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Жарықтық Болат Әбдікәрімов ара-
мызда болғанда 80-ге толар еді бұл 
күндері. «Өлшеп берген өмір бар» де-
ген екен Майлықожа ақын. Маңдайына 
жазылғаны 75 жас болыпты.

Бөкеңмен бертін келе араластық. 
Ілкідегі бір жүздесулерде сыртыңнан  
біршама білетіні аңғарылып қалатын. 
Сөйтсек, соңына ергендерді қарайлап, 
қандай іспен шұғылданатынына зер 
салып жүреді екен. 

Бірде: «Жолдыкей ақынды елге 
таныстыруың дұрыс-ақ. Алайда, ұмыт 
болған тек ол ғана ма?! Есімдерін жаң-
ғыртуға лайықты басқа да жайсаңда-
рымыз аз емес қой» деп бастап, біраз 
мағлұматқа қанықтырып тастады. Қа-
зына іспетті тереңнен тартып, рухани 
нәр себетін осындай әңгімелерінің 
әсері әлі де естен кетпейді. Былтыр 
оқырманға ұсынған «Айналдым, Нұра 
атыңнан!» атты кітаптың дүниеге келуі 
де сол кісінің ақыл-кеңестерінің игі ық-
палы болатын.

Айналасын ізденіске тартар осын-
дай жағымды қыры, әсіресе, жақын 
ізбасарларына жақсы мәлім. Заңғар 
ғалым Кәрім Мыңбаевтың 100 жылдық 
мерейтойының атап өтілуіне өзі тіке-
лей ұйытқы болды. Ғылымның дамуы-
на қосқан ерен үлесі мен мол мұрасы 
елеусіз қалмауын ескеріп, шәкірттері 
Сейітқали Дүйсен мен Жабай Қалиев-
ке Кәрім Мыңбаев туралы арнайы  
ғылыми еңбек жаздыруы – соның бір 
айғағы. 

Алла Тағала Бөкеңнің кеудесін кең 
жаратып, ой-пайымын кемел қалып-
тастырған. Жан сарайының сұлулығы, 
білімдарлығы, қазақы қалпы, қай тақы-
рыпқа барса да, тыңдарманын тамсан-
дырар зерделі ой-сырлары ғажап еді... 

«Бала тәрбиесі – бесіктен» дейді 
халық. Өзінің айтуынша, әріп тануы 
ұлы Абайдың есімін ежелеп оқудан 
басталыпты. Бес жасында ағасы Қа-
шаубек Тоқтаров әліппеге үйретісі-
мен-ақ, мүдірмей заулатуға төселген 
балдырғанның қабілетіне сүйсінген 
үлкендер кешкісін  батырлар жырын, 
көне қисса-дастандарды, ұлы ақынның 
өлеңдерін  оқытуға жиналады екен. 
Мектепке ерте барып, үздік оқиды. Аға-
сы Боранқұл талабын қайрау үшін тіл 
білмесе де, орыс мектебіне береді. 

Дүниені дірілдеткен соғыс қар-
саңында туғандар қилы қиындық-
ты бастан кешкені белгілі. Болат та 
алуан ауыртпалықты көтереді. Әкесі 
Әбдікәрім қылшылдаған қырықта өмір-
ден озып, шешесі Бибіжан төрт бала-
мен жастай жесір қалады. Ағалары 
Боранқұл мен Қамидолла қамқор бо-
лады. Өмір осылайша ерте есейтеді. 
Бала Болатқа жазғы демалыста қатар-
ластарындай доп теуіп, ойын қуу бақы-
ты бұйырмаған. Бақытының алғашқы 
ұшқыны – колхоздың шөбін көпенелеп, 
еңбеккүнге берілген 80 келі бидайды 
үйіне жеткізіп, анасын қуанышқа бө-
леуі. 

Ересектермен бірге «Тың және 
тыңайған жерлерді игергені үшін» ме-
далін иеленгенін мақтаныш тұтатын. 
Сонда бұғанасы қатпаған, қаршадай 
ғана оқушы екен-ау! Еңбегімен анасын 
қуантып, інісі Оралбайдың аяғынан 
нық тұрып кетуі үшін ештеңеден аян-
бады ол. Тұрмыс қиыншылығын мойы-
май көтерген Бибіжан ананың тәрбиесі 
мен тілегінің арқасында бірін-бірі же-
тектеген бауырлар өмірден өз орында-
рын тапты.

Қарағанды политехникалық инсти-
тутын үздік бітірген соң Бөкең Шахан 
кентіндегі шахтада жұмыс істеді.

Болат Әбдікәрімұлының бұдан 
кейінгі еңбек жолы кәсіптік-техникалық 
білім беру саласымен біте қайнасады. 
Орта буын мамандарын даярлайтын 
училищеде қатардағы мұғалімдіктен 
басталған қадам директордың, бас-
қарма басшысының орынбасары бо-
луына жалғасады. 1973 жылы Жез-
қазған кәсіптік-техникалық білім беру 
басқармасының басшысы лауазымына 
тағайындалып, біраз уақыт табан ау-
дармастан қызмет етеді. Бұл жүйедегі 
қиындығы мен күрмеуі мол істерді 
ұршықтай үйіріп, іскер ұйымдасты-
рушы ретінде танылады. Одан кейін 
Мемлекеттік кәсіптік-техникалық білім 
беру комитетінің  төрағасы, Білім ми-
нистрінің бірінші орынбасары секілді 
жауапты қызметтерді абыройлы атқа-
рады. XIII-ші  сайланған ҚР Жоғарғы 
Кеңесінің депутаты да болды. Қайрат-
кер тұрғысында бар қабілеті мен да-
рыны жарқырай ашылып, жұмысшы 
мамандар даярлайтын училищелердің 
сапалық өсуі осы кезеңде орын алды.  

– Бөкеңнің ортақ міндетке аса жа-
нашырлық қасиетіне өз басым тікелей 
куәгермін. Тәуелсіздіктің алғашқы жыл-
дарында, әсіресе, орта буын оқу орын-
дарының жай-күйі қалай қалыптасары 
қатты алаңдатты бәрімізді. Азаматтар-

Қаракесек шежіресіндегі Болатқожадан 
– Түйте, одан – Майқы, Майқыдан – Әлтеке,  
Сарым, Сарымнан – Өтеміс, Тоқсан өрбіген. 
Өтемістің алтыншы ұрпағы – Жайлы деген 
кісі екен. Жайлының туып-өскен мекені – Ақ-
тоғай ауданындағы Жәмші өзенінің сағасы.

Жайлының алған әйелі Бөргөз руындағы 
сегіздің бірі –  Дуалының Мөжік деген аза-
матының Қарақас дейтін қызы деседі. Сол 
Жайлыдан бес ұл: Әбдір, Әбдікеш, Нұрлы-
бек, Қарсыбек, Жақсыбек өрбиді. Аралары 
бір-бір жас үйелмелі-сүйелмелі бес баланың  
әкесі  Жайлы қайтыс болып, жетімдердің 
күнкөрісі қиын халде қалады. Жайлының 
жетімдерге қарайласар емшектес, жанашыр 
туысы болмаған. Бұл жағдайды Мөжіктің 
Нілдібай деген нағашысы біліп отырған. Ол 
ауыр күнге душар болған Қарақас қарында-
сын 5 баласымен атамекені «Ханқашты» де-
ген мекеніне көшіріп алып келеді.

Жиендері ер жете келе, әркімдерге қол-
бала болып кетеді. Ересек Әбдір мен Әбді-
кеш Нілдібайдың қолында қалады. Басын 
құрап, адам болып кетсін деп Әбдірге Жарас 
Айнабай дегеннің Бағым деген қызын әпе-
реді. 

Нілдібай мен Жарас, Аумаған қажы сол 
дәуірдегі сыйлы, абыройлы адамдар бол-
ған. Нілдібайдың Темір деген үлкен ұлына 
Аумаған қажының Қайша деген қызын алып 
берген. Нілдібай 1916 жылы қатты ауы-
рып, фәниден бақиға өтетінін біліп, құдасы 
Аумаған қажыны шақырып, ақылдасады: 
«Менің мына Қарақас қарындасымнан қал-
ған жиендерімнің үшеуі әркімдерге қолбала 
болып кетті. Енді мен олай-бұлай болып 
кетсем, Әбдір мен Әбдікештің күндері не 
болады? Бұлар менің Бөргөз туыстарымнан 
көресісін көрулері мүмкін. Қазір олар менен 
ғана именіп жүр. Ертең жонынан таспа тілу-
ге пейілді. Әбдірге Айнабайдың қызын алып 
бергенімді білесіз. Одан қазір Сәрсен деген 
ұл бар. Ол да ертең ержетер» – десе керек.

Аумаған қажы біраз ойланып отырып: 
«Осы балалардың жағдайын елмен көрші-
лес отырған 60 үйдің биі Шорманбай біледі 
екен. Бір кездесуде маған «Қолыма ұстап 
көмек беретін адам керек еді. Сіз Нілдібай-
мен ақылдасып, сол жиендерін әуелі Құдай, 
екінші маған сеніп, сұрап алып беріңіз» де-
ген.

Нілдібай: «Бұл дұрыс сөз екен, Шорман-
бай кісілігі бар азамат қой. Елағасы солай 
десе, әзір менің көзім тірі тұрғанда мұны 
кешіктірмей іске асыр. Мен өмірден өткен-
соң ағайын арасынан жік шығуы мүмкін» – 
деген.

Содан Аумаған қажы Шорманбаймен 
жедел байланысып, Әбдір мен Әбдікешті 
көшіріп алып кетеді.

Нілдібай 1916 жылы қайтыс болады. 
Шорманбай «Шоқпартас» деген күзегіне 
жайлаудан ертерек келіп, үйінің жанында-
ғы шошаласының төбесін жауып, жөндеп, 
Әбдірге үй етіп береді. Қамқорлықты сезін-
ген ағайынды Әбдір мен Әбдікеш Шорман-
бай бидің отбасымен араласып, туысындай 
болып кетеді. Әбдірдің үлкен ұлы Сәрсен-
нен кейін 1917 жылы Сәдірбек, 1919 жылы 
Нұркен дүниеге келіп, басқа да бала-шаға-
сымен молшылыққа кенеледі. Парасатты би 
өз алдына үй болып отырсын деген оймен 
Әбдірдің інісі Әбдікешке өзінің немере туысы 
Нұрмағамбеттің Кәкіш деген қызын қосып, 
басына үй тігіп беріп, отау етіп шығарады. 

Әбдір елгезек, қарымды, еңбекқор адам 
болады. Соның арқасында 17 рулы 60 үйдің 
адамдарының арасына «тастай батып, су-
дай сіңіп» кетеді. 

Кейінірек Әбдір екі үйдің он шақты жа-
нымен Қарағандыға көшті. Қалаға барғаны-
мен, қарық бола қоятындай жағдай жоқ еді. 
Бір шахтаның маңайынан жертөле қазып, 
төбесінен терезе шығарып, қыста паналап 
шығудың жағдайын ойластырып жатқан ел. 

дың ұсынысы бойынша Қарағанды тау-кен 
техникумын дағдарыстан сақтап қалуға бел 
буғанымда алдымен Болат ағаның көмек-
қолдауы қуат бергенін ұмыта алмаймын. 
Мені бұған дейін білмесе де, жігерімді жа-
нуына тәнті болдым. Сенімін ақтауға күш 
салдым. Осы жүйенің басшысы ретінде 
кеншілер даярлайтын оқу орнының жаңа-
руына мүмкіндіктер жасады.

Соның арқасында жағдай тез түзелді. 
2013 жылы Екатеринбургте Қазақстан 
Республикасы Президенті Н.Назарбаев 
және Ресей Федерациясының Президенті 
В.Путиннің қатысуымен өткен шекара-
лық ынтымақтастық форумында «РОСТ-                           
ӨРЛЕУ» Қазақстан және Ресей өнеркәсіптік 
колледждерінің қауымдастығы құрылып, 
колледж соның құрамына кіргенде Болат 
аға айрықша қуанып, ерекше марқайып еді, 
— дейді Қарағанды жоғары политехника-
лық колледжінің директоры, профессор Қа-
зақстанның еңбек сіңірген қайраткері Зекен 
Рахимов.

Бертін келе еңбекте көріп-түйгенін, 
тәжірибеде жинап-тергенін ғылыми ізденіс-
терге ұластыруға бет бұруы – Бөкеңнің із-
денгіштігінің тағы бір қыры. Ол оған ішкі 
мол әзірлікпен, пісіп-жетілген ой-мақсатпен  
келді. Өндіріс саласына білікті мамандар 
даярлау, жастарды оған тарту мен түпкілікті 
тұрақтандыру мәселесі зерттеушілікке 
итермеледі. Н.Вознесенский атындағы  
қаржы-экономикалық институтында ғылым 
кандидаттығына  диссертация қорғап, одан 
соң  «Кәсіптік білімді дамыту теориясы және 
практикасы» атты еңбек жазып, ғылым док-
торы атанды. Л.Гумилев атындағы Еуразия 
Ұлттық және С.Сейфуллин атындағы Қазақ 
агротехникалық университтерінде кафедра 
басқарды, ақырғы  демі үзілгенше қоғамдық 
өмірдің бел ортасынан табылды. 

Оның  сезімталдығын, кісі танығышты-
ғын, ішкі құбылысты терең түсінетінін етене 
аралас-құраластығы жоқ  жанның өзі  аң-
ғаруы қиын емес-тін. Кей сәттегі ыңғайсыз 
жағдайларда тігісін жатқызып, жарастырып 
жіберер сөз тапқырлығы әлі де ел аузында. 
Академик Кәрім Мыңбаевтың Нұрада өткен 
100  жылдығы мерейтойында қадірлі мей-
мандар бас қосқан киіз үйге кешігіңкіреп 
кірген әдебиет сыншысы, профессор Бақыт 
Кәрібаеваға бос орын болмай қалды. Мұн-
дайға кіділеу апамыз дереу теріс айналып, 
сыртқа бет бұрғанда «Серкебайдың серке 
қызы, бері өт. Саған орын сақтаулы» деп 
ертедегі батыр атасын атап, мерейін көтер-
ген Бөкеңнің шақыруы оны әп-сәтте жады-
ратып қоя берген-ді. 

Әр жүздесу, әр әңгіме әдемі әсерге бө-
лейтін. Жүзінен нұры шалқып отырып сөй-
легенде Абай сөздері мен өлеңдері тілінің 
ұшына оралып, орайлы тұста кіріктіре қоя-
тын. Сөзге шешендігі, шежіреге жүйріктігі 
оқып-тоқығанымен қоса өрілгенде тыңдар-
манды сиқырлы сырға бөлейтін.

«Анау данышпан, мынау данышпан» 
деп жатады. Ал, қайсысы «Атымды адам 
қойған соң, қайтіп надан болайын?!» деп 
біздің Абайша адам болмысын бір-ақ ауыз 
сөзбен білдіре алды! Не деген керемет ке-
меңгерлік! Осындай ойды жалғыз түйінмен 
жеткізген қазақ тілі де керемет қой» деп 
әңгімелеуші  еді жарықтық.

– Тұрғылас, сыйлас әрі әріптес Болат 
Әбдікәрімұлының еліне сіңірген еңбегі өл-
шеусіз. Көп жылдар онымен бірге қызмет 
еткенде одан үйренгенім аз болмады. Бас-
таған ісін жеріне жеткізбейінше тыншымай-
тын тиянақтылығы – елге үлгі. Адал пейілі, 
ұлтжандылығы азаматтық қадірін асырып 
тұратын. Қабілет-қарымын  қызметтегі түпкі 
мақсаты – кәсіптік білім беру ісін жоғары 
деңгейге көтеруге барынша жұмсады. Ол 
осы саланың отандық мектебін қалыптас-
тырушы һәм бірегей қайраткері деп таны-
сақ, еш қателеспейміз, –  дейді «Ардагер-
лер ұйымы» республикалық қоғамдық бір-
лестігі Орталық кеңесі төрағасының бірінші 
орынбасары Өмірзақ Озғанбаев.  

«Жақсы болсаң, жарықты кім көрмейді» 
депті Абай. Еліне жүрек жылуын арнай 
білген Болат Әбдікәрімұлының өмір жолы 
осындай. Өзінен кейінгілерге 13 томдық 
елеулі еңбек, өшпес мұра қалдырды. Сол 
мұрасы өмірден озған азаматтың қадірін 
арттыра бермекші. Ісі – сонысымен жар-
қын, ізі – сонысымен терең.

Айқын НЕСІПБАЙ.

1928 жылы 28 қарашада Орталық Қа-
зақстанда көмір қорын ашу жөнінде Үкімет 
құжаты қабылданды. Оны ұйымдастыру үшін 
Мәскеуден білікті маман К.Горбачевті Қара-
ғандыға жіберді. Мақсатты жұмыс басталған-
нан кейін, Донбастан, тағы да басқа жерлер-
ден мамандар ағыла бастады. Техникалар 
жеткізіліп, бірнеше шахта ашылды. 1931 
жылы 20 наурызда Қазақстан Орталық атқа-
ру комитеті кеңесінің қаулысымен Қарағанды 
«Жұмысшы поселкесі» мәртебесін иеленді. 
Сол жылы мұнда 5600 жұмыскер болса, 1935 
жылы олардың саны 22321 адамға, жыл 
аяғына дейін 70 мыңға жетті. Сөйтіп, 1934 
жылы Қарағандыға қала мәртебесі берілді. 
Алғашқыда Петропавл облысына қараған 
болатын. 1936 жылы Қарағанды облысы құ-
рылып, құрамында бірнеше аудан болды. 
Осы жылы «Қарағанды-Бертіс» шойынжолы 
келіп жетті.

Бұл кезде жасөспірім Нұркен де бірсы-
пыра жағдайларға қанығып қалған болатын. 
Әкесі Әбдір мен ағасы Сәрсен шахтер кәсібі-
не машықтанды. Келген жылы салып алған 
жертөледе бірнеше отбасы тұрып жатты. 
Ол кезде азық-түлік пен өндіріс тауарлары 
дүкендеріндегі сатушылардың дені орыстар 
болатын. Нұркеннің шешесі Бағжан бәйбі-
ше күніне 2-3 рет дүкенге барып, орысшаға 
тілі жетпей саусағымен көрсетіп, олардың 
атауын жаттап, екінші жолы орысша сұ-
райтын. Ауылда өсіп, өзге ұлт өкілдерімен 
араласы болмаса да, Бағжанға тілді үйре-
ну қиынға түспеді. Екі-үш айда айтарлық-
тай меңгеріп қалды, әңгімелескенде ойын 
түсінікті жеткізетін болды.

Нұркеннің тетелес ағасы Сәдірбек те ер 
жетіп, еңбекке жарады. Нұркен – отбасын-
дағы ең кішісі, «күлшелі бала – сүюге жақ-
сы» дегендей өзін еркін ұстады. Елде аз да 
болса, арабша сауатын ашқан ол Жамбыл 
атындағы жеті жылдық мектепті 1935 жылы 
үздік бітіріп шыққаннан кейін 18-шахтаның 
кітапханасына қызметке орналасты. Сон-
да жүріп, 1937 жылы Мәскеудің кітапхана 
қызметкерлерін дайындайтын техникумын 
бітірді де, «Қазақ кітап саудасы» мекемесінің 
Қарағанды бөлімшесінде есепші болып қыз-

мет істеді. Іле-шала заң орындары қызметке 
шақырып, 1938-1939 жылдары аудан, облыс 
прокурорларының хатшылығына ауысты. 
Кейін бас прокурор өзінің дербес хатшысы 
қызметіне тағайындады. Нұркен осы қызмет-
те жүріп, 1939 жылы Қарағанды ұшқыштар 
клубындағы оқуды тәмамдады. Ұшқыш ма-
мандығын алды. Оқу орнының директоры 
Григорий Якимов Нұркеннің ұшақты меңгеру-
ге бейімділігі мен оқудағы алғырлығын жоға-
ры бағалады. Кейін ол туралы кітап жазды. 

Болашақ батыр 1940 жылдың қаңтар 
айында әскер қатарына шақырылды.

«Шіркін, анасы әлденені сезді ме екен? 
Нұркенді кеудесіне басып тұрып, былай деп 
қош айтысып еді» – дейді Құдайберген Шор-
манбаевтың анасы Бөпе: 

«Сүт суалтқан құлыным,
Жаман атың шыққан жоқ еді. 
Сол жақсылығыңнан танба! 
Ақ жүрек болып жолдасың. 
Адалдық сені қолдасын! 
Жақсылық үшін тірессең, 
Жаның, арың қорғасын. 
Арынды болсын шабысың,
Алымды болсын табысың. 
Найзадай болсын намысың, 
Қиындық көрсең мұқалма, 
Ауырлық көрсең жұқарма!».
Нұркен әскерге алынғаннан кейін Орын-

бордағы ұшқыштар училищесіне жіберіледі. 
Училищені 1942 жылы тәмамдап, 267-ші әуе 
күштері дивизиясының 808-полкі сапында 
майданға аттанады. Содан 23 қазан 1942 
жылы әке-шешесі мен туған-туыстарына 
жазған бір хаты келеді. Онда былай депті: 
«Мен жас жанымды жауға бере қоймаспын. 
Егер өлетін болсам да, жастығымды ала 
өлемін. Неге десеңдер, менде басқыншы-
ларға қорғасыннан «сыбаға» беретін, жыл-
дам ұшатын ұшақ бар. Маған партия мен 
Кеңес үкіметі ең алдыңғы қатарлы техника-
ны сеніп тапсырғаннан кейін оны жауларға 
қарсы пайдалана білуім керек. Апа (анасы 
Бағжан), Әді (әкесі Әбдір) сіздерге айтарым 
– мені уайымдамаңыздар. «Көппен көрген – 
ұлы той» деген емес пе? Егер де дұшпанның 
көзін құртпасақ, олар бізді өлтіреді, сіздерге 

бұрынғыдай бостандық болмайды». 
Ол неміс басқыншыларына қарсы 

шайқаста ержүректілігімен көзге түседі. 
16 рет әуе шайқасына қатысып, фашис-
тердің 132 танкісін, 28 автокөлігін, оқ-дәрі 
тиеген 18 машинасын, жанармай құйыл-
ған цистернасын, 3 зеңбірегін және 50-
ден астам солдаты  мен офицерін жойды. 
1942 жылы 19 желтоқсанда 17-ші жауын-
герлік тапсырмамен Сталинград майда-
ны шебіне енетін Быков, Пономаревка 
ауданындағы қорғаныс бекінісі мен шо-
ғырланған жау танктерін жою үшін әуеге 
көтеріледі. Қарқаралының ақиық қыраны 
шүйіліп келіп, соққылап өткенде, жаудың 
екі бекінісі күл-талқан болады. 20-дан 
астам неміс офицері мен солдаты жер 
құшады. Неміс зеңбіректері де Нұркеннің 
ұшағын атқылай бастайды. Ол айналып 
келіп, қайта бір түйіліп, тағы жайпап өт-
кенде жаудың 6 танкісін илеп кетті. Бірақ, 
қыран да жараланады, ұшағы жана бас-
тайды. Бір жағынан оқ үстіне оқ жауса, 
екінші жағынан «Як» лап етіп от құшағын-
да қалады. Ұшақ кабинасы да бір демде 
жалын құшағына енеді.

Дәл осы сәтте Нұркеннің ойын аза-
матқа лайық іс жасау сезімі билеп кеткені 
анық. Жанындағы атқыш серігі Сашаға 
(Александр Комиссаров): «Секір! Елге сә-
лем айт!» – деуге мұршасы келді. Саша: 
«Жоқ, не көрсек те, бірге көреміз» – деді. 
Нұркен: «Ақтық күшім – халқым үшін!» – 
деп айқайлап жіберген. Оның көз алды-
на сол сәтте капитан Гастеллоның кейпі 
елестеді. Лапылдап жанған ұшағының 
бетін жаудың топталған тұсына бұрып, 
танктер шоғырланған жерге келіп құлады. 
«Он екіде бір қауызы ашылмаған» құй-
рықты жұлдыз сияқты ағып түсті ол көгі-
нен. Нұркен жас өмірін қаныпезер жауға 
оңай берген жоқ, жастығын ала жығылды. 
Соңғы сәтте жаудың көптеген танктерін, 
солдаттары мен офицерлерін өртеп жі-
берді. Сөйтіп, Қарқаралының жас қыраны 
қаһармандықпен көз жұмды. 

Ертеде жорыққа аттанған ерлер ба-
ласының жөргегінен бір жапырақ жыртып 
ала кетіп, сағынғанда соны иіскеп, көңіл-
дерін жұбатқан екен. Нұркеннен сондай 
жөргек те, артында «шикі өкпе» де қал-
мағаны өкінішті-ақ! Отан үшін жасалатын 
мұндай ерлік тым сирек кездесетінін баға-
лап, Үкімет 1943 жылы 31 наурызда оған 
Кеңес Одағының батыры атағын берді.

1943 жылдың маусым айында Қара-
ғандыға келген көркемсөз шебері Ғабит 
Мүсірепов облыстық газетке «Қарағанды 
қыраны» деген мақаласын жариялады. 

Иә, «Ер елден шығады, ел болма-
са, ер қайдан шығады?» деген қазақтың 
аталы сөзі – ұлттық ұғымға тән тәмсіл. 
Ұланының ерлігін Қарқаралы, Қарағанды 
өңірі ғана емес, бүкіл қазақ мақтан тұта-
ды. Даңқты жерлесімізді мәңгі есте қал-
дыру мақсатында қаза тапқан жерінде, 
Қарағанды қаласында, туған ауылында 
ескерткіштер орнатылып, көшелер мен 
мектептерге Нұркен есімі берілді.

1944 жылы мамыр айында Нұркеннің 
туған ауылы – Совет колхозының аты өз-
гертіліп, Нұркен аталды. Бұл салтанатқа 
облыстық партия комитеті және атқару 
комитетінің шешімімен облыстық газет ре-
дакторы Бейсенғали Тәйкіманов бастаған 
Көшен Елеуов, Қайып Айнабеков сияқты 
ақындар, аудандық партия, совет өкілдері 
қатысты. Колхоздың жалпы жиналысы 
өткізіліп, той жасалған болатын. 

1939-1940 жылдарда Қарағанды ұш-
қыштар мектебінің директоры болған 
Г.Якимов 1967-1970 жылдары Нұркен 
туралы «Мәңгілік өмір шыңына» атты 
шағын шығарма жазып, анасы Бағжанды 
Нұркеннің қаза болған жеріне алып бар-
ды. Олар сол жолы орыстың ұлы жазушы 
Михаил Шолоховтың үйінде болған.

Г.Якимов «Қазақфильм» студиясы ар-
қылы өз қаражатына Нұркен туралы кино-
журнал шығарды.

Нұркеннің әкесі Әбдір 1945 жылы қай-
тыс болды. Тетелес ағасы Сәдірбек со-
ғыста хабарсыз кетті. Үлкен ағасы Сәрсен 
1958 жылы шахтадағы апаттан көз жұм-
ды. Шешесі Бағжан 1972 жылы дүние сал-
ды. Қазір ағасы Сәрсеннің Әубәкір есімді 
жалғыз ұлы ғана қалды. Ол Қарағанды 
қаласында тұрады.

Жеңіс КӨПЖАСАРОВ,
Нұркен Әбдіров атындағы қордың 

президенті.

Қарағанды облысының құры-
лыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы  Қарағанды облысы 
әкімдігінің «Сәулет қызметі са-
ласындағы  мемлекеттік көрсеті-
летін қызметтер регламенттерін   
бекіту туралы»   Қарағанды   об-
лысы   әкімдігінің   2015  жылғы  
12 тамыздағы № 45/07 қаулысына 
өзгеріс енгізу туралы»  қаулы-
сының жобасын «Қазақстан Рес-
публикасының аумағында жыл-
жымайтын мүлік объектілерінің 
мекенжайын айқындау жөнінде 
анықтама беру» мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет регламентіне қа-
тысты дайындады.

Қаулы мен регламенттің толық 
мәтіні Қазақстан Республикасының 
Электрондық  Үкіметінің  «Ашық 
НҚА» порталында, Қарағанды об-
лысы әкімдігінің karaganda-region.
gov.kz  ресми интернет-ресурсында 
және Қарағанды облысының құры-
лыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасының oblstroit-krg.gov.kz. 
ресми сайтында орналастырылған.

Ақпараттық хабарлама
Информационное 

сообщение
Управлением  строительства, 

архитектуры и градостроительства 
Карагандинской области разрабо-
тан проект постановления акимата 
Карагандинской области «О внесе-
нии изменений в  постановление 
акимата  Карагандинской области от  
12 августа 2015 года № 45/07 «Об ут-
верждении регламентов  государст-
венных услуг в сфере  архитек-
турной деятельности» касательно 
регламента государственной услуги 
«Выдача справки по определению 
адреса объектов недвижимости на 
территории Республики Казахстан».

Полный текст постановления и 
регламента размещены на портале 
«Открытые НПА» Электронного пра-
вительства Республики Казахстан, 
на официальном интернет – ресур-
се акимата Карагандинской области 
karaganda-region.gov.kz и на офи-
циальном сайте Управления строи-
тельства, архитектуры и градострои-
тельства Карагандинской области 
oblstroit-krg.gov.kz.

Жезқазған қаласында өткен 
V облыстық дебат турнирінде 
Қарағанды гуманитарлық колледжі 
студенттерінің бағы жанды. 
Облыстық білім басқармасы, 
«Сарыарқа дарыны» аймақтық 
ғылыми-практикалық орталығы 
колледждер арасында ұйымдастырған 
пікірсайысқа облысымыздың 20-
ға жуық оқу орнынан студенттер 
қатысты. 

Жәнібек ӘЛИМАН,
«Орталық Қазақстан»

Түсінгенге бұл да айтыс, сөз бен ой-
дың сайысы. Студенттердің зияткерлік 
әлеуетін арттыратын додаға колледждер-
ден іріктелген кілең үздіктер келеді. Осы 
жолғы қатысушылар заманауи қоғамдағы 
отбасы құндылықтары, оқу сапасын жақ-
сарту жолдары, еліміздің Қарулы күштері 
қатарына жастарды тарту сынды өзекті 
проблемалар төңірегінде ой көкпарын 
қыздырды. Сайыс қорытындысы бойын-
ша бас жүлдені Қарағанды гуманитарлық 
колледжінің қос студенті – Несібелі Қиян-
бекова мен Балжан Аманжолова қанжы-
ғаларына байлады (Команда жетекшісі 
– Бейбіт Ерболатұлы). 

Жеңімпаздар жыл соңында өтетін 
республикалық турнирде облыс намысын 
қорғайтын болады. 


