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Ерлік даңқы өшпейді

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев жиынға қатысу-
шыларды Отан қор  ғаушы күні мен 
және Жеңіс мейра мы мен құт-
тықтап, халқымыздың ерлік дәс -
түрін танытатын қос мереке биыл 
Тәуел сіздігіміздің 30 жыл дығы 
аясында өтіп жатқанын айтты.

– Егемендіктің қадір-қа сие-
ті – жердің тұтастығы мен елдің 
ты ныш тығында. Осы асыл құн-

дылықтарды Қарулы Күш теріміз 
қас қақпай  күзетіп тұр. Тәуел-
сіздік жыл дарында Тұңғыш Пре-
зидентіміз – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың арқа сында 
мемлекетіміздің мықты қорғаныс 
жүйесін қалыптастырдық. Әскері-
міздің бес қаруын сайладық. Сар-
баз дарымыздың жауын герлік 
ру хын көтеріп, кәсіби ма шы ғын 
шың дадық. Бүгінде армия мыз – 

ел дігіміздің берік қалқаны, Тәуел-
сіз ді гі   міздің мызғымас тұғыры, – 
деді Прези дент.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақ-
станның бейбітшілік пен тұрақ-
тылықты қалайтын мемлекет 
екенін атап өтті. Бірақ ұлттық мүд-
деге нұқсан келтіретін кез келген 
әрекетке тойтарыс бере аламыз. 
Соңғы уақытта  жер жү зінде түрлі 
қақтығыстар көбейіп кетті.

– Сарапшылар алпауыт мемле-
кеттер арасындағы тартыстарды  
қырғи-қабақ соғыс кезеңіндегі 
ахуалмен теңестіруде. ТМД аума-
ғында, тіпті, іргелес көрші елдерде 
жанжалдар пайда болып жатыр. 
Ескі дауларға қазіргі түйткілдер 

қосылып, жағдай күрделене түсті. 
Бұл – бәрімізді алаңдатып отырған 
мәселе. Сондықтан арқаны кеңге 
салмай, ұлттық қорғаныс ісінде 
темірдей тәртіп сақтауымыз керек. 
Біздің әскеріміз және барлық 
Күштік құрылымдар сырттан 
келген қауіп-қатерге тойтарыс 
беруге әрдайым сақадай-сай дайын 
болуға тиіс, – деді Мемлекет 
басшысы.

Президент өз сөзінде армия 
мен Күштік құрылымдар еліміз-
дің егемендігі мен ұлттық қауіп-
сіздіктің басты кепілі саналатынын 
айтты. Жаһандық өзгерістер мен 
геостратегиялық тұрақсыздық жағ-
дайында әлемде әскери қызмет-

шілердің рөлі бірнеше есе арта 
түседі. Бүгінде Қазақ станды өзге 
жұрттар өңірлік және халықаралық 
тұрақ тылықтың ұйытқысы ретінде 
мойындайды. Әскери қызметшілер 
БҰҰ-ның бітімгершілік миссиясы 
аясында өздеріне жүктелген 
мін детті табысты атқаруда. Ал 
ұлттық қауіпсіздік органдарының 
қызметкерлері «Жусан» арнайы 
операциясын мінсіз орындады. 
Полиция мен прокуратураның 
қызметі кезең-кезеңімен жетіл-
діріліп келеді.

– Менің тапсырмам бойынша 
құқық қорғау жүйесін реформалау 
жұмыстары басталды. Оның тиім-
ді жүзеге асырылуы халықтың 

билік институтына деген сенімін 
едәуір арттырып, қоғамдағы құ-
қықтық тәртіп пен әлеуметтік 
әділ дікті нығайтуға септігін ти-
гізеді. Еліміздің қорғаныс қабі-
летін күшейту үшін мемлекет 
әскери дайындық пен Қарулы 
Күш терді жабдықтауға баса мән 
береді. Әскери қызметшілердің, 
құқық қорғау органдары қызмет-
кер лерінің жалақысы өсіп, әлеу -
меттік тұрғыдан қорғалуы бір-
тін деп жақсарып келеді. Әскери 
қызметшілерге жан-жақты қолдау 
көрсету мемлекеттің айрықша 
назарында болады, – деді 
Мемлекет басшысы.

«БҮГІНГІ АРМИЯ – ЕЛДІГІМІЗДІҢ БЕРІК ҚАЛҚАНЫ»

Ақордада жоғары әскери және арнаулы атақтар, сыныптық 
шендер, сондай-ақ, әскерилер мен құқық қорғау органдарының 
қызметкерлеріне салтанатты түрде ордендер мен медальдар 
тапсыру рәсімі өтті.

Сондай-ақ жергілікті бюд жет-
тен 116,6 мың теңге қоса қарас-
ты рылып отыр. Еске салайық, 
бұл үрдістің бастал ғанына екінші 
жыл.

Сол бір сұрапыл жылдары 
тылдағы қажырлы еңбегі мен 

мінсіз әскери қызметі үшін КСРО 
орден-медальдарымен марапат-
тал   ғандардың әрқайсысына об-
лыс    тық бюджеттен – 100 мың, 
ау дан  дық немесе қалалық бюд-
жеттен – 87,5 мың теңгеден;

Қайтыс болған соғыс мүге-
дек тері мен оларға теңес тіріл-

гендердің, соғысқа қатысу шы-
лардың екінші рет некеге тұрмаған 
әйелдеріне немесе күйеулеріне – 
100 мыңнан. 

Тылда кемінде жарты жыл 
жұ мыс істегендерге де осындай 
көлемде әлеуметтік көмек төленіп 
келеді. 

Қарт майдангерлердің көбі 
Қы зылорда қаласы мен Қазалы 
ауданында тұрып жатыр. Арал, 
Сырдария мен Шиеліде бір-бір 
адам  нан бар. Оларды облыс, қала 
және аудан әкімдіктерінің өкіл-
дері санитарлық талапты сақ-
тай отырып, үйлеріне барып 
құттықтайды.

ҚАРТ МАЙДАНГЕРЛЕРГЕ – МИЛЛИОННАН

Sb Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»

Қызылордада екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 11 
адам ғана қалды. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мәліметінше, 
жеңістің жетпіс алтыншы көктемінде олардың әрқайсысына 
миллион теңгеден материалдық көмек беріледі.

Sb

Қымбатты соғыс және тыл ардагерлері!
Қадірлі жерлестер!
 
Сіздерді Ұлы Жеңістің 76 жылдық мерекесімен 

шын  жүректен құттықтаймын!
Бұл мереке – жанқияр ерліктің, еңселі елдіктің 

рухы асқақтап, Жеңіс жалауы желбіреген күн! Осы 
күні сұрапыл соғыста опат болған, дүниеден өткен  
жауынгерлерімізді еске алып, арамызда жүрген 
майдангерлеріміздің алдында бас иеміз.

«Ер басына күн туып, етігімен қан кешкен, ат 
басына күн туып, ауыздығымен су ішкен» қанды 
соғыс жылдарында қазақстандықтар майданның 
алдыңғы шебінде болуымен бірге тылдағы эко-
номиканың да қуатты тірегіне айналды. 

Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев атап өткендей: «Біз аға буынның 
алдында шексіз қарыздармыз және олардың 
ерліктерін мақтан етеміз!», Мемлекет басшысы, 

Бас қолбасшы Қасым-Жомарт Кемелұлы 

Тоқаев айтқандай: «Аға буынның теңдессіз ерлігін 
құрметтеп, зұлмат соғыстың зардаптарын ұмытпау – 
біздің қастерлі борышымыз!».

Тәуелсіздігіне 30 жыл толған еліміздің 
өркендеуіне өз үлестеріңізді қосып, бүгінгі күні 
жасалып жатқан игі істерге ақ баталарыңызды беріп, 
ұрпақтарыңыздың аман-саулығын тілеп келесіздер.

Уақыт алға жылжыған сайын қатарларыңыз 
сирегенімен, ерліктеріңіздің шоқтығы биіктеп, қадір-
қасиеті арта түсуде.

Біз «Ешкім де, ешқашан да ұмытылмайды», – 
деген ұранды ұстанған елміз. Жаңа буын жас ұрпақ 
аға буын ардагерлер танытқан қаһармандық пен 
қайсарлықтан, батырлық пен батылдықтан үлгі алып, 
бой түзейді. Осынау ерлікке толы Күн тарихымыздың 
мәңгілік ұмытылмас парағы болып қала бермек.  

Отбасыларыңызға бақ-береке, амандық тілеймін! 
Ұрпақтарыңыздың қуанышын көріңіздер!

Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын!
Тәуелсіз Қазақстан жасасын!

Қадірлі жерлестер!
Құрметті Отан қорғаушылар!

Сіздерді еліміздің айбынды мерекесі – Отан 
қорғаушы күнімен шын жүректен құттықтаймын!

Отаншылдық рухы қай заманда да қазақ 
халқының бойындағы айрықша қасиет болып 
қалыптасқан. Сондықтан да, бұл күн қайсар мінезді 
ата-бабамыздың жауынгерлік дәстүрінің заңды 
жалғасын тапқан күні деп есептейміз.

Халқымызда: «Отан – оттан да ыстық» деген 
даналық сөз бар. Отанды қорғау, оның қауіпсіздігі 
мен тыныштығын сақтау, адал қызмет ету – әрбір 
Қазақстан азаматының қастерлі борышы мен 
перзенттік парызы.

Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың бастамаларын, Мемлекет 
басшысы, Бас қолбасшы Қасым-Жомарт Кемелұлы 

Тоқаевтың тапсырмаларын жүзеге асыру жолында 

жауаптылық пен темірдей тәртіпті сақтап келесіздер. 
Әлемді жайлаған коронавирус індетінің шарықтау 

шегінде алғы шепте жүріп, шынайы патриотизм мен 
ерен еңбектің үлгісін көрсеттіңіздер.

Тәуелсіздігіне 30 жыл толған Қазақстанымыздың 
шекарасының берік, халқының бейбіт болуында 
өз міндетін әуе кеңістігінде, құрлықта, теңізде, 
шекарада адалдықпен атқарып жүрген айбыны 
асқақ әскерилерге, әскери борышын өтеп жүрген 
сарбаздарға алғысымызды білдіреміз!

Егемен еліміздің мұрат-мүддесі жолындағы елдік 
істеріңізге сәттілік, өздеріңізге мықты денсаулық, 
отбасыларыңызға құт-береке, амандық тілеймін. 

Тәуелсіздігіміз мен тыныштығымызды, қауіп-
сіздігіміз бен бейбітшілігімізді қас қақпай күзетіп, 
халқымызға қорған болған ұлттық әскеріміздің 
айбыны арта берсін! 

Тәуелсіздігіміздің тұғыры нық, ғұмыры мәңгі 
болсын!

7 мамыр – Отан қорғаушы күнімен облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықованың құттықтауы

9 мамыр – Жеңіс күнімен облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықованың құттықтауы

Биыл Сыр өңірінен 1500-ге 
жуық жас әскерге аттанбақ. Қазір 
қабылдау бойынша көктемгі 
науқан жүріп жатыр. 700-ге жуығы 
осы мерзімде Отан алдындағы 
борышын өтейді. Қалғаны күзде 
шақырылады. Бүгінгі күнге дейін 
300-ден астам қызылордалық жас 
республиканың әр жеріндегі әскери 
бөлімде қызметке кіріскен.

Иә, денсаулығы мықты, қосымша 
шыныққан, сауаты жеткілікті, моральдік-
іскерлік қабілеті жоғары азаматтар өңірде 
жеткілікті. Олар ҚР Қарулы Күштері 
қатарына, ҚР ҰҚК Шекара қызметіне, 
ҚР ІІМ Ұлттық Ұланы мен ҚР Төтенше 
жағдайлар министрлігіне қарасты бөлімдер 
және Мемлекеттік Күзет қызметінде 
борыштарын өтейді.

Сонымен 7 мамыр – Отан қорғаушы 
күні біз үшін несімен қадірлі? Бейбіт 
заманның тірегі болып тұрған қазақ 
әскерінің кешегі және бүгінгі болмысын 
тағы бір ой елегінен өткізсек игі.

АТҚА ҚОНАР АЗАМАТЫҢ 
КӨП БОЛҒАЙ

Бір айға жуық уақыт бұрын «Сыр бойы» газетінің сайтында «Коронавирусқа қарсы екпе 
салдырдыңыз ба?» деген сауалнама жарияладық. Оған жауап берген 300-ден астам адамның 71 
проценті екі жауаптың «жоқ» нұсқасын таңдапты. Сонда екпе салдыруға ел неге асықпайды? 
Енді сенім мен күмәннің аражігін салмақтап көрейік...

ВАКЦИНАНЫ ҰЖЫМ 
БОЛЫП САЛДЫРДЫ
Өңірде коронавирусқа қарсы екпе алғандар көбейді. Қазір 

бірлі-жарым тұрғындар ғана емес, ұжым мүшелері арнайы 
барып вакцина алуда. Себебі, індетті еңсерудің жолы – ұжымдық 
иммунитетті қалыптастыру. Бүгінде коронавирус құрсауындағы 
әлем елдері вакциналау қарқынын үдетті. Ел тұрғындарының да 
екпеге деген сенімі нығайып келеді. 

СЕНІМ МЕН КҮМӘН АРАСЫ

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»
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– Сіздерді Қазақстан Қарулы 
Күштерінің құрылғанына 29 жыл 

толу мерекесімен құттықтаймын. 
Отан қорғау – күн сайынғы ерлік 

екенін ескеретін болсақ, қорғау
шыларымыздың арқасында биыл 
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын атап 
өтеміз. Осыған орай, егеменді еліміздің 
отын сөндірмей, қорғаныс жүйесін 
бекем ұстауда жылдар бойы өз үлесін 
қосып келген азаматтарымызды мара
пат тайтын боламыз, – деді облыс әкімі.

Марапатталушылардың қа тарын
да облыстық жұмылдыру дайындығы 
басқармасының «Жұ мылдыру және 
шұғыл жұмыстар орталығы» ком
муналдық мем лекеттік мекеме бас
шысының орынбасары Бауыржан 
Садықов, Қызылорда облысының 
ау мақтық қорғаныс бригадасының 
99215 әскери бөлімінің командирі, 
пол ковник Керімбай Ойықбаев, Қыз
ыл орда облысының қорғаныс іс тері 
жөніндегі департаментінің Жаңа  
қорған аудандық бөлімінің жа   сақ
тау бөлімшесінің бастығы Жас ұлан 
Шанкулов, ҚР Ұлттық қауіп сіздік 
комитеті Шекара қыз меті нің Қы
зылорда облысы бойынша де пар
таментінің, идео ло гиялық және кадр
лық жұмыстар бөлімінің бастығы, 
майор Нұрбек Абдиракинов, ҚР 
Қорғаныс ми   нистрлігінің 66597 әскери 
бө лі   мінің ефрейторы Шапағат Болатов, 
ҚР Ұлттық ұланының 5547 әс кери 
бөлімінің батальон ко  ман дирі, майор 
Жасұлан Беркенов бар.

Жиын соңында Қызылорда облы
сының Қорғаныс істері жөнін дегі де
пар таментінің бас тығы, полковник Ай
дын Сағын дықов көрсетілген құр  метке 
алғыс айтып, мерекемен құт тық тады.

– Облыстық табиғатты пайдалану 
және табиғат ресурстарын реттеу 
басқармасына қарасты 8 мемлекеттік 
мекеме бар. Қалалық және аудандық 
орман және жануарлар дүниесін 
қорғау жөніндегі мемлекеттік 
мекемелер 54 өрт сөндіруші, 9 өрт 
сөндіру автокөлігі, 26 дана өрт сөндіру 
тіркемесі, 14 дана мотопомпасы 
және 77 дана радиостанциямен 
қамтылған. Сонымен қатар 370 
дана ұрғыш, 72 дана балта, 222 дана 
күрек, 16 дана бензопила, 45 дана 
арқаға салып жүретін өрт сөндіргіш 
алынған. Мекеменің өрттехникалық 
жабдықталуы 30%ті құрайды. Орман 
шаруашылығы мекемелеріне өртті 
дер кезінде жою және анықтау үшін 
өрт мұнарасы және басқа да құралдар 
жеткіліксіз. Кей ауданда өрт сөндіру 
техникаларын жаңарту қажет, – 
деді облыстық төтенше жағдайлар 
департаментінің бастығы.

Баяндамадан соң облыс 
әкімі өткен жылы болған 41 өрт 
бойынша тиісті құжаттарды тергеу 
реттілігімен төтенше жағдайлар 
департаменті полиция департаментіне 
жолданғанмен, бірдебір кінәлі 
тұлға анықталмағанын атап өтті. 
Құзырлы орган тиісті жұмысты 
атқармай отыр. Аймақ басшысы 
полиция департаменті басшысына 
аталған қызметтің жұмысын жеке 
бақылауға алуды тапсырды. Сонымен 
қатар, облыстық табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу, 

экономика және бюджеттік жоспарлау 
бас қармаларының басшыларына ор
ман шаруашылығы мекемелерінің ма
териалдық жарақталуын қамтамасыз 
етуді жүктеді.

– Белгілі болғандай, орман шаруа
шылығы мекемелерінің материалдық 
қамтамасыз етілуі 30 процент. 
Бюджетті нақтылау барысында және 
келесі жылдарға қаржы қарастыруды 
тапсырамын. 20212025 жылдарға 
облыс аумағының елді мекендерінде 
өрт сөндіру бекеттерін құру жоспарына 
сәйкес биыл Қазалы ауданындағы 
Сарыбұлақ және Бозкөл ауылдық 
округтерінде өрт сөндіру бекеттері 
ашылуы тиіс. Қала және аудан 
әкімдері 1 тамызға дейін құрылған өрт 

сөндіру бекеттерін бөлек ғимараттар 
мен қажетті өрт сөндіру құрал
жабдықтарымен жарақтандырып 
немесе мемлекеттік емес өртке қарсы 
қызметімен келісімшартқа отырып, 
нәтижесі бойынша облыстық төтенше 
жағдайлар департаменті тексеріп, жеке 
өзіме баяндасын, – деді облыс әкімі.

Мұнан соң судағы қауіпсіздік 
шаралары сөз болды. Руслан Қайрақ
баев өткен жылы суда 39 адам қаза 
болғанын, биыл 7 адам суға кеткенін, 
оның 4еуі бала екенін жет кізді. 

Аймақ басшысы қауіпсіздікке 
қатысты тиісті сала басшыларына 
бірқатар тапсырмалар берді.

– Қызылорда қаласы мен аудан 
әкімдері өз аумақтарындағы демалыс 
орындарының талапқа сай болуын 
қарастырсын. Оларды қоғамдық құт
қарушылар және суда құтқару құрал
дарымен жабдықтасын. 15 мамырға 
дейін суға шомылу орындарын 
түгендеу, су айдындарында жаппай 
демалу, туризм және спорт үшін 
орындарды айқындау, оларды нақты 
иеленушіге бекітіп беру жұмыстарын 
ұйымдастырсын. Облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасымен 
бірлесіп, жұмыссыздар есебінен жазғы 
маусымда қоғамдық құтқарушыларды 
іріктеп жұмысқа тартуды және жедел 
құтқару жасақтарынан дайындықтан 
өтуін ұйымдастырсын. Облыстық 
полиция департаменті  суға шомылу 
маусымында көпшілік демалатын 
орындарында қоғамдық қауіпсіздікті 
сақтау шараларын қадағаласын, – деді 
Гүлшара Әбдіқалықова.

Сондайақ өңір басшысы су 
айдын дарындағы қауіпсіздікті қам
тамасыз ету жөніндегі үгітнасихат 
материалдары мен жаднамаларды бұ
қаралық ақпарат құралдарында жүйелі 
түрде жариялау қажеттігін де баса 
айтты.

ҚасымЖомарт Тоқаев еліміз де өз өмірін 
Отан қорғауға арнаған кәсіби мамандар аз 
емес екенін ерекше атап өтіп, бүгінгі марапат 
пен алғысты барша әскери қызметшілерге, 
Күштік құрылым қызметкерлеріне көрсетілген 
шынайы құрмет деп бағалады.

– Сіздердің отаншылдық рух тарыңыз – ең 
алдымен, жас ұрпақ үшін жақсы үлгіөнеге. 
Олар сіздерге қарап бой түзейді. Сіздер ерен 
еңбек пен нағыз ерлікті паш етіп келесіздер. 
Жоғары мемлекеттік марапаттар Отан 
алдындағы қызметтеріңізге жаңа жігер береді 
деп сенемін, – деді Президент.

Мемлекет басшысы барлық әскери 
қызметшілер мен құқық қорғау органдары 
қызметкерлеріне Отан алдындағы адал қызметі 
үшін алғыс айтты.

Салтанатты рәсім барысында Марат 
Құсайыновқа, Руслан Шпекбаевқа генерал
лейтенант әскери атағы; Айдар Аймұрзинге, 
Рүстем Ақбалинге, Нұрлан Алдияровқа, Алмаз 
Ахмадиевке, Серік Борамбаевқа, Мереке 
Күшікбаевқа, Қуанышбек Үштаевқа генерал
майор әскери атағы; Айбар Дуанбаевқа, 
Шыңғыс Қоңқашевқа, Руслан Сейсембаевқа 
ұлттық қауіпсіздік генералмайоры арнаулы 
атағы; Мұрат Баймұқашевқа, Оңал Бекиевке, 
Ақынқали Дәрменовке, Арыстанғани 
Заппаровқа, Нұрлан Мәсімовке, Марат 
Төлебаевқа полиция генералмайоры арнаулы 
атағы; Жанат Ешмағамбетовке әділет генерал
майоры арнаулы атағы; Қайрат Әбдіхановқа, 
Жарқынбек Бақашбаевқа, Мақсат Қожабаевқа, 
Серік Шалабаевқа 3сыныпты мемлекеттік 
әділет кеңесшісі сыныптық шені; Нұрлан 
Шабдарға 3санатты жоғары біліктілік сыныбы 
берілді.

Сонымен қатар ісшара барысында І 
дәрежелі «Даңқ» орденімен Мемлекеттік 
күзет қызметі бастығының орынбасары Талғат 
Мұхтаров;  ІІ дәрежелі «Даңқ» орденімен 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қарағанды 
облысы бойынша департаментінің бастығы 
Кендебай Адамбеков, Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ісқимыл агенттігі төрағасының бірінші 
орынбасары Олжас Бектенов,  Ұлттық 
ұлан «Батыс» өңірлік қолбасшылығының 
қолбасшысы  Арман Жұмағалиев наградталды.

Бұдан бөлек І дәрежелі «Айбын» ордені 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті департамент 
бастығының орынбасары Әділжан 
Алшыновқа, Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштері Бас штабы Инженерлік әскерлер 
департаментінің бастығы Нұрлан Қонысовқа; 
ІІ дәрежелі «Айбын» ордені Ішкі істер 
министрлігі Шығыс Қазақстан облысының 
полиция департаменті Өскемен қаласының 
полиция басқармасы патрульдік полиция 
батальонының инспекторы Нұржан Кәкеевке, 
Бас прокуратураның департамент бастығы 
Серік Кәріпбековке, Қаржылық мониторинг 
агенттігі Тергеу департаментінің басшысы 
Саят Саукомбековке, Төтенше жағдайлар 
министрлігі Өртке қарсы қызмет комитеті 
төрағасының орынбасары Марат Хасеновке; 
ІІІ дәрежелі «Айбын» ордені Мемлекеттік 
күзет қызметінің Айрықша мақсаттағы 
күштері «Батыр» президенттік полкінің 
маманы Евгений Пивеньге табысталды.

Ал Ішкі істер министрлігі Жамбыл 
облысының полиция департаменті Жергілікті 
полиция қызметі басқармасының аға 
инспекторы Диляфруз Кинжеханова «Құрмет» 
орденімен марапатталды.

Ішкі істер министрлігінің Көліктегі 
полиция департаменті Қызылорда 
станциясындағы желілік полиция бөлімінің 
аға инспекторы Дархан Әбдікәрімов, Төтенше 
жағдайлар министрлігі Қостанай облысы 
төтенше жағдайлар департаменті Өрт сөндіру 
және авариялыққұтқару жұмыстары қызметі 
№ 5 өрт сөндіру бөлімінің бөлімше командирі 
Владимир Беляков, Төтенше жағдайлар 
министрлігі НұрСұлтан қаласы төтенше 
жағдайлар департаменті Өрт сөндіру және 
авариялыққұтқару жұмыстары қызметі № 
6 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің 
аға өрт сөндірушіқұтқарушысы Айдархан 
Кемаладинов, Ішкі істер министрлігі 
Алматы облысының полиция департаменті 
Талдықорған қаласының полиция басқармасы 
патрульдік полиция ротасының инспекторы 
Дәурен Нәрікбаев, Ішкі істер министрлігінің 
Батыс Қазақстан облысы бойынша 
қылмыстықатқару жүйесі департаменті РУ
170/1 мекемесінің бақылаушысы Абылай 
Төлеев «Ерлігі үшін» медалімен наградталды.

«Жауынгерлік ерлігі үшін» медалі 
Қорғаныс министрлігінің 18404 әскери бөлімі 
десанттықшабуылдаушы батальонының 
командирі Жасұлан Байбарақовқа, Қорғаныс 
министрлігі 15632 әскери бөлімінің 
командирі Жанат Бектұрғановқа, Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының 
департамент бастығы Елнұр Бисембаевқа, 
Қорғаныс министрлігі 14776 әскери бөлімінің 
аға офицері Максим Добросельскийге, 
Қорғаныс министрлігінің 21450 әскери бөлімі 
мотоатқыштар батальоны ротасының технигі – 
аға механигіжүргізушісі Нұржан Жарияқұлға, 
Қорғаныс министрлігінің 21814 әскери 
бөлімі зымыранартиллериялық кемесінің 
(3дәрежелі) командирі Бауырғали Имашевқа, 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күш тері Әуе 
қорғаныс күштері қолбасшысының басқар
масы жауынгерлік даярлық басқармасының 
аға инспекторыұшқышы – бағыт аға офицері 
Ерлан Қозғұловқа, Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің бас қарма бастығы Шынаркүл 
Сейдахметоваға берілді.

«БҮГІНГІ 
АРМИЯ – 
ЕЛДІГІМІЗДІҢ 
БЕРІК 
ҚАЛҚАНЫ»

САЯСИ 
КЕҢЕС 
ҚҰРАМЫ 
ЖАҢАРДЫ 

Облыс әкімі, «Nur Otan» 
партиясының облыстық 
филиал төрағасы Гүлшара 
Әбдіқалықованың партия 
филиалының кезекті XXVIIІ есеп 
беру - сайлау конференциясы 
өтті. Жиынның күн тәртібіне 
бірнеше мәселе ұсынылып, 
қаралды. Соның бірі – партия 
филиалы Саяси кеңесінің жаңа 
құрамын сайлау. Кеңес құрамы 
33 адам болса, оның 19-ы жаңа 
мүшелермен 58 процентке 
жаңарды. Олардың 36%-і, яғни, 
12-сі нәзік жандылар, 7-уі – 21% 
жастар.

Жиында партия филиалы Саяси 
кеңесінің, Бақылаутексеру комис
сиясының 20192020 жылдары атқарған 
жұмыстарының есебі мен алдағы 
міндеттері тыңдалды. 

Партия филиалы төрағасының бірін
ші орын басары Ләйлә Төрешованың 
айтуынша, қазір «Nur Otan» партия
сының Қы зылорда облысында 1 аймақ
тық, 11 аумақтық филиалына қарасты 
239 бас тауыш партия ұйымына бірік
тірілген 44 мыңнан астам партия 
мүшесі бар. Бастауыш ұйымдардың 
рөлін көтеру мен оларды оңтайландыру 
мақ сатында облыста бұрын 272 бас
тауыш партия ұйымы болса, қазір 
олардың 33і қысқарып, 239 бастауыш 
ұйымына біріктірілген. Олардың 47%
нің жетекшілері қайта сайланған. 
Бастауыш ұйымдар төрағаларының 
66%і аумақтық филиалдардың Саяси 
кеңестер мүшелігіне, 40% Саяси кеңес 
бюролары құрамдарына енгізілсе, олар
ға жетекшілік жасайтын мәслихат депу
таттарының үлесі 1,98%тен 16%ке 
өскен.

Партия тарапынан қоғамда резо нанс 
тудырған мәселелерге шұ ғыл әрекет 
ету жұмыстары да жолға қойылған. 
Мәселен, партия филиа лының 
араласуымен Жаңақорған кен тіндегі 
№28 «Алпамыс» санаторлық бөбекжай
бақшасындағы тұрмыстық, санитарлық 
жағдайы қайта қалыпқа келген, еңбек 
құқығы бұзылған «АГМТабыс» ЖШС
ның 328 қызметкері жұмыстарына 
қайта оралған, мекеме таратылып, 5 ай 
жалақысыз қалған облыстық балалар мен 
жасөспірімдерге арналған туберкулезге 
қарсы санаторий қызметкерлерінің 
айлық жалақылары өтелген, Жаңақорған 
ауданының Байкенже ауылына таза 
ауыз су жет кізілген. 

«Nur Otan» партиясының қоғамдық 
қабылдауларын тұрғындармен кері 
байланыстың және олардың сеніммен 
бас тіреп келетін орны десек болады. 
Есепті мерзімде партия филиалдарының 
қоғамдық қабылдау бөлмелеріне аза
маттардан 17418 өтініш түсіп, олардың 
11192сі оң шешімін тапқан. Бұл жалпы 
түскен өтініштердің 64,2% құрайды. 

– Жалпы қоғамдық қабылдауға 
өтінішпен келушілердің 10%і 1829 жас 
аралығындағы жастар, 55%і 3044 жас, 
24%і 4560 жас, 6,7%і 61 және онан 
жоғары жастағылар. Көпбалалы және 
толық емес отбасылардан түскен өтініш
арыздар 34%і құраса, зейнеткерлер 
мен мүгедектер және мүгедекке 
теңестірілгендер 16%ін құрайды, – деді 
Ләйлә Төрешова.

Партия филиалының ақпараттық
идеологиялық жұмыстары да қарқынды 
жүргізілуде. Әрбір әлеуметтік топ
тардың мәселесін шешуге бағытталған 
партиялық жобалар да өзінің нәтижесін 
беруде. Атап айтасақ, «Ардагерлерді 
ардақтайық» жобасы аясында есепті 
мерзімде соғыс ардагерлері мен 3 
мыңнан астам тыл ардагерлеріне қолдау 
көрсету жұмыстары жүргізілген. 

«Кедергісіз келешек» партиялық 
жобасы аясында мүмкіндігі шектеулі 
аза маттардың өмір сүру сапасын 
арттыру мен оларға қолайлы орта 
қалыптастыру мақ сатында 800ге жуық 
мекемеге мониторинг жасалып, олардың 
50не айыппұл салынған. 

«Бақытты отбасы» жобасы аясында 
республикада алғаш болып аудандық 
деңгейде Қызылорда облысының, 
Жаңа қорған ауданында әлеуметтік тұр
ғыдан аз қамтылған, қиын жағдайға 
тап болған отбасыларға жанжақты 
қолдау көрсетуге бағытталған «Бақытты 
отбасы» орталығы ашылған. 

Жиында Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаты, 
жерлесіміз Ғалым Әміреев, Қорқыт Ата 
атындағы Қызылорда университетінің 
ректоры, қалалық мәслихат депутаты 
Бейбіткүл Каримова, Сырдария ау
дандық «Тіршілік тынысы» газетінің 
бас редакторы, аудандық мәслихат 
депутаты Ақтөре Ибрагимұлы жарыс 
сөздерге шығып, Саяси кеңестің ат
қарған жұмысына оң баға беріп, алдағы 
жұмыстарына қолдау білдірді.

МЕРЕКЕЛІК МАРАПАТ

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен 
7 мамыр – Отан қорғаушы күніне орай салтанатты жиын өтті. Аймақ 
басшысы өңірдегі Қарулы Күштер, қорғаныс істері саласының әскери 
азаматтарына «Алғыс хат» табыстады.

ЖИНАҚЫЛЫҚ ПЕН ҚЫРАҒЫЛЫҚ – 
ҚАУІПСІЗДІК НЕГІЗІ

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен төтенше 
жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі облыстық 
комиссияның кезекті отырысы өтті. Отырыста 2021 жылғы 
өрттен қауіпті кезеңге дайындық шаралары және жаз мезгіліндегі 
су айдындарындағы қауіпсіздік туралы екі мәселе қаралды деп 
хабарлайды облыс әкімі баспасөз қызметі. Алғашқы мәселе бойынша 
сөз алған облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы 
Руслан Қайрақбаев аймақтағы өрт сөндіру мекемелерінің жай-күйі 
туралы баяндады.

Қадірлі ардагерлер!

Сіздерді Отан қорғаушы күнімен 
және Жеңіс мейрамымен құт тық
таймын. Ерлік дәстүрін ғасырдан 
ғасырға жалғаған қос мерекенің биыл 
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы ая
сында өтіп жатқаны олардың мән
маңыз ын бұрынғыдан да арттыра түс
кендей. 

Жержаһанды жайлаған пан
демия қатары сиреген қазына – қарт
тарымызды өз дәрежесінде құр меттеп, 

құттықтауға кедергі келтіріп тұр. 
Бүгінгідей күрделі эпидахуал кезінде 
сіздерді бір жерге жинауға, басқалай 
шаралар ұйымдастыруға болмайтынын 
тү сініп отырсыздар. Әрқайсыңызбен 
ди дар ласпасақ та, көңіл түкпі рін дегі 
алғысымыз шексіз, тілегіміз алғаусыз.   

Бейбітшілік пен тұрақтылықты 
қалайтын елімізде сіздер салған сара 
жолды жалғаған ұрпақ өсіп келеді. 
Олар аға буын бастан өткерген сұра
пылды көрмесе екен деп тілейміз. 
Қарт майдангерлер бойындағы отан

шылдық рух, ең алдымен, жас ұрпаққа 
үлгіөнеге. Қан майданда да, еңбек 
майданында да  ерлікті паш еткен 
ардақты ардагерлеріміз аман болсын! 
Жыл сайын Жеңіс көктемі туғанда 
ерлікке тағзым, ерге құрмет шаралары 
жалғаса береріне сенемін. Мереке 
құтты болсын!

Серік ДҮЙСЕНБАЕВ, 
облыстық ардагерлер кеңесінің 

төрағасы

ӨНЕГЕЛІ ЖОЛ ӨРІСІ
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ЖЕҢІС СОЛДАТТАРЫ

Яхия Тасыров

1922 жылы қазіргі Сырдария 
ауданының «Қара өзек» ауылында 
дүниеге келген.

Ташкенттегі текстиль оқуын 
оқып, 1940 жылы текстиль фабри-
касында жұмыс істеген. 1941 жылы 
әскерге алынып, Омбы қаласында 
алғашқы  әскери дайындықтан 
өтіп, 1942 жылдың қазан айын-
да майданға жіберілген. Мәскеуді 
қорғауға қатысқан. Сталинградты, 
Ку рскыні, Польшаны жау дан азат 
еткен. Гданьск порты үшін болған 
шайқаста аяғынан ауыр жараланған. 
Госпитальда жатып емделіп, соғыс 
жорығын одан әрі жалғастырған. 
Жеңісті Германияда қарсы алып, 
аман-сау елге оралған.

Отан алдындағы еңбегі баға-
ланып, «Қызыл Жұлдыз», І, ІІ 
дәрежелі «Ұлы Отан соғысы» 
ордендерімен, «Ерлігі үшін», «Гер-
манияны жеңгені үшін»  медальда-
рымен марапатталған.

Елге келген соң Тереңөзек, 
Жалағаш сүт зауытында, 1962 жыл-
дан бастап туған ауылында қойма 
меңгерушісі болып жұмыс жасаған. 
Мұнан соң ПМК-1608 мекемесінде, 
аудан орталығындағы астық 
қабылдау пунктінде еңбек етіп, 
зейнеткерлікке шыққан.

Яхия ата – бүгінде үш ұл, бір 
қыздан тараған немере-шөберелеріне 
елін сүйген болмысымен үлгі-өнеге 
беріп отырған ардагер.

Төлеген Жүнісов

1923 жылы қазіргі Сырда-
рия ауданы Жаңарық ауылында  
дүниеге келген.

Ашаршылық жылдары әке-
шешесі қайтыс болып, балалар 
үйінде тәрбиеленген.

Қызылөзек мектебінде оқып 
жүргенде 1942 жылы әскерге 
алынған. Самарқанд қаласындағы 
кіші командирлер дайындайтын 
курстан өтіп, жиырма жасында 
әскер қатарына қабылданып, кіші 
командирлер дайындайтын курс-
та оқып, Украина майданындағы 
688-атқыштар полкінің сапын-
да соғысқа кірген. Жас қазақ 
жауынгері Украинаны жаудан 
азат ету жолында ерліктің ерекше 
үлгісін көрсете білген.

Берлинді алуға қатысқан.
Елге оралған соң колхоз 

жұмыстарында, май зауытын-
да еңбек еткен. Алматы бақша 
тәжірибе стансасында жұмыс 
істеген, зейнетке шыққанша 
теміржол дүкенінде сатушы 
болған.

І дәрежелі «Ұлы Отан соғысы» 
орденімен, «Герма ния ны жеңгені 
үшін», жауын герлік медальдары-
мен және басқа да мерекелік ме-
дальдармен марапатталған.

Жәмила Сәрсенбайқызымен 
бас қосып, өзінен тараған екі 
қыз, бір ұлдан өрбіген немере-
шөберенің атасы болды.

Әбдіраман Әбішев

1923 жылы Қазалы ауданы 
Сартоғай ауылында  дүниеге келген.

Ауыл мектебінен білім алып, 
Қазалы ауыл шаруашылығы техни-
кумында оқыған.

1941 жылы  соғысқа атта-
нып, Мәскеу түбіндегі майданға 
қатысқан. Атақты Панфилов 
дивизиясының 316-шы атқыштар 
полкінде болған. 1943 жылы  Украин 
майданына кіріп,   «Максим» пуле-
метінен оқ жаудырып, талай жаудың 
көзін жойған. От-жалын кешкен 
жауынгер жеңісті Берлинде қарсы 
алған. Бір әулеттен үш азамат – 
әкесі Әбіш, ағасы Әбдірейім және 
өзі соғыс сұмдығын көріп, үшеуі де 
туған жеріне аман-сау оралды.

Бейбіт күндерде «Қазалы» қой 
совхозында есепші болып еңбек етті. 
Қырық жыл совхоз қоймасының 
меңгерушісі болып зейнетке шықты.

Ә.Әбішев «Қызыл Жұлдыз», 
І, ІІ дәрежелі «Отан соғысы» 
ордендерімен, «Маршал Жуков», 
«Украинаны азат еткені үшін», 
басқа да медальдардың иегері 
атанды. 2016 жылы Ресей елші лі-
гінен арнайы өкіл келіп, Мәскеу 
шайқасының 75 жылдығына орай 
«Мәскеуді азат еткені үшін» медалін 
табыстады.

Әбдіраман әке мен Жанкүл ана 
он ұл-қыз тәрбиелеп өсірген, олар-
дан тараған ұрпақтың бәйтерегі.

Қалеп Бектұрғанов

1923 жылы Қазалы ауда-
нында дүниеге келген.

1942 жылы соғысқа ат-
танып, көптеген шешуші 
майдандардың алғы шебінде 
болған. 1944 жылы ауыр 
жарақат алып, елге оралады. 

Елге келген соң бейбіт күн 
майданының алғы сапында 
болды. Туған жерін түлетуге 
соғыстағыдан кем күш-жігер 
жұмсамады. Елім аман бол-
сын деп отқа түскен жауынгер 
еңбегімен дара шығып, сый-
құрмет иеленді. 

Қ.Бектұрғанов ІІІ дәрежелі 
«Отан соғысы» орденімен, 
«Маршал Жуков», «СССР 
Қарулы күштеріне 70 жыл», 
басқа да көптеген мерекелік 
медальдарымен марап ат тал-
ған.

Зайыбы Айымша екеуі 
сегіз бала тәрбиелеп өсірген. 
Балаларынан өрбіген немере-
шөберенің сүйікті атасы.

Балаларының бірі жеке 
қожалық иесі, бірі кәсіп иесі, 
бірі дәрігер болып еліміздің 
әр жерінде тұрып, еңбек етіп 
жатыр. Олар әр мамыр сайын 
жеңіс жауынгерін құттықтап, 
ерлікке бас иеді.

Қабақ Смағұл

1923 жылы Қазалы ауда-
ны ның қазіргі Бекарыстан би 
ауылында дүниеге келген.

1942 жылы әскер қатарына 
шақырылған. Қанды қырғында 
бас бұқпай шайқасқан жас 
жауынгер 1943 жылы ауыр 
жарақат алып, ұзақ уақыт гос-
питальда жатқан.

Сол жарақатынан толық 
айық пағандықтан елге қай та-
рылған.  

Елге оралып, «Жаңабас-
шы лық» колхозында есепші 
болып жұмыс бастаған. 1944 
жылдың желтоқсан айында 
«Октябрь» колхозында  ферма 
есепшісі болған. Одан кейін 
№ 24 мектепте, аудандық оқу 
бөлімінде, мал сою пунктінде, 
санаториялық мектеп-интер-
натта, Майдакөл ауылдық 
советінде есепшілік қызметтер 
атқарған.

Қ.Смағұл ІІ дәрежелі «Отан 
соғысы» орденімен, «Маршал 
Жуков», басқа да мерекелік 
медальдармен марапатталған. 

Зайыбы Гүлжан ана екеуі 
он бала тәрбиелеп өсірген. 
Олардан өсіп-өнген ұрпақтың 
мақтанышы.

Сарсенбек Байжанов

1923 жылы Шиелі ауданы 
«Үлгілі» елді мекенінде дү ниеге 
келген.

1942 жылы әскер қатарына 
шақырылған. Сталинград май-
даны ның солтүстік батысын-
да «Магеллан» деген жердегі 
ауыр шайқасқа қатысқан. 
Өзінің жауынгерлік борышына 
адалдық танытқан ол алғы шеп-
терде көзге түсіп, ерлік үлгісін 
көрсеткен. 1944 жылы жарала-
нып, елге оралған.

Елге келісімен колхоз 
шаруа шы лықтарында әртүрлі 
жұмыстар атқарған. 

1950-1953 жылдары Түр-
кістан педагогикалық учи ли-
щесінде оқы ған. 1963-1991 жыл-
дар ара лығында №156 қазақ орта 
мектебінде мұғалім болды. Отыз 
сегізжыл мұғалімдік қызмет  
атқа рып, жас ұрпақ тәрбиелеу 
ісінде де алдыңғы қатардан 
көрінді. Абыройлы еңбек етіп, 
елу бес жасында мүгедектігіне  
байланысты  зейнеткерлікке  
шық ты.

Сарсенбек ата бүгінде 
бес ұл, алты қыздан тараған 
тоқсанға жуық немере-шөбере, 
жиендердің алтын діңгегі болып 
отыр.

Әбдірахман Байтіков 

1924 жылы Қызылорда қала сында дүниеге 
келген.

Қаладағы жетіжылдық мектепті бітірген. 
1942 жылы әскерге шақы рылып, Ашхабад 
қаласында командирлер дайындайтын курсқа 
жібе рілген.  Осы жерден майданға аттанып 
кеткен.

1943 жылы соғыстың ең ыстық ошағы 
болған Курск доғасындағы  шайқастарға 
қатысқан. Он тоғыз жастағы қазақ жауынгері 
от пен оқтан тайсалмай, алғы шепте соғысқан. 
Алайда, осы ұрыста ауыр жарақат алып, 1944 
жылы ІІ топ тағы соғыс мүгедегі болып елге 
оралған.

Елге келген соң «Кооператор» колхо-
зында еңбек еткен. Еңбек майданында да 
күш-жігерін аямай жұмыс жасаған. Осы 
шаруашылықтың аты «Коммунизм», «Комсо-
мол» болып бірнеше өзгерген, соның бәрінде 
Ә.Байтіков есепші, бригадир сияқты әртүрлі 
жұмыс атқарып, елдің еңсесін көтеруге көп 
үлесін қосқан.

Отан алдындағы еңбегі бағаланып, ІІ 
дәрежелі «Отан соғысы» орденімен, «Мар-
шал Жуков», «Курск шайқасына 70 жыл» 
секілді көптеген мерекелік медальдармен 
марапатталған.

Әбуова Кеңескүлмен отбасын құрып, он 
бала тәрбиелеп өсіріп, немере-шөбере сүйді.

Бүгінде бала-шаға бақытына куә болған 
Әбдірахман ата 97 жасқа шықты.

Тілеуберген 
Тобабергенов

1924 жылы Қазалы ауда-
ны Басықара елді мекенінде 
дүниеге келген.

1942 жылы қаңтар айында 
әскер қатарына шақырылған. 
Соғыстың ауыр күндерін бас-
тан кешкен. Еуропаны азат ету, 
Кенигсбергті, Бер линді алу 
шайқастарына қатыс қан.

Соғыстан кейінгі Гер-
манияны қалпына келтіру 
жұмыстарында болған. 1947 
жылы қыркүйек айында елге 
оралған. 1948 жылдан бас-
тап теміржол станциясында 
еңбек еткен. 1982 жылы зей-
неткерлікке шыққанға де йін осы 
саланың қыз метін атқарған.

ІІІ дәрежелі «Отан со ғысы» 
орденімен, басқа да жауын герлік 
медальдармен мара патталған.

Жеті баланың әкесі болып, 
оларды елшіл рухпен тәрбиелеп, 
өсірген. Олардан тараған 
ұрпақтың қызығын көріп отыр-
ған бақытты ата атанды. 

Әбдірауық Сатыбалдиев 

1925 жылы Қармақшы ауданы Бозарқаш кол-
хозында дүниеге келген.

Бестам орта мектебін бітірген жас бала өз 
еркімен соғысқа сұранған.  

1943 жылы әскер қатарына алынған. Саратов 
қаласындағы командирлер дайындайтын 3 айлық 
курста оқып, сержант әскери шенін алып шыққан. 
Осыдан соң 361-ші девизия құрамында Ленинград-
ты қорғауға қатысқан. «Ленинград блокадасы» 
соғыстағы ең азапты кезеңдердің бірі еді. Халықты 
оқ пен оттың астындағы аш-жалаңаш хәлден 
құтқару үшін мұз жастанып, қар төсенген күндерді 
бастан кешкен. Одан кейін Балтық жағалауын азат 
етуге, жеңістен соң Жапон соғысына қатысқан. 
Өзімен бірге ауылдан аттанған отыз жеті азамат, 
оның ішінде ағасы Мәлік те майданда қаза тапқан.

Ә.Сатыбалдиев І, ІІ дәрежелі «Отан соғысы», 
«Қызыл Жұлдыз» ордендерімен, «Ерлігі 
үшін», басқа да 22 жауынгерлік медальдармен 
марапатталған.

Ол бейбіт өмірде де қоғам жұмыс тарына бел-
сене араласты. Мәскеу универ си тетін бітіріп, эко-
номист мамандығын игерді. 37 жыл Қармақшы 
аудандық статистика бөлімінің бастығы болды.

КСРО Статистика үздігі, Қармақшы ауданының 
құрметті азаматы атақтарын алды.

Зайыбы, тыл ардагері Смадия рова Қази ана 
екеуі екі ұл, бір қыздан немере-шөбере көрді. 
Әбдірауық атаның тілегі ұрпағының шат-шадыман 
өмірі, солардың қызығына куә қылған тағдырына 
разы.  

Талжан Жанасов 

1925 жылы Қазалы ауданы 
аумағындағы 84-ші теміржол 
бекетінде дүниеге келген.

Он жеті жасында әскер 
қатарына шақырылып, Ақмола 
қаласында бір айлық әскери 
дайындықтан өткен. Соғыстың 
алғы шебі 1-Украин майданына 
түсіп, соңынан 4-Украин май-
данында жаяу әскер жауынгері 
болған жас қазақ небір ауыр 
күндерді бастан өткерген. 

Еуропаны етікпен жүріп өтіп, 
Ұлы Жеңісті Германияның же-
рінде қарсы алды. 

Елге оралып, халық игілігін 
еселеді. 1980 жылы зейнетке 
шыққанға дейін машинист болып 
темір жол саласында еңбек етті.

І, ІІ дәрежелі «Отан соғысы» 
орденімен, «Маршал Жу-
ков», «Ерлігі үшін», басқа да 
көптеген мерекелік медальдармен 
марапатталған. 

Бүгінгі күні Талжан ата 96 
жасқа толып, бес баласынан 
тараған ұрпағының шуағы болып 
отыр.  

Любовь Колесник

1925 жылы Оңтүстік Қа зақ стан облысы 
Арыс қала сында әскери қызметшілер отба-
сында дүниеге келген.

Жергілікті медициналық техникумда 
оқып, кәмелет жасқа толысымен 1944 жылы 
әскер қатарына шақырылған. Соғыс кезінде 
Беларусь майданының дала госпиталінде 
медбике қызметін атқарып, ер жүрек 
батылдығымен көзге түскен. От пен оқтың 
астында жүріп, ажалға араша тұрған ол 
жүздеген жауынгердің өмірін сақтап қалды.

Дәрігерлер ажал аузында да антына адал 
болған. Бұл жөнінде Люба әжей былай дейді: 
«Біз Германияның Ной-Репен қаласындағы 
госпитальда немістің жаралы солдаттарын да 
емдедік. Өйткені оларға көмек беретін ешкім 
жоқ еді. Дәрігер үшін жау мен дос деген ұғым 
жоқ, адам тағдыры ғана бар».

Өмірін денсаулық саласына арнаған Лю-
бовь Сергееевна соғыстан соң Қызылорда 
темір жол депосының дәрігерлік тіре гінде 
еңбек етті. Сол жұмы сынан зей нетке шықты.

Жұбайы Николай Севастьянович те 
соғыс ардагері.

Колесниктер екі ұл, бір қызды өмірге 
әкеліп, немере-шөбере көр ді.

Жасаған ерлігі мен риясыз еңбегі үшін 
Л.С.Колесник ІІ дәрежелі «Отан соғысы» 
орденімен, «Германияны жеңгені үшін», 
«Маршал Жуков» медальдарымен марапат-
талды.

Ұлы Отан соғысына Сыр өңірінен 150 мың адам аттанып, олардың 30 мыңға жуығы туған жерге оралмады. Бүгінде 11 ардагер-майдангер арамызда. 
Ерліктері ұрпаққа ұран болған жауынгерлердің бейбіт күндегі берекелі еңбектері де өнеге жолы бола бермек. 
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Соғыс 1418 күнге созылды

Ұлы Отан соғысы  1941 жылдың 
22 маусымында басталды.  Ол 3 
жыл 10 ай және 18 күнге неме-
се 1418 күнге созылды. Ұлы Отан 
соғысындағы ең ұзақ шайқас Ленин-
град шайқасы болды. Ол 1126 күнге 
созылды. Оның ішінде қала 871 күн 
қоршауда болды.

Соғыста 26,6 миллион адам 
қаза тапты

Соғыс біткеннен кейін Ста-
лин барлық ұрыс операцияла-
рында қайтыс болғандар саны 7 
миллион адам деп ресми деректі жа-
риялады. Ал соғыстан қаза тапқан 
тұрғындардың нақты санын есептеу 
80-жылдар аяғына таман басталды. 
Дегенмен, қанша адам өлгені әлі 
күнге дейін белгісіз. РФ Қорғаныс 
министрлігінің соңғы мәліметтеріне 
сәйкес Ұлы Отан соғысы кезінде 
КСРО құрбандарының саны шама-
мен 26,6 миллион деп келтірген. 
Оның 12 миллиондайы – әскерилер. 

Ал ресми емес мәліметтер бойынша 
соғыс құрбандары 43 миллион адам 
шамасында.

Келтірілген материалдық шығын 
– 2,5 трил лион сом.

Ресми мәліметтер бойынша 
шығын соғысқа дейінгі бағамен 2,5 
триллион сомнан асады. Ол КСРО 
ұлттық байлығының 30%-тей бөлігін, 
ал оккупацияланған аумақтарда 65% 
бөлігін құрады. Ұлы Отан соғысы 
кезінде 1710 қала, 70 мыңдай село 
мен деревня толығымен қираған.

Мәскеу үшін шайқасқа  
7 миллионнан аса адам 

қатысты

Мәскеу шайқасына (1941 жылдың 
30 қыркүйек – 1942 жылдың 20 сәуір 
аралығы) қатысқан барлық адам саны 
осындай рекордты көрсеткішке жет-
кен.  Салыстырмалы түрде алсақ, 
соғыстың ең үлкен шайқасы сана-
лып, Гиннестер кітабына енген Бер-
лин операциясына 4 миллион адам 
қатысқан.

ДЕРЕК пен ДӘЙЕК

Cоғыс цифрлары
Ұлы Отан соғысының трагедиялық тарихы мен қызықты деректеріне шолу
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Немере ағам Ыдырысов Әбдеш 
(Әбдіхалық) Қызылорданың пе да
гогикалық училищесін 1939 жылы 
бітірісімен, әскер қатарына алынған. 
Көп ұзамай Фин соғысы, одан кейін 
Отан соғысы басталып кеткені 
белгілі. Ол уақытта жауынгерлердің 
көпшілігінде бі лім болмағандықтан, 
Әбдеш ағам полктегі мемлекеттік 
қауіп сіздік бөлімінде қызмет етеді. 
Қайнаған соғыс кезінде бұл саланың 
немен айналысқанын тәптіштеп 
айта алмаймын. Украинада әскери 
қыз метте жүріп, жеңгеміз Анна 
Васильевнаға (біз Галина  дейміз) 
үйленіп, соғыс ауыртпалығын бірге 
бөлісіп, жеңіс күнін жақын датуға 
атсалысқаны айтпаса да түсінікті. 

Жеңіс күнін Украина жерінде 
жеңгемізбен бірге қарсы алып, 
тағы да екі жылға әскери қызметте 
қалдырылады. Тек 1947 жылдың 
соңында тұңғышы Уалиханмен аман
есен Қазақстанға келген. Алғашқы 
жылдары Алматы облысының аудан
дарында, кейін өмірінің соңына дейін 
республикалық мемлекеттік қауіп
сіздік комитетінде жоғары шенді офи
цер болып қызмет етті. 

Жеңгемнің ұлты бөлек бол

ғанмен, қазақтың салтдәс түріне 
құрметпен қарап, оны бойына 
сіңіре білді. Тәжірибелі чекистің 
жұбайы болғандықтан, соғыс жай
лы, ағамыздың қызметі туралы тіс 
жарып ештеңе айтпайтын. КазГУ
дың (қазіргі әл Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университеті) студенті 
кезімде ағамның үйінде жатып 
оқыдым. От пен оқтың ортасын
да жүріп, бірінбірі сүйіп қосылған 
Әбдеш ағам мен Галина жеңгемнің 
шыңдалған шынайы махаббатының 
куәгері болдым. Алматыға барған сай
ын бейіттеріне құран бағыштаймын. 
Жеңісті жақындатуға ағаммен қатар 
жүріп оқ пен от кешкен жеңгемнің 
біздерге қамқорлығын ұрпақтарыма 
айтып отырамын. 

Бабамыз Күдеріқожа Көшек
ұлының үшінші ұрпағы Ыбырайым 
атамыздың Қасым атты баласынан 
Үбіш, Әшімінен Зейнолла, Файзолла 
ағаларымыз өмірге келген. Үбіш – 
Қасым атамыздың жалғыз ұлы. 1942 
жылы соғысқа аттанғанда, жұбайы 
Нәзипа жеңгем үш жасар Несібелі 
мен бір жастағы Күлжанмен елде 
қала берді. Үйелмелісүйелмелі 
нәрестелері болғанмен, белді бе

кем буып «Бәрі майдан үшін, жеңіс 
үшін!» деген ұранды бетке ұстап, дала 
жұмыстарына шығады. Күлжанын 
көлеңкеге жатқызып қойып, әлсін
әлсін емізіп жүргенін байқаған брига
дир Жұманазар әкей:

– Қарағым, бұл тірлігің бол
мас, Үбіштен қалған екі нәрестені 
жеткізуің керек, үйде отырып, 
майдандағы жауынгерлерге жылы 
шұлық, қолғап тоқығаның дұрыс 
болар, – деп зорға көндіреді. Үбіш 
ағайдан алғашқы кездері хат келіп 
тұрғанмен, кейін еш хабар болмай, 
1944 жылы «қара қағаз» келеді. Хат 
тасушылар Мүсәллә әже мен Қалтай 
аға (қазақтың Қалтайы) ауылсовет
пен ақылдасып, әзірше қаралы ха
барды Нәзипа жеңгейге естіртпеуге 
уәделеседі. Соғыс аяқталмай жатып, 
бір қолын, не аяғын я көзін құрбан ет
кен жауынгерлер елге келе бастайды. 
Ал күйеуі Үбішті асыға күткен Нәзипа 
жеңгеміз үкілі үмітін үзбегенменен, 
өзінөзі сабырға шақырып, екі 
перзентінің барына шүкірлік жасап, 
шыдамын шыңдай түсті. Көп ұзамай, 
майдан даласында ерлікпен қаза 
тапқан күйеуінің қаралы хабарын да 
естиді. 

Көп күткен Жеңіс күні де келді. 
Шыдамын шыңдап, соғыс тан кейінгі 
жылдарда да Нәзипа жеңгеміз колхоз 
жұмысынан қол үзбеді. Несібелі мен 
Күлжаны бойжетіп, тұрмыс құрды. 
Қар тайған шағында үлкен қызы 
Несібелімен бірге тұрды. Нәзипа 
жеңгеміз қатты науқас деген хабар
ды естіп, Хамит, Мәжит ағаларыммен 

мен де көңілін сұрауға Шіркейліге  
бардық. Қатты қуанған асыл жеңгем: 

– Келгендерің дұрыс болды, 
сендерге рахмет. Мен Күдерінің 
келінімін. Сүйегімді сатпаймын. 
Ағаларың Үбіштің рухымен табыса
тын күнім жақын. Жат жерде қалса да, 
ол мені күтуде. Сендерден өтінішім, 
кеткеннен кейінгі болатын барлық 
мүсипаттарға өздерің басшылық 
жасаңдар. Мені Сарбасаттағы 
қайнықайна ға ла рым жатқан жерге 
жерлеңдер, – деді. 

Күйеу   баласы    Сағымбай   бар
лық жағдайын жасағанмен, Күдері 
әулетінен шыққан Үбіш ағамызға де
ген жеңгеміздің адалдығын сезіндік. 
Нәзипа жеңгеміз осы қайтпас қай
сар лығымен барлық қиын дықтарды 
жеңген ғой деген ой түйдік. Көп 
ұзамай Нәзипа жеңгеміз дүние сал
ды. Қалғандарымыз оның аманатын 
орындадық.

Әшім атамыздың ұлы Зейнолла 
аға да соғысқа алынды. Уыздай жас 
қалған Күлтай жеңгем де Нәзипа 
жеңгеміздің соғыс жағдайындағы 
қиын өмірін қайталады десем, 
артық айтқандық емес. Емшектегі 
Әсемкүлін бесікке таңбай, беліне бай
лап, еңбектен қол үзбеді. Сол қолын 
жартылай соғыс құр бан дығына беріп, 
Зейнолла аға 1944 жылы елге орала
ды. Мүге дек тігіне қарамастан Күлтай 
жең гемізбен тыл майданында еңбек 
етті. Екеуі де Жеңіс күнін туған ау
ылында қарсы алып, қос қуа ныштың 
куәсі болды. 1945 жылдың 9 мамы
рында дүние есігін ашқан тұңғыш 

ұлдың есімін Жеңіс деп қойды. 
Менің ізімді басып келе жатқан 
Жеңіс Зейноллаұлы – қазір зейнет
кер. Зейнолла ағамның шаңырағын 
шайқалтпай, оның ұрпақтарын өсіріп
өндіріп, жетілдіруде. Қы зылорда 
қаласында тұрады. 

Соғыс кезіндегі қазақ қыз
дарының майдан даласындағы 
ерлігі  Әлия, Мәншүк, Хиуаздар
дан бастау алса, тылдағы ерен ерлік 
иелері күйеулерін Отан қорғауға 
аттандырған жеңгелеріміз екеніне дау 
жоқ. Мен Күдеріден тарайтын шама
лы ғана отбасындағы жеңгелеріміз 
туралы айттым. Олар мыңдап, милли
ондап саналады. Бес жылға созылған, 
елімізді шығынға ұшыратқан, талай 
жас жайсаңдарымызды жалмаған со
ғыстағы жеңісті жақындатқан жең
гелеріміздің қайтпас қажыр лы лығы, 
шыңдалған шыдамы, қайсар лығы 
қазіргі жастарға үлгі болса деген 
тілек. 

Биыл Ұлы Жеңістің 76 жыл
дығы! Бұл айтулы күні соғыс қаһар
мандарының есімі қайта жаңғырып, 
ұлықтала бермек! Солардың қа та
рында  жеңісті жа қындатуға аян
бай тер төккен жеңгелеріміздің 
орны бір бөлек! Олардың өмірден 
озғандарының алды жарық бол
сын, ал қазіргі Жеңіс күнін тойлап 
отырғандарға ұзақ ғұмыр тілеймін. 

 Қ.ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ, 
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
профессоры

Жеңісті жақындатқан жеңгелер-ай!
Майдан даласында от пен оқ кешіп, өлім мен өмірдің арасында 

болған ағаларымыздың біразы оққа ұшып, кейбірі мүгедек болып 
елге оралды. Жауынгерлердің соғыстағы жеңісін қамтамасыз еткен 
тылдағы еңбек майданында тер төккен, қиындықты қайсарлықпен 
құрықтаған асыл жеңгелеріміз ғой! Солардың кейбіреулеріне тоқ
талмақпын. 

100 жасқа екінің бірі емес, он 
мыңдаған адамның бірі ғана келеді. 
Ол – Алланың ерекше сүйген жанына 
ғана төрелеп беретін сыбағасы, 
басқалардан бөлектеу, ерекшелеу 
сыйы.

Бөрібай Құлманұлы аға мыз 
замандастары, тағ дыр ластары сияқты 
балалық шағында тойып тамақ 
ішіп, бүтін киім киіп, балалықтың 
бал дәуренін сүре алмаған. Шаруа 
адамына жаудай тиген кәмеске 
зобалаңын, қазақты әлемнің 40 
еліне тарыдай шашыратқан қуғын
сүргінді, қа зақ тың жартысын қырған 
қол дан жасалған ашаршылықты, 
зиялылар тамырына балта шапқан 
реп рессияны, адамзат тарихында 
бұ рынсоңды болмаған ғаламатзұл
мат соғысты, соғыстан ке йінгі халық 
шаруашылығын қалпына келтірудің 
барлық қиын  шылықтарын, қияметін 
қасі  ретін көріп өскен ұрпақтың 
өкілі. Замандастарын, Бөрібай 
ағаны осыншама адам төзгісіз 
қиын  дықтар, ХХ ғасырдың сон
шалықты қанды, қайғылы қасіретті 
оқиғалары езе, майыс тыра, сындыра 
алмады. Қайта шыңдай, шынықтыра, 
қайрай түсті. Қажырлы, қайратты, 
тө зімді, шыдамды, жоқтан бар 
жасай тын жасампаз қайраткер етіп 
қалыптастырды.

Бөрібай аға – бүкіл саналы, 
мағыналы, мақсатты ғұмырында өз 
бақытын адал еңбектен, бейнеттен, 
табан ет, маңдай терімен тапқан 
ардақтыларымыздың бірі. Аға 
жасы ұлғайған шағында өңірі міздің 
төрінде, халқымыздың ортасында 
мәндімағыналы, әдемі, жарасымды 
ақсақалдық, бата гөй лік, тілеуқорлық 
көшті бастап келді. Облыс 
жұртшылығына қалай қартаюдың, 
елге аға, жаға, пана ақсақал болудың 
тамаша үлгісін көрсетті. Бұл да 
бір адам өміріндегі ең жауапты, 
ең шешуші, қорытынды сын мен 
сынақтың бірегейі ғой. Бөрібай аға 
бұл сыннан да сүрінбей, мүдірмей 
өтті. 

«Жүгіріп шығар төбе көп, 
асу бермес шың қиын, қартайған 
шал елде көп, ақсақал болу тым 
қиын» дегендей ақсақал бола 
білді. «Сүйекке барар нәрді жұлын 
арқылы, етке барар нәрді тамыр 
арқылы дарытқан құдіретті күшті 
табиғат, жүрекке барар нәрді ауа 
да емес, су да емес көңіл арқылы 
дарытқан» дегендей, аға екеуміздің 
бірбірімізге деген көңіліміз жақын 
еді. 

«Көңіл көңілден су ішеді» дейді 
ғой даналыларымыз. Осы дан 3 жыл 
бұрын көзіне ота жасатып, облыстық 
медициналық орталығында ем
деліп жатқан Бөрібай ағамыздың 
жағдайын біліп, тілектестігімізді 
біл ді руге бардық. Ол кісі біздің 
келгенімізді көріп дереу орны нан 

тұрып, орындықтарға жай ғастырып, 
үстіндегі киімін тәр тіпке келтіріп, 
төсегінің ше тіне жайғасып барып 
жағдай сұрас ты. Ағаның қасында 
біраз болып, енді қош айтысып 
қайтуға ынғайланғанымызда 
орнынан тұ рып, біздің «шығарып 
салмайақ қойыңыз» деген 
өтінішімізге қарамастан, орталықтың 
екінші қабатынан сыртқа шығатын 
бас палдаққа дейін келіп, риза шы
лығын білдіріп, батасын берді. 

«Ойпырмай, жасы ұлғайған 
адам бізді сол жатқан қалпында да 
қабылдап, сол жерден қоштасса да 
болар еді ғой» деген ойға келдік. 
Сөздің реті келгесін айта кетейін, 
осының алдында 78 ай бұрын 
ағайындардың атқарылатын іс
шарасына шақырушы ретінде үйіне 
бардым. Үйде жалғыз өзі жеңіл 
киімдерімен жүр екен. Мені үйге 
кіргізіп қонақ қабылдайтын бөлмеге 
жайғастырды да, өз бөлмесіне 
барып киімдерін толық ауыстырып, 
мұнтаздай болып киініп келіп, 
қасыма жайғасып барып жағдай 
сұрасты. Іштей «жаңағы үйде жүрген 
киімімен жүре берсе де болар еді 
ғой» деп ойлағаныммен, ағаның 
отының басына келген қонаққа деген 
құрметін және адами мәдениетінің 
биіктігіне тәнті болдым. Адамдық 
қалпын, табиғи болмысын, қазақи 
кеңпейілдігін сезініп бір көтеріліп 
қалдым. Сірә, «Асыл адам айнымас» 
деген сөз осындай кісілерге айтылған 
болар деп ой түйдім.

Осы орайда Сырдариялық ақын 
ағамыз Сейітмұрат Ембер геновтың:

– Кім келсе де үйіңе, көсіліп 
жатпағайсың,

Қазақтың кісі сыйлау, дәстүрін 
сақтағайсың,

Қонақ келсе ұшып тұр, ол сенің 
адамдығың,

Ойланбасаң осыны, көргенің 
аз, қараңдығың, – 

деген өлеңі ойға оралды.
Ұлттық сипат, қадірқасиет

теріміз осы уақытқа дейін өлмей, 
өшпей жасампаздық таны тып келе 
жатса, ол осы Бөрібай аға сияқты 
сирек саң лақтарымыздың, толағай 
тұл ғаларымыздың ар қасыау деп 
ойладым. Аға даланың даналығын, 
қазақтың даралығын бойына терең 
сіңірген отты да, суды да, оқты да 
көрген данагөй ақыл мен парасаттың 
ашық сабағындай еді. Баяғыда Ақан 
сері дүние салып, қабірге түсіріп 
жатқанда бір кісі: «Мың кісілік 
Ақан ағамай, бір кісінің өлімімен 
кетіп бара жатқаның» деп жылаған 
екен. Сол айтқандай, Бөрібай аға да 
қазақтың бағына туған мың кісілік 
адам еді ғой.

Әріп ХОЖБАНОВ,
Сырдария ауданының 

құрметті азаматы
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Ел аузында «Тау алыстаған 
сайын биіктей береді» деген бейнелі 
сөз бар. Қаншалықты шындыққа 
сыйысатындығын қайдам?! Тау 
етегінде тұрып, төбеңнен төніп 
тұрған кезінен алыстағанда үлкен 
көріне қоймас. Бірақ тау тұлғалы 
жақсыларымыздың қадірқасиетін 
көз алдымызда, жанымызда 
жүргенде біле бермейтініміз рас, тек 
қасымызда жоқ кезінде ғана сезіне 
бастаймыз.

«Ісім – ізім» деп Әйтеке би 
айтқандай, саналы ғұмырында 
өз ісімен, адами қадірқасиетімен 
ұмытылмайтын із қалдырған сондай 
жақсыларымыздың бірі, өткен жылы 
ғана ғасыр жасап өмірден өткен 
Бөрібай ағамыз еді.

Осы орынның төріне 
Ұлы Отан соғысына қатыс
қандардың есімі жазылған 
ескерткіш тақта мен еңселі 
монумент орнатылған. Мону
менттің ұшар басындағы 
Жеңістің бел гісі – Қызыл жұл
дыз алыс тан асқақтап көрі неді, 
май дангерлердің же ңі сін паш 
етеді.

Ауылдан шыққан Ұлы 
Жеңіс жауынгерлері Әбдіқадыр 
Адаев, Бердәлі Алдажаров, 
Махамбетқайыр Дәріқожаев, 
Ысти Елдезеров, Әбдіраш 
Оспанов, Бердеш Досболов, 
Жетпіс Төлегенов, Мұса Са
йынов, Серікбай Мыңжасаров, 
Тәтенбай Орманов, Қасым 
Қаражанов, Мырзалы Рах
метов, Пішән Ысқақовтың 
есімдері жазылған осы ерлік 
тақтасы мен Жеңіс монументі 
жанына  майдангерлердің 
ұрпақтары, ауылдың бар 
үлкенкішісі жиі келіп тағзым 
етеді, аруақтарға арнап дұға
тілектерін оқиды.

Ел қорғау, жер қорғау – 
атадан балаға жалғасып келе 
жатқан жауынгерлік дәстүр, 
ерлік өнегесі, ұрпақтар сабақ

тас тығы. Біздің бабалары
мыз ат үстінен түспей, ата
мекен жерімізді білектің 
кү шімен, найзаның ұшымен 
қорғап, ұрпақтарына аманат 
етіп қалдырды. Аталары мыз, 
әкелеріміз Ұлы Отан соғы
сының майданында қасық 
қаны қалғанша шайқасып елді 
қорғады, жеңіс туын желбіретті, 
кең байтақ еліне, Еуропаның 
көптеген мемлекеттеріне бейбіт 
өмір орнатты. Сол үшін де жыл 
сайын Ұлы Жеңіс мерекесі жер 
жүзі бойынша кеңінен аталып 
өтіледі, ерлікке тағзым етіледі.

Ұлы Отан соғысына Кеңес 
Одағының құрамында болған 
барлық елдердің азаматтары 
қатысты, соғыс зардабы әр от
басын шарпып өтті. Қазіргі 
әрбір шаңырақтағы әулеттің 
үлкендерінің ішінен соғысқа 
қатыспағаны кемде кем. Соғыс
тың зұлмат жылдары бірі май
дан шебінде, бірі тыл еңбеккері 
ретінде жеңіс үшін қан мен тер 
төкті, Ұлы Жеңістің қуанышын 
бірге тойлады.

Жыл сайын Ұлы Отан 
соғысында қаза тапқандарды 
еске алу, олардың есімдерін 

құрметтеу – Сарыбұлақ ауы лы
ның да игілікті шараларының 
бірі. Отан қорғаушылар күні 
мен Жеңіс мерекесі қарсаңында 
ауылдағы №78 орта мектептің 
ұстаздары мен оқушыларының 
қатысуымен мерекелік кеш
тер, салтанатты шаралар 
ұйымдастырылып, Отан, туған 
жер, ерлік тақырыбындағы 
әндер шырқалады. Ауыл әкімі 
Руслан Жаңабаев, байырғы 
ұстаз, қадірменді қария Сра
жадин Шамұратов, мектеп 
директоры Гүлдәурен Жүр
генова, ауыл клубының 
мең герушісі Серік Кәмали
денов, кітапханашы Ұлжан 
Қарым сақова және басқа да 
ауылдың белсенді мұға лім де
рінің, жанашыр жандардың 
ат са лысумен өтетін осындай 
игілікті істер жұртшылық кө
ңілінен ұдайы шығып келеді. 
Ауылда қандай да бір сауапты 
іс ұйымдастырылса, ағайын
жұрт болып, бір отбасын
дай атсалысатындары көңіл 
қуантады. Туған жерін, ауы
лын жан жүрегімен сүйетін 
азаматтар нағыз патриоттар 
десек, артық айтқандық емес. 
Майдангерлердің ұрпақтары 
мен ауыл азаматтары ішінен 
Шаттық Адаев, Бейімбет 
Ысқақов, Әзи Қарасайұлы, 
Орақ Махамбетқайырұлы, 
Тас  қынбай Исал даев және 
басқалар еске алу шараларына, 
ас беру кезінде өтетін ат жа

рыстарына, айтулы мерекелер 
кезінде бәйге аттарын қосып, 
игі істердің ұйтқысы болып 
жүр.  

Ұлы Отан соғысының 
жаң  ғырығы алыстай түске
ні мен, Отан үшін от кеш
кен майдангерлердің ерлігі 
асқақтай береді. Әлемге бей
бітшілік әкелген Ұлы Жеңіс 
жауынгерлері ешқашан ұмы
тылмайды. 

Иә, атадан әке ұрпақ 
өсті, әке ұрпақ балаларын 
тәрбиеледі. Енді олардың ба
лалары өз немерелерін тәуелсіз 
еліміздің ертеңін қалайтын 
ұрпақтар етіп өсіріп жатыр. 
Ескерткіш тақтаға қашап 
жазылғандай: «Ер есімі – ел 
есінде!». Ерлікке тағзым ет
кен ұрпақтардың өнегелі істері 
арқылы ел қорғау, жауынгерлік 
дәстүрі осылай жалғасады.

...Сонау алыстағы Қызыл
құм ішінен, Қуаң бойындағы 
кішкентай ғана ауылдан май
данға аттанған он үш ердің 
біренсараны ғана аманесен 
туған жерге оралды. Қал ған
дары соғыста ерлікпен қаза 
тапты. «Орнында бар оңалар» 
дегендей бәрінің дерлік артын
да ұрпақ қалды. Өсіпжетілді. 
Шүкір дейміз! 

Ұлы Жеңіс жауынгерлерін 
ұрпақ тары ұлықтаған мереке
лер ұзағынан болғай!

Сәдуақас ЖҰБАТОВ

Асыл адам 
айнымас

Любовь Сергеевна 1925 жылы 
Оңтүстік Қазақстанның Арыс өңірінде 
әскери қызметкер отбасында дүниеге кел
ген. 1941 жылы Степановтар отбасында 
(ол кезде Люба әжейдің тегі Степанова 
болған) қайғылы жағдай болды. Әулеттің 
әкесі дүниеден озып, Любаны үлкен ағасы 
Қызылордаға алып келді. Осыдан кейін 
тура 18 күн өткенде соғыс басталған.

Ол жергілікті медицина техникумы
на оқуға түсіп, оны бітірген соң бруцел
лезге қарсы күрес станциясына жолдама 
алған. Сонда жұмыс істеп жүріп, жасы 
кәмелетке толған соң майданға аттан
ды. Әйгілі Г.Жуков қолбасшылық еткен 
бірінші Беларусь майданына түскен.

Қарт майдангер майданда жеңіл 
жара қаттанғандардың жо рық гос
питалінде қызмет істеген. Айт қанға оңай 
көрінгенімен, бұл өте қиын міндет еді. 
Майдан даласында госпиталь үшін отын
су табыла бермейтін, жараланғандарға 
орын жетпей жататын. Барлық жұмыс 
жылдам атқарылуға тиіс еді. Себебі, әскер 
шабуылға аттанса, госпиталь соңында 
ілесе жүруі керек.

Қатардағы Степанованы жұмыс тың 
небір қиындығы қорқыта алған жоқ. Өмірі 
әскерде өткен әкесінің тәрбиесі оның 
кез келген жағдайға бейімделіп, Отан 
алдындағы борышын адал атқаруына 
жәрдемдесті. Тіпті, бомбалау кезінде де 
жүрегі шайлықпады. Аспан айналып жер
ге түсердей снарядтардың дауысы тым 
жақыннан естілгенімен, байбалам салуға, 
қорқынышқа ерік беруге болмайтын 

еді. Госпиталь жеңіл жараланғандарға 
арналғанымен, мұн да ауыр жарақатпен де 
сарбаздар көп түсетін. Оларды тылдағы 
гос питальдарға санитарлық пойыздар
мен жөнелткенге дейінгі күтімі госпиталь 
дәрігерлерінің мойнында. Сондықтан, 
қызметкерлер тәулік бойы тынымсыз 
жұмыс істеді.

Екінші дүниежүзілік соғыстың 
аяқталғанына 76 жыл өтсе де, бір жағдай 
жадынан ешқашан өшпейді. Бір күні 
оның өзімен жасты құрбысы Полина жа
ралы жауынгерлер тобын гос питальдан 
пойызға алып бара жатқан. Олардың жо
лында мина жарылып, барлығы Любаның 
көз алдында жан тапсырды.

...Майдан тоқтаусыз жүріп жатты. 
Ол майдан өлім мен өмірдің арпалы
сы еді. Госпиталь шабуылға шыққан 
әскер соңынан жылжи берді. Ең ауыр 
ұрыстар Беларусь үшін болған еді. 
Жау ақтық демі қалғанша қарсыласты. 
Жараланғандар да көп. Ал госпитальді 
тоқтаусыз нөсер жауған батпақты жерге 
орналастыруға мәжбүр болған. Жаралы 
жауынгерлердің астына ағаш бұтақтарын 
төсеп, жаңбырдан қалқалау үшін плащ
палаткаларды пайдаланған кездер еді. 
Дәл сондай жағдай Польшадағы майданда 
да болған. Тек Германияның НойРепен 
қалашығында ғана Любаның госпиталі 
бомбалаудан аман қалған шағын 
ғимаратқа орналасқан еді.

Бір қызығы, сол кезде жаралан ғандар 
қатарында немістер де бар. Олар совет 
солдаттары мен мед бикелеріне үрейлене 
қарайтын. Дегенмен, сол кезгі бұйрық 
бойынша жараланғандардың барлығына 
бірдей көмек көрсету міндеттелген.

Любовь  Сергеевна Ұлы Жеңіс күнін 
де осы қалашықта қарсы алған. Ол госпи
тальда 1945 жылдың қыркүйегіне дейін 
қызмет етіп, Қызылордаға қайта оралды. 
Елге қайтар алдында бейбітшілік туралы 
сөзін Берлиннің ең әйгілі рәмізі – Бран
денбург қақпасына жазып қалдырған.

Люба әжей Қызылордаға келген соң 
локомотив депосына фельдшер болып 
орналасып, зейнетке шыққанша сонда 
еңбек етті. Сонымен қатар, үнемі кеңес 
әскерінің ерекше есебінде болған. Себебі 
соғыс жағдайы туа қалғанда запастағы 
майдангерлер алдыңғы қатарда болуға 
тиіс еді.

Майдандағы ерен ерлігі мен бейбіт 
күнде ел игілігіне еткен еңбегі үшін Лю
бовь Сергеевна көптеген марапаттар, 
медальдар алды. Демобилизация дан соң 
көп ұзамай тұрмыс құрып, Колесник тегін 
алған Люба әжейдің күйеуі Николай Се
вастьянович те – майдангер. Ол да жарты 
ғасырға жуық уақыт локомотив депосын
да еңбек етіп, 2006 жылы дүниеден озды.

Бранденбург 
қақпасындағы тілек

Ерлігі елге аңыз, ертеңге үлгі болған қызылордалықтар қатарында 
соғыс және еңбек ардагері, медицина қызметінің запастағы капи
таны Колесник Любовь Сергеевна да бар. Бүгінде 95 жастан асқан 
қария әлі күнге дейін кітап оқиды. Газетжурнал ақтарып, күнделікті 
жаңалықтардан да қалыс қалмауға тырысады.

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Қазалы ауданындағы Сарыбұлақ ауылына барған 
сайын ақсақалдарға сәлем беріп, атабабаларымыз 
жатқан бейіттерге барып, зиярат жасап келгеннен 
кейін Тәуелсіздік саябағына соғамын. Онда ерлікке 
тағзым ететін арнайы орын бар.

Сарыбұлақтан шыққан он үш ер
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Балайым әжем әңгімешіл, 
көргенін, естігенін тыңдаушысы 
болса, тамылжытып айтып 
беретін еді, жарықтық. 
Балалықтың, шалалықтың әсері 
ме, сол әңгімелердің көпшілігі 
есімде қалмапты. Есімде қалғаны 
– соғысқа қатысты бір әңгіме. Сол 
соғыс туралы әжем айтқан әңгіме 
әр жылы мамыр айы туғанда еске 
орала береді.

– Соғыстың екінші жылы көр ші
міздің 18ге енді толған баласын әскерге 
шақырды, – деді сол әң гі месінде әжем. 
– Алпамсадай қа рулы жігіт үлкен 
қамбаға саз дан балшық жатқызып, оны 
жал ғыз өзі сыртқа шығарып, иін қан ды
рып дегендей, кесек құятын. Со ғысқа 
шақырылған күні сыртқа шы ға рылған 
қамбадағы үйме сазды құйып үлгере 
алмай, сол кеткеннен қайтып оралмады. 
Үйме саз әлгі жігіттен қалған ескерткіш 
секілді ұзақ жыл жатты. Ол жерге ешкім 
үй салмады. 

Түсінген адамға жүрек тебі рен тетін 
әңгіме. Әжемнің айтқан соғыстың екінші 
жылы  – тарихта сол зұлматтың ең ауыр 
кезеңі  бо латын. Сталинградқа дейін 
Қызыл Армия қатарында неміс қолына 
тұтқынға түскендер мен қаза тап қандар, 
ізтүзсіз кеткендер саны миллиондап 
саналатын. Сол боз дақ қайда кетті? Өлсе 
қай жерде жерленді? Қолға түссе, сүйегі 
қай жерде қалды? Бүгінге дейін боз
дақтардың дерегі аз да болса табылып 
жатқанына қарамастан, сол зұлматтың 
қара жер қойнында жасырып жатқан 
сырлары әлі көп. Өйткені бұл соғыс 
қасіреті жа ғынан әлемдегі өзіне дейінгі 
бол ған қанды қырғындардан ондаған есе 
асып түседі. 

Иә, кешегі соғыс қанды қыр ғынды 
көз алдыңызға әкелер еді. Қазақстанда 
құралған құрамалар Мәскеу түбінде, 
Ста линградта, бар лық майдандарда 
ер лік тің өш пес өнегесін  көрсетті. Қа
зір гі де рек бойынша 100ден астам қа
зақ Кеңес Одағының Батыры ата ғын 
иеленді. 100 мыңдаған әскер ор ден 
ме дальдармен мара пат талды. Соғыс 
жылдары 1 млн 300 мың қа зақстан дық 
майданға ат танды. Олардың тең жарымы 
май дан даласынан қайтып орал мады.

Бір ғана Мәскеу бағытындағы Вязь
ма, Ржев қырғыны Қазақ стан да жасақ
тал ған құрамалардың 80 процентін құр
бан етті. 2020 жыл дың Жеңіс мерекесі 
күні Ржев өңірінде халықтың өз қар
жы сымен қырғында қаза тап қан дардың 
тізімі қашалып жазыл ған монумент 
ашылды. Енде ше бүгін біз әкелеріміз 
бен атала ры мыздың сол кездегі өз 
отаны үшін жанқиярлықпен соғысқанын 
ұмытуымыз керек пе? Олар сол кездегі 
Отаны үшін кү рескен жоқ па?!

Өткен тарихқа баға беру – күр делі 
мәселе. Біз кейде өмірде болып жатқан 
құбылыстарға, сая си оқиғаларға өреміз, 
білімі міз жетпесе де өзеуреп, өзіндік 
пі кірімізді білдіруге бейім тұра мыз. 
Басқасын былай қойғанда, дүниежүзілік 
ауқымдағы мемле кеттер қарамақайшы
лығын бірбірімен сапырып, дәмі мен 
тату жоқ әңгімелердің тізгінін босатып 
жіберетініміз бар. Мұндайда, егер тың
даушысы шала сауатты болса, айту
шының, әлбетте, керемет бі лім дар 
бо лып көрінуі әбден мүм кін. Бірақ кә
дуілгі өмір, оны туын дататын саясат 
дегеніңізге баға беруге біздің өреміз 
жетпейтінін бар лығымыз бірдей мойын
дай бер мейміз. 

2019 жылдың 19 қыркүйегінде Еуро
парламент «Еуропа халықта рының бо
лашақ ұрпақтарына ар налған» қарар 
жариялады. Қа рарда екінші дүние 
жүзілік соғыс тың басталуына гитлерлік 
фашист режимімен бірге сталиндік 
ком мунистік режимнің бірдей айып
ты екені атап көрсетіліп, бұл жағ дайды 
Еуропаның болашақ ұрпағы білуге 
тиіс екені айтылады. Осы ған орай олар 
1939 жылы Гер мания мен Кеңес Одағы 
ара сын да шабуыл жасаспау туралы 
ке лісімді, яғни тарихқа Риб бент роп
Молотов пак  тісі деген атпен жасалған 
келісімді негіз етіп алады. Қазір АҚШ, 
Польша, Украина мемлекеттерінде 
бұл орай да қызу насихат жұмыс та ры 
бас талып кетті. Дәл осын дай на сихат 
жұмыстары Балтық жағалауы респуб
ликаларын қамтуда. Тарих  шылардың 
атап көрсет ке ніндей, оларды Ресейдің 
либе ралдық ба ғыттағы қозғалыстары 
қолдайды. Шығыс Еуропа елдерінде ке
ңестік ерлікті паш ететін ескерт кіштер 
қиратылып жатыр. 

Ал тарих шындығы былай дейді. 
1933 жылы ақпанда Герма нияда билік 
басына Гитлер келді. Ол ә дегеннен 
герман халқының мүд десі Шығыста 
жатқанын жария етіп жаппай қарулана 
бастады. Көп ұзамайақ Герман әскері 
қарулану дәрежесі бойынша Еуропада 
ал ғашқы қатарға шықты. 1934 жы лы 
Еуропа мемлекеттерінің ішін де бірінші 
болып Польша Гит лермен бейбіт ке лі сім 
жасасты. Еуропаның сол кездегі бел ді 
мем лекеттері Ұлыбритания мен Фран 
ция Гитлермен ауыз жаласып, Че хосла
вакияны бөлшектеуге ар налған Мюнхен 
келісіміне қол қой ды. Сөйтіп өнеркәсібі 
дамыған Чехо славакияны Гит лердің та

ба ны ның астына салып берді. 
Бұл масқара оқиғаны кейін Ұлы

бри тания премьері Черчилль өзінің  
мем лекеті үшін болған қор лық ретінде 
бағалады. Гитлермен келісімге келіп, 
масқара болған өзінің бұрынғы премьері 
Чембер лен туралы осылай айтқан еді. 
Шын мәнінде күллі Еуропа осы ның 
барлығын Кеңес Одағына Гитлерді ай
дап салу үшін жасаған болатын. 

Саяси жағдайдың ушыға түс кенін 
бақылап отырған Сталин алдымен Еу
ропа елдерін Гитлерге қарсы күш бі рік
тіруге шақырды. 1939 жылы 19 та мызда 
кеңестің сыңайын байқауға Мәс кеуге 

ағыл шын, француз әскери деле га
циялары келді. Кеңес басшылары бір
ден іске көшті. Қызыл ар мия ның бас 
штаб бастығы Шапош ни ков егер Гитлер 
Еуропа ел де ріне қарсы соғыс бастайтын 
болса, Кеңес Армиясы оған қарсы 
120 жаяу әскер дивизиясын, 16 атты 
әскер дивизиясын, 10 мың танк, 5 мың 
зеңбірек қарсы қоя ала ты нын мәлімдеді. 
Бұл Ста лин нің со ғыс қаупі туындаса 
жау дың бе тін кеңес шекарасынан тыс 
жер  де қайтаруға қатысты праг ма ти
ка лық шешімі болатын. Ағыл  шындар 
мен француздар ешқан  дай мә мілеге 
кел местен ел де ріне қайтып кетті. Сол 
уақыт тың өзінде белгілі болғандай 
олар алдымен Кеңес Одағы мен Гер
манияны өзара қырқыстыруды ойлады. 
Сталин жалғыз қалды. Не істеу керек? 
Бұл, әрине, тағдырлы сұрақтың мәселесі 
болатын. Еу ропалықтардың қулығын 
сезген Кеңес басшысы Гитлермен келі
сімге келуді ұйғарды. Ол соғыстың 
болмай қоймайтынын біліп, әл жинап 
алуға уақыт керек екенін сезді. Сталин 
үшін уақыт ұттыру қажет болды. 
Гитлермен келісім барысында бірінші 
дүниежүзілік соғыстың барысында пат
ша им периясы айырылып қалған Ба тыс 
Украина мен  Батыс Бело рус сия жерлері 
кеңестерге қай тып оралды. Сондайақ 
пакті бойын ша Гитлерге іштей жылуы 
бар Балтық жағалауы елдеріне қызыл 
армия енгізілді. Бұл Сталиннің сол кез
дегі саяси жағдайдан туындаған мүмкін 
болған қадамы еді.

Сонымен бірге тарихшылар мы надай 
керемет тарихи фактіні алға тартады. 
РиббентропМоло тов пактісінде екі ел
дің бірбі ріне, сондайақ екеуінің басқа 
бі реулерге қатысты қарсы ша буыл дан 
бас тартуы заңдылық жү зінде бекітілген 
болатын. Ал енді осының барлығын 
аяққа таптап, соғыс бастаған кім? 

Шабуыл тұтқиылдан жасалды.  Ал
ғашқы жылы қызыл армияда шығын көп 
болды. Қаружарақ, оқдәрі жетіспеді. 
Олардың көпшілігі шекараның батыс 
бөлігінде орна ласқандықтан қысқа 
уақытта не міс қолына көшті. Гитлердің 
«Бар баросса» жоспары бойынша не
містер батыстағы қызыл әскерді 2030 
күнде жойып, Мәскеуді жау лап алуды, 
Волгаға шығуды мақ сат тұтты. Алайда 
көптеген шы ғынға қарамастан, кеңес 
ар миясы жанқиярлықпен соғысты. 
Ста лин батыстағы зауыттарды қыс
қа уақытта шығысқа көшір ді. Бүгінгі 
та  рих шылар бұл мис сияның бұрын
соңды тарихта болмаған көлемде жү
зеге асы рыл ғанын айтады. Кеңес жол 
қа тынастары министрінің орын басары 
Дубровин соғыс бастал ған күні кітап
ханада болған кө рінеді. Ол бірінші дү
ниежүзілік соғыс кезінде патша үкіме
тінің эва куацияны қалай жүргізгені 
жө  нінде деректерге қанығу мақ са ты
мен мұрағат құжаттарын ақ тарған. Он
дай деректер болмай шықты. Осыған 
қарамастан кеңес үкіметі тақыр жерден 
жанқиярлық жұмыс атқарып, неміс 
бом балаушы ұшақтарының астында 
жү ріп мың даған зауыттарды Сібірге, 
Ор та Азияға көшірді. Олар бар бол
ғаны 4 айдың ішінде өнім бере бастады. 
1943 жылдан бастап қы зыл әскерлер 
соғысуды үйренді. Жас командирлер 
қолбасшы дә ре жесіне дейін көтерілді. 
Ар мия ның соғыс өнерін үйреніп жау
ды тықсыра бастағанын Гер ма  нияның 
Гальдер, Клейст сияқ ты қол басшылары 
мойындап, бұл жөнінде Гитлерге баян
дап отыр ған.  

Соғыстағы шығындар туралы мы
надай мәліметтер бар. Сталинге жос
парлау комитетінің төрағасы Николай 
Вознесенский 1946 жылы кеңес әскері 
мен бейбіт халықтың соғыстағы жалпы 
шығыны 16,5 млн адам деген дерек 
келтірген. Хрушев жалпы шығын 20 млн 
адам десе, Горбачев 27 млн деген цифрды 
келтірді. Ресей ғылым академиясының 
академигі, белгілі тарихшы Виктор 
Земсков 30 жыл архивте отырып 2012 
жылы мынадай деректерді алға тартты. 
Оның зерттеуі бойынша кеңестің жалпы 
шығыны – 16,5 млн адам. Оның 9,5 млн 
адамы майданда қайтыс болған, бейбіт 
халықтың шығыны – 5 млн. Немістердің  
жә не олардың одақтастарының шығы
ны – 8,5 млн, бейбіт халықтың шы ғыны 
мүлдем аз. Себебі кеңес армиясы өзі 
жаулап алған неміс аумағында жер
гілікті халыққа қар сы геноцид жүргізген 
жоқ. Қайта оларды құтқарып қалды. Та
рихшылар бұл орайда мынадай дерек
тер келтіреді. Қызыл армия Германияға 
енгенде халыққа жүр гізілген насихат 
салдарынан неміс аналары өздерінің 
балаларын бе ліне байлап суға лақтыру 
фак ті лері көп болған. Қызыл армияны 
адам емес, жыртқыш деп көрсету бей

біт халық арасында осындай траге дия
лардың орын алуына жол берген. Бұл 
Гитлердің орын ба сары Геббельстің на
си ха тынан болған трагедия еді. Азат 
етілген қалаларда өзін суға таста ған 
ана лардың көпшілігін кеңес сол дат
тары құтқарып қалды. Факті лер бо
йынша бейбіт халық арасында не
міс  тердің өзінөзі өлтір ген дер саны 
7001200 адамнан ас пайды. Ал кері сін
ше немістердің кеңес аймағында зор 
лықзомбы лықтан, концлагерьлерде 
өл    гендер саны 5 млн адамнан астам. 
Та  рих   шылардың пайымдауы бойын ша 
Земс ковтың дерегі шындыққа жақын
дайды. Өйткені әскери шы  ғын кеңес 
әскерінде 9,5 млн болса, немістер мен 
оның одақтас тарының шығыны 8,5 млн 
деген цифрлар – академиктің 30 жылғы 
зерттеуінің жемісі.

Кеңес солдаттары Германияға кір
генде олардың өз отанында фашистердің 
адам айтқысыз зұ лымдық жасаған фак
тілері есте ріне түспеді дейсіз бе? Ашу 
кек оларды қарсы қимылдарға итер
ме легені де шындық. Бірақ Сталин 
– үлкен саясаткер, әлемдік тұлға. Ол 
1945 жылдың ақпан айында №229 бұй
рығын шығарып, онда жергілікті ха
лыққа зорлықзом былық жасаған кеңес 
әскері қа таң жазаланатыны ескертілген. 
Әй елдерді зорлағандар сол бұйрық 
бойынша ату жазасына кесілген. Тарих
шылардың дерегі бойынша қызыл әскер 
қолбасшысы Иван Конев осындай қыл
мыс жасаған 40 солдат пен офицерді 
құрама алдында атқызған. Содан 
кейін майдандағы ондай оқиғалар қай
талан баған. Керісінше, Герман сол
датта рының кеңес жерінде жа саған 
қылмыс тарынан жан түрші геді. Олар 
жөнінде Нюрнберг сот процесінде 
кеңінен айтылып, оларға қатыстылар 
жазаланды. Одақтастардың кейін керек 
бола ды деген жымысқы ойларына қа
рамастан айыптылар жазаланды. Оны 
халықаралық трибунал жүзеге асырды. 
Дегенмен, фашистердің көпшілігі жасы
рынып, тіпті кей біреулері аттарын өз
гер тіп кейін АҚШ, Ұлыбритания елдері 
қата рында кеңес жүйесіне қарсы кү ресті. 

Жуырда Ресейдің «Звезда» теле
арнасы соғыстың шындығына қатысты 
арнайы хабар ұйым дас тырып, оған 
Ресейдің белгілі  ғалымдарымен бірге 
швед, неміс оқымыстылары қатысты. 
Тарих шылар Ресейге қатысты қазіргі  
өшпенділіктің мерзімі ұзаққа бар
майтынын, шындық келесі ұр пақтарға 
сол шындық күйінде жет кізілетініне 
сенімді екендерін мә лімдеді. 

Осы орайда тағы бір шын дық  ты 
айтудың кезегі келіп тұр. 1975 жылы 
Жеңістің 30 жыл ды ғын атап өту үшін 
Кеңес Одағы құра мындағы Қазақстан 
деле га циясы сол кездегі Герман демо
кратиялық республикасының ас та насы 
Берлинге аттанады. Ол деле гацияның 
ішінде атақты пар тизан Қасым Қайсенов 
болған. Берлинде бірнеше мың адам 
жи налған салтанатты сарайда екі елдің 
басшылары сөйлеп бол ған нан кейін сөз 
көзі тірісінде аңыз ға айналған көрнекті 
жазушы пар тизан Қасым Қайсеновке 
бе рі леді. Трибунаға көтерілген аға
мыз: «Мен ең алдымен неміс хал қынан 
кешірім сұрағым келеді» деп залға қарап 
еңкейеді. Залда отырған немістердің 
көзі ша расынан шығып, аузы ашы лып 
қалады. Президиумда отыр ған кеңес 
делегациясының есі шы ғып не істерін 
білмей: «Қа секе, біз жең генбіз... соғыста 
біз жең генбіз...» деп оның сөзін түзет
пекші болады. Ал пар тизан ағамыз болса, 
сөзін әрі қарай ба йыппен жалғастырып, 
соғыс кезінде өзінің партизан болғанын, 
парти зандар жау солдатын тұтқынға 
алмай  тын дықтан немістердің олардан 
қатты қор қатынын, сол жылдары өз 
қо лымен талай неміс солдатын о дү
ниеге аттандырғанын айтып келіп: 
«Мүм кін солардың арасын да сіздердің 
балаларыңыз, әкеле ріңіз болған шығар, 
сол үшін мені кешіріңіздер!» деп залда 
отырған немістерге тағы да иіліп тағзым 
етеді. Разы болған немістер ұзақ қол 
шапалақтап тоқтамай қойған деседі. 

Қайран Қасеке, жауларына ме йірім
сіз болған асыл ер соғыстың қасіретіне 
қатысты бейбіт уақытта осындай 
шындықты да жайып салған. Өзіне 
Халық Қаһарманы атағы берілгенде оңа
ша бөлмеге тығылып алып, бір шөлмек 
ко ньякты ішіп, өксіпөксіп алған кө
рінеді. Неге жыламасын, сол соғыста 
өшпес ерлік көрсеткен ба уырлары Ба
уыржан мен Рахым жанға бұл атақ 
өлгеннен кейін берілген еді. 

Қазақтың біртуар ұлы Бауыр жан 
Момышұлы – соғыс жылдары көр сет кен 
ерен ерлігі үшін батыр атағы дер кезінде 
берілмесе де, халқының шексіз сүйіс
пен шілігіне бөленген азамат. Осының 
дәлелі іспетті көптеген қазақ балаларына 
батырдың есімі берілді.

Бауыржан Момышұлы туралы жа
зушы Әзілхан Нұршайықов: «Әдебиет 
айдыны» газетінің 2005 жылғы 9 мау
сым күнгі санының 3 бетінде: Баяғыда 
«Ақиқат пен аңызды» жазу үшін әңгі
мелесіп жүрген бір әңгімемізде Баукең 
маған: «Қазақстанда мен аттас 13000 
Бауыржан бар деп естіп ем деген еді. 
Қазір еліміздегі Бауыржандар саны 
13000 емес, 130 мыңға жеткен шығар 
деп ойлаймын» деп жазды.

Ұшқыш Нұркен Әбдіровтің қаза 
та уып, оған батыр атағы берілген нен 
кейін анасы Бақжан бір не мересінің 
атын өзгерткен. Бұлай етудегі мақсаты 
– майданда қаза тапқан батыр ұлының 
орындай алмай кеткен армандарына 
қол жеткізсін дегені еді. Бұл туралы 
жазушы Ғабит Мүсірепов 1943 жы лы 
«Батырдың анасы» мақа ла сында жазды: 
«Өткен қыста үлкен келіні ұл туып еді, 
атын кемпір «Орал» деп қойды. Ол 
Орал та уының аты емес, балаларының 
аман қайтып оралуына арналған 
жорасы еді. Жақында Нұркен нің хабары 
анықталғаннан кейін, ана жүрегі оңды – 
солды толғанып келіп, бір демеуді тағы 
тапты. 

– Енді бұның аты Нұркен бо лады, 
– деді. Қазір баланың аты Нұркен. Өзі 
Нұркеннен айны майды, құйып қой
ғандай: Ана ай ны майды десе, баланың 
айни ала тын қай шамасы бар, айныр 
емес...

– Тек тілің шығып, есің кірсін, – 
дейді Бақжан кемпір баланы сергітіп 
отырып, – дүниеде неміс деген ел бар
лығын, фашист деген пәле содан туға
нын құлағына құйып өсіремін. Дүниеге 
осынша бәле әкелген жаудан еселеп 
кегіңді ал деп жұмсармын».

Ерліктің идеологиялық сипаты 
бол майды. Ол – қай уақытта да ер лік! 
Оларға мың тағзым!

Ерліктің 
аты – ерлік

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

Мәскеу көшелерімен 
57600 әскери тұтқын 
жүріп өтті
1944 жылдың 17 шілдесінде Мәскеу 

кө шелерімен 57 мыңнан аса  неміс сол
даттары мен  офицерлері жүріп өтті. Неміс 
тұтқындарының шеруі «Жеңілгендер па
рады» деп аталды. Тұтқындар әскери ше
ніне қарай бөлінді. Колонналардың ба
сында жиырмадан астам Вермахт генералы 
жүрді. Олардан кейін полковниктер бас
таған офицерлер жүрсе, әрі қарай унтер
офицерлер мен қатардағы жауынгерлер 
орналасты. Тұтқындарды ипподром ма
ңынан қаланың орталығына қарай жүргізді. 
Одан кейін колонна екіге бөлініп, Садовое 
кольцо, басқа көшелермен жүріп өтті. 
Сол марштан кейін 35 жыл өткенде 1979 
жылы Владимир Высоцкий соғыс туралы 
әнінде «тұтқындарға Мәскеу жоғарыдан 
терезелерден қарап тұрды» деген өлең 
жолдары болды. 

17 жыл бойы Жеңіс күні 
мерекесі тойланған жоқ
Ең алғашқы Жеңіс күні 1945 жылы 

9 мамырда аталып өтті. Ол ауқымды 
шара болғанмен, қазіргі мерекелік шара
мен салыстыруға келмейді әрине. Ал 
Қызыл алаңда өтетін дәстүрге айналған 
әскери парад 1945 жылы 24 маусымда 
ұйымдастырылды. 1947 жылға дейін 9 
мамыр жұмыс күні болып есептелмей, 
концерттер өткізіліп, салюттер атылды. Ал 
одан соң Жеңіс күнін алып тастап, бақандай 
17 жыл бойы қалыпты жұмыс күні болып 
саналды. Мұнан кейін ауқымды түрде 1965 
жылдан бастап аталып өте бастады.

Жеңістен кейінгі 10 жыл 
«соғыс» 
Жеңістен кейін он жыл бойы КСРО 

мен Германия арақатынасы фор мал ды 
түрде соғыс жағдайында болды. Оның 
басты себебі Кеңес үкіметі неміс коман
дованиесінен капитуляция қабылда ғанмен, 
бейбітшілік туралы келісімге қол қойған 
жоқ. Тек 1955 жылдың 25 қаңтарында ғана 
КСРО Жоғарғы Кеңес Президиумі «Кеңес 
Одағы мен Германия аралығындағы соғыс 
жағдайын тоқтату туралы» өкімін шығарды. 

Левитанның басы 250 мың 
неміс маркасына бағаланды
Атақты диктор Юрий Левитан Ұлы 

Отан соғысы символдарының біріне ай
налды. Оның дауысы Кеңес Одағы хал
қының жауынгерлік рухын көтеруші бол
ғаны Вермахтың басшылығына тіпті ұнаған 

жоқ. Сондықтан да диктордың басы үшін 
250 мың  марка сыйақы тағайындалды. 
Кеңестік билік Левитанның қауіпсіздігін 
барынша қамтамасыз етіп, оның бетәлпеті 
туралы ақпарат құралдары арқылы теріс 
мәлімет беріп отырды. 

30 минутта 22 танк
Соғыс кезінде  1танк дивизиясының аға 

лейтенант Зиновий Колобанов басқарған 
«КВ» танк экипажы ерекше рекордқа қол 
жеткізді. Құрамында 5 танк бар лейтенант 
Коланов басқарған рота алдында Ленинград 
бағытындағы үш жолда тосқауыл жасау 
міндеті тұрды. 

Ұрыс басталғаннан кейін жарты сағат 
өткенде немістер 43 танкісінен айырылды. 
Оның 22сін Колобановтың өзі отырған 
танктің танкистері өртеп жіберді. Бұл ерлік 
соғыстар тарихындағы ең нәтижелі ұрыс 
ретінде Гиннес кітабына енгізілді.

80 мың офицер әйел

Ұлы Отан соғысы кезіндегі әйелдердің 
ролі айрықша болды. Бүкіл соғыс кезеңінде 
майдан даласында қолына қару алып 
шайқасқа түскен әйелдердің саны 600 
мыңнан  1 миллионға дейін жетті, оның 80 
мыңы офицер болды. Майданға өз еркімен 
сұранған әйелдерден авиация полктері, 
атқыштар мен барлау бригадалары, теңізші 
әйелдер роталары құрылды. Соғыс кезінде 
87 әйелге Кеңес Одағының батыры атағы 
берілді.

Батыр атағы берілген 5 бала
Балалар да Отан үшін шайқасқа түсті. 

Соғыста көрсеткен ерлігі үшін мыңдаған 
бала орденмедальдармен наградталды. 
Оның ішінде бесеуіне – 14 жастағы Леня 
Голиков пен Саша Чекалин,  15 жастағы 
Марат Казей, Валя Котик және Зина 
Портноваға Кеңес Одағының батыры 
атағы берілді. Балалар негізінен партизан 
барлаушы болғандықтан, олардың тағдыры 
қайғылы аяқталды. Көпшілігі ұрыс кезінде 
қаза тапты немесе немістердің қолына 
түсіп, жазаланды. Сондықтан олар қаза 
тапқаннан кейін наградталды.

Сұрапыл соғыстың куәгерлері жыл 
санап азайып келеді. Бірақ, олардың өмір 
жолы ерліктің символына айналуы тиіс. 
Өйткені, Ұлы Отан соғысы ежелден ер 
деген даңқы шыққан қазақ халқының 
қаһармандығын күллі әлемге кеңінен паш 
етті.

Қан майданда асқан жанқиярлықпен 
шай қасып, Рейхстагта Жеңіс туын желбі
реткен жаужүрек батыр Рақымжан Қошқар
баев еді. К.Жылқыбаев – осынау жау ор
да сына тігілген жайнаған тудан қазақ 
қа һар мандығына мәңгі өлмес ескерткіш 
қо йылған сәттің куәгерлерінің бірі.  Берлин 
үшін шайқасқа қатысқан.  

Ол Жалағаш ауданының бұрынғы 
Жаңаталап, қазіргі Мақпалкөл ауылында 
дүниеге келген. Әкесі Жылқыбай 
ағайынның ауызбіршілігін сақтаған, елге 
құрметті кісі екен. Батыстан соғыс өрті 
бұрқ еткенде Жылқыбай бидің екі ұлы 
да Отан қорғауға аттанады. Өкініштісі, 
кіші ұлы Жақыпқа туған жердің топырағы 
бұйырмады. Ел қорғау жолында шейіт 
болды.

Ал соғыс басталғанда өзі сұранып 
майданға аттанған Кеңшілік Жылқыбаевтың 
жорық жолы 7 жылға созылыпты. Сол 
жылдың күзінде ол Воронеж қаласындағы 
офицерлер курсында әскери дайындықтан 
өткен соң бес жыл соғыстың бел ортасында 
жүріп, жеңісті жақындатуға үлес қосты. 
Талай мәрте ажалмен бетпебет кездесті. 
1942 жылы қиянкескі шайқастың бірінде 
ауыр жараланса да, госпитальда емделіп, 
қайтадан қатарға қосылады. Оны қайта 
сапқа қосқан кеудесіндегі дұшпанға деген 
ыза мен кек, алаулаған намыс оты болатын. 
Сөйтіп, Берлинге дейін жетті. Майданда 
көрсеткен ерлігі үшін «Отан соғысы» ор
денімен, көптеген медальдармен мара
патталған. 

Алапат соғысқа бастанаяқ қатысқан жа
лағаштық жауынгер Жеңістен соң да әскери 
комиссариатта қалдырылады. Бұл кезде 
кеңес сарбаздарының басым бөлігі қираған 
қалаларды қалпына келтіру жұмыстарын 
атқарып жатқан. К.Жылқыбаев екі жыл
дан соң ғана елге оралып, дереу халық 
ша руашылығын қалпына келтіру жұмыс
тарына белсене араласты. Сол жылы Мақ
палкөл колхозында 4 жылдық мектеп 
ашылғанды. Озық ойлы, білімпаз азамат 
бірден мұғалімдікке қабылданды. Содан 
1953 жылға дейін ұстаздық қызмет атқарып, 
жүздеген шәкірт тәрбиелеп шығарды. 
«Әкем өте талапшыл, әділ, шәкірт жүрегіне 
жол таба білетін. Шәкірттерінің қатарында 
ақындар Қомшабай Сүйініш, Махмұтбай 
Әміреев және кезінде мектеп директоры 
болған Қасқырбай Демеуов болды. Әкем 
олардың әрбір жетістігіне шынайы қуана 
білетін» – деп еске алады майдангердің 
қызы Жаннат Жылқыбаева. 

Ол 19531960 жылдары колхоз партия 
ұйымының хатшысы, 19601963 жылдары 
колхоз төрағасының орынбасары болып 
еңбек етті. 1963 жылы жержерде совхоздар 
қайта жасақтала бастағанда құрылыс бө
лімінің жұмыс жүргізушісі, бригадир бо
лып, ауыл шаруашылығы сала сын дамытуға 
үлес қосты. 1982 жылы Жаңа талап кең
шарынан зейнетке шыға ды. Қара қылды 
қақ жарған Жылқыбай би дің ұлы ауылдық 
ардагерлер кеңесін бас қарып, ағайынның 
ауызбіршілігін нығай туға үлес қосты.   

Соғыс ардагері жұбайы Қазына Жаба
ғие вамен бірге 4 бала тәрбиелеп өсірді. 
Бү гінде үлкен ұлы Жомартбек Мақпалкөл 
ауылындағы қарашаңырақта тұрып жатыр. 
Қызы Жаннат Жылқыбаева – жары Жар
қынбекпен бірге 8 бала тәрбилеп өсірген 
Батыр ана. Сырдария ауданы, Амангелді 
ауылында тұрады. Ал Жұматбек, Жахатбек 
есімді екі ұлы бозбала шағында өмірден 
озған екен.

«Майдангерлердің ерлігін есте сақтау, 
құрмет тұту – қазіргі ұрпақтың парызы. 
Өскелең буын аталарымыздың даңқты 
жолын жақсы біліп, Отан үшін от кешкен 
ерлердің есімін келешекке жеткізуі керек. 
Бұл, түптеп келгенде, қоғамымыздағы 
тыныштық пен келісімнің, ел өркендеуінің 
басты кепілі болмақ. Елімізде Ұлы Жеңістің 
қадірін ұрпақ санасында қалдыру ниетінде 
көптеген шаралар атқарылуда. Майдангер 
әкемізді еске алу шаралары өткізіліп, туған 
ауылынан көше атауы берілсе деген тілегім  
бар» дейді Ж.Жылқыбаева. 

Қандай қиыншылық болса да алғы 
шептен көрінген соғыс және еңбек ардагері 
Кеңшілік Жылқыбаев 2006 жылы 84 
жасында дүниеден өтті. Атамыздың өмір 
жолы өскелең ұрпақты ұлтжандылыққа, 
Отанды сүюге тәрбиелеуге өнеге болары 
сөзсіз. 

Жорық 
жолындағы 
жеті жыл

Сан мыңдаған боздақтың өмірін қиған соғыс өртінің 
өшкеніне биыл 76 жыл толып отыр. Отан үшін отқа күйіп, 
бүгінгі бақытты өміріміз бен нұрлы болашағымыздың 
негізін салушылар қатарында жерлесіміз Кеңшілік 
Жылқыбаев та бар еді.  

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

CОҒЫС ЦИФРЛАРЫ
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ҰБТ: 
Нәтиже 
жаңарып 
келеді
Бұған дейін қаңтар айында 

өткізілген ҰБТ-ға 7002 бітіру-
шінің 5831-і қатысып, орташа 
балл 74-ті құрады. Ал, наурыз 
айында өткен сынақта  7006 
бітірушінің 5757-сі қатысты. 
Онда орташа балл 80-ге жет-
ті. Нәтиже уақыт өткен сайын 
жаңарып келеді. Мұны көрсет-
кіш терден анық аңғаруға бо-
лады. 

Түлектер сынақты 6 мамыр 
мен 30 маусым аралығында, 475 
орынға арналған 4 арнайы жаб-
дықталған орталықта тапсырады. 
Жаңа ереже бойынша мектеп бі-
тірушілер ҰБТ-ны екі рет тап-
сырып, жақсы нәтижені грант 
иелену үшін конкурсқа жол-
дай алады. Емтихан кезінде 
сани тарлық шектеу шаралары 
қатаң сақталады. Осы орайда 
облыстың бас мемлекеттік са-
нитарлық дә  рігермен бірлесіп, 
арнайы жос  пар бекітілді. Мә-
селен, тү лек  тер 4 кезеңнен тұ-
ратын де зин  фекциядан өтеді. 
Олар дың дене қызуын өлшенеді, 
мас калық режим, антисептик 
қол данады және дезинфек ция-
лық кілемшелер арқылы аяқ 
киім дерін тазалайды.

Бітірушілерді кіргізу және 
аудиторияларға орналастыру 
ба   рысында әлеуметтік арақа-
шық   тық сақталады, дезинфек-
ция лау жүргізіліп, аудитория-
лар дың ауасы желдетіледі, кварц 
шамдарымен өңдеу жұмыс та ры 
жүргізіледі. Қауіпсіз дікті қам-
тамасыз ету үшін медици налық, 
өртке қарсы қызметтер және 
ішкі істер органдары бірлесіп 
жұмыс істейді. Сондай-ақ шал-
ғай елді мекендерде тұратын 
бітірушілерді тасымалдау да жү-
йелі ұйымдастырылады. 

ҰБТ 5 пән бойынша 120 
сұ рақтан тұрады. Тест тап сы-
руға 4 сағат беріледі. Сынақ 
аяқ талғаннан кейін тапсыр ма-
лардың жауаптарын талдау кар-
тасы шығады. Бітіруші нәти-
жемен келіспеген жағдайда 
30 минут ішінде электронды 
түрде апеляцияға беруге құқығы 
бар. Апелляция нәтижесі рес-
публикалық апелляциялық ко -
миссияның шешімінен кейін 30 
жұмыс күн ішінде тестіле ну-
шінің жеке кабинетінде шығады.

Басқарма басшысы пәндік 
олимпиадалар нәтижелерін де 
бөлісті. Сәуір айының 25-30 ара-
лығында жалпы білім беретін 
пәндер бойынша республикалық 
олимпиаданың қорытынды ке-
зеңі өтті. Олимпиада санитар-
лық талаптарды сақтай отырып, 
«Дарын» республикалық ғылы-
ми-практикалық орталығының 
жауапты қызметкерінің қаты-
суы мен «Бір қатысушы-бір ком-
пьютер-бір камера» фор маты 
бойынша «USTUDY» тестілеу 
базасында болды. Оған 24 мек-
тептен 13 пән бойынша 56 оқу-
шы қатысты. Нәтижесінде 26 
бала жүлдегер атанып, облыс 
9-орынды еншіледі. Респуб ли-
калық олимпиада қорытын дысы 
бойынша «Үздік 100 мектеп» 
анықталды. Үздіктер қатарына 
өңірден 3 білім беру мекемесі 
енді.

Осы аптада Ассамблея мү шелері 
және «Қо ғамдық келісім» мекемесінің 
қызметкерлері екпе салдырды. Вакцинаны 
салдырмас бұрын дәрігерлер әрбір адамның 
дене қызуы мен қан қысымын өлшеп, 
міндетті медициналық тексерістен өткізді. 

Олар халық денсаулығын сақтап, қа-
лыпты өмірге оралу үшін жұмыла күресуіміз 
керек тігін айтты.

– Өзіңді және жақының ды қауіпті ін-
деттен қорғаудың әзірге жалғыз жолы 
– вакцина салдыру. Сондықтан да екпені 
ерікті түрде салдырдық. Ауырмайтын жол 
іздейік, – деді тіл жанашыры, «Абай қазы-
насына саяхат клубы ның» жетекшісі  Елена 
Пак.

Оқу орындарының қызмет кер леріне вак-
цина егу жұмыстары да үздіксіз жүргі зілуде.

Қорқыт ата атындағы  Қы зылорда 
уни вер ситетінің ректо ры, «Nur Otan» 
партиясы «Тұран» филиалының төрағасы 
Бейбіткүл Кәрімова бас болып, ректорат 
қызметкерлері, про фессор-оқы тушылар мен 
білім алушылар барлық санитарлық қауіп-
сіздік шараларын сақтай отырып ко ро нави-
русқа қарсы «Спутник – V» вакцинасын 
қабылдады. 

Университет қабырғасынан вак цина-
лауға арнайы екпе егу каби неті бөлінген. 
Сондықтан бұған дейін вакциналанған уни-
верситет қыз меткерлері екпе нің екін ші 
науқанын алуда. Айта кету керек, екпе егіл-
ген қызмет керлердің барлығы дәрі герлердің 
жіті бақылауында.

Оқу орнының басшысы вак цина салу әр 
адамның өз қауіп сіздігі мен жақындарының 
аман дығы үшін қажет екендігін айтып, 
азаматтарды вакцина сал дыруға шақырды.

Ал, «Сыр медиа» серіктес тігінің 60-қа 
жуық қызметкері вакцина алып үлгерді. 
Халықтың ортасында жүріп, тұрғындармен 

тығыз байланыс орнататын тіл шілер бірінші 
кезекте сақтануы керек.

– Ұжымда алғашқылардың бірі болып 
«Спутник-V» вак цинасын салдырдым. Ден-
саулық – әр адамның баға жетпес бай лығы, 
сондықтан дерттің ал дын алу маңызды. 
Пан демия бас талғалы індетті тоқтататын 
вакцинаның болмауынан қанша ма адам 
зардап шекті. Өткен ға сырлардағы нәубетті 
кезең дерде адамзат баласы вакцина арқылы 
ғана індеттің бетін қайтарған. Сондықтан 
өзіңді де, өзгені де қорғаудағы басты қадам 
вак  цина екенін ескеріп, екпе сал дыруға 
шешім қабылдадым. Айтар лық тай кері әсері 
байқалмады, өзімді жақсы сезініп тұрмын, – 
деді әріптесіміз Қасымхан Қыдырбаев. 

Қазір вакцина алғандарға ме дициналық 
бақылау талапқа сәй кес ұйымдастырылып, 
жүйелі  жүргі зілуде. Айта кету керек, меди-
цина орталықтарынан бөлек, жылжымалы 
бригадалар шалғай ауыл-аймақтарды аралап 
екпелеу жұмысын жүргізуде. «Қорқыт ата», 
«Aray City MALL» сауда орталығында 
жылжымалы егу бригадасы келушілерге 
тегін медициналық қызмет көрсетуде.

«СБ» ақпарат

БІЛІМ
Биылдан бастап ҰБТ 

электронды форматта 
өткізіледі.  Облыстағы 
261 мектепті 7006 түлек 
бітіреді. Оқушылардың 
85 проценті Ұлттық 
бірыңғай тестілеуге 
қатысады. Бұл туралы 
өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен 
брифингте облыстық білім 
басқармасының басшысы 
Ақзира Қасымова айтты. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

ҚАЛАЙ ТЕЗ?

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 
2020 жылдың 11 наурызында COVID-19 
коронавирусына байланысты пандемия 
жариялады. Қытайдың Ухань қаласынан 
басталған жұқпалы ауру жер-жаһанға лезде 
тарап кетті. Пандемия жарияланған соң 
ұйым басшысы Тедрос Аданом Гебрейесус 
барлық елдің үкіметін қауіпті індеттің 
таралуына қарсы жедел әрі батыл шаралар 
қолдануға шақырды. Осыдан кеп әр 
мемлекет карантин шараларын қажеттілікке 
қарай біресе қатаңдатып, біресе жеңілдетті. 

Кесірлі кеселді тежеудегі жалғыз жол – 
вакцина шығаруға бірнеше ел ғалымдары 
іле-шала білек сыбана кірісіп кетті. Бірақ 
оның тез арада айналымға қосылуы көптің 
көкейінде күмән тудырды. Біреулер «екпені 
COVID-19 пандемиясы жарияланбас бұрын 
әзірлей бастаған, демек, бұл – қолдан 
жасалған ауру» деді. 

Енді «Stopfake.kz» сайтындағы ресми 
жауапқа назар салыңыз: 

«Біріншіден, SARS-CoV-2 – ғылымға 
белгісіз вирус емес, коронавирустың жаңа 
штамы. Ол анықталған кезде ғалымдардың 
қолында коронавирус туралы толық мәлімет 
бар еді. Сонымен қатар әлемде SARS және 
MERS коронавирустарынан туындаған 
аурулардың өршуі болған. Ғалымдар сол 
кезде-ақ оларға қарсы вакцина жасауға 
тырысқан. Бұрынғы зерттеу, тәжірибе нә-
ти желері жаңа штамға қарсы вакцина әзір-
леуге көмектесті.

Екіншіден, вакцина жасау үшін бұрын-
соңды болмаған тәсіл қолданылды. Бір 
уақытта көптеген елде әртүрлі тәсілмен 
жүз деген препарат әзірлене бастады. 
Сынақ, тәжірибе және қорытынды туралы 
барлық мәлімет әлем ғалымдары үшін қол-
же тімді болды. Бұл вакцина жасау кезінде 
қателіктерге ұрынбауға, белгілі бір іс-
әрекеттердің нәтижесін алдын ала болжауға 
мүмкіндік берді.

Үшіншіден, вакцина жасау бағдарла-
маларының үлкен қаржылық қолдау табуы 
препаратты әзірлеу мен тестілеу процесін 
едәуір жылдамдатуға мүмкіндік берді.

Төртіншіден, кандидаттар тізіміндегі 
кейбір вакцина жаңа технология бойынша 
әзірленді. Оларды жасау үшін SARS-CoV-2 
коронавирусының тікенектерін құрай тын 
S-ақуыздар ғана қажет. Оларды зертха-
на лық жағдайда жасауға болады, яғни 
міндетті түрде тірі вирус қажет емес». 

ФАКТ ӘЛДЕ ФЕЙК?

Вакцина төңірегіндегі алып-қашпа 
әңгіме коронавирус тарала бастаған 
кездегідей әлі сейілмей тұр. Әлеуметтік 
желіге арбалған әлем оның ақ-қарасын 
ажыратуға асықпайды. Небір жел сөз онсыз 
да абыржулы адамдардың ойын онға, 
санасын санға бөлді. 

«КАМЕДА» қоғамдық қорының дирек-
торы Махаббат Еспенова вакцинация 
төңірегіндегі қазақстандықтарды толған-
дыр  ған түйткілдерді атады. Олар «екпе 
ескі коронавирус штамында сыналған, му-
тацияға ұшыраған вирусқа қауқарсыз», 
«қазір вакцина алатын болсақ, үш-төрт 
жыл дан кейін, тіпті келешекте қандай әсері 
бола тынын білмейміз», «оның орнына бел-

гісіз сұйықтық егіліп жатыр» дегенге саяды. 
Енді бұлардың факт әлде фейк еке-

нін електен өткізейік. Бірінші сұраққа 
байланысты медицина ғылымдарының 
док  торы Ботагөз Кәукенова былай дейді: 
«Оларды жеке штамм ретінде қарас ты ра-
тындай, соған байланысты алаңдай тын-
дай мутациялану бола қойған жоқ, яғни 
олардың түпкі вирустан айырмашылығы 
бар. Бірақ түбегейлі өзгеріске ұшырамаған. 
Демек, оны қандай да бір жеке ауру деп 
қарастыру немесе оған жеке вакцина 
әзірлеу қажеттілігі туындаған емес». 

Әлемжеліде желдей ескен «COVID-19-
ға қарсы вакциналар бүкіл адамзатты жоюы 
мүмкін» деген пікірге «Stopfake.kz» былай 
түсініктеме беріпті: «Бұл теория доктор 
Ванден Босшенің ашық хатына негізделген. 
Босше иммундық қашу туралы жазды. Бұл – 
адамның иммундық жүйесі вирусты немесе 
патогенді танып, жоя алмайтын құбылыс. 
Кейде вакцинация нәтижесінде иммундық 
қашу байқалады. Бұл мәселені шешу үшін 
вирустар мен қоздырғыштардың көптеген 
штамынан бірден қорғайтын полисахаридті 
вакциналар әзірленді. COVID-19-ға қарсы 
вакциналар бойынша иммундық қашу 
жағдайлары әлі тіркелген жоқ». 

Ал «Спутник V» вакцинасының құра-
мында Ресейде шығарылған «Эльбрус» 
про цессорлары бақылай алатын сұйық 
крис талды чиптердің бары туралы қауе-
сетке Цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат 

Мусин нүкте қойды. «Вакцина – сұйықтық, 
оның чипке айналуы ақылға қонымсыз. 
Цифрлар туралы білімім бойынша вакци-
наның чиптеу құралы екеніне сенбеймін», 
– деді ол.

БЕДЕУ БОЛЫП 
ҚАЛМАЙ МА?

Facebook, Telegram, WhatsApp... Бұ-
лардың қай-қайсысында да адамды адас-
тыратын ақпараттан көз сүрінеді. Соңғы 
күндері енді «екпе бедеулік пен белсіздікке 
әкеп соғады екен» деген шықты. Оның 
анығын маманнан артық кім білген?!

«Егемен Қазақстанның» 2021 жылғы 
3 мамыр күнгі санында отандық вакцина 
әзірлеуші ғалымдар тобының жетекшісі, 
Биологиялық қауіпсіздік проблемалары 
ғылыми-зерттеу институтының бас ди-
ректоры Күнсұлу Закарьяның сұхбаты 
жа рияланды. Сонда ғалым талай жылдан 
бері сәбиге зар болып жүрген әйелдің вак-
цинадан кейін жүкті болғанын жеткізіпті. 
«Жамбыл облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Әсет Қалиев мыр-
задан сұрасаңыздар, нақты айтып береді. 
Бізге белгілі ақпарат бойынша еріктінің 
бірі – 43 жастағы әйел. Ол бізге келіп 
жылап, 20 жыл бойы бала көтере алмай 
жүріп, жүкті болғанын айтып, алғысын 
жаудырды», – дейді Күнсұлу Закарья. Га-
зет тілшісіне мұны Жамбыл облысының 

бас дәрігері растаған. Айтуынша, осындай 
жағдайдағы тағы екі әйел «QazVac»-тың екі 
компонентін қабылдағаннан кейін құрсақ 
көтерген. 

Қызылордадағы №3 қалалық емхана 
бас дәрігерінің орынбасары Нұрия Жұма-
ғалиева да тәжірибесіндегі жағымды жа-
ңа лықпен бөлісті. «Келушілердің бірі 
ек пе алғасын арада екі аптадан өткенде бо-
йына бала біткенін біліп, сүйінші сұрады. 
Сондықтан оның ерлі-зайыптылардың ұр-
пақ өрбіту қабілетіне қандай да бір кедергісі 
бары дәлелденбеген», – дейді медицина 
өкілі. 

«Экомед» адам ұрпағын өрбіту емха-
насының ғылыми директоры, биология 
ғылымдарының докторы Салтанат Байқош-
қарова вакцинаның көмегімен сау баланы 
дүниеге әкелуге болатынын айтып отыр. 
«Мамандар әуелі екпе салдырып, жүктілікті 
сосын жоспарлауды қолдайды. Жүктілік 
кезінде вирустық ауру жұқтыру әйел 
мен құрсақтағы баланың денсаулығына, 
өміріне қауіп тудыруы мүмкін. Ал вакцина 
салдырғаннан кейін пайда болған иммунитет 
оның деңгейін едәуір төмендетеді», – дейді 
репродуктолог, дәрігер. 

МЕЖЕ – 371 МЫҢ 

Облыстық денсаулық сақтау басқар-
масының 6 мамыр күнгі мәліметінше, 
былтырдан бері 5895 адам ауру құрығына 
ілінген. Өкініштісі, соның 16-сы көз жұмды. 

Ал ел көлемінде жаппай вакциналау 
науқаны басталған 1 ақпаннан бергі ара-
лықта COVID-19 вакцинасын қабылда-
ғандар саны 63401-ге жетіп отыр. «Бет-
пердені шешіп, бұрынғы өмірге қайта оралу 
үшін аймақта 371 мың адам екпе салдыруы 
керек. Қазіргі көрсеткіш, әрине, өте аз», – 
дейді басқарма басшысы Сәбит Пазылов. 

Халық үшін қазір «Спутник V», «Qaz-
Vac» пен «Hayat-Vax» вакциналары 
қолжетімді. №3 емхана бас дәрігерінің 
орынбасары Нұрия Жұмағалиева ресейлік 
препаратқа сұраныс жоғары екенін айтты. 
«Өзіміздің өнімді қолдайтын елжанды 
азаматтар да аз емес. Бірақ қандай вакцина 
болмасын, COVID-19 пандемиясын тежей 
алады. Адам бойында оған қарсы имму-
нитет қалыптастырып, келесі жолы ауырған 
жағдайда оны жеңіл өткеруге көмектеседі. 
Халықтың 80 проценті екпе қабылдаса, 
қалыпты тіршілік ырғағына түсер едік. Сол 
кезде көңіл-күй гормоны да көтеріледі. Бұл 
бәріміз үшін маңызды», – дейді дәрігер. 

Күні кеше елде вакцинаның екі ком-
понентін де салдырғандар үшін бірқатар 
шектеу алып тасталатыны хабарланды. 
Олардан енді біраз жерде ПТР сынамасының 
қорытындысы талап етілмейді. Мысалы, 
вахтаға келген қызметкерлерден, топтасқан 
ұжымдарға баратын адамдардан, ауруға 
байланысты жұмыс орнында болмаған не-
месе демалыс, іссапардан келген медицина 
қызметкерлерінен, тәжірибе алдында ме-
дициналық жоғары оқу орындары мен 
медицина колледжінің студенттерінен. 

Денсаулық сақтау министрі Алексей 
Цойдың айтуынша, егер вакцина салдыр-
ғандар коронавирус жұқтырған дармен 
бай  ланыста болып, ол расталса да, оқшау-
ланбайды, бірақ медициналық бақылауда 
болады. Ал кеңседе жұмыс істейтіндерге 
қашықтан жұмыс істеудің қажеті жоқ. 

СЕНІМ мен
КҮМӘН 
АРАСЫ

1-бет

ВАКЦИНАНЫ ҰЖЫМ БОЛЫП САЛДЫРДЫ

1-бет

– 5 мамырдағы ақпарат бо-
йын ша облыс көлемінде 52 кә-
сіпкерлік нысан QR код алған. 
Олардың 26-сы тесттік режимнен 

сәтті өткен, қалған 25-і жұ мысын 
тесттік режимде жүргізуде. Атал-
ған нысандардың ішінде басымдық 
қоғамдық тамақтану саласында, 34-і 

«Ashyq»-қа енді», – дейді ол.
Мұнан өзге 8 компью-

терлік клуб, 2 бассейн, 2 
кинотеатр, 2 спа-орталығы, 
2 бильярд, 1 боулинг және 
1 сауна да «Ashyq» жобасы 
аясында жұмыс жасау 
жөнінде шешім қабылдапты.

– «Ashyq» әсіресе қоғам-
дық тамақ тану саласындағы 
кәсіпкерлер үшін тиім ділігін 
көрсетті. Біздің өңір «қызыл 
аймақта» болғандықтан, бұл 

саладағы кә сіпкерлердің жұмысы 
сағат 20.00-ге дейін шектелген еді. 
Жобаға енген нысандар бү гінде 
«сары аймаққа» тән талаппен, сағат 
24.00-ге дейін жұмыс жасауда», – 
деді ол ендігі сөзінде.

Палата басшысы «Ashyq» жоба-
сына енген кәсіпкерлер дің бірқатар 
артықшы лықтармен жұмыс жасай-
тын дығын, жал пы жобаның жұмыс 
жасау механизмін түсіндіру мақ-
са тында қалалық және об лыстық 
мони торингтік топ мүшелері ара-
сында түсіндірме жұмыстары жүр-
гізіл гендігі жөнінде хабардар етті.  

«Ashyq» жобасына қатысты 
сауалдар туындаған жағдайда Қы-
зылорда облысы кәсіпкерлер пала-
тасының мамандары кеңес беріп, 
сүйемелдеу жасауға әзір. 

«СБ» ақпарат

«ASHYQ»

Қызылорда облысы кәсіпкерлер палатасының директоры 
Ғалымбек Жақсылықов «Ashyq» жобасы арқылы жұмысын 
жүргізуге ниетті кәсіпкерлер қатарының артып келе жатқандығын 
жеткізді.

ЕКПЕ АЛ!

52 кәсіпкерлік нысан жобаға енді
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1970 жылдың жазы. Жеңіс күніне 
бірер апта қалған кез еді. Осы бір мереке 
қарсаңында сырласқан майдангер ағаларым 
тағы есіме түсіп отыр. Олар майдан жайынан 
сыр ағытып еді-ау. Қойын дәптерімде 
жазулы тұр екен. Сол жазуларды Жеңіс күні 
қарсаңында тағы бір жаңғыртайын деп ой 
түйдім. Бәрі есімде. Ал, сіз тыңдаңыз. Мен 
өзімнің туып-өскен «Қоғалыдан» соғысқа 
қатысқан Шахап, Оразбек, Дүйсенбай 
ағалар жайында әңгіме қозғап, аруағын 
жаңғыртайын. Бір аунап түссінші, менің 
қайран асыл ағаларым!

Бұл қазіргі «Қоғалы» ауылы бір кездерде  
бірнеше шағын колхоздан тұратын. Сталин, 
«Бәйтен» тұсында  Молотов, одан соң 
«Ортақшыл», «Бидайкөл», «Жаманкөл», 
«Сұлукөл», «Қошымкөл» болып аталатын. 
Содан кейін іріленіп Сталин атына ие 
болды, кейін «Октябрь» атанды, біраз 
жыл ұлы Жамбыл атын иемденді. Қазір 
«Қо ғалы» аталғанына біраз жылдың жүзі 
болды.

Ауыл орталығына «Қоғалы» атауын 
беру ұзақ талқыға түсті. Жұрт «Құлболды 
ишан» атайық десті. Ауыл ағасы Камар 
Рүстемов отырып алды.  «Жоқ, «Құлболды 
ишан» атамайық. Ел ішінде не болмайды. 
Біреудің жаман атағы шықса, Құлболды 
ишанды мазалармыз. Ауылды қақ жарып 
өтетін «Қоғалы» ауылы деген жөн болар» 
деп уәж айтты. Сонымен қазір үш мыңнан 
асатын халқы бар «Қоғалыкөл» ауылы 
атанды. Кезінде атақ-даңқы дүркіреп, жүз 
мың центнерден астам Сыр маржанын 
төгілткен ауыл енді-енді еңсе көтеріп 
келеді. Шүкір, кәсіпкерлердің аяқ алысында 
серпіліс бар.

Бәрі есімде сайрап тұр. Ауылдың бір 
шетінен Қаржаубай, Бәлке, Әжмағанбет, 
бір шетінен Сражаддин, Жәркен аталар шы-
ғатын. «Қоғалы» шетінен Қилыбай, Рүстем, 
бұларға қосыла Жылкелді, Муфта хаддин, 
Кәржан, Қозыбектер көш бастайтын еді-
ау. Әсем ата қырылдап сөйлеп, Әлуадин, 
Шамшат, Өтеген, Жетендерді ортаға алып, 
жиындарда ел бірлігін сақтау жайында 
тамылжып, тамсана сөйлейтін. Сол ағалар 
қазір арамызда жоқ.

Ал, майдангер Жүніс аға бар медалін 
омырауына тағып, «бұл ағаң талай немісті 
қырған» деп сөйлегенде жер қозғалатындай 
көрінетін. Ағалардың әңгімесін сағынатын 
болдық.

Айтпақшы, ә дегеннен сұрапыл соғысқа 
қатысқан үш аға, үш майдангер жайында 
әңгіме қозғауды ұмытып, ауыл тарихына 
ауып кетіппін ғой... Енді есімде қалған үш 
майдангер, «Қоғалыдан» аман-сау ауылға 
оралған Шахап, Оразбек, Дүйсенбай аға 
жайында сыр ағытайыншы. Үшеуі де елде 
еңбек етті. Отауларын биіктетіп, ұл-қыз 
өсірді, немере сүйді. Әңгімешіл майдангер 
ағалардың ұрпақтары аталары жайында 
естелік айтатын болды. Соны тыңдау бізге 
бұйырды.

Майдангер Шахап Қаюпов бағанадан 
бері әңгімені төгілтіп отыр. Қойын дәп-
те ріме жазып үлгерер түрім жоқ. Шәкең 
әңгі мешіл кісі еді, жарықтық. Тәуіптігі, сы-
нықшылығы бар, әзіл-оспақтың көмбесі еді.

– Ауылдан отыз шақты жігіт майданға 
аттандық, – деді Шәкең шақшасынан бір 
атым насыбайды лақтырып тастап. Қызыл 
вагонға отырғанымызға оныншы күн. Қа-
сымда ауылдан Жүніс Талпақов, Қуаныш 
Омаров бар. Бірге өскенбіз, енді майданға 
аттанып барамыз.

– Бұл жол таусыла ма, Шәке? – дейді 
Жүніс.

– Жол мұраты – жету деген бар. 
Пешенемізге қандай жазу тұр. Әйтеуір 
бір жерге жетерміз, – деп тоқтау айтады 
Қуаныш.

Сонымен, біз бірден Сталинград шай-
қа сына түстік. Бірер ай қала шетіндегі 
деревняда жаттығудан өттік. Мылтық атуды 
үйрендік, мерген болып шыға келдік. Мен 
Қуанышпен бірге Сталинград шайқасына 
кірісіп кеттім. Мұндай алапат соғысты 
кім көрген? Өртенген қала, үйілген өлік. 
Жаудың қаһары қатты, оқ борап тұр. Содан 
тұтқынға түстік. Қуаныш екеуміз біргеміз. 
Берлиннен 18 шақырымдай жердегі конц-
лагерьге әкелді. Қаңылтыр шығаратын 
зауыт екен, қолмен қаңылтыр қырқамыз. 
Әбден жүдедік. Берер тамағы тапшы. Сым 
қоршау, шынжыр үзердей жұлқынып тұрған 
немістің күзет иттері. Босанса жейтін түрі 
бар. Байқаймыз қатарымыз сирей бастады. 
Немістер күн сайын жүздеген адамды 
пешке өртейтінін естіп жаттық. Жанымыз 
түршікті. Кезек бізге де жақын-ау деп 
өксиміз. Ауылды, әке-шешені еске аламыз.

– Қой, Қуаныш бұл зауыттан қашудың 
амалын ойластырайық, – деп Шәкең ақыл 
берді.

– Айта көрме. Ұсталсақ бірден азаптап 
өлтіреді, – дейді Қуаныш ағыл-тегіл көз 
жасын төге. Мен бел будым. Күндіз қай-
шы мен қаңылтыр қырыққан боламыз, 
сәл қолым босаса сыртқа түтін шығатын 
мұржаны біртіндеп қырқуды жоспарладым. 
Кейде Қуаныш көмектеседі. Осы мұржадан 
сыртқа шығып, қашамыз, – деп қоямын 
Қуанышқа.

Түннің біраз уағы еді. Немістер күзет-
шілер иттерімен ұйқыда. Тым-тырыс. Мұр-
жадан алдымен мен шықтым, маған ере 
Қуаныш, алты адам сыртқа дуалдан домалап 
түсіп, зыттық. Қашып келеміз. Шамасы, он 
шақырымдай қаштық. Дыбыс тыңдаймыз. 
Тағы да күш алып, қашамыз. Қасымыздағы 
екі жігіт жолда жүруден қалып, көз жұмды. 
Мен де әлсіздене бастадым. Қуаныш тың 
секілді. Жол-жөнекей құрт-құмырсқа, 
талдың қабығын жеумен болдық. Аш кезде 
бәрі тамақ екен. Көзіміз ілініп кетіпті. Әкем 
түсіме кірді.

– Тұр балам, беліңді бу. Сәлден соң 
алдыңнан тоғай шығады, сол тоғайда бір 
киік өліп жатыр. Соны жеңдер. Лағына 
тимеңдер! – деп жүріп кетті. Ояндым. Дереу 
Қуаныш, тағы қасымда бірер жігіт бар. 

Жолға шықтық. Өлген киік кездесті, етін 
бұтарлап жеп, атқа мінгендей қуат алдық. 
Польшаға жақындап, бір бөлімге келдік. 
Біздің шекаралық солдаттар. Қуандық. Амал 
не, мұндағы саяси бөлім бізді «тұтқындар, 
қашқындар» деп бәрімізді  тергеп, әбден 
ығырымызды шығарды. Ақыры ақ-қарамыз 
анықталып, қатарға қосылдық. Көп ұзамай, 
ұлы Жеңіске жеттік ғой, шырағым. Көрер 
жарық, дәм-тұз таттық, ұл-қыз өсірдім, отау 
құрдым. Шүкір бәріне!

– Қайсыбір жылы ауылда сіз бір күн 
жоғалып, содан табылды деген әңгіме бар. 
Ол жайында айта кетсеңіз.

– Сендердің де естімейтіндерің жоқ 
екен. Бұл – болған оқиға. Үйдің бірер 
малы жо ғалып, соны ауылдасым Ерманмен 
бірге іздеуге атпен шыққанбыз. Күздің 
күні еді, жаңбыр. Содан Ерманның малы 
табылып, ауылға айдап кетті. Мен іздеуді 
жалғастырайын деп қалып қойдым. 
Мінген атым сүрініп, бір оқпанға түстім. 
Атым қашып кетті. Оң аяғым жіліншіктен 
сынды, шұңқырдан әрең шығып, сынған 
аяғымды орнына салып, байладым. 
Еңбектеп бір шақырымдай жер жүрдім. 
Қалтамда оттығым бар еді, отқа жылынып, 
сәлден соң жылжи бердім. Әр жерге қағаз 
жазып, «мен аттан құладым, қасымдағы 
Ерманнан көріп жүрмеңдер!» деп жазып, 
орап тастай бердім. Ел іші ғой, «жазатайым 
өліп кетсем, Ерманнан көрмеңдер» деген 
сақтығым еді бұл. Содан әр жерге от жағып, 
түтіндетіп отырдым. Маңайдағы біреулер 
түтінді көрсе, бұл не түтін деп келер деген 
ойым еді. Содан бір қойшы Дүйсен деген 
жігіт алыстан көрінген түтіннен секем 
алып, шауып келіп, мені атына мінгізіп, 
ауруханаға жеткізді. Сол сынған аяқпен 78 
жас жасаған жауынгер мен боламын, – деп 
әңгімесін аяқтағаны бар еді қайран Шәкең.

Келесі кезекте Оразбек Садықов аға 
әңгіме бастады.

– Бұл ағаң – кіші лейтенант. Берлиндегі 
комендатурада жұмыс істедім. Соғыстан 
елге оралдым, мектепте өзіңді оқытқаным 
есіңде болар. Берлиннен елге қайтарда бір 
бума былғары алып келіп, жұртқа етік, 
мәсі тігіп бердім. Тігіншілікті әкемнен 
үйренгенім бар еді.

– Былғары дейсіз бе?
– Иә, былғары. Мәскеудегі Жеңістің 50 

жылдығына барғанымда бір офицерге осы 
былғары тарихын айтқанымда мені сөккені 
бар.

– Құрт былғарыны. Ол немістердің 
тұтқын солдаттарды өртеп, адам терісінен 
жасаған былғарыны айтып, несіне мақта-
насың деп сілікпемді шығарғаны есімнен 
кетпейді. Ай, қазақ-ай!

Содан ауылға келіп, сол қалған 
былғарыны, былғарыдан тігіп берген етік-
мәсілерді түгелдей жинап, ауыл шетіндегі 
молаға апарып, дұға оқып, бір жерге көміп 
тынғанымды, міне, жұрттың бәрі біледі. 
«Ойпырмай, ә?» – деп жауынгер офицердің 
әңгімесін тыңдағаным әлі есімнен кетпейді.

Содан соң ауыл мұғалімі Дүйсенбай 
Әбсадықов аға әңгімені бастады.

– Менің әңгімем мүлде қызық. Соғыста 
бес жылдай болдым. Курск доғасындағы 
окопта жатқанмын. Көзім ілініп кетіпті. 
Маңайым тым-тырыс еді. Дереу бір солдат 
мені арқасына салып, алды да қашты. 
Ұйқым шайдай ашылды. Арқалап бара 
жатқан неміс солдаты екен. Қалтамда бір 
пышағым бар еді. Қол салдым да жамбастан 
салып жібердім. Өткір пышақ еді, неміс 
мені тастай салып, қаша жөнелді, қан 
саулап барады.

Байғұс біраз жерге барып, артына 
қарады да қаша жөнелді. Содан казармаға 
келіп, есімді жиып, біраз уақыт госпитальда 
жатып, емделгенім бар.

Бұл ағаң басынан осындай қызық 
өткен. Мына «Шіркейлі» ауылына келіп, 
Раушанмен отау құрдым. Мектепте орыс 
тілінен сабақ беріп, зейнетке шықтым. Бала 
сүйдім. Шаңырағымды Жақсылық атты 
ұлым жалғастырды.

Үш жауынгер, үш солдат – үш тағдыр. 
Шахап Қаюпов, Оразбек Садықов, 
Дүйсенбай Әбсадықов сынды ағалар қазір 
арамызда жоқ. Қайтып оралмайтын кемеге 
мініп, бұл пәниден өткеніне отыз жылдан 
асты.

Бүгін майдангер ағаларымды еске 
алып, үлкен тебіреніспен осы бір дүниені 
жаздым. Ұрпақтар аталарының басынан 
осындай кезеңдер өткенін білсін деген 
ниеттің мазалағанына көп болған еді, сол 
парызымды орындаудың сәті бүгін түсті.

Қайырбек МЫРЗАХМЕТҰЛЫ,
Қазақстанның құрметті журналисі

Майдангердің 
әңгімесі

Ауылда сұрапыл соғыстан оралған ағалар көп болатын. Жеңіс 
мерекесінде мектепте кездесу кеші өтеді. Әңгімеге қанығатынбыз, гүл 
ұсынатын едік-ау. Қазір «Қоғалыда» бірде-бір майдангер жоқ. Ауыл 
майдангерсіз. Бірақ ағалардың үрім-бұтақтары бар. Шаңырақтары 
орнында. Өмірбек Қожанның, Камар Рүстемнің, Сламбек Шахаптың, 
Жүністің, сонан соң Назар Күдебаев атадан тараған онға жуық 
шаңырақ бар. «Ат тұяғын тай басар» деген қандай рас сөз. «Орнында 
бар оңалар» деп қазағым қалай тауып айтқан.

Онсыз да ел тойынып, еңсе 
тіктеп кетпеген уақытта соғыс 
деген дүрбелең басталған. Ел 
іші үрең-сүрең. Жасы келгеннің 
бәрін жиып-теріп майданға алып 
жатыр. 1942 жылы Рәшідін де 
аттанды. 

Жүсіпов Рәшідін 1905 жылы 
Жаңақорғанның Қыраш ауылын -
да дүниеге келген. Ақүйік ауыл-
дық кеңесіне қарасты «Қы-
зыл мақташы» колхозында 
кол  хозшы болып еңбек еткен. 
Жа  ңақорған аудандық әскери 
ко  миссариаты арқылы майданға 
аттанып, 41 ГвАД, 122 ГвАП 
құрамында атқыштар ротасында 
соғысқа қатысқан. Сол жылы 17 
желтоқсанда Украинаның Го-
лое деревнясының солтүстік 
жа ғында ұрыс даласында қаза 
тауып, сонда жерленген. «Бірлік» 
кеңшарындағы ескерткіш тақтаға 
есімі енген. Бар дерек – осы!

...Иесі майданға кеткелі 
«Ұшар» да бауыр жазып, бұ-
рынғы күйіне келе алмады. Көзін 
ашар-ашпас Теріскейден әкеліп, 
баладай күтіп-баптаған адамы 
жоқ. Жаз жайлап, қыс күндері 
тұлыбының етегінде алаңсыз 
жататын кез ұмыт бола бастады. 

Ең қиыны, ішіккен иттің иесін 
іздеп аңсырап, арагідік мал 
қуған әрекеті Рәшідіннің ағасы 
Шәкеннің ашуына тиді. «Итің 
жаман» десе, намыстан жарылып 
кете жаздайтын қазақтың әдеті 
емес пе, сол ашу «Ұшардың» 
ажалына келді. 

Диірмен тамның батыс ірге-
сіне жағалай қара ағаш егілген. 
Бірде көрші шопанның аузы 
жүйрік әйелі «сенің итің қозымды 
қуды» деп желпініп жетіп кел-
ген-ді. Сонан ашуға мінген 
Шә кен арқан алып, «Ұшарды» 
қара ағашқа асып өлтіреді. Сол 
ағаштың ит асылған жуан бұтағы 
белі бүгілген күйі өспей қалған 
екен. Кім білсін, әлгі ағаштың 
қайғысы бауырдан айырып, әйел-
ді жесір, баланы жетім еткен сұм 
соғыстың қасіретін бейнелейтін 
тәрізді. 

Жеңіс күні жақындағанда 
атам айтқан осы бір оқиға есіме 
оралады. Ал, майдангер Рәшідін 
–  атамның атасы.

Бағдәулет БЕЙБІТШІЛІК,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
студенті 

Соғыс кезінде жас болса да 
көргенін көңілге тоқып, естігенін 
қағазға түсірген Науқанбай 
Шуақбаевтың «Ұлы Отан 
соғысының шежіресі» атты 
естелік жанрда жазған кітабын 
өмірде шынайы болған ірі 
тұлғалар мен ел тарихында өткен 
елеулі оқиғалар жайындағы 
құнды еңбек деп бағалауға 
болады. 

Ауыл тарихынан ел тарихы бастау 
алады десек, Науқанбай ақсақал соғыс 
кезінде өзінің туған ауылы Аққұмнан 
соғысқа аттанған азаматтар жөнінде 
де іргелі зерттеулер жүргізгенін бай-
қау ға болады. Соғыста орасан зор 
адам шығыны болғаны белгілі. Сол 
жыл дары жеңіске жетудің бірінші 
қадамы Қызыл Армияны дер кезінде 
толықтыру болған. Бүгінгі деректер 
Ұлы Отан соғысына Қазақстаннан 
1 млн 200 мың адам алынды десе, 
соның 601 мыңнан астамы яғни, жар-
ты сы нан астамы қан майданнан орал-
маған. Аққұм ауылынан 280 азамат ел 
қорғауға аттанған, оның 198-і, яғни, 70 
проценті майдан даласынан оралма-
ғанын байқаймыз. Бұл – бір ауыл үшін 
өте ауыр жағдай. Автор жас болса да 
есінде қалған оқиғаларды ой елегінен 
өткізе отырып: «Көпшілігі 1941-1942 
жылдардағы соғыстың бірінші кезе-
ңінде кеңес әскерінің шегінуі кезіндегі 
ауыр қантөгіс шайқастарда немесе жан 
алысып, жан беріскен қоршауда қалған 
кезде қаза тапқан. Соғыста Мәскеуді, 
Сталинградты, Ленинградты қорғап қа-
лу кезінде кейін шегінуге мүмкіндіктің 
болмауы да адам шығындарын көбейт-
кен. Сондықтан жарақаттанып, елге 
аман оралғандар, негізінен, 1943 жыл-
дан бастап ауылға келе бастады» деп, 
тарихи маңызды тұжырым жасайды. 

Аққұмнан аттанғандардың 82-сі 
жа ра қаттанып, елге оралып, тыл май-
да  нында еңбек еткен. Кітапта әр май-
дангер жөнінде нақты мәліметтер 
беріліп отыр. Майданда қаза тапқан 
198 аққұмдық жауынгерді аты-жөнімен 
жазып, ұр пақтары бар майдангерлерге 
кеңінен тоқталып кеткен. Бұл тізімді 
оқи отырып, 198 жауынгердің небәрі 
19-ның ғана артында ұрпағы қалғанын 
көреміз. Бұл да – зұлмат соғыстың ащы 
шындығы, жан түршігерлік зардабы.

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы  
та рихымыздың ақтаңдақ беттерінің бі-
рі – соғыс тұтқындары туралы мәселе. 
Олар немістің концлагерінде болып, 
жаудан бір жапа шексе, тұтқыннан бо-
саған соң советтік лагерьлерде қорлық 
көрді. Оған себеп Сталиннің «бізде 
әс кери тұтқындар жоқ, сатқындар 
бар» деген сөзі еді. Сондай жан дар 
– Айтуған Бекенов, Қалыбай Беке-
нов, Әбдірей Ембергенов. Автор аға-
ларының соғыс кезіндегі және соғыстан 
кейінгі жылдардағы қиыншы лық та-
рын өз естелігінде ашып көрсетеді. 
Не міс тұтқынынан босағаннан кейін, 
олар дың кеңес әскері қатарына қайта 
қо сылып, фашисттерге қарсы жан 
аямай соғысқанын, бірнеше рет жара-
ланып, күнәларын қанмен жуғанын 
жазады. Елге аман-есен оралған соң, 
олар соғыстан кейінгі жылдары ел-
дегі қалыптасқан саяси репрессияға 
бай ла нысты көп қудаланған. Бірі 25 

жылға сотталған. Кейін ақталса да, 
құзырлы органдардың тұрақты бақы-
лауында болған. Ұрпақ соғыс кезінде 
мемлекеті өз қорғауына алмаған, түр-
лі жағдайда (контузия алу, ауыр жара-
қаттану, оқ-дәрінің таусылып қалуы) 
жау қолына тұтқынға түскен  әскери 
тұтқындарды сатқын деу тек Кеңес 
өкіметіне ғана тән ұғым екенін ұғынуы 
керек. Сонымен қатар, ІІ дүниежүзілік 
соғыс кезіндегі әскери тұтқындарға,  
әскери тұтқындардан еріксіз құрылған 
«Түркістан легионына» бүгінгі тарихи 
сана тұрғысынан саяси баға беру қазіргі 
кезде жұмыс істеп жатқан саяси қуғын-
сүргін құрбандарын ақтау жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның негізгі ұста-
нымдарының бірі болуы тиіс. 

Автордың бір ерекшелігі – соғыстан 
елге келген майдан хаттарын да жи-
нақтауы. Жауынгерлердің бір мезгіл 
тыныс алған кезінде окопта отырып 
жазған үшбұрышты хаттары ауылда 
қалған аналары мен сүйген жарларының, 
іні-қарындастарының көңіл-сенімдерін 
нығайтып, жеңіс жолындағы еңбекке 
деген құлшыныстарын арттыра түс ке-
нін аңғарамыз. Жалпы майдан хатта рын 
соғыс жылдарындағы тарихи құжат-
тардың ішіндегі ерекшесі, дереккөзі деп 
айтуға болады. Хаттар әрбір отбасында 
сарғайып, жыртылғанша сақталып кел-
ген. Күніне бірнеше рет оқылып, тіпті 
амандық хабар сұрап келген ауыл-
дастарға оқытылатын болған. Автор сол 
соғыстан қайтпаған Тәшімов Қожақтың, 
Қарлыбаев Қартанбайдың, Шуақбаев 
Ұзақтың майдан даласынан отбасына, 
туыстарына жазған хаттарынан үзінді-
лерді кітапқа енгізген.  Бұл хаттар еш-
қашан құндылығын жоймайды. 

Кітапта Ұлы Отан соғысына қаты-
сып, елге оралған, еліміздің әлеуметтік-
экономикалық дамуына мол үлес қос-
қан соғыс ардагерлері Социалистік 
Ең бек Ері А.Бисенов, Ж.Доспанбетов, 
З.Лекеров, Е.Түменбаев, Т.Бисенбаев, 
М.Биманов, Б.Ешпанов, М.Ақжолов 
және тағы басқа Аққұм ауылы азамат-
тары ның жауынгерлік жеңісті жолын, 
тарихын қызықты әрі тағылымды, маз-
мұнды етіп жазған.  

Ұлы Отан соғысы жылдарында Қа-
зақстаннан барған жауынгерлер майдан 
даласында ерлікпен шайқасқаны та-

рихтан белгілі. Соғыс жылдары 100 мың-
нан астам отандасымыз жауынгерлік 
ерлігі үшін орден-медальдармен мара-
пат талды. Шамамен 500 қазақстандық 
Кеңес Одағының батыры, 100-ден ас-
там адам «Даңқ» орденінің иегері атан-
ды. Кітапта қазақтың батыр ұл-қыз-
дары Б.Момышұлы, Ә.Молда ғұлова, 
М.Мәметова, Қ.Қайсенов, Т.Бигел-
ди   нов, жерлесіміз Р.Бағланова  және 
Сыр өңірінен шыққан 23 Кеңес Одағы 
батыры туралы, Сыр өңірі халқының 
көмегі, әйелдердің тылдағы және май-
дандағы ерлігі туралы  жазбалары бар. 
Сондай-ақ автор «батыр» деген сөздің 
мағынасы туралы ой өрбітеді. Бауыржан 
Момышұлы ту ралы зерттей келе: «Се-
гіз қырлы, бір сырлы, жаратылыс бір 
басына ба тыр лықты, ақын-жазу шы-
лықты, терең ойлы ақылды, қазақ хал-
қының асыл қа сиеттерін үйіп-төгіп 
бер ген Алла ның нағыз сүйген құл да-
рының бірі – Бауыржан батыр» деген. 
Шығыс жұлдызы М.Мәметова туралы 
«Біз «батыр» деген сөзді естігенде, 
иығы қақпақтай, көзі қырандай өткір, 
күші мен қуаты тасыған ер-азаматты 
елестетеміз. Бірақ соғыс ер-азамат, әйел, 
жас қыз деп бөліп-жарып қарамайды. 
Оның айқын дәлелі – нәп-нәзік Мәншүк 
ерлігі» деп баға береді. 

Естелік кітаптың авторы соғыс 
жылдары қолданылған отты сөздерді 
бір арнаға тоғыстырып, олардың әрқай-
сысының мағынасына талдау жасауға 
тырысқан. Соғыс кезінде қолданылған 
50-ден аса сөздерді жинақтай отырып 
«Отанды сүю, оған адал қызмет етіп, 
жаудан қорғау, олардың маңызы мен 
мәнін терең түсіне біліп, өз жеке ба-
сы ның қызметінде пайдалана білу жө-
ніндегі бұл қорытынды ұғымдардан 
оқушылар білім, тәрбие, ғибрат беретін 
көптеген пайдалы ойлар мен ұғымдарды 
алады»  деп қорытындылайды. «Ұлы 
Отан соғысының шежіресі» атты есте-
лік кітабын мектепте оқыты латын «Өл-
кетану» сабақтарында пайда лануға әб-
ден болады. 

Сөз соңында бұл кітаптың дүниеге 
келуі туралы тағы бірер дерек бере 
кету орынды деп ойлаймын. Қол жаз-
бамен жұмыс жүргізіп, оны көркем-
деп, оқуға лайықтап, жарық көруіне 
атсалысқан азаматтарға автордың айтар 
алғысы мол. Атап айтсақ, кітаптың 
қол жазбасын техника ғылымдарының 
докторы, профессор ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Қылышбай Алдабергенұлы 
Бисеновтың басшылығымен жұмысшы 
топ өңдеп, баспаға дайындаған. Бұған 
Күлманова Сәуле, Жұбатырова Үрзия, 
Махашов Асқар және Қылышбай Ал-
дабергенұлының көмекшісі Руслан 
ат   салысқанына ризалығын білдіреді. 
Кі тапқа алғысөз жазып, мазмұнын 
оқыр  мандарға таныстырып, ашып бер-
ген тарих ғылымдарының канди даты 
Айтжан Оразбақұлының да есімі ілти-
патпен аталады. Кітаптың жарық көріп, 
оқырмандарға жол тартуына тікелей 
қолдау көрсеткен «Ақмешіт шапағаты» 
қоғамдық қорының Құрметті төрағасы, 
Сырдың белгілі азаматы Қы лышбай 
Бисеновке автордың алғысы шексіз.  

  Сағат ТАЙМАН, 
тарих ғылымдарының 

кандидаты, Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің доценті,

Ауған соғысының ардагері

ТАРИХТАН ТІН 
ТАРТҚАН ШЕЖІРЕ

«Ұшар»
«Ұшардың» ол кез үшінші қар басуы еді. Түлкі төстеніп 

әбден таралып өскен тазы қасиетті қайнар бұлақтан диірмен 
жүргізіп отырған жалғыз үйдің ас-қатығын айырған 
күнкөріс көзінің бірі. Жарықтықтың жүйріктігіне мін жоқ. 
Көрінген аңды жылт етіп жөнелген жерінен әрі қарай сондай 
аралық салдырмай жетіп баратын. Мұнысына иесі – Рәшідін 
шаттанатын еді. 

 
Әскерде 60 мың ит қызмет етті

Ұлы Отан соғысында жан-жануарлардың 
ма ңызы айрықша болды. Майдан далаларында 
соғыс кезінде 60 мың ит қызмет етті. Олар 
жау эшелондарын құртып, 300-ден аса  броне-
техникасын жарып жіберді және 200-ден аса 
шұғыл хабар жеткізді. Сапер иттер 300-ден аса 
елді мекенді миналардан тазартуға үлес қосты. 
Онан бөлек иттер ұрыс даласынан жаралы жа-
уынгерлерді госпитальға тез жеткізуге көмектесті.  
Джульбарс есімді ит «Ерлігі үшін» медалімен 
наградталған бірден-бір ит болды. Ол 7468 мина 
мен 150 снаряд табуға көмектесті. Жаралы итті 
Мәскеуде 1945 жылы 24 маусымда өткен Жеңіс 
парадында алып өтті.

350 әскери түйе 

Астраханьда жабдықталған 28-резервтік ар-
мия Сталинград шайқасына қатысып, олар пуш-
кілерді және азық-түлік тасымалдауға түйе пай-
даланды. 

Автомобиль мен ат жетіспеушілігіне байла-
нысты жауынгерлер жабайы түйелерді ұстап, 
оларды қолға үйретті. Ал Мишка және  Машка 
деп аталған түйелер солдаттармен бірге Берлинге 
дейін жетіп, соғыс аяқталған соң сондағы жер-
гілікті  зообаққа берілді.

Ленинградқа Ярославльден 
4 вагон мысық жеткізілді

Мысықтар соғыс кезінде окоптарда өмір сүріп, 
ондағы егеуқұйрық, тышқанмен қоректенді. 
Олардың ролі  Ленинград блокадасы тарихында 
айрықша болды.  1943 жылы блокаданы бұза 
салысымен азық-түлік, қажетті заттармен бірге 
қалаға  Ярославль қаласынан 4 вагон мысық 
жеткізілді. Ленинградта болған аштықтан кейін 
қалада егеуқұйрық көбейіп кеткен болатын. 
Адамдардың оларды құртуға шамасы жетпеді. 
Бірақ бұл істі мысықтар жақсы атқарды. 1945 
жылы қалаға тағы да 5 мың мысық әкелді. Бұл 
жолы олар Сібірден жеткізілді. 

Бүгінгі Санкт-Петербургте мұртты көмек-
ші лерге арнап ескерткіш орнатылған. Ал Тю-
мен де 2008 жылы «Сібір мысықтары сквері» 
ашыл ды. Ол блокадада болған Ленинградты егеу-
құйрықтан тазартуға атсалысқан мысықтар құр-
метіне осылай аталған еді.

Әзірлеген
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

«Сыр бойы»  
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Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) 
«Сапа менеджменті жүйелері» талаптарына 
сәйкес KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен 
сертификатталған. Авторларға қаламақы тапсы-
рыс  бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және 
 қайтарыл майды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 27703         Тапсырыс №654

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.
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ХАБАРЛАМАЛАР

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204-
ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, 
жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде 
көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған 
ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
(20-43). «Құмкөл кенішінің оңтүстік-шығыс бөлігінде мұнай кол-
лекторларын салу» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық пікірді 
тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, 
Қазбек би к., 13 мекенжайында және zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-91-92.
***

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204-
ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, 
жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде 
көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған 
ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
(21-15). «Қызылқия кенішінде 541 ұңғыманы салу» жұмыс жо-
басы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар 
мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, 
Қазбек би к., 13 мекенжайында және zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-91-92.
***

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 
№204-ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жос-
парлау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша 
нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ (19-57-03). «Құмкөл кенішінің оңтүстік-шығыс 
бөлігінде 133, 333, 1019, 1020, 2106, 2107, 2108, 2110, 2124, 
3019, 4020 ұңғымаларға кірме автожолдар салу» жұмыс жобасы 
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен 
ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, 
Қазбек би к., 13 мекенжайында және zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-91-92.

Арман қанатында
Облыста «БЖК-2025» бағдарламасы негізінде қолдау 

алып, кәсібін дамытып жатқан кәсіпкерлер саны күн санап 
артуда.

Солардың бірі – «Бизнестің жол 
картасы - 2025» бағдарламасы аясын-
да субсидия алып «Ainur’s CAKES» 
кондитерлік дүкенін ашқан кәсіпкер 
Баймаханова Айнұр.

Айнұр еңбек жолын медбике бо-
лып бастаған. Тәтті торт пісіруге 
деген қызғушылығының жоғары 
болғаны сонша, бала күтімі демалы-
сында отырып осы кәсібін бастаған. 
Алғашқы дайын өнімдерін Instagram 
арқылы үйден сатқан. Кәсібін бастаған 
уақытында тоңазытқыш, миксер-
лер жетіспеушілігі секілді түрлі 

қиындықтар туындаған. Ол түрлі мастер-класстар өткізіп, тех-
ника тапшылығы мәселесін шешкен. Білімін Мәскеуден және 
Краснодардан келген білікті мамандардан шыңдады. Бүгінде 
бизнестің бұл түрімен айналысып жатқанына 6 жыл толды. 
Кәсібінде 10 адамды жұмыспен қамтып отыр. 

Өз кәсібіне деген сүйіспеншілігі, осы саладағы мықты ма-
ман болу арманы оны кәсібін әрі қарай дамытып, ұлғайтуға 
ынталандыруда. Айнұр кәсібін дамыту мақсатында «Сбербанк» 
АҚ-дан «Бизнестің жол картасы -2025» бағдарламасы аясында 
мемлекеттен қолдау алып, осы жылы кондитерлік дүкен ашты. 
Қаражатына аппарат, тоңазытқыштар, т.с. жабдықтар алғанын 
айтуда.  Дүкеннен түрлі торттар, тәттілер, бәліштерге және 
кофе мен шайға тапсырыс беруге болады.

Кейіпкеріміздің алға қойған мақсаты – кәсібін дамытып, 
өзінің тұрақты тұтынушылар базасын қалыптастыру және 
олардың көңілінен шығып, риза қылу, тұтынушыларды ерекше 
тәтті торттармен және қолжетімді бағамен таңғалдыру.

А.Баймаханова «Даму» қорына жас кәсіпкерлерге жол ашып, 
қолдау көрсеткеніне алғыс білдіріп, көрсетілген қолдауды 
тиімді пайдалануға бар күш-жігерін салатынын айтуда.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА

Мерекенің маңызын 
айтсақ....
1992 жылдың 7 мамырын-

да Тұңғыш Президент – Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаев 
Жарлық шығарды. Жарлықта 
айтылғандай, сол кезгі ел 
аумағында орналасқан Қарулы 
Күштер барлық жабдығымен 
тәуелсіз елімізге тиесілі болып 
қалды. Бұл жерде Президент 
Жоғарғы Бас Қолбасшы ретінде 
Қарулы Күштерді басқаруды өз 
мойнына алса, сол жылы алғашқы 
Қорғаныс министрі болып, ба-
тыр, генерал-полковник Сағадат 
Нұрмағанбетов тағайындалған 
еді.

Жарлық бойынша үш штаб – 
жаяу әскер, әуе қорғанысы және 
әскери-теңіз күштерінің бас 
штабы бекітілді. Ал 2001 жыл-
дан бастап Қазақстан Орталық, 
Оңтүстік, Батыс және Шығыс бо-
лып 4 әскери округке бөлінді. 

Осы орайда әскерилердің 
имиджін көтеріп, материалдық 
тұрғыда демеу үшін мемлекет 
көп шаруа атқарды. Әскерилерге 
жасалатын қам қорлық Тәуел-
сіздік алған жыл дарға қарағанда 
біраз іл гері жылжыды.

Аталған Жарлықтың 7 ма-
мырға дөп келіп, атаулы мереке 
ретінде қалыптасқанына да 30 
жылға жуықтады. Келер жылы 
тура 30 жылдығын атап өтетін 
біздің әскерилер Тәуелсіз ел 
тұрғындарының еңсесін тіктеп, 
еркіндігін кеңейтіп, аянбай еңбек 
етуіне сеп болып отыр. Олардың 
күш-қуаты жылдан – жылға 
нығаюда. Сондықтан бұл күн, 
бұл мереке Көк бөрідей өжет 
ата-бабамыздың жауынгерлік 
дәстүрінің қайта жаңғырған күні 
десек те, қате айтпаспыз. 

Жылдағы дәстүрмен Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев осы мерекеде кезекті 
тағайындалған әскери атақтар 
мен көзге түскен сарбаздарды 
марапаттайды. Оған қоса, мереке 
қарсаңында құттықтау рәсімдері 
жер-жерде өтетіні белгілі. 

«Әскерге бармаған 
жігітке күйеуге 
тимейтін»
Кейде әзілге жүгініп жа-

тамыз. Осы мерекеде кейбір 
қыз-келіншектер тарапынан 
«бұл әскерге барған жігіттердің 
мерекесі, саған не қатысы бар?» 
деп, Отан алдындағы борышын 
өтемеген жігіттерді тұқыртып та 
алатыны бар. Десе де, әзіл аста-
рында шындықтың да қылаң 
беріп қалатыны жасырын емес.

Бұл бір жағынан әр отбасы-
ны шағын мемлекет деп алсақ, 
соның басты қорғаушысы, 
шаңырақтың айбыны – ер-
азаматтарға да тән мереке. Бұл 
күні Ұлы Отан соғысы мен еңбек 
майданында еңбек еткен асыл 
сүйекті қарттарымызды да үлгі 
етуге әбден болады.

– Бұрын шешелерімізден 
естіген мынадай сөз болды. 

«Әскерге бармаған жігітке 
күйеуге тиюді намыс көретінбіз. 
Талай қыз «ой, ол армияға бар-
мапты ғой» деп мұрнын шүйіріп 
өтетін. Соны намыс көре ме, 
қатар өскен ұлдың барлығы 
үдере әскерге аттанатын. Бірлі-
жарымы болмаса, мектеп 
бітірген ұлдардың 90 проценті 
екі не үшжылдық мерзімін өтеп 
келеді». Осылай дейтін. Бұл – 
кеңестік кезеңдегі жүйе. Әскерге 
барып жігіттігің сыналар уақытты 
сол заманның бойжеткендері 
де қатты бағалаған, – дейді 
облыстық қорғаныс істері 
жөніндегі департаменттің тәрбие 
және идеологиялық, әскери 
пат риот тық жұмыстары бас-
қармасының бастығы, подпол-
ковник Алмат Жақыпов.

Тәуелсіздіктен кейін бұл 
құрылым өзгерді. Алғаш тәй-
тәй басқан республикада ше-
кара шебін белгілеу, әскери 
құрылғыларды қайта жабдықтау 
жұмыстары бір тіндеп іске асып 
жатты. 

– Расымен, қазір де көп 
жігіттер әскерге баруға құл-
шынып тұрады. Бірақ, бәрі 
бірдей жарай ма бұл қызметке? 
Қазір жас жігіттер арасында көз 
аурулары кездеседі. Сондай-ақ 
қан қысымымен ауыратындар 
жетерлік. Әсіресе, біздің об-
лыста көп. Сондықтан әбден 
медициналық сараптамадан өт-
кізіп, жарамды жігіттерді әс керге 
жібереміз. Бұрынғы екі жылдық 
мерзім 2006 жылы бір жылға 
ауысқанын білесіз. Осыдан бері 
әскерге сұранушылар көбейді. 
Бір жыл көзді ашып-жұмғанша 
өтеді емес пе?! – дейді Алмат 
Жақыпов.

Подполковниктің айтуынша, 
Тәуелсіздіктің алғашқы кезең-
деріндей емес, қазіргі әскери 
бөлімдегі жағдай мүлде басқаша. 
Тамақтану жағы, маусымдық 

киім, жоспарлы іс-қимыл, бәрі 
дамыған. Бүгінде облыс бойынша 
колледж бітіретін жігіттерге де 
департамент тарапынан ұсыныс 
жасап жатқан көрінеді.

– Мысалы, олар үш жыл бойы 
бір колледжде, бір топта оқыды. 
Енді неге солар денсаулығы жа-
рап тұрса, бір жерде, бір қалада, 
бір әскери бөлімде қызмет 
атқармасқа?! Қазір оқу орнын-
дарында осындай әңгімелесу 
жүргізіп жатырмыз. Екіншіден, 
бұрынғы кезбен салыстырғанда 
әскери бөлімдегі жағдай мүлдем 
басқаша. Күнделікті тамақтану 
өте жақсы, жеміс-жидек, құнарлы 
дәрумендер беріледі. Маусымдық 
әскери форма, жаз бен қыс 
мезгілінен басқа, спорттық 
дайындыққа да бөлек киім бар. 
Мысалы, аяққа жеңіл красовка, 
футболка мен шорти киген сар-
баз әскери нормативтерін жақсы 
орындай алады емес пе?! – дейді 
ол.  

Қарын ашатын бір дүние бар. 
Алмат Жақыповтың айтуынша, 
бүгінгі жас буын әскерге баруды 
құжатты болумен шатастырады. 
«Әскери билетім бар, демек, мен 
жұмысқа тұрамын». Ал бұл жер-
де кейбір жігіттерімізде «Отанды 
сүю», «Азаматтық борышымды 
атқару» деген құндылық әсте 
көрінбейді.

– Әскери өмір жігіттің нағыз 
шыңдалуына жол ашады. Жай 
бір жыл уақыт өткізіп, құжат алу 
емес. Адами тұрғыдан кез кел-
ген қиын жағдайға дайындыққа 
үйретер орын бұл. Бүгінгі ата-
аналар да, әскерге талаптану-
шылар да осыны түсінсе екен. 
Несін жасырайық, ұлды да, 
қызды да көп өбектеп кеткенбіз. 
Балабақшасына да, мектепке де 
машинамен тасимыз. Сәл жел 
тиіп ауырса, уайымдап, тіпті, 
өзіміз киіндіреміз, өзіміз жуын-
дырамыз. Күнделікті байқаймын 

ғой, әскерге дайын баласының 
артынан жылап келетін ата-ана-
лар да көп. Осыдан кейін болбыр 
жігіт пайда болмайды деп ойлай-
сыз ба?! – деп түйіндеді подпол-
ковник.

Бір қуанарлығы, кейінгі 
уақытта Қызылордадағы мек-
тептерде жоғары кластағы 
«Алғашқы әскери дайындық» 
пәні жоғары деңгейде өте-
тінге ұқсайды. Бұның да жас-
өспірімдерге патриоттық тәрбие 
беруде үлесі бар. 

Ал әскерилерге жеңілдік 
жайын сөз етсек, сарбаз бен 
олардың отбасына тегін ем 
жүргізетін әскери госпиталь бар. 
Көпшіліктің пікірінше, ондағы 
медициналық қызмет көрсету 
сапасы көп ауруханадан да 
жоғары. Тағы бір жеңілдік, өзге 
қалада келісім-шартпен әскери 
қызмет атқаратын сарбазға бас-
пана ақысын мемлекет төлейді. 
Маусымдық киім екібастан. 
Мысалы, Нұр-Сұлтан, Алматы 
қалаларына әскери отбасыдағы 
адам басына 50 мың теңгеден 
төлесе, Қызылорда не басқа 
облыстарда 23 мың теңгеден 
келеді екен. Ал тоқсан сайын 
не мерекелік сыйақы әрдайым 
беріліп тұратыны белгілі. 

30 жылдың жемісі
Мақала басында айтқандай, 

келер жылы Қарулы Күштерге 
30 жыл толады. Бұрынғымен 
салыстырсақ, қазір жастардың 
әскери борышын өтеуге деген 
құлшынысы артқан. Көктем мен 
күзгі шақыру кезінде 18-ден 
асқан жас жігіттердің қағазын 
құшақтап, жергілікті әскерге 
шақырту бөлімінде кезекте 
тұрғанын жиі байқап келеміз. Бұл 
қуантады. Сарбаз атанғандар бір 
жылдық борышын еркін атқарып 
жүр. Айтпақшы, ақшасын төлеп, 
азаматтық парызын бір айда өтеп 
жүргендер де бар. Ол да сапта 
тұрып, қару ұстауды үйренеді. 
Ал әскери бөлімде келісімшарт 
бойынша қызмет ететіндер көп.

Мамандардың пікірінше, 
әлем елдерінің қорғану тәсілдері, 
со ғыстың алдын алу шарттары 
мүлдем өзгерген. Қазір басты 
міндет – қарақұрым әскер жию 
емес, озық техниканы меңгерген 
жүректі жауынгер дайындау.

30 жылға таяу уақытта айбын-
ды армия құра білген Қазақ елінің 
әскері бұрынғыдан әлдеқайда 
әлді. Қару-жарақты, әскери тех-
никаларды жаңартты, сапа артып, 
әлі де даму сатысын жоғары ұстап 
келеді. Әу бастағы божыраған 
тірлік біртіндеп түзелді. Шекара-
сы шегенделмеген, полицияның 
пәрмені, әскери күштің дәрмені 
жоқ уақыт артта қалды. Егемен 
болып, етек жиғалы қорғаныс 
саласындағы қауырт істің бәрі 
оңынан шешілді. 

Шетелдік сарапшылар айтқан 
мына пікірге назар аудармасқа 
болмас. Қазақстан Қарулы 
Күштері қазіргі ТМД елдері ара-
сында ең қуатты үштікке кіреді. 
Бұны Тәуелсіз елдің жетістігі де-
мей көріңіз. 

Атқа қонар 
азаматың 
көп болғай

1-бет

Қазақстан Тәуелсіздігінің 
30 жылдығы және Қажымұқан 
Мұңайтпасұлының 150 жыл-
дығына арналған қазақ кү-
ресінен XII облыстық «Алтын 
белбеу» сайысының ақтық кезеңі 
мәресіне жетті. Үш кезеңнен 
тұратын «Алтын белбеудің» осы 
кезге дейін ауылдық, аудандық, 
қалалық кезеңдері өтіп, үздіктер 
іріктелген болатын. Облыстық 
денешынықтыру және спорт 
басқармасы, облыстық «Қазақ 
күресі» федерациясының 
ұйымдастыруымен «Евразия» 
спорт кешенінде өткен бұл 
бәсекеге Байқоңыр, Қызылорда 
қалалары мен аудандардан 9 
команда, 200-ге жуық балуан 
қатысты. Олар үш жас ерекшелігі 
бойынша 26 салмақ дәрежесінде 
шеберлік байқасты.

Балуандар бәсекесінің қы-
зықты әрі тартысты бөлігі – 
түйе палуандар сайысы. Оған 
қатысқан 13 спортшы да – осы 
кезге дейін түрлі деңгейдегі до-

даларда жеңіске жетіп, облыс 
мерейін асырып жүрген таңдаулы 
ұландар. Ақтық сында бұрын да 
«Сыр барысы» атанған білекті 
балуандар – Нұрым Сәлімгереев 
пен Мақсат Исағабылов күш 
сынасып, аралдық спортшының 
бабы келісіп, бағы жанды. «Сыр 
Барысы» атанған оның беліне 
«Алтын белбеу» белдігі байла-
нып, 500 мың теңгенің сертифи-
каты табысталды. «Сыр Арланы» 
Қызылорда қаласының спортшы-
лары – Мақсат Исағабыловқа 300 
мың теңгенің, «Сыр Сұңқары» 
Ержан Абдуллаевқа 200 мың 
теңгенің сертификаты берілді. 

Айта кету керек, бұл – 
Нұрымның пандемия жария лан-
ған бір жылдан астам уақыттан 
бергі бозкілемге шыққан ал-
ғашқы жарысы. 

– Енді Мақсат бауырым-
мен бірге әйгілі турнирде об-
лыс намысын қорғаймыз. Сыр 
елінің алтын белдігін «Қазақстан 

Бары сының» алтын белдігіне 
айырбастауға бар күшімізді сала-
мыз, – деді ол. 

Ұлттық рухты көтеріп, 
төл спортты төрге шығарған 
«Қазақстан барысы» тур ниріне 
биыл – 10 жыл. Алты Алаштың 
делебесін қоздырып, алыс-жақын 
шетел халқы түгел көз тігіп, 
небір апайтөс алыптар жинала-
тын жоба алғаш Сыр өңірінен 
бастау алған болатын. «Алтын 
белбеу» атауымен өткен бұл 
сайыстың Қызылорда жерінде 
ұйымдастырылып келе жат-
қанына да биыл 12 жыл толды. 

«Алтын белбеу» ауыл-ау дан-
дардағы шағын жарыстарда ғана 
бой көрсетіп, көбіне көпшілікке 

танылмай қалатын білекті де 
жүректі жасөспірімдерді шар-
шы алаң ға шығарды. Таба-
нын құм, маңдайын күн сүйген 
ауыл балаларының жастайы-
нан мығым, белдескенді атып 
ұратын шымыр болып өсетіні 
рас. Бүгінде ұлттық спорт 
сайыпқырандарының бірқатары 
– Сыр елінің перзенттері. Олар 
қазір аймақтың ғана емес, тұтас 
елдің абыройын асқақтатып 
жүр. Айталық, Мақсат Исаға-
былов – қазақ күресінен Азия 
чемпионатының жеңім пазы, 
Әлем барысы тур нирінің күміс 
жүлдегері болса, Нұрым Сәлім-
гереев – жастар арасындағы ел 
чем пио натының жеңімпазы, 
Әлем чемпионы.

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ

Сәлімгереев –«Сыр барысы»
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың жүлдесі үшін өтетін «Қазақстан Барысы» 
республикалық турниріне Сыр елінің атынан қатысатын 
қос балуан белгілі болды. Талай рет топ жарып, тұғырға 
шыққан Нұрым Сәлімгереев пен Мақсат Исағабылов бұл 
жолы да бабында екенін байқатты. Енді олар  
4 шілдеде Нұр-Сұлтан қаласында өтетін дүбірлі додада 
бақ  сынайды.

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Хабарландыру

Байқоңыр «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Акцио нерлік 
Қоғамы 29.04.2021 жылғы «Сыр бойы» газетінің №64 шығарылымында 
жарияланған электрондық тендер өткізу туралы хабарландырудың 
мерзімдерінің өзгеруіне байланысты ақпараттың бүгінгі күшін 
жойғанын хабарлайды.

ХАБАРЛАНДЫРУ

«ПетроҚазақстан Венчерс Инк.» ҚФ 2007 жылдың 28 
маусымындағы №204-п «Қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізу 
жөніндегі нұсқаулықтың» 52-тармағына сәйкес «Оңтүстік Дощан 
кен орнын игеру жобасы» жобалық құжатының «Қоршаған ортаға 
әсерін алдын ала бағалау жобасын» талқылау барысында қоғамдық 
пікірді есепке алудың жазбаша ұсыныстар мен ескертулер қабылдау 
түрінде жүргізілетіндігін хабарлайды.

Жоғарыда көрсетілген жоба бойынша барлық сұрақтар төмендегі 
мекен-жай бойынша қабылданады: 

Тапсырыс беруші – «ПҚВИ» ҚФ.  Мекен-жайы: Қызылорда 
қаласы, Қонаев к., 4, байланыс тел.:8 (7242) 29-98-91. Адранов Аза-
мат Алматович. Электрондық пошта / e-mail: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com.

Жобаны әзірлеуші – «ҚМГБҒЗИ» ЖШС, байланыс тел.: 8 (702) 
459-26-15. Аскарова Жаркын. Электрондық почта: j.askarova@
kaznigri.kz

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының 
басшылығы Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-
құрылыс бақылауы басқармасының басшысы 

Молдабаев Марсбек Рүстемұлының
дүниеден озуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.


