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Орал өңірі

мозайкасы
Жаңалықтар

«Такси City» компаниясы Ұлы Жеңістің 70 жылдығы- 
на орай биылғы 9 мамырдан бастап Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне Орал 
қаласы аумағында так- 
си қызметін тегін ұсы- 
нады. 

Бұл қызметті олар күніне 
бірнеше мәрте және  ғұ- 
мыр бойларына көре ала- 
ды. Осы қайырымдылық 
шарасына Орал қалалық 
әкімдігі мен «Орал» әлеу- 
меттік-кәсіпкерлік корпо- 
рациясы, «Такси City» 
компаниясының бас дирек- 
торы, жерлесіміз Мәди Қыз- 
дарқұлов ұйытқы болған.

Тегін  такси
Облыстық арда-

герлер кеңесі барлық 
соғыс ардагерлері мен 
тыл еңбеккерлерін Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығымен 
құттықтайды. Сіздердің 
майдандағы өшпес 
батырлықтарыңыз  
бен Жеңісті жақындату 
үшін жасаған тылдағы 
қажырлы еңбектеріңіз 
ұрпақтар жадында 
жаңғырып тұрарына 
сенеміз. Жеңіс мерекесі 
құтты болсын! Сіз-
дерге зор денсаулық, 
отбасылық бақыт, 
қажымас қайрат тілей-
міз. 

Облыстық 
ардагерлер кеңесінің 

төрағасы  
М. МҰХАМБЕТОВ

Құрметті Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!  

Қадірменді жерлестер! 
Баршаңызды 9 Мамыр – Ұлы Жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын! 
Қазақстан Республикасының Президенті, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Жеңіс 

күні – Ұлы мереке. Әкелеріміз бен аталарымыздың арқасында біз бүгін бейбіт аспан ас-
тында өмір сүрудеміз, қуатты мемлекет құрып, болашаққа сеніммен қарап отырмыз. 
Қасиетті топырағымыздың 1 миллион  800 мыңнан астам ұлдары мен қыздары шайқасты. 
Миллиондаған адам бәрін де майдан үшін, бәрін де жеңіс үшін беріп, бел шешпей еңбек 
етті», – деп атап көрсетті. 

Ағымдағы жылы Ұлы Жеңіске 70 жыл толып отыр. Бұл Жеңіс бізге оңайлықпен келген жоқ. 
Сұрапыл майдан даласына 76 мыңнан астам жерлесіміз аттанып, олардың  тең жартысы 
елге оралмады. Жүз мыңдаған әйел, бала және қариялар зауыттар мен егіс алқаптарында бел 
жазбай, еңбек етті.

Елге ұйытқы, жас ұрпаққа ақылшы болып отырған ардагер аға-апаларымызды құрмет- 
теу баршамызға ортақ борыш деп білемін. Сондықтан да біз ардагерлерімізге сый-құрмет 
көрсетіп, барлық жағдайды жасауымыз қажет. 

Біз осындай қайсар халықтың ұрпағы болғанымызды мақтан етеміз!
Құрметті ардагерлер!
Біз Сіздердің Отан қорғау жолындағы ерен ерліктеріңіз алдында  бас иеміз. Сіздерге зор 

денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. 
Баршаңызды Ұлы Жеңіс күнімен тағы да құттықтай келе, мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, 

қажымас қайрат, мамыражай тірлік, ырыс-береке тілеймін! Лайым, еліміз тыныш, жұрты- 
мыз аман болсын! 

Игі тілекпен,
Батыс Қазақстан 

облысының әкімі   Нұрлан НОҒАЕВ

Таяуда, 7 мамыр – Отан қорғаушылар күні қарсаңында  
ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен Ба-
тыс Қазақстан облысының прокуроры Серік Қараманов ІІ 
дәрежелі «Даңқ» орденімен марапатталды.

Орденмен  марапатталды



2
oral_oniri@inbox.ru

АҚПАРАТ
 Сенбі,  9  мамыр 2015 жыл

Қымбатты отандастар! 
Құрметті сардарлар мен 
сарбаздар! Отан қор-

ғаушылар күні және Ұлы Отан 
соғысының 70 жылдығы барша-
мызға құтты болсын! Біздің әс-
керіміз ұлан-ғайыр даламыздың 
әр сүйем жерін қапысыз қорғауға 
қабілетті. Біз бабаларымыздың ер- 
лік жолын қастерлеп, елдік жо- 
лын жақтаған ұрпақпыз. Қанымыз-
ға сіңген қастерлі борышты ан-
тына адал ерлеріміз қазір де абы- 
роймен атқаруда. Ер-азамат үшін 
туған жердің тұтастығын, туған 
елдің тыныштығын күзетуден ас- 

7 мамыр мемлекеттік мереке - Отан қорғаушылар күні мен Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңістің 70 жылдығына арналып астанадағы «Қазақ елі» алаңында өткен әскери шеруде 
ҚР Президенті, ҚР Қарулы күштерінің Жоғарғы Бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
барша қазақстандықтарды мерекемен құттықтады.

қан абырой болмаса керек! Сіз- 
дердің қызметтеріңіз ел тәуелсіз-
дігінің және халқымыздың бола-
шақ сенімінің кепілі.

Біз 20 жылдығын атап өтіп жат- 
қан Ата Заңымыздағы алғашқы 
сөздер «Біз Қазақстан халқы» деп 
басталады. Бұл – көпұлтты халық 
бірлігінің баянды формуласы. 
Біз ең басты құндылықтарымыз- 
ды мәңгілік сақтауымыз керек. Бұ-
лар: тәуелсіздік, бейбітшілік жә- 
не қоғамдағы тұрақтылық. Бар-
лық мемлекеттік институт пен әр-
бір қазақстандықтың парызы осы 
құндылықтарды қорғауда болуы 

Әсерлі  өткен
әСкеРи шеРу

тиіс. Оны қорғаушылардың бірін- 
ші қатарында біздің даңқты Қару-
лы күштеріміз тұр. Жоғарғы Бас 
қолбасшы ретінде мен еліміздің 
әрбір әскери қызметкеріне үндеу 
жасаймын. Сіздерге жоғары мис-
сия жүктеледі. Ол – Қазақстанның  
тәуелсіздігін және біздің азамат-
тарымыздың тыныштығын қорғау. 
Осынау қасиетті борыштарыңыз-
ды абыроймен атқарыңыздар!    

Қымбатты қазақстандықтар! Елі-
міздің шебі бүтін, шекарасы берік 
болсын. Отанымыз тыныштыққа 
бөлене берсін. Мәңгілік еліміз мыз-
ғымас бейбітшілікте болсын. Бай- 
 рағымыз биікте желбіреп, абыро-
йымыз асқақ болсын. Айбынды ар- 
миямыз жасасын! Қазақстан жа-
сасын! Ура!», - деді Н. Назарбаев 
сөз соңында.

Айта кетейік, бұл шеруге Қа- 
рулы күштеріміздің әскери қыз-
метшілері мен әскери техникасы 
рекордтық көлемде тартылған. 
Қорғаныс министрлігінің мәліме-
тіне сүйенсек,  шеруге 5 000-ға 
жуық әскери қызметші, 200 дана 
қару-жарақ пен әскери техни-
ка, әскери авиацияның 70 ұшағы 
мен тікұшағы қатысты. Сонымен 
қатар ҚР Қарулы күштерінің тех-
никасынан тыс, Ұлы Отан соғысы 
уақытындағы армия мен қару-
жарақ түрлері де көрсетілді.

Шерудегі жаяу тізбектер легін 
армия генералы Сағадат Нұрма- 
 ғамбетов атындағы “Жас ұлан” 
республикалық мектебінің бара-
баншылары ротасы бастады. Олар- 
дың соңына ілесе Ұлы Отан соғы- 
сы уақытындағы әскери киім үлгі- 
сіндегі үш шерулік топ жүріп өтті. 
Бұл ретте, бірінші топ Ұлы Отан 
соғысы кезінде құрамында біз- 
дің жерлестеріміз соғысқан 72 
гвардиялық атқыштар дивизия-
сының жауынгерлік туының кө- 
шірмесін  ұстап  өтті.

Салтанатты сапты ҚР Қорғаныс 
министрлігінің, Құрлық әскерле-
рінің, Әуе  қорғанысы күштерінің 
және Әскери-теңіз күштерінің 
офицерлерінен құралған шерулік 
топтар жалғастырды. Аэроұтқыр 
әскерлерінің, теңіз жаяу әскер-
лерінің, бітімгершілік күштерінің, 
арнайы мақсаттағы роталар, әске-
ри қыз-келіншектерден құралған 
роталар, әскери полиция ротала- 
ры  да  шеруде  сап  түзеді.

Шеруге қатысатын әскери тех- 
никаларға тоқталсақ, тарихи әс-
кери техникалардың тізбегін өз-
дігінен жүріп өтетін «Т-34» танкі, 
«ЗиЛ-157» сүйреткен «ЗИС-2» зең-
біректері және «М-30» гаубица-
лары, аты аңызға айналған БИ13 

РС-30 “Катюша” техникалары бас- 
тады. Сонымен қатар “Максим” 
пулеметі, РПД (Дегтяреа қол пуле- 
меті), ППШ (Шпагин тапанша-пу-
леметі) де шеруге қатысушылар  
назарына  ұсынылды.

Заманауи техникалар шеруін 
басқарылатын қарумен жарақ- 
тандырылған «Т-72Б» танкі баста-
ды. Бұдан өзге,  алаңда танктерді 
қолдау жауынгерлік машинала-
ры, соңғы жылдары қазақстандық 
армияның сапына қосылған жа-
уынгерлік машиналар, “Солнце-
пек” жаяу әскер жауынгерлік ма- 
шиналары, «БТР-82» бронетранс-
портерлер, «Д-30», “МСТА” гауби-
цалары, «КамАЗ», автокөліктері 
“Тигр” броньды көліктері, “Кор-
ба” жауынгерлік барлау көліктері 
және басқа да заманауи әскери 
техникалар жүріп өтті.

Шеруде авиашоу ерекше бол-
ды. Майдандық, әскери-көліктік 
және армия авиациясының «Су-
25», «Су-27», «Су-30», «МиГ-29», 
«МиГ-31», «МиГ-27», «Ан-26», «Ту-
134», «Ту-154», «С-295» ұшақтары, 
сондай-ақ «Ми-8», «Ми-17», «Ми-
171», «Ми-26», «К-32» және «ЕС-
145» тікұшақтары көкке көтерілді. 

«Қазақпарат»

«

Салтанатты шарада аудан әкі- 
мі Нұрлан Бекқайыр батыр-
дың есімі ұрпақтардың есін-

де мәңгі қалатынын жеткізіп, ауыл- 
дастарды Жеңіс мерекесімен құттық- 
 тады. Мұнан соң аудан әкімі мен со- 
ғыс және еңбек ардагері Жұмат Сәр- 
 сембиев ескерткішті ашып, гүл шоқ-
тарын қойды. Батырмен ұзақ жыл 
қызметтес болған дербес зейнеткер 
Шәріп Хайруллин ол жәйлі тағылым-
ды естеліктер тиегін ағытты. Батыр- 
 дың ұрпақтары игі іске өз ризашы-
лықтарын  жеткізді.

Тұрарбек ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ,
 Жалпақтал ауылы,

Қазталов  ауданы

– Ұлы Жеңіс мерекесіне орай  
«70 жылдыққа 7 игі іс» атты шара- 
 ларды қолға алдық. Соған байла- 
нысты майдангерлерге, тыл еңбек-
керлеріне арнап конференция, кеш, 
фестивальдар өткіздік, жинақтар  
шығардық, ескерткіш тақталар ор- 
наттық және мұражайда панора-
малық көрініс жасақтадық. Бұл іс-
терге аудан әкімдігі, ардагерлер ке- 
 ңесі, қоғамдық ұйымдар, мемлекет-
тік мекемелер ұйытқы болды, – деді 
аудандық мәдениет, тілдерді да-
мыту, дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің басшысы Жақсылық Би-
сенғалиев.

Бұл панорамалық павильонның 
авторы – жергілікті суретші Төле- 

Батырдың  мүсіні

«Жәнібек  соғыс  жылдарында»
Жәнібек аудандық мұражайында дәл осындай тақырыпта 

панорамалық павильон жасақталды.

бек Шұғайұлы. Оның айтуынша, па- 
норамада 1942 жылдың күз мау-
сымындағы Жәнібек ауылы бейне-
ленген. Мұрағат деректері бойын- 
ша дәл осы уақытта ауылға жау 
ұшақтары 500-ден аса бомба таста-
ған. Соның кесірінен 93 жауынгер 
мен көптеген ауыл тұрғындары қа- 
за болған. Вокзал, су мұнарасы, те- 
міржол сынды нысандар отқа ора-
нады. Әуе шабуылынан қорғану 
үшін Жәнібекте зенитті-пулемет бө-
лімшесі жасақталған. Панорамалық 
павильонда осының бәрі көрініс 
тапқан.

Жалпы, Жәнібек ауданынан 3602 
адам соғысқа аттанып, оның 2341-і 
оралмады.

Сәкен  МҰРАТҰЛЫ

мамырдың 7-сі күні 
Жалпақтал мәдениет 
үйінің алаңында Кеңес 
Одағының Батыры ахме-
дияр Хұсайыновтың мүсіні 
орнатылды.  Шараға ауыл 
тұрғындары, батыр ата-
мыздың ұл-қыздары, тума-
туысқандары қатысты.
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еЛ-ЖҰРТ

Зинен Қадыров 1924 жылы қаң-
тардың 21 жұлдызында Сырым 
ауданына қарасты қазіргі Шолақ 
Аңқаты округінің маңайындағы 
Айдар деген жерде дүниеге ке-
ліпті. Тоғызыншы сыныпты аяқта-
ған соң №117 жылқы зауытында 
жылқышы болып жұмыс істеген 
ол 1942 жылдың тамыз айында 
майданға аттанады. Сол кезде 
оның жасы 18-ге енді ғана толған 
екен. Зинен Қадыров ең алғаш 
46-полкке түсіп, Орынбор түбінде 
әскери дайындықтан өтеді. Кейін 
Белгород, Харьков қалаларын жау- 
дан азат етуге қатысқан. Соғыс 
аяқталғанша от пен оқтың орта-
сында жүрген Зинен ата сонау 
1945 жылдың күзінде Жымпитыға 
оралыпты. 1954 жылдан бастап 
31 жыл бойы «Правда» газеті 

атындағы совхозда Құспанкөл бө-
лімшесінің меңгерушісі қызметін 
атқарған. Бүгінде атамыз қалада 
өзіне арнайы берілген жайлы 
үйде, бала-келіні Бақытжан мен 
Бақыттың қолында тұрып жатыр.  
10 немере, 21 шөберенің атасы 
болған Зинен атаның тілейтіні тек 
қана тыныштық. Балаларының ба- 
 қытына бөленіп отырған ата өзін 
мерекесімен құттықтап келгендер-
ді жарқырай қарсы алып, оларға 
сұрапыл соғыста өзі куә болған 
оқиғалар жөнінде әңгімеледі. 

Кездесу соңында мекеме қыз-
меткерлері Мұрат Байменов пен 
Қуаныш Шарафутдин және Серік-
қали Канапин соғыс ардагеріне 
мерекелік сый-сияпат жасады.   

Өз тілшіміз

Ардагерге  – сый-сияпат
Батыс Қазақстан облыстық энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасының басшылығы 
Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында Ұлы Отан соғысының 
ардагері зинен Қадыровтың үйіне барып, мейрамымен 
құттықтады.

– Қазақстан Республикасының 
Президенті, еліміздің Қарулы күш-
терінің Бас қолбасшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев: «Тәуелсіздік жылдары 
мемлекетіміз кәсіби әскерімізді қа-
лыптастырып, елдің барлық мүд- 
десін ескеретін, халықты қорғауға 
арналған әскери доктрина қабыл- 
дады. Біздің қасиетті жерімізді 
әуеде де, жерде де, суда да қор-
ғауға зор мүмкіншілігіміз бар. Қа- 
зіргі таңда  еліміздің Қарулы күш-
тері сақадай сай, алдарында тұр-
ған міндеттерді әрқашан мүлтіксіз 
орындауға дайын болулары қа- 
жет. Бұл мемлекеттің Қарулы күш- 
терінің алдына қойған басты мін-
деті», – деген болатын. Бүгінгі таң- 
да еліміздің қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету үшін барлық жағдай жа- 
салған. Қайта жаңғыртудан өтіп, 
жасақталған, жоғары білімді де  
білікті әскеріміз бар. Елбасымыз-
дың Қазақстанды әлемдегі ең да- 
мыған 30 елдің қатарына қосу 
жөніндегі тапсырмасын орындау 
үшін қауіпсіздігімізді  қорғаудың 
маңызы  айрықша. Осы мақсатқа 
батысқазақстандықтар да өз үле- 
сін қосуда. Каспий теңізінде біз-
дің өңірімізде құрастырылған, қа-
зіргі заманауи талаптарға сай, ел 
тыныштығын күзетіп жүрген 23  
кеме – соның айғағы. Әр мемлекет 
өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету- 
ге үлкен көңіл бөледі. Елдің бос-
тандығы үшін сонау замандардан 
бері көптеген отандастарымыз 
жанын пида етті. 1941-1945 жыл-
дары Ұлы Отан соғысына аттанған  
қазақстандық бауырларымыздың 
жартысынан астамы соғыста  көз 
жұмды. Олардың ерліктері елдің 
болашағын жақсартуға арналды. 
Біздер, яғни кейінгі ұрпақ, оны еш 

Сардарлар  мен 
  сарбаздар  мерекесі

7 мамыр – Отан 
қорғаушылар күні Орал 
қаласындағы абай ала-
ңында  кең көлемде атап 
өтілді. мерекеде өңіріміз- 
дегі әскери бөлімшелердің 
сардар-сарбаздарына 
қоса, құқықтық құрылым-
дардың өкілдері сап тү-
зеді. Салтанатты шараға 
қатысушы соғыс және тыл 
ардагерлері мен қала тұр-
ғындарын өңір басшысы 
Нұрлан Ноғаев мерекемен 
құттықтады.

ұмытпаймыз. Қазіргі бейбіт өмір-
де де сіздер өз еңбектеріңізбен, 
күнделікті ерліктеріңізбен еліміз-
дің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп 
келе жатырсыздар. Осы игі істері- 
ңіз үшін зор ризашылығымызды 
білдіреміз. Сіздердің жүктелген 
міндетті мүлтіксіз орындап, қа- 
былдаған антқа берік екендікте-
ріңізді атқарған істеріңізден біліп 
отырмыз. Әрдайым осылай бо-
латынына сенімдіміз. Бүгінгі ме- 
рекемен құттықтай отырып, тә- 
уелсіз еліміздің аспаны ашық, ден-
деріңіз сау болсын. Алдағы уақыт- 
 та да бейбітшілік пен тұрақтылық 
жағдайында Елбасымыздың Қа- 
зақстан халқына арнаған Жолда- 
уынан туындайтын мұрат-мақсат-
тарды жоғары деңгейде орындау-
ға сақадай сай дайын болыңыздар. 
Мереке құтты болсын, құрметті ба-
тысқазақстандықтар! - деді облыс  
әкімі  Нұрлан  Ноғаев.

– Интернет-сайттарда Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 70 жыл-
дығына орай аутокөлік шеруін 
ұйымдастыруға шақырған ақпарат 
пайда болды. Осыған байланысты 
тұрғындардың назарын мына жағ-
дайға аударғымыз келеді. Ағым-
дағы заңдылыққа сәйкес, кез кел- 
ген бұқаралық шараны өткізу 
үшін, мұның ішіне аутокөлік ше-
руі де кіреді, жергілікті атқарушы 
органдардың рұқсаты керек. Рұқ-
сат алу үшін алдын ала жазбаша 
өтініш тапсырылады. Аутокөлік ше-
руін ұйымдастырған уақытта жүр- 
гізушілердің мас күйінде рульге 
отырмауы, көліктің техникалық 
жай-күйі мұқият тексерілуі тиіс, – 
дейді БҚО ІІД әкімшілік полиция- 
 сы басқармасының инспекторы 
Динара  Абдулхалықова.

Аутокөлік  
иеЛеРінің нАзАРынА!

«Жеңіс күнін мерекелеу аясында аутокөлік шеруін 
ұйымдастыру үшін жергілікті атқарушы органдардың 
рұқсаты керек» деп мәлімдеді БҚО ІІд әкімшілік 
полициясы басқармасының  басшылығы.

Инспектордың айтуынша, өт-
кен жылдарда ұйымдастырылған 
аутокөлік шерулерінде біршама 
қолайсыздықтар туындаған. Жол 
ережесін өрескел бұзатын ше-
рушілерге өзге азаматтар нара-
зы болған. «Апат қаупіне әкелу, 
жолдың қарсы бетіне шығу, жыл-
дамдық режимін сақтамау, қаз-
қатар жүрмеу, дабыл белгілерін 
жөн-жосықсыз қолдану, қаланың 
негізгі көшелерін күндіз де, түнде 
де жауып тастағаннан кейін көлік 
кептелісінің орын алуы тіркелді», 
- деді Д. Абдулхалықова.

Егер заңдылық толық сақта- 
лып, тиісті органдармен келісіл-
ген болса, полицейлер мұндай  
игі шараны өткізуге қолдан кел- 
ген көмектерін беруге әзір.  

Альбина БАЙҚонАҚовА

Салтанатты шарада Отан ал-
дындағы әскери міндетін мүлтік- 
сіз атқарып жүрген бір топ сардар-
сарбаздарға кезекті әскери шен-
мен қатар қалтқысыз қызметі үшін 
облыс әкімінің алғысхаттары та- 
быс етілді. Олардың қатарында 
ҚР ҰҰ “Батыс” өңірлік қолбасшы-
лығы қолбасшысының орынбаса- 
ры, полковник Исатай Жәрде-
мов, ҚР ҰҚК Шекара қызметі 2029 
әскери бөлімінің аға офицері, 
майор Берік Бұзаушиев, БҚО 
ҚӘЖД келісімшарт бойынша әс-
кери қызметке жинақтау бөлімі- 
нің бастығы, майор  Елена Жұма-
ғалиева бар. Бұдан соң орталық 
алаңға жиналғандар Елордада 5 
мың әскери мен 300 әскери тех-
ника қатысқан мерекелік шеруді 
арнайы орнатылған ледэкран ар-
қылы тамашалады.

нұрбек  оРАЗАЕв,
«орал  өңірі»

Суреттерді  түсірген 
Медет ДоСУМов

Шарада аудан әкімі Кәрім Жақы- 
пов сөз сөйлеп, жиналғандарды Же-
ңіс мерекесімен құттықтады. Соғыс 
ардагері Петр Старов пен мүсіндер- 
дің авторы архитектор-мүсінші Дми- 
трий Баймукашев та шараға қатысу-
шыларға  өз  тілектерін  білдірді. 

Жиынға қатысушылар мәңгілік алау мен жаңадан ашылған мүсін- 
дерге  гүл  шоқтарын  қойып,  тағзым  етті.

Гүлжан  АЯЗБАЕвА,
Зеленов ауданы

Жеңіс күні қарсаңында 
зеленов ауданына қарасты 
дариян ауылында Кеңес  
Одағы Батырлары григорий 
Чумаев, Павел Садомсков, 
Қасым ахмиров және иван  
мордасов мүсіндерінің 
ашылу салтанаты өтті.

Батырларға  құрмет

«Жәнібек  соғыс  жылдарында»



4
oral_oniri@inbox.ruCенбі,  9 мамыр 2015 жыл

СҰХБАТ

– Зейнеп апай, халқымыз
дың даңқты перзенті, сіздің қа 
йын атаңыз Бауыржан Момыш
ұлы туралы «Ноқтаға басы сый 
 маған» қойылымының премье
расын тамашаладыңыз. Қандай 
әсер алдыңыз? Бауыржан ата
ның рөлін жаныңызға жақын 
қабылдай алдыңыз ба? 

– Ата туралы кез келген қойы-
лым немесе киноны көру қиын.  
Өйткені ол кісінің әр қимыл-қоз-
ғалысы, жүріс-тұрысы, дауыс ыр-
ғағы, тамақ ішкеніне дейін көз 
алдымда тұр. Сондықтан ата ту-
ралы кино мен қойылымдарды 
«Келін емес, көрермен болып көр.  
Атаға бәрібір ешкім ұқсамайды, 
атадай бола алмайды» деп өзім- 
ді өзім қинаймын. Қойылымды кө- 
рермен ретінде айтсам, әлі де 
жонып, жөндейтін жерлері бар. 
Ал жалпы қойылым маған ұнады. 
Өйткені бұл қойылымның мақса- 
ты – атаның атын жаңғырту. Ең   
керегі  –  осы.  

– Сіз өзіңіздің «Шуақты күн
дер» атты кітабыңызда «Тұла бо 
йы қайшылықтарға толы адам 
 ның маңдайлы келіні болдым» 
деп жазасыз. Ол кісінің мінезі 
ауыр, күрделі тұлға болғанды
ғынан хабардармыз. Ұмытыл
майтын бірекі оқиғаны айтып 
берсеңіз? 

– Кез келген қыз бала түбі ке- 
лін болатынын білді. Мен де біл- 
дім.  Бірақ бірден «арыстанның 
апанына» түсіп кетемін деп ойла- 
ған жоқпын. Көпшілігі Момыш-
ұлының келінінің өмірі керемет 
деп ойлайды. Олай емес. Талай 
қиындықты басымнан өткіздім. Бі- 
рінші келген күннен-ақ қателік 
жіберіп, атаның айқайын естіген 
адаммын. Біз қолына көшіп кел- 
дік. Ол кезде 25 жаста едім. Қыз-
меттен шығып, «Қызмет қайда қа-
шар дейсің,  атаны күтуім керек» 
деп шештім. Біз келгенде ата «Сен-
дер орналаса беріңдер» деп өзі 
санаторийге кетіп қалды. Үйдің 

дауысы шықты. Шошып кетіп, жү- 
гіріп барсам, ата кабинеттің ор- 
тасында тұр. «Кім мынаны жи- 
наған? Кітаптарды сапта тұрған 
сарбаздай қақшитып қойған?»  
деп айқайлап  ұрысты. «Мен жөн- 
деп едім...» деп бірдеңе айтқан бол- 
дым. «Жөндегенің құрысын, кет,  
көрінбе көзіме!» деп айқайлады. 
Алапат айқайдан кейін аяғым да 
алға жүрмей, ілбіп басып, асүйге 
келдім. Ағыл-тегіл болып келіп 
қалған көз жасымды іркіп, ерінім- 
ді қатты тістеп алып, ваннаға ба- 
рып, суды барына ашып қойып 
жыладым. Әбден ішім босаға- 
сын есікті жайлап ашсам, баласы 
екеуі жайбарақат әңгіме  соғып 
отыр. Мені байқап, ата: «Бері кел-
гін» деді. Ақырындап жанына ба-
рып, төмен қарап тұрып кешірім 
сұрап: «Енді қағаздарыңызға тиіс-
пеймін» дедім. «Әй, балам, мой 
беспорядок, это есть лучший по-
рядок» деді ол. Түк түсінген жоқ- 
пын. Кейін білдім. Сырт көзге қо- 
бырап шашылып жатқандай кө-
рінгенімен, ол кісінің өзінің әдеті 
екен ғой. Содан соң «Жылағың 
келгенде, суды сарылдатпай-ақ 
жылай бер» деді. Ең алғашқы  кү-
нім  осылай  басталды. 

Кейде үйге келген біреулердің 
кінәсінен ұрыс естіп,  зәрем ұшып 
жүретін.  Атамен тұрған алғашқы 
жылдың алғашқы айларында үйге 
сіріңкедей  қатқан қара жігіт кел-
ді. Өзі шіреніп тұр. Арық адамның 
шіренгені қызық көрінеді екен. 
«Менің шешем Құли, мен жиен-
мін» дегесін ата: «Кірсін» деді.  
Мен асүйге барып, шай қойып жа- 
тыр едім. Бір кезде айқай естілді. 
«Не болып қалды?» деп жүгірдім. 
Әлгінде шіреніп тұрған байғұс 
атаның бөлмесінен  қарғып шық-
ты, көзі алақандай болып кеткен.  
Осындай  оқиғаларды қазір  күліп 
еске алғаныммен, дәл сол сәтте 
маған қиын болды. Үндемей құты-
ламын. Атаның керемет қасиеті – 
өзінікі дұрыс болмаса, артық ке- 

 
ешкімге  жағымпазданбасын деп 
мені әбден  пісіріп, қайраған екен.  

Менің өкінішім өте көп. Өте 
әсершіл, үгілме жүрек адаммын. 
Лезде көңілім көтеріліп, лезде 
быт-шытым шығады. Әсершілді- 
гімнің кесірінен атадан көп нәр-
сені кезінде сұрай алмадым. Ата-
дан үйренгенім, білгенімнің өзі екі 
кітапқа азық болды. 

– Ата кейде қатты ашулан
ғанда сізді «Турчанка» деп атай
ды екен...  

– Атаның «Турчанка» дейтіні – 
менің  шешем қазақ, әкем  түрік. 
Ертеде келіп, қазаққа сіңіп кеткен. 
Ата мені жақсы көрген, көңілі тол-
ған кезде «Балашка» деп еркеле-
тетін. Ол кез өте сирек. «Балам» 
десе, ол да керемет, бірқалыпты 
отырғаны, «Зейнеп» десе, жыны 
ұстай бастағаны, «Турчанка» десе, 
қаһарына мінді деген сөз. Мен- 
де басқа ешқандай атақ жоқ.  Ме- 
нің «Атаның келіні», «Қазақтың ке- 
ліні» деген үлкен атағым бар.  Ма-
ған  сол  да  жетеді. 

– Зейнеп апа, біз сізді тек 
атаның келіні ғана емес, салт
дәстүріміздің жанашыры, ұлт
тық құндылықтарымызды на
сихаттаушы этнограф ретінде 
де жақсы білеміз. Осы орайда 
салтдәстүріміздің бүгінгі наси
хатталу деңгейі қаншалықты 
екеніне  тоқталып  өтсеңіз? 

– Қазір байқайтыным, 25-ке де-
йінгі жастар ұлттық салт-дәстүрді 
білуге құлшынып тұр. Алайда те-
ледидарда ұлттық дәстүрге не-
гізделген бағдарламалар жоқтың 
қасы. Өңкей шулаған шоуларда 
әншілер ит болып, мысық болып 
елді күлдіруге тырысады. Әнші- 
нің мінген көлігі мен қырық туф-
лиін, ұйықтайтын бөлмесін  бір са- 
ғат сөз қылатын бағдарламалар 
көбейіп барады. Өткенде бір ақын 
«Мынау үш жыл бұрынғы қа-

Байқап қарасаңыздар, қырқынан 
шықпаған баланың көзі тұманда-
нып тұрады. Ал қырқынан шық-
қан соң  көзі жылтырап, жарыққа 
қарай бастайды. Қырық күнге де-
йін баланың еті мен сүйегі бірік-
пейді. Жаңа туған баланы ұстап 
көрсеңіз, сүйегі бөлек, еті бөлек 
жатады.  Алғаш босанған әйелді 
де енесі 40 күн күтеді. Ұрпағын 
ойлаған ене анасының дені сау 
болса, баланың да денсаулығы 
жақсы болатынын біледі. Сон-
дықтан бала босанып, қалжыра- 
ған әйелге күш жинасын деп, қал- 
жасын жегізіп, жас ананың қалпы-
на  келуіне  көмектескен. 

Қайтыс болған адамның қыр- 
қын неге береді? Өйткені еті мен 
сүйегі ажырайды. Жетісін, қыр- 
қын, жылын беру тек түркі халық- 
тарында бар. Сол сияқты тұсауке-
серді алсақ, қалтылдап жүрген 
кемпірлер тұсау кесіп жатады. Тәй 
басқан сәбидің тұсауын  кемпір  
түгілі, жүрісі сылбыр адамға да  
кескізбеген. Ер баланың тұсауын 
қолынан іс келетін, күш-қайраты 
бар ер адам, қыз баланың тұса- 
уын қол-аяғы балғадай, істеген 
ісін тындырып жүретін келіншек 
кескен. Тұрмысқа шықпаған, үй-
ленбеген жігітке қазақ тұсау кес-
тірмеген. Өйткені олардың жолы 
ашылмаған деп есептеген. Сосын 
қазір ала жіпті алып, кісінің ала 
жібін аттамасын деп кесіп жата-
ды. Бұл да дұрыс емес. Баланың 
тұсауын ұрлық жасамасын деп 
кеспейді ғой. Ақ пен қара жіпті ай-
қастырып, кеседі. Ақ пен қара, күн 
мен түн, жақсылық пен жамандық 
бәрі екеу. Тек Құдай ғана жал-
ғыз. Ала жіп дегеніміз тіршіліктің 
символы, өмірдегі болып жатқан 
жақсылық пен жамандық, ақ пен 
қара, күн мен түн секілді ұғым-
дарды білдіреді. Сондықтан ба- 
баларымыз жақсылықтар болған- 
да, асып-тасып кетпесін, қиын-
дықтар болғанда, басылып қалма-
сын деп сәбидің тұсауын өткір 
пышақпен кесіп жіберген. 

– Қазіргі тойлардағы белең 
алған дарақылық, Еуропадан 
келген  келеңсіз көріністерге 
көңіліңіз толмайтынын ашық 
айтып жүрсіз? Осы туралы тар
қатып айтып берсеңіз?

– Қызды шығарып салар кез- 
де қазір әкесімен қоштасады дей-
ді. Жар-жар айта ма, сыңсу айта  
ма деп тұрсам, қыз әкесімен  вальс 
билейді екен. Қай қазақ қызын  
билеп шығарып салып еді?  Қай- 
дан шыққан өнер? Бұрынғы кезде 
қыз тұрмысқа шығарда қызыл көй- 
легін шешіп, сіңлісіне қалдырған. 
Ал құрбыларына үкісін таратып 
берген.  Олар әкенің үйіндегі, оң 
жақтағы бақытты сәттерімен, қыз 
дәурен шағымен қимай қоштас-
қан. Ал қазір қыздар күйеуге шық-
қанына қуанып кететін секілді. 
Аздап болса да мұңаймай ма? Со- 
сын торт кескізіп, ата-енеге аса- 
тып, жегізетін бір пәле бар. Той-

Жазушы  Зейнеп  АХМЕТОВА:

«Кешірім сұрау тек ұлы адамдардың 

ғана қолынан келеді»

тіп жатса,  өзі менен  кешірім сұ-
райтын. Қателігі үшін келінінен 
кешірім сұрау кез келген  қайын 
атаның қолынан келмейді. Бұл да 
тектілік!

Ол кісінің әрбір  қимыл-қозға-
лысына, нені жақсы көріп, нені жек 
көретініне өзімше зерттеу жүргіз- 
дім. Солардың бәрін ұмытып қал-
майын деп жазамын.  Асүйдегі үс- 
телдің суырмасында қалың бес 
дәптерім бар. Бесеуінің де сыр- 
ты май-май болды. Ата үстелді 
тарс еткізіп ұрып, «Көзіме тура қа- 
ра!» дейтін. Ол кісінің көзіне тура 
қарау мүмкін емес.  Ол жанып тұр- 
ған өрт. Содан жайлап, иығы- 
нан асып қараған боласың. Ата- 
ның бұл әдісін кейін түсіндім. Ол 
кісі мынау қызылды-жасылды, әді- 
летінен әділетсіздігі басым дүние-
де жақсының да, жаманның да 
аяғының астында жататын төсе-
ніштей болмасын, өзін-өзі, айна- 
ласын, бала-шағасын тым болмаса 
сөзбен қорғай алатындай болсын,  

зым» деп мақтанып көрсетіп жа- 
тыр. Менің сондайда оған «Біреу- 
лер қуырып жеуге макарон тап-
пай отыр. Сен неменеге олардың 
жүйкесіне тиесің? Өзіңнің аузың-
нан ақ май аққанына  мақтанып 
отырмысың? Намыс қайда? Ұят 
қайда?» деп айтқым келеді. На- 
мыс құрыған жерде ұлт та құри-
ды. Шымкент жақта баланы 20 
күнде қырқынан шығаратын бо-
лыпты. «Бұларың не?» десе, «Күн 
мен түнді қосып санаймыз» дейді. 
«Олай болса, күн мен түнді қосып 
санап, келіншектеріңді төрт жа-
рым айда тудырып алыңдар» деп 
айтып кеттім. Қырық күн деген 
қайдан шыққан? 

Қырық күн – халқымыздың  
ғасырлар бойғы өмір тәжірибе-
сінен келе жатқан нәрсе. Тіпті Дү- 
ниежүзінің денсаулық сақтау ұйы- 
мы 42 күнді жас босанған әйел 
үшін қатерлі  күн санайды. Неге? 
Өйткені қырық күнге дейін ба-
ла әлі жердің баласы емес. 

дың қақ ортасында шам өшеді. 
Тойдың ортасында шамды өшіру 
ырымға жаман. Қазақ  «Шырағың 
сөнбесін!» деген ғой. Қыруар ақ- 
шаға сатып алынған сол торт үс- 
телдің үстінде былжырап, босқа қа-
лады.  Осы қайдан шыққан дүние? 
Одан да аталар мен әжелер отыр-
ған жерге келін шай құйса жа- 
распай ма? Бұрын келіншайда 
әжелер сақинасын кесеге салып, 
«Көсегең көгерсін, біз сияқты ақ 
самайлы бол, мынаны итаяғыңа 
сал» деп береді. Ол – «Тұңғыш  ба- 
лаңды қырқынан шығарғанда кү-
міс сақинаны суға сал»  деген ті- 
лек. Қазіргі асабалардың ісі де  
қанбазар, бизнес. Келіннің әр сә- 
лемі сатулы.  «Аздау салсаң, мынау 
сараңдау болып кетті» деп өлең-
ге де қосып жатады. Ал келін кү-
йеуінен жасы кіші адамға сәлем 
салмайды. Әр ырым, әр салт әр 
ұлттың өзіне ғана жұғысты. Өйт- 
кені ол ғасырлар бойы қайтала- 
нып келіп, үлкен энергетикалық 
күшке айналып кеткен. 

– Зейнеп апай, Жайық бо
йынан қандай әсер алып атта
нып  барасыз?   

– Қазақ айтады ғой, «Бұл күнге 
жеткен де бар, жетпеген де бар» 
деп. Үйінің қасынан қырық қа- 
дам аттап шыға алмай отырған 
адамдар қаншама. Оған қараған-
да, атаның биік рухы, қасиетті ар- 
уағының арқасында Жайық өңі-
ріне табаным тиді. Атаны жақсы 
көрген халықтың шарапатының 
ұшқындары маған да жетіп жатыр. 
Айналып келгенде мені халықтың 
өзі тәрбиеледі. Атаның атына кө-
леңке түсірмесем екен, алты Алаш-
тың ардақтысы болған, ұлтының 
ар-намысын ту еткен адамға ла-
йықты келін болсам  екен деп ты-
рыстым. Әлі сол тырысып келе жа- 
тырмын. Арысы атадан, берісі Бә-
кеңнен қалған ұрпақтарыма да 
атаға сай болуды насихаттап ке-
лемін. Мені «Атаның келіні» деп 
аялап, құрмет көрсеткен Ақ Жа- 
йық  жұртына  ризамын. 

Сұхбаттасқан 
Гүлжамал  ЖоЛДЫҒАЛИ,

«орал өңірі»

іші бос. Ақтап-сөктеп, тазалап  
қойдым.  Бірақ атаның кабинетіне 
кіріп көрмеппін. Кіргенде байқа- 
ғаным – мен ойлағандай керемет 
кабинет емес. Тағы бір таңғалға- 
ным, еденнен төбеге дейін бір ке- 
реге түгел кітап екен. Қуысқа та- 
ман атаның төсегі қойылыпты. 
Ортада тұрған үлкен үстелдің 

үсті қобырап жатыр.  Пысықты-
ғым ұстап, жым-жылас қылып 
жинап тастадым. Үстелдің үс-

тіне жазу машинкасы мен 
ақ қағазды ғана қал-

дырдым. Бірнеше 
күннен соң есіктің 
қоңырауы шырыл-
дады. Тез барып аш- 
тым. Ата: «Қоныс-
тарың құтты бол-
сын!» деп кіріп кел- 
ді. Мен асүйге жү- 
гірдім. Бір кезде  
атаның тау қопа- 
 рардай күркіреген 
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ЖеңімПАздАР

Кешегі қан майданда қас 
дұшпанға қасқайып қар-
сы шапқан ерлердің 

бірі – Шәріп Ахметов. Ол біздің 
бұрынғы Чапаев ауданының бұ-
рынғы Шалқар ауылында 1902 
жылы дүниеге келеді. Сауатын 
ауыл молдасынан ашады. Уақыт 
өте Қазан төңкерісінен кейін Ком-
вуз-ды бітіреді. Көшім каналының 
құрылысына қатысады. Тайпақ 
аудандық партия комитетінде 
жауапты жұмыс атқарған. 41-дің 
мамыражай маусым айында ке-
зекті еңбек демалысында Орал 
қаласында жүрген. «Соғыс!» - де-
ген суық хабар сарт ете қалады. 
Демалыс жайына қалды. Құстай 
ұшып, Тайпаққа жетті. Аудан хал-
қының да қабақтары түсіп кет-
кен. Бұрынғыдай жарқылдаған 
жүздерге қайғы, мазасыздық ор-
наған. Шілде айында майданға 
аттанды. Жан-жақтан жиналған 
жігіттерді Башқұртстанның Стер-
литамак қаласына жинап, әскер 
ойындарына үйрете бастады. Екі 
ай жаттығудан кейін Шәріпті бір-
ден майданға жөнелтпей, оны 
әскерге жаңадан алынғандарды 
соғыс тәсілдеріне үйретуге қалды-
рады. Содан кейін ғана соғысқа 
кіреді. Политрук ретінде жалын-
ды сөздерімен жауынгерлерді 
жеңіске жігерлендіріп қана қой-
май, талай шайқаста сарбаздарды 
шабуылға бастап, талай қырғын-
нан аман шығады. Үйге, соңында 
қалған жары Сағидаға жазған бір 
хатында үлкен мерекеге әзірле-
ніп жатырмыз депті. Ол, сірә, Ста-
линградтың түбіндегі Паулюстің 
армиясымен шайқасатын шешуші 
бір күнді меңзегені сияқты. Со-
дан қайтып, жауынгерден хат кілт 
үзіледі. Сонда не болған? 

«Рота командирінің саяси жұ-
мыстар жөніндегі орынбасары, 
политрук Шәріп Ахметовтердің 
ротасына 1942 жылдың 31 қазан-
ға қараған түнінде мынандай 
әскери міндет жүктеледі. 87-ат-
қыштар дивизиясына қарасты 
1-ротаға өзеннің жау бекінген оң 
жағалауына шұғыл өтіп, Сталин-
градтың солтүстіндегі Латошкин 
деревнясын басып алып, батыс 
беткейіне қарай тастай бекініп, 
сол плацдармды ұстап тұруға жә-
не жаудың күшін қаладан өзіне 
аударып, құрта беру тапсырыл-

«Вызываем  огонь  
нА СеБЯ!» 

ды. Десантшылар өзеннен өте 
бергенде, жарқырауық ракетала-
рын аспанға қайта-қайта «ілген» 
фашистер байқап қойды-ау, жар-
қабаққа бекінген жау пулеметі 
сақылдап қоя берді. Рота коман-
дирі, лейтенант Иванов қасында-
ғы жүгіріп келе жатқан сержантқа 
айқай салды. – Сержант Хрупин, 
қабақтағы пулеметтің үнін өшір!.. 
Көп кешікпей, гранаталардың 
гүрс-гүрс жарылған даусы жетіп, 
пулеметтің өңешіне құм құйыл-
ды. Жоғарыдағы жау окопынан 
автоматтар да абалап жатыр. Шә-
ріптің қасында жүгіріп келе жат-
қан жауынгерлердің бірі «мен 
жараландым» - деп айқайлап жі-
берді. Шәріп жүгіріп келе жатқан 
бетінде гранатаны лақтырып жі-
беріп, жарылыстан кейін жау тран-
шеясына секіріп түсті. Бұлар бір-
бірін қараңғыда абайсызда атып 
алмаулары үшін сол қолдың білегі-
не ақ шүберек байлап алған. Қаша 
жөнелген екі фрицті бірден бай-
қап, сол жерде қысқа очередпен 
сұлатты... Латошкин деревнясы-
ның сұлбасы анық көріне бастады. 
Бір үйдің қасында жау танкісін, 
оған қарай, үйден атып шығып, 
жанұшыра жүгірген танкистерді 
байқап қалды. - Құтылмайсыңдар! 
- деп автоматының шүріппесін 
тістене басып жіберіп, - Жарыл-
қасын, граната! - деп айқай сал-
ды. Жарылқасын Кеңгірбаев өзі-
нің жерлесі - оралдық, Калинин 

атындағы колхоздың жігіті еді. 
Құлаштай лақтырды. Танк отқа 
оранды. Политрук Ахметов одан 
әрі пулеметтен оқ жаудырып, 
танкілерді қалқалап жүгірген 
жаудың жаяу әскерінің қатарын 
сиретіп тастады. Атыстың ара-
сында «Рота командирі ауыр жа-
раланды!» - деген дауыс политрук 
Ахметовтің құлағына талып жет-
ті. Политруктің «Рота! Бұйрықты 
тыңда! Отан үшін! Сталинград 
үшін алға-а-а!» - деп айқай салған 
дауысын десантшылардың қуат-
ты «Ура!!!» деген үні іліп әкетті... 
Жай оғындай жарқылдаған біздің 
жауынгерлер жауды үш жақтан 
қыспаққа алып есеңгіретіп таста-
ды. Олар шегініп құтылмақшы 
болды. Бұл кезде жарық түсіп қал-
ған еді. Бағанадан дивизияның, 
құрығанда полктің қоршауында 
қалдық деп ойлаған жау тез есін 
жиды. Сөйтсе, «орыстардың» де-
санты бір ротаға жетер-жетпес 
қана екен. Жаудың бір батальон 
солдаты 12 танкінің қолдауымен 
қарсы шабуылға көтерілді. Жағ-
дай минут сайын қиындап бара 
жатты. Әбиүр болғанда, Волганың 
сол жағалауындағы, яғни арғы 
беттегі біздің шептен «Катюша» 
аспан мен көкті тітіретіп екі залп 
беріп, оған зеңбіректер қосылып 
төніп келген жау шебінің астан-
кестеңін шығарды. Фашистер 
кейін лықсыды... Шамалы уақыт-
тан кейін олар тағы шабуылға 
көтерілді. Десантшылардың сол 
жақ қанатындағы пулеметте Шә-
ріптің тағы бір оралдық жерлесі, 
Шалқардың жігіті Жүсіп Меңсейі-
тов жатқан еді. «Оларға керегі 
осы!» деп тістене айқайлап, гашет-
каны басып-басып жіберді. Одан 
әрі шабуылға көтерілген жігіттер 
фашистерді біраз жерге дейін 
тықсыра қуды. Алайда жаудың са-
молеттері ұшып келіп, бомбалай 
бастағасын, десант кейін шегініп, 
өздерінің окоптарына қайтадан 
бекінулеріне тура келді. Шәріп 
жараланғандарды кейін жөнелтіп, 
қаза тапқандарды жерлегеннен 
кейін ротаның жартысы ғана қал-

ғанын анықтады. Оқ-дәрі мүлдем 
біткен, ротаның қару ұстайтын 
жауынгерлері штыктарын қолға 
алып, өліспей-беріспеуге тас-тү-
йін әзірленді. Бұған дейін жауды 
траншеяларынан қуып шыққанда, 
офицерлердің блиндаждарында 
олардың қарулары, киімдері тіп-
ті шараптарына дейін қалыпты. 
Жандарын сауғалап, тастай қашса 
керек. Жаудың өздерінің қарула-
рын өздеріне қарсы жұмсап, біз- 
дің жауынгерлер оларды тағы 
да біраз шығынға ұшыратты. Де-
сантшылар осылайша күші басым  
жаумен төрт күн бойы айқасты. 
Волганың арғы бетінен қару-жа- 
рақ жеткізу өте қиынға түсті. Ара-
да төрт күн өткенде ғана барып, 
өзеннің арғы бетінен ІІ ротаның 
командирі И. Соков бастаған 50 
жауынгер қару-жарақ, оқ-дәрі, 
рация алып, жауған бомба мен 
бораған оқтың астынан зорға 
өтіп, Шәріптің жігіттеріне қосыл-
ды. Жау Сталинградқа қарай ба-
ғыттағалы жатқан басты шабуы- 
лын десант тобына бұрып, соқ- 
қыларын бұрынғыдан да үдетті. 
Ат төбеліндей ғана десантшылар-
ды құрсаулай қоршап, бомбаның 
астына алып, оқ, снаряд, мина 
жаудырып, қоршаудың шеңберін 
тарылта берді, тарылта берді. Оқ біт-
ті, тірі қалғандардың бәрі де жаралы, 
қолма-қол айқасқа жараулары екі 
талай... «Әрі қарай не істейміз?..» 
Соков жауынгерлерге жағалай көз 
тастады. «Рация істеп тұрғанда, 
артиллеристерден біздер жатқан 
шаршыға оқ жаудыруын сұра- 
йық!» - деді десантшылар бір-
ауыздан. Командир де жігіттерінің 
осылай дерін біліп еді... Сәлден 
кейін рация арғы бетке «Вызы-
ваем огонь на себя!» - деген суыт 
хабарды ашық текстпен үсті-үс-
тіне жөнелтіп жатты... Волганың 
арғы бетіндегі ІІІ артдивизион-
ның зеңбірекшілеріне десантшы-
лардың соңғы тілегін орындау 

оңайға соқпады. Бірақ басқа жол 
жоқ еді. Қоршауда қалған десант 
жау қолына түспей, осылайша қа-
һармандықпен қаза тапты...»

Политрук Шәріп Ахметов құ-
рамында болған десантшылар-
дың соңғы ерлігін өзі де соғысқа 
қатысушы офицер Дмитрий Ша-
балов кейін осылай деп жазған  
еді. Оны Шәріптің қызы Нұржа-
малға өз қолымен қолтаңба жа- 
зып сыйға тартыпты. 

Қырық жасында ерлікпен қаза 
тапқан политрук Шәріп Ахметов-
тің соңында қалған тұяғы Максим 
Шәріпұлы кезінде Бүкілодақтық 
онкологиялық ғылыми-зерттеу ор-
талығының белді ғалымы болды. 
Қызы Нұржамал Шәріпқызы да –  
ұзақ жыл Ақтөбенің денсаулық 
сақтау саласында жауапты қыз-
мет атқарып, «Денсаулық сақтау 
ісінің үздігі» атағының иесі атан-
ған жан. Қазір Ақтөбеде тұрады. 
Ал батырдан қалған осынау ұл-
қызының еліміздің елеулі азама-
ты мен азаматшасы болып өсуі-
не оның жары марқұм Сағида 
апамыздың сіңірген еңбегі зор. 
Ержүрек политруктің қолын жет-
кізуге үлгермеген армандарын, 
алға қойған мақсаттарын түбіне 
жеткізіп орындаған да сол бір  
аяулы жан еді.

Ал атасы Шәріп Ахметов жай- 
 лы, өзі де соғысқа бастан-аяқ қа-
тысқан офицер Дмитрий Шаба-
ловтың осынау мақаласын «Орал 
өңірі» газетіне жолдаған шөбере- 
 сі Мәдина Жолғалиева еді. «Атам 
Шәріппен бірге қаза тапқан де- 
сантшылардың ішінде Батыс Қа-
зақстан облысынан Жүсіп Мең-
сейітов пен Жарылқасын Кең-
гірбаевтың есімдері аталыпты. 
Бәлки, олардың ұрпақтары бар 
шығар?..» - депті. Біз мақаланы тәр- 
жімалап, оқырмандарымызға жет-
кізуге асықтық...

Есенжол ҚЫСТАУБАЕв

алдыңғы толқын ағалары-
мыздың Жеңіске жеткеніне 
тура бүгін 70 жыл толды. 
Қазақ арасында екінші 
дүниежүзілік соғыстың жа-
лынына шарпылмаған әулет 
кемде-кем шығар. Сондай 
шаңырақтың бірі менің атам 
Бердіғалидың отбасы бола-
тын. «Сәтек деген бір балам 
соғыстан қайтпай, хабарсыз 
кетті» деп отыратын атам. 
Пәлен жерде қаза болды, 
түген жерге жерленді деген 
нақпа-нақ хабар болмаған 
соң, әке жүрегі ұлын өлдіге 
қимай жүреді-ау, шамасы. 
1974-75-ші жылдарға дейін 
еш дерек болмаған соң 
үмітті үзіп қойғанбыз.

Бір күні Қазталов аудандық 
ардагерлер кеңесінің басшысы 
Уәлиолла Әбішев телефон соғып: 

«Атаңның соғысқа кеткен баласы 
бар ма еді?» - деп сұрады. Мен бар 
екенін, аты-жөнін айттым. Олай 
болса, мен ол кісінің жерленген 
жерін ғаламтор (интернет) арқы-
лы іздестіріп, тауып отырмын. Вол-
гоград облысы, Клетский ауда-
ны, Распопинская станицасында 
жерленіпті. Біздің аудан басшыла-
ры мамыр мейрамдарының қар-
саңында бір топ ардагерлерді ту- 
ристік сапармен апарып келмек- 
 ші, сен қалай қарайсың? - деді.

«Балам хабарсыздардың қата-
рында кетті-ау, өлі-тірісін де біле 
алмадық» деп қамығып отырған 
атамның бейнесі көз алдыма елес-
теп кетті. «Барайын», дедім мен 
бірден. «Олай болса, тізімге сені де 
қосамын», деді Уәкең. Осындай де-
легация Бөкей ордасы, Жәнібек 

аудандарынан да барды.
Әкемнің ағасы Сәтек Бердіға-

лиевтың жатқан жері Волгоград  
қаласынан 240 шақырымдай жер- 
де екен. Сондықтан мен делега-
цияға өз машинаммен еріп шық-

тым. Волгоград қаласындағы 
«Қазақстан мұрасы» деп атала-
тын қайырымдылық қоғамының 
басшысы Ахметов Айболат атты 
жігіттің бастауымен ағамыз жер-
ленген ауылға да жеттік. Округ 

басшыларының қабылдауында бо- 
лып, біраз мәліметтерге қанық-
тық. 1942  жылдың 19-23 қараша-
сы арасында жоғарыдағы аталған 
станица үшін қиян-кескі шайқас 
болыпты. Ағамыз сол шайқаста қа-
за тауып, бауырластар зиратына 
жерленген.  Аты-жөні жазулы. Сол 
шайқаста 600-дей қазақ жауын-
гері қаза болған, бәрінің де есімі 
мемориалды тақтаға жазылып-
ты. Сәтек ағамыз жатқан жерге 
туған жерінің топырағын салып, 
дұға оқып қайттым. Осы сапарға 
мүмкіндік жасаған, Қазталов ау-
данының басшыларына және туыс-
қанымның жатқан жерін тауып 
берген Уәлиолла Әбішев мырзаға 
біздің әулеттің алғысы шексіз.

Хатимолла  БЕРДІҒАЛИЕв,
Қазақстан 

Републикасының еңбек 
сіңірген   қайраткері,

Қазталов  ауданының  
құрметті  азаматы 

73  жылдан  соң  табылды

«Кешірім сұрау тек ұлы адамдардың 

ғана қолынан келеді»
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Кеше 
қаламыздағы абай 
алаңында «Ұлы 
Жеңіс алауы» атты 
театрландырылған 
концерт өтті. Бұл ша-
раны соғыс ардагер-
лерімен бірге облыс 
әкімі Нұрлан Ноғаев 
та тамашалады.

«Ұлы  Жеңіс  алауы»

Құрметті әріптестер, қадірлі майдангерлер және
 «Жайықжылуқуат» АҚ ұжымы!

Сіздерді Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерекесімен құттықтаймын! Соғыс жылдарының 
қайғы-қасіреті, оның жеңісі алыстағанымен, оған өз өмірлерін, денсаулығын қиғандар, Ұлы 
Жеңіске барлық күшін салғандар әлі естен кетпес. Сіздер көрсеткен ерен ерлік, өшпес 
қайсарлық мәңгі ұмытылмайды. Соғыстың сұрапыл отына түсіп шайқасқан жауынгер-
лерге, жанын пида қылған жандарға және Жеңіске үлес қосқан тыл ардагерлеріне тағ-
зым етеміз. 

Сіздерге талмас күш, ұзақ ғұмыр тілеймін. 
Құрметпен: нұрлыбек КИРЕЕв,

«Жайықжылуқуат» АҚ бас директоры 70 жыл

Шара соғыс құрбандарын бір 
минут үнсіздікпен еске түсірумен 
басталды. Содан соң мектеп валь-
сі ойналып, алаң төріне жастар 
шығып билеп, алаңсыз бейқам 
шақтың көрінісін келтірді. Осы 
бір мамыражай тірлікті соғыс құ-
йыны келіп бұзды. Көктен бом- 
ба тасталып, снарядтар жарылды. 
Ер-азамат атаулы Отан қорғауға 
аттанды. Аналар мен қыз-келін-

шектер қош айтысып қала барды.
Жиналған жұртшылық облыс-

тық қазақ драма театрының әр-
тістері дайындаған «Қан майдан» 
атты көріністен үлкен әсер алды. 
Әсіресе, Бауыржан Момышұлы 
мен Василий Клочковтың моно-
логтары ерекше тебірентті. Ха-
лықтық «Ақжайық» би ансамблінің 
орындауындағы «Әлия-Мәншүк», 
«Назерке» би ансамблінің «Тырна-
лар» композициялары да көпші-
ліктің ықыласына бөленді.

Соғыс жылдары облысымыз-
дың экономикасы қайта құрылым-
далғаны белгілі. Орал қаласына 
Украина мен Ресейден қорғаныс 
мақсатындағы 14 зауыт-фабрика 
көшіріліп, қысқа мерзім ішінде 
бұл өндіріс ошақтары қайта іске 
қосылды. Онда оқ-дәрі, қару-жа-
рақ жасалып, әскери техникалар 
жөндеуден өткізілді. Жауынгер- 
лер үшін тон, басқа да жылы 

киім-кешек тігіліп, байпақ басыл-
ды. Алаңға шыққан «Қазақстан-
нан майданға», «Бәрі де майдан  
үшін!», «Бәрі де Жеңіс үшін!» де-
ген ұрандар жазылған жүк кө-
ліктері сол қиын-қыстау кезеңді 
көпшіліктің көз алдарына әкел-
гендей болды.

Қолдарына қызыл ту ұстап 
шыққан хореографиялық ұжым-
дар «Рейхстагты алу» компози-
циясы арқылы халықтың арманы 
болған - Ұлы Жеңіс күні жетке- 

нін әсерлі бейнелеп шықты.  
Одан соң жеңімпаз-жауынгерле- 
 рді қарсы алу көрінісі ұлттар дос-
тығы арқылы бейнеленді.

№1 және №3 балалар саз мек-
тептерінің шәкірттері дайындаған 
«Прадедушка» әні мен композиция- 
сы аға буын өкілдерін толқытты.

Бүгінгі тәуелсіз еліміздің, бей- 
біт заманымыздың көріністері 

«Мәңгілік ел» композициясымен 
түйінделді. «День Победы» әнімен 
өз мәресіне жеткен шара соңында 
«Ұлы Жеңіске – 70 жыл» деген жа-
зуы бар топтастырылған шарлар 
көкке ұшырылды. 

Сәкен ӘБІЛХАЛЫҚов,
«орал өңірі»

Суреттерді түсірген
Медет ДоСУМов
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Бұрыннан сәлеміміз түзу, 
таныс адамдар болған-
дықтан, тосырқамай, бір-

ден әңгіме тиегін ағыттық.
Жалпы, Есболсын ағамыз –  

1922  жылы Гурьев облысының 
№25 ауылы – Жиделі ауылдық ке-
ңесінде, «Балқұдық» кеңшарында 
дүниеге келген адам. Таубұйрат 
ауылдық кеңесіндегі Үштаған ауы-
лында оқып, білім алған. Еңбек  
жолын да өзі дүниеге келген Жи- 
делі ауылдық кеңесінде хатшы бо- 
лудан бастаған екен. Тағдыры шы-
ғар, қызыққа толып өтер жастық 
шағы Ұлы Отан соғысына тұспа-
тұс келеді. Жүрегі жігерге толы 
отаншыл жас 20 жасында, 1942 
жылдың 3 қаңтары күні Отанын 
қорғауға аттанады. Бұл құтырған 
иттей өңмеңдеп, алас ұрған неміс 
фашистерімен кескілескен ұрыс 
жүріп жатқан соғыстың ең бір ауыр 
кезі  болатын.

Бастапқыда Бугуруслан қала-
сындағы кіші командирлер даяр-
лайтын үш айлық арнаулы мектеп-
те оқып, кіші сержант атағын алған 
жас жауынгер бөлімше команди- 
рі болып тағайындалады. Кейін Ба-
лашов қаласында бөлімшесімен 
бірге бір айлық тактикалық жат-
тығудан өтеді де, 206-дивизия 
құрамында Воронеж бағытында 
кескілескен ұрысқа кіреді. Бұл кез- 
де Воронеж қаласы жау қолында 
екен. Өзеннің арғы бетінде неміс-
тің 6-армиясы, бергі жағалауда 
біздің армия, үздіксіз ұрыс жүріп 
жатады.

Майдангер ағамыз сол күндер- 
ді былайша әңгімеледі:

– ...Менің бөлімшеме көрші по-
селкеге орналасқан жау тылынан 
«тіл» әкелу тапсырылды. Арамызда 
неміс тілін білетін ешкім жоқ-ты. 
Басқа бөлімшеден немісше біле- 
тін бір жауынгерді қосып алып, 
жолға шықтық. Орманды жер. Күн 
тұман. Ағаш арасымен тың тың-
дай отырып, барынша сақтықпен 
жүріп келеміз. Кенет алдымыздан 
дыбыс естілді. Неміс барлаушы-
ларына тап болғанымызды білдік. 
Жау барлаушылары бізді байқа-

май, тым жақын келіп қалды. Бізге 
шегінетін мүмкіндік жоқ еді. Шегін-
сек, көзге түсеміз. Жағдайды шұғыл 
байыптадық та, оңтайлы орнала-
сып, неміс барлаушылары тақап 
келгенде, автоматтан оқ жаудырып 
қоя бердік. Тұтқиылдан атылған 
оқтан неміс барлаушылары бау-
дай жапырылып, тек екеуі ғана 
тірілей қолға түсті. Осы бір сәттік 
ұрыстың өзінде біздің де төрт жа-
уынгеріміз мерт болды. Жауын- 
герлік тапсырманы жауапкерші-
лікпен орындағанымыз үшін ме-
нің бөлімшеме сап алдында ал- 
ғыс  жарияланып  еді...

Жасалған ерлігінің еленгені май- 
дангер ағамызға ерекше көңіл 
күй сыйлаған екен. Бастан өткен 
оқиғаларды ықыласпен баяндай 
берді.

– Аға, бүгінгі кеудеңізге тағыл- 
ған «Қызыл Жұлдыз» ордені қан- 
дай ерлігіңіз үшін берілді? 1942 
жылы осы орденмен марапаттал- 
ғаныңызды өзіңіз білесіз бе? Бү-
гінге дейін алмауыңыздың себебі 
неде?

– Білемін, балаларым. Оқиға бы- 
лай болған еді. Біздің батальон 
шабуылға шықты. Бірақ қарсы ал- 
дымыздағы жау бекінісінен жаң-
бырша жауған оқ бас көтертпеді. 
Жау атыс ұясына мықтап бекін- 
ген. Қатарымыз уақыт өткен са- 
йын сиреп барады.

Батальон  командирі біздің 3- 
взводқа жаудың атыс ұясын жою- 
ға бұйрық берді. Біз жер бауырлап 
алға жылжыдық. Жасалған бар- 
лау бойынша бұл бекіністе жау-
дың үш пулеметі бары анықтал- 
ды. Біздің міндет – осы пулемет- 
терді  жою.

Оңтайлы сәтті күткен 3-взвод-
тың жаужүрек командирі Заха-
ренко бізді шабуылға көтерді. Көп-
теген жолдасымыз мерт болды. 
Ауыр жағдайда жаудың атыс ұя- 
сын алдық. Соңымыздағы бата-
льон шабуылға көтерілді. Әр сү- 
йем жер үшін қантөгіспен алға 
жылжып келеміз. Кенет оқ тиіп, 
қалпақтай ұштым. Есімді госпи- 
тальда жинадым. Снаряд жар-

қыншағы жауырынымды талқан- 
дап, өкпеме қадалыпты. Әскери 
дәрігерлер ота жасап, жарқын-
шақты алып  тастапты.

Осы госпитальда жатып, соң- 
ғы ұрыстағы ерлігім үшін бір топ 
жолдастарыммен бірге «Қызыл 
Жұлдыз» орденімен марапаттал-
ғанымды полктің «За честь Ро-
дины» газетінен оқып білдім. Бұл 
1942 жыл еді. Дала госпиталін- 
де ұзақ жаттым. Бірақ жарам жа-
зылып, толық сауығып кете қой- 
ғаным жоқ. Оң қолым жарақат 
әсерінен жиналмайды. Комиссия  
жаяу әскерге жарамсыз деп та- 
нып, сол жердегі әскери штаб 
мені 82 миллиметрлік минометке 
командир етіп тағайындады. Оң 
қолым мойныма асулы, ұрысқа 
қайта кірдім...

Майдангердің бұл сөзін бүгін 
қолымызға тиген КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының 1942 жыл-
ғы 23 тамыздағы Жарлығы рас-
тайды. Онда Есболсын Сариевтың 
ұрыста жаудың 50-ден астам сол- 
даттары мен офицерлерін жойға- 
ны үшін №3800109 санды «Қызыл 
Жұлдыз» орденімен марапаттал-
ғаны жазылған. Жарлыққа Воро-
неж майданының қолбасшысы ге- 
нерал-лейтенант Н. Ватутин, кор- 
пус комиссары С. Кусайнов, бри- 
гада комиссары Кузнецов, штаб 
бастығы генерал-майор Казанов 
қол қойған.

Соғыстың ауыр күндері жалға-
са береді. Сөйтіп, келіп жетпеген 
орден, ол туралы ой да ұмытыла 
береді.

Қиян-кескі ұрыстардың бірінде 
ағамыз ағаш басына орналасып, 
аңдып отырған жау мергенінің 
нысанасына ілігеді. Әккі мерген 
ағамыздың бір аяғына екі оғын 
қатар қадайды.

– Амал қанша, жаралы аяғымды 
сау аяғымның үстіне салып, ұрыс 
шебінен шегініп келемін. Сүйре- 
тілген аяқтан жосыған қан, қозғал- 
ған сайын жарам ауырып, жаным-
ды көзіме көрсетуде. Ақыры та-
лып кетіппін. Кім біледі, қырағы 
сестралардың көзіне түспегенде, 
сол жерде көрер жарығым таусы-
лар ма еді. Содан 1943 жылы ма-
мыр айында Отан соғысының екін- 
ші топтағы мүгедегі болып елге 
оралдым, – дейді ағамыз.

Ерлік ескірмейді деген осы шы-
ғар. Бұған дейін ІІ дәрежелі Отан 
соғысы ордені, ұзын саны он-
нан астам мерекелік медальдар- 
мен марапатталған майдангер кеу-
десіне, міне, 46 жылдан кейін ие- 
сін тапқан «Қызыл Жұлдыз»  орде- 
ні қадалды. Біз осы қуаныштың 
куәсі болған едік. Оған да бүгін  
27 жыл болған екен. Ағамыз ара-
мызда жоқ, бақилық болған. Өмір-
ден ертерек кетуіне сол соғыс 
салған жара себеп болды.

Соғыстан кейін де 40 жылдай 
лауазымдық қызмет атқарған май-
дангерді ауылдастары әлі құрмет 
тұтады.

Өмірзақ  АҚБАСов,
Жаңақала  ауданы 

46  жылдан  кейін 
ТАПСыРыЛғАн оРден

1941 жылы Сүйінғали ағай Ма- 
 ғаз, Серікқали және Мақсот атты 
үш ұлымен бірге Отан қорғауға 
аттанған-ды. Ағайдың өзі елге 
Жеңіс туын желбіретіп қайтқаны-
мен, өкінішке орай, ұлдарының 
үшеуі де оралмады. Олардың 
үшеуінен де «қара қағаз» келді. 
Бұл аз болғандай, ағай майдан-
нан оралғанша, зайыбы да қай-
тыс болып кеткен еді. Тек Са- 
қыш, Рысты деген екі жасөспірім 
қызы қалған-ды. Оларға ағай со-
ғыстан қайтқанша, әрине, тума-
туыс пана болды. 

Елге келгесін Сүйінғали ағай 
көп ұзамай күйеуінен «қара қа-
ғаз» алып, үш баламен жесір қал- 
 ған Күмүштек деген келіншек-
пен жаңа отбасын құрды. Ен-
дігі айтайын дегенім, екеуі де 
оқымаған, қарапайым жандар 
болса да, ағай да, жеңгей де бұ-
рынғы жұбайларынан қалған ұл-
қыздың бірде-бірін жатсынбай, 
қатарынан қалдырмай жеткізді. 
Сұм соғыстың кесірінен бір ша-
ңырақтың аясына тағдырлары 
тоғысқан екі үйдің ұл-қызы бір 
атаның баласындай тату еді. Бұл 
енді әке-шешенің тәлімді тәр-
биесі екендігі сөзсіз. 

Әке мен ана колхозға жұмыс 
жасап, шаруаларын түзеді. Жаңа 
шаңырақта екеуара ортақ пер-
зенттер – Кәмен, Сәмен деген 
қос ұл өмірге көрінді. Уақыт өте 
келе, ұлдар қалаған бойжеткен-
деріне үйленіп, қыздар теңіне 
қосылып, тұрмыс құрды. Бүгін-
дері Сүйінғали ағай да, Күмүш-
тек жеңгей де өмірде жоқ бол-
ғанымен, ұл-қыздарынан өрбіген 
үрім-бұтақ арқылы кезінде сөздің 
тура мағынасында «екі жарты 
– бір бүтін» болған жандардың 
жапырақтары жайылып, тамыр-
лары тереңдей түсуде. Осының 
өзі сонау қиын жылдардағы ел 

ішіндегі адамдардың бір-біріне 
деген шынайы жанашырлығы-
ның, нақты қамқорлығының мә-
уелі жемісі деп білемін. 

Қиын-қыстау кезеңдегі қам-
қорлық тақырыбына және бір 
мысал. Соғыс жылдары біздің 
Фурманов ауылдық кеңесінің 
төрағасы Алтынбаев Айтқали де-
ген ағай болды. Бұл кісі бұрынғы 
мұғалім еді. Өте сабырлы, ақыл-
ды, білімді адам еді, жарықтық. 
Ел басына қиындық түскенде, 
бұрынғы Төле, Қазыбек, Әйтеке 
сынды дана билер сияқты ақыл-
ды адамдар керек қой. Айтқали 
ағай сондай болып шықты. Елге 
жақсы басшылық етті, халыққа 
рухани тәлім-тәрбие беруде де, 
шаруашылықты басқарып, ұйым-
дастыруда да ілкімділік таныта 
білді. Соған бір дәлел, Айтқали 
ағай соғыс жылдары 8-9-10-класс 
бітірген қыз балаларды қысқа  
3,6 айлық курстарға жіберіп оқы-
тып, жұмысқа орналастырып отыр-
ды. Кейін осы оқып-тоқығанда-
рының өзі қыздарға өмірден өз 
орнын табуға септігін тигізді. 
Солардың бірі – Шұға Шахина. 
Ол Чапаев қазақ орта мектебін бі-
тірісімен, кеңес хатшысы болып, 
тәжірибе жинап, соңғы жылдар- 
 да осы кеңеске 20 жыл төраға- 
лық етті. Шұға замандасымыз 
ел-жұрт арасында өте беделді, 
халықпен жақсы байланыста  
болды. Қазір ол Орал қаласын- 
да тұрады, ана, әже ретінде ұр-
пағының қызығына кенеліп отыр.

Хамит САЛАХИЕв,
тыл ардагері,

«ҚР оқу-ағарту 
саласының еңбек сіңірген 

қызметкері», 
Қызылжар ауылы,

Теректі  ауданы

Бұрынғы Чапаев, қазіргі ақжайық ауданының аума-
ғында сонау жылдары Фурманов ауылдық кеңесі деген 
құрылым болды. Біздің Қазақстанның 15 жылдығы 
атындағы колхоз осы ауылдық кеңеске қараған еді. 
Оспанов Сүйінғали деген Отан соғысының ардагері 
осы біздің ауыл-аймақта тұрды. Ол кісінің ұл-қыздары, 
шүкір, қазір де бар. 

Бұрынғының  кісілері
БіР-БіРіне шынАйы ЖАнАшыР еді

ЖеңімПАздАР

Бұл 1988 жылы 
болған оқиға еді. 
ауылдас ағамыз 
есболсын Сариевке 
соғыстағы жанқияр-
лық ерлігі үшін 
бұдан 46 жыл бұрын 
берілуге тиіс «Қызыл 
Жұлдыз» орденінің 
бүгін тапсырылғанын 
естіп, майдангердің 
үйіне жеткенше 
асықтық. Сәл кеші-
гіппіз. аудандық 
әскери комиссар 
біздің алдымызда 
ғана орденді иесіне 
тапсырып кеткен 
екен.

Студенттер Ұлы Жеңіс 
үшін жанын пида еткен, 
соғыстан қайтпаған боз-

дақтардың, қаһарман ерлердің 
бейнелерін сомдап, сахналады. 
Шараға шақырылған №5517 әс-
кери бөлімнің сарбаздарымен 
бірге шеру өтті. Әр түрлі спорт- 
тық шарада ептіліктерін көрсетті. 
Мерекелік кешке қатысқан со- 
ғыс ардагерлері мен тыл еңбек-
керлері сөз сөйлеп, ән шырқады. 
Дәмді етіп дайындалған жауын-
гер ботқасы да қонақтардың 
көңілінен шықты.   

«ҚазИИТУ-да»  
мҰРАЖАй АшыЛды

«ҚазииТУ» ғылыми-білім кешенінде Отан қорғау-
шылар күні мен Жеңіс күніне орайластырылған «Көп 
ұлтты халқымыздың бірлігі мен достығы  Ұлы Жеңіске 
жеткізді» деген тақырыпта мерекелік шара өтті. Кешке 
соғыс және тыл ардагерлері қатысты.

Кешенде Жеңістің 70 жылды-
ғына орай соғыс жәдігерлері 
жинақталған мұражай  ашылды. 
Онда шайқас алаңында хабар-
ошарсыз кеткен жауынгерлер-
дің жеке заттары және майдан 
даласынан жазылған хаттар, құ- 
жаттар, фотосуреттер, сарбаз- 
 дардың қарулары мен күнделік-
тері қойылған. 

Шара соңында ардагерлерге 
естелік сыйлықтар тапсырылды.

Мүкарима 
СЕЙДАХМЕТовА

Сенбі,  9  мамыр 2015 жыл
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ЖеңіС – 70
Сенбі,  9  мамыр 2015 жыл

Қыран  ғұмыр,  өлмес  жыр
(Ақын Абдолла Жұмағалиевтің 100 жылдығына орай)

Өмірде де, әдебиетте де қа-
сиет-құны бір сәт түсіп көрмеген 
тұлғалардың бірі – Әбу Сәрсен-
баев. Ол кісі туралы көзі тірісінде 
ұлылар қатарына қосылған Қадыр 
Мырза Әли:

Әбеке, орның бөлек қой,
Бөлек қой орның әманда.
Құдайдай адам керек қой,
Құдайсыз мына заманда! - деп 

жазған. 
Асыл аға – Әбекең 1985 жылы 

жасы ұлғайғанына қарамастан Аб- 
долла ақын қолжазбаларын құнт-
тап, жинақ құрастырып, әдемі 
етіп «Ақын жүрегінің алауы» деп 
ат қойып шығарған. «Үнемі бір 
арман биігіне талпынып, жалпы 
адам тағдыры төңірегінде мазасыз 
ойға беріліп, тебірене толғанып, 
жаны нәзік, мейірі мөлдір кешегі 
жігіт Абдолла бұл күндері 70-ке 
толыпты-ау. Жоқ, сенгің келмейді. 
Бірақ та ойшыл ақынның өз жол-
дарымен айтқанда: «Уақыт жел-
дей жүйрік қой... Базарлы кездің 
өткенін байқамай да қаласың...» 
Ақын дәл айтқан. Шындықты 
нұсқаған. Әбең 70-ке таңырқаса, 
біз бүгін Абдолла ақынның 100 
жасқа толу мерекесіне келіп отыр-
мыз. 

1932 жылы Алматы қаласынан 
3 мың 112 шақырым жерде Ре-
сейдің бес облысы шекарасында-
ғы Қазақстанның Батыс қақпасы 
– Оралда әуелі КИНО (Казахский 
институт народного образова-
ния), кейін Орал педагогикалық 
институты ашылды. Оған Абай 

атындағы Қазақ мемлекеттік пе-
дагогикалық институтын бітірген, 
өзі Қаратөбенің тумасы Қажым 
(Қажығали) Жұмалиев оқытушы 
ретінде қызметке келген еді. Қа-
жым ағаны көрмедім, бірақ қа-
зақтың Қабдоловы осы бір өмірі 
қайшылыққа толы адамға аса мейі-
ріммен қарайтын еді. 

Қажым Жұмалиев - тұңғыш 
филология ғылымдарының кан-
дидаты, докторы, жасынан жазу-
шы-ақын Бейімбет Майлиннен 
бата алған тума талант. Абдолла-
дан гөрі, Қажағаңды көп айтып 
тұрғаным, А. Жұмағалиевтің ақын, 
азамат тұлға болып қалыптасуына 
академик Жұмалиев ұшан-теңіз 
еңбек сіңірген. Бұл туралы ғалым-
ның «Жалынды ақын, жаужүрек 
батыр» мақаласында әдемі жазыл-
ғандықтан, оны қайта айтып шы-
ғуды жөн көрмей тұрмын.

Абдолла тәрбиеге көнгіш, зер-
делі жан болып шығады. Ғалым 
Қажекең шәкірті туралы былай-
ша жазады: “Орал институтында 
жүргенде ол әдебиет теориясы, 
қазақ, орыс, шетел әдебиетімен 
танысып, әсіресе, поэзияға көп 
көңіл бөліп, қазақ ақындарымен 
қатар, орыс, Еуропа ақындарының 
өлеңдерін үздіксіз оқитын. Өзін-
өзі ұмытып, өлеңіне, ырғағына 
беріліп, билеп те кетуші еді”.

...Ұлы ұстаз еңбегі еш болма-
ды. Жас Абдолла күшті романтик 
ақын болып қалыптасты. Роман-
тик жандар - жаңалыққа, ерлік-
ке ерекше құштар жандар. Олар 

өмірді бірыңғай арман емес, кей-
де нақты қалпында (реалды түр-
де) қабылдайды. Алғашқы өлең-
дері де өмірге ғашықтығы мен 
нақтылығымен тәнті етті. Ақын 
бірден:

«Болғандықтан атақты 
атым адам,

Міндетім көп мойныма 
арқалаған».

«Адам болып өмірге, 
келдің ауыр жүк артып,

Ластап кетсең өмірді, 
аңнан сенің нең артық», 

«Күле кірдім дүниеге, күлуме-
нен өтермін...

Сүйгенім – өмір, тіршілік,
Сүюменен өтермін» 
- деп үздіге жырлады.
Абдолла Жұмағалиев жөнін-

де зерттеушілер, Құдайға шүкір, 
баршылық. Ақын өлеңдері, балла-
да-сонет, поэма-дастандар, олар- 
 дың фрагменттері 1942, 1962, 1985 
жылдардағы жинақтарына енгі- 
зіліп, баспасөз, ғылыми зерттеу 
қолданыстарында біршама айтыл- 
 ған. Мен біреулердің жазғанда-
рының ығымен кетпей, нақты 
әдеби фактімен сөйлегім келеді. 
Ақын негізі 35 лирикалық өлең 
жазған. Жанры – әр қилы. Тақы-
рыбы – сан алуан. «Ленин туы ас-
тында», «Жаңа дүние данышпаны», 
«Қазақстан» десе, сөз жоқ, саяси 
лирика. Ақын:

Бір күні дүние толғатып,
Ақылы дария ұл туды,
Аты Ленин даңқты,
Әлемге нұрлы күн туды», - десе, 

Абдолла ағамен бірге:
Ленин тіккен туменен,
Тағы ілгері барамыз.
Бүкіл дүние шарына,
Бақыт нұрын жағамыз, 
- деп сол заманның лебімен бір-

ге жырлап кеткіміз келеді. 
Абдолла Қасым досы секілді 

музыкаға да икемі бар ма деп ша-
маладым. «Май жыры», «Шырқап 
әнге салып көр», «Ұлы жолда», 
«Жастар әні», «Жылқышы әні», 
«Алтын өмір өрнегі», «Ақын тол-
ғауы» әуелі өлең болып ағымдағы 
баспасөзде жарық көріп, кейін 
Латиф Хамиди сияқты компози-
торлар музыкасын жазып, радио-
бағдарламаларда, концерттерде 
орындалып жүрген.

Абдолла ағамыз қызба, албырт 
адам болған. Сүйгендері көп, кө-
біне қаракөздерден гөрі жұбайы 
Александра (корей), Алла (татар), 
Зина, Ленаға (орыс әлде украин) 
ғашық өлеңдерін төкпелеген. Қай-
ран, 25-тің қанбазарындағы жа-
лынды жасқа не дерсіз?!

Абдолла Жұмағалиевтің аза-
маттық көңіл күй лирикаларын 
өлең қадірін білетін Қажым Жұ-
малиев, Қалижан Бекхожин, Әбу 
Сәрсенбаев, Сағынғали Сейітов, 
Болат Қалиев, Есенбай Дүйсен-
баев, Айтқали Нәріков сияқты 
ағалар, Мәриям Хәкімжанова, 
Ақұштап Бақтыгереева, Сара Та-
набаева, Гүлбану Сарқұлова, Ұл-
дай Сариева секілді апа-қарын- 
дастар біраз талдағасын, одан 

әрі бөлшектеуді қажетсініп отыр- 
 ғаным жоқ. Бір-екі өлең қадір-
қасиетіне тоқталсақ, ақын жан 
дүниесін, стилін, ерекшелігін иге- 
 рерміз деген жұбанышты ойымыз 
бар. Мысалы: «Келер ұрпаққа» 
деген 1941 жылы жазылған өле-
ңін алыңыз. Стилі жағынан ұлы 
Абайдың «Өлсем орным қара жер 
сыз болмай ма?» өлеңімен са-
рындас. Бірақ плагиаттық емес, 
Абдолланың ерекше үні бар. Аға-
мыз өлең оқығыш адам, егіліп, 
езіліп, құйқылжытып оқығанда 
Мұхтар Әуезов ҚазПИ-дің үлкен 
залына көтеріліп, романтик ақын-
ды алып құшағына алғанда, Орал-
дан, Қызылордадан ілесіп жүрген, 
Алматыда қордаланған Абдолла-
ны «жылауық Лермонтов, күйре-
уік Байрон» деп сынаушылардың 
бірден ауыздарына құм құйылса 
керек. 

Әу бастан, адам ұмытылғанмен 
оның арманына Алла, бізше тағ-
дырына тәңірі иелік жасайды, 
адамның істеймін дегені емес, 
Алланың діттегені болады.

Кенеттен Ұлы Отан соғысы  
басталды да, сол заманның жас- 
 тары соғыс диірменіне түсті. Аб-
долла Жұмағалиев бұл сынға да 
әзір еді.

Ақмурзин Сәрсен аға (май-
дангер, 30-жылдардағы студент) 
айтады: «Абдолла Қажым Жұма- 
 ғалиев құрған үйірменің жаны 
болатын. Облыстық «Екпінді құ-
рылыс» газетінің әдеби тілшіле-
рімен қанаттаса өлең оқиды, қа-
ланың жиындарына қатысады. 
Әдебиет десе, ішкен асын жерге 
қоятын өршіл жастардың бірі бол-
ды ғой...»

Әбу Сәрсенбаев бұларға көп 
қосқан: «Алматыдағы Маркс пен 
Пастер көшелерінің қиылысын-
да, трамвай жолында 8-9 жастағы 
екі-үш бала ойнап жүреді екен.  
Бірде трамвай гүрсілдеп ойын 
үстіндегі балалар үстіне келіп қал-
ған. Өзге балалар қашады да, бір 
көзі көрмейтін ұйғыр баласы екі 
қолын ебедейсіз созып, абдырап 
қала берген. «Әу, басты!» дегенше 
Абдолла ата жөнеліп, әлгі сәбиді 
өлімнің уысынан жұлып алады». 
Осыған бақсақ, ерлік Абдолланың 
қанында бар екен ғой. Абдолла 
Жұмағалиев 1941 жылы генерал 
Панфилов дивизиясының Волока-
лам тас жол қорғанысына, Москва 
үшін жан беріп, жан алу қасабына 
тап болады. Лейтенант Григорьев 
ротасы шегініп, орманға сіңіп кету 
үшін ұрыс алаңындағы бір елеусіз 
үйге Абдолла Жұмағалиев, Иван 
Дунай және Әбіл Құндыбаевты 
қалдырады. Бейғам, үрейсіз келе 
жатқан фашистерді үшеуі бораған 
оқ астына алады. Дұшпан көп, 
бұлар небәрі – үш ноян. Әбіл 
жараланды. Бір көк, екі қызыл 
ракета жолағы көрінді. Абдолла 
командир екі жаралыны аттанды-
рып, бір өзі ұрысты жалғастыра 
береді. Албырт жастық пен өршіл 
романтиканың әсері ғой, әйтпесе, 
ептеп шегінсе, ешкім жазғырмас 
еді. Жау үйді қоршап алады. Соңғы 

патронды атып, соңғы гранатаны 
жарып болғанша жан-жағы өрт үй 
төбесі де опырылып түседі... Қарт 
жауынгер, тамаша ақын, өзі де 
патриот Әбу Сәрсенбаев жазады: 
«Волокалам тас жолының үстін-
де түн қараңғылығын қақырата 
сөгіп, күрең алау толқиды. Бұл -  
ақын жүрегінің алауы. Ол ешқа-
шан өшпейді. Ол қызыл тудай 
жайқалып, әділетті күреске ша-
қырады. Оқырман, сен де, тәжім 
ет!..» 

Ақын небәрі 27 жыл ғұмыр 
кешсе де, бітіргені ғасыр жасаған 
адамның еңбегімен бірдей. Бір 
ғажабы сол 30-ға жетпей өлетін-
дер өмірге сұмдық ғашық және 
ұлы істерді бітіріп тастауға қан-
дай құштарлықпен ұмтылады де-
сеңізші?! Отызға жетпей Шоқан 
Уәлиханов 5 томдық ғылыми ең-
бек қалдырды, Абдолланың құрда-
сы Сұлтанмахмұт Торайғыров ХХ 
ғасыр басындағы қазақ әдебие-
тінде нағыз төңкеріс жасады. Ал 
қамшының сабындай қысқа тір-
лікте Абдолла Жұмағалиев 105 
өлең, 16 аударма, 8 поэма-дастан, 
әрқилы фрагменттер қалдырды. 

Апырым-ай, өмір не деген қа-
тыгез десеңізші?! Абдолла сын 
сағатта өрлік пен ерліктің шы-
найы үлгісін көрсетсе де, дүние-
жүзі прогрессивті халықтары 
Абдолла ерлігі әлгі чех Юлиус 
Фучик, Мұса Жалел қатарында 
тұрса да, миллиондаған адамдар-
ды «үлкен», «кіші» халықтарға бөл-
ген орыс көсемдері Абдолла құ-
нын базар белгілейтіндей қылып, 
Кеңес Одағының Батыры атағын 
бере алмады. Енді осы олқылық-
ты ержүрек қазақ ақынын ресми 
батыр атандырып, оны тәуелсіз 
Қазақстан Республикасы түзесе, 
жүдә, керім болар еді. Күнінде 
Жазушылар одағында кеңесші бо- 
лып жұмыс істеген жазушы, жер-
лесіміз Мұқадес Есламғалиев қа-
ламгер Әбу Сәрсенбаев ағамен 
бірлесіп, Абдолла құжаттарын жи-
нақтап, Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесі 
Президиумына берген болатын, 
арғы тағдыры беймәлім. Күні ке-
ше «Егемен Қазақстанда» (8 сәуір,  
2015 жыл) ақын-журналист Ғай-
сағали Сейтақ тағы бір өршіл үн 
қатты. Билік өз қолымызда емес 
пе, енді не күдік, не қорқыныш 
болмақ?!

Сырым елі, жалпы Жайық 
жұрты Абдолла шығармашылығы 
жөнінде, оның мұраларының сақ-
талуы хақында тағы бір адамға 
қарыздармыз. Әдебиетіміздің апа-
сы, текті тұқымның жұрнағы Мә-
риям Хәкімжанова төмендегіше 
әңгімелейді: «Апатай, жөнеліп ба- 
рамын. Мынау қозжазбаларым-
ның бірқатарын сізге аманат ет-
келі арқалай келдім. Тірі орал-
сам, өз қолыңыздан алармын, 
мұқият сақтайды деп сенемін!.. 
Мен басымды изедім: «Өзіңдей 
сен!». Ақын Мәриям Хәкімжанова 
ақынның сол мұраларын бізге 
жеткізді. Сондықтан жалынды жыр 
өшкен жоқ, ерлікке толы ғұмыр 
өлген жоқ!

Серікқали ШАРАБАСов,
 М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дың профессоры, 
акад. Қ. Жұмалиев атындағы әдеби  бірлестіктің  

жетекшісі

Бүгін Жеңістің 70 жылдығына орай қызылды-

жасылды салют берілуде. Осындай құрмет-

тағзым атақты Волокалам тас жолындағы 

мүсін-ескерткіштерге де тән. Сол алаулар 

арасынан ерлікпен қаза тапқан ақын абдолла 

Жұмағалиевтің өшпес бейнесі де қылаң берген-

дей.
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ЖеңімПАздАР

Сырым ауданында Ұлы 
Отан соғысында ерлік-
пен қаза тапқан абдол-
ла Жұмағалиевтің 100 
жылдығына арналған 
мерейтойлық шаралар 
өткізілді.

Аудандық мәдениет үйінде ал-
дымен республикалық «Арыс» 
баспасынан жарық көрген Аб-
долла туралы жаңа кітаптың та-
ныстырылымы болды. Бұл - 1985 
жылы Әбу Сәрсенбаевтың құрас-
тыруымен шыққан «Өлмес өмір 
дастаны» атты жинақтың екінші 
басылымы. Бес тараудан тұратын 
кітапқа ақынның өлеңдері мен 
дастандары, аудармалары, заман-
дастарының естеліктері топтасты-
рылды. 

Бұдан кейін «Өшпес өмір, өл-
мес жыр» атты облыстық ғылыми 
тәжірибелік конференцияда ау- 
дан әкімі Абат Шыныбеков, облыс-
тық ішкі саясат басқармасының 
басшысы Айгүл Есекенова Жеңіс-
тің 70 жылдығымен тұспа-тұс ке- 
 ліп отырған осынау шараның Аб-
долла атын танытып, жас ұрпақ 
жадында жаңғыртуда маңызы зор 
екендігін атап көрсетті. Абдолла 
Жұмағалиев туралы тележурна-
лист Мұнайдар Балмолда түсірген 
деректі фильм ел назарына ұсы-
нылды.

Жиында ақын, халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының лау-
реаты, Қазақстанның еңбек сіңір- 
ген қайраткері Ақұштап Бақтыге-
реева, әдебиетші-ғалым, М. Өте-
місов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің про- 
фессоры Серікқали Шарабасов, 
ақын, Қазақстан Жазушылар ода-
ғының мүшесі Ғайсағали Сейтақ,  
филология ғылымдарының кан-
дидаты, М. Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың қазақ филологиясы ка-
федрасының меңгерушісі Зейнол-
ла Мүтитегі, халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамы БҚО бөлімшесінің 
төрағасы Болат Жексенғалиев 
Абдолла Жұмағалиевтің шығар- 
машылығы мен қаһармандық ер-
лігі туралы тебірене сөз қозғады.

Ақын ұрпақтары атынан Екібас-
тұз қаласынан келген А. Жұмаға-

лиевтің інісі Шайдолла Жұмаға- 
лиев шараны ұйымдастырушы-
ларға шынайы алғысын білдірді.

Конференция аудан өнерпаз-
дары қойған театрландырылған 
көрініс пен концертке, одан кейін 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы мен  
А. Жұмағалиевтің 100 жылдығына 
арналған ашық әскери-патриот- 
 тық фестивальдің жабылу салта-
натына ұласты.

Келесі күні ақынның туған жері 
Жосалыда жалғасқан мерейтой- 
лық шаралар аясында Ұлы Жеңістің 
70 жылдығына орай соғысқа осы 
ауылдан қатысып, елге аман орал-
ған майдангерлерге арналған ес-
керткіш тақта ашылды. Жосалыдан 
майданға 350-ге жуық ер-азамат  
аттанса, соның 90-ға жуығы ғана 
тірі қайтты. Соғыстан қайтпаған 
246 арыстың аты-жөні бұдан бұ- 
 рын тасқа қашалып жазылған бо-
латын. Енді ұрпақтары елге ора-
лып, бейбіт кезеңде еңбек еткен 
майдангерлер бейнелеріне де тағ-
зым ететін болады.

А. Жұмағалиев атындағы Жоса-
лы орта мектебінде салтанатты рә-
сім қаһарман ақын мүсінін ашумен 
басталды. Демеушілер мен ауыл 
халқының қаржысына орнатылған 
бұл ескерткіштің авторы - оралдық 
мүсінші Дмитрий Баймұқашев. 
Сондай-ақ мектеп мұражайы да 
жаңғыртылып, қайта ашылды. Мұн- 
 да Абдолла Жұмағалиев қана емес, 
басқа да майдангерлер, елдің қа-
дірлі адамдары, ауыл тарихы тура-

лы құнды жәдігерлер қойылған.
Шара бәйгетөбеде өткен дала 

қызықтарына жалғасты. Көршілес 
аудандардың да сәйгүліктері шет 
қалмаған аламан бәйгеде Шың-
ғырлау ауданы Қарағаш ауылы-
нан келген Нұралы Досжановтың 
аты озса, тоқ бәйгеде Сырымның 
Көздіғара елді мекенінен қосыл-
ған Серік Мүтиевтің арғымағы 
бірінші келді. Палуандар күресін- 
де жосалылық Айбек Ғабдешев 
жеңіс тұғырына көтерілсе, «Қазақ-
стан барысы» турнирінің финал- 
дық сайыстарына қатысып жүрген 
Еділ Үсенов екінші орынды енші-
леді. Ауыл өнерпаздары қойған 
концерт, көкпар да көпшілік көңі-
лінен шықты.

Аудан әкімі Абат Шыныбековтің 
айтуынша, Абдолла Жұмағалиевтің 
100 жылдығына арналған мәде-
ни-спорттық шаралар жыл бойы 
жалғасады. Алдағы тұрған мақсат-
міндеттің бірі - Абдолла ерлікпен 
қаза тапқан жерді анықтау. Сон-
дай-ақ Орал қаласындағы орталық 
көшелердің біріне қаһарман ақын 
есімін беру мәселесі де сөз болды. 
Демек, небәрі 27 жасында жалғыз 
өзі жауды тосып, батырлықпен 
қаза тапқан Абдолланың асқақ  
бейнесі ел жадында ұдайы жаңғы-
ра бермек.

Ғайса БӘЙМЕн

Суреттерді түсірген Бауыржан 
ШИРМЕДИнҰЛЫ

Абдолланың  бейнесі 
АСҚАҚТАй БеРмек

Рухнама
(Ұлы  Жеңістің  70  жылдығына)

Кейде өткенді ойлатпайды ғажап күн,
Соғыс деген бір атасы азаптың.
Ленинград, Сталинград, Мәскеу бар,
Қаны қайда төгілмеді Қазақтың?

Курск, Орел, Кенигсберг қаласы, 
Қанға бөкті Еуропа даласы.
Кеудесімен оқ тосқандар ішінде,
Жүрді қайсар қазақтың да баласы.

Жасырынған  алтын  шоқтай  күл  асты,
Момышұлы Бауыржаннан кім асты?
Заманының жұлдызы жоқ батыры,
Қайқы қылыш – кітаптарға ұласты.

Жаудың тылы – төрі болмас әкеңнің,
Қалың орман – көкесі емес  «пәтердің».
Сол жерде де арыстанша айқасқан,
Біл, жас ұрпақ, «Вася» – Қасым әкең кім!

Ата десе ағытылар жыр-теңдер,
Төбемізде – «Темірқазық», «Үркерлер».
Қас жауына қырандарша шүйілді,
Қыз – Хиуаз, жасын-жігіт Нұркендер.

Халқың үшін құрбан қылмай жақсыны,
Алдырмайды Азаттықтың ақ шыңы.
Жаудың құтын алды Әлия – мерген қыз,
Құтын алды қыз Мәншүктің «Максимі».

Естен тана қиналса да ел мүлде,
Төкті бәрін қанның, ащы тердің де.
Елдің туын тұңғыш тікті апарып,
Рахымжан Рейхстагқа, Берлинге.

Осылайша жерде жанып жұлдыздар,
Ұшып кетті ұлы атанған ұл-қыздар.
Бүгін олар от шашып тұр ғарыштан,
Көкке қара, қалтыратса түнгі ызғар.

Қанды қырғын, ұмытылмас от-демің,
Көп қыршынды өткізбеді өткелің.
Сиреп қалды сарбаздары Жеңістің,
Қарсы алатын 70-інші көктемін...

Көріп жүрсең күнде еліңнің нұр-таңын,
Ардагерге ұсын ән мен жыр тағын.
Ақ таң үшін қарыздарсың атаңа,
Имене кеп ій басыңды ұрпағым!

Енді не айтам, айтарымды жыр айтты.
Асылдардың азайғаны мұңайтты.
Бір айтарым, бәрі осының, бауырым,
ҚАЗАҚ еді ... Бізді осал деп кім айтты!

Сағынтай  БИСЕнҒАЛИЕв, 
ақын,

Жұбан елі,
 Ақжайық ауданы
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ЖеңімПАздАР
Сенбі,  9  мамыр 2015 жыл

Құрметті қазақстандықтар!
БЖЗҚ кеңселері Кесте

Орал қаласы, Мұхит көшесі, 78-үй Жұмыс күндері сағат 8.00-ден бастап 19.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні сағат 9.00-ден бастап 13.00-ге дейін

Орал қаласы, С.Датұлы көшесі, 10/1-үй Жұмыс күндері сағат 8.00-ден бастап 19.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні сағат 9.00-ден бастап 13.00-ге дейін

Ақсай қаласы, Молодежный көшесі, 39а-үй Жұмыс күндері сағат 8.00-ден бастап 19.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні сағат 9.00-ден бастап 13.00-ге дейін

Чапаев кенті, Қонаев көшесі, 48-үй Жұмыс күндері сағат 8.00-ден бастап 19.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні сағат 9.00-ден бастап 13.00-ге дейін

Жаңақала кенті, Жантілеуов көшесі, 28-үй Жұмыс күндері сағат 8.00-ден бастап 19.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні сағат 9.00-ден бастап 13.00-ге дейін

Переметный кенті, Жеңіс көшесі, 30-үй Жұмыс күндері сағат 9.00-ден бастап 18.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні  жабық

Тасқала кенті, Абай көшесі, 18-үй Жұмыс күндері сағат 9.00-ден бастап 18.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні  жабық

Федоров кенті, Абай көшесі, 32/1-үй Жұмыс күндері сағат 9.00-ден бастап 18.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні  жабық

Қаратөбе кенті, Құрманғалиев көшесі, 15-үй Жұмыс күндері сағат 9.00-ден бастап 18.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні  жабық

Жәнібек кенті, Ихсанов көшесі, 66-үй Жұмыс күндері сағат 9.00-ден бастап 18.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні  жабық

Тайпақ кенті, Гагарин көшесі, 27-үй Жұмыс күндері сағат 9.00-ден бастап 18.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні  жабық

Сайқын кенті, Бегалиев көшесі, 4-үй Жұмыс күндері сағат 9.00-ден бастап 18.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні  жабық

Жымпиты кенті, Қаратаев көшесі, 37а-үй Жұмыс күндері сағат 8.00-ден бастап 19.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні сағат 9.00-ден бастап 13.00-ге дейін

Шыңғырлау кенті, Қылышов көшесі, 110В-үй Жұмыс күндері сағат 9.00-ден бастап 18.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні  жабық 

Қазталов кенті, А.Оразбаев көшесі, 7-үй Жұмыс күндері сағат 8.00-ден бастап 19.00-ге дейін, түскі үзіліссіз;
Сенбі күні сағат 9.00-ден бастап 13.00-ге дейін

БЖЗҚ Байланыс орталығының телефоны: 8 800 080 11 77
Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін

Майдангер өзінің күнделігінде 
өмірбаяны туралы былай деп жа-
зады: «Мен, Төлепберген Сарқы- 
тов, 1924 дүниеге келіп, 1931-1936 
жылдары ауылдық бастауыш мек-
тепте қарт ұстаз Ғазез Ғылманов- 
тан дәріс алдым. 1939-40 жылдары 
совет мектебінде оқып тәрбиелен- 
дім. Атап айтқанда, 1938-1939 оқу 
жылынан бастап Жымпиты орта 
мектебінде оқып, 9-сыныпты бітір-
дім. Амал не, 1941 жылы  Гитлерлік 
Германия елімізге опасыздықпен 
соғыс ашып, совет одағындағы 
барлық тіршілік қауырт өзгерді де, 
маған 10-сыныпты оқып бітіруге 
мүмкіндік болмады. Еңбек адам- 
дары, бас көтерген азаматтар әс- 
кер қатарына алынып, әйелдер 
 мен балалар соғысқа кеткендердің 
орнын басып, колхозда қолымыз- 
дан келгенді жасадық. 1942 жыл- 
дың тамыз айында аудандық 
комиссардың тәртібі бойынша 
әскер қатарына алынып, тылдағы 

Майдангер   күнделігінен   
Қырым операциясына, Польша- 
ны азат етуге қатысып, Висла 
өзені бойындағы қантөгістерде 
жаумен шайқасады. Бірінші Бела-
русь майданының құрамында 27 
қаңтарда 1945 жылы шабуылға 
шығып, Германияның жеріне 
ұрыспен кіреді. Осы жылы 18 ма-
мырда атам басынан жараланып 
госпитальға түседі. «Соғыстың 
қан мен тер төккен біздер үшін 
аяқталғанын және Жеңіспен аяқ- 
талғанын мен есімді жиып өзіме 
келгеннен кейін 1945 жылдың 2  
мамырында білдім», – деп жазыл- 
ған күнделікте. 

Атам туралы сол кездегі әскери 
газетте мақала жарияланған. Онда 
жауынгер Т. Сарқытовтың елді ме-
кен түбіндегі шайқаста фашисттің 
екі солдатын өлтіріп, алтауын 
тұтқынға алғаны, сондай-ақ оның 
осы ерлігі үшін «Қызыл Жұлдыз» 
орденімен марапатталғаны айты-
лады. Оның коммунистік партия 
қатарында болуға лайықты екені 
де атап көрсетілген. 

1946 жылдың 21 ақпанында тиіс- 
ті комиссияның қорытындысымен 
Төлепберген Сарқытов  ІІ топтағы 
мүгедек болып елге қайтады. Ол 
өзінің күнделігінде соғыстағы әр- 
бір күнін санап, «Үйден кеткенім 
мен үйге келгенімнің арасы 1277 
күн екен» деп жазыпты. Соғыстан 
кейін Сырым ауданындағы Қособа 

Әкемнің атасы Төлепберген Сарқытов Ұлы Отан  
соғысына қатысып, қан майданнан аман келген 
майдангерлердің бірі еді. Сөзге ұста, өлең шы- 
ғаратын ақкөңіл, еңбекқор адам болыпты. Ол өзі- 
нің көзі тірісінде кейінгі ұрпағына арнап соғыстағы 
әскери жорықтары мен сол қанды қырғында жүріп 
шығарған өлеңдерін бір дәптерге жинақтап, өз 
қолымен жазып қалдырыпты. Ұрпағына рухани 
мұра болсын десе керек.

еңбектен қол үздім. 1942 жылдың 
8 қыркүйегінен 19 ақпанына дейін 
Уфа қаласындағы полк мектебінде 
оқып, кейіннен майдан шебіндегі 
№559 атқыштар дивизиясына тап 
болдым. Осы дивизия құрамында 
1943 жылдың шілде айында Орел, 
Белград түбіндегі жан беріп, жан 
алысқан шайқастардың бірінде 
аяқтан ауыр жараландым. Мәскеу 
госпиталінде емделіп, сауыққан- 
нан кейін 1944 жылдың басын-
да запаста тұрған №339 Тамань 
атқыштар дивизиясының №1133 
Таганрог-Севастополь атқыштар 
полкінде майданға екінші рет 
қатысу үшін Қара теңіз бұғазына 
өттім», - деп жазады. Бұдан кейін 
атамыз  Керчь қаласын алуға 
қатысады. «Әрбір көше үшін 
бекініс ұстадық», - деп жазады ол. 

Содан кейін Балаклава қаласы 
арқылы Севастопольді жаудан та-
зарту жорықтарына, 1944 жылдың 
12 сәуір-10 мамыр аралығында 

дүниені дүр сілкіндір-
ген Ұлы Отан соғысының 
аяқталғанына 70 жыл тол-
ды. адамзат тарихындағы 
сұрапыл соғыста бүгінгі 
ұрпақтың болашағы үшін 
күрескен аталарымыздың 
ерлігін ұлықтау бүгінгі 
ұрпақтың борышы деп 
білемін.

Қайран елім, ауылым,
Құрбы-құрдас, бауырым.
Қатар өскен замандас, 
Шер тарқатар сауығым.

Қырық бесінші жылында,
Дәлу айы қысында,
Көппен бірге дабылда
Түстік жаудың соңына.

Жауды қуып Польшадан,
Окоп қазып бекінген.
Кенеттен шұғыл тиісіп,
Кірдік неміс жеріне.

Он бес күндей жаяулап,
Жау жеріне кірдік қой, 
Еліне ойран салдық қой,
Малы жанын шулатып
Осылай кекті алдық қой.

Мен шыққалы елімнен,
Қоштасқалы теңіммен,
Үш жыл өтті арада
Уайым ойлап қам жеумен. 

(Майдангер күнделігінен 
алынған үзінді өлең 

27.01.1945 жылы жазылған)

Ауылға  хат      

ауылдық кеңесінің «Амангелді» 
колхозында 40 жыл бойы бухгал-
тер болып еңбек еткен. 1984 жылы 
атамыз зейнеткерлікке шыққан. 
2003 жылы 1 қаңтарда өмірден 
өтті.

Майдангердің екі ұлынан 8 
немере, 3 шөбере тарап, ұрпағы 
аман-есен, тату-тәтті өмір сүруде. 
Төменде атамның күнделігіндегі 
бір өлеңді оқырмандар назарына 
ұсынуды жөн көрдім. 

Айдана ЖАҢАЕВА,
майдангердің шөбересі, 

Ж. Досмұхамедов  
атындағы  педколледждің 

студенті 

Атамды  мақтан  етемін

Менің атам Ғабдрахим Нұрмақов 
Жаңақала ауданының №21 ауылдық 
кеңесінде 1914 жылы дүниеге кел-
ген. 1931-1942 жылдары Фурманов 
ауданының «Жасқайрат», «Теңдік» кол-
хоздарында есепші, ауылдық кеңес 
төрағасы болып жұмыстар атқарған. 
1942 жылы әскер қатарына алы-
нып, Батыс майданның, 82-атқыштар 
дивизиясының арнаулы сапер бата- 
льоны сапында ұрыстарға қатысқан. 
1943 жылдың ақпан айында сол қолынан 
ауыр жарақат алған. Әскери аурухана-
да 4 ай емделген соң жарақаты салда-
рынан соғысқа жарамсыз болып елге 
қайтарылған. 

Туған ауылына келіп, тылдағы ең- 
бекке араласқан. Кеңшарда есепші, 
колхоз басшысы, ферма меңгерушісі 
т.б жауапты қызметтерді абырой- 
мен атқарған. 1975 жылы зейнеткерлік-
ке шығып, 1996 жылы өмірден өтті.

Атамның Отан алдындағы мінсіз ер- 
лігі мен еңбегі орынды бағаланып, 
«Құрмет Белгісі» орденімен және бір- 
неше медальдармен марапатталды.  
Бар саналы ғұмырын туған еліне ар- 
наған Ғабдрахим Нұрмақовтың атына 
Жаңажол ауылдық округіне қарасты 
Көмекші ауылында бір көше берілді. 

Ел басына күн туған, қаралы күндер- 
де Отан үшін от кешкен атамыздың 
ерлігі мен бейбіт заманда жүріп өткен 
еңбек жолы – біздер үшін мақтаныш.

Мұхтар НҰРМАХОВ,
 Орал қаласы
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тел/факс: 51-51-09; 
Бухгалтерия 54-04-90. 

е-mail: zhaikpress@inbox.ru

Телефондар:
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ХАТ-ХАБАР

Онда бүлдіршіндер қазақ, орыс,  
ағылшын тілдерінде өлең жол-
дарын оқыды. «Ел қорғауға әзір- 

«Ел  мен  ердің  жеңісі»

міз», «Жеңіс күнін тойлаймыз», 
«Балдырғандар әні» әндерін бері-
ле орындаумен қатар, ата-аналар-

мен бірге «От шашу» сияқты түрлі 
ойындар ұйымдастырылды. «Пе-
ріштелер биі», «Синий платочек», 
«Сарбаздар» билерін шеберлікпен 
орындады. Аталған шараға әзірлік 
барысында балаларға арнайы 
костюмдер тігілді. Балдырғандар 
ерекше ынтамен қатынасып, ата-
аналар да өз ризашылықтарын біл- 
дірді. 

Жеткіншек ұрпақты кішкен-
тайынан Отанын сүю, елінің, же- 
рінің адал патриоттары бағытын- 
да тәрбие беру – біздің абыройлы  
борышымыз. Оларды ұлтжанды- 
лыққа тәрбиелеп, Ұлы Жеңістің 
оңайлықпен келмегенін, сол жол- 
да ата-әжелеріміздің ерлігі мен ең- 
бегі өлшеусіз екендігін ұғындыру- 
да балабақша ұжымы да сүбелі 
үлесін қоса алады. Біздің де мақ- 
сат-міндетіміз – осы.

О. ӨТЕпОВА,
№48 «Мұрагер» мектепке 

дейінгі ұйымының музыка 
жетекшісі 

“Жайық Пресс” ЖШС мен “Орал өңірі” газетінің редакция ұжымы еңбек 
ардагері, жазушы 

Қайыр Құрақұлы Бектұрғановтың
өмірден озуына байланысты марқұмның отбасы мен ағайын-туысының  
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Подстепное ауылының тұрғыны болған 
ардақты әкеміз Жақсығали Сисенғалиевті 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай сағыныш- 
пен еске аламыз.

Әкеміз сұрапыл соғыс кезінде жастайынан 
еңбекке араласып, кейін Минск қаласында ер-
лігі үшін ордендермен марапатталған болатын. 
Сонымен бірге анамыз екеуінің соғыс кезінде-
гі аянбай еткен еңбектерін де айта кеткім ке-
леді. Марқұмдарды сағынышпен еске аламыз. 
Бүгінде арамызда болса, Ұлы Жеңістің 70 жылдығын бірге тойлар едік.

Еске алушылар: ұл-қыздары Жамиға, Сәуле, 
Ұлболсын-Жанділдә, Ұмсындық-Муса, Сания-Серік, 

Алма-Марат және 14 немересі

Хабарландыру
«Диана-плюс» ЖШС серіктестік қатысушыларына  жалпы жылдық 

жиналыстың өткізілетінін хабарлайды. Жиналыс 2015 жылдың 25 мамыры 
күні сағат 14.00-де Орал қаласы, Еуразия даңғылы, 59/1 мекенжайында өтеді.

Күн тәртібінде:
1. 2014 қаржы жылына басқарма есебі
Серіктестік қатысушыларын тіркеу жергілікті уақытпен 13.00-де бастала-

ды.
Басқарма 

Хабарландыру
«Диана-плюс» ЖШС серіктестік қатысушыларына  кезектен тыс жалпы 

жиналыстың өткізілетінін хабарлайды. Жиналыс 2015 жылдың 25 мамыры 
күні сағат 14.00-де Орал қаласы, Еуразия даңғылы, 59/1 мекенжайында өтеді.

Күн тәртібінде:
1. Серіктестік қатысушыларының үшінші тұлғаларға қатысу үлесін сату
Серіктестік қатысушыларын тіркеу жергілікті уақытпен 13.00-де бастала-

ды.
Басқарма

«Б» корпусы бойынша Ақжайық аудандық мәслихат 
аппаратының бос әкімшілік мемлекеттік лауазымына 
орналасуға конкурс туралы хабарландыруға ТҮЗЕТУ.

1. Жалпы біліктілік талаптары бөліміндегі: «....руқсат етіледі» 
деген сөздерден кейін төменгі мазмұнда оқылу ұсынылады:

«Қазақстан Республикасының Конституциясын,  «Мемлекеттік 

қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Заңдарын ...» (әрі қарай берілген мәтін бойын- 
ша жалғасады).

Батыс Қазақстан облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 
басқармасы, облыстық халық шығармашылығы орталығы, облыстың мәдениет 
қызметкерлері мен өнер ұжымдары Сырым аудандық мәдениет саласында 
қызмет атқарған аяулы азамат

Ғаділ Яудаұлы Рамазановтың
дүниеден озуына байланысты отбасы, ағайын-туыстарының қайғыларына 
ортақтасып көңіл айтады. Елге сыйлы бола білген азаматтың жарқын бейнесі 
жүрегімізде мәңгі сақталады. Жаны жәннатта болсын!

Бұрын Жәнібек ауданында совхоз директоры болған, зейнеткерлікке 
шыққан соң Орал қаласына қоныс аударған 

Аманкелді Шәкірұлы Өтеғалиевтің 
қайтыс болуына байланысты оның отбасына – зайыбы, нағашы  қарындасым 
Жеміс Мөкәшқызына, ұл-қыздары мен тума-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтамыз.

Сайқын ауылынан ХафизБәтима Қабиевтер

«ҚазИИТУ» ғылыми-білім кешенінің ректораты, профессорлық-оқытушылар 
және ғылыми кеңес құрамы осы кешеннің «ANDAS» оқу орталығының дирек-
торы Гүлсара Мәдиқызы Мусинаға асқар таудай әкесі, Ақжайық ауданының 
құрметті азаматы, партия кеңесі органдары саласында, КСРО 50 жылдығы 
атындағы «Орал қаракөл» совхозының директоры болған, еңбек ардагері 

Мәди Мұсаұлының
қайтыс болуына байланысты орны толмас ауыр қайғысына ортақтасып көңіл 
айтады.

Құрметті Орал қаласының тұрғындары!
«Жайықжылуқуат» АҚ 2015 жылдың  сәуір айына  жылу үшін төлем толық айға 

жүргізілгенін хабарлайды. Ал жылутасығыштың жылыту жүйесіне жіберілуі 3 күн 
ерте тоқтатылды. Соған байланысты  үйде жылу энергиясын есептеу құралы жоқ 
барлық тұтынушыларға қайта есептеу жүргізіледі.  

«Жайықжылуқуат» АҚ әкімшілігі

Кеше Жаңақала ау- 
дандық мәдениет үйінде  
«Жаралы жылдар жаң- 
ғырығы» атты кітаптың 
тұсаукесері болып өтті. 

Жаңа кітаптың тұсаукесер рә- 
сімінде аудан басшысы Лавр Хай-
ретденов құттықтау сөз сөйледі. 
Соғыс ардагерлері Мәжит Жада-
нов пен Арыстанғали Қойысовқа 
жаңа кітаптың алғашқы данала- 
рын сыйлады. 

«Арыс» баспасынан жарық көр- 
ген кітап 6 бөлімнен тұрады. 
«Жаңақала ауданы соғыс жыл- 
дарында» деп аталатын алғаш- 
қы бөлімде ардагерлердің май- 
дандағы және тылдағы ерлік іс- 
тері түгелдей баяндалады. Одан  
кейінгі «Қан майданның қаһар- 
мандары» бөлімінде ҰОС-ға қа- 
тысып, майданнан аман-есен елге  
оралған жаңақалалық жерлесте- 
ріміздің ерен ерліктері, өмірде- 
ректері суретімен берілген. 

Аталмыш кітап Отан үшін, бо- 
лашақ ұрпақтың келешегі үшін  

Жаңа  кітап  жарық  көрді

құрбан болған асыл ағаларымыз- 
дың, апаларымыздың ерлiгiн, 
отансүйгіштігін қастерлейтін жас 
ұрпақ үшін маңызды жинақ бола-
рына күмән жоқ.

Кітапты құрастырған – аудан- 

дық мәслихат хатшысы, ақын, 
журналист  Закария  Сисенғали.

Гүлжанат ТАЛҒАРҚЫЗЫ,
Жаңақала ауданы

Ұлы Жеңістің 70 жылдығы елімізде кеңінен ата-
лып өтіп жатқаны белгілі. Бұдан балабақшалар да тыс 
қалмақ емес. Осыған орай №48 «мұрагер» мектепке  
дейінгі ұйымының ортаңғы топтарында «ел мен ердің 
жеңісі» атты ертеңгілік өткізілді.



Құттықтаймыз!
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Жаңақала ауданының тұрғыны, қадірлі құ- 
дамыз ҚҰРМЕТТІ 80 жасқа толу мерейтойымен 
құттықтап, құдамызға ұзақ ғұмыр тілейміз.

Талайларды қуантар екпіні елдің, 
Сексен деген жасы ғой бектің ердің.
Құдамыз сексенге келді бүгін,
Рухы мықты ұрпағы тектілердің.

Тілек білдірушілер: құдаңыз Тілек, 
құдағиыңыз Мәншүк, осы тілекке құда 

бала-келіндеріңіз, немерелеріңіз, 
құдашаларыңыз да қосылады

Бисен ауылының тұрғыны, бірімізге әке, бірі- 
мізге ата атанған ардақты ардагер Қалмияр 
СИСЕНҒАЛИЕВТІ Ұлы Отан соғысының 70 жыл- 
дық мерейтойымен шын жүректен құттықтай- 
мыз!

Жеңіс күні – тарих төрінен орын алатын ұлы 
мереке. Сіздің ерлігіңіздің арқасында біз бүгін 
бейбіт өмір, бақытты тұрмыс кешудеміз. Біз 
сізге ұрпақтарыңыздың атынан шексіз алғыс 
білдіреміз.

Сізге мықты денсаулық, бақыт, ұзақ өмір 
тілейміз. Отанымыздың бостандығы мен 
тәуелсіздігі үшін шайқастағы теңдессіз ерлігіңіз 
бен белсенді азаматтық ұстанымыңыз үшін бас иіп, алғыс білдіреміз.

Ардагер есімдері ақталады,
Жыр болып әр жүректе сақталады.
Ғасырдан-ғасырларға аңыз етіп,
Ұрпағың мәңгі-бақи мақтанады.
Жаңартып ән мен аспан теңістігін
Ұрпағың қуанышты тегіс бүгін.
Жауды шауып, Отанды азат еткен
Құтты болсын ардагер, Жеңіс күнің!

Құттықтаушылар: ұл-келіндеріңіз, қыз-күйеу 
балаларыңыз, немере-жиендеріңіз, шөбере-

жиеншарларыңыз

Теректі ауданы Ақжайық ауылының тұрғыны, 
аса құрметті әкеміз, жұбайым Тілектес Ашық 
ұлы АШИКОВ!

Сіздің жетпістің асуына еселі еңбегіңізбен, 
қажырлы қайратыңызбен, ел-жұртқа сыйлы 
абыройлы беделіңізбен ат басын тіреген 
шағыңыз Жеңістің 70 жылдық тойымен тұспа-
тұс келуде. Қос мерекеңізбен құттықтай отырып, 
ұзақ та шаттыққа толы дәурен тілеп, мына өлең 
жолдарын өзіңізге тарту етеміз:

Өткен күннің артта қалып елесі,
Тіршіліктің жылжи берер кемесі.

              Басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған,
              70 жастың құтты болсын белесі.

Құттықтаушылар: зайыбыңыз Биғайша, қыз-күйеу 
балаларыңыз Ләйла, Лилия-Жанболат, Әлия-Руслан, 

бала-келіндеріңіз Руслан-Индира, немере-жиендеріңіз 
Темірлан, Жания,  Гүлрайхан, Альнур, Ермахан, 

Жәнібек, Жансая, Адия, Айзере

Біріміздің жолдасымыз, біріміздің әкеміз, 
атамыз Нұрлан Ғалиханұлы ИБАТОВТы 63 
Пайғамбар жасына толу мерейтойымен шын 
жүректен құттықтаймыз! Оған зор денсаулық, 
ұзақ өмір тілейміз.

Ұл-қызыңың сезініп ең арманын,
Ойлайтұғын әке-асқар тау жан-жағын.
Қуанышпен құттықтаймыз бүгін біз 
Әкеміздің 63 жасқа толғанын.

Игі тілекпен: зайыбыңыз Қабира, 
бала-келіндеріңіз Мейрамбек-

Айнагүл, Әнуарбек-Қарлығаш, Батырбек, Ақылбек, 
қыз-күйеу балаларыңыз Гүлмира-Дәулет, Аймира-

Азамат, Анаргүл-Боранбай, Гүлжанар-Алтай, Динара-
Батырбек, немере-жиендеріңіз Айтолқын, Райымбек, 
Жайылхан, Дәулет, Айсәуле, Айнара, Балжан, Айнұр, 

Лаура, Абзал, Нұрғали, Инабат, Нұрай, Нартай 
 

Қаратөбе ауданы Үшана ауылының тұрғыны, 
сүйікті жар, ардақты ана, сүйкімді  әже Ұлмекен 
ШҮЙІНІШКЕРИЕВАНы 60 жасқа толуымен шын 
жүректен құттықтаймыз!

Шаттыққа толар шартарап,
Анашым барда жаны ізгі.
Барсаң да Меккеге арқалап,
Өтелмес ана парызы.
Анамызға зор денсаулық, отбасына амандық 

тілей отырып, көз қуанышы немерелерінің 
ортасында жүре берсін демекпіз.

Ақ тілекпен: қыз-күйеу балаңыз Асхат-Данагүл, 
жиендеріңіз Азат, Сұлтан, Аягүл

Қазақстан халқы ассам- 
блеясы жылы аясында  
облыстық мәдениет, мұра- 
ғаттар және құжаттама 
басқармасының қолдауы- 
мен облыстық халық шы- 
ғармашылығы орталығы   
«Жарқыраған жұлдыз- 
дар» атты «Балдәурен»  
балалар шығармашылы- 
ғы фестивалінің гала-кон-
цертін  ұйымдастырды.

«Балдәурен» байқауына  20 
жыл толып отыр. Фестивальда 
талантты балғындардың сахна-
да өзін еркін ұстауы мен әртістік 
қабілетті меңгеруі көрерменнің 
көңілінен шығып, қошеметіне ие 
болды. Іріктеу кезеңіне әр аудан-
нан келген 6-10 жас аралығындағы  
260 бүлдіршіннің арасынан 140 
үміткер гала-концертке қатысты. 
Байқауда өрендер эстрадалық во-
кал, дәстүрлі ән-терме, хореогра-
фия, сән салоны, халықтық аспап 

секілді жанрлар бойынша өнер 
көрсетті.  Фестиваль қорытындысы  
бойынша би өнерінен ақжайықтық 
«Дарын» би ансамблі, эстрада- 
лық жанр бойынша Шыңғырлау 
аудандық квартеті, дәстүрлі ән-
терме жанры бойынша оралдық 

«Балдәуренге»  -   20  жыл

Болат Армат пен қобыз тартудан  
теректілік Інжу Мұхамбетрақым- 
қызы және сән салоны жанры 
бойынша жаңақалалық Шынар 
Мағзомова үздік деп танылды.   

Гүлсезім  БИЯШЕВА

еліміздегі мейірбикелер қауымы әр жылдың 
12 мамырында өздерінің кәсіби мерекелерін 
атап өтеді. ал аталып өтетін мейрамның   өзіндік 
сыры, тарихы бар.

Атаулы мерекелі күннің өзі мейірбике ісін жандандырушы 
Флоренс Найтингейлдің (1820-1910 ж.ж.) туған күнімен тұспа-
тұс келеді. Ал мерекенің аталып өтуінің өзіне  ғасырдан астам 
уақыт өтсе де, мереке ресми түрде 1971 жылдан бастау алады, 
Ресейде аталмыш мейрам 1993 жылдан аталып келеді.

Мейірбике мамандығы – қастерлі  де құрметті мамандық. 
Ол тек қана дәрігердің нұсқауын орындап қана қоймайды, 
мейірбике науқастарға мейірім, жылылық шуағын төгіп, руха-
ни бастамалардың қайнар көзі де бола білуде.

Бүгінде “Сырым аудандық орталық ауруханасы” бойын-
ша 175 орта буын қызметкерлері жұмыс істеуде. Ал олардың 
38-і жоғары санатты да, 37-сі – бірінші, 12-сі – екінші  санат-
тылар. Аудандағы мейірбикелер әрдайым облыс, аудан 
өңіріндегі өткізілетін мәдени, спорттық шараларға, қоғамдық 
жұмыстарға белсенділікпен қатысуда.

Орта буын медицина қызметкерлері Астана, Алматы, Ақтөбе 
қалаларындағы ғылыми орталықтар арқылы білімдерін жетіл-
діру курстарынан өтіп келсе, ҚР Денсаулық сақтау министрі- 
нің арнайы бұйрығына сәйкес ауданда ұйымдастырылған 10 
денсаулық сақтау мектебі тұрақты жұмыс істеуде.

Науқастарға қамқоршы мейірбикелер қауымы өз міндет-
терін  әрдайым адал атқара бермек.

Күләш ҒАЗЕЗҚЫЗЫ,
Сырым аудандық орталық ауруханасының 

бас медбикесі

 12 мамыр    Халықаралық  мейірбикелер  күні

Мейрамдарыңызбен,   
   мейірман жандар!

Орал қаласындағы №1 емхананың дәрі- 
герлері мен әлеуметтік қызметкерлері өздері 
дайындаған «забвению не подлежит» атты кі-
табын соғыс ардагерлеріне үлестіруде. 

     
Олар мекеме қызметкерлерінің бақылауында тұрған 

соғыс ардагерлері туралы материал жинақтап шығаруды 
бір жыл бұрын қолға алған болатын. Жеңістің 70 жылдығы 
мерекесіне орай 50 дана кітап шығарылып, қазіргі таңда 
ардагерлерге үлестірілуде.  

Кеше №1 емханадағы «ҰОС ардагерлер бөлмесінің» 
дәрігері З. Габдушева  бастаған топ соғыс ардагері  
Г. Акчуриннің шаңырағына барып, гүл шоғы мен атал-
мыш  кітапты табыстады. Кітап соғыс ардагерлерінің 
өмірбаяндары мен фотосуреттерден құралған.

Дәрігерлер  де  үлес  қосуда

Газеттің келесі 
саны 14 мамыр, 

бейсенбі 
күні шығады

Жеңіске 
арналған 

флешмоб
180-ге жуық студент соғыс жылда-

ры айтылған әндерді шырқады. «Бүгінгі 
күнге біз ерекше дайындықпен келдік. 
Бұл флешмоб арқылы бақытты балалық 
сыйлаған аталарымызға алғыс айтқымыз 
келді. Өскелең ұрпақ елі үшін күрескен 
азаматтардың есімін  ұмытпайды»,  - деді 
агрономия факультетінің  І  курс студенті 
Айша Шайхиева. 

Айнұр БАЗАРОВА

Жәңгір хан атындағы 
БҚаТУ студенттері Ұлы Же- 
ңістің 70 жылдығына орай 
флешмоб ұйымдастырды. 


