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Газетке жазылуды «Қазпошта» АҚ пошта
 байланысының  барлық бөлімшелерінде,  
Ермеков көшесі, 33-үй, 8-қабат мекенжайы 
бойынша редакцияда ресімдеуге болады

Анықтама телефоны:  
8 771 528 86 46, 8 702 656 70 61
E-mail: otdel.pochtovyy@bk.ru

Санаты Жеткізусіз «Қазпошта» АҚ 
каталогымен 
қала бойынша 

«Қазпошта» АҚ 
каталогымен 
аудан/ауыл

Кәсіпорындар 
мен ұйымдар 
үшін

10257,00 10470,00

Жеке 
жазылушылар 
үшін

3492 5577,00 5706,00

Санаттар Жеткізусіз «Қазпошта» АҚ 
Қала (теңге)

«Қазпошта» АҚ
Аудан/ауыл 
(теңге)

Кәсіпорындар 
мен ұйымдар 
үшін

6 ай 5848,50 5919,00
12 ай 11697,00 11838,00

Жеке 
жазылушылар 
үшін

12 айға 
4116

6 ай 3100,50 3111,00
12 ай 6201,00 6222,00

Ержан ИМАШ, 
«Ortalyq Qazaqstan»

Қазақ әдебиетінің классигі, қара сөздің хас шебері Ғабит Махмұтұлы Мүсірепов
пен өмірімде екі рет жүздесіп, ғибратты әңгімелерін тыңдаған едім. Алғашқысында 
ол Бұқар жырау ауданының (бұрынғы Ульянов) сол кездегі Қылыш Бабаев атындағы 
кеңшар орталығындағы біздің үйге 1980 жылдың маусым айында қонақ болды. 

Қаламгерді әкеммен бұрыннан досжар 
академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов бастап 
келді. Екі машинамен жеткен сыйлы мейман-
дардың арасында академик Өмірзақ Айтбаев, 
Ғабеңнің кейінгі жұбайы Ғазиза, оның бауыры, 
Қазақстан Композиторлар одағының төраға-
сы Базарбай Жұманиязов, тағы басқа кісілер 
бар еді. Ебіней Арыстанұлы Қарағандыдағы 
Химия-металлургия институтында директор 
болып жүргенінде туған нағашым, бүгінде 
химия ғылымдарының докторы, Е.Бөкетов 
атындағы ҚарУ-дың профессоры Кенжебек 
Түсіпұлы Рүстембековтің кандидаттық жұмы-
сына ғылыми жетекшілік жасап, сол арқылы 

әкем Мәз Имашұлы Қарасартовпен арала-
сып-құраласып, жақын жолдас болып кеткен. 
Бұл уақытта кеңшардың прорабы болып істей-
тін әкем Мәз бен анам Тұрымтай дастарханы 
жиылмайтын өте қонақжай адамдар еді. Сон-
дықтан да, ол әр жолы қаншама игі жақсылар-
мен бірге түстеніп, не қона жатып қайтатын. 
Сондайда олар жақсы демалыс, әңгіме-дүкен 
құрып, ағаш арасында сейілдеп, суға түсетін. 
Ал біз, ағам Мейрам екеуіміз қонақтар кеткен-
ше ол кісілердің қолдарына су құйып, күтімін 
жасасып, ұлағатты сөздерін тыңдайтынбыз.

Табиғатты қорғау заңнамасын бұзғандарға 
қатаң жауапкершілік қарастырылған. Жас және 
қылқан жа пырақты көшеттердің бір данасын жой-
ғаны, яки, бүлдіргені үшін залалды өтеу мөлшері 
15 АЕК (45 945 теңге) құрайды.

Орманды қорғау және күту жөніндегі инженер-
лердің, орманшылардың, инспекторлардың негізгі 
күші облыс аумағында тәулік бойы бақылау мен 
патрульдеуге бағытталған. Қарағанды облыстық 
орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі ау-
мақтық инспекциясы мен өңірдің полиция депар-
таментінің жергілікті полиция қызметі қызметкер-
лерінің рейдтері ұдайы өтуде.

Ескерте кетелік,  орман қорына кіретін ағаштар 
мен бұталарды заңсыз кесу, жою немесе зақымдау 
100 АЕК (306 300 теңге) мөлшерінде айыппұл са-
луға әкеп соғады, ерекше қорғалатын табиғи ау-
мақтарда жасалған дәл осындай әрекет үшін жеке 
тұлғаға 150 АЕК (459 450 теңге) мөлшерінде айып-
пұл салынады.

Ағаштар мен бұталарды заңсыз кескені, жой-
ғаны немесе бүлдіргені үшін 100 АЕК-тен асатын 
елеулі залал келтірілген жағдайда жеке тұлғалар 
180 АЕК-ке дейін (551 340 теңге) айыппұл салуға 
не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не болмаса, 
180 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға 
тартуға не мүлкі тәркіленіп, 45 тәулікке дейін 
әкімшілік қамауға алу түрінде жазаланады.

Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және 
табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы азамат-
тарға табиғат қорғау заңнамасын бұзбауға кеңес 
бере отырып, заң бұзғандар туралы мәліметтерді 
төмендегі телефондарға қоңырау шалу арқылы ха-
барлауды сұрайды:

Қарағанды орман және жануарлар дүниесін 
қор ғау жөніндегі шаруашылығы –  (8-7212) 44-29-
71, 43-79-38, 8-701-514-40-86;

Ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау жө-
ніндегі Кувское шаруашылығы – (8-72147) 9-14-98, 
8-775-659-54-43;

Ақтоғай орман және жануарлар дүниесін қор-
ғау жөніндегі шаруашылығы – (8-71037) 2-12-10, 
8-705-759-35-90.  

 

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

1 желтоқсаннан бастап Қарағанды, 
Теміртау, Саран, Абай, Шахтинск жасыл 
аймақтарында, сондайақ, Осакаров, Бұқар 
жырау, Қарқаралы, Ақтоғай аудандарында 
қылқан жапырақты ағаштарға күзет кү
шейтілді. Бұл мақсатта 26 мобильді топ пен 
14 бекет жұмылдырылды.

МЕДИЦИНАЛЫҚ  
САҚТАНДЫРУ 

ҚОРЫ

Елімізде түрлі сырқатқа шал-
дыққан балалар саны жыл сайын 
артып келе жатқаны жасырын емес.   
Ем-домынан бөлек дәрі-дәрмегіне 
жұмсалатын қаржы да қомақты.  Қым-
бат ем алуды кез келген ата-ананың 
қалтасы көтере бермесі анық. Осы 
орайда, медициналық қордың көмегі 
сапалы медициналық көмек түрлерін 
алуға көп мүмкіндік береді. Мәселен, 
республика бойынша балаларға тоғыз 
айда 324 млрд. теңгеге медициналық 
қызмет түрі көрсетілді. 

Медициналық сақтандыру қо-
рында 18 жасқа дейінгі балалар авто-
матты түрде сақтандырылған болып 
есептеледі. Яғни, оларға көрсетілетін 

Сағыныш ӘБІЛ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Денсаулық сақтауда халық мүддесін әлеуметтік тұрғыдан қорғап 
отырған медициналық сақтандыру  қорының шарапаты балаларға да 
тиюде. Атап айтқанда, медициналық сақтандыру қоры балаларға көр
сетілетін медициналық көмек үшін аймақтағы емханалар мен ауруха
наларға 14 млрд. теңгеден астам қаржы бөлді. Оның 6,5 млрд. теңгесі 
консультациялықдиагностикалық шығындарды өтеуге жұмсалған. 

медициналық қызметтер қор қаража-
ты есебінен жүзеге асырылады. Мұн-
дай қызмет түрлеріне мамандардың 
консультациялары, талдау және ем-
делу төлемақылары кіреді. Аймақта 
тоғыз айдың қорытындысы бойынша 
1,3 млрд. теңгеден астам қаражатқа 
6347 бала оңалту орталықтарында ем 
алған. Амбулаториялық негізде кон-
сультациялық-диагностикалық қыз-
меттерді көрсетуге 6,5 млрд. теңге, 
оның ішінде 1,268 млрд. теңге – ба-
лаларға тегін стоматологиялық көмек 
көрсетуге аударылды. Бұдан бөлек, 
15 млн. теңге балаларға жоғары тех-
нологиялық операцияларды төлеуге 
бағытталды. Мемлекет тарапынан 
жасалатын қолдауды тиімді пайда-
ланғандардың бірі – көпбалалы ана 
Ләззат Қожахметова:

– Медициналық сақтандыру қоры 
арқылы «Ердос» стоматологиялық 
ор талығында балаларымның тісін 
емдеттім. Сапалы қызмет көрсетті. 
Дәл осы медициналық қызмет түріне 
жүгінетіндер қарасы қалың. Жалпы, 
медициналық қызмет түрлерінің баға-
сы халық үшін қолжетімді деп айта 
алмаймын. Сондықтан, бұл қолдау, 
яғни тегін медициналық көмек түрін 
алу халыққа, оның ішінде көпбалалы 
отбасыларына өте тиімді. Дегенмен, 
ем-домды толық алмағандықтан, екін-
ші мәрте хабарласқанымызда әрі қарай 
ақылы қызмет көрсетілетінін ескертті. 
Яғни, бөлінген қаражат жыл соңына 
дейін жетпей қалған. Бұл балалар ара-
сында тіс ауруларының көп екендігін 
көрсетіп отыр. Алдағы уақытта жау-
апты мамандар ақшаның жыл соңына 
дейін жетуін ескеруі қажет, – дейді. 

  Жалпы тоғыз айдың қорытынды-
сымен аймақтағы балаларға жылжы-
малы медициналық пункттерде 43 
мың консультация мен тексеру жүр-
гізілді. Балалар 30 мыңнан астам 
тері-венерологиялық консультация, 
540 мыңнан астам стоматологиялық 

медициналық қызмет түрін тұтынған. 
Медициналық сақтандыру қоры қол-
дауы есебінен созылмалы ауруы бар 
балалар мен жасөспірімдер жылы-
на екі-үш рет тұрақты медициналық 
оңалтудан өте алады. Мамандардың 
айтуынша, сақтандыру қоры арқылы 
тегін медициналық көмек педиатрдың 
нұсқауы негізінде жүзеге асырылады.     

– Егер ата-аналар баласын ақылы 
қызметтерге жіберу дерегіне тап бол-
са, медициналық ұйым жанындағы 
пациенттерді қолдау қызметіне неме-
се әлеуметтік медициналық сақтан-
дыру қорына жүгінуі қажет, – дейді 
медициналық сақтандыру қорының 
Қарағанды филиалының бөлім бас-
шысы Светлана Щеткина.

Науқас өзі тіркелген емхананың 
пациенттерді қолдау қызметіне ха-
барласу арқылы қосымша сұрақтар 
қоя алады. Егер олар жергілікті жерде 
көмектесе алмаса, әлеуметтік медици-
налық сақтандыру қорына өтініш жі-
бере алады. Яғни, fms.kz ресми сайты, 
1406 байланыс орталығы, Qoldau 24/7 
мобильді қосымшасы және Telegram-
дағы SaqtandyryBot арқылы. 
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Қарағандыда өткен отырыста 
шахтерлер қойған қосымша та-
лаптардың орындалуы қаралды. 
Жалақыны көтеру және жыл қоры-
тындысы бойынша сыйақы төлеу 
мәселелері талқыланды.

Жеңіс Қасымбек жергілікті 
билік еңбек ұжымдарының құқығын 
қорғауға мүдделі екенін атап өтті.

– Әкімдік еңбек ұжымдарымен 
бірге және барлық талаптардың 
орындалуын талап етеді. Жұмысқа 
қабылдау іс-шаралары тұрақты түр-
де жүргізіліп келе жатқандығына 
қарамастан кадр тапшылығы әлі де 
бар. Компания басшылығы келесі 
отырыста инвестициялық жобалар 
мен жұмыстың келешек бағыты ту-

● КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫНДА

 

Нұрқанат ҚАНАПИЯ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Аймақ билігі шахтерлер мүддесін көздейді. Бұл туралы облыс әкімінің міндетін 
атқарушы Жеңіс Қасымбек кеншілер ұжымдарының мәселелері жөніндегі келісу 
комиссиясының кезекті отырысында мәлімдеді.

ралы ақпарат беруі тиіс, – деді облыс 
әкімінің міндетін атқарушы. 

Сонымен қатар, Жеңіс Мах-
мұдұлы қарағандылық шахтерлер 
Еңбек және халықты әлеумет-
тік қорғау министрлігі жанынан 
құрылған жұмыс тобының жұмысы-
на белсенді атсалысып отырғанын 
жеткізді. Аталған комиссия денсау-
лыққа зиянды және қауіпті өндірі-
стер еңбеккерлерін зейнетақымен 
қамтамасыз ету, регресті мүгедек-
тердің проблемаларын шешу мәсе-
лелерін қарастырады. «Қорғау» 
көмір өндірушілері кәсіподағының 
төрағасы Евгений Буслаев бұл жұ-
мыс тобы қызу жұмыс жүргізіп 
жатқанын айтты. 

– Осы уақытқа дейін бірнеше 
отырыс болды. Өзекті пікірталастар, 
есеп-қисап, жоспарлау іс-шаралары 

жүріп жатыр. Әрине, оңай жұмыс 
емес. Біздің кәсіподақ тарапынан 
бірнеше ұсыныс жасалды, – деді 
төраға.

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ 
бас директорының міндетін атқа-
рушы Владимир Яблонский ком-
пания ұсыныстарына тоқталды. Өз 
кезегінде кәсіподақ ұйымдарының 
басшылары мен шахталар өкілдері 
де пікірлерін ортаға салды. Кен-
шілер шахталарды модернизация-
лау, қуатын арттыру туралы айтып, 
кен орындарының келешек әлеуеті-
не алаңдаушылық білдірді. 

Көмірлі өлке үшін маңызды са-
налатын мәселелер бойынша келіс-
сөздер әлі де жалғасады.

Келісім комиссиясы барлық 
мәселелер толық шешілгенге дейін 
одан әрі жұмыс істейтін болады. 

● МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

Аймақта аяз салдарынан үсік-
ке ұрынғандар саны артқан. Сәй-
кесінше жол-көлік оқиғалары да 
көптеп тіркелуде. Сарышұнақ 
аязда аяқ-қолынан айырылып, 
көкмұзда көлігіне ие бола алмай 
ажал құшқандар туралы ақпарат-
тар өріп жүр. Абай облысында  
немересімен бірге далада үсіп, 
көз жұмған қарттар. «Қараған-
ды-Аягөз-Бұғаз» тас жолындағы 
жол-көлік апатынан сегіз адам 
зардап шегіп, бір адам қайтыс 
болған.   Өткен жылдың осы 
уақытымен салыстырғанда жол-

 

Сағыныш ӘБІЛ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Ауа райының қолайсыз-
дығына байланысты соңғы 
бір аптаның ішінде 44 адам-
ды үсік шалып, алты адамға 
ота жасалған. 22 адам ем 
алуда. Мұндай оқыс жағдай-
ға тап болғандар қатарында 
тек үй-күйсіз жүрген жан-
дар ғана емес, ішімдік ішіп, 
далада қалып қойғандар да 
бар. Бұл көрсеткіш былты-
рғы жылдың осы айымен са-
лыстырғанда 42%-ға өскен.

көлік апаты да 20%-ға өскен. 
Қара жолда апатқа түсіп, сары 

аяздан сал болып қалғандар қа-
тары жыл санап артып келеді. 
Адами фактор. Көлік тізгіндеген 
адам жанындағы адамдардың 
өміріне жауапты екенін, жол са-

пасын ескерсе, күре жолда талай 
адамның тағдыры қиылмас еді. 
Елімізде жол апатынан қаза та-
батындардың саны 13 мыңнан 
асқан. Аймақта жол-көлік оқиға-
ларының салдарынан адам өлімі 
көрсеткіші жыл басынан 50%-ға 

артқан. 
Тас жолда қарама-қарсы қоз-

ғалыс жолағына шығып кету жиі 
орын алса, жаяу жүргіншілер 
жолында да адамдарды жиі көлік 
қағатын болған. Себеп көп, сал-
дары – не мүгедек болып қалу, 

не қаза болу. Жол бойында жыл-
дамдықты арттыру апат салда-
рының басты себебі. Оған қыс 
мезгіліндегі жолдың тайғақтығы 
тағы бар. Кейінгі айда жол-көлік 
апатына 100 адам түсті, оның 
30-ның жағдайы ауыр. Сақтық 
шараларын басты назарда ұстау 
керек. Жаяу жүргіншілер жолы 
да қауіпті. Құлаққап киіп, маңай-
ын елемейтіндер көбейді, – дейді  
облыстық травматологиялық ор-
талықтың бөлім жетекшісі Ерік 
Шонбаев.

Өңірде бір аптаға жуық сақ-
талған түнгі аяз үсікке ұрынған-
дар санын арттырды. Олар 
үй-күйсіз жүрген жандар емес. 
Керісінше, көңілді отырыстардан 
шыққан адамдар.  

– Үсікке шалдыққандардың 
басым бөлігі ішімдік ішкен-
дер. Мәселен, табысты кәсіпкер 
көңілді отырыстан шығып, са-
ябақтағы орындықта ұйықтап 
қалады. Салдарынан екі аяқ-қо-

лынан айырылды. Тіпті қонаққа 
барған отбасы  кішкентай бала-
сына қолғап кигізуді ұмытып, қо-
лын үсітіп алған. Дер уақытында 
медициналық көмекке жүгініп, 
баланың қолын сақтап қалдық. 
Осындай оқиғаларды жиі кездес-
тіреміз. Бастысы – сақтық шара-
ларына баса назар аудару керек. 
Аязды күндері алдын ала ескерту 
жарияланады. Соны ескеру қа-
жет. Жылы киінумен қатар, үсік 
шалған жағдайда өз бетінше ем-
дом жасамай бірден медицина-
лық көмекке жүгіну керек, – дей-
ді Ерік Шонбаев. 

Ақпараттық технология да-
мыған уақытта ауа райының 
қолайсыздығын білмей қалдым 
деген қисынсыз. Сәт сайын ұялы 
телефонға келіп түсетін ескер-
ту, теледидардан берілетін ха-
барламаны елемеу мүмкін емес. 
Егер төтенше жағдайлар қыз-
меті ескерту жасаған уақытта 
жолға шығып кеткен жағдайда 
жүргізуші айыппұл арқалайды. 
Әкімшілік құқық бұзушылық 
кодексінің 613-бабына сәйкес 30 
АЕК мөлшерінде, яғни 91 890 
теңге көлемінде айыппұл төлей-
ді. 

Жол жағдайы мен метеороло-
гиялық ескертуді елемей, опық 
жегендерге айыппұл тосқауыл 
болса игі...

№6 облыстық психология-
лық-медициналық-педаго-
гикалық кеңес Шахтинск, Са-
ран қалаларының, сондай-ақ, 
Абай және Нұра аудандарын-
дағы 18 жасқа дейінгі ерекше 
білім беру қажеттіліктері бар 
50 мыңнан астам балаға қыз-
мет көрсетеді. 

Парковая көшесі, 35а үй 
мекенжайындағы №3 жалпы 
білім беретін мектепте орна-
ласқан орталық жылына 800-
ге жуық балаға қажетті көмек 
пен кеңес береді деп жоспар-
ланған. Бұл, өз кезегінде дәл 
осындай орталықтардың жұ-
мысын, атап айтқанда, бала-
лар кезегін екі есе азайтуға 
мүмкіндік бермек.

– Ерекше білім беру қа-
жеттіліктері бар балаларға 
білім беру мәселесі басты на-
зарда. Облыста балалардың 
өмір сүру сапасын жақсарту 
үшін арнайы инклюзивті білім 
беру инфрақұрылымы дамуда. 
ПМПК желілерін кеңейту осы 
бағыттардың бірі болып табы-

● БІЛІМ ОШАҚТАРЫНДА 

Салтанат ІЛИЯШ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Ерекше қажеттілігі бар 
балаларға білім берудегі не-
гізгі міндет – әр баланы ай-
наласындағылардың көмегі-
не тәуелді болмай, өз бетінше 
өмір сүруге дайындау, қа-
лыптастыру және толыққан-
ды өсуін қамтамасыз ету. 
Осы мақсатта облысымызда, 
атап айтқанда Шахтинск 
қаласында тағы бір психо-
логиялық-медициналық-пе-
дагогикалық кеңес (ПМПК) 
орталығы ашылды.

лады, – дейді № 6 Қарағанды об-
лыстық ПМПК басшысы Ақмарал 
Мұқашева. Оның айтуынша, ор-
талықта кедергісіз орта құрылып, 
пандустар қойылған. Балалардың 
қауіпсіздігі үшін тактильді жол-
дар салынған, арнайы тұтқалар 
орнатылған. 

Одан бөлек, балаларды тексе-
ру және кеңес беру үшін қажетті 
жабдықтар қойылған. 

Орталықтың ашылғаны ерек-
ше баласы бар отбасыларға едәуір 
көмек болды. Мәселен, Шахтинск 
тұрғыны Қасиет Башкенова бұған 
дейін алты жасар қызы Айымды 
Қарағандыға апарып жүрген. 

– Бұған дейін Қарағандыға ба-
рып-келіп жүрдік. Жолға кететін 
уақыт пен автобустан автобусқа 
ауысып отырудан шаршайтын 
едік. Одан қалса кезекті де күтіп 
қалатынбыз. Енді алысқа бар-
маймыз. Білікті көмекті қалада 
отырып алатын болдық, – дей-
ді Қасиет Башкенова. Ол қызы 
Айымның орталыққа келгелі 
ашылып, есте сақтау қабілеті де 

жақсара түскенін айтады. Айым 
аптасына екі рет логопед, дефек-
тологқа және бір сағат психологқа 
барады. Нәтиже бар. 

Баланы ПМПК-ға тексеруге 
жазу үшін ілеспе құжаттарды қоса 
бере отырып, электрондық немесе 
қағаз түрінде өтініш беру қажет. 
Сондай-ақ, туу туралы куәліктің, 
мүгедектік туралы қорытынды-
ның, дәрігерлік-консультациялық 
комиссияның денсаулық жағдайы 
бойынша үйде оқыту қажеттілі-
гі туралы (үйде оқитын балалар 
үшін) сканерленген көшірмелерін 
ұсыну керек.

Баланы консультацияға тіркеу 
үшін № 6 ПМПК кеңсесіне хабар-
ласуға немесе https://malahit24.kz 
жеке кабинетте тіркелу арқылы 
жазылуға болады. Бұл ретте бала-
ны облыстың ПМПК-нің кезекке 
қойған Шахтинск, Саран, Абай 
және Нұра аудандарының тұрғын-
дары №6 психологиялық-медици-
налық-педагогикалық консульта-
цияға қайта тіркеле алады.
ШАХТИНСК

● ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА

жобалар жүзеге асырылды. «Жаңа 
күн» қоғамдық бірлестігінің төраға-
сы Әлия Баймурзина конкурс қа 
өзінің әлеуметтік жобасын ұсы-
нып, қала әкімінің грантын жеңіп 
алған еді. Сол бойынша ол ерекше 
қажеттілігі бар балаларды тәрбие-
леп отырған отбасыларға заңгерлік 
және психологиялық көмек көр-
сетеді. – Біз, – дейді Әлия, – Осы 
мақсатта ата-аналар клубын құрып, 
онда әлеуметтік және волонтерлік 
мәселелерді қозғаймыз. Олардың 
басын қосып, бір-біріне көмекте-
суіне ықпал етеміз. Жоба аясында 
түрлі тренингтер өткізіп, мүмкіндігі 
шектеулі балалардың ата-аналарына 
да жәрдем жасаймыз.

Клубқа келген Инна Дергалева 

Дана халқымыз «Бер-
сең – балаға бер» деп бекер 
айтпаған. Дүниеде осынау 
күнәсіз жан иесінің қабағы-
на кірбің түспей, бір қу-
анғанына не жетеді? Ал ол 
мүмкіндігі шектеулі, ерекше 
білім беруді қажет ететін бүл-
діршіндер болса ше?

Ержан ИМАШ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Міне, осындай ғаріп балаларға 
инклюзивті білім беру бағытында 
Теміртау қалалық әкімдігі ішкі са-
ясат бөлімінің қолдауымен биылғы 
Балалар жылында түрлі әлеуметтік 

жанашырлыққа мұқтаж балаларға 
көмек қолын созған қала әкімдігі 
мен Әлия Баймурзинаға алғыс ай-
тып, клуб мүшелерінің көмегімен 
баласының да тұйықтықтан арылып, 
ашыла түскеніне қуанышты екенін 
айтты. 
ТЕМІРТАУ

Қарағанды облыстық сайлау комиссиясына Қа-
рағанды облысынан ҚР Парламенті Сенатының 
депутаттығына кандидат болып сайлануға ниет 
(келісім) туралы 6 өтініш түсті:

Әли Асхат Сағадиұлы, 1962 жылы туған, қазақ, 
Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданында тұратын 
Бұқар жырау аудандық мәслихатының хатшысы, 
өзін-өзі ұсыну тәртібімен.

Ломакин Алексей Борисович, 1979 жылы туған, 
орыс, Теміртау қаласында тұратын Теміртау қалалық 
мәслихатының хатшысы, өзін-өзі ұсыну тәртібімен.

Әбілов Мұрат Смағұлұлы, 1959 жылы туған, 
қазақ, Қарағанды қаласында  тұратын Қарағанды 
облысының жеке сот орындаушылары палатасы бас-
шысының орынбасары, өзін-өзі ұсыну тәртібімен.

Шатохина Татьяна Николаевна, 1970 жылы туған, 
орыс, Қарағанды қаласында тұратын «Қарағанды 
облысының Кәсіподақ орталығы» Аумақтық кәсіп-
одақтар бірлестігі төрағасының орынбасары, өзін-
өзі ұсыну тәртібімен.

Әлімбаева Адия Базылқызы, 1978 жылы туған, 
қазақ, Қарағанды қаласында тұратын «Қазақтеле-
ком» АҚ филиалы-Корпоративтік бизнес бойынша 
дивизионның B2G бюджеттік ұйымдарына сату де-
партаментінің бас сарапшысы.

Серік Балғатайұлы Өтешов, 1963 жылы туған, 
қазақ, Қарағанды қаласында тұратын Қарағанды об-
лыстық мәслихатының хатшысы Нұра және Осака-
ров аудандарының мәслихаттары ұсынған.

Облыстық сайлау комиссиясы

Қарағанды облыстық сайлау комиссиясының
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– Дәурен Шегениязұлы, 
алдымен адамдар жат ағымға 
қалай ұрынады деген сұраққа 
тоқталып өтсек.

–  Иә. Сұрағы салмақты естіл-
генімен, жауабы – қарапайым. Біз 
тіршілік етіп жүрген ортада сандаған 
әлеуметтік топ бар. Әдетте барлығы 
үй ішіндегі сенім мен көзқарастан 
бастау алып жатады. Кейінірек сол 
біржақты көзқарастар жиынтығы 
әлгіндей қатерлі жағдаятқа ұрынған 
соң, біз бен сіз соның салдарымен 
соңында күресіп жатамыз. Көбінесе  
бұл қатарға аз қамтылған, жұмыс-
сыз, яки, психологиялық, медицина-
лық көмекке мұқтаж жандар жатады. 
Бұрнағы уақытта араққұмар немесе 
нашақор болған жандардың қатары 
көптеп кезігетін еді ғой.  Өкінішке 
қарай,  бұл қалыпты жағдайға ай-
налып кетті. Осы арада бізге жүгін-
ген әлгіндей жандардың дін түсінігі 
тұрғысындағы ауытқып кеткен көзқа-
растарына түзету шараларын орта-
лықтың кәсіби теологтары атқарады. 
Айта кетерлігі, ата-анасының діни 
сауатсыздығы кесірінен жастарымыз 
адам сенгісіз жағдаяттарға ай-күннің 
аманында ұшырап жатады. Жат ағым 
жарылқаған емес...

–  «Нұрлы білім» оңалту 
орталығы жылына тұспалмен 
қанша жанның түзу жолға тү-
суіне септігін тигізеді? 

– Алдымен орталықтың атқа-
ратын жұмыс көлеміне тоқталып өт-
сек. Бірлестік құрамында 22 кәнігі 
маман қызмет істейді. Бұл Қараған-
ды сынды аумақты облысқа аз ба, көп 
пе? Алдағы мақсат – жат түсінікпен 
ойы мен бойы былғанған жанды ре-
абилитациялау. Яғни, қайтадан зай-
ырлы қоғамның толыққанды мүшесі 
қылу. Ал, ол жандар діни экстремизм 
үшін қамаудан босап келген болса 
ше? «Жусан» операциясын естуіңіз 
бар шығар. Бұл категорияны І топқа 
жатқызалық. Мұндай жандармен 
біз күнделікті оңалтумен айналы-
сып қана қоймай, оларға әлеуметтік 
көмек көрсетілуіне септігімізді тигі-
земіз. Бір ғана жергілікті атқарушы 
органдармен қоян-қолтық жұмыстың 
өзі неге тұрарлық. Пробация қызметі 
бар. Жұмыспен қамтылуы. Бұл бір 
қарағанда оңай болып көрінгенімен, 
қыруар жұмыс. 

– Ондай жандардың бәрі 
сіздерге өз аяғымен келмесі 
анық...

● БІЗДІҢ СҰХБАТ

Бүгінде әлемді алаңдатқан экстремизм мен терроризм 
мәселесі біздің еліміз үшін де шетін тақырып емес. Облыс 
бойынша жат ағымның шырмауына түскен жандарды 
оңалту шаралары қалай жүзеге асуда. Редакция сауал-
дарына «Нұрлы білім» қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
Дәурен Қанаев жауап қатты.

– Иә. Жағдаят әртүрлі. Біздің 
осы саланы тікелей бақылауын-
да ұстайтын облыстық дін істері 
басқармасымен, Қарағанды облысы 
бойынша қылмыстық-атқару жүйесі 
департаментімен жасасқан келісім-
деріміз, кешенді жоспарымыз, мемо-
рандумдарымыз сынды жоспарлы құ-
жаттарымыз бар. Бұдан бөлек, аймақ 
ерекшелігін сіз бізден жақсы білетін 
боларсыз. Облыста біз білетін онға 
тарта түзеу мекемелері бар. Ол меке-
мелерден жыл сайын ондаған жандар 
еркіндікке шығып жатады. Ішінара 
«экстремистік, террористік идеоло-
гияны насихаттады, шетелге заңсыз 
өтіп кеткен, діни сектаның мүддесіне 
сай қылмыс жасаған», деген баптар-
мен қамалғандары да жетерлік.

– Сектаға шырмалған жан-
дарды қалай ажыратасыздар?

– Көзқарасынан. Адам бойын-
дағы қалыптасып қалған діни на-

ным-сенімдерін біреуге таңғысы 
келіп тұрады. Сонымен өмір сүріп 
кетеді. Тіптен, анти-әлеуметтік әре-
кеттерді жасай бастайды. Сенесіз бе? 
Елімізде радикалды отбасылар қата-
ры бар. Ол дегеніміз – кез келген үйде 
экстремистік көңіл-күйдегі, қоршаған 
ортаға қауіп төндіретін элементтер 
бар деген сөз. Олардың бетін бері 
қарату кейде мүмкін болмай жатады. 
Бір сөзбен айтқанда, радикалдың пор-
третін көз алдыңызға елестетер бол-
саңыз, алдымен жеңіл жол көксеген 
көлденең көк аттының бейнесі келеді. 
Көрдіңіз бе... Мәселе біз ойлағаннан 
әлдеқайда әріде жатыр. Дін деген сөз 
желеу ғана. Әлбетте, ненің жақсы, 
ненің жаман екенін әркім әрқалай 
түсінеді. Сөйте тұра, болмашы пайда 
мен кеудемсоқ пиғылы үшін бәріне 
баруға даяр. Тұтастай алғанда, діни 
ахуал өңірімізде қалыпты. Ақпарат-
тық тұрғыда жұмысты күшейту қа-
жет деп санаймыз. Мәселен, ауыл 
халқы телісі мен тентегін өзі жөн-

деп алуға қауқарлы, ал қалалық жер 
қауіптірек... Сондықтан, осы жолы 
қалаға жіті мән бергенді жөн көрдік. 
Бүгінде профилактикалық шаралар-
ды күшейтудеміз. Бұл бастамала-
рымызға мешіттеріміз зор қолдау 
білдіруде. Діни басқарма өкілдері 
жан-жақты көмек қолын созып жа-
тады.

–  Араб тілін оқыту тура-
лы жарнамалық хабарлама 
көзімізге ұшырасып жатады. 
Мұның астарында...

– Мұның астарында ойға шыр-
малған жандарды жазбай тану әдісі 
жатыр. Яғни, ислам дініне немесе 
араб тілі арқылы әлдеқандай ой-ни-
еті бар жандар хабарласады. Біз 
ондай жандардың аяқ алысын бай-
қап, хал-қадірімізше көмектесеміз. 
Қазір жамағаттар жанжалы аракідік 
ұшырасып жатады. Оның алдын алу 
үшін осындай ағарту жұмыстары 

ауадай қажет. Бір қызығы, өзге ұлт 
өкілдері де жиі хабарласып тұрады. 
Аракідік университет студенттері 
тіл ұстарту мақсатында жүгініп 
тұрады. Бұл жұмыс – жастар ара-
сындағы ахуалды бағамдап отыруға 
тамаша мүмкіндік. Кез келген ақпа-
ратты дұрыс жеткізуге үгіт етеміз. 
Ақпарат адамды алдамауы қажет.

– Қарағандыда осы тектес 
орталықтар саны қанша?

– Мұнда үш-төрт орталық бар-
ау. Біз білетін. Жіліктеп өтетін 
болсақ, «AQNIET» ақпараттық-на-
сихаттау оңалту орталығы» қоғам-
дық қоры – белсенді. «Victoria» 
рухани сауықтыру орталығының 
да бұл орайда айтары мол. «Ді-
ни-құқықтық орталығы» өкілдері 
Д.Мырзахметов, Н.Мерзляковтер 
еңбек ұжымдарына татымды дү-
ниелер сіңіріп, еңбек етіп келеді. 
Кешенді істе бір терінің пұшпағын 
илеп жүргендіктен, бәріміз бір-
бірімізді танимыз. Әрине, мұндай 
орталықтардың көбірек болғанын 
қалаймыз. Әр мекеменің шаруасы 
шаш етектен.

– Сөз соңына жақындаған 
іспеттіміз. Жұртшылыққа 
айтарыңыз...

– Облыс тұрғындары мен қо-
нақтарына қайрылар болсақ, ал-
дымен media сауатқа мән берелік 
дер едім. Қазір  – ақпарат ғасыры. 
Бір сағат ішінде бір жылдық мәлімет 
топанына қарық болар меже. Ал, ол 
деректер қаншалықты шынайы. Гәп 
– осында. Денсаулығы сыр берсе, 
біреу емшіге, енді біреуі дәрігерге 
қаралады. Бұл да осы тақылеттес 
дүние, қысқасы. Бастысы – руха-
ни денсаулығымызға көбірек көңіл 
бөлу. Бір тарапқа көшпес бұрын, 
эмоцияға салынбай, бәрін сал-
мақтап алмақ ләзім. Бұхар жырау 
заманында «баяғыдай баршындап, 
бірауызды болмады: қас тұрпайы 
болған жұрт» деп кейіді ғой. Үлкен-
деріміз «ақылың бар еді ғойды» жиі 
айтпаушы ма еді.  Ақылды болайық. 
Дінде зорлық жоқ!

Сұхбаттасқан 
Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ
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(Соңы. Басы 1-бетте)

Әсіресе, Ғабит Махмұтұлы-
ның бет-бейнесі, сөйлеген сөздері 
әлі күнге жадымда. Ол өте сырбаз, 
нағыз зиялы, қайратты жан еді. Әр 
әңгімесін баппен, майда қоңыр 
дауысымен салмақтап айтатын. 
Ағам екеуміз де студентпіз. Бірін-
ші келгенінде біз одан Алаштың 
ардағы, аталас туысымыз, жазық-
сыз жаланың құрбаны болып кет-
кен жазушы Жүсіпбек Аймауытов 
туралы не білетінін сұраған едік. 
Сонда ол сәл күрсініп алып: 

– Мен Жүсекеңді ұстаз санай-
мын. Жаңа қалам ұстай бастаған-
да оған жазған-сызғандарымды 
көрсетіп, ақыл-кеңестерін көп 
тыңдаған жанмын. Жерлесім Сә-
бит Мұқанов та сөйтетін. Жүсіп-
бек өте келбетті, сегіз қырлы, бір 
сырлы азамат болатын. Ол ағыл-
тып шешен сөйлеп, нені болсын 
мөлдіретіп жазып, бар аспапта ше-
бер ойнайтын. Әнді тамаша айтып, 
орысшадан жасаған аудармалары 
керемет, жазуы да маржандай еді. 
Әттең, небәрі 40 жасында жазық-
сыз жаламен ұсталып, екі жыл 
Москваның Бутырка түрмесінде 
жатып, 1931 жылы 42 жасында 

атылып кетті ғой. Әйтпесе оның 
халқына берері әлі де ұшан-теңіз 
еді-ау. Аймауытовтың жазықсыз 
атылуына басты себеп болған 
жағдай – оның 1929 жылы болған 
Созақ көтерілісінің үндеуін жазып 
берген деген жала. 1957 жылы ре-
прессия құрбандары Сәкен, Ілияс, 
Бейімбет тағы басқа арыстарымыз 
ақталып жатқанда, мен сол комис-
сияның мүшесі ретінде оны айып-
тау ісін мемлекеттік қауіпсіздік 
комитетінен алдырып, шұқшия 
қарап, зерттедім. Сонда тігілген 
қағазда көтеріліске үндеудің стилі 
де, қолтаңбасы да Жүсекеңдікіне 
мүлдем ұқсамайды. Соны дәлел-
демек болған менің сөзіме ешкім 
де құлақ аспады. Бірақ ол түбі 
ақталады, – деп сырын шерткен. 

Ғабеңнің сол айтқаны дәл 
келіп, Жүсіпбек Аймауытов 1989 
жылы түпкілікті ақталды да. 
Өкініштісі, оны Ғабең көре алма-
ды.

Біз бұл жолы бұдан басқа-
дай көп жайттарға қанығып, 
оның әдебиет, мәдениет жайлы 
ой-толғамдарын тыңдадық. Сырт 
көзге тәкаппар, кірпияз болып 
көрінетін ол бізді баласындай, тең 
адамдай сөйлесіп, пікірлесті.

Тамақ ішіліп, ет желініп болған 
соң, құрметті қонақтар суға түсіп 
салқындамаққа өзенге барды. Сон-
дағы көргеніміз – ерке Есілдің 
жағасында туып-өскен Ғабең мен 
Ебекең (екеуі де Солтүстік Қа-
зақстан облысынан) суда балықша 
жүзгендері.

Осы жолы ғалым Өмірзақ 
Айтбаев айтқан қаншама әнді 
де тыңдадық. Соның ішінде Бір-
жан салдың «Теміртас» әнін одан 
асырып айтқан әншіні әлі кезік-
тірмеппін. Осы ән Өмірзақ аға-
мыздың айтуымен қырғыздардың 
«Ыстықкөлдің алқызыл гүлдері»   
фильмінде шырқалатынын елдің 
бәрі біледі.

Екінші ретінде Ғабит Мүсіре-
пов 1981 жылдың жазында Қарқа-
ралыдағы «Шахтер» шипажайына 
демалуға келді. Бұл туралы әкейді 
Ебіней Арыстанұлы хабардар етіп, 
ол бір семіз қойды сойып, басын 
үйтіп, қымызды молынан алып, 
шешей мен Мейрам екеумізді қа-
сына алып, нағашым Жағалтай-
дың «Жигулиімен» жолға шықтық.

Біз барғанда, Ғабең мен Ебе-
кең, Қарқаралы аудандық партия 
комитетінің сол тұстағы бірінші 
хатшысы Махмет Бекшин үшеуі 
қалың ағаштың саясында арқалы 
ұзын орындықта отыр екен. Құшақ 
жая қарсы алған Евекең бізді өздері 
түскен бөлмеге бастады. Заматын-
да дастарқан жайылып, ет желініп, 
қымыз ішіліп, гу-гу әңгіме қызды. 
Ел, жер тарихы, көрнекті тұлғалар 
туралы сөз қозғалып, сыр шертіл-
ді. Сонда Ғабит Мүсіреповтің: 

– Мен шетелдерге сапарлап 
барғаным болмаса, өз еліміздің 
көрікті жерлерінде тынығып, 
демалғанды жақсы көремін. 
Өзіміздің Көкшетау, Баянауыл, 
мына Қарқаралымыздың Швей-
цариядан кемдігі бар ма?!– деп 
шалқып сөйлегені күні бүгінгідей 
құлағымда.

...Бұдан кейін Ғабеңнің біздің 
жаққа жолы түспеді.

Мемлекеттік тілдің мәртебесін биіктетуде «Мың бала» жобасы-
ның маңызы зор. Мәдени-ағартушылық жобаның арқасында қазақ 
тілінде еркін сөйлейтін қаншама өзге ұлт өкілі республикаға таныл-
ды.

2015 жылдан бері өткізіліп келе жатқан «Мың бала» жобасы биыл 
да жалғасып, игі істі жүйелі жүзеге асырып отыр. Республикалық 
мәдени-ағартушылық байқауға Қарағанды облысынан қатысқан екі 
оқушы елге жүлдемен оралды. Осыған байланысты Достық үйінде 
жоба ұйымдастырушылары, байқау жеңімпаздары мен жетекшілері 
қатысқан баспасөз конференциясы өтті.

● БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

28 қараша күні Астана қаласын-
да өткен «Мың бала» жобасының 
республикалық кезеңінде «Өнер 
алды – қызыл тіл» номинациясы бой-
ынша Қарағанды қаласы Шәкәрім 
атындағы гимназияның 8-сынып 
оқушысы Виктор Каверин, «Өнерлі 
өрге жүзер» номинациясы бойынша 
Теміртау қаласы «SOS Теміртау ба-
лалар ауылы» жалпы білім беретін 
мектебінің 9-сынып оқушысы Лида 
Арешина жеңімпаз атанған болатын.

Шара барысында Қарағанды об-
лысы Ішкі саясат басқармасының 
«Қоғамдық келісім» КММ дирек-
торының міндетін атқарушы Думан 
Малаев мемлекеттік тілді дамытуда 
«Мың бала» республикалық жобасы-
ның маңызы зор екенін атап өтті. Ол: 
«Қарағанды облысында 2022 жылы 
«Мың бала» жобасы аясында қазақ 
тілін насихаттайтын 587 іс-шара ұй-
ымдастырылып, 8400 бала қатысты. 
Соның нәтижесінде 1850 оқушы 
мемлекеттік тілді сапалы меңгерді», 
– дейді. Жобаны ұйымдастыруға об-
лыстық білім басқармасы, облыстық 
тілдерді дамыту басқармасы, қала 
мен аудан әкімдері үнемі қолдау көр-
сетіп келе жатыр.

Сонымен қатар, Думан Базар-
кеұлы «Мың бала» мәдени-ағар-
тушылық жобасын жүзеге асыруға 
үлес қосқан өңірдегі тұлғаларды 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Алғыс хатымен марапаттады.

«Сарыарқа дарыны» балаларға 
қосымша білім беру аймақтық 
ғылыми-практикалық орталығы-
ның директоры Айдос Қуанышбаев 
ана тілінің қолдану аясын кеңейту 
мақсатында облысымызда жүзеге 
асырылып жатқан шаралар туралы 
айта келе, жалпы өзге ұлт өкілдері-
не  білім мекемелерінде оқытылатын 
қазақ тілінің мәртебесі жайлы сөз 
қозғады.

– Жаһандану заманында көп тіл 
білудің қажеттілігі артып келеді. Тіл 
үйренуде мәдени және тілдік ортаға 
көп мән беріледі. Өзге ұлт өкілдері 
аудиториясында қазақ тіліне ден 
қою мектепке дейінгі мекемелерден 
басталады. Мәселен, балабақшалар-
да қазақ тілді кабинеттер ашылып 
жатыр. Балалардың сөйлеу практи-
касын дамытып, тілдік орта қалып-
тастыруға ықпал етеміз. Мұндай 
шаралар мектептерде де жалғасын 
табады. Өңірде 78 орыс мектебі, 163 

аралас мектеп болса, онда оқытыла-
тын «Қазақ тілі» пәнінің білім сапасы 
74 пайызды құрайды, – деді Айдос Қу-
анышбаев.

Кездесуде қазақ тілін меңгерген 
ұлты өзге оқушы Лида Арешина:

 – Қазақ тілін бала кезде үйрендім. 
Балабақшада орыс топтары болған 
жоқ. Тәрбиешілер мен балалардан қа-
зақша сөйлеуді үйрендім. Менің ойым-
ша, тіл үйрену қиын емес, қазақ тілін 
үйрену өте оңай. Себебі ол – ең әдемі 
тілдердің бірі, – деген ол Мұқағали 
Мақатаевтың өлеңін жатқа оқып берді.

Жүлдемен оралған Виктор Каве-
риннің жетекшісі, мұғалім Құралай 
Көбекова тіл үйрену кезінде ортаның 
болуы маңызды екенін айтты. Сынып-
та сөздік қорын молайту мақсатында 
машықтану жаттығуларын, өзіндік 
әдіс-тәсілдерді пайдаланып, мемлекет-
тік тілді сапалы үйретуге барын салып 
жатқанын жеткізді. «Қазақ тілін мең-
герген оқушылардың көбейгені көз 
қуантады»,  – дейді ол.

Ал, «Мың бала» жобасының 
Қарағанды облысы бойынша үй-
лестірушісі, Қарағанды облысы ішкі 
саясат басқармасының «Қоғамдық 
келісім» КММ маманы Қуаныш 
Мақсұтов жобаны жүзеге асыруда 
бірқатар ұсыныстарын айтты.

 – «Мың бала» мәдени ағар-
тушылық жобасы – өте ауқымды жоба. 
Бұл жобаны көпшілік ауыл оқушыла-
ры арасында өткізілетін «Мың бала» 
пән олимпиадасымен шатастырады. 
Бұл дұрыс емес. Сондықтан, олимпиа-
даның атауын ауыстыру керек секілді.

Тағы айтып өтетін маңызды жайт, 
қазақ тілінің мұғалімдері оқытудың 
сыртқы формасына ғана назар аудара-
ды. Бірнеше мемлекеттік тіл байқау-
ларының, олимпиадаларының жеңім-
паз оқушылары арасында қазақ тілін 
білмейтіндер бар. Тіл үйретуде ішкі 
мазмұнға мән беріп үйрету керек, яғни 
баланың бойына сіңіріп үйретудің 
маңызы зор.  

Сонымен қоса, аудандар мен қала-
ларда жобаға жауапты маманды белгі-
леген кезде білім бөлімінің маманын 
қойған дұрыс, – деп маңызды жайттың 
басын ашып айтты.

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Қазақстан-Британ техника-
лық университетінің базасында 
өткен информатика пәні бойынша 
XIV халықаралық Еуразиялық 
олимпиадада қарағандылық 
оқушылар жүлделі орын алып, 
университет грантын жеңіп алды. 
Бұл жеңіс – кенді өлкенің білімпаз 
оқушыларының халықаралық 
олимпиададан ел қоржынына 
салған 45-ші жүлдесі.

● ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

Алматы қаласында өткен халықа-
ралық олимпиадада Қазақстаннан 36 
команда және Қырғызстан, Ресей, Өз-
бекстан, Тәжікстаннан 14 команда қа-
тысты. 

Олимпиадада үш қазақстандық ко-
манда 1-ші, алтауы – 2-ші және сегізі – 
3-ші орын алды.

Қарағандыдағы Н.Нұрмақов атын-
дағы мамандандырылған мектеп-ин-
тернатының 11-сынып оқушысы Ра-
мазан Пердебай алтын медаль иегері 
атанып, Қазақстан-Британ техникалық 
университетінде оқуға грант алды. Сол 
мектептің 9-сынып оқушысы Әлішер 
Қазтаев та жүлделі орын алып, күміс 
медаль алды.

Оқушыларды Ертуған Мүслім, Ай-
дар Сейілханов және Бақтияр Рахым-
жанов дайындады.

– Олимпиада командалық болған-
дықтан, біздің оқушылар басқа оқушы-
лармен бірге қатысып, білім сынасты. 
Рамазан командасында Алматы және 
Астана РФММ оқушылары болды, ал 
Әлішер Жезқазған қазақ-түрік лицей-
інің екі оқушысымен бірге команда 
құрды. Рамазанның командасы алтын 
медаль жеңіп алды және командасын-
дағы үш оқушы университетте оқуға 
грант алды. Әрине, мұндай нәтиже көп 
дайындықты талап етеді, – деді Айдар 
Сейілханов.

Рамазан Пердебай үшін бұл – ха-
лықаралық олимпиадалардағы жетін-
ші жеңіс. Ол 2019 жылы Еуропадағы 
жасөспірімдер Олимпиадасының қола 
жүлдегері атанды. Сондай-ақ, 2020, 
2021, 2022 жылдардағы халықаралық 
Жәутіков олимпиадасының күміс және 
қола медаль иегері болды.

«Туймаада» Халықаралық олим-
пиадасында күміс медаль жеңіп алды. 
2021 жылы Информатика пәні бойынша 
Еуразиялық олимпиаданың күміс жүл-
дегері атанған еді.

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»



44 ЗЕРДЕЗЕРДЕ 8 желтоқсан8 желтоқсан,, 2022 жыл 2022 жыл

● АЛАШ АРЫСТАРЫ

 
 

1926 жылғы еңбек демалысын туған жерінде өткізу-
дің орайы келіп, Қазақстан Үкіметінің төрағасы Нығмет 
Нұрмақов Қарқаралы оязы Меңдешев болысы аталған Қу 
өңіріне Қызылордадан Семейге, одан пошта арбасымен ла-
улап Егіндібұлаққа шілденің он бесінде жетті. Қасындағы 
жұбайы Зүфнүн, үш жастағы Ноян мен емшектегі Тама-
радан басқа, үшінші жолаушы музыка зерттеушісі, Қа-
зақстанның тұңғыш Халық артисі Александр Викторович 
Затаевич еді.

Нығмет қадірлі қонақты Ғаббас Айтбаевпен танысты-
рып, Өзденбай-Қангелді өлкесіне киіз үй тіктіріп, бір шеті 
Баянаула, бір шеті Қарқаралы, Абыралы-Көкшетау төңіре-
гіндегі әнші-күйшілерді Затаевичтің алдына алдыртты. 

Осы сапарда А.Затаевич  270 ән мен күй жазып алды. 
Олар кейін «Қазақтың 500 әні мен күйі» деген жинақ түрін-
де дүние жүзіне тарады.

Нығмет, әйелі Зүфнүн (Ыбырайқызы) және балалары Ноян мен Тамара. 1936 ж. Мәскеу

«АРДАҚ»

 ... «Александр Викторовичтің ал-
дына әншілерден алдымен Ғаббасты 
келтіру керек», – деп ойлады Нығмет. 
Осыған дейін жүздеген әншіні тыңдап 
келген музыка білгіріне өзінің ең қымбат 
сыйлығын тосын ұсынғысы, мақтанғы-
сы келді.

Әміренің шырқау биігіне шығып 
алып, жерге қонбай қалықтайтын қы-
ран әнін талай тамсана тыңдаған сырбаз 
сыншыны разы ету оңай болмас. Зата-
евич түсінігінде әзірге қазақ арасында 
Әміремен қатар тұратын әнші жоқ. Мүм-
кін болмас та. Тынысы мол, әдемі тенор 
иесі Әміре Қашаубаев қандай әнді де 
еркін айтады. Сол кемеңгер талант оны 
Парижде әлем жұлдыздары арасынан 
суырып алып шықты ғой. Затаевич 
өзінің қазақ музыкасын жинау жолын-
дағы бүкіл еңбегінің ең биік шынары 
Әміре екендігіне сенеді. Еркін шырқа-
лып, қуатты екпінмен шалқи серпілетін 
арқа әндерінің бар қасиетін Әміре ашып 
болған еді. Ал, Ғаббас ше? Осыдан төрт 
жыл бұрын Қарқаралыда өткен автоно-
мия тойында өнер сынамаққа бас бәйге-
ге талассыз иемденіп, Мұхтар Әуезовтің 
қолынан торы төбел сәйгүлік мінген Ға-
ббасты Нығмет бұл дүниедегі ең үздік 
әнші деп біледі. Бірақ, Ғаббас – ел ара-
сының әншісі. Сахнаға шығып, орындау 
мәнерін игерген емес. Артистігі жағынан 
келетін болса, әрине, Ғаббастың бағасы 
Затаевичке олқы көрінуі мүмкін.

Осындай әнші бар екенін тәптіштеп 
айтпаса да, Нығмет:

– Ертеңнен бастап Сіздің құзырыңы-
зға әншілер мен күйшілер келе бастай-
ды. Ал, бүгін Ғаббас Айтбаев деген 
талапкерді тыңдап көріңіз. Ән айтуды 
кәсіп қылмаған ауыл жігіті, беделді аза-
мат, осы жұртты аузына қаратқан арда-
герлердің бірі, – деген. Тіпті, Ғаббастың 
атақты Айтбай әншінің баласы екенін де 
білдірген жоқ. «Өнер танитын адам баға-
сын өзі берсін». Алдын ала хабарламай 
келтіруді дұрыс санаған.

«Нығмет шақыртып жатыр» дегенге 
Ғаббас тез жетті. Ізет сақтап, алдымен 
орысша сәлемдесіп, Затаевичке қол 
ұсынды. Содан соң, бірнеше  жыл көрме-
ген туысын құшағына алып, арқасынан 
қаға берді. Денелі болмаса да, сұңғақ 
Ғаббастың жанында Нығмет кішірейіп, 
тіпті нәзік көрінген.

Нығмет мына қарт адамның жайын 
Ғаббасқа тәптіштеп таныстырды. Қазір 
Мәскеуден бергі беделді музыканттар 
арасында сыйлы адам. Жиырмасыншы 
жылдардан бері қазақтың халық музы-
касын жинап жүр. Бір үлкен кітабын 
бастырды. Әміренің Парижге баруына 
бірден-бір себепкер – осы кісі. Тек музы-
кант ғана емес, ой-өрісі кең, білімді, сын-
шыл зерттеуші. Кішіпейіл, әңгімешіл.

– Сонда мен бұл кісіге қандай ән 
айтуым керек? Қазақтың «әләулайын» 
түсіне қойса жақсы, – деп қалды Ғаббас. 
– Онысы қазақтың әні тек қазаққа тән, 
деп түсінген еді. – Біз орысша айта ал-
маймыз. Татарша да айта алмаймыз.

Ғаббас ағынан жарылды. Халық тұр-
мысын, оның хал-қарекетін баяндайтын 
ел ішінің әндері ғылымға, мәдениетке 
сонша керек екен деп ойламаған. Бірақ, 
Нығмет оның сөзін бөліп: 

– Олай емес, Ғаббас. Өзіңнің ең жақ-
сы көретін әндеріңді айта бер. Алек-
сандр Викторович нотаға түсіреді. Сол 
үшін сонау қияннан келіп отыр ғой. 

Нығметтің ескертпесіне қонақ берген 
Ғаббас, әлі де өз күдігінен арыла алмай: 
«қазақ әнін түсіну үшін қазақ болып туу 
керек-ау», дегендей Затаевичке сынай 
қарады.

Нығмет төрде отырған Затаевичтің 
жанынан ығысып, Ғаб басқа орын берді. 
Бірақ, Ғаббас төрге шықпады:

– Осы жерде отырып айта берейін, – 
деді. Композиторға да таянбады. Өз да-
уысының күшін білетін және тыңдаушы 
жағдайын да қатты ескеретін сарабдал 
әнші дәл құлақ түбінен айғайлап, маза-
сын аламын, деген ойда.

Әлгіндей болған жоқ, Ғаббас әнін 
тыңдауға жиналғандар қарасы көбейген.

«Әй, Ардақ, сен – ақ қоян, секеңде-
ген, Қолымда бір тағзым бар жетекте-
ген, Көңілімде үш ұйықтасам бар ма 
менің, Айырылып сен қалқадан кетем 
деген...» – деп баяулатып келіп, қайы-
рмасын шерте тербеп, тебірене қайыр-
ды. Затаевич отырған көрпесінен түсіп, 
жылжи-жылжи Ғаббасқа таяп қалған. 
Көгілдір көздерінде таңданудан гөрі 
елжіреген мейірімі басым. Мұндай ықы-
лас тұңғышының алғаш рет қаз тұрып, 
талпына басып бара жатқанын көрген 

лап, қазақтың небір жезтаңдай әншілерін 
тыңдағаннан кейін де, қайта-қайта іңкәр-
лікпен есіне алған қарт музыканттың  
сол сәттегі күйін жеткізуге қара сөздің 
қуаты осалдық еткен ғой. Әйтсе де... сол 
бақытты шақтың Затаевичтің қарт жүре-
гіне молынан  құйылған шарапатын, құр-
метті оқырман, өзің де түсініп отырсың. 

«Құлақтан кіріп бойды алған» әсем 
ән арқылы Ғаббас өзін тарихта қалдыра-
тынын білген жоқ, әрине. Бар болғаны, 
әдеттегідей, жиын-тойдағыдай қаз-қал-
пында ән салып, мына алыстан келген 
шоқша сақалы ағарған азамат ағасының 
бұйымтайын орындап отыр. «Қалап кел-
се – қалыңсыз бер», деген ата сөзі тәрби-
елі жанға үлкен парыз жүктеген.

Затаевичтің дәл сол сәттегі әлемтапы-
рық сезімінің көлеңкесіндей ғана сұрқай 
жазбалардың өзі осыны айтады. Оның 
үстіне едәуір уақыт өткізіп, Мәскеуге 
барған соң, қағазға түскен сезімдердің 
бояуы солғын тарта бергенін де түсіней-
ік. Қалай дегенде де Ғаббастың алғашқы 
әні-ақ халық музыкасының білгірі Зата-
евичтің қазақ арасындағы әншілік өнер 
деген ұғымын мүлде өзгертіп жіберген. 
«Ардақты» басқа әншілерден бұрын 
да сан мәрте тыңдаған Затаевичтің Ға-
ббастан естігендегі толғанысы мүлде 
бөлек еді.

«Ғаббас бұл әнді басқаша айтты. 
Нәзік басталып, толқи көтерілген ән 
ырғағы тыңдаушысын ерекше шабыт 
күйіне бөлеп, басқа дүниеге әкетеді. 
Домбыраның бірде жоғары көтеріліп, 
бірде төмендеп, ойнақы шығып отыра-
тын мінсіз күмбірі көз алдындағы та-
улардың ойы мен қырын сипай сурет-
теп отырғандай. Ғаббастың «Ардағы» 
мөлдір жан сезімінің поэзиясы, сүттей 
жарық жаз түнінің арман қанатына іле-
скен жарқын поэзиясы, тылсым түн ты-
ныштығының ләззатына тоя алмай, үзіле 
аласұрған жүрек дүрсілі». Бұл дегеніңіз 
Затаевичтің ең қастерлі түсінігінше – тек 
қазақ әнінің ғана емес, халық поэзиясы-
ның ғана емес, егер бұл дүниеде музыка 
атты құдірет болса – сол нағыз асыл тек-
ті қазынаның ең қымбат інжу-маржаны, 
аса зор жетістігі.

Ғаббас қасындағы жолдасын да, бұл 
жалғанның қызығы мен қысталаңын да 
ұмытып, шырқап отыр. Шуағын мол 
төккен тіршілік анасы – алтын күн де 
өз перзентінің өнеріне таңданып, ән 
тыңдағысы келе, тас төбеге төне, тоқтап 
қалған. Бөгде дыбыспен шырқын бұз-
байын дегендей, арқаның саумал самалы 
да сабыр тапқан. Қырдың ерке гүлдері 
әнші дауысына мойынын бұрып, мөл-
дірей қарайды. Ән сымбатымен сұлулық 
таластырғысы келгендей, Қу бауырын-
дағы қарағайлы-шыршалы қыземшек 
төбелер бар жасауын көлденең тартып 
көсіледі.

Затаевичтің жазбай отырғанын бай-
қап қалған Ғаббас, ән тізгінін кербез тар-
тып, домбыра пернесінен қолын алды. 
Оң қолы еркін қалған екі шектің бірін 
байқамай ғана шертіп қалғанда, жаңа 
ғана сырнайлатып, сайрап отырған бір 
бұлбұл «пырр» етіп шанақтан ұша жө-
нелгендей болды.

– Жаза алмай отырсыз ғой, Алек-
сандр Викторович. Айып етпеңіз. Қайта 
айтып берейін, – деп Ғаббас музыкант-
тың бабын таба алмай отырғанын бай-
қағандай.

– Қымбаттым, бұл әнді мен дәл қазір 
қағазға түсіре алмаспын. Басқа бір ән ай-
тшы, – деді.

Қиыла сұраған Затаевич өңінің ма-
нағыдай емес, жүдеу тартқанын Ғаббас 
байқады. Әлде далада айтқан әннің өл-
шемі шашырап, анық естілмей ме екен? 
Онда тұздығы қанық, ырғағы айқын 
«Қанапияны» айтып көрейін.

– Жаза беріңіз, – деді де Ғаббас ән ай-
туға дайындалды. Ғаббас жаңа мақамға 
ыңғайланып, тынысын бейімдеп, дом-
быраның күйін іздегендей, біраз ойлана  
шертіп отырды да, жоғын жаңа тауып, 
домбыраның кіші сағағынан сыға ұстап, 
қос ішекті қағып-қағып жіберді. Дом-
быра жаңылып тұрғандай көрінді. Қо-
лын тиекке апара берді де, қайта тартып 
алды. Баяу қағып, көңілі орнына түскен 
соң, тынысын сәл кеңейтіп, шырқай жө-
нелді.

Затаевич бұл әнді бұрын естімеген 
еді десек, ақиқатқа қиянат болар. Екі-
үш адамнан жазып та алған. Сондықтан 
таныс әуен. «Бұл қалай өзгертіп айтар 
екен?» дегендей, сынай бағып отырған 
композитор, ел арасында көп айтылатын 
мына әннен жаңалық күткені де рас. Әй-
ткенмен, қазақ арасында халық әндерінің 
егіз қозыдай түрлері бола беретінін, бір 
әннің әлденеше түрде айтыла беретіні 
сезген Затаевич, алдымен тыңдап алмақ 
болды. Жазуға асықпады. 

(Жалғасы бар)

ананың жанарынан ғана табылар еді.
«Не деген керемет!» Затаевич есін 

жиып алғанша Ғаббас, домбыраны қайта 
күйлеп алды да, қос ішекті жеңіл қағып, 
әкесі Айтбайдың «Перизатын» айта жө-
нелді. Құлаққа жағымды, жеңіл серпіліп 
отыратын сал-сері «Перизатты» айтқан-
да Ғаббас басын шалқайтып алды. Жел-
бегей жамылған шапанының мақпал 
жағасынан күреңіте көрінген сымбатты 
мойнынан баппен бұрып, отырғандарға 

қара көздерін төңкере қарап қояды. 
Бүлк-бүлк еткен көмейінен қысылмай 
төгілген ән бұлбұл үніндей ырғала құл-
пырады.

Босағаға таяу бөркі мен қамшысын 
өңгерген кішірек тақиялы қарт:  «Па, 
шіркін, уа, дариға!» деп қалды. Жақсы 
әнге құлақ құрышы қанған қазақтың 
мұндай қошеметін Затаевич бұрын-
нан білетін. Ентелей тыңдап отырған 
Нығметке сәл жымиып, басын изеген 
Ғаббас домбыраның құлақ күйін тез өз-
гертті де,  «Бозжорғаны» тарта жөнелді. 
Жаңағыдай шырқау әндерден кейін өзіне 
де, өзгеге де тыным алдырайын деген-
дей. Жал-құйрығы таралған бозжорға 
кекіліндегі үкісі бұлғаңдай сәнденіп, 
тайпала жөнелді. Бетегелі бозды жай-
лы басып, бірқалыпты екпінмен зулай-
ды. Үстіндегі бозбаланы арман құсына 
тезірек жеткізейін дегендей, ұмтыла 
түседі. Әне, кейде-кейде қоңырау үні 
естіліп қалып отыр. Ол – жас жігіттің 
сезім пернелері. Сиқырлы, нәзік сырлы 
әуен үзіле берді. Домбыра күйіне келіп-

ақ тұр екен, төре қағысқа салғанда, күй-
дің күмбірі түрленіп сала берді. Бозжорға 
қырдан асып, шөптесінге түскендей, 
күйі ентікпей, тоқырап барып, сыбырлай 
тоқтады. Затаевич күйдің аяқталғаны-
на сенбей қалды. Ғаббас домбыраның 
шанағына мейірлене көз салып, былай 
алып, тізесіне тік қойып ұстап отыр. Қол 
тимесе де, екпіні басылмаған қос ішекте  
күй ырғағы  әлі тұр еді. 

– Енді жаза бастаңыз, – деп Нығмет 

композиторға рұқсат бергендей, үн-
сіздікті бөліп жіберді. Затаевич басын 
изеді. Бірақ қаламына қол созған жоқ. 
«Жаза бастау деген айтуға ғана оңай. Ал-
дымен мұндай әншіні тыңдап алу керек. 
Жүз рет, мың рет тыңдамай, тұшынбай 
тұрып жаза алмаймын. Осалдығымның 
өзі осы шығар. Апыр-ау, өзі не деген 
бақытты жан. Жаңағы әндер, мына күй... 
Жарық дүниеден енді тілейтіні бар ма 
екен бұл азаматтың», – деп ойлады За-
таевич. 

Затаевич Ғаббасты сыртқа ертіп 
шықты. Қолтығынан демей жетелеп, ау-
лаққа апара жатыр. Жаңағы көп жұрттан, 
әнге табынған ауыл адамдарынан Ғабба-
сты, оның дауысын  қыз ғанғандай. Осы 
жасында қолы жетпей жүрген жоғын 
жаңа тап қан. Ғаббас сынды әншіні еш-
кіммен бөліспей, тұтас жеке дара өзі 
иемденгісі бар.  

Әсершіл ғұлама қарт музыканттың 
мына оқыс мінезін түсінген Нығмет еке-
уін көзімен ұзатып салды да, басқаларға: 
«Бөгет болмаңыздар. Ғаббасты таныды. 

Бәсе, біліп едім. Жасымнан тыңдап 
өскен Ғаббас әні енді жерде қалмай-
тын болды», деп өзіне-өзі разы екенін 
де айтып қалды. Шын сырын жасыра 
алмады. Өнерпаз елінің алдындағы 
бір үлкен парызы орындалғанын біліп, 
көңілін тоқ сезінді. 

Кішкене ғана төбенің арғы беті-
не түскенде Ғаббас артына қарап еді, 
ауыл көрінбейді екен. «Осы жерде 
отырайық», – деп Затаевичке иша-

ра жасады да, шапанын шешіп, шөпке 
төседі. Затаевич боқшасынан қағаз, қа-
лам алды. Қалай отырарын білмей, сәл 
ойланды да, жұқа, қатырғы сумканы ке-
уде тұсына төсеп, етбетінен жатты. Ал-
дында қағаз.

– Әуелі «Ардақты» айтшы», деген 
тілегін Ғаббас үнсіз қабылдап, малдас 
құра отырған бойы әндете бастады. 
Жарты парақ қағазға  «Ардақтың» нота-
сы түскенше Ғаббас 4-5 рет айтуға тиіс 
болды. Әншінің сабырлы, сырбаз кейпі-
не қаймыға қараған Затаевич тез сөйлеп, 
кешірім сұрап қояды. «Мүмкін мынадай 
тәкаппар әншіні ренжітіп аламын ба», 
деген ой болса керек. Бірақ, сырт пішіні 
салмақты, сүйекті болғанымен, Ғабба-
стың өнерге жаралған мінезі қыздай би-
язы екенін әуелде білмеген. Мұны, кей-
ін Ғаббас туралы ұмытылмас әсерлерін 
қағазға түсіргенде есіне алады.

Иә, сол бір ақшаңқан сәскеде  шы-
рқалған ән қандай еді? Затаевичтің бер-
ген бағасы қандай еді? Осыдан бірнеше 
жыл өткен соң да, тағы талай өлкені ара-

 



Саяси бетбұрысын, табиғи құбылысын, экологи-
ялық қауіп-қатерін болжап болмайтын XXI ғасырда 
Қаздауысты Қазыбек бидің кемеңгерлігі мен қайрат-
керлігі, шешендігі мен мәмілегерлігінің мән-маңызы 
арта түсіп, ғасырдан-ғасырға жалғасуда.  

● ҚАЗДАУЫСТЫ ҚАЗЫБЕК БИДІҢ ТУҒАНЫНА – 355 ЖЫЛ

Биыл Қазыбек бидің туғанына 
355 жыл толмақ. Қазақ ғылымының 
темірқазығы Шоқан Уәлиханов ауыз 
әдебиетіндегі тарихи-деректер ұлт 
мұрасы екендігін дәлелдеген еді. 
Көрнекті тарихшы ғалым Р.Сүлей-
меновтің: «Жаңа тарихи деректерді, 
оның ішінде халықтық фольклор, 
эпос, аңыз-әңгімелер, шешендік 
сөздерді пайдалану қажеттігі келіп 
жетті», – деген тұжырымы –  тақы-
рыбымыздың тұздығы. Дәйекті 
деректердің толымды тағылымы 
Қаздауысты Қазыбек бидің қызы 
Қамқаның (Маңқан, Мәңке) жоқта-
уында толық қамтылған. Шарапатты 
шежіре, өмірбаяндық дастан.

«Бисмилладан бастайын,
Шариғаттан аспайын.
Алаштан озған әкекем,
Жоқтаусыз тастар ер ме еді?!» – 

деген аманат қалдырды.
Баба есімін ел-жұрты жүзде-

ген жылға жалғастырып, жүрегінде 
сақтады. Аңызға айналдырды. Енді 
Жаңа Қазақстанның жас ұрпағы 
ұлықтауда.

«Әкемдей болып жан тумас,
Рулы үш жүз қазақта,
Ақылымен жол тапқан,
Бағыменен ел тапқан.
Батыр мен хандар сасқанда»,
Әкеме келіп жол тапқан.
Төрт тіреудің бірі едің,
Қиын-қыстау іс келсе

Бәрінен де ірі едің!» – деуі тегін 
емес.

Бұл хандар мен сұлтандардың, 
билер мен батырлардың бас кеңес-
шісі болғандығына дәлел емес пе? 
Бұл – Дала данышпанына берілген 
баға. 

«Енді қазақ не болар екен?» деп те 
мұңданады Қамқа қыз. Шындығын-
да, мың өліп, мың тірілген алмағай-
ып замандарды өткеріп, егемен елге 
айналу Жаратушының жарылқағаны.

«Белгілі шығар Алашқа»
Қоңтажыға барғаның.
Батыр жинап, ел шаппай, 
Қылыш шауып, оқ атпай,
Ақылыңмен жол тауып,
Қазақтың кегін алғаның».
Қазыбек бидің мәмілегерлігі, ел-

шілік ерлігі әлемдік дипломатияға 
тарихи тәжірибе боларлық.

«Туғаннан-ақ, жан әкем,
Жолыңды Құдай оңдады.
Қасиетің тағы мол,
Қас қылған саған оңбады».
Қазақ халқының ержүрек ел екен-

дігін, жанпида сәтте ту ұстар тұлға-
лар туатындығын паш еткендей.

«Қазаққа деп заң жасап,
Қазыбектің қасқа жол.
Артында мирас қалғаны.
Қара қылды қақ жарып,
Әділ өткен әкекем,
Байытсын Құдай иманға».
Әділдіктің әміршісіндей әулие 

бабамыздың Түркістандағы Иассауи 
кесенесінде мәңгілік  мекендеуі – 
Тәңірдің  тартуындай.

«Үш жүздің ұлы жиналса,
Алдыңнан кеңес тарқаған.
Ақылың, бағың мол еді,
Айдын көлдей шалқыған.
Сырдың бойын жаратпай,
Мал өсірер орын деп –
Қазақтың ұлын өрдіріп
Қоныс әпердің Арқадан».
Сыр өңірінен Қазыбек бидің Са-

ры-Арқаға беттеп, Ұлытау, қазылық 
Қарқаралы-Балқантау арқылы ежелгі 

Едірейге ата жұртын орнықтырға-
нына үш ғасырға жуықтады. Ұлы 
көштің 300 жылдығын Алаш атаулы 
кең ауқымда атап өтсе тәуелсіз Қа-
зақстан тарихы түгенделе түспек.

«Орыс, қазақ, қалмаққа,
Жұпардай иісің аңқыған,
Елің ерді соңыңнан.
Арқасында  әкемнің,
Отырған жоқ бұл қазақ,
Ешкімнің кейін тобынан.
Қазақта сенен кім озды,
Жұлдызы  туып оңынан?!
Ешкімнен қазақ кем болмас,
Шын беріп  кетсең дұғаңды!».
Бұлай болғанда, Қазыбек бидің 

қызы Қамқаның жоқтауы ғылыми  
тұрғыда зерттелуі керек. Тұлғатану-
дың  көкжиегін кеңейтуге бірден-бір 
қажетті құжат.

Дәйекті зерттелуге үш қолжаз-
баның орны ерекше. Алғашқысы, 
Қазыбек би ұрпақтарынан Камал 
Жайсақов (Камалетдин) 1882-1954 
ж.ж. Қу Балқантау өңірінің ұланы, 
өз заманының зиялысы. Уфаның 
Ғалия, Стамбулдың Айя-София  ме-
дреселерін және кезінде Қазақ елінің 
иелігіндегі Троицк семинариясын тә-
мамдаған.

Қарқаралы қаласындағы қазақ- 
орыс мектебінде Ұлт ұстазы Ахмет 
Байтұрсынұлымен бірге қызмет 
атқарған. Алаш көсемдерінің бірі, қа-
зақтың тұңғыш математика профес-
соры Әлімхан Ермековке дәріс берген 
кемел педагог. Азат ойлы Алашта ақ 
пен қызылдың алаш  оғынан бірін-
ші қаза тапқан Мәди Бәпиұлының 
намазына қатысып, өз қолымен ақ 
бейітке жерлеген. Жерлесі Нығымет 
Нұрмақовпен пікірлес дос, қайрат-
керлік қызметінде серіктес саналған. 
Қызылжар, Қарағанды, Көкшетау-
дағы ұстаздық ұлағаты, оқығаны мен 
тоқығаны өте мол  ғұлама еді. Қазы-
бек бабасы жайында еңбек жазуға 
дайындық жасап, жоспарын сызып, 
конспектісін араб әріптерімен әзірле-

ген. Шежірелі қолжазба қазақ халқы-
ның өткен тарихына, Қаздауысты Қа-
зыбек би мен оның ұрпақтарына мол 
дерек береді.

Келесісі, 1928 жылғы түпнұсқа-
лық құжат. Қазыбек бидің бесінші 
ұрпағы Қамзе Сүлейменұлының өз 
аузынан жазып алынған. Қамзе – бел-
гілі ақын, озық ойлы тұлға.

«Ескі тарих» атты шежірелік 
және Қаздауысты Қазыбек бидің 
нақты шешендік сөздерін  тікелей 
бесінші ұрпағы, Қазыбек би және 
Қарқаралы аудандарының  Құрмет-
ті азаматы Зәйнел-Ғабиден (Зейнел) 
Боранбайұлы арабшадан қазіргі қаріп 
үлгісіне түсірген.

Үшіншісі, зерттеліп, кең көлем-
де насихатталып жүрген жоба. Ауыз 
әдебиетінің ақтаңгері Балтабай 
Адамбаев жинастырып, құрастырған 
«Шешендік сөздер» кітабындағы 
Келдібекұлы Қаздауысты Қазыбек 
туралы айтылған 1963 жылғы әңгіме-
лер, Жәкеш Баймағанбетұлынан жа-
зып алынған.

Кітап алғы сөзінде: «Мұхтар Әу-
езовтің шешен сөйлегенін көрдім, 
естідім. Содан кейін әңгімесін мә-
нерлі әрі әсерлі айтқыш адам, тума 
талант Жәкеш ақсақал еді», – дейді.

Б.Адамбаев құрметті Жәкеңе 
1964 жыл 8 мамырдағы хатында: 
«Қаздауысты Қазыбек» деген мақала 
жазып, бір данасын «Жұлдыз» жур-
налына, бір мақаланы «Қазақ әдеби-
етіне» тапсырдым. Сіздің атыңызды, 
сөзіңізді енгіздім. Сізден алынған 
материалдар тегіс институттың қол-
жазба қорына тапсырылды, өз атта-
рыңыздан  сақталады» деп істелген 
жұмыстарын хабарлаған.

Деректік құжаттардың мағынасы 
мен маңызына мән берген ғалымдар-
ды бағалау да ғанибет. «Қазақстан-
ның Құрметті журналисі, Қазақстан-
ның еңбек сіңірген қайраткері.

Зарқын Тайшыбай Ресей мен Қы-
тай сияқты қос бүйірдегі, көршілес 
алып елдердің архивінен құнды 
құжаттарды тауып, ғылыми маңыз-
дылығын зерделеп, қалың қауымға 
жариялауда. Өзге ғалымдармен салы-
стырғанда көш ілгері ғұлама...

     Ахмадия СҮЛЕЙМЕН,
Қаздауысты Қазыбек 

бидің алтыншы ұрпағы,
ҚР Білім беру ісінің үздігі

Осы күні қыздан 
туған баланы «неме-
рем» деп атайтын кісі 
қатары артуда. Қа-
зақтың жиені қайда 
қалды сонда? Әрине, 
ата-ана қыздан туған 
баланы немереден кем 
сүймек емес. Бірақ, 
еміреніп, емешегі үзіл-
геннен жиенін немере-
мен шатастыруы бұл 
ұлтқа жат секілді. Со-
нымен, жиен атауынан 
неге жерідік?…

«Сулы жердің қасиеті – 
сағасында, нулы жердің қасиеті 
– ағашында, текті жігіт қасиеті 
– тегін қусаң, жанашыр жақтас 
болған нағашыда» деген қазақ. 

Қыздан туған баланы қазақ 
ешқашан немере деп атамаған. 
Бұл кемсіту немесе бөлектеу 
емес, керісінше жиенге де-
ген құрметтің, сыйластықтың 
белгісі. Алдымен жиен сөзінің 
төркініне тоқталсақ. Мұның 
уәжі тіпті қызық.

 «Ертеде қыз төркіндеп, ба-
ла-шағасымен әке-шешесінің 
үйіне барғанда, нағашысы қы-
зының баласына мал таңдата-
ды екен. Бала қалаған малын 
таңдап, елінің енін салып ке-
теді. Күз шыға мал жетілген 
шақта, әлгі бала нағашылап 
келгенде, нағашысы: «Балам, 
жи еніңді!» деп малын жинап 
беретін болған. Халық аузын-
да жиен атауы осылай пайда 

● ТАНЫМ

Жансая СӘРСЕНБАЙҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

болған деседі. 
Яғни, жиеннің нағашысына 

келіп, еркелеп, қалағанын алып 
кетуіне хақысы бар. Қазақы салтта 
жиеннің орны да, құқы да  неме-
реге қарағанда биіктеу. Өйткені, 
«жігіттің жақсысы нағашыдан» 
дегенде қыздан туған ұлдың көбі-
несе нағашысына тартатынын мең-
зегендей. Биологиялық сараптама 
жасаған ғалымдардың пікірінше, 
баланың қан құрамының 70 пайы-
зы анасынан беріледі деген тұжы-
рымдар бар. Бұл – философиялық 
ой һәм дана тұжырым. 

Қазақ үшін жиен сөзі – ежел-
ден қастерлі әрі қадірлі. Ата-ба-
бамыз «Жиен назасы күшті» деп 
жиеннің көңілін қалдырмауға, ба-
рынша қамқор болуға, құрметтеуге 

тырысқан. Жиенге тек анасының 
туған-туысқандары ғана емес, бүкіл 
ауыл, ел-жұрт, нағашы болып есеп-
телген. Дәстүр бойынша жиенді 
ренжітуге, қол жұмсауға болмайды. 
«Жиенге тисең қолың қалтырайды» 
деуде де мән бар. 

Ертеде Қарсақ есімді төрт түлі-
гі сай бай болған екен. Әлгі бай 
рулы елді аузына қаратқан адуын-
ды болса керек. Осынау елге тұтқа 
болған байдың алыс-жақын маңай-
ға аты шыққан желжетпес жүйрік 
аты болыпты. Әлгі тұлпарды бір 
күні жиені мініп кетіп, жемін аяғы-
на түсіріп, салбөксе етіп әкеледі. 
Ат аяқтан қалған. Қара-құра қауым 
жиналып, қалың елдің наласына 
қалған жігітті жазаламаққа ортаға 
алады. Наласы емей немене бір 

байдың емес рулы елдің абырой-
ына айналған аттың түбіне жеткен 
жігітке кешірім болсын ба?! 

– Жо-жоқ – деп бай ебін тауып 
елін тоқтатады. Жалғыз қызынан 
туған жиеніне тигізбейді ешкімді. 
«Тәйт» деп қаумалаған қалың қа-
раға бір ақырып, өткір көздерін жас 
жігітке қадай қолындағы бұзаутіс 
қамшыны қысыңқырап атты же-
тектеп алып кетеді. Сонда ана жер-
де жиенінің орнында өз кіндігінен 
туған бел баласынан немересі бол-
са ана бұзаутіс қамшының тобылғы 
сабы сынғанша сабамас па еді?! 

Жиен сөзінің қадірі қайда жа-
тыр десеңізші…

«Қыздан туғанның қиығы жоқ» 
дейді. Бұл жиен өз балаң, бөтен 
емес дегені. «Жиен ел болмас, 

желке ас болмас» деген мақалды 
да  «Жиен ел болады малды болса, 
желке ас болады жалды болса» деп 
қарсы мән-мағынасын, антонимдік 
қатарын қосарлап қоймап па еді?!

Жиеніне жүйрікті жетектетіп 
жіберген кешегі Ақан серінің 
нағашысы мал танымады дей-
сіз бе?! Таныды. Білді. Біле тұра 
жиенінің қолын қақпай, «жи-
енқұрыққа» іліп қоя берді Құла-
герді. 

Бұдан ілгері бір заманда бір би-
дің жиені нағашылап кеп жатады. 
Қорадағы қалың жылқының ішіне 
«жиенқұрықшылап» кіріп кеткен 
жиенінің соңынан би де кіреді. 
Ішінде бидің өзі бәсірелеп неме-
ресіне атаған шұбар тайы бар екен. 
Сол шұбарға әлгі жиенінің көзі 
түсіп, «осы шұбарды бер» деп жата 
қала жабысады. Би жиеніне ол не-
мереме атағаным, басқа кез кел-
генін таңда, бұл шұбарға тие көрме 
дейді. Бірақ, жиені сол шұбарды 
бермесе, басқасын місе тұтпайты-
нын айтады. Қанша дауды ұршық-
ша иірген би бұл жолы да байлам 
айтып жиенін сөзге тоқтатады. Ол 
жиеніне аман болса келесі жылғы 
жылқының шұбар төлінің бәрі 
сенікі болсын деп уәде береді. Ай-
тқандай келесі жылы жиені тағы 
нағашылап келгенде Алланың 
әмірі қалың жылқының ішінде 
қырық сұлуға бергісіз қырық қара 
жорға биенің соңында  қырық шұ-
бар құлын еріп жүр екен. Осылай-
ша уәдені Құдай сөзіне балаған би 
жиенінің құрығына қырық биені 
қырық құлынымен байлап қоя бе-
реді. 

Атадан ұл туса да, қыз туса да, 
бала – бірдей. Баладан туған неме-
ре мен жиеннің айырмасы да бір-
дей. Ендеше, сан ғасырдың сара-
бынан өткен туыстықтың тамаша 
атауларына адал болайық. 
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Балқаш қаласында Мағауия Хамзин атындағы мәдениет 
сарайында «Ардагер» клубының ұйымдастыруымен қолөнер 
көрмесі өтті. Зейнеткер қолөнершілер өздері жасаған бұйымда-
рын көпшілік назарына ұсынып, сән үлгісін көрсетті.

● ТАҒЫЛЫМ

Нұрдос КӘРІМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Басты мақсаты – қолөнерді да-
мыту, қолөнер шеберлеріне қолдау 
көрсету, олар жасаған бұйымдарды 
халыққа кеңінен насихаттау, әрі 
дарынды қолөнершілерді анықтау,  
өңірде туризмді дамытуға ықпал 
ету.

Шараның ашылу салтанатын-
да сөз алған қалалық Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Тайтөлеу Жұ-
манов көрмеге қатысушыларды 
құттықтап, ұйымдастырушыларға 
алғысын жеткізді.

– Қолөнер  бұйымдарын таны-
ту, ішкі туризмді дамыту мақса-
тында игі шара ұйымдастырылды. 
Көрмеге 36 зейнеткер қолөнерші 
240 бұйымын қойды, жұмыстарын 
көрсетіп, шеберлік сағаттарын 
өткізіп жатыр. Бұл шараның жер-
гілікті халыққа, жастарға   берер 
тәлімі мол. Жалпы қаламыздағы 6 
мың зейнеткердің жас ұрпаққа бе-
рері аз емес, – дейді Тайтөлеу Жұ-
манов. 

Өнердің жәрмеңкесінде зер-
герлік, киізден, жібектен жасалған 
бұйымдар, былғарыдан белбеу, 
әмиян, ат әбзелдері мен қыштан 
құйылып, ағаштан ойылып көм-
керілген ыдыс-аяқтар және музы-
калық аспаптар, алаша, көрпе, жа-
стықтар, қағаздан, түрлі тастардан 
жасалған бұйымдар елге ерекше 
ұнады. Он саусағынан өнер тамған 
шеберлердің қолынан шыққан 
бұйымдар көздің жауын алады. 

Мәселен, Вадим Верещагин есімді 
зейнеткердің қолөнер туындысы 
талайды тамсантты. Оның қол-
дан істелген ерекше дүниелерінің 
әрқайсы жұмбақ жасырғандай сы-
рлы. Сондай-ақ, Ольга Вачевская 
қарт шебердің ерекше бұйымда-
ры көпшілікті қызықтырды. Ол 
бұрын мұндай іспен айналыспаған, 
тек зейнетке шыққаннан соң қы-
зығушылығы оянып, соны оқып, 
үйренген екен.

Көрменің соңында Ольга Ва-
чевская бас жүлдеге лайық деп 
танылды. І орынды Вадим Вере-
щагин, ІІ орынды Күләш Бажике-
ева, ІІІ орынды Тамара Жұманова 
еншіледі. Жүлдегерлерге арнайы 
дипломдар мен қаржылай сыйлық 
берілді. 

Өнегелі шараны ұйымдасты-
рған клуб меңгерушісі Қарлығаш 
Молдабекқызы және «Өнерлі әже-
лер», «Рукоделие» қолөнер үй-
ірмесінің белсенді мүшелерінің 
айтуынша, көптің назарына ұсы-
нылған көркем бұйымдар қолө-
нершілердің қолынан шыққан зат-
тардың төрттен бірі ғана. Балқаш 
қаласындағы қарт шеберлердің 
сандығында ел көрмеген, тамса-
нарлық сан дүние жатыр. Сол се-
бепті де, қолөнер шеберлерінің жұ-
мысын насихаттау жалғаса береді. 

БАЛҚАШ

«Дарын» республикалық 
ғылыми-практикалық орта-
лығының ұйымдастыруымен 
8-11 сынып оқушылары арасын-
да республикалық лингвисти-
калық олимпиада өз мәресіне 
жетті. 50-ден астам білім алушы 
қатысқан олимпиадада қараған-
дылық оқушы екінші орынға ие 
болды.

Лингвистикалық сайыста Қарағанды 
қаласы «Ақпараттық технологиялар» ма-
мандандырылған мектеп-лицей-интернаты-
ның 11-сынып оқушысы Дмитрий Иваненко 
жүлделі екінші орын алды.

– Тілдерді арнайы үйренудің қажеті жоқ, 
олимпиадада оқушы логикалық пайымдау, 
салыстыру және талдау арқылы белгілі бір 
тілдегі заңдылықтарды тауып, дұрыс жауап 
беруі керек. Ол үшін сирек тілдер таңдала-
ды. Олимпиадаға дайындық кезінде логи-
каны дамыту, математиканы, алгоритмдерді 
білу маңызды, яғни информатика қосылады. 
Лингвистикалық олимпиадада түпкілікті 
нәтиже емес, шешім жолы бағаланады, – 
дейді «Ақпараттық технологиялар» маман-
дандырылған мектеп-лицей-интернатының 
орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ста-
нислав Кауров.

Дмитрий Иваненко мұндай олимпиада-
ларға осыған дейін де қатысқан.

– Лингвистикалық олимпиада бірнеше 
тапсырмадан тұрады, олардың әрқайсы-
сы белгілі бір тілмен және оның элемент-
терімен байланысты. Яғни, бір тапсырма 
тонга тілінде берілуі мүмкін және сол тіл-
дегі сөйлемдердің құрылымына негізделген. 
Екінші тапсырма мүлдем басқа тілде болуы 
мүмкін. Тапсырмалар алуан түрлі, ол соны-
сымен де қызықты, – дейді Дмитрий.

● БӘРЕКЕЛДІ!

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»
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МӘДЕНИЕТМӘДЕНИЕТ

Суретші, шығармашылығы 
әралуандығымен ерекшеленеді. 
Ол сурет, сүйек пен ағашқа ою-өр-
нек салу, шиден гобелен тоқудың 
нағыз шебері. Шаһардың 80 жыл-
дық мерейтойында Балқаш қала-
сының Құрметті азаматы атанып, 
2007 жылы Қарағанды облысы 
әкімінің бірінші сыйақысын ие-
ленген. «Жылдың ең үздік сурет-
шісі» номинациясына лайық деп 
танылған. 60-тан астам шығарма-
сы ел назарына ұсынылған.

Бастауыш білімді Қоңырат 
кентінің Ы.Алтынсарин атын-
дағы №25 мектебінде алып, орта 
мектепті Тараз қаласының С.Сей-
фуллин атындағы №7 мектебінде 
бітірген. Мектепті бітірген соң 
Қоңырат кентінің карьеріндегі 
энергиямен қамту қызметінде 
жұмыс істейді. 1972 жылы Н.Го-
голь атындағы Алматы көркем 
сурет училищесінің театрды 
сәндеу бөліміне оқуға түсіп, оқу 
барысында мамандығын сурет-
ші-безендірушіге ауыстырған. 
Училищені бітіргеннен кейін Қа-
рағанды облыстық көркемсурет 
шеберханасының Балқаш фили-
алында суретші-дизайнер болып 

Көрменің салтанатты ашылуында 
сөз сөйлегендер танымал өлкетанушы, 
ұстаз, суретші Аманқұл Мұсатайұлы-
ның еңбек жолына, шығармашылығы-
на тоқталды. Оның Орталық Қазақстан 
аймағының көне тарихы мен ескерт-
кіштерді зерттеуге атсалысқандығын 
атады.

Ұйымдастырушылардың айтуын-
ша, Аманқұл Мұсатайұлы Әлкей 
Марғұланның шәкірті, академик ғалым 
өзі басқарған Орталық Қазақстан экс-
педициясының Арқа жеріндегі кұрметті 
мүшесі болған. Ол 1986-1993 жылдар 

– Алаш жаңа елдігіміздің, бай-
ырғы аймағымыздың рәмізі еді. 
ХХ ғасырда қазақтың азаматтық 
тарихында ең ұлы идея қайсы 
десек, ол – Алаш идеясы деп бір 
ауыздан айтуға негіз бар. Бүгінгі 
тәуелсіздігіміздің темірқазығы да 
осы. Алаш идеясы үшін күрескен 
кезең – 1907 жылдан 1930 жылға 
дейінгі 30 жылдай уақытты ғана 
қамтыған. Аз болса да ғасырға тең 
уақыт. Алаштың серкелері – Әли-
хан Бөкейхан, Мұстафа Шоқай, 
Ахмет Байтұрсынұлы, Халел 
Досмұхамедұлы, Міржақып Ду-
латұлы, Халел Ғаббасұлы, Мұ-
хамеджан Тынышбайұлы. Алаш 
зиялыларының алдыңғы толқыны 
болып есептелетін осынау тұлға-
лардың әрбірі мемлекет басқаруға 
қабілетті еді. Қазақ тарихында 
Алаш арыстарының орны ерекше. 
Олар Қазақ елінің сан ғасырлық 
даму тәжірибесін, салт-дәстүрін 
төңкерістік әдіспен күрт өзгерту-
ді емес, қайта оларды өркениетті 
елдердің өмір тәжірибесін ескере 
отырып, одан әрі дамытуды, білім 
алып, көппен терезе теңестіруін 
көздеді. Бұл бабалардың аңсаған 
арманы. Ал, біз сол арманға адал-
мыз ба? Арманға адалдық олар 
кешкен қиындықты кешпесек те 
нендей жолмен келгенін ұғын-

сақ та бізге жетер еді-ау, – деді 
Е.Бөкетов атындағы Қарағанды 
университетінің профессоры, фи-
лология ғылымдарының докторы 
Жандос Смағұлов.

Осынау жанкештіліктің ар-
тында тек қана ұлт азаттығы тұр-
ды. Ел егемендігі ол кезеңде ар-
ман еді.

– Алаш арыстары сонау Кеңес 
дәуірінің қаһарлы айбатынан тай-
салмастан өз идеяларынан бас 
тартпады. Ұлттың азаттығы жо-
лында жандарын пида етіп, бар 
ғұмырын ел бостандығына ар-
нады. Кешегі Әлихан Бөкейхан, 
Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып 
Дулатов секілді ұлы бас көтерер-
лер қазақ қоғамын алға жетелеген 
көсемдер. Егер сол кезеңде біз 
бодандықтан бас көтермес бол-
сақ тап қазір бейқам хәл кешер 
ме едік?! Алаш зиялыларының 
сол бір жанкештілігінің арқасын-
да бейбіт заман туды басымызға. 
Ендеше бізге үміт артқан бабалар 
жолында біз де аянбауымыз ке-
рек. Ал, ол құдіретті күштің иесі 
жастар өздерің, – деді тарихшы 
Ерғазы Қадашұлы. 

Шараға жиналған ұстаздар 
мен оқушылар Алаш зиялылары-
ның өзге де еңбектерімен таныс-
ты.  

ды қайта көргіміз келеді» деген рәуішті 
хат-хабарды көбірек жолдауда.  Себебі-
не тоқталып өтейін. Ақындықтың ал-
барында жүргендіктен, халық алдына 
қанжығам бос келмесін деген жасырын 
ниетім де жоқ емес. Қазір университет 
тәмамдаған екенбіз. Оқыдық. Тоқыдық. 
Іздендік. Уақыт қолдан сусыған шыл-
бырдай өте беріпті. Оның үстіне мені 
еркелетіп өсірген ақ әжем мен жалғыз 
әпкемнің қазасы қабырғамды қайысты-
рып жіберді.  Маңайымнан мұрсат ал-
дым. Тар маңдайға жазылған тағдыр 
дейтін төренің алдында шарасызбыз. 
Ептеп ес жиып, жүрегім орнына келген 
соң, алдарыңызға соны туындыларымды 
тартпақпын. Арқаның ақеділ жұртының 
алғысын арқаласақ не арман бар?! Қазір 

өңір-өңірге поэзия кештерін өткізудеміз. 
Елге есеп беріп қоймақтың қамы, – дейді 
ақын Жамбыл.

«Тәуелсіздігім – тұмарым, бірлі-
гім – ұлы ұраным!» атты айтулы кеште 
Қ.Байжанов атындағы Қарағанды кон-
церттік бірлестігінің артистері өнер көр-
сетті. Кеш барысында Жамбыл Дүйсенов 
«Мен – қазақпын», «Тілім – тағдырым», 
«Тәуелсіздік – тәңірден келген тәтті сый» 
сынды орамды өлеңдерін қараорман 
халыққа паш етті. Өзінің тосын сыйы 
Қарағандыға арналған өлеңін көрермен 
қауым жылы қабылдады. Шара соңына 
таман, Сәттібай Жүніс, Тілеген Әділ, 
Болат Сыздық бастаған ел ағалары жас 
ақынның өнер сапарына ақжол тілеп, 
жылы лебіздерін жеткізді.

● ӨНЕР

 

74 жастағы суретші Өміркелді 
Әбеуов Балқаш көлінің жағасында 
орналасқан мыс шәрінде тұрады. 
Балқаштықтар оны мақтан тұта-
ды. Өйткені, оның бүкіл шығар
машылығы туған ел мен жерге, 
өлкеден шық  қан дара тұлғаларға ар
нал ған. Үйі өзі салған картиналарға 
толы, нағыз гобелен мұражайына ай-
налған.

Нұрдос КӘРІМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Өміркелді Мұхтарұлының 
жұмыстары бүкілодақтық, 
республикалық және облыс-
тық көрмелерге қатысып,   
Германия, Румыния, Че-
хословакия елдерінде көр-
сетілген. Оның ең бірінші 
«Қоңырат туралы ән» деп 
аталатын шығармашылық 
жұмысы Санкт-Петербург 
пен Мәскеу көрмелеріне 
қойылып, қазір Алматының 
республикалық көркемсурет 
қорында сақталып тұр. Со-
нымен қатар, түкті кілемге 
салу техникасымен жасаған 
«Ертең жұма», «Дала тура-
лы баллада» деген жұмыста-
ры, «Жер бетіндегі бейбіт-
шілік үшін» деген триптихы, 
«Металлургтер», «Ұядан 
ұшқанда», «Ереуіл атқа ер 
салмай» атты полотнолары 
және «Аспан үсті, жер асты» 
диптихы, тұңғыш космонавт 
Тоқтар Әубәкіровке арналған 
«Жаңа ғасыр» гобелені қала-
лықтарға жақсы таныс.
БАЛҚАШ

жұмыс істеген.
– Бұл өнер маған әкемнен және 

оның ағаларынан дарыған. Олар-
дың барлығы ағаш өңдеудің хас 
шебері болды, қарапайым нәрсе-
лерден шедеврлер жасайтын. Бір 
гобелен жасау үшін кейде бірне-
ше ай қажет. Жұмысты алдымен 
қағаз бетіне түсіремін. Мен го-
белен жасау кезінде жанымды 
саламын. Бұл өте көп уақыт пен 
табандылықты қажет ететін ке-

ремет жұмыс. 30-жылдардағы 
ашаршылық, қатыгез соғыс, 
Жаңаөзендегі оқиғалар – осының 
бәрі менің шығармаларымның 
негізіне айналды. Кейбір компо-
зицияларда мен қазақ даласының 
сұлулығын жеткізуге тырыстым. 
Өкінішке қарай, гобелендер қазір 
ерекше сұранысқа ие емес, – дей-
ді суретші.

Айта кетейік, Қазақстан Су-
ретшілер одағының мүшесі 

● КЕЗДЕСУ

 

Қарағанды жоғары медициналық интерколледжінде «Алаш 
арыстарының аманаты» атты арнайы ісшара өтті. Шара-
ның мақсаты – кешегі Алаш зиялылары идеясының қазіргі 
қоғамдағы маңызына үңілу. Сондайақ, қатысушылардың ұл-
тына деген сүйіспеншілігін ояту болып табылады.

Жансая СӘРСЕНБАЙҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

● МӘДЕНИЕТ ОШАҚТАРЫНДА

Жуырда Қарағанды  облыстық бейнелеу өнері музейінде Ақтоғай  
ауданының Құрметті  азаматы, суретші, өлкетанушы Аманқұл Мұ-
сатайұлының «Суретші және сурет сыры» атты көрмесі өтті. Оған 
қылқалам шеберінің бірнеше төл туындылары қойылды.

Нұрдос КӘРІМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

аралығында Ақтоғай ауданындағы мұра-
жайда басшылық қызметін атқарған. 
1950-1970 жылдары Орталық Қазақстан 
экспедициясы жұмыстарына тікелей ка-
тысқан. Ғалымдармен бірге тек Балқаш, 
Актоғай маңы ғана емес, Қарқаралы, 
Шідерті өлкелеріндегі зерттеулерге ка-
тысқан. Ұлытау, Арғанаты өңірлерінің 
ескерткіштерін, Шет, Ақадыр төңірегі 
тарихи жерлерді көп аралаған көрінеді.

Ақтоғай кентінде ширек ғасыр орта 
мектепте ұстаз болып, бейнелеу өнері 
пәнінен дәріс берген Аманқұл Мұсатай-
ұлы жүздеген жасөспірімді білім мен 
өнерге баулыған. Сонымен катар, оның 
аудандық өлкетану музейін бірнеше жыл 
дайындап, ашу ісіне белсене жұмыс жа-
сағандығын атап өткен жөн.

● КЕШ

 
 

Бала Жамбыл есіңізде бо-
лар. Бес жасынан жыр жазып, 
алты жасында елді аузына 
қаратқан жас ақын Жамбыл 
Дүйсеновтің Кеншілер мәдени-
ет сарайында жыр кеші өтті. 
«Сарқытымын Жамбыл қарт-
тың, Жамбыл менің есімім» 
деп жырлаған ақын бала бүгін-
де келбеті келіскен жігіт Жам-
былға айналыпты.

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

– Кейінгі кезде әлеуметтік желі-
дегі оқырмандарым, БАҚ өкіл-
дері де «көрінбей кеттіңіз», «жыр 
кешіңіз қашан өтеді?», «Жамбыл-
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● БАЛАЛАР ЖЫЛЫ

Государственным архивом Бухар-Жырауского 
района проводится большая работа по формирова-
нию коллекции документов личного происхождения 
«Почетных граждан Бухар-Жырауского района», 
переданных им на постоянное хранение. Ежегодно 
архивный фонд пополняется новыми ценными доку-
ментами о выдающихся личностях региона. 

Примечательно, что они не просто хранятся. По 
предоставленным на хранение документам сотруд-
никами архива на постоянной основе проводятся 
презентации, раскрывающие события и факты жиз-
ни и деятельности разных людей, разных националь-
ностей, профессий, которых объединяет одно – мно-
голетний труд и любовь к родной земле.

ного Управления культуры, архивов 
и документаций Ерлан Нельдыбаев, 
а также ветераны, представители 
общественности, бывшие коллеги, 
ученики, друзья, родные и близкие 
Василия Михайловича. 

Праздник начался задорно, с 
веселых частушек про виновника 
торжества в исполнении ансамбля 
местной самодеятельности «Добрые 
вечера». 

Затем вниманию приглашенных 
были представлены стенд «Челове-
ку труда – почет и слава!» и видео-
ролик, подготовленные специали-
стами районного архива. Здесь были 
ярко раскрыты интересные страни-
цы жизни и деятельности Василия 
Михайловича, повествующие о том, 
что жизненный путь героя стал пу-
теводной звездой для целого поколе-
ния людей, строящих сегодня новый 
Казахстан. 

В его содержательной инфор-
мации отразилась биография все-
го старшего поколения: тяжелое 

военное детство, учеба, работа на 
родной земле в послевоенные годы, 
индустриальное становление стра-
ны. С 1954 по 1956 годы Василий 
Михайлович активно участвовал в 
освоении целинных земель, будучи 
водителем Карагандинской автоба-
зы Министерства совхозов КазССР. 
После демобилизации в 1959 году 
вернулся в родное село, устроился в 
УМСХ №28 мастером по индивиду-
альному вождению автомобиля, об-
учал этому ремеслу молодых людей. 

51 год своей жизни Василий Ми-
хайлович посвятил профессиональ-
но-техническому образованию, прой-
дя в этом учебном заведении путь от 
мастера до директора.  

Юбиляра тепло поздравил аким 
Бухар-Жырауского района Нуркен 
Кобжанов, отметивший, что проводи-
мое мероприятие является важным и 
нужным, как бесценное наследие для 
нашего подрастающего поколения, а 
такие личности, как Василий Михай-
лович Уркунов, заслуживает почета и 

достойного внимания.
В знак признательности аким 

района вручил имениннику казах-
ский шапан, памятный подарок и 
приветственный адрес. 

С большим интересом собрав-
шиеся выслушали поздравления и 
других гостей мероприятия, кото-
рые поделились воспоминаниями 
о встречах с Василием Уркуновым, 
рассказывали, каким он был в рабо-
те, какими обладал незаурядными 
деловыми и человеческими каче-
ствами.

Между поздравлениями было 
много душевных номеров, стихов, 
песен, которые подготовили для име-
нинника односельчане. 

По окончании презентации, в со-
ответствии с требованиями правил 
архивной деятельности, Василий 
Михайлович Уркунов подписал акт 
приема-передачи личных архивных 
документов на постоянное хранение 
в районный архив. 

Бахыт БАЙДЕЛЬДИНОВА

Фото Данияра ТОРЖАНОВА

Бұқар жырау ауданы

В этом году коллекцию фонда 
архива достойно пополнили доку-
менты ветерана педагогического 
труда, «Отличника профессиональ-
но-технического образования Казах-
ской ССР и СССР», Почетного граж-
данина Бухар-Жырауского района 

Уркунова Василия Михайловича. 
В день 85-летнего юбилея Васи-

лия Михайловича в селе Кокпекты 
состоялось торжественное меропри-
ятие, где широко была представлена 
презентация о жизни и деятельности 
этого известного человека. 

В мероприятии приняли участие 
аким Бухар-Жырауского района Нур-
кен Кобжанов, секретарь маслихата 
Асхат Әли, председатель Совета ди-
ректоров колледжей Управления об-
разования Карагандинской области 
Айдар Абишев, заместитель област-

Еске алу
Қарқаралы ауданы Тегісшілдік 

ауылдық округінің тумасы Бақтылы 
Исақызы ТӘПЕН 80 жасқа келіп дү-
ниеден өтті.

Асыл анамыз бар ғұмырын отба-
сына, туған-туыстарына және қызметі-
не арнады. Әкеміз Болат Ахметұлы 
екеуі 2 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірді. 
Немере сүйді. Шаңырақтың шаттығы, 
ұйытқысы бола білді. Замандастары 
мен әріптестері арасында сыйлы және 
абыройлы болды.

Анамыз алғашқы еңбек жолын 
1959 жылы Қарағанды орталық кен 
байыту фабрикасында моторист болып бастады. Кейін Қарқаралы 
ауданына қарасты Восток және Бесоба совхоздарында, аудан орта-
лығындағы зооветтехникумда және «Шахтер» демалыс үйлерінде 
жетекші маман болып қызмет етті. Қарқаралы қалалық атқару коми-
тетінде хатшы болды. Ал, 1979 жылы Қарағанды облыстық архивінің 
Қарқаралы аудандық филиалына қызметке келіп, сол мекемеге басшы 
болып тағайындалды. 30 жылдай уақыт осы салада қызметін адал 
атқарды. Құнды деректердің сақталуына атсалысты. Қарқаралы ау-
данының дамуына елеулі үлес қосқан тұлғалардың бірі болды десек 
артық айтқандық емес. Өз қызметінде әрдайым кішіге ізет көрсетіп, 
үлкенді сыйлай білді.

Қажырлы еңбегінің арқасында бірнеше мәрте облыс, аудан бас-
шыларының «Құрмет грамоталарымен», ҚР Президентінің Алғыс 
хатымен, ҚР мәслихаттары депутаттарының бірлестігі «Ауыл еңбегі 
үшін» медалімен марапатталды. Ал, 1991 жылы КСРО-ның мини-
стрлер кеңесі жанындағы мұрағаттар басқармасының шешімімен 
«Мұрағат ісінің үздігі» төсбелгісімен марапатталды. 2006 жылы зей-
нет жасына келіп демалысқа шықты.

Өмірінің соңғы жылдарын Астана қаласында балалары мен не-
мерелерінің ортасында өткізді. Балалары Алмагүл, Гүлнар, Олжас, 
Жасұланның қызығын көрді. Амал қанша, осы жылдың 25 қараша 
күні анамыз бұл жалғаннан бақиға аттанды. Анамыздың жатқан жері 
жайлы, жаны жәннатта болсын. Алла алдынан жарылқасын.

Еске алушылар: балалары, немерелері, бауырлары және 
туысқандары.

P.S. Марқұмның 40 күндік асы 2023 жылдың 3 қаңтар күні 
мына мекенжайда беріледі: Астана қ. Республика данғылы, 19, 
сағ 12:00-де, «Меруерт» мейрамханасы.

т/б

Қарағанды облысы мәдениет, архивтер және құ-
жаттама басқармасының «Қарағанды облыстық та-
рихи-өлкетану музейі» КМҚК (әрі қарай  – Музей) 
«Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінің 
Реэкспозициясының» үздік дизайн-жобасына кон-
курс жариялайды.

Конкурсқа қатысуға барлық мүдделі заңды және 
жеке тұлғалар, оның ішінде жобалау ұжымдары, 
сәулет шеберханалары мен бюролары, сондай-ақ 
музей қызметкерлері мен олардың жақын туыста-

рын қоспағанда, сәулетшілер, суретшілер, дизай-
нерлер және уақытша шығармашылық ұжымдар 
шақырылады.

Конкурс шарттары ұйымдастырушылардың 
әлеуметтік желілерінің ресми беттерінде, Қараған-
ды облысы мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасының және облыстық тарихи-өлкетану 
музейінің ресми сайттарында орналастырылған 
ашық конкурс Ережесінде көрсетілген.

Конвертке салынған конкурсқа қатысуға өтінім-

дер осы хабарландыру алғаш ресми жарияланған 
күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қараған-
ды облысы, Қарағанды қаласы, Ерубаев көшесі, 38, 
Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейі ме-
кенжайы бойынша ұсынылады (жіберіледі).

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына 
телефондар арқылы алуға болады: 8(702) 779 82 
12 Ержан, 8 (702) 283 0334 Гүлдана.

№857

«Әлеуметтік желідегі адам 
өміріне қауіпті ойындар» тақыры-
бында сынып сағаттары өткізіл-
ді. Мектептің информатика пәні 
мұғалімі Шалқар Ислам оқушы-
ларды мұндай сайттарға кіруден 
сақтандырып, оларды қауіпті ой-
ындардан аулақ болуға шақырды. 

Әлеуметтік желілердегі адам 
өміріне қауіпті ойындардан 
жасөспірімдерді сақтандыру үшін, 
оқушылардың бос уақыттарын 
тиімді пайдалану мақсатында мек-

тепте спорттық секциялар, домбы-
ра үйірмесі ашылды. 

Балаларды қорғау – баршаның 
ісі. Өйткені, бүгінгі бала – ертең-
гі қоғамға қызмет ететін тұлға. 
Оларды ақпараттық қауіп-қатерден 
сақтау үшін үлкендердің жол көр-
сетуі маңызды. 

Саят ЖЕКСЕМБАЕВ,
Нұра ЖББМ әлеуметтік 

педагогі
Шет ауданы

● БІЛІМ ОШАҚТАРЫНДА 

22 қарашада Шет ауданы әкімі орынбасарының төрағалығымен 
өткен кәмелетке толмағандар істері және олардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі аудандық комиссия отырысының тапсырмасы 
бойынша Нұра жалпы білім беретін мектебінде түрлі іс-шара өтіп, 
ата-аналармен кездесу ұйымдастырылды. 

Байқау – Санкт-Петербург мем-
лекеттік зағип және нашар көретін-
дерге арналған арнайы орталық 
кітапханасы халықаралық мүге-
дектер күніне орай ұйымдастырған 
«Эстафета доброты – 2022» халықа-
ралық фестивалінің қатысушысы 
ретінде өткізіліп отыр.

– Байқау біздің облыста әуесқой 
театр бірлестіктері арасында алғаш 
ұйымдастырылып отыр. Мұнда бақ 
сынап жатқан театрлар мектеп қа-
бырғасындағы жасөспірімдерден 
құралған топтар. Ал, байқаудың 
негізгі ерекшелігі – қос аталым-
нан тұрады. Ол жасқа байланысты. 
Яғни, 8-17 жасқа дейінгі һәм 18 
жастан астан ересектерге арналған. 
Зағип жандарға берері мол шарада 
мүлде көрмейтін жандар үшін қой-
ылымның басында арнайы анонс 

«Балалар жылы – 2022» 
аясында Қарағанды облысы-
ның мәдениет, архивтер және 
кұжаттама басқармасының 
қолдауымен, Қарағанды об-
лыстық зағип және нашар 
көретін азаматтарға арналған 
арнайы кітапхана қызметкер-
лерінің ұйымдастыруымен 
көру қабілеті нашар балаларға 
арналған «Барлығына қол-
жетімді театр!» атты бейімдел-
ген қойылымдар байқауы өтті.

айтылады. Актерлер алдымен 
қойылымның мазмұнын баяндап, 
көруші мен тыңдаушыға бірдей 
жеткізуге тырысады, – деді облы-
стық зағип және нашар көретін 
азаматтарға арналған арнайы кіта-
пхана басшысы Айнұр Шаймұ-
ханбетова.

Жалпы байқауға ұсынылған 
11 қойылымның үшеуі ересектер 
арасында, ал, қалған сегізі бала-
лар арасында. Осыған сәйкес ба-
лалар ұсынған қойылымдардың 
таңдаулыларына ынталандыру 
сыйлығы да қарастырылған. Бұл 
жасөспірімдерді қанаттандырып 
алға жетелеуге сеп болмақ. 

Қос аталым үміткерлері де 
көрермен қауымның ыстық ықы-
ласына бөленгенін қос қолдап 
ұрған шапалағынан-ақ сезіліп 
тұрды.

Әсіресе, тыңдарман болып 
келген зағип және көру мүмкіндігі 
нашар жандар бұл байқауды асыға 
күткен болатын. Олар күткендей 
қойылым сахналанды деп айта 
аламыз.

Байқау қорытындысында 8 
жастан 17 жасқа дейінгі байқа-
удың бас жүлдесі мен 150 мың 
ақшалай сыйды  №2 балалар 
өнер мектебінің «Алтын шашу» 
тобы алды. Олар Г.Андерсеннің 

«Ганс Чурбан» қойылымын сах-
налады. Сондай-ақ, ынталандыру 
аталымының 70 мың көлеміндегі 
қаржылай сыйын Б.Момышұлы 
атындағы мектептің «Шамшы-
рақ» драма үйірмесі қойған Ш.Ай-
мановтың «Найман ана» көрінісі  
иеленді.

Ал, 18 жастан жоғары ересек-
тер арасындағы байқаудың бас 
жүлдесін «Образ» театр студиясы 
қанжығалады. Олар Е.Щварцтің 
«Сказка о потерянном времени» 
атты туындысын ұсынды. Шығар-
машылық топқа бас жүлденің 150 
мың теңге ақшалай сыйы мен ди-
плом табысталды.

Жансая СӘРСЕНБАЙҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Торайғыр бидің 
сөздері

Ердің құнын екі ауыз сөзбен өтеген Сүйіндік Едіге бидің баласы, қарадан хан 
болып, Баянауыл дуанының аға сұлтаны атанған Шоң бидің інісі жаңа талап Торай-
ғыр 13 жасында Керей Тоқсан биге бата тілеп барады. Мұның жөнін сұрап білген 
Тоқсан би бата бермек түгілі оны көзге де ілмей: 

– Әкең Едігені, ағаң Шоңды білуші едім. Осы уақытқа дейін Едігенің мен біл-
мейтін қай баласысың? – дейді. Сонда Торайғыр жұлып алғандай: 

– Ендеше білмесеңіз, біліңіз. Әкем тірі болды, ағам ірі болды. Мен Едігенің 
жалға жүріп бұланбаған, топқа түсіп сыналмаған баласымын, – дегеннен кейін ғана 
Тоқсан би Торайғырға батасын беріпті.

Торайғыр би мен 
баласы Әбет

Торайғыр би сырқаты меңдеп, өлім аузында жатса керек. Жанында, төсегінің 
басында отырған жалғыз ұлы Әбет: 

– Әке, ана жаққа барғанда қалай болар екен өзіңізге? – деп жылайтын көрінеді. 
Сонда Торекең  еш саспай: 

– Ұлым-ау, бұрын ол жаққа кім барып көрген. Басқа салғанын көрерміз,– деп 
жауап қатыпты. Әбет қойғаны сол, жылағанын үдетіп:

● ЕЛ АУЗЫНАН

Шақшақ Жәнібек пен 
туысы Кеншінбай

Атақты Шақшақ Жәнібек батырдың 12 мың жылқы біткен Кеншінбай 
деген даңғойлау бай туысы болыпты. Сол өзін мырза санап, мақтангөйлеп 
жүреді екен. Бірақ біреуге көл болса, біреуге шөл боп, онысын мін санамай-
тын көрінеді.

Бірде ол әбден шалқып, Жәнібектен: 
–  Осы елде менен асқан жақсы бар ма?– деп сұрайды.
–  Бар, – дейді оған батыр.
–  Айтшы, кім ол? – дейді туысы тақымдап.
–  Біреу емес, көп, – дейді Жәнібек.
–  Кімдер еді олар тағы да, – дейді абдыраған Кеншінбай.
 Сонда Шақшақ Жәнібек: 
– Осы елде саған ұқсамағанның бәрі жақсы, – деп, бөспе туысының ау-

зына құм құйыпты.
Әзірлеген Ержан ИМАШ

– Сіз кеткен соң бізге кім әке болады? – дейді. Би бұл сұраққа мынаны 
айтады:

– Сол да уайым болып па... Өзің жақсы болсаң, барша жұртқа әке болар-
сың, ал жаман болсаң, кім көрінген саған әке болады-дағы.

Хабарландыру

● ЮБИЛЕЙ
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● Редакция 3 компьютерлік бет  тен асатын көлемдегі қолжаз баларды 
қа ра майды. 
● Жарияланған мақала ав  тор ларының пікірлері ре    дакция 
көзқарасын біл дір мейді. 
● Жарнамалар мен хабар лан дырулардың маз  мұнына жарнама 
беруші жауап береді.
● Газетте жарияланған материал дарды сілтемесіз көшіріп басуға 
болмайды. 
● Суреттер интернеттен,  редакция архивінен алынды. 
● Материалдың жа риялану ақысы төленген.
● Қолжазба мен фотосуреттер  қай тарыл майды.
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8  желтоқсан,  2022 жыл

Халықаралық бокс федерациясы (IBF) рей-
тингінің жаңартылған нұсқасын жариялады. 
Жаңа тізімге Қазақстан боксшылары мен жер-
лесіміз Геннадий Головкин де енген. 
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Ел чемпионатының XXVIII турында аты-
раулық «Бейбарыс» клубымен сырт алаңда ой-
наған қарағандылық «Сарыарқа» 0:4 есебімен 
жеңіске жетті. 

Канададағы Квебек қаласында өткен Төрт 
құрлық турнирінде қарағандылық конькиші 
Екатерина Айдова екі күміс медальді жеңіп 
алды. 

Ербол ЕРБОЛАТ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Әлем чемпионатының 1/8 финалында Ис-
пания құрамасы жеңілді. Хорватиялықтар 
жапондарды пенальтиде қапы қалдырды. 
Биылғы дода біз ойлағаннан да тартысты 
өтіп, күтпеген оқиғалар да тіркелді. Қысқа-
сы, болжам – бос қалып, күдік – кері шықты. 
Не десек те чемпионаттың бітуіне шамалы 
уақыт қалыпты. Алда – 1/4 финал. 

Хорватия және
 Бразилия 

Жапония мен Хорватия құ рамалары арасын-
дағы тартыс – пенальти сериясына дейін созылды. 
Жапондардың ойыны шираған. Шабуылы да жүй-
еленіп, шабуылшылары бар мүмкіндікті қалт жі-
бермеуде. Биыл олар бар күшін салып, 1/8 финалға 
шықты. Алайда, хорватиялықтар олардың жолын 
кесті. 

Жапония сапынан 43-ші минутта шабуылшы 
Дайзен Маэда гол салып, есепте алға шыққан еді. 
55-ші минутта қарсыластары есепті теңестірді. Гол 
авторы – Иван Перешич. Хорватия футболшыла-
ры финал көрген, тәжірибесі мол. Гол салдырып 
алып, лезде өздері де гол салатын әдет – хорватия-
лықтарға тән. Бұл жолы да осы әдіспен жапондарды 
орап кетті.

Хорватиялықтар – тең ойынға да, пенальти се-
риясына да үйренген. «Не жеңіс, не тең ойын» 
ұстанымын берік ұстанған команда. 2018 жылғы 
әлем чемпионатының 1/8 финалында Дания құра-
масымен, 1/4 финалда орыстармен тең ойнап, пе-
нальти сериясы бойынша жеңген. Тіпті, 1/2 финал-
да ағылшындармен қосымша уақытқа дейін ойнап, 
жеңіп кеткен. 

Жапония құрамасы сапынан пенальтиді алғашқы 
болып ор ындаған Такуми Минамино қақпашы Унаи 
Симоннан айласын асыра алмады. Бұл ойыншыға 
артылған жүк те, сенім де – ауыр. Футболшы бой-
ындағы үрейді жеңе алмады ма, қайдам, соққысын 
қақпаға дарыта алмады. Бұдан кейін командаласта-
ры Каору Митома, Мая Йосида да пенальтиді сәтсіз 
орындады. 1:3 есебімен пенальти сериясы хорвати-
ялықтардың пайдасына шешілді. 

Бразилия мен Оңтүстік Корея құрамалары ара-
сындағы кездесу 4:1 есебімен бразилиялықтардың 
пайдасына шешілді. Жалпы, Бразилия құрамасы 
жайында не айтуға болады? Ойын басталысымен 
қарсылас команданың шабуыл шебін қиындықсыз 
бұзып, шабуылшыларын алаң ортасынан әрі асыр-
мады. Алғашқы тайм құдды бір көше ойыны іспет-
ті өтті. Қатарынан төрт гол салды да жайбарақат 
жүрді. 

Кореялықтар бұл чемпионатта жаман өнер көр-
сеткен жоқ. Топтық кезеңнен шығуы үшін Португа-
лия құрамасын жеңіп, уругвайлықтармен тең ойна-
ды. Олар 1/8 финалға шық қанда жұрт әу баста осы 
жерден елге қайтатынын айтып қойған еді. Болжам 
– шынға айналды. Десе де, кореялықтар үшін бұл 
көрсеткіш – үлкен жетістік. 2018 жылы топтан да 
оза алмай қалып еді...

1/4 финалда Бразилия мен Хорватия құрамала-
ры кездеседі. Шабуылы жойқын бразилиялықтар 
жеңе ме, әлде қорғанысы мықты хорватиялықтар 
ма? Ойынды күтейік...

Марокко және 
Португалия

 Марокко мен Испания құрамалары арасындағы 
кездесу пенальти сериясына жалғасты. Соңында 
Марокко құрамасы испаниялықтардан айласын 
асырды. Мұндай ойын боларын ешкім күткен жоқ. 
Жұрттың бәрі испаниялықтардың жеңісіне бәс 

тікті. Алайда, олар сенімді ақтамады. Испания 
– топтан әупірімдеп озған құраманың бірі. Олай 
дейтінім, немістермен ұпай санымен теңессе де, 
гол айырмашылығымен алға шыққан. Алғашқы 
кездесуде Коста-Рика құрамасына жеті гол салып, 
мүмкіндік алған еді. Егер бұл жеті гол болмағанда 
испаниялықтар топтан озбайтын да еді. Сүйретіліп 
озса да 1/8 финалдан әрі аса алмай қалды. 

Испаниямен 90 минут бойы тең ойнау – Марок-
ко құрамасы үшін керемет жетістік. Ал, пенальти 
сериясында бір емес үш соққыны қайтару – асқан 
қуаныш. Марокколық қақпашы Боно – жарады. 

Ал, португалиялықтар – бабында. Бұл жолы 
олар Швейцария құрамасын 6:1 есебімен жеңіп, 
келесі кезеңге жолдама алды. Португалиялықтар 
алғашы минуттан бастап, шабуылды үдетті. Нәти-
жесінде екі голды алғашқы таймда салды. Бұдан 
кейін олардың шабуылына қарсы төтеп беру – оңай 
болмады. 

Десе де, екінші таймда допқа иелік етуде швей-
цариялықтар алдына жан салмады. Тек 58-минут-
та гол салу мүмкіндігі туып, сол мүмкіндікті мүлт 
жібермеді. 2018 жылы Швейцария құрамасы 1/8 
финалда шведтерден жеңіліп, елге қайтып еді. Бұл 
жолы португалиялықтарға қарсы тұра алмады. Не 
десе де топтық кезеңнен мүдірмей өткен оларға – 
құрмет!

1/4 финалда Марокко құрамасы португалия-
лықтарға қарсы ойнайды.

Турнирдің ашылу салтанатына қатысқан 
ұш қыштың немере інісі Данияр Әбдіров 
спортшыларға сәттілік тіледі.

– Турнирді халықаралық деңгейде өт-
кізіп жатқан ұйымдастырушыларға алғысым 
шексіз. Жыл сайын байқауға кіл мықтылар 
келеді. Сондай мықтылардың Қарағандыда 
бас қосқаны қуантады. Ерлік – мәңгі ұмы-
тылмайды. Турнир бұдан әрі жалғасып, 
шебер спортшылардың жұлдызын жақсын, 
– деді ол.

Бұл турнир – бұрынғы турнирден өз-
герек. Биыл әлемнің түпкір-түпкірінен кіл 
мықтылар бас қосқан. Мәселен, Грузия 
құрамасында Әлем және Еуропа чемпио-
наттарының барлық жүлдегерлері бар. Ал, 
Қырғызстан командасында түрлі дәрежеде-
гі турнир жеңімпаздары топтасқан. І орын 
алған спортшыларға – 400 мың, ІІ орын 
алғандарға – 200 мың, және ІІІ орын иелен-
гендерге 100 мың теңге сыйға беріледі. 

Турнир қорытындысы бойынша жер-
лестер облыс қоржынына 10 жүлде салды. 
Ерлер арасында еркін күрестен 97 келіде 
белдескен Серік Бахытханов  І орын иелен-
ді. Ал, әйелдер арасындағы өткен бәсекеде 
76 келіге шыққан Эльмира Сыздықова – І 
орын, 50 келіге Ирина Жанибекова, 72 келіге 
Валерия Гончарова, 76 келіде белдескен Ин-

кара Жаңатаева  ІІ орын иеленді. 55 келіде 
күрескен Зульфия Яхьярова – ІІІ орыннан 
көрінді. 

Грек-рим күресі бойынша ерлер құра-
масы сапынан 72 келіде белдескен Ибра-
гим Магамадов чемпион атанды. 130 келі-
де күрескен Асылбек Әбдіхалық, 97 келіде 
Ерұлан Ысқақов, 72 келіде Алмат Кебіпаев 
қоржынға күміс жүлде салды.  

Ибрагим Магамадов бұған дейін Азия 
чемпионатына қатысып, жүлделі орын 
алған. Сонымен қатар, биылғы жылы ел 
чемпионатында топ жарған жүйрік. Осы 
жолы да қарсыластарынан айласын асырып, 
тұғырдан көрінді. 

– Мен бес кездесу өткіздім. Салмағымда 
30 спортшы болды. Қарсыластарым мықты. 
Осыған қарап-ақ, турнирдің жоғары деңгей-
де өткенін бағамдауға болады. Қарсыласта-
рымның техникасы, қорғанысы – әрқилы. 
Оларды бірден алып-ұру оңай емес. Егер 
кішкене бір қателік жіберсең  ұтылдың,– 
деді жеңімпаз. 

Турнирдің соңғы күнінде аты аңызға ай-
налған батырдың ескерткішіне гүл шоқта-
рын қою рәсімі өтті. Рәсімге спортшылар, 
ардагерлер мен спорт қайраткерлері, батыр-
дың туыстары қатысты.

Өз тілшімізден

● ТУРНИР

   
Биыл ұшқыш, батыр Нұркен Әбдіровтің ерлік жасағанына – 80 жыл. Осы мере-

ке аясында Қарағандыдағы «Жастар» спорт кешенінде ерлер мен әйелдер арасында 
еркін және грек-рим күресінен батырды еске алуға арналған 54-ші рес публикалық 
турнир өтті. Турнирге Қырғызстан, Өзбекстан, Грузия елінен 600-ге жуық спорт-
шы қатысқан. Чемпионаттың ашылу салтанатына Нұркен Әбдіровтің туған-туы-
стары, Спорт және денешынықтыру істері Комитетінің төрағасы Самат Ерғалиев 
пен облыс әкімінің орынбасары Ербол Әліқұлов қатысып, спортшыларға жылы 
лебізін білдірді. 

Ол 1500 метр қашықтыққа жүгіруден бақ сынаған. 
Берілген межені 1 минут 56 секундта жүгіріп өтіп, 
күміс жүлдені еншіледі. Ол жарыс жеңімпазы Наде-
жда Морозовадан 1 секундқа қалып қойған. 

Сонымен қатар, жерлесіміз 1000 метр қашықтыққа 
жүгіруден бақ сынап, ол бәйгеден де құр қол қайтпа-
ды. 

Дайындаған
Ербол ЕРБОЛАТ,

«Ortalyq Qazaqstan»

●БОКС

Екінші орта салмақта жұдырықтасатын Али Ах-
медов – VI орында тұр. Бұл дивизионда IBF тұжы-
рымы бойынша әлем чемпионы – мексикалық бокс-
шы Сауль «Канело» Альварес. Ал, орта салмақтағы 
чемпиондық атақ қазір жерлесіміз Геннадий Голов-
кинде. Осы салмақта тағы бір қазақстандық бокс-
шы Мейірім Нұрсұлтанов VIII орыннан VII орынға 
көтерілді.

Екінші жартылай жеңіл салмақта Сұлтан Зәуірбек 
бір саты төмендеп, XIV орынға табан тіреді. Бұл сал-
мақта әлем чемпионы – тәжікстандық Шавкат Рахи-
мов.

●ХОККЕЙ

«Сарыарқа» клубы алдына қара салмай тұр. 
Олар бұл кездесуде жеңіске жетіп, қатарынан 11-ші 
жеңіс тойын тойлап отыр. Ал, команданың шабуыл-
шысы Александр Борисович сұрмергендер тізімінде 
гол+пас жүйесі бойынша 40 ұпаймен (14 гол, 26 пас) 
көш бастап тұр. Командаласы Антон Злобин 34 ұпай-
мен (19 гол, 15 пас) өкше басып келеді.

Алғашқы таймда жерлестер қос голды қақпаға 
тоғытты. Ойын басталысымен Иван Захарчук, 4-ші 
минутта Руслан Демин есеп ашты. 

22-ші минутта Иван Захарчук шайба салып, бұл 
ойында қос голдың авторы атанды. 56-шы минут-
та Андрей Лагунов төртінші голды салды. Осылай-
ша төрт гол салып, таза жеңіске жеткен жерлестер 
жеңіске бір табан жақындады. 

Қазіргі уақытта қарағандылықтар турнир ке-
стесінде 55 ұпаймен І орында тұр. 38 ұпаймен – 
«Nomad Astana» клубы, 35 ұпаймен – «Бейбарыс» 
клубы үздік үштікті түйіндеп тұр. 

● ЖЕҢІЛАТЛЕТИКА
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