануын қамтамасыз етеді, нысандар-
дағы тәртіпті сақтайды. Пәтерлер мен үйлерге дабыл беру жүйесін орнату 
құны 80 мың теңге шамасында, ал ай сайынғы төлемақы 4 мың теңгедей. 
«Бұл баға жоғары болып көрінуі мүмкін. Дегенмен ол өзін ақтайды, өйткені 
сіз өз мүлкіңіз үшін алаңсыз боласыз», – дейді Н.Сейітжанов.  

                                   

Телефон алаяғы ұсталды
1 ақпан күні телефон алаяғы бір зейнеткерге телефон шалып, өзін поли-

ция қызметкерімін деп таныстырған. Жалған полиция қызметкері жол-көлік 
апатын жасағаны үшін қамауға алынған ұлын босату үшін 40 мың теңге 
беруді талап етті. 

Қостанайлық зейнеткер болған оқиға туралы полицияға жедел хабар 
беріп, алаяқты ұстауға көмектесті. Зейнеткер алаяққа телефон шалып, қайда 
кездесетіні туралы келісті. Телефон алаяғы оның сөзіне сеніп, кездесуге кел-
генде  полиция қызметкерлерінің қолына түсті. 50 жастағы күдіктіге қатысты 
қылмыстық іс қозғалды.

ОІІД баспасөз қызметінің материалдары бойынша әзірлеген  
М.ҚАБДРАХМЕТОВА.

Қостанай қаласының №2 соты алаяқтық бой-
ынша кінәлі деп танылған 1972 жылы туған Ресей 
Федерациясының азаматына қатысты сот үкімін 
шығарды. 

«Багама Мама» ЖШС туристік фирмасының 
құрылтайшысы бола тұрып Д.Филатов ағылшындық 
«Baxter Vacations» демалыс клубы өкілі ретінде Қос-
танай қаласының тұрғындарын алдап, мол пайдаға 
кенелмек болған.  2009 жылдың маусымында Фи-
латов алдау жолымен қостанайлықтарға шетелдік 
демалыс клубына мүшелік рәсімдеуге уәде еткен. 
Берілетін сертификат құны 3 жылға 3 300 еуродан 

басталған. Сенімділік қарым-қатынасты пайдаланып,  
ол бес миллион теңгеден астам ақша қымқырған.

Сот үкімімен Денис Филатов ҚР ҚК 177 б. 4 б. 
«б» т. бойынша (алаяқтық) кінәлі деп танылып, жалпы 
тәртіптегі түзету колониясында 5 жыл 6 айға бас бос-
тандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасына 
кесілді.Сотталушының арбауынан бес адам зардап 
шеккен. Сот жәбірленушілер пайдасына бес миллион 
теңгеден астам қаражат (оның ішінде адвокат қызметі 
де бар), сонымен қатар олардың екеуіне 60-80 мың 
теңге көлемінде моралдық залал өндірді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Қ.МАРАТҚЫЗЫ

5 млн. теңгеден астам ақша өндірілді
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