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Бүгін біз еліміздің басты ұлттық мерекесі – Қазақстан Респу-
бликасының Тәуелсіздігі күнін атап өтеміз!

Атаулы мереке – Қазақстанның бүгіні мен болашағына деген 
азаматтық жауапкершілік пен ұлттық тұтастықтың нышаны. 

Тәу етер Тәуелсіздігіміз – ұлы бабаларымыздың сан ғасыр бой-
ғы мақсат-мұратының жемісі.

26 жыл бұрын, 16 желтоқсанда «ҚР Тәуелсіздігі туралы» Заң 
қабылданды. Құжатта еліміз өзін тәуелсіз, демократиялық және 
құқықтық мемлекет ретінде жариялады. 

Содан бері күрделі жолдан өттік. Қазіргі Қазақстан – қарқын-
ды дамушы, қуатты мемлекет. 

Бүгінгі мереке – Отанымыздың еркіндігі мен ертеңге деген 
сенімінің нышаны. Қазақстан халқы қысқа мерзім ішінде демокра-
тиялық, құқықтық және экономикасы үдемелі дамушы мемлекет 
құра білді. 

Осы күні Президентіміз, Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың есімімен тығыз байланысты жас мемле-
кеттің орасан жетістіктерін зор мақтанышпен паш етеміз. 

Еліміз Тәуелсіздік жылдарында Еуразияның беткеұстар ел-
дерінің, әлемдік державалардың қатарынан лайықты орын алды. 
Халықаралық аренадағы беделін айқындады. 

Сондықтан, тарихи таңда түрлене білген халқымыздың өт-
кен жолына құрметпен қараймыз.

Қазақстанның егемендігін нығайтуға Қарағанды облысының 
тұрғындары да қомақты үлес қосып келеді. Өтіп бара жатқан 
жыл экономикамыз бен әлеуметтік саладағы оң өзгерістерге 
толы болды. Агроөнеркәсіптік кешендегі көрсеткіштеріміз де 
жоғары. Баспаналар салынып, ауруханалар, білім беру ошақтары, 
мектепке дейінгі тәрбие беру орталықтары және өзге де әлеу-
меттік нысандар халық игілігіне жол тартты. Осының барлығы 
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан-
ның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолда-
уындағы тапсырмаларды орындау мақсатында жүзеге асуда.

Алдағы уақытта да әрбір қарағандылықтың еңбегі еліміздің 
экономикалық қуатын және саяси беделін, халықтың әл-ауқатын 
арттыруға бағытталған реформалардың сәтті жүргізілуіне 
септігін тигізе берсін.

Мемлекет басшысы атап өткендей, Қазақстан – ортақ үй-
іміз, бір ел, бір болашақ! Яғни, біздің күшіміз – бірлікте!

Сіздерді Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз!     

Баршаңызға зор денсаулық, баянды бақыт, жемісті еңбек, 
бейбіт әрі жарқын болашақ тілейміз. Әрбір шаңырақтан ауыз-
біршілік, ырыс-береке, шаттық арылмасын. Әрбір қазақстан-
дықтың еңбегі бақытты болашағымыздың кепілі болғай!  

Ерлан ҚОШАНОВ,
Қарағанды облысының әкімі.

Серік ӨТЕШОВ,
облыстық мәслихат хатшысы. 

  

Нұрқанат ҚАНАФИН,
«Орталық Қазақстан»

Алаш жерінде азаттық таңы атқалы – 26 жыл. Баба 
қазақ ғасырлар бойы аңсаған егемендікке қол жеткіздік. 
Ширек ғасырдан асыпты. Ұлы ұлттың жүздеген жылдар 
бойы күткені еді. Тәубе дейік. Қарағандыдағы Тәуелсіздік 
күніне арналған салтанатты жиынның шымылдығы кеше 
түрілді. Аймақ басшысы Ерлан ҚОШАНОВ қатысқан 
Кеншілер Мәдениет сарайындағы рәсімде еліміздің 
өркендеуіндегі үлесі толайым азаматтар құрмет биігінен 
көрінді.

Арқа жері – Елбасының еңбек 
жолы басталған мекен. Қараған-
ды – Тәуелсіздіктің тірегі. Жиында 
алғашқы сөзді алған облыс әкімі 
Ерлан Қошанов мейрамның маңыз-
дылығына тоқталды. 

– Тәуелсіздік күні – еліміздің ең 
ұлы мерекесі. Армандаған азаттық 
таңын қарсы алдық. Президент 
Нұрсұлтан Әбішұлы Тәңірдің ұлы 

сыйы – Тәуелсіздік екенін айтты. 
Егемендік жылдарында Қазақстан 
еңселі биіктерді бағындырды. Әри-
не, бір жеңнен қол, бір жағадан бас 
шығарған бірліктің арқасы. Қараған-
ды жері – ынтымақтың өлкесіне ай-
налды. Ынтымақ бар өңірден ырыс 
айналмайды. Достығымыз жараса 
берсін, – деді Ерлан Жақанұлы.

(Жалғасы 2-бетте).

Қазақстан Республикасының Президенті   
ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
наградаларымен наградтау туралы   

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
  1. Мемлекеттік және қоғамдық қызметте cіңірген еңбегі, елдің 

әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына, халықтар арасын-
дағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан елеулі үлесі 
үшін мыналар наградталсын:

«Парасат» орденімен

Көбеев Еркін Қиноятұлы – академик Е.А.Бөкетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университетінің ректоры.

Қоңырбаев Сейілхан  Оспанбайұлы – «Жараспай» ЖШС 
директоры, Қарағанды облысының Нұра ауданы.

Жалғасы 2-бетте.
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«АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ шахтала-
рындағы ереуіл аяқталды. 

Қарағанды облысы әкімі Ерлан 
Қошановпен және «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ атқарушы директоры Ва-
дим Басинмен кездесуден соң бірінші 
болып жер бетіне Қазақстан шахтасы-
ның кеншілері шыға бастады. Содан 
соң Шахтинск, «Тентек» және Ленин 
атындағы шахталардағы жұмыскерлер 
көтерілді. Сағат 01.00-ге қарай барлық 
кеншілер (420 адамға жуық) жоғарыда 
болды.

Кеншілерге жұмыс берушілер ұсын-
ған шарттар – барлық жерасты қыз-
меткерлері еңбекақсын 30%-ға көтеру 
мәселесі айтылды. Жер бетінде жұмыс 
істейтін көмір кәсіпорындары қызметкер-
лерінің жалақысын көбейту мөлшерін 
алдағы келіссөздер барысында Келісу 
комиссиясы анықтайтын болады. Ком-
панияның Көмір департаментінің барлық 

жұмыскерлеріне еңбекақы көлемінде бір 
реттік сыйақы төленетін болады.

Оған қоса, жұмыс берушілер 15 жел-
тоқсанды демалыс күні деп жариялап, 
жұмысқа 16 желтоқсаннан бастап кірісу 
туралы ұсыныс жасады.

Кеншілер арасында Шахтинск қала-
сы прокурорының қолы қойылған хат та-
ратылды. Хатта осы ереуілге қатысқаны 
үшін кеншілерді қылмыстық қудалаудан 
босату кепілдігі берілген. Сонымен қа-
тар, прокуратура органы қажет болған 
жағдайда осы мәселеге қатысты құқық-
тық қолдау көрсетуге дайын екендерін 
білдірді.

Құрамына ынталы топ мүшелері, 
кәсіподақ комитеттері, прокуратура өкіл-
дері, шахталардың директорлары, сон-
дай-ақ, облыс және АМТ басшылығы ен-
ген Келісу комиссиясы арқылы кеншілер 
жұмыс берушімен әлі де келіссөздерді 
жалғастырады.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі. 

 

«Құрмет» орденімен

Әшімов Ғалым Әбиханұлы – Қа-
рағанды облысының Теміртау қала-
сының әкімі

Бидайбаев Ноян Шайғабасұлы 
– «Облыстық туберкулезге қарсы дис-
пансері» КМҚ директоры, Қарағанды 
қаласы

Дрижд Николай Александрович 
– еңбек ардагері, Қарағанды қаласы 

Жабяк Игорь Васильевич – 
«Шанс» шаруа қожалығының бас-
шысы, Қарағанды облысының Абай 
ауданы

Календарев Ахат Нихатұлы 
– «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс 
Энерджи) ЖШС атқарушы директоры, 
Қарағанды облысының Абай ауданы

Қожамсейітов Сағындық – ең-
бек ардагері, Қарағанды облысының 
Жезқазған қаласы

Осин Шамиль Абзалетдинович 
– «Шығыс» шаруа қожалығының бас-
шысы, Қарағанды қаласы

Түкбаева Айман Бекболатқызы 
– «Мектеп - балабақша кешені» база-
сындағы Тірек мектебі» КММ дирек-
торы, Қарағанды облысының Балқаш 
қаласы

Шоқтаев Жақсылық Өтеубекұ-
лы – еңбек ардагері, Қарағанды об-
лысының Жезқазған қаласы

ІІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» 
орденімен

Ағаділов Жани Байкенұлы – 
«Караганда Энергоцентр» ЖШС қа-
зандық цехының қазандық машинисті, 
Қарағанды қаласы

Аксенов Валерий  Иванович 
– «Kazakhmys Smelting (Қазақмыс 
Смэлтинг)» ЖШС Балқаш мыс қорыту 
зауыты мыс қорыту цехының балқы-
тушысы, Қарағанды облысының Бал-
қаш қаласы

Китаев Игорь Анатольевич – 
«АрселорМиттал Теміртау» Конвер-
тер цехының болат қорытушысы, Қа-
рағанды облысының Теміртау қаласы 

Молдайтов Болат Орданұлы – 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ Көмір 
департаменті «Шахтинск» шахтасы-
ның учаскесінің проходчигі, Қараған-
ды қаласы

Төлебаев Мұхаметқали  Нұрах-
метұлы – «Бірлік 2006» ЖШС ме-
ханизаторы, Қарағанды облысының 
Осакаров ауданы

«Ерен еңбегі үшін» медалімен

Ағымбаев Еркебұлан Мүлікұлы 
– «Қарағанды облысының мәдениет, 
мұрағаттар және құжаттама басқар-
масы» ММ басшысы

Айтжанов Қазбек Құрманғалиұ-
лы – «Энергия» фирмасы ЖШС бас 
директорының кеңесшісі, Қарағанды 
қаласы

Аманбаев Марат Жомартұлы – 
еңбек ардагері, Қарағанды қаласы

Әлімжанов Мүсіркеп – Қараған-
ды облысының «Тоқырауын тынысы» 
Ақтоғай аудандық газетінің редакция-
сының тілшісі

Бадина Юлия Викторовна – 
«Нұр Отан» партиясы» қоғамдық бір-
лестігінің Қарағанды қалалық филиа-
лы төрағасының бірінші орынбасары

Бегімов Қайрат Баяндыұлы – 
«Қарағанды облысының энергетика 
және тұрғын – үй коммуналдық ша-
руашылық басқармасы» ММ басшысы

Жауқасынов Жетпіс – «Нұрқа-
бай» шаруа қожалығының басшысы, 
Қарағанды облысының Ұлытау ауда-
ны

Жекебаев Иманжан – еңбек ар-
дагері, Қарағанды облысының Шет 
ауданы

Ибраев Амантай Темірбайұлы – 
«Қарағанды академиялық музыкалық 
комедия театры» КМҚК басшысы Қа-
рағанды қаласы 

Кармысова Ярашык – «Ардагер-
лер ұйымы» республикалық қоғамдық 
бірлестігінің Приозерск қалалық фи-
лиалының төрағасы, Қарағанды об-
лысының Приозерск қаласы

Қасембаева Гүлнара Калиқызы 
– «Қарағанды облысының ішкі саясат 
басқармасы» ММ басшысының орын-
басары

Көкетай Темірғали Әбілдаұлы – 
еңбек ардагері, Қарағанды қаласы

Мейрамбеков Зейнолла – еңбек 
ардагері, Қарағанды қаласы

Нукина Шайза Смағұлқызы – 
«Сәкен Сейфуллин атындағы Қара-
ғанды облыстық қазақ драма театры» 
КМҚК  әртісі

Омаров Ғабдрахман Игілікұлы 
– Қарағанды облысының Жаңаарқа 
ауданының әкімі

Омаров Қайырбек Қойшыбайұ-
лы – «№4 жалпы білім беретін мек-
теп» КММ директоры, Қарағанды об-
лысының Саран қаласы

Савидов Николай Владимиро-
вич – «Электр жүйесімен қамтамасыз 
ету» Жезказган АҚ Балқаш қаласын-

дағы филиалының кезекші электро-
монтері, Қарағанды облысының Бал-
қаш қаласы

Садықанов Жәнібек  Махмұтұ-
лы – «Қазақстан» республикалық те-
лерадиокорпорациясы» АҚ Қараған-
ды облыстық филиалы директорының 
орынбасары

Степаненко Анатолий Григорь-
евич  – «Велосипед спорты бойынша 
Олимпиадалық резервтің балалар 
мен жасөспірімдердің облыстық ма-
мандандырылған мектебі» КММ бас-
шысы, Қарағанды қаласы

Хамзин Мәуен – еңбек ардагері, 
Қарағанды қаласы

Юн Александр Борисович – 
«Kazakhmys Holding (Қазақмыс Хол-
динг)» ЖШС басқарушы менеджері, 
Қарағанды қаласы

«Шапағат» медалімен

Алтынбеков Бекзат Комарұлы 
– «Жезқазған Бизнес және көлік кол-
леджі» жеке меншік директоры, Қара-
ғанды облысының Жезқазған қаласы

Баширова Татьяна Павловна 
– «Қалалық алғашқы  медициналық- 
санитарлық көмек орталығы» ЖШС 
директоры, Қарағанды қаласы

Жақыпбекова Гүлнәр – Ахмет-
жанқызы – «Қаражал қаласының 
орталық ауруханасы» КМК әйелдер 
босандыру бөлімінің акушері, Қара-
ғанды облысының Қаражал қаласы

Жұмақаев Мереке Нұрғалиұ-
лы – Қарағанды облысының «Бұқар 
жырау ауданының орталық аудандық 
ауруханасы» КМК хирургия бөлімінің 
меңгерушісі

Көлбаев Бейсен – Қарағанды об-
лысының «Жезқазған қаласының ор-
талық ауруханасы» КМК эндоскопия 
бөлімшесінің меңгерушісі

Оразбекова Мәрияш – «Облыс-
тық туберкулезге қарсы диспансері» 
КМК Жезқазған бөлімшесінің дәрігер 
фтизиатрі, Қарағанды облысының 
Сәтбаев қаласы 

«Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері» құрметті атағына

Әлімханов Жағыпар Төлеуханұ-
лы – еңбек ардагері, Қарағанды об-
лысының Шет ауданы

Омарбекова Рымбала – еңбек 
ардагері, Қарағанды қаласы

 
Қазақстан Республикасының 

Құрмет грамотасымен

Әжібек Файзолла Жәнібекұлы 
– «Жезбұлақ» КМК абонент бөлімінің 
басшысы, Қарағанды облысының 
Ұлытау ауданы

Әлімжанов Ерғазы Әубәкірұлы 
– «Оқушылар сарайы»  КМҚК «Белая 
ладья» шахмат клубының жетекшісі, 
Қарағанды облысының Балқаш қала-
сы

Гамидов Руслан Ильясович – 
«Қарағанды академиялық музыкалық  
комедия театры» КМҚК балет әртісі, 
Қарағанды қаласы

Ерманова Майра Жұратбекқы-
зы – «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС 
Филиалы -«Жезқазғантүстімет» ӨБ 
Байыту-өндірістік кешенінің флотато-
ры, Қарағанды облысының Жезқазған 
қаласы

Мутай Батарбек – «Kazakhmys 
Distribution» (Қазақмыс Дистрибьюшн) 
ЖШС Жылусумен жабдықтау цехы-
ның слесарі, Қарағанды облысының 
Балқаш қаласы

Мұсабеков Ерсін  Кәрібайұлы – 
«Облыстық «Орталық Қазақстан» га-
зеті редакциясы» ЖШС директор-бас 
редакторының орынбасары, Қараған-
ды қаласы

Оспанов Талғат Мәжитұлы – Қа-
рағанды облысының «Қарқаралы ау-
данының орталық ауруханасы» КМК 
емдеу ісі жөніндегі меңгерушісі

Рымбекова Гүлфайруз Серік-
қызы – «Қарағанды облысы әкімінің 
аппараты» ММ хатшылықтың бас ма-
маны 

Сағынтаева Сания Жылғоды-
қызы – Қарағанды облысының «Сәт-
баев қаласының №1 мектеп-гимна-
зиясы» КММ орыс тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі

Чугунов Борис Васильевич – 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ Көмір 
департаменті «Саран» шахтасының 
машинисі, Қарағанды қаласы 

Шаповалов Виталий  Владими-
рович – «АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ Көмір департаменті «Спецшахто-
монтаждегазация» басқармасының 
машинисі, Қарағанды қаласы

2. Осы Жарлық қол қойылған күні-
нен бастап қолданысқа енгізіледі.

Н.НАЗАРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының    

Президенті.

Астана, Ақорда,
2017 жылғы 5 желтоқсан

 
 

(Соңы. Басы 1-бетте.)

(Соңы. Басы 1-бетте)

Жиын барысында Елбасы 
Жарлығына сәйкес, аймақтың 
саяси және қоғамдық өміріне 
белсене араласып, елдің әлеу-
меттік-экономикалық және мә-
дени дамуына елеулі еңбек сіңір-
ген, ұлттар арасындағы достық 
пен ынтымақтастықты нығайту-
ға қосқан сүбелі үлесі үшін бір-
қатар азаматтар мемлекеттік наг-
радаларға ие болды.

Қарағанды мемлекеттік уни-
верситетінің ректоры Еркін Кө-
беев, Нұра ауданындағы «Жарас-
пай» ЖШС директоры Сейілхан 
Қоңырбаев «Парасат» орденін 
өңіріне жалтырата тақты. 

Сондай-ақ, «Құрмет» ордені-
не Теміртау қаласының әкімі 
Ғалым Әшімов, облыстық ту-
беркулезге қарсы диспансер ди-
ректоры  Ноян Бидайбаев, Қа-
рағанды облысының Құрметті 
азаматы Николай Дрижд, Абай 
ауданындағы «Шанс» шаруа қо-
жалығының жетекшісі Игорь 
Жабяк, «Қазақмыс Энерджи» 
ЖШС атқарушы директоры Ахат 
Календарев,  жезқазғандық еңбек 
ардагері Сағындық Қожамсейі-
тов, Қарағандыдағы «Шығыс» 
шаруа қожалығының жетекшісі 
Шамиль Осин, облыстық мәсли-
хат депутаты Айман Түкбаева, 
Жезқазған қаласының өкілі, ең-
бек ардагері Жақсылық Шоқтаев 
ие болды.

«Шапағат» медаліне шара-
патты ісімен биіктен көрінген 
азаматтар ие болды. Облыстық 
мәслихат депутаты Бекзат Ал-
тынбеков, қалалық бастауыш 
медициналық-санитарлық көмек 
орталығының директоры Татьяна 
Баширова, Қаражал қалалық ор-
талық ауруханасының перзентха-
на бөлімінің акушері Гүлнәр Жа-
қыпбекова, Бұқар жырау орталық 
аудандық ауруханасының хирур-
гия бөлімінің меңгерушісі Мере-
ке Жұмақаев, Жезқазған қалалық 
орталық ауруханасы эндоскопия 
бөлімшесінің меңгерушісі Бей-
сен Көлбаев, облыстық туберку-
лезге қарсы диспансер Жезқазған 
бөлімшесінің фтизиатр-дәрігері 
Марияш Оразбекова марапатта-
лушылар қатарынан орын алды.

«Қазақстанның еңбек сіңір-
ген қайраткері» атағы Қараған-
ды қаласының Құрметті азаматы 
Рымбала Омарбекова және еңбек 
ардагері Жағыпар Әлімхановқа 
табысталды.

Жиында ІІІ дәрежелі «Ең-
бек даңқы» ордені, «Ерен еңбегі 
үшін» медалі және «Құрмет» гра-
моталары тапсырылды. Ғұмыр 
бойғы еңбектері еленген аза-
маттардың биігіне «Бәрекелді!» 
дедік. Басылым басшысының 
бірінші орынбасары Ерсін Мұса-
бек марапат иеленушілер қатары-
нан орын алғаны – көзіқарақты 
оқырман олжасы деп білеміз. 

Туған жер, туған ел құрметі-

нен артық мәртебе болмас?! Сал-
танатта үш азамат Қарағанды 
облысының Құрметті азаматы 
атанды. 

Азамат – ізетімен көркем. 
«Ұлық болсаң, кішік бол». Облыс 
әкімі Ерлан Жақанұлы қазыналы 
өлкенің тумасы, мемлекет және 
қоғам қайраткері, Ұлы Отан со-
ғысының ардагері Камали Дүй-
сембеков ағамызға Құрметті 
азамат атағын тапсыру үшін сах-
надан түсті. Өсетін елдің баласы-
ның өнегесін танытты.

«Халық қаhарманы», армия 

генералы Мұхтар Алтынбаев 
ағамызға облыстың Құрметті 
азаматы атағы берілді. Лайық-
ты марапат екені сөзсіз. Гене-
ралдың үлкен өмірге сапары 
көмірлі өлкеден басталғаны 
белгілі. 

– Жерлестеріме мың ал-
ғыс. Бұл құрмет – маған көр-
сетілген зор сенім деп білемін. 
Мен алғаш осы жерден көкке 
көтерілдім. Сыйдың үлкенін 
Қарағанды жұртынан көргені-
ме ризамын, – деді генерал. 

Чемпион Геннадий Голов-
кин де Құрметті азамат атану 
мәртебесіне ие болды.

– Бүгін үш батыр Қараған-
ды облысының Құрметті аза-
маты атанды. Бірі – өздеріңіз 
білетін сыйлы ағамыз Камали 
Жұматайұлы. «Халық Қаһар-

маны», генерал Мұхтар Ал-
тынбаевтың орны бір бөлек. 
Және әлем танитын Геннадий 
Головкинге Құрметті азамат 
атағын берудің орайы келіп 
тұр. Жұрт білетіндей, Генна-
дий кезекті жекпе-жегіне да-
йындалу үшін жаттығу жиы-
нында жүр. Бұйыртса, Қара-
ғандыға келеді деп ойлаймын. 
Салтанатты рәсімде атақты 
тапсырамыз, – деді әкім.

Мәні мен салмағы келіс-
кен салтанаттың көркін әдемі 
ән мен әсем би аша түсті. Еге-
мендіктің тойына арналған 
жиын концерттік бағдарлама-
мен қорытындыланды.

Суреттерді түсірген 
Д.КУЗМИЧЕВ.



Тәуелсіздік – тарихи сәт. Мемлекет 
Тәуелсіздігінің тарихи маңызын түсіну 
үшін халықтың және саяси элитаның ел 
тағдырына және оның даму келешегіне 
деген жауапкершілікті толығымен мойы-
нына алуы және оның қажеттілігін ұғы-
нуы маңызды. 

Бүгінгі таңда қазақстандық қоғамның 
жаңа кезеңінде бізді егеменді мемле-
кеттің ұлттық стратегиялық басымдық-
тарын әрі қарай толыққанды іске асыру-
ға қатысты маңызды міндеттер күтіп тұр. 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы әлеуметтік-
экономикалық дамудың негізі ретінде 
қоғамның негізгі озық идеологиялық, 
рухани, аксиологиялық тұжырымда-
маларын жетілдіру қажеттігін алға 
тартады. Бұл ретте, Елбасы қоғамдық 
сананы жаңғырту бойынша алты ірі жо-
баны ұсынады.  Бұл міндеттерді шешу 
Қазақстанның академиялық қоғамдас-
тығының жауапкершілік саласымен тіке-
лей байланысты. Біртұтас ұлтты қалып-
тастыруға бағытталған елдегі мәдени 
және гуманитарлық дамудың маңызды 
мәселелерін шешуде білім беру мен ғы-
лымның маңыздылығы артады.

Елбасының бастамасымен жүзеге 
асырылатын қазақ тілін латын графи-
касына кезең-кезеңмен көшіру жаңғыру-
дың маңызды аспектілерінің бірі болып 
табылады. Объективті терең негізге ие 
мемлекеттік тіл әліпбиін реформалау 
Қазақстанның қазіргі әлеуметтік-саяси 
өміріндегі ең маңызды оқиғалардың бірі 
саналады. Ең алдымен, ол жаһандық 
әлемдегі экономикалық және техноло-
гиялық дамудың жеделдетілген шарт-
тары ретінде негізгі алғышарттар -- мә-
дениет ашықтығы, компьютерлік сауат-
тылық, шет тілдерін білу, Қазақстанның 
жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арт-
тыруға бағытталған. Коммуникативтік 
және ғылыми әлем кеңістігінде басты 
басымдық ретінде латын графикасын 
енгізу осы мәселелерді шешу тиімділігі-
не оң әсер етуі мүмкін, мемлекетіміздің 
әлемдік ғылыми ақпарат пен байланыс 
кеңістігіне біріктірілуін едәуір жеңілде-
теді және жылдамдатады. Мемлекеттік 
тілді жаңғырту ұлттық өзіндік сәйкестік 
пен мемлекеттілікті дамыту мен нығай-
туда, мемлекет пен қоғамның жасампаз 
эволюциялық дамуында маңызды фак-
торлардың бірі болуы тиіс.

Сондықтан, Е.Бөкетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университетінің 
ұжымы Қазақстан халқы үшін аса ма-
ңызды стратегиялық бастаманы толы-
ғымен қолдайды. Университет оқыту-
шылары мен ғалымдары латын графи-
касын енгізу, талқылау және дайындау 
бойынша жобаны жүзеге асыру, латын 
әліпбиіне кезең-кезеңмен көшу үрдіс-
теріне белсенді түрде атсалысуда.

Университетте «Қазақ тілінен латын 
графикасына кезеңдік көшу» бағыты 
бойынша құрылған жобалық офиста 
ғалымдарымыз облыстық тілдерді да-
мыту жөніндегі басқарма өкілдерімен 
бірлесіп жұмыс атқаруда. «Қазақ тілін 
латын графикасына көшіру және дамы-
ту орталығы» ашылды. Жетекші оқыту-
шы-филологтардан шыққан спикерлер 
латын әліпбиі турасында түсіндірме 
жұмыстарын жүргізіп, мемлекеттік тілді 
латындандырудың өзекті мәселелері 
бойынша қоғамдық пікірталастарға 
және латын әліпбиіне көшудің нақты 
міндеттерін, болашағын талқылап, тұ-
жырымдауға қатысуда.

«Латын графикасы» пәні универ-
ситет педагогтарымен әдістемелік тұр-
ғыдан толық қамтамасыз етіліп, уни-
верситеттің филология, тарих, химия, 
философия және психология факуль-
теттерінің оқу үдерістеріне енгізілді. 
Бұл жаңа әліпбиді меңгерген білікті пе-
дагогикалық кадрлар мен мамандарды 
даярлауға мүмкіндік береді. Жаңа әліп-
биді пайдалану мен бейімдеуге қатысты 
техникалық мәселелерді тиімді шешуді 
қамтамасыз ету аса маңызды перспек-
тивалы міндет болып табылады. Осы 
мақсатпен ҚарМУ математика факуль-
тетінің ғалымдары кирилше жазыла-
тын қазақ әліпбиін латын графикасына 
ауыстыратын авторлық бағдарлама жа-
сады.

1991 жылдың 16 желтоқсанында Тәуелсіздіктің ақ таңы арайлап атты. Хал-
қымыз айтулы күнді ғасырлар бойы аңсаған еді. Осы күні халықтың ерік-жігерін, 
өзін-өзі билеу құқығын білдіретін «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңы қабылданып, күшіне енді. Бұл заң 
толық беделге ие тәуелсіз, демократиялық және құқықтық мемлекет ретінде 
Қазақстанның қазіргі әлемдегі орны мен рөлін растайтын шешім болды. Заң ая-
сында халықтың ұлттық мүдделері қорғалды, ұлттардың өзін-өзі басқару құқы-
ғына және жеке тұлғалардың құқығы мен бостандығына басымдық берілді, саяси 
тұрақтылық пен ұлтаралық келісім салтанат құрды.

Жақын арада мектептер мен жоға-
ры оқу орындарында латын графикасы 
негізіндегі жаңа қазақ әліпбиін экспери-
мент ретінде енгізу жоспарлануда. Осы 
үдерісті сапалы оқу-әдістемелік қамта-
масыз ету, сондай-ақ, білікті педагоги-
калық кадрларды дайындау аса қажет. 
Теориялық зерттемелер мен педагоги-
калық тәжірибеге ие ҚарМУ ғалымдары 
жаңа буынға оқулықтар құрастыруға 
және жаңа көзқарасқа ие білімді, білікті 
мамандар, бірінші кезекте мұғалімдерді 
даярлауға дайын.

Қарағанды мемлекеттік универси-
тетінің математик мамандары айтар-
лықтай жұмыстар атқарды, факуль-
теттің 8 мамандығы үшін алгебра, мате-
матика, дифференциалдық теңдеулер 
бойынша латын графикасы негізінде 
үш оқулық жасады. Олар жақын ара-
да жарияланатын болады. Біздің ға-
лымдарымыздың, тіл мамандарының 
біліктілігі, көп жылғы жұмыс тәжірибесі 
ел мүддесі үшін, жарқын болашақ үшін 
атқарылатын латын әліпбиіне кезең-ке-
зеңмен көшу үдерісіне игі әсер етеді деп 
сенеміз. Жоғары оқу орнының ғалым-
дары мен оқытушылары жаңа техно-
логиялардың мүмкіндіктерін пайдалана 
отырып тәжірибе алмасуға, латынша 
жазылатын қазақ тілінің орфографиясы 
мен графикасын оқытуға байланысты 
қашықтықтан үйрету курсын ұйымдас-
тыруға, лингвистикалық және құқықтық 
сараптама өткізуге дайын. Теориялық 
зерттеулері бар және оқыту тәжірибесін 
жетік меңгерген университет ғалымда-
ры жаңа ұрпаққа оқулықтар шығаруға, 
жаңа қоғамның мамандарын, ең алды-
мен, мұғалімдерді даярлауға тікелей 
атсалысады.

Бүгінгі таңда гуманитарлық білімнің 
маңыздылығы және оның сапасының 
артып келе жатқаны анық. Елбасымыз 
толыққанды гуманитарлық білім беру са-
пасын арттыруға жағдай жасау, гумани-
тарлық интеллигенцияны қолдауға көп 
көңіл бөледі. Осы мақсатта мемлекеттік 
тілде ең жаңа және ең құнды жаһандық 
гуманитарлық білімнің маңызды ресурс-
тық базасын құру ұсынылды. Әлемдегі 
ең үздік 100 оқулықтың қазақ тіліне ау-
дарылуы алдағы 5-6 жылда мультип-

бойынша туристерге арналған жолнұс-
қалар әзірленуде. «Киелі Қазақстан» 
көшпелі көрмесі ұйымдастырылған.

Қарағанды облысының тарихи-
мәдени ландшафттарын ұлттық мұра 
нысандары ретінде көркем-виртуалдық 
түрде ұсынатын «Ұшар биіктіктегі Са-
рыарқаның тарихи-мәдени ескерткіш-
тері» немесе «Архелогтың ұшар көзі» 
жобасы ерекше қызығушылық туды-
рады. Ұшқышсыз биіктіктен тіркеу, 
электрондық құжаттау, заманауи фо-
тограмметрия мен геомағлұмат жүйе-
лерінің мүмкіндіктерін, ескерткіштердің 
3D модельдерін, киелі жерлердің вир-
туалды понорамаларын қолдану олар-
дың кешенді сақталуын және мұражай, 
көрме кеңістігі мен туризмде тиімді қол-
дануға мүмкіндік береді.

ҚарМУ-дың дамыған ғылыми-ака-
демиялық инфрақұрылымы ұлттық мә-
дени-тарихи мұраларды сақтау мәселе-
лерін кешенді әрі жүйелі түрде шешуге 
мүмкіндік беретінін айтып өту қажет. 
Пәнаралық байланыс арқасында әдеби 
өлкетану қарқынды дамытылуда, оның 
аясында «Жидебай Қожаназарұлы. Ер 
есімі ел есінде», «Бұқар жырау» жинақ-
тары жарық көрді.

Экономика факультетінің ғалымда-
ры туристік саланы ұзақ мерзімдік да-
мыту мақсатында Қазақстан Республи-
касының брендін қалыптастыру бойын-
ша атқарылып жатқан жұмыстарға бел-
сене атсалысуда. Биология-география 
факультетінің оқытушылары Орталық 
Қазақстанның биоалуантүрлілігін сақ-
тау және зерттеу бойынша жұмыстарын 
жалғастыруда. Аталған жобалардың 
жүзеге асырылуы, ең алдымен, жас-
тардың патриоттық санасының жоғарғы 
деңгейін қалыптастыру, қоғамдағы аза-
маттық жауапкершілік пен сәйкестікті 
нығайту сынды университеттік білім 
беру міндеттеріне кіретін жалпыұлттық 
патриотизмді нығайтуға бағытталған. 
Жас ұрпақ қоғамның маңызды страте-
гиялық ресурсы саналады. Жастары-
мыздың серпінді жаһанданған әлемге 
бейімделуі, өзінің мәліметтік және кәсі-
би жұмылғыштығын қамтамасыз ете 
алу қабілеті тәуелсіз Қазақстанның ал-
дағы позициясын нығайтуға кепіл бола 
алады. Елбасының пікірі бойынша, ха-
лықтың тарихи санасының өзегі ретін-
де «жалпықазақстандық мәдениетті» 
дамыту жас қазақстандықтарды тәрбие-
леудің ажырамас бөлігі болып табыла-
ды.

Бұл орайда ҚарМУ үлкен әлеуетке 
ие. Университет студенттері еліміздің 
қоғамдық-саяси даму мәселелерін тал-
қылауға, ҚарМУ Студенттік Парламенті 
мен Баспасөз орталығының, Дебат клу-
бының жұмысы барысында, универси-
теттік және аймақтық акциялар аясын-
да, «Жастар әлемі – Мир молодежи» 
атты университет газетінің беттерінде 
өздерінің азаматтық позицияларын көр-
сетуге, қалыптастыруға мүмкіндіктері 
бар. Біздің жастарымыз университетте 
өткізілетін көптеген акцияларда, дөңге-
лек үстелдерде өзекті әлеуметтік-сая-
си мәселелерді талқылауға қатысады, 
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының құн-
дылықтарын бойларына сіңіреді. ҚарМУ 
студенттері университет ұсынып отыр-
ған бар мүмкіндікті толық пайдаланып, 
сананы жаңғырту қағидаттары – ашық-
тық, прагматизм, бәсекеге қабілеттілік, 
отансүйгіштік олардың басты ұстаным-
дарына айналады деп сенемін.

Қоғамның гуманитарлық саласын 
нығайту және дамыту, мемлекеттің ма-
ңызды үдемелі тарихи дамуының ма-
ңызды факторы саналатын ұлттық мә-
дениеттің жасампаз және біріктірушілік 
ролін орнықтыру, жаңа заманның жа-
һандық білім әлемінде табысты түрде 
бәсекеге түсе алатын Қазақстанның 
жаңа ұрпағын тәрбиелеу – универси-
теттің Тәуелсіз Қазақстанның заманауи 
әлеуметтік-саяси дамуының маңызды 
үрдістеріне қосқан үлесі болып табыла-
ды.

ликациялық нәтиже береді, білім сала-
сында жаһандық бәсекелестікке бейім-
делген қызметкерлерді, студенттерді 
даярлауды қамтамасыз етеді. Аталған 
мәселені шешу аудармашы кадрлар 
мен профессорлық-оқытушылар құра-
мын тиімді пайдаланумен, авторлық 
құқық мәселелері, оқу-әдістемелік бағ-
дарламаларды әзірлеу мәселелерімен 
байланысты. Бұл филологтардың, тіл 
мамандарының, заңгерлердің, оқыту-
шылардың біріктірілген жұмысын талап 
етеді. Ғылыми-техникалық және адами 
ресурстарға ие ҚарМУ факультеттерінің 
тармақталған желісі жаңа, әлеуметтік 
және жеке маңызды гуманитарлық білім 
қалыптастыруда кешенді тәсілдемені 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Ғылыми зерттеулер тілінің то-
лыққанды меңгерілуін қамтамасыз 
ету, оның терминологиялық базасын 
жетілдіру және біріздендіруге байла-
нысты университетте бакалавр мен ма-
гистр дәрежесін дайындауда бес негізгі 
мамандық бойынша үштілді термино-
логиялық сөздіктер әзірленіп, басылып 
шығарылады. Университетте жылдан 
жылға үштілді кадрларды даярлау ау-
қымы кеңеюде.

«Туған жер», Қазақстанның сак-
ральдік географиясы, жаһандық әлем-
дегі қазіргі заманғы қазақстандық мәде-
ниет сынды Елбасы бекіткен көптеген 
жобалар ел келешегін ұтымды жобалау 
үшін керек, мәдени-тарихи құндылық-
тар өзектілігін арттыру қажеттілігімен 
тығыз байланысты. Міне, осы жобалар 
тұлғалық және ұлттық сананың тарихи 
жағынан тұрақты жаңғыруының негізі 
болуы керек. Е.А. Бөкетов атындағы 
ҚарМУ-дың тарих факультетінің ғы-
лыми-педагогикалық және қоғамдық-
ағартушылық ісі Қазақстанның ежелгі 
мәдени мұрасын, «әр ұлтты жеке да-
ралардың тобы емес, жеке ұлт ретінде 
қалыптастыратын мәдени-генетикалық 
кодтың» негізі ретінде халықтың объ-
ективті, құндылықты толыққанды тари-
хи жадын сақтаумен бірге зерттеумен, 
қалпына келтірумен тығыз байланысты. 
Осыған орай, қазіргі қазақ этносының 
ежелгі бастауы құрылған көне Сарыарқа 
аумағындағы тарихи-мәдени үрдістерді, 

этно-әлеуметтік және этно-мәдени ара-
қатынастар мен өркениеттік дамуды 
зерттеу мен қалпына келтіру жұмыста-
рымен байланысты ҚарМУ-дың зерттеу 
жұмыстары өте маңызды саналады. 
Біздің тарихшылар археологиялық, із-
деу-барлау және тұрақты зерттеулердің 
көпжылдық тәжірибелеріне, бірегей ар-
хеологиялық, палеэтнографиялық және 
тарихи-географиялық дереккөздерге 
сүйене отырып, өткен күннің маңызды 
беттерін анық қалпына келтіруде; Қа-
зақстанның Еуразияның тарихи тағды-
рында қандай орын алғаны анықталып 
келеді.

«Қазақстанның киелі жерлері» не-
месе «Қазақстанның сакральдік геог-
рафиясы» жобасы халықтың жалпыұлт-
тық киелі жерлермен ортақ рухани 
байланысын, біртұтас ұлттық сәйкестік 
алаңын құруға бағытталған. ҚарМУ ға-
лымдары Сарыарқаның киелі жерлерін 
зерттеуде бірегей тәжірибеге ие. Қазіргі 
таңда «Ежелгі Еуразия өркениеттері жү-
йесіндегі Сарыарқаның археологиялық 
мәдениеттері» жобасы жасалған. Ол 
археологиялық зерттеу жұмыстарының 
жаңа сапалы деңгейге шығуын қамта-
масыз етпек.

Университет қабырғасында Орта-
лық Қазақстанның ежелгі тарихи-мәде-
ни мұрасын дәріптеу және насихаттау 
бойынша, тарихи және ұлттық сана-
сезімнің өсуі мен ұлы тарихи өткенге 
жеке тұлғаның қатысын сезіндіретін, 
жеке тұлғаға маңызды игілік ретінде та-
рату бойынша игілікті жұмыстар атқары-
лып жатыр. Тарихшылар облысымызда-
ғы өлкетану мен экологиялық туризмнің 
дамуына зор үлес қосуда, жаңа туристік 
маршруттар әзірлеп, туризм дағдысына 
өзіндік экскурсиялық бағдарламалар 
енгізуде. Осылайша, мәдени-тарихи мұ-
раны дәріптеу мен жаппай экологиялық 
және этнографиялық туризмді дамыту 
үшін ғалымдар жасап шығарған Орта-
лық Қазақстанның бірегей және эпо-
нимдік ескерткіштерінің атласы үлкен 
маңызға ие. Жаңа интерактивті техно-
логиялардың қолданысымен Сарыарқа-
ның тарихи-мәдени мұра ескерткіштері 
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Тәу етер Тәуелсіздік күні қарсаңында Инновациялық 
технологиялар колледжінің оқытушылары мен сту-
денттері республикаға аты мәлім ардагер ұстаз, техни-
ка ғылымдарының докторы, профессор, экология, адам 
қауіпсіздігі және табиғат ғылымдары халықаралық ака-
демиясының академигі Николай ДРИЖДІ мерекесімен құт-
тықтап барды. 

Айта кету керек, бұл игі баста-
ма аталған колледждің директоры 
Нұрбибі Смағұлованың ұйытқы 
болуымен жүзеге асқан болатын. 
Николай Александрович студент-
терді өзі қызмет ететін «Пайдалы 
қазбалар мен кен орындарын иге-
ру» кафедрасында қарсы алды. 
Егде тартқан жасына қарамастан, 
ардагер ұстаз күні бүгінге дейін оқу 
орны қабырғасында еңбек етіп, 
тәжірибесімен бөлісуде. Профес-
сор студенттерге еңбек жолының 
қалай басталғанын айтып, еткен 
еңбегі мен жеткен жетістіктері 
туралы сөз қозғады. Болашақ 

мамандарға ақ жол тілеп, биік бе-
лестерді бағындыруға талпыну ке-
ректігін жеткізді. Колледж студент-
тері ардагерге көкейіндегі сұрақта-
рын қойып, тұшымды жауап алды. 
1 курс студенті Оксана Кудряшова 
«Атамекен» атты өлеңді нақышы-
на келтіре орындап, ақсақалдың 
ақ батасын алды. Өз кезегінде 
Нұрбибі Смағұлова мен ұстаздар 
қауымы, студенттер ғалымға қыл-
қалам туындысын ұсынып, зор 
денсаулық және ұзақ ғұмыр тіледі.

Айзада БҮРКІТҚЫЗЫ,
колледж директорының 

орынбасары.

Тарихи маңызы зор 
Тәуелсіздік күнінің мән-
мағынасы – тереңде. Бұл 
– Ұлы Даламыздың үкілеген 
үміті орындалған, жады-
мызда мәңгі тұрақтаған 
айшықты күн! Азаттық 
аңсаған Алаш Арыстары-
ның жанқиярлық ерлігін 
Желтоқсан оқиғасына 
қатысқан жастар жалғап 
әкетті. Сөйтіп, өрендердің 
батырлығы мен өршілдігі 
тарихымызда өшпестей із 
қалдырды.
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 Бабаларымыз аңсаған осынау 
тәуелсіздік жылдары біз жоғары 
жетістіктерге қол жеткіздік. Елба-
сының көрегендігі, Қазақстанның 
ЕҚЫҰ төрағалық етуі – дүние жүзі 
қауымдастығының алдында абыро-
йымызды асқақтатты. Халқымыздың 
тыныштығы сақталып, ел қауіпсіздігі 
қамтамасыз етілді. Ұлтымыздың 
салты мен дәстүрі, ішкі және сырт-
қы саясаты үдеу үстінде. Көпұлтты 
жұртымыздың бірлігі мен достығына 
өзге мемлекеттер қызыға қарайды, 
мойындайды. Демек, бейбітшілік пен 
татулықтың белгісіндей болған Қа-
зақстанның даму қарқынына сүйсі-
неді. Халқымыздың соқпақтардан 
сүрінбей, қарымды қадамдар жасауы, 
мемлекетіміздің іргесінің мықтылығы,  
дамуының нығая түсуі – мәртебемізді 

көтеріп келеді.
Онымен қоса, Астанада "ЭКС-

ПО-2017" халықаралық мамандан-
дырылған көрмесінің өткізілуі ме-
рейімізді үстем етті. Көрме иннова-
циялық идеялармен бөлісудің өзгеше 
платформасы, әлемнің экономика-
лық, технологиялық және мәдени 

жетістіктерімен танысудың бірегей 
мүмкіндігі болды. Экономиканы әр-
тараптандыру мен шағын және орта 
бизнесті дамыту жолында қуатты 
серпін берді.

Ең бастысы, Отанымыз, мемле-
кеттік рәміздеріміз біздер үшін аса 
қадірлі. Ата заңымыз адам өмірін, 

құқығы мен бостандығын басты құн-
дылық етті. Бұл әрине, ең қымбат қа-
зынамыздың қастерлі көрінісі.

Сондықтан, бүгінгі таңда, 
тәуелсіздік жолында қаншама қиын-
дықтарды басынан өткерген еліміздің 
гүлденуіне, қарыштап дамуына аян-
бай үлес қосу, бабалар мұратын ту 
ету, орындау, тәуелсіздігімізді құрмет 
тұту – біздің борышымыз, болашақ-
тың парызы, келер ұрпақтың міндеті.  

 Дана ӘЛИЕВА,
О.Жәутіков атындағы 

№1 қазақ орта мектебі
директорының орынбасары.

ҚАРҚАРАЛЫ ауданы.

(Сурет ғаламтордан алынды).

Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігі күні қарсаңында Қара-
ғанды  қаласындағы «Балбөбек» ба-
лабақшасының басшысы А.Китано-
ваның басшылығымен «Тәуелсіздік 
– тірегім!» тақырыбымен бірқатар 
шаралар жүзеге асырылуда. Мұн-
дағы мақсат – мектеп жасына 
дейінгі балаларды елін, жерін сүюге, 
тәуелсіздікті бағалай білуге, әділетті 
болуға тәрбиелеу. 

Қай заман болсын, адамзат 
алдында тұратын басты міндет – 
адал, білімді, жүрегі елім, жерім 
деп соғатын батыр, батыл, еңбек 
сүйгіш ұрпақ тәрбиелеп өсіру. Бұл 
міндетті іске асыруға көмекші ретін-
де балабақша тәрбиеленушілерінің 
ата-аналарына арналған «Тәуелсіз 
елім – Қазақстан!» атты арнайы 
папкалар дайындалды. Дүниені дүр 
сілкіндірген Желтоқсан оқиғасын 
ұғындыру мақсатында мектеп жасы-
на дейінгі ортаңғы топ балаларымен 

«Қазақстаным – мақтанышым!» та-
қырыбында ұйымдастырылған оқу 
қызметі өткізілді. Сонымен қатар, 
мемлекет рәміздерін қастерлеу, ел 
мен жердің қадір-қасиетін ұғындыру, 
ертеңгі еліміздің шыншыл да шымыр 
азаматтарын тәрбиелеу мақсатында 
«Қазақстанға саяхат» атты дене шы-
нықтыру ойын-сауығы ұйымдасты-
рылды. Бұдан бөлек, Тәуелсіздіктің 
түп-тамыры – Желтоқсан оқиғасына 
тағзым ретінде «Сүйіспеншілікпен 
саған, менің Қазақстаным!» атты ер-
теңгіліктер өткізілуде. 

Осы арқылы біздің кішкентай 
тәрбиеленушілеріміз Отанымыздың 
патриоты болып,  үлкен жетістіктер-
ге жететіндіктеріне сенімдіміз.

Салтанат ӘБІЛТҮСІПОВА, 
әдіскер.

Жазира ҚАСЫМОВА, 
қазақ тілі мұғалімі.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

Еркін КӨБЕЕВ,
Академик Е.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің ректоры
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Келді, кетті ізін тастап 
           желтоқсанның ызғары,
Білінеді жүректерге сол 
                 күндерден сыз бары.
Бастау алған сол бір кезден  
 армандаған азаттық
Шырқалды ғой бүгінгі күн   
               тәуелсіздік жырлары.

Ұмытылмас мәңгілікке қанды  
        азап сол күндер,
Ұмытылмас ұл-қызыма 
              азаптанған сол түндер.
Қандай төзім, күшті жігер елін  
        сүйген қырандар
Ұмытпайтын арттағы ұрпақ   
 өздеріңе жыр арнар.

Қаруланған өңкей жендет жын  
        соққандай есірді,
Қан бөктірді, сүйек сынды,   
 талай бұрым кесілді.
Жазығы жоқ жапа шеккен   
  боздақтар
Жазаланып, жала жауып,   
 талай жылға кесілді.

Бірі соның Ләззат қыз,   
             Рысқұлбектің Қайраты,
Қандай батыр жалындаған,   
 беттетпейтін айбаты.
Жас ұрпаққа үлгі болар із   
 қалдырған артында
мақтан тұтқан бүгінгі күн   
           жасың менен қартыңда.

Қаза болған, жазаланған 
             сол боздақтар ақталды,
Ерліктері дастан болып, 
               ел алдында мақталды.
Қайрат батыр «Халық 
                Қаһарманы» аталып,
Соңғы сөзі өсиеттей өлең   
       болып жатталды.

Жас ұрпақ, еліңді сүй, 
  жеріңді сүй,
Намысшыл, жігерлі боп 
  отына күй.
Тәуелсіздік көк туын 
         жоғары ұстап,
Болыңдар өздерің бас, 
                                өздерің би!

Әли ТІЛЕМІС,
еңбек ардагері.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

 

Желтоқсан – белгісі ғой 
                                 жастығымның,
Желтоқсан – қайғысы ғой 
                                  қаралының.
Қыршыннан қиылған көп 
                                 жас ғұмырдың,
Тағдырын ойлай-ойлай 
                               жаралымын.

Айтылар Алты Алаштың 
                                мәңгі жыры,
Естілер тұлпарлардың 
                              сан дүбірі.
Көкейде сақталады ызғарлы жел,
Санада – Желтоқсанның 
                               жаңғырығы!

Иә, уақыт өткен сайын өмір-өзен 
толқыны өткен ғасырдың мұң мен 
шерін, қасиеті мен қасіретін, жемісі 
мен жеңісін санамыздан сансыра-
тып, алыстатып әкетіп бара жатса да, 
жүрегімізде мәңгілік ұмытылмайтын 
қасиетті де қастерлі бір белгі қалады. 
Ол – дүниені дүр сілкіндірген Жел-

тоқсан көтерілісі еді. Сол күндердегі 
қазақ жастарының ерлігіне, өрлігіне, 
рухына деген тағзым, құрмет әрбір 
Алаш азаматының көкейінде сақтала 
бермек...  

Халқымызды қынадай қырып, 
керзі етікпен таптап келген алып им-
перияның тас шеңгел құлдығынан 
құтылуды көксеген жастардың көз 
жасы, қаны бекерге төгілмепті. Он 
екіде бір гүлі ашылмай кеткен Ляззат 
Асанова мен Сәбира Мұхамеджа-
нова, қайсарлық танытып қасқайып 
тұрған Қайрат Рысқұлбеков пен Ер-
бол Сыпатаев, аттары аталып, түстері 
түстелмеген өзге де жастардың аң-
саған арман-тілектері орындалып, Қа-
зақ елі өзінің ғасырлар бойы аңсаған 

Тәуелсіздігіне қол жеткізді. Елін алға 
жетелеген, дамыған 30 елдің қатары-
на  қосамын деп, елінің мұң-мұқтажын 
тереңнен ойлаған Елбасымыз елімен 
бірге көк жүзімен астасқан  қасиетті 
көк Туды алты құрлыққа аян етіп ке-
леді. Ал, Желтоқсан көтерілісі болса, 
20-шы ғасырдағы ұлт-азаттық қозға-
лыстың ұлы белесі ретінде тарихтың 
төрінен орын алып, алтын әріптермен 
жазылды.

Осыдан тура 31 жыл бұрын Азат-
тық аңсаған асқақ жастардың қата-
рында мен де бар едім. Жезқазған 
педагогикалық институтының 5-кур-
сында оқып жүрген кезім болатын.  
Алматыдағы оқиғаны естіп-білген-
нен кейін, жатақханадағы студент 

жастармен біз де үндеу жазып, 19 
желтоқсан күні таңғы 7.00-де Алаңға 
шеруге шықтық. Ақыры, сол бейбіт 
шеруге шыққанымызға кінәлі де бол-
дық. Комсомол ұйымында қатаң сөгіс 
(строгий выговор с занесением) жа-
рияланып, жеке іс қағазға «Участница  
движения  беспорядков  студентов в 
городе Джезказгане 1986 года» делін-
ді. Амал қанша, іс-қағаздарымды, 
дипломымды алып, туған ауылыма 
ұстаз болып келгенімде де маған «де-
кабристка» деп айтатындар табыл-
ды. Енді, міне, сол күндер артта қа-
лып, көрген түстей болды. Сол кезде 
небәрі 21 жаста болсам, бүгінде 52-
ні алқымдап, самайымды ақ шалды. 
Отбасын құрып, қос балапанымды 

дүниеге әкелдім. Жезқазғанда оқыған 
біліміммен 31 жыл ұстаз болып еңбек 
етіп келемін. Осыдан 31 жыл бұрын 
Алаңға шыққанымды жасырып, дауы-
стап айтуға қорқатын болсам, бүгінгі 
күні  қолыма қалам алып, сырымды 
ақтарып отырған жайым бар. Мен 
сияқты сол оқиғаның куәсі болған за-
мандастарым да өткен күнді  естері-
не алып, өз ойларымен бөлісе жатар 
деп сенемін.

Тыныштық пен береке дарыған 
еліміздің ертеңі, яғни келешегі барлық 
қазақстандықтардың қолында. Енде-
ше,  қилы да қиын, ауыр жолмен, құр-
быларымыздың, замандастарымыз-
дың қанымен келген Тәуелсіздігімізді 
сақтап, еліміздің одан әрі өркендеп 
гүлденуіне ат салысуға тиіспіз. Тәу 
еткен Тәуелсіздігіміздің тұғыры  биік 
болсын  демекпін.

                    Алма ТҰЯҚОВА,
№ 65 орта мектеп  мұғалімі.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

Желтоқсан жетсе жел 
қарып өтер ызғардан 
бұрын, аязды күні 
алаңда тұрып, тепсініп 
теңдік талап еткен 
жастардың аққан қаны 
мен төгілген жасы жан 
тітірентеді. Міне, 
біркездердегі байрақты 
жұрттың қайратты 
шағына жетуіне жасалған 
алғашқы дүмпуді осы күні 
– Желтоқсан көтерілісі 
дейміз. Ал, сол көтеріліс 
көсегемізді көгертіп, 
Тәуелсіздік алуымызға 
арқау болғанына да биыл 
31 жыл толып отыр екен-
ау...

Бұл толқуға басты себеп, та-
рихтан егжей-тегжей білетініміздей, 
1986 жылы 16 желтоқсанда небәрі 
18 минутта өткен  Қазақстан Орталық 
Комитетінің бесінші Пленумы Д.Қона-
евты қызметінен босатып, Қазақстан 
КП Орталық комитетінің бірінші хат-
шылығына республика халқына мүл-
де беймәлім Г.Колбиннің тағайында-
луы болды. Іле-шала қазақ жастары 
«Қазақстанға  қазақ басшы!», «Әр ха-
лыққа – өз көсемі!», «Ешбір халыққа 
артықшылық берілмесін!» деген 
ұранмен Брежнев алаңынан табыл-
ды. Айтып-айтпай не керек, Кеңес 
өкіметінің керзі етігіне тапталған ұр-
пақтың жанайқайы еді-ау бұл. Мұны 
үкімет басшылары да түсінбеді дейсіз 
бе? Түсінді. Түсіне тұрып, түске кіріп-
шықпас сорақылыққа барды. Бейбіт 
шерудің соңы бейберекет тепкі мен 
оқудан шығаруға, қала берді темір 
торға қамауға ұласып кете барды. 

«Жастарды алаңға 

шығуға итермелеген желтоқсан 

– Қазақстан тәуелсіздігінің жаршысы 

болды. Бұған ұлтшылдық сипат беруге 

талпыныстар жасалып, ұлтаралық қақтығыс 

деп түсіндіру пиғылдары да болды. Мүлдем 

олай болмағанын тарихтың өзі көрсетіп берді. 

Жастар бар болғаны әділеттілікті, теңдікті, 

тәуелсіздікті қалады»

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ.

Рауан ҚАБИДОЛДИН,
«Орталық Қазақстан»

Бұл – қазақ рухының салтанат құрға-
ны да, шалқалап құлағаны да. «Ұлт-
шыл, маскүнем» деп айыпталған 
жастарды «ауыздықтау» үшін  Алма-
ты қызметкерлеріне көмекке Фрунзе-
ден 100, Ташкенттен 300, Челябіден 
203, Новосибирскіден 203, Сверд-
ловскіден 225, Тбилисиден 450 адам 
милиция қызметкері тартылғаны да 
кейбір деректерде қылаң беріп қала-
ды. Сонда дейміз-ау, жастарға қарсы 
«Бұрқасын-86» жоспарын қолданар-
лықтай не көрініп еді? Бұл – бізге 
белгісіз. Белгілісі – Одақ басшыла-
рының қазақ жастарына жасаған опа-
сыздығы. Әйтсе, Алаш Арыстарынан 
кейін адамзаттың көзіне тік қарап, 
бас көтерер жан қалмады деп сенсе, 
өстер ме еді? Неде болса, қақаған 
аязда қасқайып тұрған жастарды суық 
сумен атқылап, ит қосып қуғандары 
– Одақ шаңырағының опырылып ор-
тасына түсерін сезген «көсемдердің» 
тұңғыш тітіркенісі деп ұққан абзал бо-
лар. Сол күндері жалпы шеруде 8500 
адам ұсталып, түрлі жаза тартты. Ба-
сым бөлігі – студенттер. 

Алатау етегінде басталған толқу-
дың Алаш топырағына жайылмай 
қалуы мүмкін емес еді. Бір кездері 

осы «Орталық Қазақстан» газетінің 
қарымды қаламгерлері болған Аман 
Жанғожин мен Ермағамбет Лұқпан-
ның «Желтоқсан жаңғырығы. Қазына-
лы қарашаңырақ» атты мақаласын 
көзім шалып қалды. Сондағы мақа-
лада «1986 жылдың қоңыр күзіңде 15 
қараша, сенбі күні Қарағанды облы-
стық комитетінің пленумы өтіп, оңда 
облыстық партия комитетінің бірінші 
хатшылығына В.Локотунин деген 
азамат тағайындалды. Бұл есімді ол 
кезде қазақстандықтар біле қоймай-
тын. В.Локотунин 1980 жылдан 1986 
жылғы сәуірге дейін Липецк облыстық 
комитетінің екінші хатшысы, Қараған-
дыға келерден бұрын, тек 6 айдай 
ғана, СОКП Орталық Комитетінің ин-
спекторы болған. Жаңа басшыға қа-
рағандылықтардың көзқарасы әрқилы 
болды» деп бастайды қос журналист. 
Байқап отырғандарыңыздай, бұл 
оқиға Д.Қонаевты қызметінен босату-
дан тура бір ай бұрын болған оқиға 
екен. Арада отыз күн өтер-өтпесте 
Г.Колбин Қазақстан КП Орталық ко-
митетінің бірінші хатшысы болып 
шыға келді. Бұл кезде қарағандылық 
жастар қайда қарап отырды дерсіз. 
Жоқ. Отырмады. «Сол кездегі аста-

на – Алматыда басталған жастар 
толқуының жаңғырығы республика-
мыздың бар аймағына, соның ішін-
де Қарағандыға да жетті» дейді қос 
автор. Яки, жерлес жастарымыз да 
қарап қалмаған. Сол кездегі астана-
мыздағы толқу 17-18 желтоқсан күн-
дері болса, Қарағанды шаһарында 
19-20 желтоқсан күндері орын алады. 
Жергілікті билік өкілдері шұғыл түрде 
жедел топтар құрып, студенттерге 
насихат жүргізуді қолға алғанымен, 
одан ештеңе шықпаған. Нәтижесінде, 
19 желтоқсан күні сағат кешкі 20.00-
де жастар Гагарин алаңынан табы-
лады. Құқық қорғау органдары олар-
ды күшпен таратып, ендігәрі мұндай 
«сорақылыққа» баратын болса, оқу-
дан шығатындарын ескерткенімен, 
бұл жайт ертесін 20 желтоқсанда да 
қайталанады. Ақыры, алаңға шыққан-

дардың соңынан шам ала түсу де 
болмай қоймады. «Қарағанды уни-
верситетінен 12, политехникалық ин-
ституттан 6, мединституттан 28, ко-
оператив институтынан 3, сондай-ақ, 
пединституттан да бірнеше студент 
оқудан шығарылды. Мәдени-ағарту 
училищесінен 9, есеп-кредит технику-
мынан 2 оқушы оқудан кетуге мәжбүр 
болды» дейді авторлар. Мұнымен 
қоса, білім ордаларындағы 59 оқы-
тушыға қатаң сөгіс жарияланып, өзге-
лері жиналыстарға салынып, толқуға 
қатысы бар дегеннің бірі де жазадан 
құтылмады. Қызметінен төмендетіл-
гені бар, партиядан шығаруы бар, 
сотталғаны бар талай азамат азат-
тық жолындағы алғашқы ащы дәм де 
татып кете барды. Тіпті, сол «басбұ-
зарлардың» есімі бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы да көпке масқара 
болғанға ұқсайды. 

Қош. Тәуелсіздік жолында басын 
тауға да, тасқа да ұрған жастардың 
сол күндердегі ерлігі жадымызда мәң-
гілік жаңғырып тұрмақ. Тек, ертеңгі 
ұрпаққа ертегі боп қалар сол толқуға 
қатысқандар, бассыздыққа жол бер-
мей, бас имегендер арамызда барын 
ұмытпасақ игі еді...

1998 жыл. Мәскеу метросында, зырлап бара жатқан пойыз ішінде 
бір қарттың жүрегі тоқтап қалды. Жетпіс бір жастағы шалдың 
басынан бағы тайған емес еді. Бірақ абыр-сабыр қалың нөпір оны 
танымады. 

Жедел жәрдем қызметкерлері 
бейбақтың мүрдесін мәйітханаға жет-
кізді. Оны іздеген ешкім болмады. Бес 
күн өтті. Дәрігерлер бұл күнде мүр-
дені сойып, неден өлгенін анықтап 
қойған. Келесі кезекте “қаңғыбас” деп 
танылған мәйіт мединститут студент-
терінің “ермегіне” айналды. Сойып, 
түрлі тәжірибелер жасалды. Шалды 
“қаңғыбас” ретінде тіркеп, артында 
сұрауы жоқ марқұмдардың моласы-
на жерлемек болған еді. Соңғы сапар 
алдында милиция қызметкерінің бірі 
әлгі мәйітке бір қарап, Қазақстан Ком-

партиясының бұрынғы Бірінші хатшы-
сын тани қойды. Геннадий Колбиннің 
мәйіті туыстарына осылай тапсырыл-
ды. Жерлеу рәсіміне жақын-жұрағат-
тарынан басқа ешкім қатыспады. Не 
Кремль, не Ульяновтан ресми тұлға-
лар келмеді. Қазақстан басшылығы 
да арнайы сапартоп жібермеді...

Геннадий Колбин Ульянов обко-
мынан Қазақстанға келгенде Төлеба-
ев көшесіндегі пәтерін 33 мың рубльге 
күрделі жөндеуден өткізді. Ал ол кез-
де үш бөлмелі пәтердің құны 10 мың 
рубль болатын. Ал үш қызы мен 

заттарын транспорттық ұшақпен 
жеткізуге Қазақстан бюджетінен 27 
мың 700 рубль жұмсалды. Бұл да 
түк емес. Екі иті мен әйелін арнайы 
ұшақпен 7 мың 700 рубльға әкелді. 

Колбин Қонаевтың жұмыс каби-
нетіне алғаш рет кіргенде – ортада 
тұрған үлкен глобусқа қатты таң 
қалды. “Мұншама глобус Қонаевқа 
не үшін қажет еді?!” деп жиын сайын 
айтумен болды. Ал Қазақстан Рес-
публикасының Ульянов облысын 
отыз орайтын, әлемде жер көлемі 
бойынша 9-орында тұрғаны қапері-
не де кірмеді.

Шымкентке бір барған сапарын-
да “Қазақ етті жақсы көретін халық 
екен. Енді малдың ішек-қарнын та-
залап, басын кесіп алып, сатылымға 
терісімен шығарамыз” деп бөсті. 
“Неге?” деген сұраққа: “Сонда әр 
қойдың терісі 1,5-2 келі, ал сиыр-
дың терісі 15-20 келіден тартады. 
Бұл қосымша салмақ. Сонда біз 
Қазақстанда қосымша 8 мың тонна 
еттің мәселесін шешеміз. Бұл нәр-
сенің республикамызға пайдасы 
қанша екенін білесіздер ме?!” деді. 
Кейбір ақылды кісілер терінің шикі-
зат екенін, оны өңдеп, халық тұтына-

тын басқа да заттар жасалатынын 
айтып түсіндірмегенде – елімізде 
терісі сыпырылмаған еттің сатылуы 
да мүмкін еді. Колбин республика-
ны етпен қамтамасыз ету мәселе-
сіне қатты бас қатырды. Бұрынғы 
Мао Цзе Дун секілді жыл құстарын 
жаппай атып алу туралы да баста-
ма көтерді. Бірақ бақытымызға орай 
ол күнге жеткен жоқпыз... 

Қазақ ешкімге ит өлім тілемейді. 
Абыройсыз өлімді де ақтап алуға 
тырысады. Тіпті, болмады дегенде 
ол туралы жақ ашпайды. Саусағын 
шұқшитып, бетіне баспайды. Бірақ 
Колбиннің ит өлімі –  маған жазық-
сыз жапа шеккен жастардың лағы-
неті секілді.

Тоқтар ЖАҚАШТЫҢ
 Facebook-тегі парақшасынан.

18 желтоқсан күні алаңға қайта жиналмақ болған көтеріліс-
шілерге қарсы әскер күші қолданылды. Көтерілісшілердің 
қалған топтарын ығыстыру үшін жедел отряд, милиция мен 
жасақшылардан арнайы топтар құрылып, қала көшелеріне ат-
тандырылды.

Желтоқсан көтерілісінің 
хронологиясы

17 желтоқсан күні таңертеңгі сағат 8.00-де Алматы қаласын-
дағы Л.Брежнев атындағы алаңға (қазіргі Республика алаңы) 
саяси тәуелсіздікті талап еткен ұрандармен алғашында 300-дей 
адам жиналып, кешкісін көтерілісшілер саны 20 мыңға жетті. 
Бірақ көтерілісшілердің қойған талап-тілектері аяқ асты етіліп, 
“бұзақыларды” күшпен тарату мақсатында алаңға құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері мен арнайы әскери күштер тобы 
жеткізілді. КСРО ІІМ-нің бұйрығы негізінде дайындалған “Құй-
ын – 86” операциясы бойынша көтеріліс қатыгездікпен басып 
жаншылды.

Осы әскери күштер 19 желтоқсан күні қаланың әр тұсын-
да қайтадан шеруге шықпақ болған 6 топты басып, таратты. 
Алаңдағы көтерілісшілер таратылған соң ішкі істер бөлімдері-
не 2401 адам жеткізілген (Алматы түрмесіне сыймағандықтан, 
қала сыртына апарып тасталғандарды қосып есептегенде 
барлығы 8,5 мың адам ұсталған). Желтоқсан көтерілісі құрбан-
дарының қатарында Е.Сыпатаев, С.Мұхаметжанова, К.Мол-
даназарова, Қ.Рысқұлбеков, М.Әбдіқұлов, Л.Асанова сынды 
ержүрек қазақ жастары бар.

Желтоқсанның 19-23 аралығында халықтың наразылық ше-
рулері мен митингілер Қазақстанның Жезқазған, Талдықорған, 
Көкшетау, Қарағанды, Арқалық, Павлодар, Жамбыл, Талғар, 
Сарқан қалалары мен Сарыөзек, Шамалған, Шелек елді мекен-
дерінде жалғасты.
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Көптен КүтКен 

Ұлы Күн
Ел жайын елемейтін «ерен» едік,
«Данышпан, білгір, түпсіз 
                                        терең» едік,
Ұлт қамын, ұлдың 
                            барын ұмытардай
Құдай-ау, неткен сонша 
                                      керең едік.

Дарынды қарындыға теңеп едік,
Алдымен ақылдыны шенеп едік.
Қазақтың құдай 
                            сүймес қылықтары,
Әлі де қыр соңымнан келеді еріп.

Көнтақым, қиындыққа емен едік,
«Көзі ашық» келгендерден 
                                          төмен едік.
Алдында сапқа 
                       тұрған солдаттарша,
Қалқайып қалушы едік, шегеленіп.

Тарихты бұрмалауға шебер едік,
Даланың жан айқайын елемедік.
Есігін ескіліктің жауып тастап
«Құдай жоқ, дін – апиын» 
                                       деген едік.

Табылып қойған 
                        жерден шөмеленіп.
Сұмдық-ай! 
Тілімді де тіл демедік!
Басқаның бабын тауып 
                                  күн кештік-ау
Жатқанда ұлтымыздың өнері өліп.

Осылай күн өткізіп желе бердік,
«Ақсарбас» ағамызға ере бердік,
Ойпырмай!
Опат бола жаздаппыз-ау,
Келмесе көптен күткен Егемендік!

ҚазаҚтың Қыздары
Жақсыны таныр болар жағасынан,
Алып та туар деген анасынан.
Қазақтың қарапайым қызы барда,
Тұрады бұралып би,
                                 жарасып ән.

Көп елден қатардағы оза білген,
Қазаққа көп қасиет қона білген.
Тарихтан аналардың арқасында,
Бұл қазақ қарын бөле бола білген.

Мәншүктей,
Әлиядай жау жайратқан,
Арулар аз болмаған қылар мақтан.
Кешегі Айғаным мен Ұлпан ана,
Айта алған алқа топта билік,
                                            тоқтам.

Ананы атамаған ер деп тегін,
Қыздарсыз желбіремес алау көгің.
Желбуаз желтоқсанның 
                                      жел өтінде,
Өрлігін арулардың көрмеп 
                                            пе едің?

Қыздары ерге пана,
елге қорған,
Ұрпағын тайдырмаған 
                                     сара жолдан.
Мінезі қарапайым қазағымдай,
Айналдым қыздарынан
Ана болған!

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

   
 

 
 

 

  

Қазіргі таңда Ұлт Көш-
басшысының күш-жі-
герінің арқасында біз бас-
қа мемлекеттердің бізге 
қызығатындықтарын 
мақтанышпен айта ала-
мыз. Әрқайсымыз біздің 
қоғамымыздың дамуына 
оң үлес қосу үшін тең 
мүмкіндіктерге ие бола-
тын, біздің балаларымыз 
бен немерелеріміз өмір 
сүретін қоғам құрылды.

Тәуелсіздік – ең басты құнды-
лығымыз. Осынау 26 жыл ішінде 
тәуелсіз Қазақ Елін қалыптастырып, 
нарықтың қиын өткелдерінен аман 
өтіп келеміз. Осы кезеңде Қазақстан-
ды дүниедегі ең мықты мемлекеттер 
танитындай, сыйлайтындай деңгей-
ге жеткізген ҚР Тұңғыш Президенті, 
көреген саясаткер Нұрсұлтан Назар-
баевтың ерен еңбегін әрқашан айтып 
өтеміз. Тәуелсіздік күні еліміздің бар-
лық азаматтары үшін орны ерекше 
мереке. Осынау қуанышқа толы күнді 
Алаш Арыстары арман етіп, оған 
біздің қолымыз жетті. Тәуелсіз еліміз 
ширек ғасырға жуық уақыт ішінде 
қаржы дағдарыстарының қиындық-
тарына қарсы тұра білді. Тұрақты 
даму жолына түсіп, биік белестерді 
бағындырды. Толағай жетістіктерге 
қол жеткізіп, әлемдегі бәсекеге қабі-
летті 50 елдің қатарына енді. Мем-
лекет басшысының елді дамытуда-
ғы стратегиялық бағдарламалары 
кезең-кезеңімен бұрын жүзеге асып 
келеді. Тәуелсіздік – азаттықтың ал-
тын діңгегі, ұлттық өрлеудің ұлы күші. 
Егемен елдің қызы – өжет, ұлы – қай-
ратты, халқы – қаһарман келеді. Ұлт-
тық тілдің, дәстүрдің, салт-сананың 
мызғымас тірегі – Тәуелсіздік! 

Осы күнге орайластырылған 
іс-шаралар республиканың түкпір-
түкпірінде өткізілуде. Біздің мектепте 
де аталған мерекеге орай түрлі ау-

Тәуелсіздік – қастерлі ұғым, 
басты құндылық. Тәуелсіздік 
алу барша қазақтың арманы 
еді. Көзімізбен көрген әр ісімізді 
мақтан етіп, дәріптеп, толғанбай 
жеткізу мүмкін емес. Тәуелсіздік  
жарияланғаннан кейінгі алғашқы 
сағаттарды еске түсіремін. Қатты 
қуаныштан адам теңселіп кетеді 
екен. Арманымызға жеттік, енді 
қалай болады деп, толғаныста, 
ұзақ ойда, үнсіздікте де болған 
едік. Жүрекжарды тілектерді 
бір-бірімізге тіліміз жеткенше 
жеткіздік. Әр адам бақыттан басы 
айналып, ерекше сезімде болып, 
риясыз қуанды. Көзіміз бен құ-
лағымыз бір жағынан теледидар 
мен радиода болды. 

Тәуелсіздікті естігенде шет 
елдегі қандастарымыз қуаныштан 
жылап, армандары – кіндік қанда-
ры тамған жерге бет бұру еді. 

Алғашқы жылдар үлкен қиын-
шылықтар әкелді. Жұрт жұмыс-
сыз қалды. Сан салалы сауал көп 
болса да, ешқайсысы қиыншы-
лыққа мойымады. Әр адам пат-
риоттық сезіммен, шабытпен бірін 
-бірі қолдап, қамқорлық, мейірім 
көрсетті. Басшылық, Ұлы Отан со-
ғысы мен Тыл ардагерлері, зиялы 
қауым, еңбек адамдары бас бо-
лып: «Жоққа мойымайық, әзірге 
барды қанағат етейік, жақсылық-
ты бағалай білейік. Бұл – біздің 
ата-бабаларымыздың арманы» 
деп ұрандадық. 

 

Тәуелсіздік алу қаншалықты 
қиын болса, оны дамыту, ұстап тұру, 
көздің қарашығындай сақтау – әр 
қазақтың міндеті, арманы деп біліп, 
алдағы істер туралы жиналыс та, 
басқосу да жиі өтті. 

Ауылдың жағдайы ауылдан 
шыққан барша қазаққа белгілі. 
Осынша қиындықтар көп болса да 
қуана күліп, ән айтып, барымызды 
бағалаушы едік. Бірін-бірі тыңдау, 
сыйлау, көмектесу, қамқорлық жасау 
сол кездегі адамдарға ортақ қасиет 
еді. Уақытпен де есептеспейтінбіз. 

Ел Тәуелсіздігін қорғау үшін 
аянбай еңбектену кезеңі бастал-
ды. Халқымыз «төртеу түгел болса, 
төбедегі келеді, алтау ала болса, 
ауыздағы кетеді» қағидасын ұста-
нып, Тәуелсіздігіміздің баяндылығы 
үшін еңбектенді. 

Тәуелсіздік мерекесі шетелдер-

де, туысқан, бауырлас елдерде, 
әлемде ерекше орын алған оқиға 
болып, алты Алаш тойлап келеді. 

Совет дәуірінде қаладағы жас 
балалар қазақ десең, мен «қазақ 
емеспін» деп жылайтын. Қалалық-
тардың көбі қазақша сөйлемей, 
«ойқастап жүретін». Отбасы, көрші-
қолаңмен орыс тілінде сөйлесетін. 
Қазақ балалары көшеде домбыра 
алып жүре алмайтын, өйткені, ма-
зақтап күлетін. Бұл жағдайлар жү-
рекке мұң, қорқыныш әкелді. 

Тәуелсіздік арқылы қазіргі ұрпақ  
дүниежүзін таңғалдыруда. «Мен қа-
зақпын!» деп! 

Тәуелсіздік – әр қазақты өзін-өзі 
танытатын дәрежеге жеткізді.  

Манат ӘБЕНОВА,
ардагер ұстаз.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

Сонау 1991 жылы Қазақстан өз 
тәуелсіздігін алып, жас баладай жаңа-
дан тәй-тәй басқанбыз. Бұл еліміз үшін 
қиын-қыстау кезеңді басып өткен жыл-
дар болды. Сол жылдардан Қазақстан 
мемлекетін Президентіміз Нұрсұлтан 
Әбішұлы парасатты саясатының ар-
қасында талай қиындықтарды жеңіп, 
«Қазақстан-2050» Стратегиясын қалып-
тастырып, жаңа саяси бағытқа нық аяқ 

басты. Бұл стратегияда ХХІ ғасырдың 
дамыған 30 елінің қатарына ену нысан-
далған болатын. Назарбаев әлем өрке-
ниеті қалыптастырған жақсы тәжірибе-
лерді Қазақстан мемлекеті мен ұлттық 
менталитеті тұрғысынан байланыстыра 
отырып, үнемі тың ізденістер мен ұсы-
ныстар айтып келеді. Айта келгенде, бұл 
Қазақстанның әлемдік дағдарысқа қара-
май-ақ, 2020 жылға дейінгі дамуының ст-

ратегиялық бағдарламасын жасақтауға 
мүмкіндік бергенін атап өткен жөн.

Бүгінгі күні жүз мыңдаған жас маман-
дар бүкіл мемлекеттік секторларда қыз-
мет етеді. Олардың көпшілігі өздерінің 
мансаптық дамуын көзге елестете де ал-
ған жоқ. Бұған ақылға қонымды түсінік те 
бар – келешекте қарапайым қорқыныш, 
толқу және болашаққа деген сенімсіздік. 
Біреудің қолдауы жоқ, біреуге жолдама-

Адамзат дамуы тарихында 
жер, тәуелсіздік үшін болған со-
ғыстар аз емес. Әлем картасы сан 
алуан өзгерді. Ол XX ғасырдың 
соңында да көрініс тапты. Бұған 
КСРО-ның күйреуі де себеп бол-
ды. Қираған жұртта тәуелсіз жаңа 
15 мемлекет орнады. Солардың 
бірі – Еуразия кіндігіндегі Қазақс-
тан Республикасы. 

Қазақ халқы не көрмеді? Өт-
кен ғасырдың басында 1,5 мил-
лиондай қандасымыз Қытай, Ау-
ғанстан, Түркия елдеріне қоныс 
аударды. 1928-1955 жылдары сүт 
бетіндегі қаймақтай болған тұлға-
ларымыз репрессияға ұшырады. 
Қазақтың саны үш есеге дейін 
кеміді. Одан қалды, Ұлы Отан со-
ғысы жылдары 700 мыңдай сар-
базымыз туған үйіне оралмады. 
Ал, азаттыққа деген ақырғы айқас 
Желтоқсан көтерілісіне қатысқан-
дардың маңдайына жазылыпты. 
Амал қанша?

Біз білсек, қазір қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған заман-
да өмір сүріп жатырмыз. Бұл кез 
келген мемлекеттің жете бер-
мейтін жетістігі. «Мың өліп, мың 
тірілген» қазақ халқының  асыл 
арманы орындалды. Қазір біз 
өркендеудің дара жолына, әлеу-
меттік дамудың жаңа кезеңіне бет 
алдық. Елбасы бекіткен жаңа эко-
номикалық бағамда жаңа бағдар-
ламалар, оның бағыттары және 
нәтижеге жету жолдары көрсетіл-
ген. Сол бағытты ұстанып, бола-
шаққа сеніммен қарайық!

Шырын АХЫМАНОВА,
№65 орта мектеп мұғалімі.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

 
 

сыз қиын деген сияқты, ал біреу мем-
лекеттік еңбек тәжірибесін мансаптық 
көтерілуге пайдаланады, бұл жас 
мамандарға ірі кәсіпорындарда оңай 
жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Еңбек 
жолында бір жерде тұрып қалмай әрі 
қарай өсу – адамзаттың табиғи құбы-
лысы. Сонымен қатар, мемлекеттік 
қызметте көптеген жетістіктер бар, 
сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің 
қызметі ауқымын атап өткен жөн, олар 
атқарушы немесе көшбасшы бола 
алады.

Ұлт көшбасшысы, Қазақстан Рес-
публикасының Тұңғыш Президенті, 
табандылықтың нәтижесінде, болашақ 

даму идеологиясын қалыптастырды.
«Тәуелсiздiгiмiздi көздiң қарашы-

ғындай сақтап, мемлекетiмiздi нығайта 
беру үшiн бiзге ең әуелi бiрлiк қажет» 
деген Елбасының сөзін алға тарта оты-
рып Мемлекеттің заңгері ретінде Қа-
зақстан халқын азаматтық әділетті жас 
ұрпақтарды тәрбиелеуге шақырамын.

А.АЛПЫСОВ, 
Қарағанды қаласының сот 

актілерін орындау жөніндегі 
Октябрь аумақтық бөлімінің бөлім 

бастығы, 
аға сот орындаушысы.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

қымды  іс-шаралар өтті.  «Жас Ұлан» 
тобына оқушыларды қабылдау салта-
наты болып,  бастауыш сынып оқушы-
ларының арасында «Менің Отанымның 

ғажайып жерлері» тақырыбында сурет 
байқау ұйымдастырылды. Үздік  салын-
ған суреттер іріктеліп, оқушылар Ал-
ғыс хатпен марапатталды.  Сондай-ақ, 

«Отаным – Тәуелсіз Қазақстан» атты 
сынып сағаттары тағы бар. Өз кезегін-
де, тарих пәні мұғалімдері 8-9 сынып 
оқушыларының арасында «Тарих ақ-
таңдақтары» тақырыбында дөңгелек 
үстел ұйымдастырды. Оқушыларға 
тәуелсіздік ұғымы, сол жолда аянбай 
тер төккен қоғам қайраткерлерінің өмірі 
мен қызмет жолы жайында терең мағлұ-
маттар беріліп, арнайы дайындалған 
презентация таныстырылды. Қазақ тілі 
мен қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімдері 
«Тәуелсіздік – киелі ұғым»  атты поэзия 
сағатын өткізді. Балалар Ахмет Байтұр-
сынов, Мағжан Жұмабаев сынды ақын-
дардың өлеңдерін жатқа оқыды. 9 
сынып оқушылары «Желтоқсан құрбан-
дары» тақырыбындағы презентациясын 
ұсынып, Қайрат Рысқұлбеков һақында 
қойылым әзірледі. Апта соңында «Жел-
тоқсан жаңғырығы – егемендік» тақыры-
бында мерекелік концерт жоғары дең-
гейде  өтті. Әлі де осындай тәрбиелік  
іс-шаралар өз жалғасын табары сөзсіз.  

М.МҰҚЫШЕВА,
№40 негізгі мектебінің қазақ тілі 

мұғалімі.

Салшы, доСым, 
«СырымбетКе!»
(Абылай Шуланбаевқа)

Жан едің сүйегі асыл, түбің текті,
Баурады ән салғанда үнің көпті.
Қолыңа домбыраңды 
                                  ал да, шырқа,
Әуелет ал, кәнеки, «Сырымбетті!»

Тыңдасын, сусындасын дүйім елің,
Жанарға осы сәтте үйіре мұң.
Қыз-қырқын ықыласын 
                                        аударды әне,
Маңғазым, маза таппай сүйінерім.

Ал, кәне,
Бөгелме енді,
көтер үнді.
Жүрекке жеткіз ғажап шекеріңді.
Сері Ақан оралғандай ортамызға,
Мерейі шаңырақтың көтерілді.

Көтерілді көңілім әрі-сәрі,
Қазір, міне, әуелеп ән ұшады.
Әнмен бірге  жанымыз жадырайды,
Жұлдыздар да тосады тамашаны.

Баяу ғана төбеде ай қалықтап,
Көкті тербей кезеді ой шарықтап.
Қарт аңсайды жастығын 
                                        сәл күрсініп,
Кейуана да ішінде бір солық қап.

Дәл осылай жиналған ел толқиды,
Жүріп өткен сан тарау 
                                  жолды қилы.
Баста, досым, 
                  әуелет «Сырымбетті»,
Ел ғана емес,
Қырат-жон, бел толқиды.

Иә, әруақ!
Ал, баста!
Уа, ағайын!
Босатшы бір көңілдің құралайын.
Алдарыңда Абылай ән салады,
Даусынан да, өзінен айналайын!

ҚаСым және өлмеС 

өлең одаСы
Бар ағасы жарыса еркелеткен,
Қыран ақын, 
               санамды көркем еткен.
Шамшырағым, өзіңді тұғырыңда,
Күнде көрем түсімде мен етектен.

Аққорадан естілер бір азалы үн,
Шын тазасың, таныды бар қазағың!
Тасқын судай сарқырап 
                                       сен ақпасаң,
Қалар еді ортайып жыр қазаным.

Мың сиқырмен жанымды 
                                   тербесе әлем,
Жақсылыққа әркезде  селбес өрем.
Өле-өлгенше менімен бірге болар,
Қасым және
                 ол жазған өлмес өлең!

марат шаЙХИн.
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Қазақ халқы білектің 
күшімен, найзаның ұшымен 
тәуеліздікке қол жеткізген 
сәттен бері көптеген та-
рихи оқиғаларды бастан 
кешірді. Жас мемлекетіміз 
қысылтаяң кезеңдерден 
тайсалмай өтіп, саяси, 
экономикалық тұрғыдан 
көптеген жетістіктерге 
жетіп, қазір әлем сахнасы-
нан ойып орын аларлық-
тай беделге ие. Бұл, әрине, 
Президент Нұрсұлтан 
НазарБаевтың көреген 
саясатының арқасы деп 
білемін. Өз елін жарқын бо-
лашаққа бастап келе жат-
қан елбасының ғаламдық 
маңызы зор бастамалары 
мемлекетіміздің дамуына 
үлкен ықпалын тигізіп, 
халықаралық дәрежеде мо-
йындалды. 

Cолардың бірі де бірегейі, 1991 
жылы ҚР президентінің жарлығы-
мен Семей полигоны жабылып, Қа-
зақстан  өз еркімен ядролық қару-
дан бас тартқан алғашқы мемлекет 
ретінде тарихта қалды. Мысалы, 
әлемде ядролық қарусызданған тек 
5 аймақ бар. Солардың қатарында 
«Орталық Азиядағы ядролық қару-
дан азат аймақ» келісімшарты осы-
дан он жыл бұрын қабылданған еді. 
Семей полигоны әлем бойынша 4 
орын иеленгеніне қарамастан, мұн-
дай шешім қабылдау әркімнің қолы-
нан келе бермейтіні  сөзсіз. 

Нұрсұлтан Әбішұлы 1994 жылы 
Еуразия одағы сияқты халықара-
лық құрылымды дүниеге әкелудің 
бастамашысы. Сонымен қатар, 
оның бастамасымен Шанхай Ынты-
мақтастық Ұйымы (ШЫҰ),  — 1996 
жылы «Шанхай бестігі» деген атау-
мен халықаралық ұйым құрылды. 
Көршілес мемлекеттер арасында 
өзара сенім, достық, татулық қа-
рым-қатынастарды нығайтуда, сая-
си, сауда-экономикалық, ғылыми-
техникалық, білім беру, қуат көзі, 
көлік, экологиялық және өзге де са-
лаларда тиімді әріптестік шарала-
рын дамытуда, ортақ күш жұмсап, 
аймақтық бейбіт өмірді, қауіпсіздікті 
және тұрақтылықты қамтамасыз 
етуде бұл ұйымның маңызы зор. 
Одан бөлек, мемлекет басшысы  
БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-сес-
сиясында құруды ұсынған Азиядағы 
өзара ықпалдастық пен сенім ша-
ралары жөніндегі кеңес (АӨСШК) 
іс жүзінде жұмыс істей бастады. 
Қазақстан басшысы бастаманың 
негізгі мәні әлемнің өзге өңірлеріне 
қарағанда – әлі тиісті тетігі қалып-
тасып болмаған Азия құрлығын-
да қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 
ықпалды әрі әмбебап құрылымын 
қайта құруға деген ұмтылыс екенін 
атап көрсетті. Бастапқы кезеңнің 
өзінде АӨСШК идеясы құрлықтағы 
саяси ахуалға ықпал ете алатын ха-
лықаралық ұйымдар мен бірқатар 
Азиялық мемлекеттер тарапынан 
қолдау тапты. 

Н.Назарбаев мәдениеттердің, 
діндердің, өркениеттердің жүйелі 
сұхбаттасуын жолға қоюға көп көңіл 
бөлді. 2003, 2006, 2009 жылдары 
Астанада әлемдік және дәстүрлі 

– Ең алдымен өзіңіз жайлы айтып кет-
сеңіз? Қай жақтың тумасысыз? Қазіргі таң-
да немен айналысасыз?

– Кешегі ділмар Шоң мен Байдалы 
билер дүниеге келген киелі Жаңаар-
қаның тумасымын. Сол жақта Ескене 
деген ауылда туып-өстім, білім алдым. 
Арман қуып Е.Бөкетов атындағы Қара-
ғанды мемлекеттік университетінің фи-
лология факультетіне түстім. Бала күнгі 
арманым – мұғалім болу. Қай салада 
жүрсем де елдің қажетіне жарап, халық-
қа қызмет ету – басты парызым. 2014 
жылы оқуды тәмамдаған соң мысы ме-
нен күмісін күбідегі қымызша сапырған 
кенді қала Сәтбаевқа келіп, №19 мек-
тепте мұғалім болдым. Биылдан бас-
тап, мемлекеттік қызметке орналастым. 
Қазір Сәтбаев қаласы әкімдігінің ішкі 
саясат бөлімінің бас маманы қызметін 
атқарып жатырмын. 

– Қаздауысты Қазыбек бидің 350 жыл-
дығына арналған «Даналар сөзі – ақылдың 
көзі» атты республикалық шешендік өнер 
байқауында бас жүлде иеленген екенсіз. 
Байқау қалай, кімнің ұйымдастыруымен 
өтті? 

– Қарағанды облысы әкімдігінің қол-
дауымен облыстық тілдерді дамыту 
жөніндегі басқармасы ұйымдастырған 
байқауға облыстың өзінен 52 үміткер 
тіркеліпті. Әрине, оның барлығын бірден 
өткізе салмайды, іріктеу жүргізілді. Ол 
да ІІІ кезеңнен тұрды. І кезең – таныс-
тыру, ІІ кезең – Қазыбек бидің шешендік 
сөздерінен үзінділерді мәнерлеп оқу, ІІІ 
кезең – шешендік арнау, шешендік тол-
ғау, шешендік дау мәселелеріне байла-
нысты тақырыптар бойынша бір-бірінен 
асып түсетіндей білгірлік, ділмарлық, 
шешендік танытып және тақырыпты 
бүгінгі күнмен сабақтастыра отырып өз 
ойларын ортаға салу. Іріктеу кезеңінен 
де бас жүлдені еншілеп, республикалық 
байқауға жолдама алған жайым бар. Бұл 
жерде де бас жүлде маған бұйырды.

– Сол кезде қандай әсерде болдыңыз? 
Жалпы, байқау әділ өтті ме? Көңіліңіз тол-
ды ма? 

– Сақадай сайланып келген әр об-
лыстың ұл-қыздарын көргенде, шы-
нымен, басында үрей басым болды. 
Өңіріміздің намысын қорғап шыққаннан 
кейін, жауапкершіліктің жүгі өте ауыр 
екенін тағы сезіндім. Сол себепті жарыс-
тың қай кезеңінде болмасын, барымды 
салуға тырыстым. Әрине, бас жүлдені 
ұтып алған кезде ерекше қуаныш болды, 
елімнің үмітін, жақындарымның сенімін 
ақтап шыққаным үшін өзімді бақытты 
сезіндім. Байқау жоғары дәрежеде өтті. 
Қазылар алқасы үміткерлер өнерін ба-
ғалау кезінде сөйлеу шеберлігіне, сөз 
қолданысына, дауыс мәнері мен тіл та-
залығына, ойдың жүйелілігіне көп мән 
берді.

– Мұндай байқауларға жиі қатысасыз 
ба? 

– Жоқ, жиі қатысамын деп айта ал-
маймын. Байқау іздеп жүрмеймін, бірақ 
мүмкіндігінше осындай республикалық 
деңгейдегі байқауларға қатысып тұр-
ғанды жөн көремін. Алғаш 2012 жылы 
Шымкент қаласында республикалық 
шешендік өнер сайысында өнер көрсет-
кен болатынмын. Облыстың намысын 
қорғап,  Әйтеке би атындағы арнайы 
сыйлықты алып қайттым. Оқушы, сту-
дент кезімде көркемсөз, театр, жыр бай-
қауларына жиі қатысып тұрғаным тағы 
бар. 

Жоламан – Қарағандыға сіңген 
Баянтаудың түлегі. Баянауыл мен Қар-
қаралы табиғатының жарасымы Тәңір 
шебердің ерекше мейірімімен кенеп 
бетіне түскен пейзаж секілді. Қос өңір 
Қазыбек би, Бұхар жырау, Қаныш, Сә-
кен сынды тау тұлғалардың рухы қалған 
мекен. 

Қазіргі қазақ поэзиясының өкілдері 
Руслан Нұрбай, Қайрат Асқар, Бағдат 
Мүбәрак, Айтбай Жұмағұлов, Нұрлан 
Әбілдин, Жанат Жаңқашұлы, Қуаныш 
Медеубаев, Жәнібек Әлиман, Рауан Қа-
бидолдин, Жадыра Байбұланова және 
жас қалам иесінің қанаттас достары, Қа-

 
 

 

– Әдебитке, шешендік өнерге деген қы-
зығушылығыңыз қайдан оянды?

– Енді, оқыған мен тоқыған – екі 
бөлек дүние. Кішкентайымыздан ата-
әженің соңынан еріп жүрдік. Ауылдың 
қазыналы қарияларының айтқанын тың-
дап өстік. Біздің бала кезімізде қазіргідей 
әлеуметтік желілер немесе тағы  да бас-
қа көңіл көтеретін дүниелер болған жоқ. 
Біздің басты ерекшелігіміз – кітап оқып, 
өлең-жыр жаттап жарысу болатын. Сол 
кезден оқып-тоқығанымыз  бойымыз-
ға сіңе берді. Кең табиғат аясында қой 
бағамыз. Ауылдың табиғаты да көкірек, 
көзіңді ашады екен. Содан кейін сөз де, 
басқасы да өзінен-өзі қалыптасып, ішкі 
дүниеңнен шыға береді. Әйтпесе, ше-
шен болайық деген арнайы бір жоспар, 
мақсат болған жоқ. Оқып-тоқығанның, 
үлкен кісілердің сөзін көп тыңдағанның 
нәтижесі деп ойлаймын.   

– Болашаққа қандай жоспарыңыз бар? 
Мамандығыңыз бойынша жұмыс жасамай-
сыз ба енді?

– Бастысы, қай салада жүргенің 
емес, елге, халыққа қызмет ету. Бола-
шақта мемлекеттік қызметті әрі қарай 
жалғастырып,сол жолда өсіп-өркендеу 
ниетіндемін. Педагогика саласынан да 
бас тартып отырғаным жоқ. Қазір мек-
тептен шамалы сағат алып, осы салада 
да тәжірибе ұштап жүрмін. Биыл катего-
рияға да беріп қойдым, яғни, педагогика 
мен мемлекеттік қызметті қатар алып 
жүру ойда бар. Пәлендей алға қойған 
мақсат әзірге жоқ, заманның ағымымен 
келе жатырмын. 

– Осы әдебиет, өнер жолында түрлі бай-
қауларға қытысып, бақ сынап жүрген жас-
тарға қандай кеңес берер едіңіз? 

– Әрине, ақыл айту оңай ғой. Деген-
мен, жарыстың кезеңінде ғана дайын-
далмау керек, соған ғана арнайы сөз 
жаттайтын болсаңыз, ол түкке тұрғы-
сыз жасандылық болар еді. Сондықтан 
үнемі жаттап, үнемі оқып, әр нәрсені 
түйіп жүруіміз керек. Әрдайым ұштап, 
жетілдіріп отырмаса, адамның да ша-
быт қайнары сарқылады. Ол ұлттық 
мұраларды тыңдау арқылы, қазақи дү-
ниелер оқу арқылы, ата-бабалардың 
жолын қуу арқылы, ұстанған салтымен 
танысу арқылы, соны  шама-шарқыңыз 
келгенше әрбір жерде орындау арқылы 
бойымызға сіңіп, болмысымызға күш бе-
реді. Ондай адамның қасиеті қай жерде 
болсын бойынан, сөйлеген сөзінен, іс-
әрекетінен көрініп тұрады. Сондықтан, 
қазақша оқудан, қазақты танудан тан-
бай, ел үшін аянбай қызмет ету қажет 
деп  есептеймін. 

                                                   
Сұхбаттасқан: Мөлдір НҰРЛАНҚЫЗЫ,

ҚарМУ-дың журналистика бөлімінің 
ІІ курс студенті. 

 

 

Жалын жігер жас ақын Жоламан ӘЙтКеН е.Бөкетов атындағы Қа-
рағанды мемлекеттік университеті филология факультетінің «Сезім 
дейтін сегізінші корпусында» жырдың құтханасы – 13-ші дәрісханада 
өлеңінің отын жақты маздатып. Осылайша, қара өлеңнің қағбасы – Қа-
рағандыда жас ақынның «Жүрек кілті» атты жыр кеші өтті жақында.

Ал, Қайрат Асқаров кеш иесінің жыр қа-
дамдарын жоғары бағалап, Алаш ама-
натының, ұлы мәртебелі поэзияның ал-
дында арының таза болуын тілесе, Бағ-
дат Мүбәрак: «Алақандай Баянауылдан 
шыққаныңмен Алаштың ақиық ақынына 
айнал» — деп тілек білдірді.

Кешті өткізуге мұрындық болған жа-
зушы, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, кеш иесінің ұстазы Алмаз Мыр-
захмет: «Жоламан – жарнаманы аса 
ұната бермейтін биязы жігіт. Кеш оның 
топтастарының, достарының, жатақха-
наластарының қозғау болуымен өтіп 
отыр. Алдыңғы толқынға қалай ілессек, 
біздің де артымыздан ерген толқынның 
екпінін көргенде өзіңнен-өзің қозғалып, 
алға жылжиды екенсің. Өйткені, тоқтап 
қалсаң, басып өтеді. Сондықтан, біздің 
артымыздан ерген толқын адуынды, 
алдыңғы толқынды екпіндететін толқын 
болсын деп тілеймін», — деп жас буын-
ның қанатқақты жырларынан көп үміт 
күтетінін жеткізді.

Жас ақынның кешінде баянауылдық 
шайырлардың «Баян-жыр» жинағы та-

н ы с -
тырылып, оқыр-
мандарға жол тартты. Туған жердің 
түлеген жерге тартуындай болып жет-
кен жыр сәлем мұнымен толастама-
ды. Баянауылдан арнайы келіп, жыр 
кешінің шырайын кіргізген Жаяу Мұса 
атындағы Баянауыл балалар өнер мек-
тебінің ұстазы Бибігүл Макарова, ақын 
Жеңісбек Пәзіл мен Нұрқанат Қайрат 
жырдан шашу шашты. Кештің қадірлі 
қонақтары Жоламан Төлеутайұлының 
ата-анасы, туған-туыстары құрмет-қо-
шеметке бөленді.

Жоламан өлең оқыған сәттерде 
дәрісхана ішін жайлаған жыр киесі қо-
сыла күбірлеп тұрғандай сезілді. Бір 
жарым сағат бойы өлеңді сүйген әр жү-
ректі емін-еркін аралаған өлең періш-
тесі сәт сайын нұр себелеумен болды. 
Ақын мен оқырманның жүрек лүпілін 
үндестіріп жіберген құдірет салтанат 
құрды. Өлеңге деген құрмет қошемет-

п е н 
ө л ш е н б е с е 
керек-ті. Дегенмен де, ыстық 
алақаннан тараған жылу, ыстық құшақ-
тардың лебіндей аймалады...

P.S. Шаңырағына қонақ боп 
келген ақын арумен жыр тиегін 
ағытып, өлеңге сіңіп кеткен 
бір ақын ағамның ұлы анасына 
барып: «Мен әкем мен ана апай-
дың ортасынан жүрек көрдім», 
- депті. Кеш соңында, біз де сол 
балғынның күйін кештік. Ақын 
мен оқырман арасынан жүрек 
көрдік. Ол жүректің кілті – өлең...

Еламан ҚАБДІЛӘШІМ,

БАяНАуЫл – ҚАРАғАНДЫ – 
БАяНАуЫл.

рағандының поэзия клубтары қатысқан 
өлең жәрмеңкесі жан сырымыздың жар-
шысындай болды. Профессор, фило-
логия ғылымдарының докторы Жансая 
Жарылғапов Жоламанның жырларын 
жоғары бағалап, сол өлеңдердің Бая-
науыл мен Қарағандының арасындағы 
рухани байланысты нығайтып тұрғанын 
айтты. «Гете өлеңдерін «Аз қауымға 
арнаймын» деп жазады екен. Оның 
қасында оқырмандарын қалыптасты-
рып үлгерген Жоламан бақытты ақын. 
Ақын неғұрлым шынайы болған сайын, 
өмірден жейтін тоқпағы да соғұрлым көп 
болады. Ақиқатқа жақындаған сайын 

ақынның тағдыры күрделене түседі. Бұл 
– Жоламанның өзі таңдап алған жол 
деп білемін. Бұның өлеңдерінен шына-
йылық байқалады. «Аспандағы жұлдыз-
ға ұмтылып біреу, жердегі әсем гүлді 
басады» дейді. Бұл – басқаша ойлау,  
өзгеше көзқарас, бөлек түсінік. Бабына 
келіп, өз жазу стилін тапқанша, Жола-
манның поэзиясы туралы әлі айтылады 
деп ойлаймын. Неғұрлым ұзақ айтыл-
сын деп тілеймін. Ақынның қаламынан 
уақыт деген категорияға бағынбайтын 
жырлар тусын» деді ол.

Кеш барысында үш-ақ өлеңімен 
Жазушылар Одағына енген Руслан 
Нұрбай: «Баянтаудың бауырынан тү-

леген Жоламан бірнеше жылдың ішін-
де Қарағандыдағы әдеби ортамен біте 
қайнасып кетті. Қарағандылық қай 
қаламгердің болмасын оқырмандары 
осы қара шаңырақта. Үлкен сахналар-
мен салыстырғанда, осы дәрісханаға 
енгенде ерекше толқитынымыз бар. 
Тек филология факультетінің түлектері 
ғана дүркін-дүркін өз ошақтарына жиі 
айналып соғып тұрады екен», — деп 
экспромтпен туған «8 корпус. 13 поточ-
ка» өлеңін оқып берді. Сеңдей болып 
соғылысып жүретін сол тұстағы сезімін 
өлең еткен Руслан ақын Жоламанға да 
«шексіздік дейтін сегізінші корпусқа» 
қайта айналып соғып отыруын тіледі. 
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діндер көшбасшыларының съездері 
табысты өтті. Қазақстан Президентінің 
ойы бойынша бір бірі туралы жалпы 
аспектілер мен дәл мәліметтер негізін-
де құрылған әлем және дәстүрлі дін 
лидерлері арасындағы келіссөз өзара 
ынтымақтастық үшін кең болашаққа 
жол ашып, осы заманның зомбылық, 
фанатизм, экстремизм және терро-
ризм сияқты теріс көріністерін болдыр-
мауға септігін тигізеді.

Сондай-ақ, бірнеше ай бұрын ғана 
сәтті аяқталған «ЭКСПО-2017» халы-

қаралық маман-

дандырылған көрмесі де еліміздің абы-
ройын біраз асқақтатты. Бұл көрмені 
елордамыз Астанада өткізгені – Қа-
зақстанның негізгі ірі таңдауы дер едім. 
Көрменің  «Болашақ энергиясы» атты 
тақырыбы ең үздік  әлемдік энергия 
сақтау технологиясын, бүгінде бар ба-
ламалы энергия көздерін пайдалануда 
жаңа әзірлемелер мен технологияны 
пайдалануға, елдің өндірістік қуаты 
мен ғылыми базасын заманауи техно-
логиялық жаңғыртуға мүмкіндік берді. 

Елбасының сындарлы саясаты – 
еліміздің үйлесімді және қарқынды да-

муының мызғымас темірқазығы. 
«Бола-

шақ – жастардың қолында» демекші, 
әрбір қазақ баласы өзін  ұлтжанды-
мын деп ұғынып,  тәуелсіз елдің  ай-
қын  мақсаттарымен жігерленіп, тек 
қана алға ұмтылуы қажет. Отанымыз-
дың даму жолында аянбай еңбек етсек, 
алда талай белестерді бағындырып, 
Қазақстанның жаһандық бастамалар-
дағы рөлі одан сайын арта түсетініне 
кәміл сенемін! 

Мөлдір ЖАҚАН,
ҚарМУ-дың журналистика 

бөлімінің 
ІІ курс студенті. 

ҚАРАғАНДЫ қаласы.
(Сурет ғаламтордан алынды).
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Құттықтаймыз! ЕСКЕ АЛУ

Тағдыр жазуымен жастайымнан 
әкемнен айрылдым. Сұм ажал 7 ба-
ланы жетім, ананы жесір атандыр-
ды. Сол кезде ең кішіміз 1 жаста, 
үлкеніміз 11 жаста болатын.  Бірақ, 
тағдырдың жазғанына кім қарсы 
тұра алады? Ес білгелі жатын бөл-
медегі терезеге телміріп әкем келіп 
қалар деп қарайлап жүретінмін. 
Келе жатқан ер кісінің аппақ шашы 
көріне бастаған кезде алып-ұшып, 
алдынан қарсы алуға жүгіремін, 
келіп қалар деген сол бір үміт, әкем 
болса, әкем келсе деген сағыныш 
арман, балалық махаббат. 

«Әкең өлсе де, әкеңнің көзін көр-
гендер өлмесін»  демекші, әкемнің 
сол заманның бетке ұстар  азаматы 
болғанын елден, анамның әңгімесі-
нен естідік. Әкем Мақұлбекұлы Ер-
ғазы 4 оқу орнын бітірген. Алматы 
зоотехникалық институты, Алматы 
ғылыми-зерттеу институты, Алматы 
жоғарғы партия мектебі, Ленинград 
ғылыми-зерттеу институты. Ақтоғай 
совхозының дегерес қойын асыл-
дандыру бағытында қызмет етті, 
фермада бастауыш партия ұйымы-
ның басшысы болды. Өз жұмысына 
тыңғылықты, еңбексүйгіш, ол кісінің 
бойында адам баласында сирек 
кездесетін қайсар мінезі бар еді деп 
үлкендер айтып отыратын.

Алланың жазуымен әкенің ба-
лаға деген махаббатын, қамқорын, 

тірегін тұрмысқа шыққанда атамнан 
көрдім. Алланың маған сыйы деп 
айтсам да болады, өйткені әкем 
мен атам бір айдың бір күнінде ту-
ған,  атам 2017 жылдың желтоқсан 
айында торқалы тоқсанға толып 
отыр. Сағындықұлы Сәнеке 1927 
жылы желтоқсан айында қазіргі Қа-
рағанды облысы, Ақтоғай ауданы, 
Жидебай ауылында  туған.  Ақтоғай 
ауданының қадірменді ақсақалы.  
Атам өз өмірі туралы «Голощекин 
заманындағы аштықтан соң ауыл-
да жалғыз жетім қалдым. Жалғыз-
жарым өссем де, рухани жағынан 
құлаған емеспін. Соғыстан кейінгі 
жылдары, яғни, 1941-ден 1988 жыл-
ға дейін ауданда  жұмыс істедім. 
Социалистік дәуірдегі өзгерістердің 
бәріне дерлік араластым. Тағдыр 
деген қусаң да жеткізбейтін елес 
екен ғой. Бірақ, не көрсем де тағ-
дырыма ризамын» деп айтып оты-
рады.  Менің атам он саусағынан 
өнер тамған, сегіз қырлы, бір сырлы 
кісі: кәсіби күйші, қолөнерші, әңгі-
ме, өлең де жазатын, тамылжытып 
ән айтқаны қандай. 90 жасқа келсе 
де күнделікті  бес мезгіл намазы, 
жүрегінде иманы, қолында құраны, 
аузында кәлимасы бар ақсақалды 
ата. Күнделікті жұмыстан соң атам-
ның ғибратты әңгімелерін тыңдауға 
асығамыз, ол кісінің айтары ешқа-
шан таусылмайды.  Қазір елімізде, 

әлемде болып жатқан жағдайлар-
дан үнемі хабардар етіп отыра-
тын радиосы бар. Кейде күйбең 
тіршіліктің қамымен жүріп, пен-
дешілікпен өмірге өкпелеп жат-
сам, атаммен тілдесе қоямын! 
Ол кісі дереу тәубеме келтіріп, 
шүкірімді аузыма салады.  Мен 
үшін ол кісіден асқан идеал да, 
данышпан да жоқ. Атамның медет 
тұтатыны – ұл-қыздарының өмір 
белестерінен сүрінбей өтіп, өз 
орындарын таба білгендері, бала-
лардың өзі қойған талап үрдісінен 
көріне білулері. 

Мерейтойыңыз құтты болсын, 
аташым, әулетіміздің абыройы 
асқақтап, сол берекелі ортада 
құрметке бөлене беріңіз!

Ақмарал МАқұлбековА.

Жаңа жылдық дема-
лыстар қарсаңында жаппай 
тынығу, көп мөлшерде та-
ғамдарды тұтыну, жіті ішек 
инфекциялары мен тамақтан 
улану қаупі туралы ұмытуға 
болмайды.

Жіті ішек инфекцияла-
рының негізгі себептеріне 
тамақты дайындау техно-
логиясын бұзу, тағамдарды 
көп мөлшерде (артығымен), 
әсіресе салаттар мен басқа 
да тез бұзылатын өнімдерді 
дайындау, белгісіз жерде да-
йындалған тағамдарды сатып 
алу, жарамдылық мерзімі біт-
кен және оларды дұрыс сақ-
тамау,  және де жеке бас  та-
залығы ережелерін сақтамау 
жатады.

Жұқпаның пайда болуына 
ең қауіпті – көп түрлі азық-
түліктен дайындалған салат-
тар, сақтау мерзімі 3 сағаттан 
аспайтын майонез қосылған 
салаттар болып табылады. 
Сондай-ақ, кремді конди-
терлік өнімдер, туралған ет 
өнімдері, сілікпе және т.б.

Сусындарды таңдауға 
және оны дұрыс пайдалану-
ды ескерген дұрыс.  Белгілі 

брендтерді көшіретін спиртті 
ішімдіктерді, сондай-ақ 
белгісіз жерде дайындалған 
алкоголь өнімдерін тұтыну 
спирттік ішімдіктерден ал-
когольді улануын тудыруы 
мүмкін.

Көп мөлшердегі жеміс-
терді, әсіресе, цитрус жеміс-
терін қолдану аллергияға, 
қыжылға, гастрит ауруына, 
кейде өмірге тікелей қатер ту-
ғызатын Квинке ісігіне әкелуі 
мүмкін.

Демалыс күндері де  өз 
денсаулығыңызға  асқан 
жауапкершілікпен қарау қа-
жеттілігін естен шығармаған 
абзал. Жоғарыда көрсетіл-
ген ұсыныстарды ескеру,  
тағамнан уланумен байла-
нысты проблемаларды бол-
дырмауға көмектеседі және 
мерекеде көңілдің  бұзылуы-
на жол бермейді.

Г.күзеМбАевА,
қарағанды облысы 

қоғамдық денсаулық
сақтау департаментінің 

тағам объектілерін 
санитариялық-

гигиеналық қадағалау 
бөлімінің жетекшісі.  

Жаңа жылдық мерекелер 
қарсаңында ішек 

инфекциялары мен тағамнан 
жаппай уланудың алдын алу

Құттықтаймыз!

Қарағанды облысы, бұрынғы Абай 
ауданы, Агрогородок ауылының тұрғыны  
асқар таудай әкеміз боранқұл Муслимұлы 
САнАубАровты 17 желтоқсан күні 
69 жасқа толған мерейтойымен шын 
жүректен құттықтаймыз. Ағайынға 
сыйлы, досқа бауырмал жан, өзіңіз біз 
үшін үлкен өмір мектебі болдыңыз.  
Ешқашан ауырып-сырқамай, ортамызда 
немерелеріңіздің қызығын көріп, аман-есен 
жүре беріңіз.

Ұл өсіріп қамшы ұстатқан елдігім,
Қыз өсіріп бұрым өрген кеңдігім.
Құтты болсын айта келдік, жан әке,
69 жасқа келдің сен бүгін.

Ардақты жан, өзіңізге ақ тілек,
Біз жүреміз сыйластықпен, бақ тілеп.
Қуана бер, шаттана бер, мәңгілік,
Алтын таңым енді ғана атты деп.

Ізгі тілекпен: балалары, немере-жиендері, туған-туыс-
қандары, құдалары.

Шет ауданы білім беру бөлімінің Ж.Ақылбаев атындағы 
эксперименталдық мектеп-гимназиясының директоры қАЙрАт 
ерболАтұлы бИҒоЖИнДІ білім беру жүйесін дамытуға және 
жас ұрпақты тәрбиелеу ісіне қосқан елеулі  үлесі үшін Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Ы. Алтынсарин» 
төсбелгісімен марапатталуымен  құттықтаймыз!

Зор денсаулық, амандық, Қазақстан Республикасының игілігі үшін 
жаңа шығармашылық табыстар тілейміз.

«Ауыл» халықтық-демократиялық
патриоттық партиясы.

№452

Қасиетті Қарқаралы ауданының Бүркітті, 
кейіннен Бұқар жырау ауданы, Доскей 
ауылының тұрғыны болған, небары  49 
жасында жарық дүниемен қоштасқан, асыл 
жар, аяулы ана, ардақты туыс болған бикамал 
қАСыМбекқызының өмірден өткеніне 20 
жыл толыпты.

Біздер үшін, ана едің, пана едің,
Бәйтерек боп самалыңмен тербедің.
Аяулы ана, ұл-қыздың тірегі едің,
Сізге Алла жұмақтың төрін берсін.
Кезіміз көп өзіңді іздеп егілген,
Жан  ана, ерте кеттің  бұл өмірден.
Бағышталған дұғалар қабыл болсын,
Туыс, бала, немере, жиендерден.
  Сағына еске алушылар: балалары – Айдын-Дана, лаура-Айдын, 

Ардақ-Әлия, немерелері, туған-туысқандары.
№447

Төменгі Қайрақты ауылдық ок-
ругі әкімдігінің ұйымдастыруымен 
аудандық ән байқауы өткізілді. 1 
желтоқсан – Тұңғыш Президент 
күнінде «Ертеңім елім – Елба-
сым» тақырыбында  өткізілген 
шара жастар арасында патрио-
тизмді насихаттап, ұйымшылды-
ғын арттырды. 

Тәуелсіздіктің арайлап таңы 
атқанда Елбасының елін алға 
бастап, тоқырау жылдарындағы 
қиындықты қайыспай көтерген 
кездері сөз болды. Тұңғыш Пре-
зидент күніне орай өткен салта-
натты шараның барысында Елба-
сының ел үшін еткен ерен еңбегі, 
өнегелі өмір жолдары айтылды. 
Тұңғыш Президент күніне арнал-

ған шарада елдің тәуелсіздік ал-
ған күнінен бастап бүгінгі жеткен 
жетістігі жырланды. Елбасының 
қарапайым жұмысшыдан бастап 
ел тізгінін қолға алып, 20 жылдан 
астам еткен еңбегі ел назарына 
ұсынылды. Аймақ өнерпаздары 
Тұңғыш Президентке арналған 
әндерін аспандата шырқап, ме-
реке көркін қыздырды. Бас жүл-
дені Гүлнұр Сайлаукенова жеңіп 
алды. Батырлан Оразбеков пен 
Шонысқан Мананбаев Алғыс хат-
пен марапатталды. 

нұргүл ӘлІбековА, 
нұра орта мектебінің 

музыка пәні мұғалімі. 
ШЕТ  ауданы.

 

Елбасының 
«Болашаққа 
бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласы 
аясында, облыстық 
педагогикалық 
«Біздің 
айналамыздағы 
математика» атты 
жобасын жүзеге 
асыру мақсатында 
Әлихан Бөкейхан 
атындағы №76 
орта мектеп  
«Менің өмірімдегі 
математика» 
3-4 сынып 
оқушыларының 
зерттеу жұмыстары 
мен шығармашылық 
жобаларының 
байқауы өтті.

Байқауға қазақ тілінде 
68 жұмыс, орыс тілінде 30 
жұмыс тапсырылып, 48 жұ-
мыс қалалық ІІІ қорытынды 

 

кезеңге жолдама алды. Іріктеу 
кезеңіндегі жұмыстарды қалалық 
білім бөлімінің негізінде құрылған 
комиссия мүшелері сарапқа сал-
ды. Қорғауға ұсынылған зерттеу-
лер «Математика ғалымдардың 
еңбектері», «Сандар сөйлейді», 
«Өміріміздегі математика» тақы-
рыптарын қамтыды. 

Мәре бар жерде сөре бар. 
«Жүзден жүйрік» шыққан мек-
тебіміздің 4 «Ә» сынып оқушысы 
Айзере Мұрат «Қазақтың ұлттық 
өлшем бірліктерінің маңызы» 
жобасымен, жетекшісі –  Жібек 
Кәкімова ІІІ дәрежелі дипломды 
иеленді. Сондай-ақ, 3 «Б» сынып 
оқушылары Айсұлу Темірханова 
мен Мәди Қабдолланың  «Рим 

цифрлары», жетекшісі – Алты-
най Бейсенбаева  ІІІ дәрежелі 
дипломмен марапатталды. 4 
«В» сынып оқушысы Ақтоты 
Бүркітсетер «Математика ға-
лымдарының еңбектері» жо-
басымен, жетекшісі – Назгүл 
Жүнісбекова ІІ дәрежелі дип-
ломды қанжығасына байлады. 
«Құранның  математикалық құ-
пияларына» үңілген 3 «Ә» сы-
нып оқушысы Фариза Баянбек, 
жетекшісі –  Динара Бәкірова 
мадақтама алды.  «Айналадағы 
геометрия» тақырыбын екжей-
тегжейлі түсіндіріп, комиссия 
мүшелерін таң қалдырған 3 «В» 
сынып оқушысы Аянат Берікха-
нова    І дәрежелі дипломға қол 
жеткізді. Жетекшісі – Гүлбақша 
Ахмет. Жеңіске жеткен оқушы-
ларымыздың шығар биіктері көп 
болсын демекпіз.

 Гүлбақша 
тӨлеГенқызы,

Ә.бөкейхан атындағы 
№76 орта мектептің 

мұғалімі.
ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

Қарағанды  гуманитарлық   кол-
леджі «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру»  бағдарламасын  жүзеге   
асыру  аясында Алаш   қозғалысы-
ның 100 жылдығына орай қалалық 
ғылыми-танымдық  конференция 
өткізді. Бірінші бөлім қала мектептері 
мұғалімдері мен оқушылары  арасын-
да өтсе, екінші бөлім 8-9 сынып оқу-
шыларына арналған эссе  байқауына 
жалғасты. 

Жиында қазақ қоғамын жаңғырту-
да алаштықтардың шығармашылық 
мұрасын және көзқарастарын тарату 
сөз болды. 

Конференцияда «Алаш» қозға-
лысының шығармашылық мұрасын 

зерттеу көзделді. Оқушылар Алаш 
көшбасшыларының  саяси-құқықтық, 
демократиялық, ұлттық құндылықтар-
ға қатысты көзқарастарын, тұжырым-
дарын жаңа  заманның талаптарына 
сай зерделеді. 

Конференцияның пленарлық оты-
рысында Қарағанды гуманитарлық  
колледжінің  директоры    Есжан Әмі-
ров «Ұлт болашағы  жолында   біріккен  
Алаш  тұлғалары» жөнінде баяндама 
оқыды. «Алаш» ұлттық идеясының 
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясымен та-
рихи сабақтастығына тоқталды. Сон-
дай-ақ, «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақа-
ладағы қазақтың ұлттық кодын, таби-

ғатын, рухани бітімін тілге тиек етті. 
«Тұлғатану» ғылыми-зерттеу ор-

талығының директоры  Нұрсахан Бей-
сенбекова қатысушыларға Әлихан 
Бөкейхан еңбектерінен тың  деректер 
айтты.

«Рухани жаңғыру – өскелең ұр-
пақтың дара жолы» эссе байқауында 
№68 мектептің 9 сынып оқушысы На-
зира Бабашова І дәрежелі диплом-
мен, №92 гимназияның 9 сынып оқу-
шысы Шұғыла Досболова ІІ дәрежелі 
дипломмен, №25 мектептің 9 сынып 
оқушысы Ажар Ақылбекова ІІІ дәре-
желі дипломмен марапатталды. 

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

 

Аяулым Совет,
«орталық қазақстан»

Газеттің 14-желтоқсандағы №139 (22446) санында жарық көрген 
Теміржан Қуанұлы Жарқымбековті құттықтау мәтініндегі аты-жөні – Темір-
жан Қауанұлы Жарқымбеков деп оқылсын.

түзету

Тәуелсіздіктің қадірін бала кезден түйсініп өскен ұрпақтың 
болашақта елінің абыройын асқақтатар азаматы болып өсері 
анық. Осы орайда балабақшаның алатын орны үлкен. Әр мереке 
сайын балалардың басын қосып, ортақ іске жұмылдыру, санасына 
Тәуелсіздік  туралы ойларды сіңіру – тәрбиешінің басты міндеті.

Еліміздің басты мерекесі – 
Тәуелсіздік күнін тойлауда қаладағы 
балабақшалар да кенде қалмайды. 
Бүлдіршіндердің бойында Қазақс-
танның өткені мен бүгінгі өмірін 
салыстыра отырып, еліміздің даму 
тарихы туралы танымдарын қа-
лыптастыру мақсатында өткізілетін 
ертеңгіліктер бала бойына елі үшін 
мақтаныш сезімін оятып, ұлттық са-
на-сезімін қалыптастырады.

«Жұлдыз» балабақшасындағы 
«Балбөбек» тобының бүлдіршіндері 
де айтулы мерекеге «Тәуелсіздік 
таңы» атты ертеңгілік дайындады. 
Өздерінің жаттаған өлеңдерін айтып, 
өнерлерін ортаға салған еліміздің 

кішкентай азаматтары там-тұмдап 
болса да тәуелсіздік үшін күрескен 
аға-апалары туралы мағлұмат алып, 
осы ерекше мерекенің қазақ елі үшін 
қаншалықты маңызы бар екенін 
сезінді.  

Ертеңгілікті ұйымдастырған тәр-
биешілер – Динара Сәрсенбаева 
мен Айжан Сәденованың еңбектерін 
айта кеткен де жөн. Әр бүлдіршіннің 
бойындағы өнерін байқап, қабілет-
қарымын одан әрі аша түскен осы 
жандар Тәуелсіздік күніне арналған 
ертеңгіліктің өз деңгейінде өтуіне үл-
кен ықпал етті.

Өз тілшімізден.
ҚАРАҒАНДЫ қаласы.
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Күні кеше 
ғана елімізде 
Астананың 20 
жылдығына 
арналған іс-
шаралар бастау 
алды. Сөз жоқ, 
еңселі Елорда – 
елдіктің нышаны, 
Елбасының 
қолтаңбасы.  

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назар-
баевтың 1997 жылғы 10 желтоқсандағы 
Жарлығымен ел астанасы бұрынғы Ақмо-
лаға көшірілді. Ал, 1998 жылы Елорданың 
атауы Астана болып өзгертілді. Уақыт та-
рихи шешімнің маңызын айқындап берді. 

Бас қаламыз халықаралық маңызы 
бар түрлі форумдар, конгрестер мен өзге 
де іс-шаралар өтетін Еуразия кеңістігінің 
орталығына айналды. Елордада Әлемдік 
және дәстүрлі діндер лидерлерінің съез-
дері, Астана экономикалық форумы және 
өзге де маңызды халықаралық оқиғалар 
тұрақты түрде өтіп келеді. Бұған ЕҚЫҰ-
ның тарихи саммиті, ШЫҰ мен ИЫҰ-ның 
мерейтойлық саммиттерін қосыңыз. Сон-
дай-ақ, 2011 жылдың басында Есіл бойы 
VII Қысқы Азия ойындарының қатысушы-
лары мен қонақтарын қарсы алды. Дүбір-
лі доданың алауын тұтатты, жалауын 
желбіретті. 

Жас қала жыл санап түрленді. 
Мәселен, 1999 жылы «ЮНЕСКО-ның» 
шешімімен Астана – «Әлем қаласы» деп 
танылды. Қазақстанның бас қаласы 2000 
жылдан бастап Астаналар мен ірі қала-
лардың халықаралық ассамблеясының 
мүшесі.

Астананың айналасында бірегей «жа-
сыл белдеу» жасалғанын да жұрт жақсы 
білсе керек. Қала ұлғайған сайын далалық 
өлкенің ортасындағы шұратқа (оазис) ұқ-
сап келеді.

Астана тарихының биылғы белесі де 

Қуаныш АМАНҚҰЛОВ,
«Орталық Қазақстан»

«Астана тарихы мен қазақстандықтардың тағдыры бір-бірінен ажырағысыз. Елорда біздің 
республикамыздың күш-қуатының іске асуының, динамикалық дамуының және тұрақтылығының көрінісі. 
Астана барша қазақстандықтарды біріктіретін және алға қарай қадам басқан жарқын, қуатты, гүлденген 
қалаға айналды. Біздің елордамыз Отанымыздың жүрегі, халықтың өз күшіне сенімі мен ұлы тағдыр-
талайының символы болып табылады. Бүгінде Астанада, Қазақстанның барлық өңіріндегі сияқты, жүзден 
астам ұлт өкілдері өмір сүреді. Халықтар достығы, өзара түсіністік және ынтымақтастық – Астананы және 
жаңа Қазақстанды құрудың негізі, міне, осылар». 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ.

 

алтын әріппен жазылады. Қазақстанның 
Тәуелсіздік жылдарындағы ең ауқымды 
жобасы сәтімен жүзеге асты. «EХРО – 
2017» Халықаралық көрмесі Жер-жаһан-
ның ортақ мүддесін бір арнаға тоғысты-
рды. Бұған дейін жазғанымыздай, баға-
налы ордада – баламалы қуат көздерін 
игеру мәселесі қаузалды. 

Жалпы, Астананың гүлденуіне қа-
рағандылықтардың да қосқан үлесі қо-
мақты. Өңірлер арасындағы мәдени- 
экономикалық байланыс күн өткен сайын 
дамып келеді. Қарағандылықтардың қол-
таңбасын да Астана төрінен анық аңғара-
сыз. Соның бірі – «Отан-Ана» монументі.  

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 2000 жыл-
дың 20 мамырында ескерткіштің эскизін 
сызып, қағазға түсірді. Сәулетшілер мен 

Ұлттың ұлық мерекесіне ар-
налған мағыналы жиын Мемле-
кеттік гимнмен басталып, балғын 
оқырмандарға тәуелсіздік, азаттық, 
еркіндік ұғымдарының тарихи маңы-
зы түсіндірілді. Кешке қатысушы-
лардың күшімен әзірленген «Атасы 
мен немересі» атты тақырыпқа лай-
ықталған сахналық көрініс көрермен 
көңіліне шуақ ұялатты. Сұрақ-жауап 
тәсілімен өткізілген танымдық ойын 
тартымдылығымен ерекшеленді.  

Келісті кеш барысында, сон-
дай-ақ, Тәуелсіздікті жырға қосқан 

танымал ақындардың өлең-жыр-
лары оқылып, рухы биік әндер шы-
рқалды. Егемен елдің өнегесі мол 
өткен жолынан мол дерек ұсынатын  
кітап көрмесіне библиографиялық  
шолу жасалды. 

– Белгілі журналист Болатбек 
Төлепбергеннің «Қасиеттім – Жел-
тоқсан!» кітабы негізінде Желтоқсан 
көтерілісі туралы кең көлемді сипат-
та берілген мағлұматқа оқушылар 
зор ынтызарлық танытты, – дейді 
Балалар мен жасөспірімдер кітап-
ханасының кітапханашысы Дина-

ра Сексенбаева. – Бүгінгі жиынға 
белсенді қатысушылар қатарында 
№3 орта мектептің кітапханашыла-
ры мен 5-сынып оқушылары және 
«Ертөстік» бөбекжайының тәрбие-
ленушілері өз ұстаздарымен болды. 
Келешекте тәлімі терең осындай 
іс-шараларды жиірек ұйымдастыру 
жоспарланып отыр. Себебі, бұл жұ-
мыстың қоғам үшін қайтарымы мол 
екендігі күмәнсіз.

ЖЕЗҚАЗҒАН қаласы.   

Тәуелсіздікті ұлықтау, елдіктің маңызын екшеу, туған жер тарихын құрметтеу ұғымдарын 
жас ұрпақтың санасына сіңіру – оларды отансүйгіштік пен ұлтжандылыққа баулудың 
басты шарттарының бірі. Жезқазған қаласындағы орталықтандырылған  кітапханалар 
жүйесіне қарасты балалар мен жасөспірімдер кітапханасы ұйымдастырған «Тәуелсіздік – 
менің басты жыр-әнім» атты тағылымды кеш осы ұстанымды меже тұтты.

Ахат ҚҰРМАНСЕЙІТОВ,
«Орталық Қазақстан»

суретшілер қауымына ұсынды. Бұл баста-
маны жерлесіміз, ҚР Суретшілер одағы-
ның мүшесі, Ұлттық ғылым академиясы-
ның корреспондент-мүшесі Мақаш Әли-
ақпаров бастаған қарағандылық шығар-
машылық топ қолға алды. 

Мазмұны терең нысанның құрылысы-
на қажетті шикізатты, материалдар мен 
жұмыс күшін біздің өңір қамтамасыз етті. 
Облыстағы «Испат-Кармет», «Қазақмыс» 
сияқты ірі өндіріс ошақтары қаржылай 
көмек көрсетті. Сондай-ақ, балқаштықтар 
60 тоннаға жуық қоланы сыйға тартқан.

Астана – Тәуелсіздіктің тартуы! «Есіл-
дің бойы ентоғайға қонған елдің» қара-
сы да күн санап өсті. Бүгінде елордалық 
тұрғындардың саны бір миллионнан асып 
жығылады. 

Астана – асқақ рух, азаттықтың бекінісі!
Астана – Отанымыздың жүрегі, бейбіт 

елдің баға жетпес байлығы! 
Көшбасы көрегендігі – елімнің егемен-

дігі. Үйлесті, үндесті. 
Мәңгілік Ел – мәуелі «Бәйтерек»! Ақ-

боз үй – Ақорда! Ырысты еселеген «Бей-
бітшілік және келісім» сарайы һәм «Хан 
Шатыр»! Орталық Азиядағы ірі мешіт – 
«Әзірет Сұлтан» мешіті де осында! Отыз 
мың көрерменге арналған «Астана-Аре-
на» жабық стадионы, 2011 жылы әлем-
де үздік деп танылған, 10 мың орынға 
арналған «Сарыарқа» бірегей велотрегі, 
«Алау» мұз айдыны және бар! 

Міне, Қазақ елінің АстанасыІ Көз тоя-
ды, көңіл марқаяды. 

Уа, Азаттық, нұрсың сен!
Күлтегіннің жазуында тұрсың сен,
Көкбөрінің азуында тұрсың сен!

Бәйтеректің бұтағындай    
       жайқалып,
Самұрықпен самғап көкті   
      қайталық!
Сені берген Тәңір неткен дәулетті,
Сені көрген халық неткен 
         бай халық!

...Сені көрдім, көрдім 
                көзімді аштым да,
Өр Алтайда – көк аспанның   
   астында!
Сарыарқада – сары белдің үстінде,
Көрдім сені! 
Көрдім!
Көктен түстің де,
Ғайса құсап, өне-бойың нұрланып,
Айналаңа сәуле төктің бір қанық.
...Ұл да сенен көзін алмай қарады,
Құл да саған қарап тұрды   
          ...ұрланып!

Қарап тұрды!
Көкірегі шерменде.
Көксей-көксей көктен түсіп 
           келген де,
Жаңғырамыз дедік Рухқа айналып,
Жаңғырамыз дедік сені көргенде!

Уа, Азаттық, киелім,
Алла өзі бере салған сый едің!
Енесіне ерген құлын секілді,
Еркіндікті елден ерек сүйемін.
Жарам десең, міне, менің жүрегім,
Алам десең, міне, менің сүйегім!

Рауан ҚАБИДОЛДИН.
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