
9 ақпан - М.Мақатаевтың туған күні

БІЗДЕР  ДЕГЕН

БӘРІСІ  ДЕ ЖЫЛАҒАН

...Біз соңғы жылдары қазақстандықтардың баспана  алу мүмкіндіктерін кеңейту үшін к�п нәрсе жасадық. 2017 жылы 
11,2 миллион шаршы метр тұрғын-үй   пайдалануға берілді. Бұл – рекордтық  к�рсеткіш. 

  Дегенмен, оның �зі жеткіліксіз, әлі күнге дейін к�птеген отбасы баспанасыз жүр. Бұл – айырықша әлеуметтік маңызы 
бар мәселе. Оның шешімін тұрғын-үй ипотекасының қалың к�пшілікке жаппай қолжетімділігін арттыру арқылы табуға 
барлық жағдай жасау керек... 

Қазақстан Президенті Н.(.НАЗАРБАЕВТЫҢ «Президенттің әлеуметтік бес бастамасы» атты халыққа үндеуінен. 

Бай �лкенің ойынан, тау-тасынан
 Біздер де арамыз ғой бал тасыған. 
Шырын құйып жатамыз жүректерге, 
Шымшып алып, гүлдердің арқасынан. 

 Біз деген гүл қуалап, нәр іздейміз, 
Ш�п қажап, шегірткедей дән үзбейміз. 
Алты айшылық жол басып, арып-ашып, 
Адам деген патшаға дәрі іздейміз. 

 Балға қоса, біздің де уымыз бар, 
Ұғыңыздар, Гүл алып шығыңыздар!
 Жабыла кеп жармасқан маса ғұрлы 
Жабыла кеп талайтын жынымыз бар.  

Ұямыз бар біздің де – омартамыз. 
Алмағайып бүлінсе сол ортамыз, 
Басымызды бәйгеге тігеміз де, 
К�зімізді бір жола жоғалтамыз.  

Мықты болсаң, ақын болып жаралып к�р, 
Қолқасынан гүлдердің нәр алып бер. 
Ғұмыр бойы жол басып, арып-ашып,
Адам деген патшаға дәрі алып кел! 

Сонымен қатар, 30 қаңтарда 
Нарынқол ауылдық округінің 
әкімі Жалғасбек Әділбеков 
те өз кезегінде халық алдын-
да атқарылған шаруалар мен 
бір жылдық бюджеті жай-
ында есеп берді. Ауылдың 
жеке кәсіпкерлері Баратжан 
Орынкүл, Болатбек Өтегенов, 
суретші Нұрболат Ысқақов 
сынды қолөнер шеберлерінің 
жұмыстары көрме арқылы көптің 
назарына ұсынылды. Сондай-
ақ, оқу өндірістік комбинаты, 
О.Жандосов пен  Б.Соқпақбаев 

Ө�ір тынысы 
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Е Л   А Л Д Ы Н Д А Ғ Ы   Е С Е П 
Айнаш ӘЛДИБЕК, Елдос АХМЕТЖАН (суреттер), «Хантәңірі».

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ «ОРТАЛЫҚ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР 
БАСШЫЛАРЫНЫҢ, ӘКІМДЕРДІҢ, ҰЛТТЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ РЕКТОРЛАРЫНЫҢ ХАЛЫҚҚА 
ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУЛЕРІН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ» 2018 ЖЫЛҒЫ 10 ҚАҢТАРДАҒЫ №190 ЖАРЛЫҒЫН ІСКЕ 
АСЫРУ МАҚСАТЫНДА ОБЛЫСЫМЫЗДЫҢ БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ ӘКІМДЕРІ 16 ҚАҢТАР МЕН 10 АҚПАН 
АРАЛЫҒЫНДА ТҰРҒЫНДАР АЛДЫНДА ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУЛЕРІН ӨТКІЗУЛЕРІ ТИІС БОЛАТЫН. ОСЫ 
МАҚСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БАҒЫТЫНДА РАЙЫМБЕК АУДАНЫНА ҚАРАСТЫ 11 АУЫЛДЫҚ ОКРУГ-
ТЕ ЖӘНЕ ОКРУГТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЕЛДІМЕКЕНДЕРДЕ ӘКІМДЕРДІҢ ЕСЕБІ ТЫҢДАЛЫП, ХАЛЫҚТЫҢ 
ҰСЫНЫС-ПІКІРЛЕРІ НАЗАРҒА АЛЫНДЫ. 

мектебінің оқушылары жасаған 
жұмыстарымен қатар, ауылдың 
спорт жетістіктері де көрмеден 
орын алды. 

Халық тара-
пынан жер мен 
құжат рәсімдеу 
мәселелері бой-
ынша пікірлер 
түсті. Біреулер 
к ө м і р д і ң 
қымбаттығын 
алға тартса, 
к е й б і р е у л е р 
мал бада-
сын ашып, 
б а д а ш ы л а р 
әкімшілікпен 
келісім-шартқа 
отырып жұмыс 
жасаса де-
ген ұсыныс 
п і к і р л е р і н 
жеткізді. Жол белгілерінің 
жоқтығы да халықтың көкейдегі 
сауалдарының бірі болды. 

Өзекті болып көтерілген 
мәселелердің бірі аурухана 

қызметін жақсартып, дәрі-
дәрмек тапшылығы жойылса, 
жатын орындар жаңаланып, 
МРТ, УЗИ секілді аппарат 

қондырғыларымен жабдықталса 
деген ниет білдірілді. 

Сонымен қатар, орталық 
көшелердегі тұрғыны бар 
тұрғыны жоқ үйлерді ретке 

келтіріп, біркелкі етіп сырлап, 
көрік беру және көше жарығын 
үнемдеп жұмсап, уақытпен шек-
теп қосуды да алға тартты. 

Өз кезегінде сөз алған ауыл 
ақсақалы  - Қанат Ахметов облыс 
және аудан әкіміне халық атынан 
ақ алғысын білдіріп,  аға буын ау-
ылдастарын өскелең  ұрпақтың 
тәрбиесін түзеуде жұмыла 
жұмыс істеп, ауыл азаматтарын 
ауызбіршілікте  болуға шақырды. 
Ауыл әкімінің бір жағына шығып, 
қолғабыс етуде өз замандастары-
на үндеу тастады.  

Кездесу барысында ауыл 
тұрғындарының ұсыныс-

пікірлеріне ау-
дан әкімі жауап 
беріп, көтерілген 
мәселелер бой-
ынша алдағы 
у а қ ы т т а 
жұмыс жоспа-
ры бекітіліп, 
ә к і м ш і л і к 
о т ы р ы с ы н д а 
қ а р а л а т ы н ы н 
жеткізді.  

Халықтың аты-
нан сөз алған 
ауыл ақсақалы 
Тойғожа До-
старбеков өз 
пікірі мен ел 
б а с ш ы л а р ы н а 
алғысын  айтып, 

жылдық есептік баяндамалары-
на «қанағаттанарлық» деген баға 
берді. 

Нарынқол ауылы.

Назар аудары�ыз!

Кәсіпкерлікте �олданбайтын жеке т�л�аларды� Жылжымайтын 
м�ліктерді� салы� салу �шін ��нын аны�тайтын Алматы облысы 

Райымбек ауданы бойынша аума�ты� коэффициенттері

1 1,0+0,05+0,1 1,15

2 1,0+0,05+0,25 1,3

3 1,0+0,05+0,25 1,3

4 1,0+0,05+0,1 1,15

5 1,0+0,05+0,1 1,15

6 1,0+0,2+0,25 1,45

7 1,0+0,05+0,25 1,3

8 1,0+0,1+0,25 1,35

9 1,0+0,05+0,1 1,15

10 1,0+0,05+0,1 1,15

11 1,0+0,05+0,1 1,15

12 1,2+0,3+0,55 2,05

13 1,0+0,05+0,25 1,3

14 1,0+0,05+0,25 1,3

15 1,0+0,05+0,35 1,4

16 1,0+0,05+0,1 1,15

17 1,0+0,05+0,1 1,15

18 1,0+0,05+0,25 1,3

19 1,0+0,05+0,25 1,3

20 1,0+0,05+0,25 1,3

Неге жыламасын?! 
                         Бәрісі де жылаған
Жылай жүріп,жылай жүріп шыдаған.
Түнек болып келе жатқан тажалға,
Аттануда, аттануда тірі адам.

Жылап жатыр.
                    0бісуде еріндер.
Жыламаған жалғыз ғана кебір-жер.
Жылап жатыр үйленбеген күйеулер,
Жылап жатыр үйге енбеген келіндер.

Боздақтарын аттандырған шақтарда,
Боздап еді-ау,боркемік боп қарттар 
да .
…Бір орманның бір түп �ндір шыбығын,
Тиеп алып, күнбатысқа тартты арба.

-Ал, енді сен азаматсың!-деп маған,
Арбасына отырды да кетті ағам.
Тағы да бір қайырылмас па екен деп,

Тозаңдатқан қара жолды бетке алам.
Қайырылмады.
                     Олар ұзап барады.
3н естілді.
               3лдиледі даланы.
Қарап тұрмын.
                    Құйын болып ағады
Қара жолмен
                   К�ршіміздің Жанары.
Тани кеттім үйге енбеген жеңгемді.

Қайсар қыздың қайсарлығын ел к�рді,
Қайсар қыздың қылығына ел к�нді.

Қайран аға!…
                    Қайсар жанды таңдапты.
Қарсы ұшты.
                  Жұрт күрсінді салмақты.
Екеуінің араларын шаң жапты,
Екеуінің ортасында жау жатты…

(Ақын жайлы жазбалар 4-5 беттерде).
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ЖАҢА  ӘЛІПБИ  НЕГІЗІНДЕГІ
2018 жылғы 6 желтоқсанда Қазақ тілі  әліпбиін латын

§11.

§12. 

§13.

§14.

§15.

§16.

§17.

§18.

§19. 

§20.

§21.

§22.

§23.

§24.

§25.

§26. 

§27.

§28. 

§29.

§30. 

§31.

§32.

§33.

§34.

§35.

§36.

§37.

§38. 

  

§39.

§40. 

§41.

§42.

§43.

§44.

§45.

А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты мен 
Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл Қазына» ұлттық ғылыми-
практикалық орталығы Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 
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қазақ тілінің жаңа емлесін назарларыңызға ұсынып отырмыз. 
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ҚАЗАҚ  ТІЛІ  ЕМЛЕСІНІҢ  ЕРЕЖЕЛЕРІ  
графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссия мақұлдаған



Жиырмаға әлі толмаған бозбала кезіміз-ау деймін. 
Ауылда сыныптастар жиналып, дүрілдетiп жаттық. 

КазГУ-ге енді түскен 
шақ. Отырысымыз енді 
қыза бергенде сырт-
тан ентігіп кірген біреу 
«сені Шегір шақырып 
жатыр» деп мені сұқ 
саусағымен к%рсетіп, 
шығып кетті. 

Жүрегім су ете 
қалғаны рас. Оның 
аты аталғанда «батырға 
да жан керек» болып 
кетеді. Шегір – біздің 
ауылдың атаманы 
іспетті. Ауыл деймін-
ау, Нарынқол %ңірінде 

Шегірден ықпайтын б%рікті жоқ шығар. Бізден он бес 
жастай үлкендігі бар. Бала кезімізде оның т%белестерін 

к%ріп %стік. Кімді болса да тек қана баспен ұрып 
құлатады. Не деген бас екендігіне әлі миым жетпейді. 
Ауылдағы бұзылған ескі моншаның қабырғасына 
қаланған кірпіштерді бірер саптыаяқ сыраға бәстесіп, 
баспен сындырғанын %з к%зіммен к%ргенмін. /зінің 
к%зі к%к, шашы бұйра. Содан «Шегір» атанып кеткен 
болуы керек. Азан шақырып қойылған аты – Нұрым. 
Сол Нұрекең шақырып тұр деген соң, амал жоқ, 
шықтым... Қараңғыда қақпаның сыртында тұр екен. 
Аздап қызулау. Амандықсыз бірден сұрақты т%тесінен 
қойды. 

– Жазушының оқуына түсіп келген сен бе?
– Жазушы емес, журналистiң оқуы...
– Маған бәрібір. /лең оқушы ме едің? 
Менің жауабымды күтпестен қойнынан жұқа ғана 

бір кітапты шығарып, жарық түсіп тұрған сәкі жаққа 
беттеді. Шегірден басқаны күтсем де, мұндайды 

күтпеп едім. Аң-таң 
болып артынан ердім. 
Кітап – Мұқағалидың 
«Қарлығашым келдің 

бе?» деген жинағы екен. Шегір жарты сағаттай %лең 
оқыды. Және де қолындағы кітабын ашпаған күйі 
жатқа айтты. «Жатқа оқитыны бар, кітапты неге 
к%теріп жүр?». Бұл – менің ойым. Біраздан соң орны-
нан тұрып, кітабын маған ұсынды. 

– Мақтанды деме, мына жазылғанның %тірігi жоқ. 
Мұқағалидың %з қолымен жазып бергені...

Жинақтың алғашқы бетінде «Қазақтың бүгінгі баты-
ры Нұрымға... Ер болса сендей болсын! Мұқағали». де-
ген жазулар тұр. Ағам кетуге айналды. Қызығушылығым 
жібермеді. «Сонда Сіз Мұқағалиды к%рдіңіз бе?» деген 
с%з аузымнан қалай шығып кеткенін аңғармай қалдым. 
Басқа біреу болса тоқтай қалып мақтанар ма еді... 
Шегір %йтпеді. Артына қарамастан кете барды. Кейін 
бәрібір біліп алдым. Мұқағали мен Шегірдің кездесуін 
аңызға бергісіз оқиға дерсіз...

...Алматыдан шыққан автобус ол кезде жол-ж%некей 
міндетті түрде Шелекке аялдап, жолаушылар түстеніп 
алған соң, Нарынқолға тартатын. 8йтеуір сол ауылда 
екі сағаттан кем аялдамайды. Сондай күндердің бірінде 
ұлы ақын сыраханада ш%лін басып тұрған ғой. Қалған 
жолаушылар асханаға кетсе керек. Бұл ауылда ұйғыр 
ағайындар к%п тұратыны белгілі. Сыраханада «суатқа 
бас қойғандай» саптыаяққа тұмсығын тыққандардың 
дені сол ұлттың %кілдері болса керек. Жалғыз тұрған 
ақынға әйтеуір бір сылтау тауып жабыла кетіпті. 
К%птің аты к%п. Жағдай қиынға айналған. Осы кезде 
құдай айдап сыраханаға Шегір келіп қалмай ма! Сізге 
%тірік, маған шын, әлгілердің он шақтысын Шегір 
к%кеміз баспен ұрып сұлата беріпті... сұлата беріпті... 
Мынадай жойқын қазақты к%рген Мұқағали к%кеміз 
толқынысын жасыра алмай, к%зіне жас алыпты деседі. 
Сол жерде кітабын сыйлап, мен %з к%зіммен к%рген ав-
тографты жазып берген екен... 

Арман СҚАБЫЛҰЛЫ,
журналист. 

 Мұражайдың ғимараты 1990 жылы 20 сәуірде 
Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің қаулысымен салын-
ды. 1991жылы 24 қыркүйекте Қазақ ССР Министрлер 
Кеңесінің №544 қаулысымен М.Мақатаев әдеби-
ескерткіш мұражайы болып бекітілді. Музей 1991 жылы 
ақынның 60 жылдық мерейтойында ашылды. 

Бұрын музей қорында 850 жәдігер  болған, қазір 1133 
экспонатпен толықты, негізгі қорда 612 экспо-
нат жиналып, ғылыми көмекші қорда 521 экс-
понат топтасқан. «Мен өскен лашық бір бөлме» 
өлеңінің негізінде диорамма жасалды. 

 – Мұқағали Мақатаевтың өзі пайдала-
нып, ұстаған жеке заттары, фотосуреттер, киген киімдері, 
ақынның асқақтап шығатын тұнық үнін қазақ радиосының 
алтын қорынан алынған өз дауысы жазылған  үнтаспасы, 
өз қолтаңбасы қойылған орыс ақындарының кітаптары 
топтастырылған. Қолмен жазылған поэмалары, итальян 
ақыны Данте Альдигердің «Құдіретті комедиясының» «Тамұқ» 
бөлімін аударған қолжазба түпнұсқалары тақырыптық экспо-
зицияларда келушілер назарына ұсынылған. 

Мұқағали музейінің  экспонаттарының бірі – ақын 
киген сұр пальто. Музейге  бас сұққан жұрттың көзі  ақынның 
үстіне киген сұр пальтоға түседі. Осы киіммен жүрген жыр 
перзентінің тау тұлғасын есіне түсіреді. Әсіресе, бұл жәдігер 

Қарасаз жұрты үшін ерекше. Туған жерге осы пальтомен 
келгенін оның замандастары сағынышпен әңгімелейді.Ақын 
поэзиясына бас ұрғандар үшін мұндағы заттың бәрі қасиетті. 
Әсіресе, кейінгі толқын жастардың ілтипаты мен қошеметінде 
шек жоқ. Қарапайым пальтоның құнын асырып тұрған 
Мұқағали мұрасының асыл нарқы екенін уақыт әлдеқашан 
мойындады. 

Музей экспонаттарының бірі – Мұқағали ақынға 
Ғабит Мүсірепов сыйлаған алтын қалам. Бұл туралы 
айтқан кезде ақынның «Күнделіктеріне» жүгінелік. 1973 жылы 
наурыздың 17-ші жұлдызында былай деп жазылған екен: 
«Өткен аптада Мүсіреповте (үйінде) болдым. Өлеңдер оқыдым. 
Кетерде маған қалам сыйлады.(алтын қалам)».                                      

Алтын қаламды  сіздер музейдегі  ақын Мұқағалидың 
жұмыс бөлмесіндегі жазу үстелінің үстінен көре аласыздар.                                   

Музейдегі ақынның жазу машинкасы. Оны көрген 
кезде шашын бір сілкіп тастап, ой теңізіне сүңгіген алып 
ақынның ақ қағазға өлең өрнектеген шабытты кездерінің 
суреті елестегендей болады. Таңды таңға жалғастырған  жан 

кешті еңбектің куәсі осынау көне жәдігер. Ол сондықтан да 
қымбатты, сондықтан да қасиетті.                                                                        

Ақынға шахмат та шабыт берген. Мұқағалидың өміріне, 
іс-әрекетіне үңіліп қараған жан ақынның мәдениетке ден 
қойғанын аңғарады. Сонымен қатар, шахмат ойнағанды да өте 
жақсы көрген. Шахматтың да ақынға шабыт бергені анық қой.                                                                  

Қонақтарымыз өз жүрек жарды лебіздерін білдіріп, өте 
керемет әсерде болғандарын музей ішіндегі 
жәдігерлердің тарихымен, «Мен өскен лашық 
бір бөлме» -деп жырға қосқан ақын тұрған 
қоржын тамның диорамасында қимастық 
сезімдерін білдіргендей болады. Себебі төбесі 

жайпақ қоржын тамда тұру кешегі болған тарих. Бұл бөлмені 
суреттегенде «Хан сарайы қараң қалатын» деп ақын оны бе-
керден-бекер ерекше етіп көрсеткен жоқ. Міне, осы тамда бала 
Мұқағалидың алғашқы өлеңдері  жазылып, өмірге қанат қақты. 
Тоқал тамға қарап тұрып сол күндермен үнсіз сырласасың. 
Қазақтың елін,  жерін өзен, көлі, табиғатын көркем сөзбен тірі 
жанның жүрегіне жеткізе білген  45 жылғы өмірінде өте көп 
шығармалар, артында таза ақындығын, мол да мөп-мөлдір  
мұрасын  қалдырған ақиық ақын.                                                

М.ТӨЛЕЙБАЕВА,
 М.Мақатаевтың әдеби-мемориалды                                                                                            

музейінің экскурсия жүргізушісі.    

Ұлы дала баласы сен емес пе ең?
Жау к�рінсе, қайтпаған 
  т�белестен.
Талайлардың сауытын қақ 
  айырып
Садақ тартқан сардарым, жебелі оқпен.

Тау мүсінді тау ұлы сен емеспе ең!
Дұшпандары к�ре алмай ерегескен. 
К�кке самғап ұшқанда сен емес пе ең,
К�ре алмаған к�р-жерді елеместен.

Жырдан шашу- шаштыңыз, к�п елестен,
Шығарамыз сізді біз, не деп естен.
Мұқағали емес пе, Қарасазға,
Сыбағасын сүрі етіп, бере кеткен!

Айналайын атаңның әруағынан,
Таулы елдің тудыңыз Албанынан,
Атаң жаудан қайтпаған Арыстаным,
Іздегендер мін табар қай жағыңнан.

Кең дүниені шарладың, даңқыңменен,
Самұрық құс ұшқандай қарқынменен.
Жансыз бейнең салынып, шебер қолмен,

Халқың жазды атыңды-
алтынменен.

Біреулер жүр к�ре алмай әлі 
даттап,

Жете алмай шеніңе
   сандырақтап.
Мұқағали �лседе �леңдері,
Поэзия шеруін алды бастап.

Даңқы кетті мұхиттың ар жағына,
С�здің таңсық жер жүзі, маржанына.
Күллі әлем риза оны тапқан-
Қарасаздың киелі-Албанына!

Ақпан айы-дарабоз ақын берген,
Қарасаздай шұрайлы жасыл жерден.
Туған күнін ағамның, есіме алып,
Бұрын жолдап жатырмын, хатымды елден.

3руағыңнан айналдым, жыр алыбым,
Бұл Албанның мен де бір ұланымын.
Мұқағали ағамның артына еріп,
Жағып кеткен шырпыдай, «шырағымын»!

 Нұрлан �КІМБАЙҰЛЫ,
зейнеткер. 

4Хантәңірі    9 ақпан, сенбі,  2019 жыл, 
g.hantaniri@mail.ru

Мұқағали жалғандықты, мүләйім жағымпаздықты, 
әдебиеттегі саудагерлікті, жалақорлықты, бәлеқорлықты, жан-
тәнімен жек к%рген ақын. 

Шерхан МҰРТАЗА
***

Мұқаң екеуміз рухани %те жақын, туыс адамдармыз. Ол %зінің 
соңында келе жатқан маған, менің шығармашылығыма %з 
жүрегінің сәулесін түсірді. 

Фариза ОҢҒАРСЫНОВА

Ақын аға, қанықпын жырларыңа,
Жырда айтылған к�п ойлар сырларыңа.
Туған күнің халықтың мерекесі,
Сағынышпен еске алып жылда-жылда.

Сырыңызбен әр күні сырласамыз,
Мұңыңызбен кей кезде мұңдасамыз.
Жыр әлемнің Сізде бір Пайғамбары,
Жыр әлемге азырақ жыр қосамыз.

Қарасаздың орнында бала мекен,
Шалк�де, Түзу, Қисық дара мекен.
Қилы-қилы заманым �згерсе де,
Тарих болып,  «атажұрт» қалады екен.

Қарасаздың к�рмейсіз к�ркін бүгін,
Елім алды аңсаған еркіндігін.
Шекарасы елімнің шегенделген,
Қуанамын, к�ріп мен ел тірлігін.

Бугінгі күн Заң басқа,заман басқа,
Жеке меншік әзірге қоғам басқа.
0зің жаққа кетті ғой бауырларың,
Еркін інің кетті ғой оралмасқа.

Жырыңды оқып, еліміз шаттанады,
Жүректерде мәңгілік сақталады.
Бір ғасырда ақынсыз бір туатын,
Қазақ елі �зіңмен мақтанады.

Мұқағали от, жалын жыр жазады,
Отты жырды кейбір жан қызғанады.
0лмейтұғын артына із қалдырған,
Поэзия шыңының-Мұзбалағы. 

Тұрсынбай ИСАНБЕКОВ, 
Сарыжаз ауылы.

ЖАЗЫЛАР ЕСТЕЛІКТЕР МЕН ТУРАЛЫ

Таулары аз ба қазақтың, даласы аз ба,

Сол далаға сыймаған данасы аз ба?

Мұқағали мұңындай м�п-м�лдір боп,

Жылап ақты қарасу Қарасазда.

Қара суға үңілген Елшенбүйрек,

Қайғысымен басады еңсемді кеп.

Елшенбүйрек елігі еркелейтін,

Еңсе басқан ойлардан келсең жүдеп.

Қайран Мұқаң!

Не айтармын тағдырыңа,

Дауылына тап болдың, жаңбырына.

Н�серлеткен дауылдай жырларың-мен,

0лмейтұғын артыңда қалды мұра,

Маңдайыңда білмеймін сор қалың ба?

Жаутаң-жаутаң қараумен «т�ргі ауылға».

Жоқ бүгінде Еркінің жүруші еді,

Сенен қалған ойлардың орманында.

К�кпаршының шарт сынған қамшысындай,

Жыр ғұмырың тұр бүгін алшысынан.

Сені жоқтап мұңайған Қарасудың ,

Менің жаным м�п-м�лдір тамшысындай. 

Ғани БЕЙҚҰТБАЙ

Сара ЖҰМАШ А.А.Барманбекұлы 
атындағы мектеп-гимназиясының  
9 сыныбында оқиды. Ақиық ақын 
Мұқағали атасының шығармаларына 
ерекше құрметпен қарайтын жас буын 
ақынның жүзден аса 8леңдерін жатқа 
біледі. Сара алдағы уақытта 8тетін 
Мұқағали атындағы республикалық 
жыр мүшәйрасына қатысуға дайындық 
үстінде. 

МҰРАЖАЙ  МҰРАТТАРЫ

МҰҚАҒАЛИ МЕН «ШЕГІР»

Мұқағали м%лдірліктен, тазалықтан, биік адамгершіліктен 
тұратын.

Лашын (ЗІМЖАНОВА
***

Мұқағали поэзиясы талай жүрекке от берді, бозбаланың 
жыры, бойжеткеннің сыры болды. 

Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД

Бердібек пен Мұқағалидың таза ауадағы демалыс сәті. 
(оң жақтан бірінші Мұқағали). 

архивті ақтарғанда
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Тәңіртаудан қанат қағып, түлеген , 
3р жүректен жолын тапқан жыр- �лең.
Талантыңа табынудан жалықбай,
0зің болып �лең �рді кіл �рен. 

Қарасазда қалықтаған қыран ең,
Қарасуың  жанға жайлы бұлақ -ем.
Сол бұлақтан сусынымды  қандырмай,
Жанға дауа,таба алмаспын,сірә, мен.

0рт �леңнен тайсалмаған дүлдүлім,
Желпілдеткен қара �леңнің түндігін.
Иісі қазақ аспанында жарқырап,
3р жырыңнан жұлдыз �ніп тұр бүгін.

Ақын аға, ақиығым,ардағым,
0зіңе ұсап қалам тартты сан дарын.
Қолдасын деп жыр жолында аруағың,
Мен де бүгін �леңімді арнадым.

(сем (КЕБАЕВА,
Нарынқол ауылы.

Мұқағалиды  %зім  
к%рмесем  де  оның  
айналасындағы  %зі  
пір  тұтқан жақын  ту-
ыстарымен  аз  ғана  
уақыт  бірге  болғаным 
ба, бір  шаңырақтың  
астында  дидарла-
са  отырып, дәмдес  
болғаным  есімде 
қалып  қойыпты. 
Сол бір  естен  кет-
пес  елеулі  күндер  
бүгінде  к%з  алдым-

да  к%лбеңдеп, ақынның туған  күні  
қарсаңында  қолыма  қалам  алмасы-
ма  қоймады. Сон-дықтан  да ақын  
туралы  емес, анасы  жайында  қалам  
тербегенді  ж%н  санадым.

Журналист болуды қанша  арман-
дасам да осынау киелі  мамандықтың  
оқуына  түсу  мен  үшін алынбас  қамалдай  бол-
ды. Осыған дейін «қара  шаңырақ»  атанған  ұлттық  
университеттің есігін екі рет  ашып, тауым  шағылып  
қайтқаным   бар. Жығылған  күреске  тоймайдының 
керімен  үйреніп  қалған  орынның  есігін  қағуға  
тағы  да  әзірленіп  жүргенмін. Сол  күндердің  
бірінде  туған  б%лем  Қызылорда  жақтың  қызына  
үйленіп, аяулы  анам бір  қиырдағы  құдалыққа  
сапар  шекті. Бірнеше  күн  жолаушылап, жаңа  
құдалардың  сый – құрметінен  әсерленіп  қайтқан  
ол  кісі  бұл  жолы  бұрын  біз  естімеген  тың  
жаңалық  та  ала  келді. Үлкен  б%лемнің  келіншегі  
Мұқағалидың  екі  туып,бір  қалған  қарындасы  
екенін  бұрын  білгенімізбен, ақынның  отбасы, 
туған – туыстарымен  ешқандай  арақатынасымыз  
болған  емес.Міне, енді  құдалықтан  қайтқан  ше-
шем  әпкесі  екеуі  Алматыдағы  Мұқағалидың 
анасының  үйіне  түсіпті. К%ңілдері  жарасып, сыры  
мен  мұңы  үйлесім тапқан  үлкендер  қызыл  тілдің  
тізгінін  босатып, армансыз  әңгіме – дүкен құрса  
керек. 8ңгіме  арасында  анам  жазуға  әуестеніп  
жүрген  баласы  жақында  оқуға  келетінін, емтихан  
тапсырғанша  осы  үйде  жүре  тұруын Нағиман  ана-
дан  %тініп, ризашылығын  алыпты.

Оқуға тапсыратын  мезгіл  жетіп, дағдылы  
әдетпен  артынып – тартынып Алматыға  бет  
түзедім. Қағазда  жазылған  мекен – жай  бойын-
ша  Абай  даңғылы  мен  С. Ковалевская  к%шесінің  
қиылысындағы  батыс жақтағы  5 қабатты  үйдің  3- 
қабатына  табан  тіреп, есіктің  қоңырауын  бастым. 
Есікті орта  жасқа  келген, етженді, қара  торы  әйел  
ашты. Келген  жайымды, кім екенімді  білген  соң  ішке  
қарай  бастады. Бұл  кісі  осы  үйдің  отағасы,ақынның  
%зіне  тете  інісі  Тоқтарбайдың  зайыбы  Бақыт  де-
ген  жеңгей  екен.Заттарымды  қойып,жеңгейдің  
нұсқауымен  екі  әйел  адамның әңгімесі  естіліп  тұрған  
т%ргі  үйдің  есігін  имене  аштым.  Т%ргі керегеге  
ұсталған  кілемнің  жоғары  жағын  ала  Мұқағалидың  
қолдан  салынған,иегін  қолымен  сүйеп  отырған  
бұрыннан  %зіме  таныс  суреті к%зіме  оттай  басылды. 
Кілем  тұтқан  қабырғаға  сүйей  қойылған  т%сектің 
үстінде  әңгімелесіп  отырған  екі  қарт  ана  сәлемімді  
алып, жайымды  сұрады. Нағиман  ананың  суретінен  
таныс  бейнесі  жанды  кейіпте  қарсы алдымда  отыр. 
Аққұба  %ңінен  жылылық  шуағы  шашырап, ұшы  
иіліп  келген  мұрнының  үстіне  қондырған  шыны-

сы  қалың  к%зәйнегінің  арғы  жағындағы  мейірімді  
к%здері  жан  дүниемді  бұрын  кездеспеген  әсерге 
б%леп  жүре  берді. Ал, қасындағы  кейуана  Бақыт   
жеңгеміздің  осы  үйге қонаққа  келген  шешесі  екен. 
Мән-жайыма  қаныққан  Нағиман  апам  ауылдың, үй-
жайдың, шешемнің  амандығын  тасқаяқтай  қағыстыра 
сұрап жатыр. Оқуға  келгенімнен  хабардар  екенін  
айтып,аналық  мейірімін  де т%гіп  жатыр. Кешкілік  
жұмыстан  оралған  Тоқтарбай  аға  да  жатырқап, 
жатсынбай  жылы  қабылдап, ағалық  ақыл- кеңесін  
білдірді. Бірге  тұрған аз уақыт  ішінде  к%зім  жеткені – 
отбасындағы  үлкен-кішілердің  кіршіксіз таза  к%ңілі  
болды. Халқы  талантына  табынған  арқалы  ақынды  
%мірге әкелдім  деп  анасының  да, бірге  тудым  деп  

бауырының  да, тіпті, сол  үйдегі  %сіп  келе  жатқан  
бала-шағаның  да  кеуде  керіп  мақтанғанын, алқынып,  
алшаңдағанын  к%рген  емеспін. Бәрі  де  қарапайым. 
Сол қарапайымдылық, мейірім мен қайырым, қамқор 
к%ңіл, ыстық  ықылас, күнделікті тірлікті  місе  тұтқан  
қанағатшыл  кейіп  үй-ішін  жылылық  нұрына шомыл-
дырып  тұрғандай. Сондықтан болар, ауылдан барған  
туыс- туған, жекжат-жұрат, дос-жарандардың ол үйге  
соқпайтыны некен – саяқ. Кім  қайдан  келсе  де  үй  
ішінің мейір шапағатына  шомылып, әз ананың ақ ба-
тасын арқалап, риза  к%ңілмен  аттанатынына  талай  
куә  болдым.

Нағиман  апамның  к%ркем  тілмен  кестелеп  ай-
татын  әңгімесі тыңдарманның құлақ құрышын  
қандырып,әсерге  б%лейтін. /зі  туып-%скен %лкенің  
%ткен-кеткен тарихы, отызыншы, қырқыншы  
жылдардың  нәубеті, ел  басына  т%нген  ауыртпалық  
шежіре  боп  шертіліп, %зіміз  к%рмеген  отты  кезеңді  
к%з  алдымызға  алып  келетін. 8ңгімелей  отырып, 
зұлмат  жылдардың  бүгінгі  ұрпақтың  басына  қайта  
келмеуін  тілеп  отырушы  еді. Ал, туған  жері  мен   

еліне  деген  сүйіспеншілігі, тас  атқанға  ас  атқан  
ақ  пейіл  қағидасы, адамдарға  деген  қадір-құрметі  
ешкімге ұқсамайтын. Ақиық ақынның  бойындағы  
адами құндылыққа толы қасиеттер осынау %р  тұлғалы  
ананың  қанымен  де, ақ  сүтімен де  дарыған  болар -ау  
деп  ой  түйсем  қателеспеймін.

Оқуға  келген  бұл  сапарымда  да  жолым  болма-
ды. Бұған  Нағиман  апам  да, басқалар  да  %зімнен  
кем  қиналған  жоқ. Үлкен  кісі  ақылын  айтып  бәйек  
болғаны, к%ңілімді  жұбатуға  тырысқаны  есімде. 

-Балам, алған  бетіңнен  қайта  к%рме. Тауың  
шағылып, жігерің  жасымасын. Жаның  аман  болсын. 
Алла  жар  болса, мақсатыңа  жетерсің. Келесі  жылы  
қайта  кел. Оқуға  түсуіңе  мен  кепіл  деп  сенімімді  
сергітіп, үмітімді  үкілегені  есімде.

Келесі жылы арманымды арқалап  әз  анамның  
шаңырағына  тағы  да  ат басын тіредім. Тағы  да  сол  
аузын  ашса  жүрегі к%рінетін  ақ  пейіл  жандардың  ор-
тасындамын. Серігім  сол  кісілердің  ыстық  ықыласы. 
Ертең  емтихан  деген  күндері  Нағиман  апам  алдын  
ала  ақ  батасын  береді. Басқалары  жолыма  сәттілік  

тілесе, Бақыт  
жеңгей  балгерлігі  
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енетіні  бар  ғой. Анасының  үйінде  жүргенім  әруаққа  
аян  берді  ме, %ң-түсін  к%рмеген  ақын  ағам  бір  күні 
түсіме  енгені бар. Нағиман  апама  осы  түсімді  айттым.

-Балам, мақсатың  биік, талабың  таудай  екен. 
Ағаңның  әруағы  қорғап, қолдап  жүрген  шығар. 
Тегін  адам  емес  қой. Бірақ, талантын  берсе  де 
тағдырын  бермесін. Жолың  ашық  болып, алдыңнан  
жарылқасын, шырағым, - деп  батаг%й  с%зін   айт-
ты. 8йткенмен  ағамның  тағдырын  қайдам, та-
ланты  маңдайыма  жазылмады. 8лде, күйбеңі  к%п  
күйкі  тірліктің шылауына  түсіп  кеттім  бе, болма-
са, таланттың  кемдігі  ме, жас  жерортаға келсе  де  
ештеңені  мандытпай  жүрген  жай  бар. Ал, оғаш  
тірлігіме  ақын ағамның  да, әз  анамның  да  әруағын  
күңірентуге  хақым  жоқ. Лайым, жандары  жәннатта  
болсын.

Қарасаз бен Шалк%деде дүбірлеп %ткен  баласының  

60  жылдық  тойына қатысқан  Нағиман  апам  той-
дан  кейін  салқын  жонда  біраз  күн  дем  алып, ту-
ыстарымды  аралаймын, т%ркіндеріме  қыдырамын  
деп  ауылда  қалған  болатын. Арада  20  күндей  уақыт  
%ткенде  8бдіке  Асанов  Қарасаздан  Тоқтарбай  ағаға 
«Анаң  ауырып  қалды. Тез  кел, қалаға  жеткізу  ке-
рек» деп телефон  шалды. Тоқтарбай  аға  жұмысынан  
сұранып, ауылға  баруға  сол  кездің  желден  жүйрік  
к%лігі  «Москвичті»  жалдап  келіпті. К%лік  иесі  орыс  
екен. Кешкі  сағат  ондар  шамасында  жолға  шықты. 
Орысқа  сенбей, қасыңа  тағы  біреуді  ертіп  ал  деген  
жеңгеміздің  с%зін  ағам  хош  ала  қойған  жоқ. Тек  
маған, машинаның  н%мірін  жазып  алуды  тапсырды. 
Мен сыртқа  шығып, н%мірін   жазып  алдым. Ертесі  
таңертең  8бдіке  аға  екеуі  апамызды  үйге  алып  келді. 
Дәрігерге  қаратып, күтімелдегеннің  арқасында ол  
кісі  науқасынан  айығып, бала-шағасының  ортасына  
қайта  оралды.Үй –іші  мәре-сәре  күйге  қайта  толды.

Оқуға  барған  сайын,  басқа  жайға  түссем  де  ол  
кісілерден  қол  үзген  емеспін. Сабақтан  бос  күндері  
амандаса  барып, әңгімесін  тыңдап  қайтамын. Бірде 

к%шеде кездесіп  қалған  шонжылық курстасым  
Қуанышбек Қожахметовке Мұқағалидың  анасы-
на  амандасып  қайтуға бара  жатқанымды  айт-
тым. «Қой, сен  ол  кісілерді  қайдан  білесің», - деп  
с%зім құлағына тосын естілгендей  қалып  танытты. 
«Сенбесең  бірге  жүр, қой емес, тай  бересің»,- деп  
қалжыңдадым  да  ертіп  алдым. Ол  кезде  Нағиман 
апам  балаларымен  « Жетісу»  ықшам  ауданы-
нан  берілген  к%п  қабатты  үйдің 5- қабатында  3 
б%лмелі  кең де  жарық  үйде тұрып  жатқан  болатын. 

Амандықтан кейін  қасымдағы  жігіттің  %зіммен  бірге  
оқитын жолдасым  екенін, %зімен  арнайы  амандасты-
ра  келгенімді  айттым. Апам  риза  болып  қалды. Ал, 
ертегідей  естілетін  ақынның  анасын  к%ргеніне, ақ  
баталы  тілегін естігеніне  жолдасым  тіпті  мәз. Ертесі  
сабаққа  келісімен  кешегі  оқиғаны курстағыларға  
майын  тамыза  жеткізіпті. Сабаққа  сәл  кешігіңкіреп  
келген маған  бәрі  бейне  басқа  планетаның  ада-
мын  к%ргендей  таңдана  қарап, Мұқағалидың  
інісі  екенімді  «ішіме  сыйдырып»  қалай  жасырып  
жүргеніме  кәдімгідей  наздарын  айтып  жатыр. Тағы  
бірде  семейлік  курстасымды  да  ертіп  барып  таны-
стырдым. /зі  де  %лең  жазумен  шұғылданатын  әлгі  
жігіттің  кетер-кеткенше  Нағиман  апамның  қасынан 
шықпай  қойғаны  бар.

Нағиман  апам  1994  жылы  күзге  салым  қайтыс  
болды. «Мен  %мірден к%шкен  күні  абысыным (менің  
шешемді  айтады) қасымда  болып, аяқ- қолымды   
жазса»  деп  айта  беруші  еді. Ол  ойы  орындалмады. 
/йткені, сол шақта  шешем  %зі  де  қатты  ауырып, 
екі  дүниенің  ортасында  жатқанды. 8бдіке  Асанов  
бастаған ақынның  ет  жақын  туыстары  аналарын  
Қарасазға  әкеліп жерледі. Ал, Мұқаңның  80  жылдық  
тойы  қарсаңында  ел  тізгінін  ұстаған азаматтар  
бас  болып, ақын  анасының  басына  алыстан  мен  
мұндалап к%рінетін  кесене  орнатты. Бұл  үшін  оларға  
ел- жұрттың  алғысы  шексіз.

Нағиман  апамыздан  кейін  %мір  сүрудің  %зі  
заңға  симайтындай, ақынның аяулы жары Лашын 
да, Тоқтарбай  мен  К%рпеш  те, Бақыт  жеңгей  де, 
тіпті  менің  аяулы  анам  да  бірінің  артынан  бірі  бұл  
дүниеден %те  шықты. Ақынның  80  жылдық  тойының  
%туіне  бір  жыл  қалып, дайындық  жұмыстары  қолға  
алынып  жатқан  тұста  8бдіке  аға  дәм  жазып  біздің  
үйге  келгені  бар. Дастарқан  басындағы  әңгіме  
үстінде  %зінің  сол  той  комиссиясының  құрамына  
енгенін, тойдың  шақыру белетінің  біреуін  маған  
міндетті  түрде  бергізетінін  айтып  аттанған. Айтпай  
келіп  аяқтан  шалатын  ажал  шіркінге  дауа  бар  ма? 
Абзал  ағаға тай-құлындай  тебісіп бірге  %скен  ақын  
досының  тойын  к%руге  үлгіртпей, алдына  салып,   ай-
дап  жүре  берді.

Ақын рухымен сырласу 
(ой толғам)

5Хантәңірі    9 ақпан, сенбі,  2019 жыл, 
g.hantaniri@mail.ru

МҰҚАҒАЛИ   АҚЫННЫҢ    АНАСЫ 
Нағиман   Батанқызы  жайлы  есімдегілер 

Эссе

ШЕШЕ, СЕН БА�ЫТТЫСЫ�, ЖЫЛАМА�ЫН !
Жалпы   Мұқағали  жайында  бүгінге  дейін  кім  қалай  қалам  толғаса  да, бәрі  де  шындық  

пен  ақиқаттан  қаланып, малта  тастай  жұмырылған, болмысы  б�лек  дүниелер  тұрғысында  
қалыптасқаны  талас тудырмайды. Ақын  туралы  айтылар  әңгіме, шертілер  шежірелер  мұнымен 
бітпек  емес. (лі  де  жалғасын  тауып, жылды  жылға  ұзатып,  ғасырды  ғасырға  тоғыстыра  
беретіні, тас  бұлақтай  арынды  жырлары, жырымен жымдасқан  тұмадай  тұнық  сырлары  
кезең – кезеңімен  келген  ұрпақты тамсандыра, табындыра  берері  анық. 

Жұмабек  Т(ЛІПҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Ақынның анасы 
шерткен сыр

Жалған дүние-ай!
Қырық бес жасында қыршын кеткен 

оның күллі қазақтың баласы  боларын, 
ардақты ақын атанарын, құдайақы, 
туған шешесі мен де, өмірлік жары 
да, туған бауырлары да білгеміз жоқ. 
Көпшілік ел де кезінде білмеген шығар… 
Енді қарап отырсам, тыңдап отырсам, 
Мұқағалиымды аспанға көтеріп, өзі 
өлген соң, еліне танытқан құдайдың 
берген таланты,өлеңінің қуаты 
екен. Бұған да тәубе. Өзі тіршілігінде 
көрмеген құрмет пен қошеметті ар-
тында қалған біз- отбасы, жары мен 
балалары, бауырлары болып көріп жа-
тырмыз. Қайсібірін айтайын. Алатау-
дай айбарымды ойласам өзегім от бо-
лып жанады… 

О,Мұқа! ХХІ ғасырдың құрдасы. 
Қос туған күн иесі. Ақпанда, мереке  
қарсаңында сен жақтың жағдайын 
сұрамай-ақ қояйын. 

/зің аз аялдап қайтқан бұ дүнияңда 
не қалды?  Дүрбелеңіне дүрбі сап, сен 
іздеген шындықты шын айтсам тап-
падым. 

Шындықтың түрі сұсты бола ма, 
қалай %зі? Елдің бәрі қорқады ғой. 
Мен білсем шындық – әр адамның 
ішінде болса керек.

«...Бүгінде, %ткенде, кеше-
де... «/тіріктің %зегіне күл тастап, 
қоздатып, күнде к%сеумен түртпектеп 
түтінін түтетіп жатқан ошақ ауыздар,  
отынсыз қазан қайнатып, халықты 
қуырдақтай қуырып әлек. Сары май-
дай сары уайымға күйгендерін кеп-
сермен алып тастап, шыдағандарын 
шыжылдатып сартапқып,  ашуға 
қызартып қақтап жатыр. 

Қоғамның құлақсыз, қақпақсыз 

қазаны түбінде қара халықтың ғана 
ашу-ызасы қабат-қабат қақтанып тұр.

О, Мұқа! /зіңнің жырыңа 
жыртығымызды жамап жылынсақ 
осындай орынсыз ойлар мазалайды. 
Бірді айтып, бірге кеткен апамдай   
алжыған әңгімем емес. 

Қара шалдар қара  қамшысымен 
қара жер жонын бір салып «мына 
жеріңді қарақұрттай қара қытай 
қаптайды. Қарусыз жаулап алады. 
Қызыңды таңдап алады»деп мәжіліс 
құрушы еді к%ріпкелдерім. Солардың 
к%здеріндей к%з, с%здеріндей с%з 
жұтап қалды. 

О, Мұқа! «Қиды қозғасаң исі 
шығады». Поэзия «егізің»  еңіреп боз-
дап қалды. Қара %леңнің қаруын тас-

тап кеткеніңмен бір атар ұңғысына 
оқ салмапсың. Оқсыз мылтығыңды 
к%терем деп к%терем болған 
«күшеншектердің» күшті %леңі %зіне 
ғана түсінікті тілде тіршілік етуде. 

О, тоба! О, Мұқа! Олар сен 
бармаған жұлдызбен жүздесіп, Айға 
айғайлап айыбын айтып, Күн күліне 
қазан асып, ет жеп қайтып жүр. 
Сумен сұхбат құрып, талмен тала-
сып, таумен тірескен «құдай атқан 
құбылыстар» шабытты ерттеп есек 
қып, күл тасып жүр. 

О, Мұқа! Поэзия патшалығын 
патшасыз қалдырғанша ала кетсең 
жарар еді. Қарашы енді, қара %лең 
Қарасуыңдай ағып жатқанымен, хәл 
тауып қанып ішер қауымың жоқ. 

О, Мұқа! Ақк%ңілдерді арамдар-
дың аралына айдап тастадық. Адал-
дарды абақтыға тықтық. Жомарттар-
ды жауыр ғып мініп қыршаңқы еттік. 
Жайсаңдардың жағасын жыртып, 
жақсылардың басына тас үйдік. 

О, Мұқа! Жағымпаздар әлі 
бар. Жалтақтық, жасқаншақтық, 
жалған намысшылдық бес адамның 
бесеуінде де кездеседі. Осының 
арқасында шыбындап бас шұлғу, 
мақұлдау, к%не салу — бүгінгі күннің 
%мір сүру тактикасына айналды. 

О, Мұқа! /згермеген, сыр бер-
меген, Тәңір тауың, қара Жерің, 
Қарасуың ғана қасқайып тұр. 
Қалғанын заман шайды. 

О, Мұқа! Қара %леңнің қос ауызын 
к%теріп жүрер ізбасарыңды халық 
боп күтіп жүрміз. 8зірге Қазағың, 
Қарасазың, Қара халқың толғата 
қойған жоқ.

С. НҰРБАҚЫТҰЛЫ.

Бүгін  ақиық  ақынның  туған  күні. Осы  бір  бүкіл  қазақ  атаулы  бір  желпініп  қалатын  айтулы  
сәтте  қолыма  қалам  алып,Мұқаңның  �зі  туралы  емес, �зім  к�ріп, ақ  тілеулі  с�зі  мен ықыласына  
б�ленген  Нағиман  ана  ж�нінде  есімдегілерді  қағаз  бетіне  түсіргенді  ж�н  санадым.

М.МАҚАТАЕВ – 88 



1971 жылы Ал-
маты қаласындағы 
КазПи-дің спорт клу- 
бында еркін күрес-
пен айналысқан 
С.Бабашев Ержан 
Сақбаевтай білікті 
ж а т т ы қ т ы р у ш ы м е н 
жеңіске ұмтылып 
к%реді. Дәл бір жыл-
дан кейін күз ай-
ында Локомотив 
қатарында жаттығады. 
К%ргені к%п, 
тәжірибесі мол Қазақ 
ССР еңбегі сіңген 
ж а т т ы қ т ы р у ш ы с ы 

А.Атаевпен келесі белесті бағындыруға білек 
сыбанады. Нәтиже жаман емес.  1973 жылы 
Алматыда  %ткен Локомотив қоғамының 
біріншілігінде 68 келі салмақта ІІІ-ші орынға 
қол жеткізеді. Кейіннен Қазақстан біріншілігіне 
іріктеуде алпыс екі салмақта В.Чаляпин мен 
Қ.Тілеулесовтен басым түсіп, жолдамаға ілігеді.  

Алғашқы таныстық 
Басынан бастасақ. 1973 жылы Ақт%бе қаласында 

%ткен Қазақстан біріншілігінде солдат формасындағы 
Рамазан Нұрмановпен Серікбай аға алғаш  танысады. 
Ол онда сержанттар даярлайтын Отар дивизиясын-
да әскери борышын %теп келген кезі. Нағыз спорттық 
бабында.  8скерде  жүріп-ақ күресті тастамапты. 
Дәстүрлі түрде %тіп тұратын дивизия  біріншілігіне 
қатысып, еркін күрестен бірінші, грек-рим күресінен 
жүлделі үшінші орыннан к%рініпті. Бірақ бабы да, бағы 
да келіскен  Нұрманов  Ақт%бедегі біріншілікке тек 
қонақ ретінде қатысады. Алғашқы таныстық осылай 
басталған.

Жеңіспен басталған жол 
  1973 жылы маусым айында Алматы қаласында 

КСРО ойындары мен біріншілігі қатар %теді. Ол кезде 
«Қайраттың» аға бапкері 8білсейіт Айхановтай к%реген 
азамат болатын. Бапкердің  шапағатына б%ленген 

Рамазан, сәті түсіп сен тұр мен атайын деген түгел 
қарсыластарын бет қаратпай ұтып кетеді. Нұрмановқа 
сенім артқан ұжым, палуандық талантын байқап, 
ұштай түседі. К%п ұзамай спорттық газеттерде Рамазан 
Нұрмановтың жеңіс педьесталында Кеңес Одағының 
бірден-бір чемпионы болғанын құттықтап, қолын 
к%терген әлемнің жеті, олимпиаданың үш дүркін чем-
пионы А.Медведтің суреті жарияланады.                

Араға уақыт салып Қарағанды қаласында ұшқыш-
штурмовик, Кеңес Одағының Батыры Н.8бдіров 
атындағы бүкіл одақтық турнирге қатысады. Ысылған, 
тәжірибесі мол Рамазан қарсыластарын матап та-
стайтын айла-тәсіл қолдану арқылы еркін күреседі. 
Сол кездегі мен-мен деген Кеңес Одағының күміс 
жүлдегерлері В.Мытщик, Мелковтар да Рамазанның 
осы бір ұтқыр айласына 2 минутқа да т%теп бере алмаған 
екен.     

Есте қалған жарқын сәт
  Рамазан Нұрмановтың  ерекше айтып %тер жеңісі 

1978 жылы орын алады. Бір басының емес, Алаш 

жұртының абыройын арқалаған палуан әр кезде %з 
күшіне сенетін. Сол сәтте мойындалған дағыстандық, 
ресейлік, ирандық фаворит мықтылар әлем арена-
ларында атой салып, алынбас қамалға айналғандай 
еді. Бірақ Рамазан  олардың жолын кесті. Лайықты 
қарсылас қана емес, енді бұған бәрі үрке қарайтын бол-
ды. Дәлірек айтсақ сол жылы күзде Алматыда %ткен 
командалық жарыста әлемге белгілі Кеңес Одағы 
құрамасының  сенімін  арқалаған мықтысы 
А.Алексеевті бар-жоғы 1,35 секунтта 
таза жеңіп, жанкүйерлерін жер-
ге қаратқан. Дүр сілкінген 
к%рермен ұзақ қол 
соғып, тағы 
да бір 

үркер 

ж ұ л д ы з ы н ы ң 
жарқырап жанғанын  

жаһанға қызыға да, қызғана да 
жар салып жатты...

 Білікті жаттықтырушы  Е.Сақбаевтың 
ағасы Сержан Сақбаев Рамазан Нұрмановты бір 

кісідей жатқа біледі. Ол, 1976-80 жылдары мемлекеттік 
жаттықтырушы кезінде  палуанмен талай жарысқа 
қатысады. Сонда  %нерін к%ріп, талантына бас иген 
екен. Тіпті, «темір адам» деп те атапты. 

  Ондай атақты Рамазанға  халықаралық жарыс пен  
Тибилисидегі дәстүрлі кіші әлем біріншілігінде жасаған 
ерлігінің құрметіне қойған. Ол, сол кезде %зімен 
шыққан барлық қарсылас  палуандарды қоғадай жа-
пырып %теді. Жығылып, тізе бүккен олардың дені %з 
дәуірінде дүрілдеп тұрған  әлем, олимпиада чемпионда-
ры – тұғын.  

Палуанның жолын т�решілер кесті
  Ол, былай болған. Сарапқа салған Кеңес Одағы 

кубогын  Нұрманов с%з жоқ екі рет таза жеңді. Бірақ 
палуанның жолын т%решілер кесті. КСРО құрамасы ірі 
күрес державасы  болғандықтан, ол дүрмектен ешкімнің 
қалғысы жоқ. Жоғарыда айтып %ткен 1976 жылғы  
Тблисидегі, әлемнің үздік палуандары бас қосқан жа-

рыста Рамазан түгел т%решіге үздік екеніне к%здерін 
жеткізген. 

  Екі жыл бойы %зі тас-талқан қылып ұтқан немістің 
сары жонды Дитер Брюхерті кейін олимпиаданың ақтық 
сынына жолдама алады. Ал болгардың Цочев дейтін па-
луаны бір айдан соң Еуропа чемпиондығының  күмісін 
мойынға іледі. Бірақ КСРО-ның ұлттық құрамасының 
бас бапкері Юрий Шахмұратовтың сүйікті шәкірті 
Юмин сол Грузия астанасында %ткен жарыста на-
шар %нер к%рсетіп, %зге бапкерлер Еуропаның басты 
бәсекесіне Рамазан Нұрмановты лайық деп табады. 
Дейтұрғанмен Цахкадзордағы соңғы жаттығу жиын-
дарында Юминді Рамазан ұпай  басымдығымен ұтып, 
жарысқа толық дайын екенін дәлелдейді. 

 С%йтіп, кәріқұрлықта %нер к%рсететіндердің есімі 
жарияланды. Рамазан солардың ішінде 57 келі салмақта 
КСРО-ның намысын қорғайтын боп шешілді. Алай-
да, жанған үміт тез с%нді. Ойда-жоқта Нұрмановтың 
салмағында әлгі Юмин баратын болды. С%йтіп, %зінен 
ұтылған палуандар аяқастынан  Еуропа, әлем, олимпи-

ада жүлдегерлері  болып шыға келді.

Нарынқолға келгенде
1981-84-ші жылдары %ңірлік спорт ойындарын дамы-

ту мақсатында Рамазан Нұрманов Нарынқолға келеді. 
Осы кезде ауданның бірінші хатшысы Рауан 8ріповтің  
қолдауымен Нарынқолда алғаш күрес федера-
циясы құрылады. Оған  Қайрат Боқаевтай 
білгір азамат басшылық етті. Дәл 
осы жылы Қайнар ауылын-
да Социалистік Еңбек 
Ері Қажымұқан 

Д и х а н б а е в т ы ң 
атында айту-

лы ауданаралық жүлде 
ұйымдастырылып, ел к%ңілін елең 

еткізер жарыс %теді. 
Күрестегі әріптесі Серікбай 

Бабашевпен қайта қауышудың 
сәті түскен Нұрманов, ескі доспен 
бірге топтық жаттықтырушы болып 
істейді. Таудың тасындай іріктелген 
жігерлі жастарға  ол бірден бауыр 
басты. Табиғаты кез келген спортқа 
таптырмайтын Нарынқолда еңбек ету 
Нұрмановқа үлкен әсер қалдырыпты. 
8сіресе, күресті жан-тәнімен сүйе 
білген жастардың  спортқа деген шы-
найы ниетіне қатты қуанған. 

 Күрестің к%п құпия сыр сандығын 
ақтарған Рамазан %з тұсында  талай 
%рендердің жолын ашты. Олардың 
қатарында  Медғат Нұрқабеков, Жа-
нат Керімбав, ағайынды  Иембер-
диевтер, Талғат Сатыбаев, Марат 
Жұбанк%зов, Ербол Құрманбаев, 
Бағдат Қалымбетов, Ерлан 
Шәңкебаев облыс чемпиондары 
атанды.  Оқушылар арасында Мұхтар 
Қабылбеков, Кенжебек Оңалбаев, 
Ерғанат Қорабаев, Талғат Шәнтиев- 
тер республиканың жүлдегерлер санатында жүрді. 
Серікбай аға мен Рамазан Нұрмановтың даярлаған қос 
тобы сол кездің %зінде-ақ  облыс, республикаға атта-
ры естіліп үлгерген еді. Қос білікті бапкер шәкірттері 
Нарынқол командасын сол облыстық жарыста бірінші 
орыннан жарқыратқан екен.    

1984 жылы Рамазан Нұрмановтың  дәрежесі 
жоғарылап, Нарынқолдан Алматы қаласына Қазақ 
ССР спорт Комитетінің мемлекеттік жаттықтырушы 
болып ауысады. Бұл қызметке келмей тұрып ол, Ал-
маты қаласында республикалық жоғары шеберлік 
спорт мектебінде  жұмыс жасайды. Білікті бапкер 
ұзақ уақыттық мол тәжірибесімен бірталай  Қазақстан 
құрама командасын үлкен додаларға әзірлейді.

Кейіннен мемлекеттік жаттықтырушы қызметінде 
Қазақстан бойынша еркін күрестің одан ары да-
мып, %ркендеуіне үлес қосты. Жоғары дәрежеде 
дайындықтан %ткен  жас%спірімдерден бастап, ұлттық 
құрама команда жасындағы спортшыларға дейін бар 
жағдай қарастырылды. Республиканың барлық облыс, 
аудандарында талантты спортшыларға  бар білгенін 
аяған жоқ. Жергілікті жерлердегі күрес залдары  мен 
алаңқайлардың  да мүмкіншілігін назарда ұстады.  

  Сол кездің %зінде Алматы, Қарағанды, Шымкент, 
Жамбыл, Талдықорған, Ақт%бе, Шығыс Қазақстан  об-
лыстары еркін күрестен к%ш бастап тұрды.  

Мемлекеттік жаттықтырушы кезінде, бес жыл 
Кеңес Одағының құрама командасында резерв-
те жүреді.  Онда ғылыми зерттеу тобы жұмыс істеп, 
соның бірегей мүшелігінде болды.  Сонда  дардай 
атақтары бар әлем, олимпиада, Европа, Кеңес Одағы 
чемпиондарымен бірлесе жаттыққан екен. Арадағы 
әріптестік, тіпті бауырластық қатынаста жүрген қазақ 
палуанын  олар ерекше сыйлайтын. Соның арқасында 
мемлекеттік жаттықтырушы қызметінде  к%рген-
білгенін аянып қалмады. Арнайы зерттеу ғылыми то-
бын ұйымдастырып, сол кездегі Спорт Комитетінің 
т%рағасы А.Жақыпбаевқа ұсынады. Ол бұл ұсынысты 
бірден қолдап, қаржы б%леді. Бұл бастама к%п к%мек 
болып қана қоймай, Қазақстан біріншілігіне   бара-
тын палуандардың әлеуетін бағамдауға еселі септігін 
тигізеді. 

  Ал досы Серікбай Бабашев 1993-95 жылы Алматы 
қаласындағы республикалық олимпиадалық резервтің 

Нарынқол ауылында ашылған филиалында еркін 
күрестен жаттықтырушы болып істеді. Бұған ауылдың 
атқа мінер азаматы, Қазақстанның күрестен еңбек 
сіңірген жаттықтырушысы, «Райымбек баба» атындағы 

спорт мектебінің директоры Бірбаев Бекболат, күрес за-
лынан уақыт б%ліп қамқорлық к%рсетті.  

Жат жердегі жарқын жеңістер
  Сол, 1975 жылы КСРО құрамасы атынан 

Қазақстан палуандары  Петр Матущактың 
жетекшілігімен Кубаның Камагу-

эй қаласында %ткен Сьера Пеллада 
атындағы жарысқа барады. Құрама 

сапындағы Рамазан Нұрманов, 
Қайдар Қарпықов, Александр Мы-

цык, Александр Поляков бастаған 
жігіттер жеңіске қол жеткізеді. Турнирде 

жергілікті жанкүйерлер алдында Панамерикалық 
ойындар жеңімпазы Хосе Рамосты Рамазан айқын 
басымдылықпен ұтып, «Ең күшті палуан» атағын 
иеленеді. 

  Одан ары  Нұрмановтың есімі Жапон жерінде «Жа-
пон қабырғасы» деген атпен %тіп тұратын дәстүрлі 
жарысында ерекше аталады. /йткені, жауынгер саму-
райлар ұрпағын бірнеше мәрте ұтып, сан соқтырған 
екен. Бұл ерлігі үшін Рамазанға қала мэрінің қолынан 

құрметпен алтын қыран бейнеленген кубогі мен «қызыл 
жолбарыс» бейнеленген алтын табақша құрметпен 
берілді.     

Ал Ирандағы  Кеңес Одағы құрамасының жеңісін 
еш ұмытуға болмайды. Федор Баумбах, Роман Дми-
триев, украин Кулишов, әзірбайжан Агасеев, Поля-
ковтай байырғы құрамадағы палуандармен ел сенімін 
арқалаған Нұрманов ирандықтардың мықты палуанда-
рын таза жеңді.   Командалық есеп 6:4. 8лем чемпио-
наттарында қоржындары бос қайтпайтын Иран палу-
андары барын салып бағады. Тіпті, жерлестерінің жер 
болып жеңілгеніне шыдамай, боз кілемге шығып кете 
жаздайды. 8зер дегенде автомат асынған солдаттар ара-
ласып,  жарыс қайта  жалғасады.

Тәбәрікке алған күрес жейдесі
«Иран тахтаһ, Иран тахтаҺ..!» деп аяғын еденге 

ұрған жергілікті жанкүйерлер екілене ұрандайды. Бірақ  
жығылмауға бекінген палуандары шетінен жеңіліс тау-
ып жатты. 

Жеңімпаз КСРО-ның құрама командасын күрес 
алаңынан жібергісі жоқ олар, біразға дейін  қоршап  
тұрып алды. Басында түкке түсінбеген қонақтар 
тілмаш арқылы %здеріне ирандық жанкүйерлердің 
алғыс айтқысы келгенін ұғады. Содан кейін ғана 
киінетін б%лмеге жүреді. Палуандардың жолына тұрып,  
қолдарына алып, бастарынан сипап, құшақтап,  қалуға 
тырысып жатқан жанкүйерлерде есеп жоқ. 

Бірде бір к%рермен: «...Сенің атың қалайша, Рама-
зан, сендердің барлығың орыс емессіңдер ма?» деп 
таңданысын білдіреді. Сонда Рамазан: «Мен, қазақпын, 
әрі мұсылманмын. Қазақстанның Алматы деген 
қаласынан келдім» деп, жауап береді. Осыдан кейін-ақ 
оның спорттық киімін, ырымдап жыртып, таратып алады. 

Бүгінде білікті бапкер, қазақтың мақтанышы Ра-
мазан аға алпыстың алтауында. Сүйікті ісінен қол 
үзген емес. Жарғақ құлағы жастыққа тимей  қазақтың 
күресіне үлесімді қоссам деген арманы асқақ. Рама-
зандай азаматына әлі де арқа сүйейтін шымкенттік 
ағайын %зіне қызметке шақырып, екі жыл табысты 
еңбек етті. Қазірде Алматы қаласында  «Халық  аренада» 
жаттықтырушыларға кеңесші болып жүр. «...Талант-
тар ауылдан шығады. Оларды к%ре білу керек» дейтін 
ағамызға алдағы еңбектеріне табыс тілейміз.  

 Серікжан МУРАСИЛОВ, 
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, 

Нарынқол ауылы. 
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Жапон қабырғасын қақыратқан  

қазақ 

Мақтанышы елінің

Суретте: Социалистік Еңбек Ері Диханбаевқа Қажымұқан 1983 жылы  
еркін күрестен берілген жүлдеден естелік. Сол жақта бас т8реші Ра-
мазан Нұрманов, оң жақта аудандық атқару комитетінің т8рағасы 

Оспанәлі Мүсіров, т8реші Серікбай Бабашев, Қайнар ауылы. 

Суретте: Рамазан Нұрманов пен Мәскеу олимпиядасының чемпионы, Еңбек сіңірген 
спорт шебері Жақсылық Үшкемпіров  Нарынқолға келгенде. 1981 жыл.  

Қолыма тиген  құжаттардағы спорттық жетістіктері мен жұқалау  кітапшаға  жазылған  жеңіске толы жолдары, 
деректі фотолары, ертеректе басылған газет қиындыларындағы олимпиадалық сапарлары, �зіне тартып, қызықтыра 
түсті. Қайта-қайта үңілем. Бағындырған биік-биік белестері �з алдына бір т�бе, ондай азаматтың к�зден таса қалып 
қойғаны ішімді удай етті. Расымен де,  тау тұлғасы жарасқан палуанның  к�ңілден тез ұмытыла салғаны тым орынсыз. 
Оны айтып, шырылдайтын бір ғана адамның үні кімге жетсін? Серікбай аға Бабашевтің �кініш аралас әңгімесі осыны 
аңғартады. 

 PS. Рамазан Нұрманов Нарынқол ауылына жиі атбасын бұрады. Ондағы мақсаты – досы Серікбаймен к�рісіп, 
т�рт мезгілде құлпырып тұратын Нарынқол табиғатына  мауқын басып қайту. Сондай бір сапарында жүзбе-жүз 
кездескенім бар еді. Палуанның қайда жүрсе  де Нарынқолға деген к�зқарасы �згермегенін аңғардым. Екі с�зінің 
бірінде мынандай биік таулы ауданда, керемет табиғат аясында жағдай жасалса, келешекте чемпиондарды к�птеп 
дайындауға болатынын айтты. 

Рамазан Нұрманов



ОБЫРСЫЗ ӨМІР
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Маман ке�есі  

,-ТЫРМА АУРУЫ – АСА 
,АУІПТІ ДЕРТ 

Райымбек аудандық мәслихатының алтыншы шақырылымдағы депутаттарының сайлау 
округтері бойынша 2018 жылдың қорытындысы бойынша есеп беру жиналыстарының  

К Е С Т Е С І
Сайлау 

округінің атауы
Депутаттың тегі, аты, әкесінің 

аты
Елді мекен атауы Жиналыс �тетін орын Жиналыс �тетін күн Сағаты

№ 9 
Нарынқол

Тлеулиев Алмас Бекенұлы

Нарынқол Т. Жанұзақов атындағы орта 
мектебі

19.02.2019 ж. 1000

Қаратоған
Н./мірзаков атындағы орта 

мектебі
20.02.2019 ж. 1000

Тегістік
М.Мақатаев атындағы 

мектебі
20.02.2019 ж. 1500

Қост%бе
Қост%бе бастауыш мектебі 19.02.2019 ж. 1500

№ 10 
Хантәңірі

Бошугулов Қуанышбек 
Дүйсенәліұлы

Нарынқол
Б.Соқпақбаев атындағы 

орта мектебі
19.02.2019 ж. 1000

№ 11 Жамбыл Ерназарұлы Дидар     

Жамбыл С.8шімбаев атындағы орта 
мектебі

19.02.2019 ж. 1000

Қайнар
Мәдениет үйі 19.02.2019 ж. 1500

Тұзк%л
Т.Мұсақұлов атындағы орта 

мектеп
20.02.2019 ж. 1000

№ 12 Текес
Нүсіпқожаев Талғат 

Жоспарханұлы

Текес
Мәдениет үйі 19.02.2019 ж. 1000

К%кбел К%ксай орта мектебі 19.02.2019 ж. 1500

№ 13 Сарыжаз Мүсірбаев Самат Сартаубайұлы         

Ақбейіт
Сарыжаз кәсіптік 

техникалық колледжінің 
акт залы

19.02.2019 ж. 1000

Сарыжаз Сарыжаз орта мектебі 19.02.2019 ж. 1500

Талас
Ш.Уәлиханов атындағы 

орта мектебі
20.02.2019 ж. 1430

№ 14 Шалк%де Құдабаев Ерлан 8кімбайұлы

Шалк%де 
Шалк%де орта мектебі 20.02.2019 ж. 1000

Қарасаз 
Мәдениет үйі 19.02.2019 ж. 1000

К%мірші К%мірші орта мектебі 20.02.2019 ж. 1500

№ 15 Сары-
бастау

8лиев Нұрбол Мәжитұлы

Сарыбастау
Мәдениет үйі 19.02.2019 ж. 1500

Қызыл-шекара
К.Байшыған-

ұлы атындығы орта мектебі
20.02.2019 ж. 1000

Жаңа-Текес Жаңа- Текес негізгі мектебі 19.02.2019 ж. 1000

№ 16 Сүмбе Бестібаев Елжан Кадрахманұлы         
Сүмбе

Абай атындағы орта мектебі 19.02.2019 ж. 1000

Қақпақ Жәмеңке орта мектебі 20.02.2019 ж. 1500

Денсаулы� зор байлы�
Обыр (рак) – бұл бақылаусыз сипатта 

к%бейіп, саны жағынан ұлғая отырып, үлкен 
кеңістіктен орын алатын ісік ауруы.

Обырды медициналық ғылым – онкология зерттейді.
Обыр ауруы бүкіл дүниежүзінде болатын %лім-жітімнің негізгі 

себептерінің бірі болып келеді, бұл ауру Қазақстанда да алдыңғы 
орындарда тұр. Қатерлі ісіктен туындайтын сырқаттанушылық 
пен %лім-жітім к%рсеткішінің артуын қоршаған ортаның бұзылуы, 
денсаулыққа зиянды әдеттердің кеңінен қолданылуы, дұрыс 
тамақтанбау, адам %мірінің салтында елеулі %згерістердің болуы 
айқындайды.  Обыр ауруымен жасы мен жынысына, дәулетіне 
қарамастан кез-келген адам ауруы мүмкін. 

Ісіктер қатерлі және қатерсіз болып екіге б�лінеді.
1. Қатерсіз ісік, әдетте, баяу %седі және басқа ағзаларға тарамайды.
2. Қатерлі ісік тез %седі әрі к%рші тіндер мен мүшелерге тез та-

рап, оларды зақымдайды.
3. Сонымен қатар, дененің әртүрлі б%лігінде лимфа немесе қан 

тамырлары арқылы да таралып, жаңа обыр жасушалары (мета-
стаз) пайда болады.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша 
онкологиялық аурулардың әрбір үшіншісінің алдын алуға болады.

Онкологиялық және басқа да аурулардың алдын алуға болатын 
әмбебап медициналық нұсқаулар бар:

жеуді доғару;

%німдері негізіндегі әртүрлі және сау тағамдарды пайдалану;

дене салмағын сақтау;
-

ден %тіп тұру.
Скринингтік бағдарламалар (ҚР ДМ №995 бұйрығы 

«Профилактикалық медициналық қарап-тексерулерге жата-
тын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ осы қарап-
тексерулерді %ткізудің қағидалары мен кезеңділігін белгілеу 
туралы») %ткізу арқылы к%птеген онкологиялық аурулар 
(қалқанша без, тік ішек, бауыр, асқазан, %ңеш, жатыр мойын, 
тері, сүт бездерінің ісіктері) ерте кезеңде диагностикалануы 
мүмкін. Скринингтердің нәтижелілігі үшін халықтың осындай 
бағдарламаларға белсенді түрде қатысуы керек: дәрігерлердің 
ұсыныстарын орындап, тексерулерден %туі абзал.

Міндетті түрде %зіңіздің тіркелген емханадан скринингтік 
тексеріп-қараудан %тіңіз!

Ш.ИСКАКОВА,
 аудандық аурухана

СUСҚ кабинетінің дәрігері.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Елімізде Дүниежүзілік 
обырға қарсы күрес күніне 
орайластырылған «Обырсыз 
%мір!» Ұлттық бағдарламасы 
негізінде 5 мен 15 ақпан 
аралығында онкүндік %туде. 

Осыған орай Райым-
бек ауданы бойынша бар-
лық емханаларда бейінді 
мамандардың қатысуымен 
Ашық есік күндері %тетіндігін 
хабарлаймыз! Оның мақсаты 
халықтың осы ауру және 
оның алдын алу шаралары 
туралы хабарын арттыру бо-
лып табылады. 

Ашық есік күндерінің кес-
тесін тұрғылықты жеріңіз-
дегі дәрігерлік емханала-
рыңыздан біле аласыздар. 

Асыл ағаларым! Аяулы, ақ 
жарқын  бауырларым, менің!  
«Аға» деген атқа  зар болғалы 
да біраз  жылдар  өтті-ау!  
Уақыт  неткен   жүйрік. Жылдар  
жылжып,айлар  зулап  өтуде. 
Өмір  не  деген  қатал  еді.

ТІЛЕГІМ тірі  бол-
са  биыл  асқаралы   60 
жасқа, КҮНБОЛАТЫМ 58 

Асыл анамыз, тіршілігінде ада-
ми қадір-қасиеті, жайдары мінезімен  
туған-туыс, жекжат-жұраттың сый-
құрметіне бөлене білген орны бөлек  
ардақтымыз НҰРЖАУБАЕВА Жанаркүл  
Малдыбекқызының  бақилық болғанына  
20  жыл  толды. Анамыз  егер тірі болғанда  
11  ақпан  күні  77  жасқа  толып, туған  күн  
қуанышын  бала-шағасымен  бөлісіп,  орта-

Нарынқол ауылының тұрғыны, О. Жан-
досов атындағы орта мектепте ұзақ жыл-
дар ұстаз болып қызмет істеген АБИШЕВА 
Күләш Мұратқызы арамызда болғанда 
2-ақпан күні 59 жасқа толар еді. Еліне елеулі, 
халқына қалаулы, жан-жағына нұрын ша-
шып, сыйластарына керемет көңіл-күй сый-
лап, жаздай жайнап жүретін Күләштің амал 
жоқ бүгінде орны ойсырап тұр. Он сегіз мың 
ғаламның жаратушысы Алланың қалауымен 
бақи дүниеге аттанғанда, артында ел-жұрты 

              Еске алулар

жасқа толар еді. Өкінішті.....Жансыз бейнелеріңізге   үңіліп, үнсіз 
тілдесудемін.  Сұм  ажал, қажымас қара нардай, аптал  азаматтар-
ды  қалай ғана  қара жерге  қидың екен?  

Сағынышымды  қалай  басармын. Өмірлерің  неге  осынша  
келте  болды? Ойласам, өзегім  өртенеді .Әкем  мен  анамның, ел-
жұрттың  достарыңның мақтанышы  едіңдерғой.

Қайтейін, о дүниенің  жақсылығын  көрсетсе  екен,  Алла  Тағала!

Қалай  тұрар  бұл  көзден  мұң  көрінбей,
Ғұмыр   қысқа   көктемнің  гүлдеріндей.
Біздерді еркелеткен жарқын жүзің,
Бұл күні көзімізге жүр көрінбей.

Сағынып  еске  алушы  қарындастарың -  Табиға  
Бармешқызы.

шулап қалып едік, әлі күнге дейін сағына еске алып отырамыз. Жарқын жүзі 
көз алдымызда сол қалпында сақтаулы тұр. Кейде адамның мүлде шарасыз 
қалатын кездері болады екен, ендігі қолымыздан келетіні артынан Құран 
бағыштап, жатқан жері жайлы, топырағы торқа, мінгені пырақ, ұстағаны 
шырақ, жаны жәннатта болса екен деп Жаратушыға жалбарынамыз. 

Алланың бұйрығына бағынамыз,
Амал жасап, Жаратқанға жалынамыз.
Көргіміз кеп, аңсаймыз, зарығамыз.
Амал барма, үнсіз қалып сағынамыз.
Жүргенің, айтқаныңның бәрі үлгі,
Шынымен біліп жүрміз қадіріңді.
Дұға тілеп өтеміз көрген кезде,
Аттамаймыз ешқашан қабіріңді.
Сағына еске алушылар: О. Жандосов атындағы орта мектебінің 

ұжымы.

мызда  шат-шадыман  болып  отырар  еді-ау! Амал  не? Тағдыр  ондай  
қуанышты  көруді  маңдайына  жазбапты. Енді  Жаратқан  Иемізден 
анамыздың  жатқан  жайы  жарық, иманы  қасында  болып, аруағы  
Құран  нұрына  малына   беруін  тілейміз.

Өзіңді  аңсап, аяулы  ана, ардағым,
Сағыныштан  ұялады  жанға  мұң.
Ұрпағыңды  қорғап,қоршап  жата  бер,
Пейіш  төрін  мекен  етіп  аруағың.

Еске алушылар: балалары, немерелері, шөберелері 
(Нарынқол  ауылы, Алматы қаласы). 



Осы заманғы қазақ поэзиясының  көрнекті шебері, ірі драма-
тург және белгілі әдебиет зерттеушісі, филология ғылымының 
докторы, профессор, Қазақстан Республикасының халық жазу-
шысы  Әбділда Тәжібаевтың туғанына 110 жыл толуына орай,  
және де үстіміздегі жылы «Бір ел – бір кітап - 2019» акциясы ая-
сында таңдалып, Әбділда Тәжібаев шығармалары насихатталуда.  
Осы орайда «Райымбек аудандық кітапханасы» ұйымдастырған  
«Тәжібаев – қазақ поэзиясының көрнекті ақыны» атты жастар 
арасында байқау ұйымдастырылды. Байқауды ұйымдастырудағы 
басты мақсат – Ә.Тәжібаев өміріне қатысты тың деректермен та-
ныстыру, кең байтақ  Отанымыз туралы жазылған шығармалары 
арқылы  өскелең ұрпақты Отанды сүюге, патриоттық рухты 
көтеруге, эстетикалық тәрбие беруге дағдыландыру.  

Байқау барысында аудандық кітапхана  бағдарламашысы Ерлан 
Серғазиев сыршыл ақынның өмірбаяны мен еңбектері жайлы баян-
дама жасаса, аудандық кітапхананың кітапханашысы Гаалу Биах-
мет «Сырдың сыршыл перзенті» атты кітап көрмесімен таныстырды.

ХХ ғасырдағы қазақ көркем сөз өнерінің өсіп толысуына, 
қарыштап дамып, әлемдік өркениетті әдебиеттердің қатарынан 
орын алуына ірі үлес қосқандардың бірі, сыр елінің саңылақ ұлы 
– Әбділда Тәжібаев. Бұл есім бүгінгі Тәуелсіз елдердің достастығы 
қауымына, шет жұрт оқырмандарына да кеңінен таныс. Талантқа 
бай Сыр елінің саңылақ ұлы – Әбділда Тәжібаевтің қазақ 
әдебиетінің ғана емес, мәдениетінің, жалпы ой санасының тарихы-
нан орнықты орын алатыны баршамызға белгілі. Ақынның 30-дан 
астам поэмасы, өлеңдері мен пьесасы әр түрлі жанрларға арналған. 
Олардың ішінде балалар әдебиетінен шоқтығы биік «Толағай» 

жыр-дастаны 
көпке таныс. 
Сыр бойында 
туған сұңқар 
ақын Әбділда 

Тәжібаев -сан қырлы талант, дарабоз тұлға. Сұңғыла суреткер, 
қарымды қоғам қайраткері, зерделі ғалым драматургия саласында 
да қалам тербеген драматург. 

Байқауға ауданымыздан бірнеше үміткерлер қатысып, бақ сына-
ды. Байқау барысында ақынның өлеңдерін жатқа мәнерлеп оқып, 
драматургиялық шығармашылығынан көркем сөздер оқылып, 
актерлік шеберліктері мен сахна мәдениетін ұстануларына, оқу 
мәнерлеріне ерекше назар аударылды. 

Байқау нәтиежесінде, бірінші орын Шалкөде ауылының 
11-сынып оқушысы Ботай Назеркеге бұйырып, ақынның 
шығармашылығынан 23 қаңтарда өтетін облыстық байқауға жол-
дама алды. 

Екінші орын, аудандық кітапхананың кітапханашысы Айтолқын 
Еркінқызына бұйырса, үшінші орынды Текес өнер мектебінен 
Нұрдос Нұрдәулет иеленді. Жеңімпаздар аудандық кітапхананың 
дайындаған алғыс хаттарымен, ынталандыру сыйлықтарымен ма-
рапатталды. 

Аудандық кітапхана меңгерушісі Назым Керімбай осындай 
байқаулар алдағы уақытта да жалғасын тауып, ауданымыздың 
әр ауылдық округтерінде эстафета ретінде жалғасын табаты-
нын жеткізді. Жеңімпаздарды құттықтап, қатысушыларға алғыс 
білдірді. 

А.ЖҰМАҚАДЫРҚЫЗЫ,
Нарынқол ауылы.

Денсаулық фестивалін %ткізудегі  
басты мақсаты - қысқы спорт 
түрлерін және салауатты %мір салтын 
к%пшілікке насихаттау, жанкүйерлік 
рухты нығайту, отаншылдықты дамы-
ту жолында жас%спірімдер мен ересек 
азаматтарды біріктіру.

Айтулы жексенбінің таңы атысы-
мен тауды бетке алдық. Іс-шарадан 
құлағдар болған халық та аяңдай 
басып, «Ақбұлақ» жазығына  жина-
лыпты. Фестивалді тамашалауға кел-
ген үлкенді- кішілі халықтың қарасы 
к%п. Қыстың қызығына тоймай ой-
нап жүрген балалардың  жүздерінен 
қуаныштың  күлкісін к%ресің. Ерек-
ше шаттыққа б%ленген ересектердің 
де к%ңіл күйлері к%теріңкі екені 
әңгімелерінен байқалады. Бірі – ба-
лаларын ойнатып, мәз болса, енді 
бірі – к%птен к%рмеген жақындарымен 
шүйіркелесіп, ауданның жетістіктерін 
тілге тиек етуде. 

Одан б%лек жарысқа қатысушы 
командалардың қызу дайындығы, 
жарыс %ткізілетін алаңның 
безендірілуі ұйымдастырушылардың 
ерен еңбектерін ерекшелей түсті. 
Шұғылалы шуағын т%ккен күннің 
нұры қатысушылар мен қатар  
тамашалауға жиналған к%пшіліктің 
к%ңілін к%кке к%терді. 

Мемлекетіміздің к%к байрағы 
к%теріліп, ән ұранымыз асқақтата 
шырқалып, айтулы сайыс баста-
лып та кетті. Жарыста аудандық 
мекемелер қызметкерлерінен 

іріктеліп, «Бірлік», «Алғырлар», 
«Ақбұлақ», «К%кб%рілер», «Райым-
бек қырандары» деген атаулармен 
бес команда жасақталды.  8р топ 
%з  ұрандарын жыр жолдарымен 
жеткізсе, кейбірі әнмен әуелете си-
паттап  жатты. Одан кейінгі кезең 

командалар %нерін тамашалау бол-
ды. «Алғырлар», «Ақбұлақ», «Бірлік» 
командалары топтық биімен (флеш-
моб) ерекшеленіп рухты к%терсе, 
басқа топтар әуезді әндерін әуелете 
шырқады. К%птің к%ңілінен ерекше 
орын алған «Ақбұлақ» командасының 
сахналық к%рінісі болды. Қазақ 
хандығының мәртебесін ұлықтап, 
кең байтақ елімізді жоңғарлардан  
азат етіп, бүгінгі  ұрпағына мирас 
қылған батыр бабаларымыздың ерен 
ерліктерін әзілмен астарлай жеткізді. 
Сахналық к%ріністер халықтың 
езуіне күлкі үйірсе, ауылдық округ 
әкімдерінен  құралған «Райым-
бек қырандары» командасының 
мүшелері Серік Шалов, Айыпжан 
Қаптағаев, Амангелді Шенебеков 
жартылай  жалаңаш денелеріне суық 
су құйынып, талайдың таңдайын  
қақтырды. 

Сонымен қатар, арқан тар-
ту, к%здеп құлату, жылдамдыққа 
арналған сайыс-тар бойынша бақ сы-
нап, әр команда әділ бағаларын алып 
жатты. 

Сайыстың ең тартысты да қызықты 
кезеңі шаңғы жарысы болды. 8р 
топтан екі спортшыдан шығып, та-

удан т%мен құлдилай сырғанап, 
мәре сызығына бірінші болып жету 
мақсаты к%зделген айтулы сайыста 
«Алғырлар»  тобының шаңғышылары 
Мырқасым Жақсылық пен Дамир 
8ділбаев  үздік ойын нәтиежесін 
к%рсетті. 

Ш а ң ғ ы ш ы л а р д ы ң 
%нерін тамашалап жатқан 
уақытта әр команда 
қардан мүсін жасауға 
кірісті. 8р топ мүшелері 
%з қиалдарындағы 
ғажайып туындыларын 
қармен %рнектеп, қызу 
еңбектенуде еді. 

Ш а ң ғ ы ш ы л а р д ы ң 
%неріне тәнтті болған ау-
дан әкімі Жолан Омаров 
бастаған әділқазы алқасы 
сайыскерлердің жасаған 
мүсіндерін тамашалауға 
бет алды. «Бірлік» тобы 
түлкінің бейнесін жа-
саса, «Ақбұлақ» тобы 
алтын адам мен жастар 

жылына орай жастардың  лого-
тип белгісін қарға %рнектеген екен. 
«Алғырлар» таста жатқан барыстың 
мүсінін бейнелеп, сипаттама бер-
се, «К%кб%рілер» тобы әлемдегі жеті 
кереметтің бірі – пирамиданың 

кескінін ұсынды. К%птің к%ңілінен 
шығып ерекше бағаға ие болған «Рай-
ымбек қырандары» командасының 
жасаған, кәзіргі таңда туризмді 
дамытудағы %зекті мәселе болып 
тұрған  «Хантәңірі шыңы» мен 
«Мәрмәр қабырғасы» болды. Сондай-

ақ, оған жететін жолдағы демалыс 
лагерлері мен тұмса табиғатты ақ қар 
бетіне түсіріп, тамаша суреттеп берді.  

8серлі жарыс пен әдемі тартыстың 
нәтижесі бойынша 1-орынға «Рай-
ымбек қырандары» тобы лайық деп 
танылып, арнайы кубокпен, сый-
сияпатпен марапатталды. «Алғырлар» 
тобы 2-орын, «Ақбұлақ» тобы 
3-орынға ие болып, арнайы алғыс хат-
тармен спорт б%лімінің дайындаған 
сыйлықтарын иеленді. Одан б%лек, 
үздік ойыншылар номинациясы бой-
ынша Жанболат Сұлтанғазиев, Ай-
ыпжан Қаптағаев, Талғат Садырұлы, 
Қыдыр Дәулет сынды азаматтар оза 
шығып, алғыс хаттармен құрметтелді. 
Сонымен қатар, «Аққар аруы» но-
минациясына Гаухар Кеңесқызы, 
«Аққар сұлтаны» номинациясына 
Жанат Берікбай лайық болды. 

Аудан әкімі Жолан 
Ыбрайахынұлы жеңімпаздарды 
құттықтап, жарыс барысындағы 
ерекшеліктер мен %нерлерін 
бағалап, ұйымдастырушылар мен 
қатысушыларға алғысын білдірді. Жа-
рыс соңы жастардың биіне ұласып, 
к%ңілді күннің к%ркін қыздыра түсті.

Елбасымыздың «Рухани жаңғыру: 
болашаққа бағдар» бағдарламалық 
мақаласын негізге ала отырып, 

аудандық денешынықтыру 
және спорт б%лімінің 
ұйымдастыруымен %ткен 
«Қысқы демалыс фестивалі 
– 2019» жоғары деңгейде 
%ткенін теріске шығара ал-
маймыз. Ауданымыздың 
әр түкпірінде %тіп жатқан 
спорттық шаралардың 
нәтиежесі де ауыз тол-
тырып айтарлықтай. 
/скелең ұрпақтың бой-
ына отаншылдық пен 
патриоттық сезімді оя-
туда аянбай еңбектеніп  
жатқан жастарымыздың 
жұмыстарына сәттілік тілей 

отырып, ауданымыздың абройын 
асқақтатар айбынды ұлдарымыз бен 
қылықты қыздарымыздың қатары 
к%бейсе екен дейміз. 

Айнаш  (ЛДИБЕКОВА,
 Нарынқол ауылы.

АҚБҰЛАҚТАҒЫ АЙТУЛЫ КҮН
к8пшіліктің к8ңілін к8ркейтті
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дизайнер-оператор,
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Қазақстан Республикасы 

ақпарат және коммуника-

ция министрлігі

байланыс, ақпараттандыру 

және бұқаралық ақпарат 

құралдары саласындағы 

мемлекеттік бақылау 

комитетінде 2017 жылғы 13 

сәуірде тіркеліп, №16447-Г 

куәлігі берілген.

 К%лемі екі баспа табақ.  Офсеттік 
тәсілмен басылған. 

Газет айына т%рт рет шығады. 
Бағасы келісімді.

«Алматы-Болашақ» АҚ-ның 
баспаханасында басылады. 

Алматы қаласы.  
С. Мұқанов к%шесі, 223 «Б»

Таралымы 3220 дана.  
Индексі 65543.

Жарияланған мақала 

авторларының пікірі редакция 

қ%зқарасын білдірмейді. 

Материалдар иесіне 

қайтарылмайды және оған  жа-

уап берілмейді.  Жарнама мен 

хабарландырудың мазмұны мен 

мәтіні, суреттеріне жарнама беруші 

жауапты.

  Нарынқол ауылы, 
Б.Соқпақбаев к%шесі, 20/1, 

1- қабат

Телефон:  2-20-34 

Редакцияның мекен-
жайы:

Н%мірдің кезекші редакторы 
Құралбек  С8БИТ.

Туған күніңізбен!

Текес ауылы, Дембаев көшесіндегі  №14 үйдің өртеніп  кетуіне байланы-
сты (оның үй құжаттары, заттары) үй иесі Жанарова Бикенге берілген үйдің 
мемлекеттік актісі мен техникалық құжаттары жарамсыз деп табылсын. 

Қақпақ аулының ардақты азаматы, 

асқар тау әке, адал дос Д/НЕНБАЕВ 

Орынбасар 8убәкірұлы ақпанның 3 күні 

63 жасқа толды. Бейнетіңнің зейнетін 

к%рер жасқа толған туған күнің құтты 

босын. Салиқалы ұрпақтар, отбасыңа 

береке, шаңырағыңа мереке, нәсіп етсін. 

Езуіңнен қуаныштың күлкісі, жүзіңнен 

жақсылықтың нышаны к%рініп тұрсын. 

Қарасаз ауылдық округінде ұзақ жылдар бойы елі 
үшін, халық алдында талмай, шаршамай қызмет істеп 
жүрген ОРАЗАХУНОВ Жақыпбек, сізді 10- ақпан күнгі 
60 жас мерей тойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз.

Құрметті ОРАЗАХУНОВ Жақыпбек сізге зор 
денсаулық, отбасыға амандық, жұмысыңызға та-
быс тілеп ісіңіз ілгері бассын дейміз. Халық алдында 
абыройыңыз асқақтап, берекеңіз ортаймай, әр таңыңыз 
қуанышты хабармен ата берсін. Ұрпағыңыздың орта-
сында керемет күндеріңіз к%п болғай.  

Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп, шаттықты �мір сүріңіз.

Зейнет жасың құтты болсын бауырым,
Бірге к�рдік бұл �мірдің ауырын.
Достығымыз мәңгі болып әрқашан,
Жеңе білдік замандардың дауылын.

Жүзіңіз әрқашанда жарқын болсын,
Жүзігіңіз күміс болсын, алтын болсын.
3рқашанда болыңыз абыройлы, 
Жанашыр, тілекшіңіз халқың болсын.
Құттықтаушылар: «ХДОВ» достығы. 

Алпыстың да асқарына жеттіңіз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.
Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,

Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз.

Құттықтаушылар: Қарасаз ауылдық округінің әкімшілік ұжымы.

Қаратоған ауылының тұрғыны 
Нұрбапа /мірзақов атындағы орта 
мектептің құрметті ұстазы, аяулы келін, 
ардақты ана, асыл жар. БАЗАРБАЕВА  
М%лдір Болатханқызын ақпанның  
3 жұлдызында 40 жасқа толған туған 
күнімен құттықтаймыз. «Ұстаздық еткен 
жалықпас, үйретуден балаға» - демекші 
еңбекте табыс, %мірде бақыт, әлемдегі 
бар жақсылықты, жанұямыздың тірегі, 
берекеміздің ұйытқысы болып жүре 
беруіңе тілектеспіз.

   Бақыт кеп басымызға қонып тұрсын,
   Отбасында жақсылық болып тұрсын.
   40 жас туған күнің құтты болып,

Үй бала, қора малға толып тұрсын.
Үйімізді Қызыр  келіп жағаласын,
Береке кеп біздерді паналасын.
Бас аман бауырымыз бүтін болып,
Жамандық ешқашанда жоламасын.

Құттықтаушылар: жұбайы-(ркін, ұл-қыздары Еламан, Еңлік, 
Айгерім, (лішер.

Сырдың сыршыл ақыны 

Ақпан айының алғашқы жексенбісі жанды жады-
ратар жайдарлы күн болды. Олай деуіміздің себебі 
де бар. Жиырма бір жылдан кейін аудан мәртебесін 
қайта алған �ңірімізде мемлекеттік мекеме 
қызметкерлерінің арасында «Денсаулық  фестивалі 
-2019» атты қысқы ойындардан жарыс �тті. 

Райымбек ау-

даны бойын-

ша  Мемлекеттік 

кірістер 

басқармасы  салық 

төлеушілер үшін  

2019 жылғы 14 

ақпанда  сағат 

14:30-да  «Ашық есік 

күні» өтетіні туралы 

хабарлайды.

Мекен-жайы:  

Райымбек ауданы

  Нарынқол ауылы  

Райымбек көшесі 17.

Ашық есік күні

Асыл  жар, ардақты  ана, қадірлі  құрбымыз  
СМАҒҰЛОВА  Кәмшат  ақпан  айының  
3-жұлдызында  33  жасқа  толды.  Бәріміз  үшін  
орны  б%лек  аяулы  жанды  осынау  туған  күн  
қуанышымен  шын  жүректен  құттықтаймыз. 
Денсаулығы  зор, %мір  жасы  ұзақ  болып, асыл  
жары  мен  бала-шағасының  қасында, туған-
туыс, дос  жарандарының  ортасында  сый-
құрметке  б%леніп, шаңырағының  шаттығына  
шомыла  беруіне  шын  жүректен  тілектеспіз.

Туған  күнің  құтты  болсын,асыл  жан,
Жақсылықтар  бола  берсін  серігің,
Бақ-береке  ажырамай  басыңнан,
Денің  сау  да, ұзақ  болсын  �мірің.
Ізгі  ниетпен: жан жары Айдын, балалары (ліби, (линұр, құрбысы Ақмарал   

(Нарынқол  ауылы).

Сатылады
Кеген ауылында «Т-40» тракторы сатылады. Қосалқы бөлшектерінен косилка, тырмағы 

бар. Бағасы келісімді. Сонымен қатар Лебаев көшесінің бойынан 14 соток үй салатын жер 
бар.  Мекен-жайы: Мыхитанұлы көшесі, №3 үй. Байланыс телефоны: 87082980471. 

Жарамсыз деп табылады

Түзетіліп оқылсын
Аудандық «Хантәңірі»  газетінің  26.01.2019. № 4(8044) санындағы «Өнер  мектебіне  

лайық  атау»  атты  жергілікті  күйші  Қожеке  Назарұлы  жайлы  мақалада  автор  тарапынан  
техникалық  қате  кеткендіктен  оқырмандардан  кешірім  сұрай  отырып,1882  жылды  1984  
жыл деп, Нүптекеев  деген  сөзді  Мүптекеев   деп  түзетіп  оқуларын   өтінеміз.


