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ПРЕЗИДЕНТ

Н.Бекежанов атындағы облыстық драма те-
атр да  «Ұлы Жеңіс – мәңгі ел жадында» атты 7 ма-
мыр – Отан қорғаушылар күніне және 9 мамыр – 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған мерекелік 
салтанат өтті. Мерекеде облыс әкімі Қырымбек 

Көшербаев барша Отан қорғаушыларды, Ұлы Отан 
соғысының ардагерлерін құттықтады. 

– Күндей күркіреп өткен екінші дүниежүзілік 
соғыста қазақ батырлары ерекше ерлік көрсетті. 
Отан қорғау, елдің шетін жауға бастырмау үшін 

біздің ата-бабаларымыз ешқашан аянбаған. Бүгінгі 
ұрпақ бабалар салған сара жолды жалғастыруы ке-
рек.

Бүгінде шекарасы бекіген, шебі бүтін, Тәуелсіз 
Қазақстанның Отан қорғаушылар күні ресми мере-
ке ретінде аталып келеді. Өйткені Отанды қорғау – 
әрбір азаматтың  қасиетті борышы.

Сыр өңірінен майданға аттанған 70 мыңдай 
адамның жартысы ғана елге оралды. Жауды жеңіп 
келген ардагерлер соғыстан кейін еңбек майданына 
араласты. Ұлы Жеңіске өлшеусіз үлес қосқан арда-
герлерге кейінгі ұрпақ атынан алғыс айтамыз. Сіздер 
сияқты жеңімпаздардың  ұрпағы болғанымызды 
мақтан етеміз,– деді облыс әкімі.   

Салтанатты шарада аймақ басшысы Ұлы Отан 
соғысы ардагерлеріне «Құрмет» орденін, «Ерен 
еңбегі үшін» медалін, ҚР Құрмет грамотасын та-
быстады. От пен оқтың ортасынан аман ора-
лып, Жеңістің жетпісінші көктемін қарсы алған 
қарияларға театрға жиналған жұртшылық тік 
тұрып, қол шапалақтап құрмет көрсетті. Мереке об-
лыс өнерпаздары әзірлеген түрлі қойылымдармен 
жалғасты.  Майдан әндері шырқалып, ол жылдардың 
өшпес даңқы қайта жаңғырды.  

Сонымен қатар орталық алаңда сарбаздар қоян-
қолтық ұрыс көріністерін көрсетті. Мұнан соң об-
лыс тұрғындары лэд экран арқылы Астанадағы 
мерекелік шеруді тамашалады.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

Ұлы Жеңістің 70 жылдығы қарсаңын
дағы Отан қорғаушылар күні облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев Шиелі, Жаңақорған 
аудандарында іссапармен болып, халықпен 
жүздесті. Осы сапары барысында аймақ 
басшысы майдангерлерді мерекесімен 
құттықтап, бірқатар әлеуметтік нысандар
ды аралады. 
Әкімнің әуелі ат басын тіреген елді мекені – 

Шиелі ауданындағы Қодаманов ауылы. Мұнда 
нақты кезеңде 507 отбасы мекен етсе, жал-
пы халықтың саны 3200-ден астам. Осы ауыл-
дан екінші дүниежүзілік соғысқа 122 адам аттан-
са, оның 91-і елге оралмаған көрінеді. Майданнан 
келген 31 азамат бейбіт өмірде де еңбек етті, қазір 
бәрі де бақилық болған. Ауылда бұл күндері соғыс 
даласының түтін иісін жұтқандар қалмады. Алайда, 
отан қорғау ісіндегі олардың ерлігі ұмытылмайды, 
осындағы орталық көшеге «Тағзым»  алаңы ор-
натылып, ол жерге майдангерлердің барлығының 
аты-жөні тасқа ойып жазылған. Ауыл тұрғындары 
аталары мен әкелерін еске алып, мұнда жиі 
соғады. Міне, осы бір қастерлі де қасиетті орынға 
облыс әкімі Қырымбек Елеуұлы арнайы соғып, 
дұға бағыштатты. Сондай-ақ, Шиелі ауданындағы 
қарт майдангерлер Бакан Дүйсенов пен Виктор 
Михайлович  Кривенкоға сәлем беріп, Жеңістің 
70 жылдығына арналған мерекелік медальді та-

быстады. Сонымен қатар оларға кең экранды те-
ледидар тарту етті. «Қарағым, – деді қарт сарбаз 
Бакан Дүйсенов. – Отан қорғау жолында жасаған 
еңбегімізді міндетсінбейміз, бұл – біздің қай-
қайсысымыздың да азаматтық парызымыз. Де-
генде, Елбасы Назарбаевтан бастап, жергілікті 
атқарушы орындар бізге үлкен құрмет көрсетіп 
жатырсыздар, бұл бізді марқайтады. Бүгінгі 
күні өткен әскери парадты тамашалап, еліміздің 
әскери күш-қуатының мол екендігін аңғардық, 
жеңісті жолымыз өмірімізді жарқын, халқымызды 
аманшылыққа жазсын!»

Аймақ басшысы аталмыш ауылдағы жуыр-
да ғана салынып біткен мәдениет үйінің лен-
тасын қию рәсіміне де қатысты. Мемлекет 
қаржысынан бөлінген 176 млн теңгені «Ақмешіт- 
Мелиоратор» ЖШС толық игеріп, құрылысты 
өз мерзімінде, сапалы етіп салып бітірді. Мұнда 
көрермендер залы, акт залымен қатар кітапхана, 
түрлі үйірмелер жұмыс істейтін арнайы бөлмелер 
орналастырылған. 

Әлеуметтік сала қызметі мен жаңа нысандар 
туралы да Қырымбек Елеуұлы Мәдениет үйінің 
салтанатты ашылу рәсімінде толықтыра айтты. Ал 
ауыл тұрғындары атынан сөз алған ауылдық ар-
дагерлер кеңесінің төрағасы Әбдіхан Ми-
замбаев әкімге атқарылған жұмыс бары-
сына алғыстарын жеткізді. 

Қымбатты Ұлы Отан соғысының ардагерлері!
Құрметті тыл еңбеккерлері!

Жеңістің мәні – Мәңгілік, бағасы – Ұлы! Біз осы үшін ел 
тағдырын қолда ұстаған ерлерге ерекше ілтипатпен тағзым 
етіп, Жеңіс күнін жақындатқан ерліктерін мақтан тұтамыз. 
Биыл Жеңістің жетпісінші көктеміне аяқ бастық. Баршаңызды 
Ұлы Жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз!

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев майданнан оралмаған жауын-
герлеріміздің есімін мәңгі ел есінде сақтауда және арамыз-
да жүрген ардагерлеріміз бен тыл еңбеккерлерін ардақтауда 
әрқашан мемлекеттің қамқорлығы болатынын айтып, жарқын 
бастамаларға жол ашып келеді. 

Біз үшін бұл мереке ерекше қастерлі, айрықша бағалы. 

Өйткені, Сіздер келешек бейбіт өмір үшін, ұрпақ үшін отқа 
түсіп, адам жаны төзгісіз қиындықты көтердіңіздер. Сіздердің 
намыс, жігерлеріңіз бен биік рухтарыңыз қашанда ұрпаққа 
ұлағат, өнеге болып қала бермек. 

Қадірлі ардагерлер!
Сіздердің ерліктеріңіз бен еңбектеріңіз – бүгінгі бейбіт 

өмірдің темірқазығы. 
Сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға бақ-

береке тілейміз.
Ұлы Жеңіс мерекесі құтты болсын!  

Құрметпен, 
Қызылорда облысының әкімі         Қ.КӨШЕРБАЕВ.

Елбасы Отан қорғаушы күні мен Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңістің 70 жылдығына арналған әскери парадта болды.
Іс-шара барысында Мемлекет басшысы – Қарулы Күштердің 

Жоғарғы Бас Қолбасшысы парад автокөлігімен әскери қызметшілер са-
пын аралап, парадтық есептоптарға амандасты.

Нұрсұлтан Назарбаев барша қазақстандықтарды және әскери шеру-
ге қатысушыларды Отан қорғаушы күнімен, алдағы Ұлы Жеңістің 70 
жылдығымен құттықтады.

– Екі мерекенің қатар келуінің символдық мәні бар. Бұл Ұлы Отан 
соғысындағы жеңімпаздар мен Отан қорғаушыларымыздың бүгінгі 
буынының әскери дәстүрлерінің сабақтастығын білдіреді. Майдандағы 
әскери ерлік пен тылдағы қажырлы еңбек Жеңістің басты негізіне ай-
налды. Біздің халқымыз адамзат тарихындағы ең сұрапыл соғыстағы 
Ұлы Жеңіске өшпес үлес қосты. Соғысқа аттанған 1 миллион 200 мың 
жерлесіміздің жартысы шайқас алаңында қаза тапты. 500-ден астам 
қазақстандық Кеңес Одағының Батыры атанды. Соғыс жылдары бүкіл 
халқымыз тылдағы еңбекке жұмылды. Жауға атылған 10 оқтың тоғызы 
біздің елімізде жасалды. Әкелеріміздің ерлігі мен аналарымыздың 
еңбегі халқымыздың жадында мәңгі сақталады. Біздің жеңістеріміздің 
тарихы – патриотизм мен ел бірлігінің нағыз үлгісі, – деді Қазақстан 
Президенті.

Мемлекет басшысы соғыс және еңбек ардагерлерін Ұлы Жеңіс ме-

рейтойымен құттықтап, олардың жауынгерлік және еңбектегі ерлігі 
халқымыздың барлық буыны үшін мәңгілік екенін, ал ерлік әрдайым 
қасиетті болып қала беретінін атап өтті.

Сонымен қатар, Қазақстан Президенті бес халықтық реформаны 
жүзеге асыру жаңа ұрпақ үшін болашақтағы көп жылдарға ілгері жол 
ашатынын айтты.

– Біздің барлық жетістіктеріміз – жаңа биіктерге бастайтын ынта-
ландыру. Биыл 20 жылдығын атап өтіп жатқан Конституцияның бірінші 
сөзі: «Біз, Қазақстан халқы» деп басталады. Бұл – көпұлтты халық 
бірлігінің мызғымас формуласы. Біз ең басты құндылықтарымызды 
– тәуелсіздікті, татулық пен тұрақтылықты ғасырдан ғасырларға 
сақтауға тиіспіз. Барлық мемлекеттік институттардың және әрбір 
қазақстандықтың парызы – осы құндылықтарды қорғау. Отан 
қорғаушылардың алдыңғы қатарында біздің айбарлы Қарулы 
күштеріміз тұр, –  деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы Жоғарғы Бас Қолбасшы ретінде еліміздің 
әскери қызметшілеріне сөз арнады. 

– Сіздерге биік міндет – Қазақстан егемендігі мен азаматтардың 
тыныштығын қорғау жүктелген. Осы қасиетті парызды адал 
орындаңыздар. Бүгін біздің айбынды жауынгерлеріміз осы алаңнан 
салтанатты шеру тартып өтеді. Бұл – Ұлы Жеңіске және Отан қорғаушы 
күніне көрсетілген құрмет, – деді Қазақстан Президенті.

Соңында Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды тағы да мереке-
мен құттықтап, елімізге татулық пен тыныштық тіледі.

***
Бұл парад өткен жылдардағы парадтарға қарағанда көрнекі, 

қатысушылар саны жағынан ең ауқымдысы болды. Оған еліміз 
Қарулы Күштерінің әскери қызметшілері мен әскери техника санының 
рекордтық мөлшері тартылған. Атап айтқанда, парадқа 5 000-ға жуық 
әскери қызметші, 200 бірлік шамасында қару-жарақ пен әскери тех-
ника, әскери авиацияның 70 ұшағы мен тікұшағы қатысты. Қазіргі 
заманғы ҚР Қарулы Күштерімен қатар Ұлы Отан соғысы уақытындағы 
армия мен қару-жарақ түрлері көрсетілді.

Осы орайда ту ұстаушы топтардың ҚР Мемлекеттік туы мен осы-
дан 70 жыл бұрын отандасымыз Рақымжан Қошқарбаев және оның 
жауынгер досы Григорий Булатовтың Рейхстагқа тіккен туының дәл 
көшірмесі – Жеңістің қызыл туын алаңға алып шығу ерекше рәсім 
түрінде ұсынылды. Жауынгерлік ту Қазақстанға Мәскеудегі Тағзым та-
уынан әкелінді.

Парад барысында жаяу әскерлер мен әскери техника шеруі өтті. 
Авиа-шоу ерекше маңызға ие болды. Әскери ұшқыштар жеке және пи-
лотажды топ құрамында жоғары пилотаж фигураларын орындап, өз 
шеберліктерін көрсетті, сондай-ақ әуеде Ұлы Жеңістің мерейтойын 
білдіретін «70» санын жазды. 

ҚАЗАҚСТАН-
ҚЫТАЙ: СЫНДАРЛЫ 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
СЕРІКТЕСТІК

Келіссөздер барысында мемлекеттер басшыла-
ры екі жақты және көпжақты ынтымақтастықтың 
маңызды мәселелерін талқылады, соның ішінде 
аймақтық қауіпсіздік мәселелеріне, халықаралық 
ұйымдар аясындағы ынтымақтастықтың 
нығаюына, сауда-экономикалық, инвестициялық, 
қаржы және мәдени-гуманитарлық қарым-
қатынастың дамуына айрықша көңіл бөлінді.

Нұрсұлтан Назарбаев пен Си Цзиньпин 
халықаралық күн тәртібіндегі негізгі жайттарға да 
тоқталды.

Сонымен қатар мемлекеттер басшылары 
Біріккен Ұлттар ұйымы, Шанхай ынтымақтастық 
ұйымы, Еуразиялық экономикалық одақ сияқты 
түрлі халықаралық ұйымдар мен басқа да 
көпжақты құрылымдар аясындағы ынтымақтастық 
пен үйлестірудің басты бағыттарын сөз етті.

Қазақстан Президенті Қытай төрағасының 
еліміздегі Президенттік сайлаудан кейін 
Қазақстанға келген бірінші шетелдік мемлекеттің 
көшбасшысы болып отырғанына назар аударды.

– Осы арқылы Сіз біздің қарым-
қатынастарымыздың жоғары мәртебесі мен 
айрықша маңызын айшықтай түсесіз. Сіз мені 
телефон арқылы құттықтадыңыз, жеделхат 
жолдадыңыз, енді, міне, келіссөздер өткізуге 
келдіңіз. Біз мұны жоғары бағалаймыз, – деді Мем-
лекет басшысы.

Нұрсұлтан Назарбаев ҚХР-мен тату көршілік 
қарым-қатынасты жалғастыру Қазақстанның 
сыртқы саясатының басымдығы болып саналаты-
нын айтты.

Мемлекет басшысы екі елдің де жоспа-
ры мен нақты белгілеген жұмыстары бар екенін, 
ол Қазақстан-Қытай қатынастарын мүлде жаңа 
деңгейге шығаратынын атап өтті. 

Сонымен қатар Қазақстан Президенті Си 
Цзиньпиннің биылғы 23 қыркүйекте Қытайға са-
пармен келу және Бейжіңде өтетін Жеңістің 70 
жылдық мерейтойына қатысу жөніндегі шақыруын  
ризашылықпен қабыл алды.

ҚХР төрағасы  Си Цзиньпин Нұрсұлтан 
Назарбаевқа жылы қабылдауы үшін алғыс айтып, 
Қазақстан Президенті лауазымына қайта сайлану-
ымен құттықтады.

– Қазақстан халқы Сіздің басшылы ғыңызбен 
ұйыса түсіп, мемлекет құрылысы мен ұлттық 
жаңғыру ісінде жаңа, жарқын табыстарға жету 
үшін бірлесе күш-жігер жұмсайтынына сенімдімін, 
–  деді Си Цзиньпин.

Қытай төрағасы Қазақстан-Қытай стратегия-
лық серіктестігі соңғы жылдары қарқынды 
ілгерілеп келе жатқанын айтты.

ЕРКІН ЕЛДІҢ АЙБЫНЫН АСЫРҒАН ШЕРУ
Қытай Халық Республикасының 

төрағасы Си Цзиньпиннің Қазақстанға 
ресми сапары аясында келіссөздер өтті. 

САПАРСАЛТАНАТ

ЖЕҢІСТІҢ ЖЕТПІСІНШІ КӨКТЕМІ ҚОРҒАСЫН МЕН МЫРЫШЫҢ –
МОЛ ҚАЗЫНА-ЫРЫСЫҢ

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ҚҰТТЫҚТАУЫ
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай кеше облыс әкімі 

Қырымбек Көшербаев соғыс және тыл ардагерлерімен 
«Арбат» мейрамханасында жайылған дастарқан ба
сында жүздесті. 

Аймақ басшысы Қырымбек Елеуұлы ардагерлерді қасиетті 
де қастерлі мереке – Жеңіс күнімен құттықтады. 

Әкім өз сөзінде Ұлы Отан соғысы жылдары облысымыз-
дан Отан қорғауға аттанған мыңдаған майдангерден бүгінде 
89 соғыс ардагері ғана ортамызда жүргенін айтып өтті.

– Ұлы Жеңіс елімізге оңайлықпен келген жоқ. Отты 
жылдарда Отанымыздың барша азаматтары сияқты 
қазақстандықтар да, оның ішінде облыс халқының әрбір аза-
маты, әрбір отбасы Жеңіс шыңына жету жолында аянбай үлес 
қосқаны баршамызға мәлім. Бүгінде облысымызда қатары 
күннен-күнге сиреп бара жатқан ардагерлерімізге барынша 
құрмет көрсету біздің басты міндетіміз. Біз олардың бүгінгі 

өмірін жеңілдету үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға тиіспіз, 
- деді облыс әкімі. 

Майдангерлердің әлеуметтік жағдайының жақсаруы 
үнемі назарда. Оларға қаржылай көмектер беру, сондай-ақ 
демалыс орындарында тегін демалуы, емделуі, жыл бойына 
коммуналдық қызмет шығындарының өтелуі облыстық бюд-
жет тарапынан шешілген.

Ал жеңісті жақындатқандарға жылы лебізін білдірген 
облыс ардагерлері кеңесінің төрағасы Сейілбек Шаухама-
нов өңірімізде майдангерлер туралы деректі фильм түсіріліп, 
кітап жарыққа шыққанын айтты. 

Кең жайылған дастарқан басында жүздеген ардагерлерге 
жергілікті өнерпаздар концерттік бағдарламасын ұсынды. Ал 
Сарыарқадан Сыр өңіріне арнайы ат терлетіп келген айтыс-
кер ақын Аманжол Әлтаев майдангерлерге арнау айтып, жыр 
шумақтарын тарту етті. 

Дәурен ОМАРОВ

МАЙДАНГЕРЛЕР ҚҰРМЕТКЕ БӨЛЕНДІ



Шиелі ауданындағы мемлекеттің 
қолдауымен жүзеге асырылып жат-
қан ауқымды жұмыстың бірі – дария 
бойындағы Жаңа Шиелі каналының  
сағасынан үрлемелі су тоспасын 
салу. Былтырғы жылдың соңында 
басталған құрылыс биылғы жылы 
қарқынмен жүзеге асырылуда. 
Бюджеттен 1 млрд 600 млн теңге 
жұмсалынатын аталмыш су тоспа-
сы Шиелі ауданындағы егіншілікке 
деген су тапшылығынан құтқаратын 
бірден-бір маңызды нысан екендігі 
анық. Осы арқылы дария суы тап-
шы жылдары да қиналмай, егін 
егуге, онан мол өнім алуға негіз 
қаланады. Нақты кезеңде бұл құры-
лысқа жүздеген ауыр техникалар 
жұмылдырылып, оны салу барысы 
қызу қарқынмен жүргізіліп келеді. 
Аудан əкімі Қ.Сəрсенбаев осы шару-
аны атқарушы мердігер «Қазсушар» 
мекемесімен бірлесе отырып, жер 
жұмыстарының дені аяқталып, бе-
тон құю барысы атқарылып жат-

қандығын мəлім етті. Жалпы 
мұнда жоспарға сай жұмыстардың 
атқарылып жатқандығын аймақ бас-

шысы тағы бір зерделеп, 
тиісті орын басшылары-
на тапсырма берді. 

Қырымбек Көшербаев тың об-
лыс басшылығына келгенінен 
бері Сыр өңірінде жаңа өндіріс 
орындарының ашылуына барын-
ша күш салып жүргендігі қалың 
жұртшылыққа белгілі. Соның бірі 
– Қаратау бөктеріндегі Шалқия 
кеніші. Қорғасын мен мырыштың 
мол қазынасы бар деп саналатын 
кен орны түрлі себептермен толық 
дəрежеде іске қосыла алмады. 
Аймақ басшысы «Шалқия» кенішін 
толық дəрежесінде іске қосу 
мақсатында «Самұрық-Қазына» əл-
ауқат қорымен келісімдерге келіп, 
оның тиімді жолдарын іздестіруде. 
Нақты кезеңдерде тиісті құжаттар 
заңды реттестіріліп, кеніштің 
жұмысын қайта жандандыру шара-
лары басталып та кетті. Мұнда осы 
шақта 200-ден астам жұ мысшы-
қызметкерлер еңбек етіп, ал дағы 
ауқымды шаруалардың жүзе ге асу-
ына дайындық жүргізіп келеді. 

Осы күні «Самұрық-Қазына» əл-

ауқат қорының басқарма төрағасы 
Өмірзақ Шөкеев бастаған ма-
мандар тобымен бірге аймақ бас-
шысы Шалқияның барлық кеніш-
терін, цехтарын аралап шықты. 
Кəсіпорынның өндіріс алаңдарын 

көрді. Тіптен, 375 метр тереңдіктегі 
шахтаға түсуден де тартынба-
ды. Мұның мəнісі – жерасты 
қазба байлығын Отан игілігіне 
пайдаланудың тиімді жолын табу 
жəне де оны халықтың игілігіне 
ұсыну екендігі түсінікті. «Тау-
кен Самұрық» АҚ Бас директоры, 
басқарма төрағасы Болат Рамазанов 
мəртебелі меймандарға барлық ны-
сандарды аралатып, жағдайды та-
ныстырды. Өндіріс территориясы 
маңындағы үш сағаттан астам зерде-
леу барысының соңынан мамандар-
мен арнайы жиын өткізіліп, алдағы 
жұмыс жоспары пысықталды. Тау-
кен мамандарының мəлімдеуінше, 
электр қуаты, газ, жол жəне бай-
ланыс салаларынан кездесетін кей 
кедергілердің кəсіпорынды қайта 
іске қосуға кері əсері тиюі мүмкін, 
сондықтан да бұған жергілікті 
атқарушы орындардың көмегі мен 
қолдауы өте қажет көрінеді. Бұл 
мəселені облыс əкімі сол жерде 
талқылап, тиісті мекеме басшылары 
мен Жаңақорған ауданының əкімі 
Руслан Рүстемовке тапсырма берді. 

Қорғасын мен мырышты жос-
парлы өндіру мен оны игеру бары-

сында салынатын кен байыту ком-
бинаты арқылы Шалқияда 1500 
адамға дейін жұмысшы-қызметкер 
ең  бек ететін болады. Олардың 
басы мы, əрине, жергілікті халық 
есе бінен тартылады. Бұл жерде 
Б.Рамазановтың шешуші саладағы 
тəжірибелі мамандарды алғашқы 
кезде сырттан алдыру туралы да 
уəжін қаперге алу керек секілді. 
Өйткені, күн сайын қарыштап да-
мып келе жатқан тау-кен жұмысы 
көнерген байырғы тəсілге көне 
қоймасы анық. Сондықтан өндіріс 
орнына жаңа дем беріп, оған 
жергілікті тұрғындарды біртіндеп 
үйрету, оқыту жұмыстарының қатар 
жүргізілуін əбес санауға болмас.

Өмірзақ Шөкеевтің: «Самұрық-
Қазына» əл-ауқат қорының басқар-
масы бұл жобаны қолдайды, қажетті 
қаржы бөлінді, облыс əкімдігінің 
қолдауы қуатталды. Енді жоспарға 
сай жұмыс жасап, қазба байлықты 
игеруге ұмтылу керек» деген сөзі 
аталмыш жиынның нүктесін қойды 
десек болады.  

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі, Жаңақорған аудандары. 
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Адамзат ғұмырында сан алуан соғыс өткен. Бұл соғыстар 
адамзат тарихындағы нағыз тіршіліктің қасіреті санала-
тын зұлмат болып есептеледі. Санамалап көрейікші, ХХ 
ғасырдың өзін алғанда екі дүниежүзілік соғыс өтіпті. Одан 
бөлек, ағылшын-бур, орыс-жапон, Балқан, грек-түрік, кеңес-
фин, Үндіқытай, АҚШ-Вьетнам, Араб-Израиль, Корея, Ал-
жир, Ауған, Иран-Ирак, Англия-Аргентина қақтығыстары 
мен Иракқа қарсы коалиция соғысы, НАТО-ның Югославия-
ны бомбалауы сияқты саналуан шайқастар өтті. Соғысты 
болдырмаудың алдын алу үшін түрлі халықаралық ұйымдар 
құрылды. Алайда, бұл қасіреті тоқтамақ емес. Жер шарының 
түкпір-түкпірінде қайталанып отырады.  Адам баласы үшін зор 
құрбандықтар мен тауқымет алып келетін оның тарих көшінен 
қалмай күні бүгінге дейін жалғасын табуының себебі бар ма? 

Бұл жайында, яғни алапат соғыстардың шығу тегі мен 
себеп-салдары, зардаптары төңірегінде талай құнды еңбектер 
дүниеге келді. Бірақ одан сабақ алған түріміз жоқ. Əлемдік та-
рихта зұлматты бастан өткермеген бірде-бір мемлекет, бірде-
бір халық жоқ екен.

Соғыстар адамдар қауымдастығының бірлесуінен кейін-

ақ мемлекетпен бірге қосақталып келе жатқан құбылыстардың 
бірі болып саналады. Сұрапыл шайқастар соғыс тарихының 
ғана емес, əлемдік тарихтың да қатпарлы беттері. Бүкіл 
халықтардың тағдырына əсер еткен,   орасан зор территорияға 
иелік ету мүмкіндігін берген, кейбір елдердің жүздеген 
жылдық тарихын айқындаған қантөгістердің болғандығы та-
рихтан бесенеден белгілі. Зұлматтардың болуы үшін  көптеген 
мемлекеттердің экономикасы, адам күші, саясаты жəне барлық 
«ақыл-ойы» жұмыс істеді. Аты жеккөрінішті соғыстың қандай 
да бір мақсатты жүзеге асыру үшін жүргізілгені анық. Ол тіпті 
саясат құралына айналды. Соғыстың салдарынан адамзат түрлі 
қаруларды ойлап тапты, соғыс техникаларын жетілдірді, жаңа 
тактикалар пайда болды. Бұл қарулар адамдарды өлтіру, жерін 
тартып алу, аяушылық сезімдерін жоғалтудың таптырмас 
мүмкіндіктері еді. 

Рас, соғыс аяушылықты білмейді. Оның заңы қатал. Соғыс 
үшін əскери тəртіп енгізілді. Сөйтіп, мыңдаған, жүз мыңдаған 
адамдар қажеттілікке айналады. Олар еріксіз жұмыс күшіне 
тартылды. Оған мойынсұнғысы келмегендерді ауыр жаза күтіп 
тұрды. Мұның зардабы майданда ғана емес, тылда да көрінеді. 
Мың миллиондаған адам асыраушысынан айрылды, аштан 
қалды. Аурудан қырылды. Бұл – адамзатқа əкелген соғыс дерті 
болатын.  

Көптеген шайқастар тарихқа түбірлі өзгерістер əкелсе, 
кейбір шайқастарда жаңа соғыс тактикасы енгізілді. Мыса-
лы, орта ғасырдағы Босвор түбіндегі шайқас соғыс өнеріне 
жаңалық əкелмегенімен Англиядағы ақ роза мен алқызыл роза 
арасындағы азамат соғысының аяқталуына алып келді, Косо-
во шайқасы Сербия мен Балқан халықтары үшін маңызды рөл 
атқарса, 751 жылғы Талас шайқасы Қазақстан мен Орталық 
Азияның бір бөлігіне қытайлықтар ұстанған діннің емес, ислам 
дінінің енуіне ықпал етті. Швед королі Густав Адольф соғыс 
тарихында алғаш рет линиялық тактиканы қолданса, Лепан-
то маңындағы шайқас ескекті кемелер қатысқан ең ірі шайқас 
ретінде тарихта қалды.

Тағы бір мысал, соғыс жəне бейбітшілік төңірегінде ал сақ: 
Соғыс саяси-құқықтық ілім ойшылдарының назарынан да тыс 
қалмады. Солардың бірі – неміс əскери ғылымының тео ретигі 
жəне тарихшысы Карл Филипп Готфрид Клаузевиц (1780-
1831) болды. 130-дан астам соғыстар мен жорықтарды зерт теп, 
«Соғыс туралы» үш томдық кітап, басқа да көптеген əс кери-
тарихи еңбектер жазған оның дүниетанымына неміс клас-
сикалық философиясы, ал саяси көзқарастарының қалып та-
суына XVIII ғасырдың соңындағы Ұлы француз революция  сы 
мен Еуропа халықтарының ұлт-азаттық қозғалысы ықпал етті.

Клаузевиц халықтар мен мемлекеттер арасында болған 
соғыстардың əскери жəне саяси мəнін зерттей келіп, тұңғыш 
рет соғыстың саяси мəні, соғыс пен саясаттың өзара байланы-
сы туралы қағидаларды тұжырымдап, «Клаузевиц формула-
сын» жасады. Ол саясат, соғыс жəне соғыс өнерін өзара байла-
ныста, өзара тəуелділікте жəне даму тұрғысынан қарастырды. 
Клаузевицтің формуласы бойынша: «Соғыс дегеніміз тек сая-
си акт қана емес, саясаттың нағыз қаруы, яғни, саясатты басқа 
құралдармен жалғастыру. Егер онда өзіндік бірдеңе қалатын 
болса, ол тек оның құралының ерекшелігіне ғана қатысты. 
Тұтас алғанда соғыс өнері жəне қолбасшы əрбір жекеле-
ген жағдайда саясаттың бағыты мен ниеті соғыс құралдарына 
кереғар келмеуін талап етуге хақылы. Бұл талап тіпті де елеусіз 
нəрсе емес, бірақ саясаттың ниетіне оның ықпалы қаншалықты 
күшті болғанымен, бəрібір бұл ықпалды саясаттың түрін 
өзгертуші деп қана білу керек. Өйткені, саяси ниет – мақсат, 
ал соғыс – оны іске асыру құралы. Сондықтан да құралды 
ешқашан мақсаттан бөліп алуға болмайды».

Ал себебі туралы ғалым былай деп толғанады:  «Соғыс – 
ермек емес, ол жай ғана тəуекел мен сəттілік саналатын ойын 
емес, еркін шабыттың туындысы емес, ол – елеулі мақсатқа 
жетудің елеулі құралы. Соғыста кездесетін бақыттың бүкіл сан 
алуан бояулары, нəпсінің бүкіл толқулары, ержүректік, қиял, 
оның мазмұнына кіретін шабыт – мұның бəрі құрал ретінде тек 
соғыстың ерекшеліктері». 

Ғалымның тұжырымдамасына келіспеске амалымыз 
жоқ. Оның пікірінше, адамзат қоғамындағы соғыс – тұтас 
халықтардың жəне өркениетті халықтардың соғысы əрқашан 
саяси жағдайдан туындайды екен. Жөн-ақ делік. Ғалымның 
пікірінің жаны бар. Өйткені соғыстың ешқашан саяси 
қатынастан бөлек қаралмайтынын, ол тек сол қатынастардың 
бір бөлігі екенін айтып отыр.  «Соғыс – саясаттың құралы, 
оған соңғысының сипаты сөзсіз тəн болуға тиіс, оны саясаттың 
өлшемімен өлшеу керек. Сондықтан соғыс жүргізу дегеніміз 
өзінің басты белгілерінде қаламды семсермен алмастырған, 
бірақ бұдан өзінің дербес заңдары бойынша ойлауды 
тоқтатпаған, саясаттың нақ өзі» дейді ғалым.

Биыл екінші дүниежүзілік соғыстың басталғанына – 74 жыл, 
Ұлы Жеңіске – 70 жыл. Тарихи мəліметтерге сүйенсек,  екінші 
дүниежүзілік соғысты Германияның Польшаға басып кіруінен, 
1939 жылдың 1 қыркүйегінен бастайды. Алты жылға созылған 
екінші дүниежүзілік соғыс, төрт жылға созылған Ұлы Отан 
соғысы бұған дейін  тарихта болмаған ірі-ірі шайқастарымен 
əйгіленді. Атап айтар болсақ, Сталинград түбіндегі шайқас, 
Курск иініндегі сұрапыл, Днепрден өту, Ленинград қорғанысы, 
Берлинді алу, Солтүстік Африкадағы Эль-Аламейн шайқасы, 
одақтастардың Нормандиядағы əлемдік соғыс тарихындағы 
ең ірі десанттық операциясы, теңіз шайқастарынан Перл-
Харбор, Ява аралындағы, Королл айдынындағы, Гуадоканал 

аралындағы шайқастарды атап өтуімізге болады. 
Бұл соғыста əскери қолбасшылар да өздерінің ұйымдасты-

рушылық таланттарымен əйгілі болды. Көптеген елдердің 
əскери қолбасшылары адамзат тарихындағы ең ірі соғыста өз 
елдерінің ғана емес, екінші дүниежүзілік соғыстың тағдырын 
шешкен əскери операцияларын дайындады жəне оларды 
аса дəлдікпен жүзеге асыра білді. Олардың қатарына И. Ба-
грамян, А.Василевский, Н.Ватутин, Ф.Говоров, Г.Жуков, 
И.Конев, Р.Малиновский, К.Рокоссовский (Кеңес Одағы), 
Дж. Коллинз, Д.Макартур, Р.Тернер, Д.Эйзенхауер, О.Брэдли 
(АҚШ), Б.Монтогомери, У.Теддер, А.Уэйвелл, Б.Фрейзер 
(Ұлыбритания), Шарль де Голль (Франция), К.Маннергейм 
(Финляндия) жəне тағы басқаларды жатқызуға болады.

Əскери таланты мен ақыл-ойын басқыншылық 
операцияларға жұмсаған Ф.Бок, Д.Дениц, Э.Манштейн, 
В.Модель, Ф.Паулюс, Э.Роммел (Германия), И.Ямомота, 
Т.Ямасита (Жапония), Дж.Мессе (Италия) жəне тағы 
басқаларсыз аталған елдердің жаулап алу соғыстарын көзге еле-
стету қиын. Өйткені, жаулап алу соғыстары да тарих. Олардың 
аттары да соғыс тарихында қалды.

Одақтас мемлекеттер басшылары И.Сталин, Ф.Рузвельт, 
У.Черчилльдің күллі адамзат баласына қауіп төнген сын 
сағатта өзара келісімге келіп, антигитлерлік одақ құруы жəне 

олардың қатысуымен өткен Теһран, Ялта, Потсдам конфе-
ренциялары шешімдерінің екінші дүниежүзілік соғыстың 
басым бағыттарын айқындай алғанын жəне ортақ жеңіске 
жеткізе алғандығын бүкіл адамзат баласы мойындайды. Ба-
тыс Еуропаны жаулап алып, аяғына таптаған, сол елдердің 
экономикалық күш-қуатын пайдаланған, бақайшағына дейін 
қаруланған, соңғы əскери техникамен жарақтанған, жаулап 
алу ұрыстарының тəжірибесінен өткен, сан жағынан да, əскери 
техника жағынан да əлдеқайда басым жауды біз қалай жеңдік? 
Осыны бір сəт ойланып көрелікші. 

Рас, жеңіс оңай келген жоқ. Миллиондардың қанымен 
келген жеңіс бұл. Ең алдымен, жеңістің басты себебі – 
халықтың Отанға деген шексіз сезімі, қайтпас қайсарлығы, сын 
сағаттардағы отаншылдық қасиеті басты назарда болғаны рас. 
Əрі ортақ жауға күресте Кеңес Одағын мекендеген халықтарлың 
ынтымақ-бірлігі де басты себеп болғаны анық еді. Олар бұл 
соғыста бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара білді. Соның 
арқасында КСРО деп аталатын Отанын жаудан қорғап қалды.

Бұл соғыс адамзат баласына аз қасірет əкелген жоқ.   Оған 
1,7 млрд. халқы бар 61 мемлекет (əлем халқының 80 пайызы) 
қатысты. Соғыс қимылдары 40 мемлекеттің жерінде жүріп, 
110 млн. адам əскер қатарына алынды. 60 млн. адам қаза тап-
ты. Əлемдік тарихта “Холокост” деген атпен белгілі болған ев-
рей халқын жою саясаты жүргізілді. Фашистер 6 млн. еврейді 
қырғынға ұшыратты. Соғыс жылдарында КСРО – 27 млн., Гер-
мания – 13,6 млн., Польша – 6 млн., Қытай – 5 млн., Жапония – 
2,5 млн., Индонезия – 2 млн., Югославия – 1,7 млн., Филиппин – 
1 млн., Франция – 600 мың, Англия – 375 мың, АҚШ – 275 мың, 
Австрия – 350 мың, Италия – 330 мың, Румыния – 300 мың, 
Венгрия – 200 мың, Финляндия 84 мың адамынан айырылды.

Ал АҚШ   Жапонияға қарсы соғыста шығынға ұшырады. 
Өкініштісі сол, бұл шығындардың қайырымын АҚШ үкіметі 
ешқандай ақтауға кел¬мейтін екі атом бомбасымен «өтеді». 
Мұны Трумэннің Жапониядан кек қайтару саясаты деп түсінсек 
те болады.

Жеңіске қазақтардың да қосқан үлесі аз емес. Бұл зұлматта 
1 млн. 360 мың қазақстандық Кеңес Армиясының қатарында ел 
қорғауға аттанды. Олар фашистермен қарсы күресте жан ая-
май ерлік көрсетті. 600 мың қазақстандық майдан далалары-
нан қайтып оралмады. Бұның ішінде 550-600 мың қазақтың 
350 мыңы майданда қаза тапты немесе хабар-ошарсыз кетті. 
Қарапайым арифметикаға жүгінсек, Кеңес халқының 15 пай-
ызы, қазақстандықтардың 11 пайызы (майданға аттанған əрбір 
қазақстандықтың екіден бірі, қазақтың 70 пайызы) қаза бол-
ды. Олардың сүйегінің қай жерде шашылып қалғанын немесе 
қайда жерленгені туралы деректер əлі күнге нақты емес. Гене-
рал Суворовтың: “Қаза тапқан соңғы орыс солдаты жерленіп, 
құрметке ие болғаннан кейін ғана соғыс аяқталды деуге бола-
ды” деп айтқанындай, əлі күнге дейін соғыста қаза болғандарға 
лайықты құрмет жасаған емеспіз. 

«Бір адамның өлімі – трагедия, миллиондардың өлімі – ста-
тистика». Бұл – Сталиннің сөзі. Соғыста құрбан болғандардың 
санын есептеуде өкінішке қарай, статистикаға жете алмай 
қалдық. Мыңдаған адамдар ескерусіз қалды, хабар-ошарсыз 
кеткендер қаншама?! Сатқындар жазаланды. Осылайша, стати-
стика өрескел бұрмаланды. 

Жеңіс құрбандықсыз болмайды. Жеңісте орасан зор құр-
бан дықтар болуы – онда жеңімпаздардың да болмай тындығын 
көрсетеді. Ағылшын саясаткері А.Чемберлен (1869-1940) 
«со   ғыс та жеңгендер болмайды, тек жеңілгендер ғана бола-
ды» дейді. Аяқталған соғыстың нəтижесін жеңгендер мен 
жеңілгендер деп қорытындылауға болмайды. Өйткені, соғыс 
қай елге болса да, қасірет əкеледі. Ол жеңгендер мен жеңіл-
гендер деп бөлінбейді.  Немістің ұлы ойшылы, философ 
Ф.Ницше (1844-1900) «соғыс – жеңімпазды ақымақ етеді, ал 
жеңі ліс – кекшіл етеді» деп бекер айтпаған.  Соғыс – тілмен 
шеше алмаған саяси түйінді тіспен шешудің тəсілі. Қалай десек 
те соғыс пен саясатты бөле-жара қарауға болмайды. Клаузевиц 
тұ жы рымдағандай: «Саяси ниет – мақсат, ал соғыс тек құрал, 
сондықтан құралды ешқашан мақсаттан бөліп қарауға болмай-
ды. Соғыс тіпті де дербес бірдеңе емес, ол саяси қатынастардың 
бір бөлігі ғана». Екінші дүниежүзілік соғыс та саясаттың соғыс 
арқылы жүргізілген ең ауыр зорлық актісін іс жүзінде көрсетуі 
болды.

Бастысы, Жеңіс күнін жақындатқан, қаратүнек фашизм-
ге қарсы жан аямай күрескен əрбір жауынгердің алдын-
да қарыздармыз!  Отанымыз аман, еліміз тыныш болса, сол 
соғыс құрбандарының ерлігі!  Тірілерге құрмет көрсе¬тіп, қаза 
болғандарды иманы жолдас болсын деп еске аламыз. Ұлы Отан 
соғысы жəне Ұлы Жеңіс. Бұл екі сөзді бір-бірінен алып қарауға 
болмайды, əрі екі сөз бірін-бірі толықтырып тұр.  Бұл  Жеңіс 
– біздің халқымыздың орасан зор құрбандықтарымен келген 
қасіретті арифметикасы. Соғыс салған зардаптың салдарынан 
əлі күнге айыға қойған жоқпыз. Бүтіндей əулеттің түбіне жет-
кен, ошағын өшірген, ананы жесір, баланы жетім қалдырған 
бұл алапаттың зардаптарын жою қашанға дейін созылады? Бір 
нəрсе ғана ақиқат: олардың  Отан үшін қан кешкен əрбір қадамы, 
Жеңісті жақындата түскен əрбір күні ұмытылмайды. Өйткені, 
ерлік шежіресі ұрпаққа ұлағат, ертеңгі күнге үлгі боларлық 
сабақ. Соғыстың барлық тарихи дəуірлерде қоғамның дамуына 
кері əсерін тигізгенін ешқашан да ұмытуға тиіс емеспіз.

Ел ардақтыларымен қымбат!
Ер елімен құнды!
Барымызды бағалайық! 

СОҒЫС ЖӘНЕ ҚАСІРЕТ

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ,
Cенатор, саяси ғылымдар докторы, профессор

Отан қорғаушы күнi жəне Жеңiс мерекесi қарсаңында Ақордада 
Қазақстан Президентi Нұрсұлтан Назарбаев Қарулы күштер, құ-
қық қорғау жəне арнайы органдардың бір топ өкiлiне жоғары əс-
ке ри шендер мен атақтар тапсырды. Солардың қатарында біздің 
жер лестеріміздің де бар екенін мақтанышпен хабарлаймыз. Атап 
айт қанда, 3-сыныпты мемлекеттік əділет кеңесшісі сыныптық ше   ні 
Қармақшы өңірінің перзенттері Шығыс Қазақстан облы сы ның про-
куроры Тайымбетов Бағбан Тайымбетұлы мен Атырау облысының 
проку ро ры Тоғызбаев Ғалымжан Исатайұлына беріл ді. 

Б.Тайымбетов 1963 жылдың 26 сəуірінде Қызылорда облысының 
Қармақшы ауданында Кеңес Одағының Батыры Т.Көмекбаевтың от-
басында дүниеге келді. 1989 жылы ҚазМУ-дың заң факультетін 
тəмамдаған. 1989 жылы Алматы қаласындағы Октябрь аудандық про-
куратурасында машықтанушы-тергеуші болып бастаған оның еңбек 
жолы бұдан соң прокурор көмекшісі, прокурордың аға көмекшісі, Ал-
маты қалалық прокуратура бөлімінің прокуроры болып жалғасын тап-
ты. 1993-2001 жылдар аралығында Алматы қаласындағы Мəскеу жəне 
Əуезов аудандары прокурорларының орынбасары, Алматы прокура-
тура бөлімінің бастығы қызметтерінде болды. 2001-2010 жылдары  

Қарағанды, Қызылорда прокурорының 
орынбасары, Алматы қалалық əділет 
департаментінің прокуроры 2010-2012 
жылдары Жамбыл облысының проку-
роры қызметін атқарды. 2012 жылдың 
қыркүйегінде ҚР Бас прокурорының 
бұйрығымен Шығыс Қазақстан облысы 
прокуроры қызметіне тағайындалады.

Ғ.И.Тоғызбаев 1965 жылы 17 шіл-
деде Қызылорда облысы, Қармақшы 
ауданында дүниеге келген. 1988 
жылы С.М.Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің заң фа-
культетін бітіреді. Ол еңбек жо-
лын 1988 жылы Алматы қаласының 

Фрунзе ауданы прокурорының көмешкісі қызметінен бастап, мұнан 
кейін Алматы қаласы прокуратурасы бөлім бастығының орынбасары, 
прокуратураның аға тергеушісі қызметтерінде жалғастырады.  Бұдан 
кейін ҚР Бас прокурорының аса маңызды істер жөніндегі аға көмекшісі, 
Алматы қаласы, Ленин ауданының прокуроры, Ақмола облысы 

прокурорының орынбасары, Алма-
ты қаласының Бостандық, Алмалы 
аудандарының прокуроры, Оңтүстік 
Қазақстан облысы прокурорының 
бірінші орынбасары қызметтерінде 
болды. Мұнан кейін ҚР Бас 
прокуратурасының қылмыстық 
істерді сотта қарау заңдылығын 
қадағалау департаменті бастығының 
орынбасары, департамент басшысы, 
Батыс Қазақстан облысының проку-
роры, Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының тергеу, анықтама 
заңдылығын қадағалау департаменті 

басшысы лауазымдарында қызмет атқарды. 
2012 жылдың тамызында ҚР Бас прокурорының бұйрығымен Аты-

рау облысының прокуроры лауазымына тағайындалды.
Біз жерлестерімізді жоғары шендерімен құттықтай отырып, елімізге 

адал қызмет ете беруге, құқық қорғау саласында алдағы уақытта да абы-
рой биігінен көріне берулеріне шын жүректен тілектестік білдіреміз.

Бейсенбі күні «Орда» мейрамханасын-
да өмірден мезгілсіз озған Сыр перзенті 
Батырхан Шөкеновтің аруағына Құран 
бағышталды. 

Əн көгінде еркін қалықтаған Батырханның 
кенеттен болған қазасы күллі елді күңірентіп 
кеткені белгілі. Осыдан да марқұмның бірінші 
бейсенбілігіне орай өткізілген шараға келген-
дер қатары көп болды. Отыз жылдан астам 
сахна сəніне айналған дара талант иесінің 
жақын-жуықтарына облыс əкімі Қырымбек 
Көшербаев бастаған ел азаматтары да көңіл 
қосын білдіріп, алдағы уақытта Батырхандай 
ұл тəрбиелеген əулеттің қуанышқа кенелуін 
тіледі. 

С.АДАЙБАЕВА. 

АТАҚТЫ ӘНШІНІ 
ЕСКЕ АЛДЫ

ЖОҒАРЫ АТАҚТАРЫМЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ҚОРҒАСЫН МЕН МЫРЫШЫҢ – 
МОЛ ҚАЗЫНА-ЫРЫСЫҢ 

Кеше Сырдария ауданындағы «Мəді қажы» 
серіктестігінің күріш алқабында аймақтағы 
көктемгі дала жұмыстарының барысы жай-
лы көшпелі мəжіліс өтті. Мəжіліске облыс 
əкімі Қырымбек Көшербаев, аудан əкімдері 
мен ауылшаруашылық қожалықтарының 
төрағалары, сала басшылары қатысты.

Қырымбек Елеуұлы көктемгі науқанда 
атқарылатын жұмыстарды, егіншілік сала-
сын əртараптандыру бағытындағы шара-
ларды талқылап, аудан əкімдері мен сала 
басшыларының баяндамаларына ден қойды. 

Аудан əкімдері саладағы жаңалықтарымен 
бөлісе отырып, дауға айналған жер 
мəселелеріне қатысты да түсініктеме берді. 
Мəселен, Сырдария ауданындағы С.Сейфуллин 
жəне А.Тоқмағамбетов ауылдарының жері 
«АТФ Банк те» кепілде тұр. Дегенмен, ауыл 
тұрғындары əкімшілік қолдауымен егіндерін егу-
де. Əкімдікпен келісімге келген банк өкілдері 
ауыл тұрғындарына жерлерін қайтарып беру-
ге ниетті. Облыс əкімі мəселенің  ел пайдасына 
шешілуіне қолдау жасалатынын айтты. Сонымен 
қатар, Жаңақорған ауданындағы Түгіскен елді 
мекенінің жері ауыл тұрғындарына қоғамдық ко-

мииссия арқылы бөлініп берілетін болды. Аймақ 
басшысы ауыл тұрғындарына жер үлестерін 
теңдей етіп бөлуді, пайы бар азаматтардың 
қалып қоймауын қадағалауды ескертті. Сондай-
ақ, Қармақшы ауданында орналасқан Ақтөбе 
ауылының майда шаруа кожалықтары «Ақтөбе 
и К» серіктестігіне біріктірілгенін айтқан аудан 
əкімі Н.Шамұратов ауыл тұрғындарымен келісім 
жайына тоқталды. 

Аймақ басшысы облыста ауылшаруашылық 
саласын дамытуға қатысты атқарылып жатқан 

жұмыстарға жақсы баға берді. Салада бəсекеге 
қабілетті өнім өндіру жəне агроөнеркəсіп кешені 
жүйесін тиімді дамыту ісі алдағы уақытта да 
жалғаса беретінін жеткізді. 

 Шіркейлі ауылындағы «Мəді қажы» ЖШС 
елдің əлеуметтік жағдайын жақсартуға сүбелі 
үлес қосып отыр. Аудан көлемінде күріштен 
мол өнім алып жүрген серіктестік көктемгі дала 
егісіне кірісіп кетті. Жыл сайын 55-60 центнерден 
өнім алатын серіктестік биыл 2500 гектар жерге 
күріш егеді. Биыл жер құнарлылығын арттыра-
тын жəне күріш ауруларын болдырмайтын «Син-
гента» тыңайтқышы себілетін тұқыммен аралас-
тырылып, алғаш рет қолданысқа енгізілмекші. 
Бұл тынайтқыш гектарына жылдағыдан 8-10 
центнерге артық өнім алуға əрі егіннің жүз пай-
ыз бітік шығуына сеп болады. 

Мəжіліс соңында аймақ басшысы мал 
шаруашылығына да тоқталып, жетістіктерді атап 
өтіп, сала бойынша алдағы міндеттермен таныс-
тырды. «Ауыл шаруашылығы министрлігімен 
келісілген жобаларды қолдайтын боламыз. Биыл 
облыс буферлік аймақтан шығып, ет өнімдерін 
экспортқа шығарады» – деді. 

Нұрбек ДƏУРЕНБЕКОВ.

ЕЛ НЕСІБЕСІН ЕСЕЛЕЙТІН ШАҚ

Кеше Қармақшы ауданында самбодан Кеңес Одағының Батыры 
Т.Көмекбаев атындағы ХХ халықаралық мемориал басталды. Жарыстың 
ашылу салтанатында облыс əкімі Қырымбек Көшербаев палуандарға 
сəттілік тілеп, көпшілікті қасиетті Қармақшыда өткізіліп жатқан спорт 
мерекесімен құттықтады.

Осымен жиырмасыншы рет ұйымдастырылып отырған дүбірлі боз 
кілем додасына Ресей, Əзірбайжан, Гүржістан, Өзбекстан, Қырғызстан, 
Беларусь, Тəжікстан, Моңғолия жəне Қазақстанның барлық аймақтарынан 
палуандар қатысуда. Бұл мемориал халықаралық күнтізбеге енгізілген. 
Сондықтан бəсекенің деңгейі де, нəтижесі де биік.

Ресейден келген мейман – Самбо халықаралық федерациясының спорт 
директоры Дмитрий Максимов турнирдің халықаралық деңгейдегі барлық 
самбошыларға танымал екенін айтып отыр. 

Т.Көмекбаев атындағы қор президенті Дүйсенбек Жақсығұловтың 
хабарлауынша, түйе палуандар белдесуінде бас жүлдеге «Джип» көлігі 
тігілген. Бұдан бөлек, жүлдеге ілінген екі балуанға да темір тұлпар 
беріледі. Ал 4-орынға ие болған спортшыға қомақты қаржы табысталады. 

БАТЫР АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЙЫС
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Екінші дүниежүзілік соғыстың 

өткен тарихи күндерінің беттерін 
ақтару халқымыздың сұрапыл жыл-
дар дағы ерен еңбектерін еске түсі-
ру деп бағалаймыз. Бүкіл КСРО 
халықтарының басына ол соғыс үлкен 
қайғы əкелгені, ұзақ уақыт жазыл-
мас жара салғаны тарихтан мəлім. 
Осындай күрделі кезеңде Қазақстан 
Республикасының тұрғындары жеңіс 
күнін бір табан болса да жақындата 
түсуге өз үлестерін қосты. Олар 
күндіз-түні бірдей еңбек майда-
нында жанқиярлықпен жұмыс 
істеді. Өздерінің ішіп-жеп отырған 
тамағынан жырып, киімдерінің жы-
лысын, жаңасын соғыстағы жауынгер-
лерге жіберіп отырды.

Тарихи құжаттан мəлім болып 
отырғандай, 1941 жылдың маусым 
айынан қазан айының 15 жұлдызына 
дейінгі аралықта Отан қорғау 
қорына облыс еңбекшілері соғыстың 
басталған күнін есептегенде 2 млн. 

449 мың сомдық облигациясын, 916 
мың сом нақты ақша жинап жіберген. 
Осы 4 ай мерзім ішінде 1298 центнер 
астық, 134 центнер ет, 6 центнер сары 
май жөнелтілді. Сонымен қатар, жау-
ынгерлерге арнап 708 қысқа тон, 2215 
пима, 9480 қолғап, 1920 жүн шұлық, 
2319 мақталы шалбар, 2987 құлақшын, 
878 қалың көйлек, тағы басқа көптеген 
жылы киімдер жіберілді.

Бұл дүние, мүліктерді 
жинастыруға сол кездегі облыс 
аумағындағы 266 колхоз, 359 өндіріс, 
мекеме, ұйымдар қатынасқан. 
Əрбір жұмысшы, қызметкер, үй 
шаруасындағы адамдар, қарттар да 
бұл майданға көмектен шет қалмаған. 
Өздерінің алтын сырға, жүзіктерін, 
күміс шашбау, білезіктерін, қымбат 
бағалы дүниелерін өткізген. Ал мем-
лекет тарапынан осы 4 ай мерзімде 
ғана облыс өндіріс, мекеме орында-
рынан 300 машина, 1300 жарамды 
жылқы жіберілген.

Майдандағы жауынгерлер-
ге ар нап жиналған азық-түлік, 
киім-кешектердің қай күні, қан-
дай көмірлі вагон пойыздарымен 
жеткізілгендігі тарихи құжат тарда 
көрсетілген. Мəселен, облыс  тық 
партия комитетінің 1942 жылғы 25 
мамырдағы қаулысымен «Қызыл-
орда облысы еңбекшілерінің ленин-
град тықтарға арнаулы сыйлық көме-
гін басқарып бару делегациясын 
бел гілеу туралы» шешім қабылданған. 
Онда Сырдария ауданының Киров 
атындағы колхозының еңбек озаты 
Қадиша Хусаиноваға осы делегация-
ны басқарып бару тапсырылады. 

Осы бүкілхалықтық қозғалысқа 
мектеп оқушылары да өз үлестерін 
қосты. 1941 жылдың күз айында Сыр-
дария ауданының «Ким» атындағы 
орталық мектебінің оқушылары 
облысымыздың барлық мектептерінің 
мұғалімдер жəне оқушылар 
ұйымдарына Үндеу жарияланған. Сол 
арқылы олар жас жеткіншектердің 
майданға өз үлестерін қосуға, ауыл 

шаруашылық дақылдарын төкпей-
шашпай алуға, шаруаға қолұшын бе-
руге, металл сынықтарын жинауға, 
оқудан да қол үзбеуге шақырған.

Ал 1942 жылы маусым айының 
27 жұлдызында Қазалы ауданының 
«Бірлік» орталық мектебінің ұжымы, 
облыстық барлық мектептерінің 
ұжымдарына үндеу қабылдады. Онда 
олар облыс, ауыл шаруашылығы 
жұмыстарына белсене көмектесуге, 
көбірек еңбек етуге, жұмысты сапалы 
атқаруға шақырды. Бұл үндеу барлық 
мектептерде талқыланып, зор еңбек 
өрлеуін тудырды. 

Сондай-ақ, тарихи құжатта көрсе-
тіл гендей 1941 жылы 7 қыркүйек күні 
облыста 17192 оқушы 426 тонна ме-
талл сынықтарын жинап, 44 мың 669 
сом қаржыны Отан қорғау қорына 
аударған. 

Көптеген еңбек ұжымдары өз ат-
тарынан қаржы жинақтап, тіптен танк 
топтарын құрастыруға да атсалысқан. 

Мысалы, Қазалының темір жол 
бөлімшесінің ұжымы 1941 жылы 
қарашаның 15 жұлдызында баста-
ма көтерген. Олар танк колоннасын 
құруға қаржы жинап, 15 күннің ішінде 
осы мақсатқа 189 мың сом ақша 
аударған. 

Тағы бір деректе 1942 жылы 
17 желтоқсанда облыстық партия 
комитетінде «Қызылорда колхоз-
шысы» атындағы танк тобын (тан-
ковая колонна) ұйымдастыру тура-
лы шешім қабылданған. Осыған бай-
ланысты қысқа мерзім ішінде облыс 
колхозшыларының есебінен 1 млн. 
130 мың сом қаржы жинақталды. 
Оның ішінде Шиелі ауданының «Ги-
гант» колхозының колхозшылары 
– 150 мың сом, Жалағаш ауданының 
«Жас қайрат» колхозы – 150 мың, 
«Ақарық» – 70 мың, «Алғабас» – 65 
мың, «Жаңа талап» – 65 мың сом, 
Қазалы ауданының – «Октябрь» кол-
хозы 120 мың, «Бозкөл» – 100 мың, 
Тереңөзек ауданының «Қызыл дихан» 
ауылы 60 мың сом қаржы жинап, олар 
арнаулы есепшотқа аударылған. 

1943 жылдың алғашқы 6 айында 
облыста 1375 отбасына мемлекет та-
рапынан жəрдем тағайындалған. Ал 
осы жылдың сəуір, мамыр, маусым 
айларында ғана облыс еңбекшілері 
тұрмысы нашарлағандарға 2 млн 144 
мың сом ақша, 514 тонна астық, 1214 
центнер балық, 274 мың литр сүт, 3700 
пар аяқ киім жинап берген. 

1944 жылдың жаз айларында 
Жаңақорған ауданында əскер отбасы-
ларына тамақпен көмек ұйымдастыру 
мақсатымен балық шаруашылығынан 
арнайы 10 балықшы бөлінген. Ал осы 
аудан мекемелері оларға арнап 122 аяқ 
киім, 77 пар шұлық дайындап берген. 
Соғыс мүгедектері мен қаза болған 
əскер отбасыларына, тұрмысы на-
шар кемтарларға деген қамқорлық, 
мейірімділік соғыс жылдарында бір 
мезгілде толастамаған. Майданнан 
қайтқан мүгедектерді еңбекке орнала-
стыру, оларды оқытып мамандық беру 

жұмысы үнемі назарда болған. 
1945 жылдың қаңтарындағы 

мəліметі бойынша, облыста 3595 
Отан соғысының мүгедектері есепте 
болған. Осы мерзім ішінде олардың 
2024-і жұмысқа орналастырылған. Ал 
орналаспағандарын оқытып, қосымша 
мамандық алуға жағдай жасаған. 

Жоғарыдағы келтірілген мəлімет-
тер, осыдан 70 жыл бұрын өткен 4 
жылға созылған сұрапыл соғыс жыл-
дарында халықтың Ұлы Жеңіске деген 
талпынысы, тылдағы олардың ерен 
ерліктері, сол қиын заманда адамдарға, 
кемтарлармен мүгедектерге деген 
ілтипат сезімдері мен мейірбандығы 
туралы тарих бетінен алынған үзінді 
деректер ғана. 

Ұлы Жеңістің 70 жылдығы 
қарсаңында елі, жері, адамзат бақыты 
үшін күрескен ата-бабаларымыздың, 
аға-апаларымыздың ерлік істерін еске 
түсіру үлкен бір міндет. Мейірімділік 
пен ізеттілік, еңбекқорлық пен 
адалдық белгілерін ұштай түсу, 
бүкіл таңдағы замандастарымыз-
ды осы ұлы қасиеттерге баулып 
адамгершілік туын жоғары ұстау сол 
соғыс ардагерлерінің арманының 
орындалуы деп білеміз...

ӨНДІРІС ЕРЛЕРІ
Облысқа эвакуациямен 36,5 мың 

адам, 11 өнеркəсіп орындары келді. 
Олардың ішінде екі паровоз жөндеу 
шеберханасы, үш консерві зауы-
ты, электротехникалық зауыттар бар. 
Донбастағы Константинов қаласынан  
Қызылордаға 17 жұмыс қолымен жəне 
110 тігін машинасымен «Челюскин-
цы» артелі келді. Балаклавск консерві 
зауыты 17 вагонмен Арал қаласына, 
«Эмальштамп» зауыты Жосалы 
қыстағына орналасты. 1941 жылдың 
қаңтарында облысқа эшелонмен 936 
отбасы немесе 2201 адам келді.

Жосалы механикалық заводын-
да жүзге жуық əйел жұмыс істейді. 
Ерлері майданға аттанарда олар: 
“Сендер майданда, біз тылда жау-
ды біржолата талқандағанға дейін 
барлық күшімізді ақырына дейін ая-
май жұмсайық, серт осы болсын!” деп 
ант бергендер болатын. 

Жергілікті орындардың қамқор-
лы  ғы мен эвакуациямен келген жаңа 
өндіріс орындарының өндірістік 
өмірі қалпына келтірілді. Монтаж-
дау, станоктарды іске қосып өнім 
шығару жұмыстар қолға алынды. 
Олардың көпшілігінің өндірістік 
күші эвакуациядан бұрынғы уақыты-
мен салыстырғанда едəуір артты, 
жергілікті өнеркəсіппен бірігіп, май-
данға еселенген қарқынмен қару-
жарақ шығара бастады. Жосалы 
механикалық зауытында 82 мм-лік 
мина жасалды. 1943 жылдың 1-ші 
тоқсанында зауыт 23058 дана мина 
шығарып үлгерді. Əйелдер екі айт-
пады. Сертіне жетті. Жауға деген 
өшпенділік кек оларды ерлік еңбекке 
ұмтылдырды. Ерлерше еңбек етіп, 
олардың əрқайсысы аз уақыт ішінде-
ақ белгілі мамандықты игеріп алды. 
Зауыттың литейный цехының форма-
лаушысы Құттыбаева жəне Жарты-
баевалар жылдық жоспарларын 250 
пайызға орындаған. Күйеулері май-
данда жүрген Досмағанбетова, Ми-
хайлова  да жылдық жоспарларын екі 
еседен орындап, өз қатарының алды 
болды. Сол сияқты жас токарьлар 
Короткова, Рашковская, Тимофеева 
жəне Суимнцовалар өзара социалистік 
жарысқа түсті. Бұлар өндірістік 
өрлеуді күшейтіп, жарыста жаңа 
табыстарға жету үшін қажырлықпен 
күрескен өз ісінің шеберлері еді. 

Айта берсек, отты жылдардағы 
Сыр өңірінің тарихы бір қалың кітапқа 
арқау болар тақырып. Сөз соңындай 
айтарым, Ұлы Отан соғысы жылда-
рында облыстағы шаруашылықтың 
барлық саласы жəне аймақ халқы 
«Бəрі де майдан үшін, бəрі де Жеңіс 
үшін» ұранымен еңбек етті. 

 Өтеубай ҚОЖАҚҰЛЫ,
тарих ғылымының докторы, 

профессор.

Ленинград шайқасы. 900 күнге созылған қанды 
қырғында неміс басқыншыларына қарсы соғысқан 
Кеңес əскері көзсіз ерлік көрсетті. «Қаһарман қала» 
атанған шаһарды жаудан азат ету жолындағы бұл 
шайқасқа қазақстандық əскери құрамалардың 
үштен бір бөлігі қатысты. Өліспей беріспеуді 
серт еткен сұрапыл соғыста қазақ жауынгерлері 
ержүректілік танытты. Солардың бірі – 48-атқыштар 
дивизиясының атақты мергені Дүйсенбай Шыныбе-
ков 172 немістің көзін құртқан. Осы бір аласапы-
ран күндерде ол «Ленинградтық өрендерім» жы-
рын жазған халық ақыны Жамбыл Жабаевпен хат 
жазысқан.

Дəлірек айтсақ, ленинградтық А.Тарчаков есімді 
автордың 1965 жылы 14 мамырда “Социалистік 
Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінде 
жазылған «Кітапта айтылмаған деректер» деген 
мақаласында: «Бір күні Дүйсенбай отыра қалды 
да Жамбыл ақынға хат жазды: «Жамбыл ата! 
Дүйсенбай Шыныбеков 172 фашисті өлтірді. Ленин-
град туралы өлең жазыңыз. Даусыңыз Алатаудан 
асып асқақтап, сөздеріңіз дариядай сарқырап жат-
сын, ал ойыңыз біздің даламыздай кең болсын...» 
Көп ұзамай-ақ Жамбылдан да жауап хат келді. 
Дүйсенбай бұл хатты барлық жауынгерлерге оқып 
беріп, қарт ақынның сөздері майданды аралап кетті. 
Жырау өз хатын мынадай сөздермен аяқтапты: 
«Қадірмен ұлым Дүйсенбай, қанішер фашистерді 
аямай соға бер! Сен жауды неғұрлым көп өлтірген 
сайын Ұлы Жеңіске жететін жол да қысқара бер-
мек. Сен қорғап жатқан ардақты Ленин қаласы ту-
ралы өлеңді сөзсіз шығарам. Көріскенше менің 
жас жерлесім! Жеңіспен оралатын бол!» Бұл хат 
Дүйсенбайды бұрынғыдан да жігерлендіре түсіп, 
бойға ерекше бір күш бітіргендей, қандай бір қиын-
қыстау жағдайларда да жанынан тастамай жүретін 
дем беруші серігіндей болды», – делінген. 

Сондай-ақ, мақала авторы А.Тарчаков 
отставкадағы полковник Матвей Басовскийдің 
Дүйсенбай Шыныбековтің ерлікпен көзге түскені 
жайлы əңгімесін жазып, оқиға желісін суреттеген.

...Атқыш Д.Шыныбеков жанындағы жауын-
герлерге, қала халқына əрдайым рух беріп, ерлікке 
үндеп, үміт отын жандырып отырған. Кезекті бір 
шайқастан келді де:

– Қане, Ленинградтан қайсың барсыңдар? – деп 
сұрады. Сосын жауап берген екі солдатқа қарай 
тұрып: – Онда қазір Ленинградқа хат жазыңдар, 
«Қазақ жауынгері Ленин қаласы үшін бүгін жеті 
фашистің көзін жойды» деп жазыңдар. Əрбір күні 
осылай бола бермек! – деді.

Əрбір күні ол алты-жеті жауды өлтірмей 
тыныстауға қайтпайтын болды. Осындай күндердің 
бірінде Дүйсенбайға аса жауапты тапсырма берілді.

– Мен сенің өте жақсы атқыш екеніңді білем, – 
деді командир оған. – Сонымен бірге, пышақты да 
қатты, дəл лақтыра алатыныңды көргем. Жау ты-
лына барлаушылар тобын жібермекпіз. Ол топ-
ты сен басқарасың. Мақсат – немістердің штабына 
жетіп, сол жерден документтер алып қайту. Ал бұл 
тіпті қиын болып тұр. Екі рет барлаушылар жіберіп 
едік, қайтпай қойды. Онда екі күзетші тұрады. Сол 
екеуінің көзін жою керек. Бұл ешқандай атыссыз, 
шусыз алыстан орындалуы тиіс. Өйткені, оларға 
жақындап бару мүмкін емес. Ал мұның қалай орын-

далатынын сезіп тұрсың ба?
– Неге сезбей, пышақпен, – деді Шыныбеков.
– Міне, сондықтан да сені жіберіп отырмыз. 

Қалай болған күнде де штаб документтерін қолға 
түсіру керек.

Таң жаңа ғана қылау беріп келе жатқан уақытта 
Дүйсенбай бастаған барлаушылар немістердің шта-
бына жақындап келді. Штабты екі солдат күзетіп 
жүр. Барлаушыларды сол жерде қалдырды да, 
Дүйсенбай еңбектей отырып, əлгілерге жақындап 
барды. Қолына екі пышақ алып, қолайлы кезеңді 
күтті. Екі немістің біреуі үйдің ар жағын айналып 
кетті де, екіншісі демін ішіне тартып күтіп жатқан 
Дүйсенбаймен қатарласа берді. Осы кезде Дүйсенбай 
тізерлеп тұра беріп, пышақты дəл жүректің тұсына 
дəлдеп лақтырды. Неміс айқайлауға да шамасы кел-
мей жер қапты. Көп уақыт өтпей-ақ екінші солдат та 
оралып құлап жатқан жолдасын көрді. Ол айқайлап 
үлгергенше-ақ оның жүрегіне Дүйсенбай лақтырған 
екінші пышақ барып қадалды.

Дүйсенбай барлаушыларға белгі берісімен 
олар дереу келіп жетті. Біреуін сыртта қалдырып, 
басқалары штабқа кіріп кетті. Қажетті құжаттардың 
барлығын алып, енді кетіп бара жатқанда, 
күзетшілерді ауыстыруға келген екі неміс бұларды 
көріп қалды, автоматтарын ала сала оқ жаудыр-
ды. Көп ұзамай жау пулеметі де іске қосылды. 
Дүйсенбайдың төрт жерінен оқ тиіп ауыр жара-
лы болды. Бірақ ол көмектен бас тартты. Қаны 
сорғалаған желкесін қолымен басып тұрып ол:

– Алдымен документтерді жеткізіңдер. Менің 
қасымда Жуков қалсын. Екеуміз жауды бөгей 
тұрармыз. Документтерді жеткізген соң, бізге 
көмекке келерсіңдер, – деді.

Шыныбеков пен Жуков атыса отырып жақын 
жердегі тоғайға қарай шегінді. Бір кезде пулемет 
оқтары кеудесін тілгілеп өтіп, Жуков құлап түсті. 
Дүйсенбай енді жалғыз өзі көп жаудың шабуылын 
тойтара тоғайға қарай жер бауырлап жылжи берді. 
Таң атпай тұрып, қалайда тоғайға жету керек. Осы 
кезде немістердің атысы кілт тоқтады да жым-жырт 
бола қалды. «Бұлар мені тірідей қолға түсірмек 
болған екен. Оларың бола қоймас»! – деп Дүйсенбай 
өзіне өзі қайрат берді.

Ақыры тоғайға да жетті. Сөйтті де қалтасынан 
екі гранатаны шығарып, жанына қойды. Пистолетін 
дайындады. Немістер əрбір бұтаның түбін 
тіміскілеп, мұны іздеп келе жатты. Өте сақтықпен 
жай басады. Бірақ Дүйсенбайды байқай алмай, оның 
жанынан өтіп, тоғайдың ішіне кіріп кетті. Енді бұл 
жерде отыра беру Дүйсенбайға қауіпті. Немістер 
қайтқан жолында осы жермен өтуі мүмкін.

Дүйсенбай қалай болған күнде де еңбектей от-
ырып өз бөліміне жетуді ұйғарды. Жол болса алыс 
– тоғайдың ішімен алты шақырымдай жер еңбектеу 
керек. Бірақ Дүйсенбайға қазір еңбектеудің өзі 
де көп күш еді. Жараларынан көп қан ағып кетті. 
Қарны да аша бастады. Талшық етерге дəнеме жоқ. 
Құлап жатқан ағаштар. Масалар да бір жақтан жан-
ды жеп барады. Жаралары да ауырып, сүйек-сүйегін 
сырқыратады. Бірақ ешқандай дыбыс шығаруға бол-
майды. Өйткені, немістер əлі іздеп жүр мұны.

...Ол осылайша төрт тəулік бойы тоғай ішімен 
жер бауырлап жылжи берді. Талай рет талып кетіп, 
есін қайта жиды. Өз бөліміне жақындап қалғанын 

сезеді. Бірақ енді бір қадам жылжуға дəрмен жоқ. 
Өлім бірте-бірте бойды билеп бара жатқандай, 
ол қалтасындағы пистолетін алды да сегіз рет 
аспанға атты. Бірақ мұны ешкім ести қоймайды. 
Сосын ол бойындағы бар күшін жинап, граната 
лақтырды. Гранатаның даусын естіп, жауынгерлер 
де жетті. Олар гранатаны қысып ұстап ессіз жатқан 
Дүйсенбайды көрді. Сақалдары өсіп, киімдерінің 
парша-паршасы шыққан. Оның соншалықты қайсар, 
батыл екендігін бəрі білетін. Бірақ осындай ауыр жа-
ралармен еңбектеп жетер деп ешқайсысы да ойлаған 
жоқ еді. Дүйсенбайды бұлар төрт күн бойы іздеп 
таппай қойған. Ақырында, міне, мұның өзі келіп 
отыр.

Дүйсенбай есін жинаған кезде, алдымен:
– Документтер жеткізілді ме? – деп сұрады.
Командир Дүйсенбайлар алған құжаттардың 

штабқа жеткізілгені жəне олар аса маңызды 
құжаттар болғандықтан да Мəскеудің сұратып 
алғандығын хабарлады...

– Міне, қарапайым қазақ жауынгері Дүйсенбай 
Шыныбеков осындай жігіт еді, – деп Матвей Басов-
ский əңгімесін аяқтады...

Дүйсенбай Шыныбеков 1921 жылы Шиелі 
ауданының Ақтоған учаскесінде өмір есігін ашқан 
екен. 1940 жылы Қызылорда медицина училищесінің 
үшінші курсында оқып жүргенде əскер қатарына 
алынып, Таллин қаласындағы мергендер даярлай-
тын мектепті бітірді. Жиырма бір жасында соғыс ба-
сталып, Ленинградты қорғады.

Ол екінің бірі жасай алмайтын үлкен ерлік 
көрсетті. 172 жауды жер жастандырды. «Қызыл 
Жұлдыз» орденін, бірнеше медальді омырауы-
на тақты. Өкініштісі, майданнан қайтпады. 1944 
жылдың 27 шілдесінде Нарва қаласын жаудан боса-
туда ерлікпен қаза тапты. 

Қаһарман жауынгердің артында тұяқ қалмады. 
Əкесі Жанжігітов Дүйсек, інісі Күзембайдың арты-
нан да қара қағаз келді. Кіші інісі Айқынбай ғана 
шаңырақты құлатпады... Бүгінде оның жары, еңбек 
ардагері Шəркүл Дүйсекова қайынағасы Дүйсенбай 
Шыныбековтің ерлігін елге насихаттауда көп тер 
төгіп жүр. «Жеңіс жолында жанқиярлық танытқан 
тұлғаға “Халық қаһарманы” атағын берсе де артық 
емес», – дейді ол. 

Дəурен ОМАРОВ.

ЖҰЛДЫЗСЫЗ БАТЫР

СЫР БОЙЫ 
ОТТЫ ЖЫЛДАРДА

Менің атамның балалық шағы Ұлы Отан 
соғысы кезеңімен тұспа-тұс келген. Əкесі 
Айтілеу Жауқашқанов 1941 жылы жазда 
майданға аттанады. Бұл кезде менің атам бар 
болғаны бір жастағы сəби болған. Атамның 
балалық шағы қиын-қыстау заманда, сұм 
соғыстың кезінде өткен. Майданға кеткен 
əкесін сағынып, күтумен ерте есейген. Ана-
сы Қаламқастың тəрбиесімен еңбекқор бо-
лып өсті. Үлкен атам Айтілеу төрт ағайынды 
екен. Соның ішінде үшеуі Жантілеу, Күнтілеу, 
Айтілеу соғыс майданына барған. Үлкен 
атамның бауырлары Жантілеу мен Күнтілеу 
Германия жеріне дейін барып,майдан дала-
сында ерлік көрсетіп, 1945 жылы аман-есен 
елге оралған. Еңбекке араласып, елдің даму-
ына үлес қосады. Қарт майдангерлер өмірінің 
соңына дейін Арал қаласында тұрды. 

Ал, атамның əкесі Айтілеу 1942 жылдың 
аяғында Сталинград қаласы үшін шайқаста 
қаза тауып, елге «қара қағаз» келген. Жер-
ленген жері белгісіз жауынгерлер қатарында 
қалды. Айтілеу атамыз жасында сауатты, 
көзі ашық  кісі болған. Қазір атамның есімі 
«Боздақтар» кітабына енді. Жеңіс күнінде  

атам əкесін еске алып отыратын, теледидар-
дан соғыс туралы кинолар көрсетілгенде көзі 
жасаурап, көңілі босап қалатын. Бұл баланың 
əкеге деген сағынышы болар. Менің атам 
Нағашыбай осыдан екі жыл бұрын 73 жа-
сында дүниеден өтті. Сол кезге дейін əкесі 
Айтілеудің ерліктерін бізге айтып отыратын. 
Мен осы көріністерді көріп жүріп, Ұлы Отан 
соғысы қасіретінің адамзат жүрегіне салған 
жарасының өте ауыр екенін түсіндім. Бала-
ларды əкесінен, аналарды баласынан айырған 
соғыс жалыны əр шаңырақты теңселтіп кетті. 
Бүгінде Жеңістің туы желбіреп, бейбітшілік 
заман болғанына қуанамын. Отан үшін 
шайқаста жан берген əрбір жауынгер мен үшін 
батыр, оларды ешқашан ұмытпауымыз керек. 
Қарт майдангерлерімізге шексіз құрметімізді 
көрсетеміз. Еліміздің тəуелсіздігін 
қастерлейміз. Бейбітшілігіміз мəңгілік бо-
лып,  ең бастысы, балалар əкесіз қалмасын деп 
тілеймін.

Өркен НАҒАШЫБАЕВ,
шөбересі.

Қармақшы ауданы.    

БАЛАЛАР ӘКЕСІЗ ҚАЛМАСЫН...

172 ФАШИСТІҢ КӨЗІН ЖОЙҒАН АТАҚТЫ МЕРГЕН 
ДҮЙСЕНБАЙ ШЫНЫБЕКОВ ЖАЙЛЫ

Ұлы Отан соғысында жеңіс туын 
желбіретіп, бейбіт күнге жетуімізге еңбек 
сіңірген ата-əжелеріміздің ерлігін, төккен 
терін, ұмыту мүмкін емес. Солардың 
қатарында болған соғыс жəне еңбек 
ардагері Əбдіқазы атам туралы айтқым 
келеді. 

Атам Əбдіқазы Баймырзаев 1910 
жылы Арал ауданы, Қарақұм ауылында 
дүниеге келген. Еңбек жолын ерте жас-
тан бастап, тұз қазып, мал да баққан өте 
еңбекқор, қайратты кісі болған.

1942 жылдың маусым айында Ұлы 
Отан соғысына аттанады. Жауынгерлік 
шұғыл əзірлік атамды алғы шеп артил-

лериясына машықтандырады. 1943 жылдың қаңтарында кескілескен шайқастардың 
бірінде бомба жарқыншағынан басына қатты зақым келіп, №3225 əскери госпита-
лына түседі. Атамның ауру тарихындағы қорытынды жазбада оң шекенің ойылған 
тұсынан ми қабаты бүлкілдеп көрінетіні ескертпе ретінде жазылған екен. Алай-
да, атам бойындағы қайсарлығы мен батылдығының  арқасында госпитальда төрт 
айға жуық уақыт қана ем алып, медициналық комиссияда қайтадан майданның алғы 
шебіне жіберуді сұрайды.  

Көп сөйлемейтін атам өзінің соғыстағы сансыз сынағын, көрген қиындықтары 

жайлы тіс жармайды екен. Тек есінен кетпейтін мына оқиғаны айтып отыратын 
болған. Сұрапыл соғыс кезінде зеңбірегінде оғы таусылып, жауынгерлер құрамы 
тығырыққа тіреледі. Қарсыластарының үнсіздігін сезген жау танкісі оқ жауды-
ра бастайды. Сол кезде атам еш ойланбастан жауынгер серіктестерін таудан төмен 
қарай бастай жөнеледі. Тіке жүрістегі жау танкісі тепе-теңдігінен айрылып, таудан 
төмен қарай аунап түседі. Атам лақтырған граната жау экипажының тас-талқанын 
шығарады. Осы ерлігі үшін 1944 жылдың қазан айында «Қызыл Жұлдыз» орденімен 
марапатталды.  

1945 жылы Жеңіс туын немістің Кенигсберг қаласында желбіретуге атсалысып, 
осы жылы  елге аман-есен оралды. 

Елге оралған соң 1946 жылдан бастап Көктем, Сазды, Жіңішкеқұм ауылдарын-
да ұзақ уақыт ферма басқарушы қызметін атқарады. Аудан ауыл шаруашылығын 
дамытудағы қажырлы еңбегінің арқасында Қазақ ССР Жоғарғы кеңесінің Құрмет 
грамотасымен екі рет жəне 1966 жылы «Еңбек Қызыл Ту» орденімен марапатталады. 

Атам Əбдіқазы мен əжем Меруерттен тараған əрбір ұрпақ қазіргі күні 
Қазақстанның түкпір-түкпірінде түрлі қызметтер атқарып, өзгелерді  құшақ жая 
қарсы алып, үйінің төріне шығаратын  азаматтар болып қалыптасты. Ел үшін қызмет 
жасап, абыроймен ата жолын қуып келеді.  

Менің өзім осы Жеңіс күнін жақындатқан соғыс ардагерінің ұрпағы екенімді 
мақтан етемін.    

Ғ. ƏБДІҚАЗИЕВА,
соғыс жəне еңбек ардагерінің 

немересі.

ЖЕҢІС ТУЫН ЖЕЛБІРЕТКЕН

Жаутаңдап қарап дала тұр,
Көз жасын сүртіп жаңа бір.
Хабарсыз ұлын сұрауға
Жолыңды тосып ана жүр.
Қанша үйдің ұрлап адамын,
Қанша үйде сөніп қалды оттар,
Көрдің бе ұлын ананың,
Соғыстан қайтқан солдаттар?

Кешікпей жарым келер деп
Төрінен сайлап орынды.
Батысқа қарап елеңдеп
Ару жүр тосып жолыңды.
Көтерді бəрін ауырдың
Азамат болып арды ақтар.
Көрдің бе жарын арудың,
Соғыстан қайтқан солдаттар?

Кетерде солдат жарының
Ішінде қалған ана жыл.
“Көкемді айтпай танырмын” -
Деп бір сəби бала жүр.
Қайрылмай қалай кетесің
Хабарсыз қалай ол тоқтар?
Көрдің бе оның көкесін,
Соғыстан қайтқан солдаттар?

СОҒЫСТАН ҚАЙТҚАН СОЛДАТТАР
Сөзі: Сырбай Мəуленов
Əні: Т.Əбілхат

Ол атақ-даңқы аспандап тұрса да қарапайым өмір сүрді. 
Енді ғана қалыптасып келе жатқан жаңа заман идеясына 
сай болды. Əлдекімдер секілді жалаң ұран жетегінде кеткен 
жоқ, елі үшін жанын да аямайтын жансебіл еңбектің үлгісін 
көрсетті. Өзі ұйымдастырған ұжымшарда балалар үйін ашып, 
соғыс кезінде Сыр жеріне ауып келген өзге ұлт балаларын па-
налатты. Күні бүгінге дейін алыстан көз тартып тұратын алып 
баудың алғашқы шыбығын да тіккен Қапан Сабыров еді. 

Өткен ғасырдағы отызыншы жылдардың басында Сыр-
дария ауданындағы Бірлестік, 1 Май, Құмсуат ауылда-
ры «КИМ» атты ұжымшарға бірігіпті. Жаңа ірге көтерген 
шаруашылықтан күріш егуге белсеніп шыққандардың бірі 
Қапан Сабыров еді. Тəңірі жас жігіттің талабын оңдап, сол 
жылы өзіне қарасты алқаптың əр гектарынан 85 центнерден 
өнім алып, сол жылы «Қазақстанның 15 жылдығы» медалімен 
марапатталады. Келер жылы Мəскеудегі ауыл шаруашылығы 
қызметкерлерінің Бүкілодақтық көрмесіне қатысқан Қапанға 
сол кездегі ең жоғары мемлекеттік награда «Ленин» ордені 
тапсырылыпты. Күрішші Қапанның  өміріндегі үлкен өзгеріс 
1938 жылы болды. Осы жылы бірінші шақырылған Қазақ 
ССР Жоғарғы Кеңесінің депутаты болған Қапан Сабыров көп 
ұзамай өзі құрған ұжымшардың төрағалығына сайланыпты. 
Бұл əлемді төңкерген екінші дүниежүзілік соғыстан аттай үш 
жыл бұрын болған оқиға еді. 

Күріш еккен аз уақытта біршама тəжірибе жинап 
қалған Қапан Сабыров Сұлутөбе стансасының іргесіндегі 
шаруашылықты өрге сүйреді. Бүкіл республикаға белгілі 
ұжымшарға айналдырды. Жоғарыдан тапсырма күтпей, 
жұмысты өзі жасаған жоспар жүйемен жалғастырып кете-
тін басшы аз. Қапекең елдің бағына қарай сол аздың бірі 
болған екен. Өзі жас кезінде ауыл іргесіне еккен тал-
дарақтың қатарын көбейтіп, қалың орманға айналдыр-
ды. Жетпісінші жылдарға дейін сол қалың тал ел аузында 
«Қапан бауы» аталып кетіпті. Соғыс басталған уақытта май-
дан жүріп жатқан аймақтан Сыр бойына эвакуцияланған ба-
лаларды жайлы қонысқа орналастырып, күллі республикаға 
үлгі боларлық іс бастаған да жаңа ұжымшардың жас басшы-
сы еді. Əуелгіде ел асып келген балаларды ұжымшардағы 
үйлерге таратып берген ол кейінірек ауылдан  «Балалар үйін» 
ашып, жетімдерді сол үйге жинайды. Балалардың алаңсыз 
оқуына да жағдай жасап, қарайласып отырады. Осыған бай-
ланысты облыстық «Ленин жолы» газетінің 1941 жылғы 20 
тамыздағы нөміріне ауыл мектебі ұжымының хаты жарияла-
нып, онда мұғалімдер ұжымы игі бастама көтерген басқарма 
төрағасы Қапан Сабыровқа алғыс айтады. Ай өтпей жатып 
осы газет Отан қорғау қорын жасақтау жөніндегі бастаманы 
«КИМ» ұжымшарының еңбеккерлері қуаттағанын жазады. 
Мақаладағы дерек бойынша колхозшылар қорға 50 центнер 

астық пен 6000 сомның облигациясын қосыпты. Ал Қапан Са-
быроа бір өзі 1500 сомның облигациясын өткізеді. Сарғайған 
басылым бетінен «Бəрі де Жеңіс үшін, бəрі де майдан үшін» 
деген сол кезеңдегі рухы сынбаған ел бейнесін көргендей бо-
ласыз. 

Азамат үшін қан майдан жүріп жатқанда тылда қалу 
қорлықпен тең еді. Қапан да сондай күйді бастан кешті. 
Бірақ, алдыңғы қатарлы шаруашылық басшысының майданға 
сұранған өтініші Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің президиумы-
нан сан мəрте кері қайтыпты. Бірақ 1943 жылы кезекті өтініші 
қабылданып, Қапан ел қорғауға аттанады.  

1943 жыл, 4 тамыз. Сталинград түбінде маңдайлары тасқа 
тиген немістердің соның қарымын Курскіде қайтаруға жан-
таласа кіріскен кезекті шабуылы. Осы аймақтағы Томоровка 
елдi мекені үшін болған шайқаста 51-гвардиялық атқыштар 
дивизиясының арнайы орталығында оқып жатқан курсант-
тар түгел қаза табады. Солардың қатарында Қапан Сабыров 
та бар еді. Дəл осы ұрыс кейін «Курсанттар шайқасы» де-
ген атпен екінші дүниежүзілік соғыс тарихына енді. Арнайы 
фильм де түсірілді. Сырда түлеген сұңқар осылайша Курск 
доғасынан мəңгілік мекен тапты. 

Халқына қамқор болған Қапан Сабыров жайлы көпке 
дейін белгісіз болып келді. Тек өткен ғасырдың соңында ғана 
елі үшін жанын қиған ер жайлы баспасөз беттерінде жазы-
ла бастапты. Қазір оның есімін ауыл мектебі иеленіп тұр. 
Облыстың белгілі азаматтары «Қызылорда қаласындағы 
көшелердің бірін Қапан Сабыровқа қисақ, артық болмас еді» 
деген ой айтады. Тиісті орындар ойласып көрсе, орайы ке-
лер іс сияқты. Сонда ғана қос майданда ерлігімен танылған 
қаһарманға лайықты құрмет көрсеткен болар едік. 

Е.АҚЫН.

ҚАПАНДАЙ ҚАҺАРМАНДЫ 
БІЛЕМІЗ БЕ?
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Соғыс жылдарында  Қызылорда облысының əйелдері де күштері мен 
денсаулығын аямай  жанкештілікпен еңбек етті. Олар  соғыстың алғашқы 
күндерінен бастап-ақ, шаруашылықтың барлық салаларында да майданға 
кеткен азаматтардың орнын басты. Облыстық партия  комитеті 1941 
жылғы 3 шілдеде «Өнеркəсіп орындарында, мекемелер мен ұйымдарда  
маман жұмысшы əйелдер  даярлау шаралары туралы» қаулы қабылдады. 
Ұйымдар мен мекемелерде тез арада  өндірістен қол үзбей қысқа мерзімді  
курстарда маман жұмысшылар даярлау міндеті қойылды. Əйелдер жаңа 
мамандықты  тез меңгерді. Жаңақорған ауданына қарасты «Екпінді» 
колхозының алғашқы тракторшысы Қалипа Түлкібаеваның облыс қыз-
келіншектерінің тракторшы мамандығын меңгеруге шақырған үндеуін 
əйелдер қауымы бірауыздан қолдады.  Облыста қыздар мен келіншектер   
трактор,  комбайн, автокөліктің  руліне отырды. Соғыс басталғаннан 
кейінгі екінші айда-ақ, облыста қыз-келіншектер механизаторлар даяр-
лайтын түрлі үйірмелер мен қысқа мерзімді курстарға түсті. Қызылорда 
қаласының қыздарының  бастамасымен  ұйымдастырылған  ең алғашқы  
шоферлар курсын  37 қыз оқыды.  Көп ұзамай бұл бастаманы  қуаттаған  
облыстың 700 қызы  техника тізгіндеуге аттанды. 1942 жылы 1 тамыз-
да  əйелдерден 4336 маман еңбеккерлер  дайындалды, олардың  2341-і  
қазақ əйелдері  болды. Соғыс жылдарында жұмысшылар мен колхозшы-
лар құрамында  əйелдер саны күрт өсті. Облыс колхоздарының егіс дала-
сында 14 мыңнан аса əйелдер еңбек етті.

Соғыс жылдарында  əйелдерді  жауапты жұмыстарға көтеріп 
отыруға да көңіл бөлінді. Олар колхоз басқармаларының төрағалары, 
ферма меңгерушілері, бригадирлер, аудандық кеңес төрағалары болып 
қызмет атқарды.Колхоздар мен машина-трактор станцияларында еңбек 
еткендердің 70-80 пайызы əйелдер болған. Облыс бойынша еңбекке 
жарамдылардың 75,4 пайызын əйелдер құрады.

Соғысқа дейін 8 əйел колхоз басқармасының төрағасы болса, 1943 
жылы олардың саны 17-ге жетті. Басқарма төрағасының орынбасар-
лары болып 34 əйел жұмыс  істеді. Соғысқа дейін 86 əйел далалық 
бригадалардың  бригадирi болса, 1943 жылы – 198 əйел бригадир, 1344 
əйел звено жетекшісi болып еңбек етті. Əйелдер басқарған көптеген кол-
хоздар, бригадалар мен звенолар жоғары көрсеткіштерге жетті. Сырда-
рия ауданының «Кооператив» колхозының звено жетекшісі Алтынкүл 
Дəуітбаева 20 гектардан орта есеппен 40 центнерден күріш алды. Ол ау-
дан звено жетекшілері арасында жеңімпаз атанды, «Еңбек», «Қызыл Ту» 
орденімен марапатталды. Облыста өнімді еңбек етуші 19 əйелдер бри-
гадасы, 47 звено құрылды. Олардың арасында өзара социалистік жарыс 
ұйымдастырылды. 

Арал ауданындағы «Тастүбек» колхозының балықшы əйелдері де 
1944 жылы алғашқы тоқсанындағы  балық аулау жоспарын Қызыл армия 
жеңісі  құрметіне мерзімінен бұрын орындауға шақырды.  Колхоздағы 
қол күшінің 72 пайызы əйелдер еді, олардың 32-сі екі жүзшілдер атан-
ды. Олар 1943 жылдың жоспарын асыра орындап, 1944 жылдың бірінші 
тоқсанында жоспардан тыс 1380 пұт балық беруге міндеттенді. Осын-
дай үндеулер, шақырулар өнеркəсіп орындарында да талқыланып, қызу 
қолдау тауып жатты.

Əйелдер соғыс кезінде  жер ауып келген балаларды қамқорлығына  алу-
да да көп роль атқарды. Əкелері мен  аналарының орнын  жоқтатпайтындай 
қамқорлық жасады. 1966 жылы Қазақстанда өткен Украина өнері мен 
əдебиетінің онкүндігіне келген қатысушылардың бірі  Қызылорда қаласы  
тұрғындарымен кездесуде «Менің  украиндық рухым  қазақ ананың  

сүтімен суарылған»деп айтуы сол кезеңдегі қазақ аналарының  бүкіл елдің 
қамы үшін жасаған жан тебірентерлік жұмысын көрсетеді.

 Əйелдер қоғамдық жұмыстарға белсене қатысты. 611 əйел ауылдық,  
аудандық, қалалық, облыстық жəне үшеуі Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 
депутаттары болды. 1943 жылдан бастап аудандық, облыстық партия  
комитеті жəне Қазақстан Компартиясы  Орталық  Комитетінің жанынан 
əйелдермен жұмыс жөніндегі  бөлімдер ашылды. 

1943 жылдың қорытындысы бойынша  жоспарын орындаған жəне 
артық астық өткізген 60 колхоз бен МТС облыстық  Құрмет тақтасына  
жазылды. 180 ауыл шаруашылығы  қызметкері, оның арасында 36 əйел 
«Одақтық Социалистік егіншілердің үздігі» белгісімен наградталды. 

Майдандағы жауынгерлерге арнап жиналған азық-түлік, киім-
кешектердің бірнеше вагондарымен Отан қорғау қорына жіберілгендігі ту-
ралы тарихи құжаттарда көрсетілген. Мысалы, 1942 жылғы 25 мамырдағы 
қаулымен Қызылорда облыс еңбекшілерімен Ленинградтықтарға арналған 
сыйлық көмегін басқарып бару делегациясын белгілеу туралы шешім 
қабылданған. 1942 жылдың маусым айына дейін тек қана қоршаудағы Ле-
нинград қаласына 81 тонна азық-түлік жөнелтілді. Оның 10 тоннасы – ет, 
36 тонна – күріш, 2 тоннасы – бидай, 34 тоннасы балық болды. Сырдария 
ауданының Киров атындағы колхоздың еңбек озаты Хадиша Хусаиноваға 
осы делегацияны басқарып баруға тапсырылған.

Қызылорда облысы əйелдері тек тылда  майданға аттанған əкелері 
мен аға-інілерінің, ерлерінің орнына шаруашылықтың барлық сала-

сында еңбек етіп қана қойған жоқ, Ұлы Отан соғысының майдандарын-
да ерлікпен шайқасты. Отты жылдарда ұрыс даласында шайқасқан Сыр 
өңірінде туған қыздардың ішінде партизан отрядында ерлік көрсеткен 
қазақ қыздары да болды. Жалағаш станциясында 1922 жылы туған Тұраш 
Жұмабаева Белоруссия жерінде «Большевик» партизан отрядында ради-
охабаршы болып ерлік көрсетті. Тұрмаш Жұмабаева мен оның ері офи-
цер Қаражігітов соғысқа Минск облысындағы Лугойск селосында ду-
шар болды. Олар соғыс басталған кезде көшуге мұршасы келмей, Тұрмаш 
жаудың тылында қалуына тура келді. Тұрмаш Жұмабаева 1943 жылдың 
желтоқсанында Минск облысында қимыл жасаған «Большевик» парти-
зан отрядына кірді. Оның наградалық қағазында Тұрмаш Жұмабаеваның 
7 рет соғысқа қатысқаны, олардың бəрінде де табандылықпен ерлік 
көрсеткені жазылған. Ол 1-дəрежелі «Отан соғысы партизаны» медалімен 
наградталған.

Алғашқылардың бірі болып  соғысқа аттанған қызылордалық  
қазақ қыздарының бірі Ира Тлешова болды. Қызылорда қалалық соғыс 
комиссариатының жанындағы Қызыл крест ұйымының ұйымдастыруымен  
алты айлық медициналық курсты бітіргеннен кейін, Отан қорғауға аттануға 
тілек білдірді.  Ол кезде Ира он алтыда еді, 1941 жылдың қыркүйек айының 
27-де  майданға аттанды. Алғашқы кезде Оңтүстік майданда болды. Сонау 
бір сұрапыл күндер туралы өз естелігінде былай деп жазды: «Біздің əскери 
санитарлық пойызымыз «Летучка»  деп аталды.  Майдан  бойын жағалап 
жүріп отырамыз. Бұрын картадан ғана көрген Ленинградты,  Воронеж бен 
Ворошиловградты, Псков пен Тартуды, Каунас пен Шауляйды, Великие 
Луки мен  Волховстройды  көзіммен көрдім. Біздің міндетіміз – жаралы  
жауынгерлерді жиып алып,  тылдағы госпитальдарға жеткізіп, дертінен 
айықтырып, соғысқа жарамдыларын  майданға тасу. Поезда отыздан 
астам медицина қызметкерлері болды. Күндіз-түні шептегі жаралы жау-
ынгерлерге алғашқы көмек көрсетіп, ауыр жараланғандарын тылға қарай 
тасимыз. Шынардай жаңа ғана бой түзеп  келе жатқан  өзімнің осынша 
қиындыққа, күшімнің  қалай жеткеніне  осы  кездері  таң қаламын. Кейін 
ойлап қарасам, бұл Отанға деген сүйіспеншілік пен жастықтың  күші 
екен». Соғыс біткеннен кейін  Ира Тілешова  1945 жылдың қазан айын-
да елге оралды.  Бірнеше жыл қаладағы №6 мектепте əскери дайындықтан 
сабақ берді. Он бес жылдай жинақ кассасы саласында қызмет етті. 1971 
жылы еңбегі бағаланып «Құрмет белгісі» орденімен марапатталды, 
мемлекеттік банктің үздігі атағын алды.

Қызылорда медициналық техникумының түлегі Баршагүл Ыбрае-
ва өзінің замандастары сияқты соғыс туралы хабарды естіп, өз еркімен  
майданға аттанды. Алғашқы күннен-ақ, майданда қиын жағдайға тап 
болады. Бұл кезеңде ол кірген  полк Харьковті азат ету операциясын 
жүргізіп жатты. Əр қадам сайын гранаталар жарылып, немістер біздің 
солдаттарды аямай атқылап жатты. Жаралылар саны көбейгендіктен, 
күндіз-түні жұмыс істеуге тура келді. Соғыс жылдарында мейірбекелердің 
майдандағы ролі ерекше болатын. Өйткені олар жаралы жауынгерлерді 
сүйреп, соларды емдейтін батыр адам бейнесі ретінде дəл осы соғыс жыл-
дарында қалыптасқан. 

Сол кезеңдегі плащ-палаткаға жаралы офицерді сүйрелеп əкелген 

оқиға Б.Ыбраеваның есінде қалды. Машинасымен жандарынан өтіп бара 
жатқан генерал оларды мінгізіп алып, одан: «Сен қыз қайдансың?»- деп 
сұрайды. Ол: «Мен – қазақпын, Қазақстаннанмын»,- деп жауап берді. 

Кейін Еуропа фашистерден азат етіліп, Берлинде рейхстагқа Жеңіс 
туы тігілгеннен кейін, полк командирі Савченко сап алдында Баршагүлге 
«Қызыл Жұлдыз» орденін тапсырды. Өз атынан: «Міне, қазақтың қыздары 
қандай қайсар болады»,- деп таңданғанын жасыра алмады. Бейбіт уақытта 
Баршагүл апай облыстық денсаулық сақтау саласында көп жылдар бойы 
қызмет етіп, «Еңбек Қызыл Ту»  орденімен марапатталды. 

Кешегі 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезінде ел мен 
жерді азат ету жолында оқ пен оттың арасында жүріп, жаумен алысып, 
бейбітшіліктің алауын мəңгіге маздатқан ержүрек қыз-келіншектеріміздің 
есімдері елдің жадынан өшпейді. Сондай жанның бірі – Рəзия Ысқақова.

Рəзия Шəкенқызы 1922 жылы Жайылма елді мекенінде дүниеге 
келген. 1939 жылы Шымкент медициналық техникумын «фельдшер» 
мамандығы бойынша тамамдағаннан кейін, ауылдық медицина пунктінде 
менгеруші болып қызмет атқарып, халықты емдеу ісіне өзіндік үлесін 
қоса бастайды. Көп ұзамай Ұлы Отан соғысы басталып, 1941 жылдың 
қазаңында жас фельдшер Рəзия Ысқақова өз еркімен майданға сұранып 
соғысқа аттанады. Бұл кезде ол небəрі он тоғыз жаста болатын. Украин 
майданындағы 55-танк бригадасында фельдшер болып жүріп, жаралы жа-
уынгерлерге медициналық жəрдем көрсетіп, қаншама жауынгерлердің 
өмірін аман алып қалды. Сталинград, Харьков, Киев, Варшаваны азат 
ету жолындағы шайқастарда жігері жасымаған жас фельдшер соғыста 
бірнеше мəрте жараланады. Праганы азат ету майданына да қатысып, 
Берлин үшін болған шайқаста да ерлікке тең ісімен, қаһармандығымен 
майдандастарына үлгі бола білді. Рəзия Ысқақова өжеттілігімен көзге 
түсіп, майдандағы ерен ерліктері мен талайды ажалдан арашалап қалған 
мейрімділігі үшін Халықаралық «Қызыл Крест» Комитетінің «Фло-
ренс Найтингейл» медалімен марапатталды. Қазақ қызы Рəзия туралы 
Кеңестер Одағының Батыры генерал-полковник Д.Драгунский былай деп 
жазған екен: «Сұмдық көріністің куəсі болдым. Алға ұмтылған танкінің 
бірі отқа оранып жатты. Қарасам, «Қызыл Крест» белгісі бар өрімдей жас 
қыз жалын құшқан машинаның қақпағын ашып ішіне қойып кетті. Осы-
лайша ажал апанына төрт рет сүңгіп, төрт танкистті құтқарды».

Медициналық қызметтің лейтенанты Рəзия Ысқақова жайлы деректер 
мен тарихи құжаттар Лондон, Мəскеу, Алматы, Қызылорда, Көкшетау, 
Шымкент мұражайларында сақталған. Соғыстан елге оралғаннан кейін 
1947 жылдан бастап Шымкент қалалық, облыстық ауруханаларында аға 
мейірбеке қызметін абыроймен атқарды. Ерен еңбегімен елдің ыстық 
ықыласына бөленіп, 1948-1959 жылдары Шымкент облыстық кеңесінің де-
путаты болды. Оның есімі Шымкент облыстық əскери комиссариатының, 
Шымкент облысының «Құрмет» кітабына жазылды. Қазақстан Жазушы-
лыр одағының мүшесі, ақын А.Сопыбеков Рəзия Ысқақованың ерлігі жай-
лы «Он тоғызда от кешкен қыз» атты поэма жазды.

Қорыта айтқанда, Сыр елінің əйелдері еліміздің барлық халқы сияқты, 
Жеңіс күнін жақындату үшін ұрыс даласында да ерлермен иық тіресе от-
ырып, Отанның абыройы мен тəуелсіздігі жолында күресті, тылдағы 
жұмыстың барлық ауыртпалығын көтерді. 

Меруерт АҢСАТОВА,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ профессоры.

ҚАЙРАН БІЗДІҢ АНАЛАР...

Республикаға, Сыр бойына аты 
белгілі қоғам қайраткері, комсомол, пар-
тия ардагері, ауыл шаруашылығының 
білікті ұйымдастырушысы Жаңабай 
Шөкенұлы Азаматовтың Ұлы Отан 
соғысының қатысушысы екенін көпшілік 
қауым біле бермейді. Өйткені ол кісі 
қысы-жазы бір тынбайтын, қарбалас 
шаруамен жүріп, өзі туралы, жанкешті 
соғыс жылдарындағы тар жол тайғақ 
кешкен қиямет айлар, жылдар туралы 
айта бермейтін. Тек жыл сайын Жеңіс 
күні мерекесінде Ұлы Отан соғысына 
қатысқаны, Отан қорғағаны үшін алған 
орден, медальдарын тағып келіп, енді 
ондай соғыс болмасын, біздің балалары-
мыз бейбіт заманда бақытты өмір сүрсін 
деп тілек айтатын да қоятын. Ол кісінің 
қасында жүріп, тəрбиесін алған біз де 
көзі тірісінде əңгімеге тартып, кездесу 
өткізіп, соғыс жылдарындағы басынан 
кешкендерін сұрамаппыз. 

Жəкең 1941-1944 жылдар аралы-
ғында Ұлы Отан соғысына қатысып, 
еліміздің азаттығын қорғаған, əскери 
ротаның саяси жетекшісі болған. Ұлы 
Отан соғысы жылдарындағы еліміздің 
азаттығын қорғағаны үшін ІІ дəрежелі 
«Ұлы Отан соғысы» орденімен, бірнеше 
медальдармен марапатталған.

Жəкеңнің соғыста жараланғаны ту-
ралы бір деректі Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі Ажар Əзқожаеваның 
сол кездегі Тереңөзек ауданының 
«Тіршілік тынысы» газетінің 2005 жылғы 
16 сəуірдегі санында жарияланған «Ал-
тай асқан келіншек» атты мақаласынан 
білдік. Бұл мақалада Тереңөзек аудан-
дық комсомол комитетінің бірінші хат-
шысы болып қызмет атқарып жүрген 
Азаматов Жаңабай 1941 жылдың ақпа-
нында Мəскеуге курске кетіп, енді елге 
қайтамын деп тұрғанда соғыс баста-
лып, сол соғыстың бел ортасында қалып 
қойғаны жазылған. Кейін Алтайдың Бар-
наул деген қаласында орналасқан го-
спитальдан Жəкеңнен хат келеді. Хат-
та Мəскеудің түбінде болған бір ұрыста 
басынан қатты жараланып, Алтай 
өлкесіндегі госпитальға жіберілгенін, 
сонда емделіп жатқанын жазады. 
Сол Алтайға Жакеңнің жағдайын өз 
көздерімен көру үшін Жəкеңнің жары 21 
жасар Əсия мен туған ағасы Жарылқасын 
Шөкеновтің əйелі Нəзипа екеуі барып 
қайтқан. Ол екеуінің тартқан жол аза-
бы, көрген қиыншылықтары мақалада 
жазылған. Қайтар жолда пойызда азды-
көпті қолдарындағы заттарын, алған 
билеттерін ұрылар алып қойып, Шу 
станциясында «билеттерің жоқ» деп 
пойыздан түсіріп кеткен. Қайта билет 
алуға ақша жоқ, сол жерде 3 айдай тұрып 
қалады. Бақыттарына қарай жақсы адам-
дар жолығып, біреудің диірменін тар-
тып, отынын жағып дегендей түрлі 
жұмыстар істеп, ақша тауып, елге орала-
ды. Жаңабай Азаматов 1955 жылы пар-
тия органдарының ұйғарымымен сол 
кезде артта қалған «Қызылту» колхо-
зына басқарма төрағасы болып барып, 
кейін колхоз Шіркейлі кеңшары болып 
қайта құрылғаннан соң директор бо-
лып тағайындалып, осы шаруашылыққа 
бүкіл өмірін аянбай сарп етіп, зейнетке 
шыққанша 30 жылға жуық қажымай-
талмай еңбек етті. Бұған дейін Ұлы Отан 
соғысына қатысушы, партия қызметкері, 
шаруашылық ұйымдастырушысы ре-
тін де облысқа белгілі болған Жəкең-
нің нағыз атақ даңққа бөленген, 
республикаға, айта берсе, бұрынғы 
Одаққа белгілі болған кезеңі осы 
Шіркейлі кеңшарын басқарған жеңісті, 
жемісті жылдары.   

Жаңабай Азаматов егін 
шаруашылығының агротехникасын, 
өнімділігін, сапасын ең жоғары сатыға 
көтерген кісі, сол жылдары өнімділігі 
ауданда, облыста бірінші орын алып 
жүретін, күзгі егін орағын да бірінші 
болып аяқтайтын, бұл əрине ол кісінің 
еңбек ұйымдастыру əдістеріне, егін 
орағына қатысушыларға жағдай жа-
сауына, білікті өндіріс жетекшілерін 
тəрбиелеуіне, өзі сенетін, ел сенетін асқан 
жауапкершілікті кадр тəрбиелеуіне бай-
ланысты еді. Күріш дақылының агротех-
никасы дұрыс сақталса, суы жеткілікті 
болса, күрішшісі мықты болып, дақылды 
балаша мəпелесе, техникасы сайлы бо-
лып, төкпей-шашпай, ысырап қылмай 
дер кезінде жинап ала алса, ең жоғары 

өнім беретіндігін дəлелдеген де Жəкең. 
Сол кездерде жеке звенолар, жеке 
диқандар ғана емес, бүкіл бригада бо-
лып күріштіктің əр гектарынан 65 цент-
нерге дейін өнім алып жүрді. Халықта 
«Ер елді көтереді, ел ерді көтереді» де-
ген сөз бар ғой. Жаңабай Азаматов ты-
нымсыз еңбегімен елін көтерсе, елі 
Жəкеңді көтерді. СССР Жоғарғы Кеңесі 
Президиумы 1976 жылы 11 ақпандағы 
Жарлығымен Шіркейлі кеңшарын ауыл 
шаруашылығы өндірісін дамытудағы 
жəне егіншілік пен мал шаруашылығы 
өнім дерін өндіру мен мемлекетке сату-
дағы тоғызыншы бесжылдық жоспарын 
орындаудағы табыстары үшін «Еңбек 
Қызыл Ту» орденімен марапаттады. 

Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің, Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының жəне Қазақ ССР Ми-
нистрлер Кеңесінің қаулысы бойын-
ша бесжылдықтың тапсырмаларын 
орындаудағы жоғары көрсеткіштері 

үшін «Шіркейлі» кеңшары Қазақстан 
Республикасының Алтын Құрмет 
Кітабына жазылды. 

Көптеген еңбек адамдары ор-
ден, медальдармен марапаттал-
са, Шіркейліден бірнеше Қазақ ССР 
Жоғарғы Кеңесінің депутаттары, съезд 
делегаттары шықты. Еңбек адамының 
дəрежеге жетіп, биікке көтерілуі оңай 
емес, КПСС ХХІҮ съезінің делегаты 
Орынкүл Сүлейменованың, Социалистік 
Еңбек Ері Балдырған Мұстапаеваның, 
Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің депутат-
тары Қызкенже Пірішева, Қыдырқожа 
Майлықожаев, Бексұлу Синаевалардың 
жанкешті, адал еңбектерінің жемісі, 
нəтижесі. 

Үнемі күріш егумен айналысқан 
Балдырған Мұстапаеваға бір жылы мал 
азығының маңызына байланысты жүгері 
егу тапсырылды. Сол жылы Балдырған 
күріштен қандай жоғары өнім алса, 
жүгеріден де сондай жоғары өнім алып 
берді. 

Ж.Азаматовтың тəрбиесінен өткен 
Төлеу Қарабөпеев, Нұрылда Нақыпов, 
Отызбай Исабаев, Марат Сақтапов, Аб-
бас Камалатдин кейін кеңшар директор-
лары болып қызмет атқарса, Кеңес Бо-
шайбеков облыстық «Казсельхозтехни-
ка» мекемесін басқарды. 

Жəкең Шіркейлі ауылының игі 
істерін, атқарып жатқан кеңшар 
еңбеккерлерінің ерен еңбектері мен 
тұрмыс тіршілігін кітапқа жазып кетті, 
Алматы «Қайнар» баспасынан 1977 
жылы «Шіркейлі» кеңшары кітабы бо-
лып басылып шықты. 

Сол кезде жұмыс ұйымдастыру əдісі, 
дəстүрі бойынша көктемгі егіс, күзгі егін 
жинау, мал төлдету, төрт түлік мал-
ды жайлауға көшіру сияқты науқандық 
жұмыстарға əр шаруашылыққа ау-
даннан өкілдер жіберілетін. Сондай 
бір егін науқанында аудандық пар-
тия комитетінің бірінші хатшысы 
Қонысбек Қазантаев мені аудандық 
комсомол комитетінің бірінші хатшы-
сы, аудандық партия комитетінің бюро 
мүшесі ретінде осы Шіркейлі ауылы-
на өкіл етіп жіберді. Қазір ойланып от-
ырсам бұл кездейсоқтық емес екен, мені 
Жəкеңнен жұмыс үйренсін, шынықсын, 
шыңдалсын деген Қонекеңнің шешімі 
екен. 

Осылайша мен 3 жыл бойы көктемгі 
егіс, мал азығын дайындау, күзгі егін 
жинау науқандарына қатысып, Жаңабай 
Азаматовтың мектебінен өттім. Осы 
үйренген тəжірбием менің өміріме ру-
хани азық болды, кейін аудандық 
кеңес атқару комитетінің төрағасы, ау-
дан əкімі болған кездерімде үлкен 
көмек, өмір тəжірибесі үлгі болды. Ол 
кісінің əдебиетті, тарихты, шариғат 
шежірелерін білуі мені таң қалдырды. 
Жəкең білікті басшы болумен қатар 

көп білетін, ескілікті əңгімелерді, 
шежірелерді көкірегіне көп тоқыған, 
əдебиет пен өнерді түсінетін, сөзге ше-
шен, өзі де өлең жазатын, арабша оқи, 
жаза алатын жайсаң жан еді. Уақыт бо-
лып жатса Жəкең Абай өлеңдерін, да-
стандарын жатқа оқитын, кейбір 
жарияланбаған, басылымдарда жоқ 
өлеңдерін жатқа айтқанда, ол өлеңдерді 
қайдан тауып алғанын, қалай ұмытып 
қалмай айтатынын ешқандай ақыл-
ойыма сыйдыра алмай отыратынмын. 
Жұмыс арасында кездескенде əртүрлі 
тақырыптарда əңгіме ағытылады, 
Жəкең діни жағынан да өте сауатты 
кісі еді, шариғаттан əңгіме қозғайтын, 
шежірелер тарқатылады, пайғамбарлар, 
сақабалар, əулие-əмбиелер, билер, ба-
тырлар жөнінде шытырман оқиғалы мен 
өмірде естіп-білмеген жайларды айтып 
беретін. 

Ол кісінің Мағжан Жұмабаевтың 
өмірі мен шығармашылығы туралы (ол 

кезде бұл кісілер туралы деректер аз 
болатын) жетік білетіндігі, өлеңдерін 
жатқа айтатындығы бір төбе болатын. 

Осындай ұзақ жылғы қажырлы 
еңбегі, ұйымдастырушылық қабілеті 
жоғары бағаланып Жаңабай Азама-
тов Ұлы Отан соғысына қатысқаны 
үшін алған орден, медальдарынан 
басқа, бейбіт өмірдегі ерен еңбегінің 
арқасында 2 мəрте Ленин, «Октябрь 
Революциясы», «Еңбек Қызыл Ту», 
«Құрмет белгісі» ордендерімен, бірнеше 
медальдармен, көптеген Құрмет гра-
моталарымен марапатталды, КПСС 
ХХІІ съезіне делегат болып қатысты. 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Назарбаевтың Жарлығымен Қазақстан 
Республикасының Құрмет грамотасы-
мен де марапатталды.  

Жаңабай Азаматов жоғарыда 
жазылғандай тек қана ауыл 
шаруашылығының білгірі, талантты 
ұйымдастырушысы ғана емес, үлкен 
отбасының ұйытқысы, асыл жар, ардақты 
əке, ақылгөй ата болды. Əсия апамызбен 
11 бала тəрбиеледі, бəріне жоғары білім 
алып берді, олардың ішінде ғалым да, аг-
роном да, инженер-механик те, мұғалім 
де бар, əрқайсысының өз отбасылары 
бар. Олардан Жəкеңнің жүздеген неме-
ре, шөберелері өсіп келеді. 

Жəкең «Шіркейлі» кеңшарын 
70 жасқа келгенше басқарып, 1983 
жылы құрметті еңбек демалысына 
шыққанда да үйде қарап отырған жоқ, 
шаруашылықты басқарған кезде, елдің 
өміріне қалай араласса, солай арала-
сып тұрды, ауыл тұрғындары сол баяғы 
қалпында Жəкеңмен ақылдасып отыр-
ды. Жəкең тек қана Шіркейлі ауылы 
ғана емес, бүкіл ауданның ақылшысы 
еді. Кеңшарлардың егін егетін жерлерін, 
су жеткізетін каналдарын, реттелетін 
тоспаларын жатқа білетін, кейінгі 
шаруашылық басқаратын інілеріне 
ақыл-кеңесін айтып отыратын.        

Жəкеңнің айрықша айтатын тағы 
бір қасиеті – дүние қумайтын, өзіне, ба-
лаларына артық жағдай жасауды талап 
етпейтін. 

Мен ауданды басқарып тұрғанда ба-
рып сəлем беріп жүргенде, бірде-бір рет 
жеке өзіне жағдай жасау туралы, бол-
маса, балаларын қызметке қою туралы 
өтініш айтқан емес. Оның есесіне аудан 
ахуалы туралы сұрастырып, назар ау-
даратын күрделі бағыттарды айтып от-
ыратын, төрт түлік малдан айырылып 
қалмауды тапсыратын, əсіресе Сырдария 
өзенінің 2 жағын жалғастырып тұратын 
көпірдің жағдайын көп сұрайтын. Күш 
қуаты бар кезде 80 жасқа толған мерей-
тойын өткіздік, бүкіл облыс орталығы, 
аудан-аудандардан Жəкеңнің заманда-
старын шақырдық, үлкен мереке болып 
атап өтілді.

2013 жылдың 20 сəуірінде Облыстық 

«Ұрпақтан ұрпаққа» қоғамдық бірлестігі 
мен Сырдария ауданы əкімшілігінің 
ұйымдастыруымен соғыс жəне еңбек 
ардагері Жаңабай Азаматовтың 
туғанына 100 жыл толуы Тереңөзек 
кентінде үлкен салтанатпен атап өтілді. 
Кент орталығындағы Мəдениет үйінде 
өткен тəрбиелік мəні зор танымдық-
тəжірибелік конференцияға облыстық 
ардагерлер кеңесінен, кезінде Жəкеңмен 
əріптес болған шаруашылық басшыла-
ры, Сырдария ауданының барлық елді 
мекендерінен Жəкеңді білетін ардагер-
лер, тəрбиесін көрген шəкірттері, жа-
стар, Жəкеңнің балалары, немерелері, 
шөберелері қатысты. Жоғары деңгейде 
дайындалған əдеби-музыкалық 
композиция, аудандық мұражай 
қызметкерлерінің ұйымдастыруымен 
Ж.Азаматовтың өмірі мен қызметіне 
арналған көрме қатысушылардың 
көңілінен шықты. Жəкеңнің Шіркейлі 
кеңшарында директор болып қызмет 

істеп жүргенде түсірілген деректі фильм, 
үлкен танымдық маңызы зор іс-шаралар 
болып өтті. Жакең туралы мəліметтер 
енгізілген «Аңыз, абыз адам» атты кітап 
та тап сол күні Алматыдан келіп үлгіріп, 
жиынға қатысушыларға таратылып 
берілді. Конференция қорытындысымен 
қабылданған ұсынымдардағы Жаңабай 
Азаматов туралы өз алдына бөлек жинақ 
шығару жөніндегі ұсыныс қолдау та-
уып, осы ұйымдастырылған еске алу 
шараларындағы жасалған баяндама, 
айтылған естеліктер, ұсыныс-пікірлер 
толығымен жинақталып, тағы да 
Жаңабай Азаматовтың өмірі мен қызметі 
туралы деректер қосылып «Құдірет пен 
қасиет» атты кітап басылып шықты.    

Жаңабай Азаматов өзі де, сөзі 
де, өмір жолы да ауылдастары үшін 
сарқылмас шежіре еді. Жəкең – сыртқа 
айбат, ел ісінің берекесі мен бірлігі еді, 
онан тəрбие алмаған адам Шіркейліде 
кемде-кем. Бірақ ел үшін аянбай еңбек 
еткен асыл азаматтың атын ел есінде 
мəңгілікке қалдыру жөнінде ешқандай 
іс жасалынбады. «Өлі разы болмай, 
тірі байымайды» деген халық нақылын 
ескерсек биылғы Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңіске 70 жыл толуы аталып өтіп 
отырған тарихи кезеңде дүниеден 
өткеніне 19 жыл болған соғыс, партия, 
ауыл шаруашылығы саласының ардагері 
Жаңабай Шөкенұлы Азаматовтың есімі 
оның кіндік қаны тамған, қиын кезеңде 
басқарып еңбегі сіңген Шіркейлі ауылы-
на берілсе нағыз əділетті, сауапты іс бо-
лар еді. Жəкеңнің көзін көрген ардагер-
лер, тəрбиесін алған шəкірттері, жалпы 
ауылдастары, жас ұрпақ бұл ұсынысты 
қолдайды деп сенеміз. Жакеңнің 
бірнеше ауданда, бірнеше ірі мекеме-
лерде, Қызылорда қаласында, Тереңөзек 
кентінде жұмыс атқарғанын ескерсек, 
есімін мəңгілікке қалдыруды осы жер-
лерде де ұйымдастыруға болар еді, бірақ 
қоғамдық пікірді зерттегенімізде ең 
лайықтысы өзінің туған, еңбек еткен ау-
ылы, өйткені Сыр елінің əрбір ауданын-
да Жаңабай Азаматов сияқты ардақты 
ардагерлердің есімдері өздері туған жəне 
басқарған ауылдарына берілген əділетті 
оң шешілген тəжірибе жеткілікті. 

Алмагүл БОЖАНОВА,
«Ұрпақтан ұрпаққа» қоғамдық 

бірлестігінің төрағасы.

ӨÍÅÃÅËІ ІÑ, 
ІÇÃІËІÊÒІ ІÇ

Соғыс басталғанда небəрі 16 жастағы Ысқақ Нұржанов 
жұртпен бірге «Бəрі де майдан үшін» деп таңның атысы, 
күннің батысы бел жазбай еңбек етті. Тылдағы ауыр еңбекке 
кірісті. Туған ауылы Тереңөзектегі тыл еңбегінің бар жүгі 
Ысқақтай бозбалалардың мойнына түсті. Атан түйе көтермес 
ауыртпалықты мойымай көтеріп, майдан үшін абыроймен 
еңбек етті. Тылдағы еңбек майданында жүрген Ысқақ он 
сегізге толғанына үш ай өткенде, яғни, 1943 жылдың наурыз 
айында Тереңөзек əскери комиссариатынан əскерге шақырту 
алды.

Жас жауынгер сонау Қиыр Шығыста жүріп жатқан 
майданға аттанды. Забайкалье майданының 649-атқыштар 
полкінің 2-ші батальонындағы 2 взвод қатарында қанды 
ұрысқа кірді. Қаруластарымен бірге талай қанды жорықтарда 
шайқасып, жеңісті жақындатуға күш-жігерін салды. Кезекті 
ұрыстың бірінде Ысқақ Нұржанов жау оғынан жараланып, 
əскери госпитальге түсті, айыққан соң тағы да майданға аттан-
ды. Сұрапыл шайқастарда ержүректігімен көзге түскен Ысқақ 
Нұржановтың батырлығы бағаланып, II дəрежелі Отан соғысы 
орденімен марапатталды. 

Соғыс жылдарында Ысқақ Нұржанов аға сержант əскери 
атағын алды. Отанын жаудан азат етіп, жеңіс күнін майдан да-
ласында тойлады. Ерлердің ерен ерлігінің арқасында ғана жау 
жеңіліп, жеңіс орнағанымен, қауіп бұлты толық сейілмеген еді. 
Ысқақ Нұржанов секілді жауынгерлерге шекараны қорғау тап-
сырылды, соғыстан кейін екі жыл бойы ел шебін күзетті. Отан 

алдындағы бұл істі де абырой-ерлікпен өтеп, туған жеріне 1950 
жылы оралады.

Туған ауылы Тереңөзек ауданына қарасты Аламесек-
ке аман-есен жеңіспен оралған Ысқақ білім алсам дейтін 
арманының орындалар сəті келгенін сезді. Өңірі ерлігін 
əйгілеген орден-медалға толы жас жауынгер Қазалы 
ауылшаруашылық техникумы механицазия бөліміне оқуға 
түсіп, зоотехник мамандығы бойынша оқып, білім алды. Тех-
никумды бітіре сала жұмысқа кірісіп кетті. Елге оралған 
жылы үйлі-баранды болып, Дəмедей асыл жар сүйіп, шаңырақ 
көтерген Ысқақ 1966 жылға дейін кіндік қаны тамған Аламе-
секте қызмет етті.

1966 жылы жаңадан құрылған “Жаңадария” кеңшарының 
аяғынан тұрып кетуіне атсалысты. Шаруашылыққа жан-жақтан 
үздік мамандар жұмысқа тартылды. Отбасымен Жаңадарияға 
қоныс аударды. Шаруашылық қоймасы меңгерушілігінен бас-
тап, ферма басшысы жəне басқа саладағы қызметтерді абы-
роймен атқарды. Еңбек майданында да көзге түсіп, медальмен 
марапатталды. Құрметті демалысқа шыққан соң Жаңадария 
ауылдық ардагерлер ұйымының төрағасы қызметін атқарды. 
Аяулы жары Дəме екеуі бес ұл, бір қыз өсіріп, ұлын ұяға, 
қызын қияға қондырды. Өнегелі де шежіре қарттыққа жеткен 
Ысқақ ақсақал 2008 жылы, 83 жасында дүниеден өтті.

2005 жылы майдангердің көзі тірісінде ауыл іргесінен 
Ысқақ Нұржанов атындағы саябақ ашылды. 

Гүлназ АҚБЕНБЕТОВА.

ЕЛІНЕ ЕЛЕУЛІ АРДАГЕР

Биыл барша əлем халқын дүр 
сілкіндіріп, көптеген мемлекетке қасірет 
əкелген екінші дүниежүзілік соғыстың 
аяқталғанына 70 жыл толып отыр. Сол 
сұм соғыс қаншама адамды балаларынан, 
бауырларынан, жарынан айырды. Тепсе 
темір үзетін азаматтарымыз мүгедек бо-
лып оралды, ал қаншама боздақтарымыз 
сол майдан далаларында із-түссіз кетті. 
Олардың кейбірінен күні бүгінге дейін 
еш хабар жоқ. 

Неміс фашистері бейбіт өмір 
сүріп жатқан елімізге зұлымдықпен 
ашқан соғысқа барша Кеңестер Одағы 
халқымен бірге қазақстандықтар да 
қатысты. Оның ішінде, бес мыңға жуық 
қармақшылық азамат елімізді жаудан 
азат етуге атсалысып, оның тең жар-
тысына жуығы қаза болды. Міне, сон-
дай жауынгер жерлестеріміздің бірі Ұлы 
Отан соғысының ардагері, бар сана-
лы ғұмырын шəкірт тəрбиелеуге арнап, 
көптеген ауыл жастарының өмірден өз 
орындарын табуына жол ашқан ұлағатты 
ұстаз Бекбан Боранбаев. 

Қарапайым қазақ ауылындағы ша-
руа отбасында туып, қазақи тəрбие 
көріп өскен Бекбан ағайымыз өсе келе 
білімге, оның ішінде математикаға деген 
құштарлығының, зеректігінің арқасында 
мектеп басшылығының ұйғарымымен 
18 жасында ауыл мектебіне бастау-

ыш сынып мұғалімі болып қабылданып, 
оқушыларға сабақ береді. Еліміздің баты-
сында соғыс өрті тұтанған уақытта Бекбан 
ағай елімізді жаудан қорғауға жерлестерімен 
бірге аттанады. Бұл 1942 жыл болатын. 

Бекбан ағай батыс майданын-
да зеңбірекші, содан соң байланыс-
шы болыпты. Ресей, Украина, Белорус-
сия елдерінің көптеген қалалары мен 
селоларын неміс басқыншыларынан 

азат етуге қатысты. Ерліктері үшін 
«Қызыл Жұлдыз», «І дəрежелі Ұлы Отан 
соғысы» ордендерімен, сонымен қатар 
«Жауынгерлік ерлігі үшін», «1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғысында Гер-
манияны жеңгені үшін» жəне «1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңіске 20, 30, 40 жыл», «КСРО Қарулы 
Күштеріне 50, 60 жыл» медальдары-
мен марапатталса, соғыстан кейінгі 
жылдардағы шəкірт тəрбиелеудегі елеулі 
еңбектері үшін аудандық, облыстық 
партия комитеттерінің жəне салалық 
басқармалардың Құрмет грамотала-
рына, Алғыстарына, «Еңбек ардагері» 
төсбелгісіне ие болды. 

Осындай жаны жайсаң, көкірегі 
кең, ұлағатты ұстазымыз 1986 жылы 
дүниеден озды. Бірақ оның бізге, яғни 
шəкірттеріне айтқан ақылы мен берген 
дəрістері əрбіріміздің жүрегімізде мəңгі 
сақталуда. 

Соғыста елін қорғап, еңбек майда-
нында талайлардың үлкен өмірге қанат 
қағып, туған елінің өсіп-өркендеуі жо-
лында еңбек етуіне қамқор болған 
ағамыздың есімін ардақтау мақсатында 
игі шаралар іске асырылса құба-құп бо-
лар еді. 

Совет РОМАНҚҰЛОВ,
шəкірті, «ҚР Білім беру ісінің 

үздігі». 

АЗАМАТ ЕДІ АРДАҚТЫ

Атам Бекеев Алмаш 1915 жылы 
Қазалы уезінің Ақирек елді мекенінде 
кедей-шаруаның отбасында дүниеге 
келіп, алдымен ауыл молдасынан 
діни сауатын ашады. Содан соң Арал 
қаласындағы 7 жылдық мектепті бітіріп, 
1931 жылдан бастап еңбекке арала-
сады. 1931-1937 жылдар аралығында 
қабылдаушы, есепші жұмыстарын атқара 
жүріп, етінің тірілігінен Астраханьдағы 
бухгалтерлік курсты оқып алады, орыс, 
араб тілдерін еркін меңгеріп, көргенде 
көз тоятындай етіп, көркем жаза білген. 
1937 жылдың қыркүйегінде Қызыл əскер 
қатарына алынған атам 1940 жылдың 
қазан айына дейін Украин ССР-нің Ново-
Мирополь қаласында №796 атқыштар 
батальонының №28 бөлімшесінде теле-
графист болып, əскери қызметін өтеген. 
Əскери міндетін атқару барысында 1939 
жылдың мамыр-қыркүйек айларын-
да Халха өзенінің жағасында Квантун 
армиясымен болған ұрысқа қатысып, 
соғыс ісіне машықтанады. Əскерден елге 
оралып, еңбекке араласа бастағанына 5 
ай өтпей жатып, Ұлы Отан соғысы баста-
лады. Атам 1941 жылдың 17 шілдесінде 
Қызыл Армия қатарына қайта 
шақырылып, Қиыр Шығыс майданы ар-
мия штабында алдымен байланысшы-
телефонист, кейін сауаттылығы себепті 

аға писарь қызметін атқарған. 1945 
жылдың қыркүйегі мен 1946 жылдың 
маусымы арасында Забайкалье-Амур 
əскери округының телеграф-құрылыс 
ротасының іс басқарушысы болған. Ұлы 
жеңіске қосқан үлесі үшін көптеген ор-
ден, медальдармен марапатталған. 

Туған жерге оралған 1946 жыл-
дан зейнеткерлікке шыққан 1986 жыл 
аралығында Арал аудандық партия 
комитетінің бөлім меңгерушісі, Аралтұз 
комбинатының цех бастығы, Арал 
балықшылар тұтыну қоғамының сау-
да бөлімінің басшысы, Арал аудандық 
атқару комитетінің хатшысы, Арал 
аудандық жоспарлау комиссиясының 
төрағасы, қалалық тұрмыс қажетін 
өтеу комбинатының директоры, еңбек 
жолының соңғы 20 жылында нан зау-
ытында бас есепші қызметтерін абы-
роймен атқарған екен. Ол алты бала 
тəрбиелеп, олардан 9 немере сүйді. Ба-
лаларын адал кəсіппен несібе табуға 
үйреткен, ол мақсатына жетті де. 

Əкемнің айтуынша, атам өзі жай-
лы көп айтпайтын кісі екен. Əкем өз 
əкесі жайында өзгелерден естігенін ай-
тады. Сосын атам əр жылғы 9 мамыр 
қарсаңында соғысқа өзінен бұрын алы-
нып, жерленген жері де белгісіз бо-
лып қаза тапқан туған ағасы Қалиға 

жəне өзімен бірге соғысқа аттанып, 
ұрыс даласында опат болған немесе 
елге оралғаннан кейін қайтыс болған 
қаруластарын еске алып, олардың ру-
хына дұға бағыштайды екен. Бұл 
мақтанарлық қасиет емес пе?

Нұрилла АЛМАШОВА.
Арал қаласы.

ҚАРУЛАСТАРЫН ЕСКЕ АЛАТЫН
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Мақаланы бұлай атауыма себеп болған 

соғыс кезінде, бала күнімде өзім куә 
болған оқиғалар еді. Соғыс және жетім 
деген екі сөз айтарымның арқауы болды. 
Соғыс адамдарды  қайрап батылдыққа  
баулыса,  әйелдер мен балаларды  қайғыға 
батырды. Ал жетім сөзі сай-сүйегіңді 
сырқыратып жүйкеңді тоздырары анық. 
Соғыс – миллиондаған адамның өмірін 
қиып, қисапсыз шығын әкелетін,  барды 
жоқ ететін, тіріні жылататын, жетімді ерте 
есейтетін пенделердің өздеріне өздері 
істейтін қасіреті. Мен өзімді және әйелім 
Нәзігүлді соғыс жетімдерінің қатарына 
қоса алмаушы едім. Себебі, шешелеріміз 
болды. Айтайын деп отырғаным, алақан-

дай ауылдағы 2-3 отбасының 6-7 баласы 
тұлдыр жетім болып қалды. 1942 жыл-
дың жазында 5 жасар кезім,  рулас, 
туыс, әрі көрші Есаманов Әбдікәрім аға-
мыздың әйелі Әсия үш айлық Тыныш-
тықты, 3-7 жастағы ұлы мен қызы Тай-
ман мен Қамиланы тастап, о дүниеге ат-
танып кетті. Бәрінен бұрын емшектегі 
Тыныштыққа қиын болды. Менің туған 
інім Нұржан  емшектен шықпаған, шешем 
Рахима анасыз қалған Тыныштықты  еміз-
ді. Осындай күйзелістің үстіне өлген  
әйе лінің қырқына жетпей, шешесіз үш 
баланың тірегі әкесі Әбдікәрімге соғысқа 
шақыру келді. Бұны көре сала көкем 
Көштай (ол кезде колхоз бригадирі болып 
істейтін) ауылдық кеңеске жүгіреді. Ау-
ылдық кеңес төрағасы Әнафия Дәр ме нов 
өзінің дәрменсіз екенін айтады. Кө кем 
Те реңөзектегі аудандық соғыс ко мис са-
риатына барып: «соғысқа мені ал, анау 
тұл дыр үш жетімді кімге қалдырады?» 
дейді.

Соғыс комиссары: “Жолдас  Көштай 
Ташкеев, бұл – соғыс! Егініңді жинап, 
мемлекетке тездетіп өткіз, қараша айында 
өзің де соғысқа алынасың” дейді. Бұл 1942 
жылдың тамыз айы екен. Осыдан 4-5 ай 
бұрын шешесіз қалған 6-8 жастағы Рәш 
пен Әбдірдің әкесі Жұмабай да соғысқа 
кеткен-ді. 

Көкем Тәшкеев Көштай 1899 жылы 
туылған. Кішіпейіл, адал, біреуге болсын 
деп тұратын қайырымды кісі болыпты. 
Әкем Мәскеу түбінен жауды түре қуып, 
ауыр минометтерін сүйреп, 30-40 градус 
аязда ұйқысыз, аш 7 ай қиындықты же-
ңіп,  Ресейдің Новогород облысының 
Ста рый Русь қаласының шығысында 30 
шақырым жердегі қырғын соғыста қа-
сын дағыларымен бірге мәңгілікке көз 
жұмыпты. Ол жерде  әрбір 4-5 шақырым 
сайын қоршалған бейіт. Бейіт деуге де 
келмейді. Мемориалды тақта, өлгендердің 
аттары жазылған. Бірнеше мыңдаған адам 
аттары, есепсіз адам өлген. Денелері қай 
жерге көмілгені  белгісіз.

Менің әңгімем негізінен жетімдер 
туралы болатын. Сонымен, Жұмабайдың 
артында қалған Рәш пен Әбдір көрші-
қолаңды, туыстарды жағалап күнелтіп 
жүріп,  1947 жылы Балалар үйіне өткізілді. 
Ол детдом Жалағаштың тұсындағы  қазіргі 
үлкен көпірдің батысында  Сырдарияның  
сол жағалауында аз уақытқа тұрақтаған. 
Сол жерде жазда  менің туған бөлем  
Боқан Сүлейменов, нағашы апам Қатира 
жылқы сауып жайлауда отырады. Ойын 
баласымын. Жақын орналасқан балалар 
үйінің балаларына бардым. Солардың 
ішінен Әбдірді таныдым. Ертіп алып 
апаның үйінен  қымыз ішкізіп жібердім.

Апасы Рәш та сонда екен. Көргенім 
жоқ. Содан кейін олар Қармақшыға, 
одан әрі Сарыарқаға, Ақмолаға көше бе-
ріпті, елге 20 жылдан кейін орыстілді 
болып оралды. Тереңөзектің О.Мәлібаев 
ауылында балаларының ортасында өмір 
кешіп жатыр. Әбдікәрімнің үш баласы  
Қамила,  Тайман, Тыныштық әкесінің ту-
ған ағасы Ахметтің үйін паналайды. Ах-
мет тің өзі де  еңбек майданына алынып, 
батысқа кеткен. Шүретай әжеміз 5-6 
балаға өзі қарап қалды. Ол кісінің ұлы 
Дүйсенбай Есаманов сол кездегі МТС 
жанындағы саяси басқарма басшысы 
деген жоғары лауазымда болды. Ол 
әке мізден де 3-4 бала бар болатын. 
Кейін Тереңөзек орталығында тұрған. 
Жоғарыдағы үш жетім сол кісінің қолында 
болды. Дүйсенбай әкеміздің бір  баласы 
полковник Төлеухан көп жыл Тереңөзек, 
Қазалы, Жалағаш аудандық ішкі істер 
бөлімдерінде басшылық қызметтерде бо-
лып зейнетке шығып қазір Қызылорда 
қаласында тұрып жатыр. Ал Әбдікәрімнің 
Қамиласы бойжетіп, ерге шықты. Қазір 
өмірден өтіп кеткен оның ұрпақтары 
Қар мақшы ауданында, Тайман болса Те-
реңөзекте, кішісі Тыныштық аудандық 
ішкі істер бөлімінде қызмет атқарды, 
қазір балаларымен бірге Алматыда. Иә, 
жетімдер жетілді. «Жетім ету – Алланың 
қалауы, ал жетімсіретпеу – адамның қа-
лауы» дегендей Әл-қадіріне қарай жоқ-
жітік, жесір әйелдер қол ұшын созып, тiрi 
қалуларына себепші де болған шы ғар. Ал 
шын мәнінде  жетімдерді жебеген, жағдай 
жасаған ешкім болмады.

Уақыт бәрінің куәсі, бәрінің емшісі, 
қиындықтар ұмытылып, жара жазылып 
бұрыннан осылай сияқты көрінгенмен, 
жетімдік жара жазылмайды, тіршіліктегі 
әрбір сәт, әрбір кезең ойламаған жерден 
ойға оралады. Әділетсіздік пен теңсіздікке 
тітіркене қарайсың.  Өзінді  басқадан кем,  
төмен санайсың, ерекше бір өжеттері 
бол  маса. Жетімдік басталғанынан бас-
тап өмірінің соңына дейін ілесіп жүреді. 
Алланың қалауы осылай шығар деп мой-
ын сұнады. Адамдардан игілік жақсылық 
күтеді.

Біздің отбасына да соғыс үлкен ауырт-
палық әкелді. Әкемді інісімен, жарақты 
атын, ірі төбет ит Құтжолды жұтты. 
Әкемнің інісі Жылкелді ауданда белгілі 
қызмет атқарған сауатты кісі,  мен «папа» 
дейтінмін. Қызметке мінген атын кейін 
көкем мінді. Бірақ інісінің артынан аты 
да соғысқа алынды. Баламыз. Онша көңіл 
бөле қоймадық. Құтжолды әскерге аламыз 
дегенде қатты ренжідім. Ірі төбет ит, үстіне 
мініп жүретінмін. Итті әскерге алуға екі 
атты  адам  келді. Тұмсығына мұрындық 
кигізіп, жетектеп  сүйреп алып кетті. Екі-үш 

күннен кейін Тереңөзекте эшелонға  тиер 
кезде байлауды үзіп,  мойнындағы үш 
құлаш  шынжырымен қашып  келіп кепе-
нің үстіне шығып, қасына барған мені 
жалап,  қыңсылап көзінен жас шығарды. 
Екеуміз  құшақтасып көрісіп отырғанда 
шың жырдың ізімен қуғыншылар келіп 
Құтжолды сүйрей жөнелді. Құтжолды 
соғысқа екі рет алуы інім Нұржан екеу-
мізге қатты батты. Балалық ермегіміз, 
қуанышымыз бірге кетті. Анамызды күндіз 
көруге зармыз. Таң қараңғысымен кетіп, 
қас қарая оралады. Белі бүгіліп бір арқа 
жыңғыл отының арқалап ала келеді. Біз 
інім Нұржан екеуміз үлкен бір қап тұқым 
күріштің қажетсіздерін түр-түрімен теріп 
бөлек жинаймыз. Нантақтайдың беті тегіс, 
жармақ, күрмек «қадірлі»  қалдық ерекше 
орынға, ал  құрткесек, жепік, шөпсабан 
бөлек-бөлек жиналады. Кешқұрым  соғыс-
тан оралған қойма меңгерушісі мүгедек  
ағамыз келіп бәрін өлшеп әкетіп жатады. 
Бірде, шешем жұлдыз шыға ертерек келіп, 
“қайным-ау, мына інілерің аш отыр-ғой, 
мынау күрмегіңді тастап кетсейші”  – 
дегенде әлгі ағамыз тың тыңдағандай жан 
жағына қарап, үндеме дегендей белгі беріп, 
күрмек пен жармағын тастап шығып кетті. 
Шешем қуанғаннан шаршағанын ұмытты, 
қол диірменді құрып күрмекті тарта 
бастады. Әне-міні дегенше тартылған ұн 
електен өтіп, суға былғанып тұздалып 
тапаға түсті. Телміріп отырып талмаурап 
ұйықтап кетіппіз. Таңертең оянып, дас-
тарханның бұрышына оралған «бал та-
тыған» нанды алып жеп кешке дейін тағы 
бір қап күріш тұқымын тазалап тастадық. 
Бұл 1944 жылдың ақпан, наурыз айлары. 
Сол жылдың шілдесінде бидай пісті. 
Орақ басталды. Аңызға жақын жерден 
қырман дайындалып алаң ортасына үлкен 
бөрене қағылды. Саз топырақ қайта-
қайта сумен таптай берсе емендей қатты 
болады екен. Сол әбден тапталған алаңға 
бөренені айналдыра бау-бау бидайлар 
әкеліп жайылуда. Ортадағы бөренеге 
шыл  бы рынан байланған қара айғырға  
үл  кен домалақ тас жегілген,  үстіне мені 
отырғызып тізгінді қолыма береді. Менің 
міндетім айғырды тоқтатпай тепсініп оты-
ру. Мала тас дөңгеленіп жайылған дестенің 
үстімен жүріп отырады. Жаны мыздағы 
түп жыңғылдың басына жабылған жыр-
тық шинельдің көлеңкесінде соғыс мүге-
дегі Мұса ағамыз өрілген ұзын қай ыс 
шыпыртқымен айналып келген сайын 
тартып жібереді, бірде маған бірде ай-
ғырға тиіп жатады. Ол кезде молотилка,  
комбайн деген жоқ. Еңбек ауыр, ашпыз. 
Негізінен қорегіміз айран-шалап, сүзбе 
құрт дегендей. Соғыстың  қасіреті мол 
болды. Сонымен қатар шыдамдылыққа да, 
төзімділікке де, қиыншылықтарды жеңуге 
де  үйретті. Халық іштей шүкіршілік етті. 
Соғыс жесірлердің мойнына ауыр қамыт 
болып киілді. Тәуліктің 18-20 сағаты 
колхоз жұмысында. Айлық жоқ. Еңбек 
күн жазылады, бір айға бір пұт (16 кг) 
бидай кеусен беріледі. Тұзын молдау 
салып суға қайнатқан атала 10 адамға бір 
шағын тегеш, бесеу ара бір қасық күндік 
қорек осы болатын. 

Соғыс жетімдері әкесіз жетім, шешесіз 
жетім, нағыз жетім, тұлдыр жетім болып 
аталып жатады. Жетімдіктің қайсысы 
болса да жақсы емес. Десе де нағыз жетім 
мен тұлдыр жетімнен құдай сақтасын.

Соғыста қаза болғандарын  әр жер-
лер де мемориалдық тақтаға аты-жөндері 
жазылған, мыңдаған адам тәу етіп көзін 
сығып  өтеді. Сол төңіректе  соғыс ба-
тыр  ларының да бюстері  мрамор тақта-
лары  тұрғаны жөн сияқты. Қазір екі 
тыл ардагері бар. Олар соғыс кезінде 
тылдағы «Ерен еңбегі үшін» (1941-1945) 
Сталиннің кеудесі кескінделген медаль 
алғандар.  Көпшілік Жеңістің 70 жылдығы 
мерекесінен бастап тыл ардагері деген 
бір-ақ атау болғанын дұрыс көреді. Соғыс 
жетімдері көрген ауыртпашылық алдағы 
уақытта ақталуға тиіс. Олар да санаулы-
ақ қалды. Менің атам, (әйелім Нәзігүлдің 
әкесі) Садақ Сыдықов Арал ауданының 
тумасы, «Сапақ» станциясының бастығы 
кезінде,  1939 жылы жаз айында тұңғышы 
Нәзігүлді көріпті. Қызмет бабымен өрлеп 
портты қала Арал стансасына бастық 
болады. Соғыс басталғанда 21 жастағы 
Садақ бронь  бойынша соғысқа алынбайды. 
Соған қарамай  қатарымнан ешкім қалмай 
барады деп өзі сұранып соғысқа аттанады. 
19 жастағы әйелі Орынша тұңғышы  Нәз-
гүлімен Аралда қалады. Офицер Садақ 
Мәскеу түбінде жараланып Горький қала-
сының госпиталында 3 ай емделіп бір 
айға елге оралады. Аралдың көшесінен 
қатын-қалаш, бала-шағадан басқа ешкімді 
кездестірмеген офицер Садақ  құлазып 
үйге оралады. Әйеліне “елдесің, ағайын-
туыстың ортасындасың балаңа бас-көз 
бол, мен кеттім” деп соғысқа қайта атта-
нады. Сол кеткеннен Сталинград май-
данына қатысып хабарсыз кетті. Осы сұм 
соғыстың қасіреті әлі де  жазылып жа-
зылып та, айтылып та біткен жоқ. Менің 
бұл жазып отырғаным алақандай ауылдың  
тарихы. Ұрпақтарымыз бейбіт өмір сүрсін 
халқымыздың бірлігі мен тыныштығы 
мәңгі болсын деп тілейік, ағайын. 

Біржан КӨШТАЕВ, 
“Жалағаш ауданының құрметті 

азаматы, 
Жалағаш кенті ардагерлер 

ұйымының төрағасы. 

СОҒЫС 
ЖЕТІМДЕРІ

Сыр өңіріндегі ең байырғы өндіріс орындарының 
бірі Жосалы механикалық зауыты болатын. Болатын деп 
отырғанымның себебі, зауыт Ұлы Отан соғысынан екі жыл 
бұрын Қарсақбай мыс қорыту комбинатының автомобиль 
жөндеу шеберханасының базасында геологиялық барлау 
жұмыстарына қажетті бұрғылау станоктарын жасайтын өндіріс 
орны болып құрылады. Ұлы Отан соғысы кезінде тылдағы 
аса ірі зауыт ретінде майданға қажетті өнімдер шығарып, 
Жеңісті жақындатуға үлес қосты. Соғыс аяқталғасын бастапқы 
бағытына қайта оралып, КСРО құрамындағы ғана емес, шет 
мемлекеттерді де жабдықтап отырды. Кеңес Одағының құ-
лауымен, Қазақстандағы басқа зауыт-фабрикалар сияқты бұл 
зауыт та жұмысын тоқтатты.  Өндіріс, зауыт дегеннің не еке-
нінен мүлдем хабарсыз меншік иелерінің қолымен жартылай 
автоматтандырылған, күрделі қымбат бағалы станоктардың 
қозғалтқыштары түсті металдан жасалған бөлшектері  қолды 
болып, станоктар металл сынықтары есебінде вагондарға 
тиеліп кете барған.

1925 жылдың 10 маусымы күнгі КСРО Қорғаныс және 
Еңбек Кеңесінің қаулысымен Атбасар түсті металл тресі 
құрылды. Оған Қарсақбай комбинаты қарасты болды. Осы 
комбинатқа Қарсақбай мыс қорыту зауыты, Байқоңыр көмір 
шахталары, Жезқазған мыс және қорғасын кеніштері енген 
болатын.  1928 жылдың 19 қазаны – Қарсақбай мыс қорыту 
зауыты үшін Отанға металл берген күн болып тарихта қалды.  
Сондықтан да  отандық металлургия өндірісінің алғашқысы 
Қарсақбай зауыты саналады. Осындай өндіріс гигантының 
дамуымен жұмысшы кадрлар де  көбейіп, өсіп жетіле бастады. 
Сол кезеңдегі әкімшілік территориялық бөлінуге сәйкес  800 
мың шаршы шақырымды алып жатқан осы аймаққа Қызылорда 
округі де енген. Салынып жатқан Қарсақбай мыс қорыту 
зауытына ең жақын орналасқан теміржол стансасы Жосалы 
болғандықтан зауыт үшін қажетті станоктар, қозғалтқыштар, 
жанар-жағармайлар мен түрлі жүктерді вагондардан түсіріп 
алып, оларды Қарсақбайға түйе және аткөліктерімен 7 күнде 
жеткізіп отырған. Қарсақбай мыс қорыту зауытын салып іске 
қосу сол кездің өлшемімен өте ауқымды және ірі құрылыс 
жұмысы болатын. Қарсақбай комбинатының директоры Иван 
Деевтің және осы комбинаттың бас  геологы – Қаныш Сәт-
паевтың  табанды түрде талап етуімен 1930 жылы Жосалы 
стансасында 300-350 автомашинасы бар ірі автобаза  және 
осы автомашиналарды жөндейтін шеберхана құрылды. Авто-
базаның мақсаты – Қарсақбайдан дайын өнімді және рудаларды 
Жосалыға  жеткізіп, одан әрі қарай теміржол арқылы жөнелтіп 
отыру.  Қ.И.Сәтпаев  Жосалыда қызмет бабымен болғанда 
Гео логия комитетінің мамандарымен кездесумен ғана шек-
телмей, жергілікті халықпен жиі жүздесіп,  құрылыс және 
кен орындарында жұмыс істеуді үйренуге үгіттеп, оларды 
оқытатын курстар, сауаттары жоқ  хат танымайтындары үшін 
сауатсыздықтан арылу (ликбез) кластарын аштырып, орасан 
еңбек жасады. Сол кездердегі газет беттеріндегі – «Сауатсыз 
жұмысшы бұрғылау жұмыстарын атқара алмайды!», «Бұрғылау 
станогы – қамшымен айдайтын мал емес!», «Сауатсыз – со-
қырдан жаман, оқы, жұмысшы қазақ!», деген ұрандардан 
кезең тынысын байқаймыз.  1930 жылы құрылған Қарсақбай 
мыс қорыту комбинатының Жосалы автобазасы және оның 
шеберханасы тоғыз жыл, «Қарағанды-Жезқазған» теміржолы 
іске қосылғанға дейін жұмыс істеп тұрды. 

КСРО түсті металлургия Халық Комиссарының 1939 
жылғы бұйрығымен автомобиль жөндеу шеберханасы тау-
кен барлау жабдықтарының қосалқы бөлшектерін жасайтын  
Жосалы механикалық зауыты болып қайта құрылды. Зауыт 

«Цветметразведка» тресінің құрамына енді. Жөндеу шебер-
ханасының зауыт болып қайта құрылуы ұлттық жұмысшы-
кадрлардың қалыптасуын жеделдетті. Дегенмен, зауыт ұжы-
мына жүктелген өндірістік міндеттерді сапалы орындауға күр-
делі жабдықтарды жасайтын станоктардың және мамандардың 
жетіспеуінен көптеген объективті қиындықтарға кезікті.  

1942 жылғы 22 қаңтар күні Мемлекеттік Қорғаныс 
Комитетінің Қаулысымен Жосалы механикалық зауытына  
«арнайы тапсырыс» – деп аталған 82 миллиметрлік шойын 
миналарын  жасау міндеті жүктелді. 1942 жылдың 6 наурызында 
КСРО түсті металлургия Халық Комиссарының бұйрығымен 
Жосалы механикалық зауытына наурыз айында 10000 дана 
шойын минасын жасап шығаруды міндеттеген. Шойын 
миналарды шығару үшін зауытта арнайы шойын құю цехын 
салу, оның технологиясын іске асыру қажеттігі туындады. 
Қысқа мерзімде шойын құятын арнайы цех ғимараты салынып, 
сағатына  үш тонналық – екі,  бес тонналық – бір вагранкалар 
(шойын балқытатын домна пешінің шағын түрі) орнатылды.  
1942 жылдың 1 сәуірінде  «арнайы тапсырманы» орындауға 
қажетті  зауытқа 13 станок жеткізіліп, іске қосылды. «Бәрі де 
майдан үшін, Бәрі де Жеңіс үшін!» деген ұранға бүкіл ұжым 
жұмылдырылды. Ер адамдар жаппай майданға алынып, олардың 
орындарын әйелдер мен жасөспірімдер басты. Өндіріске аса 
қажет деген мамандар «арнайы броньмен» зауытта қалдырылып 
отырды. Соның бірі менің әкем – Әбдіқадыр Аңсатов зауыттың 
құю цехында қалыпшы (формовщик) болып  1936 жылдан 1948 
жылға дейін еңбек еткен.

Зауыт ұжымы «арнайы тапсырманы» орындау жолындағы 
жауапкершілікті, Отан алдындағы, қоғам алдындағы борыш деп 
түсініп, күн-түн демей, еңбек етіп кейбір күндері тәулігіне 500 
дана шойын мина шығаратын деңгейге жетті.1942-жылы тоғыз 
айда 62750 дана, ал 1943-жылдың бірінші тоқсанында 23058 
дана мина жасалып, майданның алғы шебіне жөнелтілген. 
Жосалы механикалық зауытында еңбек етіп, қару-жарақ 
жасаушылар Жеңісті жақындатуға қомақты үлестері қосты. 
Жосалы механикалық зауытында жасалған әрбір мина талай 
фашисті ажал құштырды, сонысымен ондаған, бәлкім жүздеген 

Кеңес әскелерінің өмірлерін сақтады.  
Соғыс жылдарында КСРО-ның батыс аймақтарынан ста-

ноктармен бірге инженерлер және маман жұмысшы кадрлар 
келді. Солардың бірі Киевтің Микоян атындағы технологиялық 
институтының профессоры Глеб Михайлович Знаменский еді. 
Ол кісі 1941-жылдың желтоқсан айынан 1942-жылдың қараша 
айына дейін Жосалы механикалық зауының бас инженері 
қызметінде болып, «арнайы тапсырманы» орындау, өнімдерді 
жасап шығарудағы технологияны өндіріске енгізу жолында 
орасан еңбек сіңірген. Жосалы механикалық зауыты 1943 
жылдың ортасында шойын корпусты мина шығаруды тоқтатты.  
Оның себебі, бұл кез кеңестік үкіметтің күш-қуаты артып, 
жаппай шабуылға шыққан кез еді. Оның үстіне фашистердің 
шегіне бастап, Жосалы зауыты майдан шебінен қашықтаған 
болатын.

1987-92-жылдары зауытта директор қызметінде болған 
Қанатбаев Апбаздың Жосалы механикалық зауытының 50 
жылдығына байланысты  жүргізген зерттеулері нәтижесінде  
ұжымнан майданға аттанып, елге оралмағандар саны – 21 адам 
екен.  Олар: – Асанов В., Абуев Ж., Блинов Е., Бәйімбетов 
С., Восхутдинов А.,  Деникин Б., Еспембетов Т., Еркебаев К., 
Кенжебеков, Қожакеев Б., Сейімбетов, Ткаченко В., Туғанов 
М., Исмаилов Т., Боранқұлов, Симбиркин, Бодыков Н., 
Сьемщиков, Жапашев Д., Бойко Н., Самоилов. Соғыста қаза 
болған – Восхутдинов А., Деникин Б., Симбиркин, Еспембетов 
Т.,Асанов В. секілді майдангерлер ұрпақтары кейінгі бейбіт 
жылдары  өндіріс орнында әкелерінің орнын басты.

Майданнан аман-есен оралған  Языков В.А. – техникалық 
бақылау бөлімінің бастығы, Клинц К.А. – нормалаушы-
экономист, Алжаев Б – кадр бөлімінің бастығы, партком 
хатшысы,  Қаржауов Ә. – кәсіподақ комитетінің төрағасы, 
мастер, Томанов Мұрат – мастер, Терещенко Д.А. – токарь, 
Панин И.М. заңгер болып қызмет атқарды. 1970 жылы өзім 
осы заутта кәсіподақ комитетінің төрағасы қызметінде 
болғанымда Ұлы Жеңістің 25 жылдығы қарсаңында «Ешкім 
де, ешнәрсе де ұмытылмақ емес!» деген биіктігі бес метрлік 
ескерткіш-обелиск орнатып, «Олар Отанын қорғағандар» деген 
атпен Ұлы Отан соғысына қатысқандардың суреттері ілінген, 
өмірдеректері мен ерліктері жазылған тақта жасатып, «әскери 
және еңбек даңқы» бөлмесін жабдықтадық. Кейін, жоғарыда 
айтқанымдай Апбаз досым зауыттан майданға кетіп соғыста 
қаза тапқандарды іздестіріп олардың аты-жөндерін ескерткіш 
жанына жазғызып қойдыртты. Зауыт ұжымы, жұмысшылар 
ортасы – өзіндік және ерекше еңбек дәстүрі мен әкеден 
балаға жалғасқан шеберлік династиясы қалыптасқан ешбір 
жоғары оқу орны  бере алмайтын мектеп. Әрбір цех, өндіріс 
бөлімдері жоспар орындауға байланысты социалистік жарысқа 
түскені өз алдына, қабырғалық: «Станочник», «Литейщик», 
«Ремонтник», «Энергетик», «Транспортник» деген газеттер 
шығарып жарысатын. «Комсомольский прожекторда»  зауыт 
басшыларының қателіктерін сынға алатын едік. Айта берсе, 
әңгіме таусылмайды. Сол зауытта 17 жыл еңбек еткенде 
алған, көрген тәрбиені, қалған отыз жылдық еңбек ғұмырымда 
ешқандай ұжымда көрген емеспін. Ұжымдық тәрбиеге, ең-
бек тәртібіне қалыптасуға, ұлтаралық достыққа, тіпті демо-
кратияның нағыз өзі осы жұмысшылардың құқығының қорғалу 
заңдылығына қатысты  боямасыз өмірдің өзі еді.  

Сәпен АҢСАТОВ,
Еңбек ардагері, 

Қармақшы ауданының құрметті азаматы.

ЖОСАЛЫ МЕХАНИКАЛЫҚ ЗАУЫТЫ 
ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДА

Әрбір әке баласы үшін асқар тау ғой. “Жақсы әке жаман 
балаға қырық жыл азық” деген ұлағатты сөз тағы бар. Ал 
өзім әкем Әбілхайыр мен оның әкесі Үсейін атамның үлгілі 
сөздерін естіп ержеттім. Бала кезімнен-ақ «Еліңе адал бол, бір 
адамға қиянат жасама! Уәде бердің бе, орында!» деген өнегелі 
өсиеттерін ғұмыр бойы жадымда ұстадым.

Қазір жасым жетпіске жақындады. Жоғары білім алып, 
ғұмыр бойы ұстаздық еттім. Балалы-шағалы бол дым. 

Немерелерім де өсіп ержетті. Кішкентайлар саба ғынан келісімен 
«Ертегі айтып беріңізші» деп өтінеді. Сол кезде халқымыздың 
қасиетті перзенті Бауыржан ағамыздың: “Әжесінің әлдиі мен 
әкесінің ертегісін естімей өскен баладан ұлағатты адамның 
шығуы қиын” дегені есіме түседі. Содан кейін бала кезімдегі 
әкем жайында әңгімесін бастаймын. Кірпік қақпай қызыға 
тыңдайды. 

Әкем азаматтық борышын өтеуге 1938 жылы алынды. 
Әскери дайындықта жүргенде Финляндиямен соғыс басталады. 
Сол жылдары қар қалың болған көрінеді. Мұндай сәттерде 
финдер шаңғымен келіп, талай адамды жайратып кетті екен. 

– Біз оған дайын болмай шықтық. Тіпті, болмаған 
соң майдан командасы ауысып, орнына даңқты қолбасы 
К.А.Мерецков келді. Ол келісіммен жіберілген кемшіліктерді 
талқылап, тактиканы түбірінен өзгертті. Бұл негізінен дұрыс 
болып, көп ұзамай мерейіміз үстем болды. Сүйсінгеннен 
болу керек, жауынгерлердің «Ме рецков мерейімізді тасытты, 
қайтпас жаудың жүрегін жасытты» деген қанатты сөздері 

есімде қалыпты, – деп әңгімелеген еді әкем бірде.
Әкем әскери борышын аяқтауға аз қалғанда жағдай 

шиелінесе түседі. Фашистик Германия 1939 жылы Поль шаға 
соғыс  ашқан. Франция мен Англия да Германияға соғыс 
жариялады. Бұл жөнінде арнайы айтылмаса да жауынгерлер 
өздеріне құпия жолдармен әйтеуір білетін. Қайтуға дайындалып 
жүрген солдаттарға ол оңай тимеді. Үйрену, жаттығу, соғыс 
техникасының тілін, сырын білу қайта жалғасты. Дайындық 

ешқашан бәсеңдеген емес. 
Соған қарамастан, фашистік 
Германия Кеңес Одағына 
опасыздықпен шабуыл жа-
сады. Оны солдаттар 1941 
жылғы 22 маусым күні ра-
дио арқылы берілген мә-
лімдемеден білді.

Бақайшағына дейін қа-
ру ланған жау алғашқыда 
талай жерді басып алып, 
Мәскеуге дейін жетіп келді. 
Жаудың тұмсығы осы жерде 
тасқа тиді, 1942 жылдан 
шегіне бастады. 

– Соған дейін талай қарулас достарымнан айырылдым. 
Алла жар болған шығар, тірі қалдым, бұған өзім де таңмын.  
1944 жылы ақпан айында Карпат жеріндегі шабуыл кезінде 

аяғымнан жараландым да алты ай госпитальда жаттым. Же-
ңіс күнін ауруханада қарсы алдым. Сондағы жауынгерлік 
тапсырманы орындағаным үшін маған майдан командашысы, 
маршал И.С.Коневтің алғыс хаты берілді, басқа да медальдарға 
ие болдым. Мұның бәрі уақытша ғана көңіл жұбанышы екен. 
Кейін құмға төгілген судай болды ғой. Байлық мұрат, жоқтық 
ұят емес екен. Азамат бола жүріп, білімсіз болсаң ең үлкен ұят 
сол екен. Толарсақтан қан кешіп жүріп көзім осыған жетті. 
Оқыңдар, біліңдер, үйреніңдер! Байлық – бейнет, ғылым-білім 
ғұмыр бойы жаныңа серік, –  деп әкем сөзін осылай аяқтады.

Жаңақорғандық қарулас достары Мұратбай Көк көзов, 
Тұрғанбай Назаров, Ералы Белсенбаев, Нұртай Балымбетов 
елге аман-есен оралды. Ұлы Отан соғысы 1,2 дәрежелі ордендер 
және медальдармен марапатталған.

Ол кісі соғыстан екі балдақпен 1945 жылдың шілде айында 
оралды. Майданға қолдағы барын берген ел іші жүдеу еді. Әкесі 
қарт, інілері жас, не істеу керек деп ойланған да жоқ. Аудандағы 
май қабылдайтын мекеменің Төменарықтағы бөлімшесіне 
меңгеруші болып орна ласады. Бірақ, жылға жетпейтін уақыт 
ішінде соғыс салған жара асқынып кетіп жүруден қалады да, 
ғұмыр бойы мүгедектік күй кешеді. Соған қарамастан әкесіне 
қамқор болса, інілері Әбдірәшит, Әбіләй, Әләудиндерді 
оқытып, жоғары білімді азамат етіп өсірген. 

Әке тәрбиесімен өзім де ержетіп, жоғары білім алдым. Ол 
кісі 1991 жылы 75 жасында сол баяғы жарадан қайтыс болды. 
Ардақты жан нұсқаған қасиетті жолмен ұл-қыздарым мен 
немере-шөберелерімнің де оқып, білім алуына мүмкіндік жасап 
келемін. 

Зияуддин қажы ҮСЕЙІНОВ,
 ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері.

Жаңақорған ауданы.

ӘКЕМНІҢ ӘҢГІМЕСІ

Сыр бойындағы Ақболтай деген елді 
мекеннен Отан қорғауға аттанған ағала-
рымыздың бірі Сатығұл Бекжанов еді. Ол 
Тереңөзек ауданы, А.Тоқмағанбетов ауыл-
ында дүниеге келген. Арман қуған бозбаланың 
жастық шағы ел басына күн туған Ұлы Отан 
соғысына тура келді. Соғыстың алғашқы 
жылында майданға аттанып, он сегіз жасында 
елдігіміз бен ерлігімізге сын болған атақты 
Сталинград шайқасына қатысты. Елі үшін от 
кешкен Сыр перзенті қаруластарымен бірге 
әрбір шаршы метр жер үшін арпалыста жекпе-
жек ұрыста жауын жеңгенмен өзі де ес-түссіз 
құлайды. Қызыл әскер С.Бекжановтың бұл 
ерлігі майдан шебіндегі әрбір қаруласына күш-
жігер қосып аңыздай баршаға тез тарайды. 
Шайқаста алған ауыр жарақатымен Приморье 
облысының Новокузнецк қаласында 1942 

жылдың желтоқсан айына дейін емделіп, дәрігерлік кеңестің шешіміне 
сәйкес елге қайтарылады. Елген келген соң ұстаздықпен айналысып, 
Н.Крупская атындағы мектепте жас ұрпақтарды тәрбиеледі.

Әділет министрлігінің екiжылдық заң мектебін 1948 жылы бітіріп, 
сол кездегі Гурьев облысы Теңіз ауданының прокуратурасында тергеуші 
қызметіне орналасады. Өткен ғасырдың елуінші жылдары қазіргі Исатай 
ауданында прокурор, Гурьев облыстық прокуратурасында аға тергеуші, 
Маңғыстау ауданының прокуроры болып қызмет етеді. Ал 1966-1986 
жылдар аралығында үзбестен Мақат аудандық сотының төрағасы қызметін 
абыроймен атқарды. Тоқсаныншы жылдардың соңында Мақат ауданының 
құрметті азаматы атағына ие болған Сатығұл Бекжанов әр уақытта жас 
мамандарға “әділқазы жамандық пен жақсылықты парықтай алатын адам 
болуы керек” – деп отырады екен. Сатығұл тергеуші болып жүргенде 
Гурьев облыстық кеңесі атқару комитетінің бөлім меңгерушісі А.Ерубаевты 
мемлекет мүлкін бас пайдасына жаратқаны үшін 3 жылға соттатыпты. 
А.Ерубаев амнистияға ілініп қайтып келгесін көпшілік жиналған үлкен бір 
жиында “Сатығұл ағай, сізге көп рахмет, сіз мені дер кезінде тоқтаттыңыз, 
мен алысқа кетіп қала жаздаған екенмін” – деп өз ризашылығын білдірген 
екен. Қырық жыл бойы құқық қорғау саласында әділдігімен ел құрметіне 
бөленген С.Бекежановтың есімі Мақат кентінің бір көшесіне беріліп, 
сол ауданның сот ғимараты қабырғасында суретімен мемориалдық тақта 
қойылған.

Атырау елінде құрметке бөленген ағамыз өмірлік жолдасы ұстаз Шолпан 
Мамыраевамен бірге ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Балалары Нұрлан 
мен Асылбек ұзақ жыл құқық қорғау орындарында абыроймен жұмыс 
жасаса, қыздарының барлығы да дәрігерлік мамандықты қалаған.

С.Бекжанов “ІІ дәрежелі Ұлы Отан соғысы” ордені, “Кеңес Одағының 
маршалы Г.К.Жуков”, “Ерен еңбегі үшін” медалімен марапатталған. 
Сырдан ұшқан сұңқарды қырандай баптап, құрметтеген Маңғыстау облысы 
азаматтарына ризамыз. Сыр перзенті Сатығұл ағамызға, Сырдария ауданы 
А.Тоқмағанбетов ауылынан шыққан әділқазыға Қызылорда қаласынан 
және өз ауылынан көше аты берілсе деген ұсынысымызды ел азаматтары 
қолдайды деп ойлаймыз.

Жұмағали ЕРҒАЛИЕВ, 
ардагер ұстаз.

Жәнібек МАХАНБЕТОВ,
Сырдария аудандық табиғи өлкетану  музейінің қызметкері.

СЫРДАН ҰШҚАН 
СҰҢҚАР

Қасиетті Арал  топырағында қазақтың қаншама 
марқасқа азаматтары өсіп-өнді. Сондай асыл азамат-
тардың тізімін жайып жіберіп қарасаңыз Ұлы Отан 
соғысының ардагері, ағарту саласының саңлағы Қош-
қаров Қазыбай есіміне де көзіңіз тоқтайды. 

Сонау ұлт-азаттық көтеріліс дүреблеңінде дүние 
есігін ашқан Қазыбайдың қатарластарын құрсағы 
қабысқан аштық пен жоқтық жылдары қарсы алды. 
Олар ойнаған жоқ, еңбектің  жалына жабысып ер жетті. 

Кейде көк теңізге көзін жүздіріп тұрып, арғы  жағалауда 
бақытты өмір бар екеніне сенетін. Өмір бірақ сол 
бақыт  жағалауына желкен салып жетпесін ұқтырды. 
Жиырмасында-ақ қабырғасы қайыс, белі беріш боп 
қатқан бала «рабфак» оқуын бітіріп, Райым мектебінде 
мұғалім болды. Бәлкім, бақытқа осы жол апаратын 
шығар? Олай болмады. Отан соғысы басталып, қара 
жол қан майданға қарай ала қашты. 

Қазыбай 1942 жылы туған жердің бір уыс 
топырағын беліне түйіп соғысқа аттанды. Сол кезде ол 
Райым мектебінің директоры еді. Кірпігіңді қаққанша 
жаныңды көкке ұшыратын Әзірейілдей ысқырған оқтың 
астында, күл қылам деп тілі жалақтаған оттың үстінде 
өлім жайлы ойламайсың. Бұйрықты орындайсың, 
кеудеңді кернеген кекті дұшпаныңа атқанша алас 
ұрып, алға қарай атойлайсың. Сталинград үшін болған 
осындай сұмдық шайқаста жауынгер Қазыбайдың бөксе 
тұсынан қорғасын қадалды. Есінен танып түсті. Сонда  
оқ пен оттың ортасынан армян жігіті арқалап шығыпты. 
Егер қасқиып алға ұмтылған Қазекеңе оқ тисе, онда тіп-
тіке кеудесінен тиюге тиіс.  Ол оқ оралып келіп соққан 
снаряд жарқыншағы болатын. Сол снаряд жақынырақ 
түскенде жаныңды тәніңнен, тәніңді сүйгеніңнен бөліп 
әкетер еді.

Бірде полк  неміс қоршауында қалады. Қоршаудан 
еппен өтіп тың күшке хабар  беруді командир Қазыбайға 
тапсырып, қасына бір жауынгер қосты. Немістер итін 
абалатып, темір сым тартып тастаған сол қоршаудан 
осы екі жаужүрек еңбектеп өтіп кетті. Командир ауыр 
тапсырмаға қашанда Қазыбайды жұмсайтын, өйткені 
сенетін. Содан екеуі орман жағалап екі күн жүрді, бір 
кезде алдарынан дөңгеленіп ат арба өте берді. Бұлардың 
аяқтары әбден сал  болған, әл-дәрмені аз. Қазыбайдың 
серігі арбаға қарай тұра жүгірді. Бір-екі шақырым 
болса да арбаға аяғын  салбыратып отырып алмақ. 
Дәл осы кезде қайдан пайда болғанын кім білсін, ащы 
үні жыландай ысқырып қаңғырған снаряд төніп келе 
жатты. Қазыбай серігіне «Жат!» деп айқалай үлгерді, ол 
арбаға жетіп қалған. Сәлден кейін басын көтерсе, дәл 
алдында арбаның тертесі мен адамның сирағы айқасып 
жатыр екен...

Міне, соғыс дегенің сол, бір қарасаң барсың, 
бір қарасаң жоқсың. Жауынгерлердің өлім туралы 
ойлайтындары да сонан. Оны ойлап күтіп алғанша, 
ойламаған  жерден кездескенің жақсы әрі жеңіл. Сол 
тапсырманың соңы не болды десеңізші, тың күш 

қоршау дағы полкке жеткенде, ол жерден бірде-бір тірі 
жан таба алмапты. Сөйтіп, бір полктен Қазыбай жалғыз 
өзі қалған.

Соғыстың мұндай суық елестерін Қазекең еске 
түсіргенді онша ұната да бермепті. Бірақ соғыс зардабы 
еске түсірмей қоя ма?! 1943 жылы баяғы бөксеге қа-
далған қорғасын жарқыншақ отыз жылдан соң, 1973 
жылы Қазекеңнің табанынан тесіп шығыпты. Аз күн 
ақсаңдап жүріп, қайтадан жұмысына кірісіп кете бе-

ріпті. «Баяғы армян 
жі гітімен қазір бір кез-
дес сем ғой» деп күр-
сінгенде балалары  қол-
да рын иектеріне ті реу 
қылып, қоршалай жата 
қалысса ғана  аз-маз со-
ғыс оқиғасына со ғады 
екен.

Ал былайғы сөзде 
Қазекең көп  көсілмесе 
де тауып айтқыш, жүзі 
күлкі жамылып жүретін 
жан еді, десе де онымен 
тұз-дәмдес болған 
«Қош  қаров биязылап жай сөйлейтін, дауыс көтеріп 
кею дегенді білмейтін, би ік парасатты, адамгершілігі 
жо ғары, абзал азамат еді» дей ді байырғы журналист 
Өмірзақ Оспанов өзінің бір ес те лі гінде. 

Әскер қоршауға түсіп, оның құтылу мүмкіндігі 
аз болған жағдайда барлық құжат, наградалар жерге 
көміледі, жауға  олжа болмас үшін. Бұл соғыстың 
өз заңы шығар. Бұған қатысты айтпағымыз Қазыбай 
Қошқаровтың балалары сақтаған он екі орден-медальдің 
ішіндегі III дәрежелі «Данқ» орденін қалпына келтіруді 
сұрап қорғаныс министрлігіне хат та жазыпты. Демек, 
ол кісіде ондай да орден болған. Бірақ ол әлгіндегі 
соғыс жағдайындағы себеппен құрып кетсе керек. 

Соғыстан оралған 1946 жылдан 1957 жылға дей-
ін Бөген, Қарашалаң мектептерінде мұғалім, мектеп 
директоры, одан зейнетке шыққанша Арал қала сын-
дағы №13 мектепте ұстаздық еткен оның есімін білім 
саласында болғандар ғана емес, былайғы жұрт та қадір 
тұтады. Тарихтан  көп көрген, көп білетін ешкім жоқ. 
Тарихты сөйлетер болсаңыз, осының бәрін көзінен 
тізіп көгендеп айтып береді. Ол әсіресе, Қазекеңнің 
еңбекке деген адалдығына, елін  сүйген азаматтық 
болмысына келгенде көсіле жөнелері хақ. Сол кешегі 
тарих сөзін бүгінгінің өшпес жадында қалдыру – біздің 
замандастарымыздың  парызы. Соның бір көзі соғыс 
және еңбек ардагері, туған жерінің туын жоғары ұстаған 
атпал азамат Қазыбай Қошқаров есімін есте қалдыру 
шаралары болмақ.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

ЖАЛЫННАН ШЫҚҚАН 
ЖАН ЖАРЫҒЫ
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МӘҢГІЛІК ЕЛ

Жәлел ҚИЗАТОВ

1920 жылы Солтүстік Қазақстан облысындағы Ленин 
ауданының Алакөл ауылында дүниеге келді. Соғысқа дейін 
ауылшаруашылық техникумында оқыған, Петропавлдағы 
мұғалімдер институтын бітіріп, мектеп меңгерушісі болып 
қызмет атқарған.

1943 жылдың 28 қыркүйегі күні взвод командирі 
Ж.Қизатовқа дұшпанның Днепр жағасының оң жағынан 
бекініс жүйелеріне барлау жасау және жауынгерлерді өзеннен 
өткізетін жерлерді белгілеу тапсырылды. Олар қараңғы түнді 
жамылып қайықпен арғы бетке өтті. Алға барлаушыларды 
жіберіп, жаудың қорғаныс шептерін айқындап алғаннан кейін, 
дұшпанды жатқан жерінде қоршауға алды.

Ертеңіне фашистер танкілерін алға салып, қайта шабуылға 
шықты, бірақ ол сәтсіз аяқталды. Осындай қырғын соғыста 

командир Ж.Қизатов батылдық көрсете білді.
Днепр өзенінен өту кезіндегі ерлігі үшін аға лейтенант Ж.Қизатов 1944 

жылдың қаңтар айында Кеңес Одағының Батыры атанды.
Соғыстан кейін Қызылорда облысында басшылық қызметтер атқарды.

Мақаш БАЛМАҒАМБЕТОВ

1914 жылы Қазалы ауданындағы №17 ауылда дүниеге 
келді. Ол еңбек жолын колхозшы болудан бастады. 1943 
жылдың наурыз айынан соғысқа қатысты. Құрамында сержант 
Балмағамбетов бар рота 1943 жылдың 25 қыркүйегінде 
Днепр өзенінің жағасына келді. Түн тастай қараңғы. Өкпек 
жел соғып тұр. Мақаш жағалаудан екі қайық тауып алып, өз 
бөлімшесімен арғы бетке өте бастады. Жағалауға олардың 
үшеуі-ақ өтті. Пулеметпен қаруланған жауынгерлер жүре 
соғысып, Бородаевка қыстағына таянды. Фашистердің 
шабуылдарын тойтара отырып, олар арттағы бөлімшелердің 
өзеннен өтуіне жағдай жасады. Балмағамбетовтың бөлімшесі 
бір күнде жаудың үш рет жасаған шабуылына тойтарыс берді. 
Кешкілік тірі қалған жауынгерлерді қайтадан шабуылға 
көтеріп, Бородаевка қыстағының шетіне келіп кірді. Қолма-

қол шайқаста бір өзі бірнеше гитлершілді жайратып салды. Келесі күні 
тәулік бойы немістер біздің жауынгерлерді Днепр жағасына ығыстырып 
тастау үшін үсті-үстіне шабуыл жасаумен болды. Алайда Балмағамбетовтың 
бөлімшесі қаһармандықпен шайқасып, 20 фашисті жойып, рота келгенше өз 
бекіністерінен табан аудармады.

Ерлігі мен батылдығы, жанқиярлығы үшін 1944 жылдың 22 ақпанында 
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.

М.Балмағамбетов соғыстан кейін Қарақалпақ Республикасына қоныс 
аударды.

Петр АРТЕМОВ

1941 жылы Одесса жаяу әскерлер училищесінде курсант 
болып жүрген кезінде әскерге шақырылды. 1944 жылдың 
шілде айында атқыштар батальонының құрамында Ковеля 
қаласының батыс жағында Парагубы қыстағы маңындағы жау 
басып алған бекіністі бұзып өтуге қатысты. Батальонға Батыс 
Буг өзенінен өтіп, белгіленген алқапты дивизияның негізгі 
күші келгенше ұстап тұруға тапсырма берілген болатын.

Петр құрамында болған батальон жедел алға ұмтылып, 
Батыс Буг өзенінен өтеді де, фашистер орналасқан Забережное 
қыстағына қарай шығады. Жауынгерлер оны дивизияның 
негізгі күші келгенше ұстап тұрады.

Соғыстағы ерлігі үшін 1945 жылдың 24 наурызы күні 
батальон командирі капитан Артемов Петр Михайловичке Кеңес Одағының 
Батыры атағы беріледі. Соғыстан кейін ол Қызылорда қаласында тұрды. №46 
техникалық училищеде әскер ісі пәнінен сабақ берді.

Александр РОМАНОВ

1922 жылы Жаңақорған ауданындағы Төменарық ауылында 
туған. 1941 жылдың маусымында соғысқа алынған.

Лейтенант А.Романовтың ротасы бір соғыстың өзінде 104 
фашисті жойып, 118 немісті тұтқынға алған. Бір өзі 19 фашисті 
құртып, 15 автомашина, 15 автомат, 69 станокты пулеметті қолға 
түсірді. Батыл да өжет офицер ұрыс кезінде өзінің жеке басының 
ерлігімен жауынгерлерді жеңіске рухтандырып отырды. 
Берлин-Лихтенград майданында оның ротасы өздерінен күші 
әлдеқайда басым жаудың шабуылына 6 рет төтеп беріп, оларды 
көп шығынға ұшыратты. 1945 жылдың көктемінде Романовтың 
ротасы Тельт каналынан бірінші болып өтіп, дұшпанның 
плацдармын басып алды. Сөйтіп, жауынгерлердің кідіріссіз 
өтуіне жол ашты. Берлин көшесінде болған қиян-кескі соғыс 

кезінде ерлікпен қаза тапты. Отанға шексіз берілгендігі, ерекше ерлігі мен 
батылдығы, жауынгерлік тапсырмаларды орындаудағы ержүректігі үшін 
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.

Нағи ІЛИЯСОВ

1920 жылы Тереңөзек ауданының Қызыл Коммуна ауылында 
туған. 1933-1936 жылдары балалар үйінде тәрбиеленген. Орта 
Азия университетінің жұмысшы факультетінде оқыған. 1937 
жылы Ташкент педучилищесінің үшінші курсына түсіп, оны 
бітіргеннен кейін Жоғарғы Шыршық ауданында, ал 1941 жылы 
әскер қатарына шақырылғанға дейін Тереңөзек ауданындағы 
Жәдігер орта мектебінде мұғалім болып қызмет атқарған.

1942 жылдың қаңтар айында майданға аттанды. Жас жауынгер 
ауыр да қиян-кескі ұрыстарда шыңдала түсті. Ол Мәскеуді, 
Сталинградты қорғауға, Элистаны, Ростовты, Донбасты азат 
етуге қатысты. Мәскеуден Будапештке дейінгі жолды жүріп өтті. 
Венгрияда, Австрияда, Чехословакияда жауға қарсы соғысты. 

Ұрыстағы ерлігі мен батырлығы, Дунай өзенінен өту кезіндегі тапқырлығы 
үшін Нағи Ілиясовқа 1945 жылғы 24 наурызда Кеңес Одағының Батыры атағы 
берілді.

Соғыстан кейінгі жылдары туған жерінде жауапты қызметтер атқарды.

Иван ЖУРБА

Соғыс басталар алдында Әндіжан қаласындағы 
әскери училищеде оқыған. Кіші лейтенант И.Журба неміс 
басқыншыларына қарсы соғыста ерекше ерлік пен батылдық, 
тапқырлық танытты. Святовшина аймағында жаудың 
қорғанысын өз бөлімшесімен бұзып кіріп, олар өздерінен 
әлдеқайда күші басым жауды талқандап, жаудың қару-
жарағы сақталған қоймасын қолға түсірді. Дұшпанның қатты 
қарсыласқанына қарамастан, оның жауынгерлері Киев-Житомир 
тас жолын басып алды. Юрьевка қыстағы үшін ұрыста ол алты 
жауынгермен дұшпанның жүк автокөліктерін талқандап, жүзден 
астам фашисттің көзін жойды.

Устиновка стансасының маңында Иван Журба жаудың 
автодрезинасын қиратып, гитлершілердің жоғары және орта 

дәрежелі командирлерінен 18 адамды жер жастандырды. И.Журбаның 
бөлімшесі Трилис қыстағында өздерінен төрт есе көп солдаты бар фашистік 
бөлімшенің тас-талқанын шығарды.

Журба Иван Макаровичке 1944 жылғы 3 маусымда Кеңес Одағының 
Батыры атағы берілді.

Әнуар ӘБУТӘЛІПОВ

1923 жылы Жаңақорған ауданының “Талап” ауылында 
дүниеге келді. Әскер қатарына 1942 жылдың қазан айында 
аттанды. 1944 жылдың 24 қазанында Тисса өзенінен өту 
кезінде ерекше батылдық көрсетті. Дұшпанның қардай борап 
жауып тұрған оғына қарамастан, өзеннің оң жағына өтіп, 
барлау жүргізді. Ол рота әскерлерін қайтадан қайықпен арғы 
бетке өткізді. Ержүрек жауынгер бір сәт те тыным таппай 
өзеннің екі жағалауына 47 рет қатынап, солдаттар мен қару-
жарақты тасыды. Байланысты қалыпқа келтіру кезінде снаряд 
жарылып, жауынгерлер мінген қайық суға аударылды. Осындай 
сын сағатта тапқырлық пен батылдық көрсетіп, адамдар мен 
байланыс құралдарын аман алып қалды. Соғыс кезінде 18 
гитлершілдің көзін құртты. Оған 1944 жылдың 3 маусымында 

Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
Жеңіспен елге оралған Ә.Әбутәліпов Жаңақорған ауданындағы “Түгіскен” 

кеңшарында еңбек етті. Бейбіт өмірдегі еңбегі үшін “Ленин” орденімен, 
медальдармен наградталды.

Тәйімбет КӨМЕКБАЕВ

1903 жылы Қармақшы ауданындағы №10 ауылда туған. 1942 
жылы Қызыл армияның қатарына алынып, барлаушылар бөлімінің 
командирі болды. 1943 жылдың басында Т.Көмекбаев жерлестері 
Сарыбаев және Жарқынбаевпен бірге фашистердің штаб үйіне 
тұтқиылдан шабуыл жасап, фашистердің 12 солдаты мен екі 
офицерін тұтқындады. Познань қаласының жанында немістің 37 
солдаты мен екі офицерін қолға түсірді. 

1945 жылдың қыс айында Глестова қаласына ұрыспен бірінші 
болып кірді.

1945 жылдың 6 қаңтарында Т.Көмекбаев алғашқылардың бірі 
болып, Одер өзенінен өтіп, батыс жағалаудағы Эйрихид елді мекені 
маңындағы плацдармды ұстап тұрды. Дұшпанның бес рет жасаған 
шабуылының бетін қайтарды. Бриг қаласының маңында жаудың 
станокты пулемет тобын құртып, 60 фашистің көзін жойды, 12 

гитлершілді тұтқынға алды. 1945 жылдың 8 ақпанында Ванзен қаласы үшін 
болған ұрыста жаудың шабуылына жеті рет тойтарыс берді.

Ұрыста көрсеткен қаһармандығы үшін Тәйімбет Көмекбаев 1945 жылғы 10 
сәуірде Кеңес Одағының Батыры атағын алды.

Жақыпбек МАХАМБЕТОВ

1912 жылы Сырдария ауданында туған. 1943 жылдың 
ақпанында әскер қатарына шақырылды. 1943 жылдың 2 қазаны 
күні бөлімше құрамында қарша бораған жау оғының астында 
Днепр өзенінен өтті. Жаудың шабуылына тойтарыс бере отырып, 
өз пулеметімен 43 фашисті жайратты.

Осы жылдың он жетінші қазанында түнде Крешатник қыстағы 
үшін соғыста жаужүрек пулеметші Ж.Махамбетов 44 фашисті 
жер жастандырып, гранатамен немістің бір танкін және үш 
автомашинасын қиратты.

1944 жылы 24 ақпанда Днепр өзенінен өткен кездегі және оның 
оң жағындағы бекіністі ұстап тұрудағы ерлігі мен өжеттігі үшін 
Жақыпбек Махамбетовке Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.

Соғыстан кейінгі жылдарда бейбіт еңбекке белсене араласты, 
колхоз басқармаларының, ауылдық кеңестердің төрағасы, 

Сырдария, Тереңөзек аудандары кеңшарларында бөлімше басқарушысы болып 
қызмет атқарды.

Ерденбек НИЕТҚАЛИЕВ

1914 жылы 25 мамырда Орал облысындағы Қамысты ауылында 
дүниеге келген. Әскер қатарына алынғанша Қызылорда облысында 
түрлі салада қызмет етті. Ол әскер қатарына 1939 жылы алынады. 
Өзінің азаматтық борышын өтеп жүрген кезеңде соғыс басталады. 
Ол майдан даласында атты әскери эскадронының командирі болды. 
1945 жылы 31 қаңтар күні Польша жеріндегі Фледербон қаласы 
маңында неміс басқыншыларымен кескілескен шайқас болды. Осы 
шайқаста өзінің ерлігін паш ете білді. Сол жылы 2 ақпан күні майдан 
даласында көз жұмды. Ол бұрынғы ГДР мемлекетінің Ратценбург 
қаласындағы зиратта жерленген. Е.Ниетқалиевке 1945 жылдың 24 
наурызында Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.

Жаппасбай НҰРСЕЙІТОВ

1923 жылы Тереңөзек қонысында дүниеге келген. Майданға 
1941 жылы қыркүйекте аттанады.

Сталинград маңындағы Ахтырка қаласы үшін болған ұрыста бір 
өзі 35 фашистің көзін жойды. Сумск облысының Сарынчевка қыстағы 
маңында болған ұрыс кезінде жау траншеясына бірінші болып кіріп, 
10 фашистты құртып, үшеуін тұтқынға алды, гранатамен жаудың 
жылдам атылатын пушкасын қиратты. 1943 жылдың қыркүйегінде 
Днепр өзенінен өту кезінде Ж.Нұрсейітов отырған қайықты жағаға 50 
метрдей қалғанда жау снарядының жарықшағы тесіп жібереді. Осы 
кезде әлгі тесікті денесімен жабады. Ешқандай сескенуді білмейтін 
жауынгер үш тәулік бойы дұшпанның 13 рет жасаған шабуылына 
тойтарыс беруге қатысып, 150 гитлершілдің көзін құртты.

Ұрыстарда көрсеткен ерлігі үшін Жаппасбай Нұрсейітовке 1944 
жылы 10 ақпанда Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.

Үрмаш ТҮКТІБАЕВ

1917 жылы Қазалы ауданында туған. Әскер қатарына 1941 
жылдың 17 тамызында шақырылды. Өзінің солдаттық өмірін 
Қазақстанда жасақталған 391-ші атқыштар дивизиясы құрамында 
соғыстың алғашқы айларынан-ақ бастады. Ол әуелі пулеметші, 
кейін пулеметшілер бөлімшесінің командирі болды. 

Солтүстік-батыс майданының бас учаскесінде қанды соғыстың 
толастамағанына тәуліктен асқан. Жау әскерлері көп шығынға 
ұшырады. Осы кезде пулеметші Үрмаш өжеттікпен алға ұмтылды. 
Ол жаңбырша жауған оқтың астымен жүгіріп барып, оқ ататын 
оңтайлы жерді алды да жауды тура маңдайынан соқты. Фашистер 
пулеметшіні айналып өтіп, тұтқынға алғысы келді. Оны байқап 
қалып, оқты аямай жаудырды. Немістер жақындай түсті. Бірақ 

Үрмаш абыржыған жоқ. Патроны таусылған кезде олармен қолма-қол айқасты. 
Осы шайқаста Ү.Түктібаев ерлерше қаза тапты. Қарулас достары оны құрметпен 
Ржев қаласы алаңындағы бауырластар зиратына жерледі.

Жанқиярлық ерлігі үшін Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.

Геннадий ШЛЯПИН

1912 жылы Қазалыда қызметкердің отбасында туған. 1940 жылы 
Ташкент қаласындағы жаяу әскерлер училищесінде оқыды. 1941 
жылдың маусым айында армияға шақырылды.

Оның басқаруымен 196 гвардиялық атқыштар полкі 1944 жылдың 
22 маусымында жаудың мықты қорғаныс бекінісіне батыл шабуыл 
жасап, олардың қарсыласқанына қарамай, Заборье аумағынан қуып 
шықты. Немістердің ең маңызды тірек пункті Сиротиноны басып 
алды. Сөйтіп, Витебск-Полоцк теміржолын фашистерден кесіп 
тастайды. Дұшпанды өкшелеп қуған полк Батыс Двина өзенінен 
өтеді. Оның полкі одан әрі немістердің ізіне түсе қуып, адамдары мен 
техникасын көп шығынға ұшыратты.

Г.Ф.Шляпин Кеңес Одағының Батыры атанды.

Яков МИХАЙЛЮК

1919 жылы Қазалы стансасында туған. Ол теміржолшылар 
кәсіптік-техникалық училищесін бітірген. 1941 жылы Қызыл Армия 
қатарына шақырылған.

Ұшқыш Яков Михайлюк Курск және Орел қаласында болған 
соғыста 10-нан астам жаудың самолеттерін атып түсірген.

КСРО Жоғарғы Кеңесінің Жарлығымен 1944 жылы Яков 
Михайлович Михайлюкке Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.

Николай САМОРОКОВ

1910 жылы Перовск қаласында туылған. 1940 жылы Чкалов 
қалалық әскери комиссариатына шақырылып, әскери-авиациялық 
училищеге оқуға жіберілді. Ұлы Отан соғысы басталғанда ол жауға 
қарсы бірнеше рет ұшып та үлгірген еді.

1943 жылдың тамыз айында оның штурмовиктер тобы Старая 
Русса-Заболотно ауданындағы жаудың артиллериялық шебін жойып, 
үш артиллериялық батареяны, 5 зенит пулеметін, 1 зенит пушкасын 
қиратты. Солтүстік-Батыс, 1 және 2 Прибалтика, одан соң 1-ші 
Беларусь майдандары құрамындағы авиаполкі жауға есін тандыра 
соққы берді. Ол 100-ден астам жауынгерлік ұшу жасап, 200-ден астам 
неміс солдаты мен офицерін жойды. Паровоздарды, вагондарды, 

5 батареялық, 4 зенит зеңбірегін, басқа да көптеген жауынгерлік техникаларын 
құртып жіберді.

Соғыста көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы үшін КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының 1944 жылғы 24 қазандағы Жарлығымен ұшқыш-штурмовик, 
гвардия аға лейтенанты Николай Николаевич Самороковке Кеңес Одағының 
Батыры атағы берілді.

Владимир СЧАСТНОВ

1915 жылы Қазалы қаласында жұмысшы отбасында туған. 1942 жылы армияға 
алынған. Ол майданға тәжірибелі солдат дәрежесінде қатысты. Өйткені, ол 
бұрын Хасан көлінде Жапон самурайларына қарсы соғысты.1944 жылдың қазан 
айында гвардия сержанты басқаратын саперлер бөлімшесіне Гробных қыстағы 
ауданындағы алқапты миналар мен темір торлардан тазартып, шабуылға шығатын 
бөлімшелерге жол ашу міндеті тапсырылды. Тапсырманы орындау кезінде 

В.Счастнов 8 жерден жараланды.
Саперлерінің 3-і тірі қалды. Ол ауыр жараланғанына қарамастан 

өзі 18 минаны залалсыздандырды. Жаңадан табылған мина аяғын 
қатты зақымдады. Қанының сорғалап аққанына қарамастан, 
жауынгерлік тапсырманы толық орындады.

Қан майдандарда ерекше ерлігі және өжеттігімен ажалға қарсы 
күресіп, Отан қорғау жолында жан қиған гвардия сержанты Владимир 
Михайлович Счастновқа КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
1945 жылғы 24 наурыздағы Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры 
атағы берілді.

Иван ПОДОЛЬЦЕВ

1910 жылы Орынбор губерниясында туған. Оның әкесі 
революциялық үйірмелерге қатысқаны үшін 1910 жылдан 1918 
жылға дейін айдауда жүрді. И.Подольцевтің өзі шешесімен бірге 
ЧОН отрядында болып, Приуральедегі ақ гвардияшыларға және 
Ибрагимбектің бандасына қарсы соғысты. Ол ФЗУ-ды бітіргеннен 
кейін Қырғызстандағы “Быстровка” ауылында 1929 жылға дейін 
жұмыс істеді.

1930 жылы өз еркімен Қызыл Армия қатарында қызмет етті. 1935 
жылы Ішкі Істер Халық Комиссариатының бөлімшесіне жұмысқа 
ауысты. 1938 жылдан Қызылорда қаласында қызмет атқарып, осы 
жерден Армия қатарына шақырылды.

Ленинград және Карельск майдандарындағы соғысқа қатысты. 
Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткені үшін КСРО Жоғарғы Кеңесі 

Президиумының 1945 жылғы 24 наурыздағы Жарлығымен Иван Григорьевич 
Подольцевке Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.

Георгий КОВТУНОВ

1918 жылдың 6 мамырында Средне-Вольжск өлкесінің Ореховка 
қыстағында туған. Ата-анасымен бірге Шиеліге көшіп келіп, орта 
мектепті осы жерде бітірді. 1936 жылы Ташкенттегі В.И.Ленин 
атындағы әскери училищеге түсті. 1938 жылы Тбилиси қаласындағы 
артиллериялық факультетке ауысты.

Артиллерия дивизиясының командирі Георгий Ковтунов 
Витебск облысындағы Сиротино-Орехово ауданында жаудың мықты 
бекініс жерін талқандауда тамаша ерлік танытты. Витебск-Палоцк 
теміржолына шығар тұста жаудың қарсы шабуылының бетін қайтарып, 
олардың жолын кесті. Осындай ерліктері үшін ол жауынгерлік Қызыл 
Ту, І-дәрежелі Александр Невский ордендерімен наградталған.

Георгий Никитович Ковтунов Батыс Двина өзенінен өту кезіндегі 
жанқиярлық батырлығы үшін Кеңес Одағының Батыры атағына ие болды. 
Соғыстан кейін генерал-лейтенант Г.Ковтунов Москва қаласында қызмет атқарды.

Семен ЛАРИОНОВ

1915 жылы Татар АССР-нің Шеремшен ауылында шаруаның 
отбасында туған. 1940 жылы армия қатарында әскери борышын өтеп 
келгеннен кейін Қызылорда қаласындағы электромонтерлар курсында 
оқыды. Соғысқа барғанға дейін осы мамандық бойынша жұмыс істеді.

1945 жылдың 26 қазаны күні Гомель облысының Лоевск 
ауданындағы Шиткы қыстағының маңында ол басқарған взвод өте 
күрделі тапсырманы орындады. Қараңғы түнді жамылған взвод қайыққа 
отырды. Немістер бұларға қарай оқты жаңбырша жаудырды. Қайық 
аударылып, солдаттар жауып тұрған оққа қарамастан, зеңбіректерді 
сүйретіп, жағаға шықты. Олар жаудың пулемет бекіністерін талқандап, 
көптеген немісті жер жастандырды.

Бас әскери қолбасшының тапсырмасын бұлжытпай орындағаны 
үшін КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1943 жылғы 30 

қазандағы Жарлығымен Семен Архипович Ларионовқа Кеңес Одағының Батыры 
атағы берілді.

Иван МАХОРИН

1916 жылы Гурьев облысында туған. Соғысқа дейін 
Қарақалпақстанда тұрды. Армияға Мойнақ әскери комиссариатына 
1942 жылдың шілде айында шақырылды. Алтыншы гвардиялық 
Қызыл Тулы атқыштар дивизиясында Орталық және І Украина 
майданында соғысқа қатысты. 1943 жылдың 22 қыркүйегінде Днепр 
өзенінен өтуді бірінші болып пулеметші Иван Махорин қызмет 
ететін 25-ші атқыштар полкі бастады. Сержант өзінің пулеметі мен 
қосалқы патрондарын алып, жауынгерлерді қайыққа мінгізіп, өзеннің 
оң жағалауына аман-есен өтті. Сөйтіп, жауға қарсы оқты бұршақтай 
боратып, бөлімшелерінің өзеннен түгелдей өтуіне жол ашты.

Днепр өзенінен өту кезіндегі жанқиярлық ерлігі мен батылдығы 
үшін гвардия сержанты Иван Федорович Махорин КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының 1944 жылғы 15 қаңтардағы Жарлығымен 

Кеңес Одағының Батыры атанды.
Соғыстан кейін Қызылорда қаласында тұрды. “Қызылордастрой” тресінің 

тұрғын үй-коммуналдық мекемесінде қызмет істеді.

Александр МИН

1915 жылы Владивосток қаласында туған. Соғысқа дейін Арал 
қаласында кәріс бастауыш мектебінде мұғалім болды. 1943 жылдың 
мамыр айында Қызыл Армия қатарына алынды. Рязаньдағы жаяу 
әскерлер училищесін бітірген соң Батыс, Орталық, І Украина, І 
Беларусь майдандарында ұрысқа қатысты. Атқыштар взводы, ротасы 
мен батальонының командирі болды.

Волынск облысындағы Ковель қаласы үшін болған шайқаста ол 
басқарған батальон жауынгерлері қаһармандық ерлік көрсетті. 1944 
жылдың 9 шілдесінде дұшпанның ту сыртынан шабуыл жасады. 
Гитлершілер ұрыс даласында өліктер мен соғыс техникасын тастап, 
бет-бетіне қашты. Породубы қыстағында немістермен бетпе-бет 
айқастарға түсті. Бұл жерде де дұшпандар жеңіліс тапты. Осы жерде 
А.Мин өлімші болып ауыр жараланды.

КСРО Жоғарғы Кеңес Президиумының 1945 жылдың 25 наурыздағы 
Жарлығымен Александр Павлович Минге Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.

Біліс НҰРПЕЙІСОВ

Біліс (Плис) Нұрпейісов 1919 жылы Қызылорда облысы, 
Қазалы ауданы, Біліс өзені бойында дүниеге келеді. Еңбек жолын 
Қарақалпақстанда бастаған. 

Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Ұшқыш-штурман, 
гвардия аға лейтенанты. Соғыстың алғашқы кезеңінен бастап «Пе-
2» бомбалаушы ұшағымен немістердің шабуылдаушы әскерлерін 
бомбалауға қатысты. 1943 жылы тікелей Жоғары Бас қолбасшылықтың 
Әскери-әуе күштеріне бағынатын, алыс қашықтықты барлайтын 
2-Беларусь майданы 4-әуе армиясына қарасты 47-жеке гвардиялық 
барлау авиа полкіне қабылданған жас ұшқыш К.Дунаевский және 
атқыш-радист А.Волков үшеуі ерекше кұпия тапсырмамен бірнеше 
майдан шебі және жау қорғанысынан өтіп, Берлинді суретке түсірген. 
1944 жылы әуе полкі З-Беларусь майданының кұрамында болып, 
Неман мен Вислаға өтердегі тегеурінді шабуылдарға қатысты. 1945 

жылы наурызда ұшатын экипажға Берлин қаласы аймағындағы екі әуежайды 
барлау тапсырылды. Әуе зеңбіректерінің оқ жаудырғанына қарамастан, Нұрпейісов 
қала орталығының батыс бөлігін суретке түсіріп алды. 1945 жылы Берлин қаласы 
маңында ерлікпен қаза тапқан.

Алыс қашықтықтағы жау тылына 100 рет ұшып барып, жауынгерлік 
тапсырмаларды ойдағыдай орындауда ерлік пен батылдық көрсеткені үшін 
Б.Нұрпейісовке Үкіметтің ең жоғары наградасы – Кеңес Одағының Батыры атағы, 
Ленин ордені мен «Алтын Жұлдыз» медалі беріледі. 

Кәкім ӘБДІҚАДЫРОВ

Жауынгерлік «Даңқ»  орденінің үш дәрежесінің иегері Кәкім 
Әбдіқадыров 1920 жылы Сырдария ауданындағы №14 бекетте 
дүниеге келген. Екінші дүниежүзілік соғысқа басынан аяғына дейін 
қатысқан. Ленинград майданы құрамында Ленинград қаласын 
қорғауда 2 рет ауыр жарақат алған. Соғысты Прага қаласында 
аяқтаған. Бірнеше медальдармен марапатталған, 4 рет Жоғары Бас 
қолбасшыдан алғыс алған. Соғыстан кейін халық шаруашылығында 
еңбек еткен. 1978 жылы 1 қарашада қайтыс болған.

Бүгінде Қызылорда қаласына қарасты Белкөл кентінде 
Кәкім Әбдіқадыров атындағы көше бар. Жеңістің 70 жылдығы 
қарсаңында Бірқазан ауылында осы жерден соғысқа аттанғандарға, 
тылда еңбек еткендерге  арналған Тағзым мемориалы салынды. 
Мемориалда ерлігі үшін «Даңқ» орденінің толық иегері болған, 

соғыстан оралған соң көп жылдар бойы теміржолда жұмыс істеген, «КСРО-ның 
құрметті теміржолшысы» болған Кәкім Әбдіқадыровке арнайы тақта орнатылды. 

СЫР ЕЛІНІҢ ҚАҺАРМАН ҰЛДАРЫ
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ҚАН МАЙДАНДАҒЫ
ҚОС ҚҰРБЫ
Мына суреттегі қазақ қыздары Әнуза Жолама-

нова мен Мағмура Сәлімова қан майданға өздері 
сұранып барған. Әнуза жан жары Сейіт соғысқа кет-
кенде «артымда қарайлайтын ешкімім жоқ, ер-
азаматтармен қатар мен де қару ұстаймын» деген 
шешім қабылдапты. Ал Мағмура жасы 18-ге толған соң                                                                                                         
зенитшілердің артиллериялық полкіне алынады. Ол Киевті 
қорғаған артиллериялық полктің қыздардан құралған 
бөлімшесіне командир болған. Мағмура Сәлімова 
майдандағы құрбысы жайлы:

– От пен оқ бораған ортада кейбір жандарды жақын 
тұтасың. Жалпы соғыста қарулас, қандас, жерлес адам-
дар бір-біріне тілеулес болады. Қазалылық ефрейтор қыз 
Әнуза екеуміз қолымыз қалт етсе, елді еске алып, көңіліміз 
босайтын. Артынша жанымыз нәзік қыз екенімізді 
ұмытып, қолымызға қару алып, жігерімізді қайрай 
түсетінбіз. Екеуміз иық тірестіре жүріп, соғыстың бар 
ауыртпашылығын бірге көтердік, – деп естелік қалдырған. 

Бораған оқ пен қаулаған өртке тосқауыл болуға 
ұмтылған қос құрбы қазақ қыздарының ел басына күн 
туғанда ерлермен қатар атқа қонғанын, жауға айбын 
көрсеткенін дәлелдеді. Соғыста қыздар бөлімшесінің сна-
рядтары тимеген жау ұшақтары кемде-кем болған деседі.  

Олар алапат апаттан аман оралды. Елге келгесін 
білімдерін жетілдіріп, кәсіптерін шыңдады. Мағмура 
Қызылорда қалалық ауруханасында бас есепші болып 
еңбек етті. Әнуза партия, кеңес органдарында жұмыс 
істеді, Арал аудандық әлеуметтік қамсыздандыру бөлімін 
басқарды.  

Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан жүздеген қазақ 
қыздарының ішінен Әлия мен Мәншүктің есімі елге әйгілі болды. Жас  ұрпақ қанды қырғынға сұранып ба-
рып, ер-азаматтармен қатар ел қорғаған Мағмура мен Әнуза апаларымыздың ерлігі туралы да білуі керек.      

М.МЕРЕЙ.

Сұрапыл жылдары қаһарман жа-
уынгер атанып, туған жерге жеңіспен 
оралған гвардия аға сержанты 
Қосмағанбет Сапаровтың өмір жолы 
кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге.

Қызыр ілесіп қонған Әліқұл 
бабаның бәйбішесінен шала туған 
шақалақты тымаққа салып, керегенің 
басына іліп, үпілеп өсірген. Содан ба, 
азан шақырып койған аты Сырлыбай 
болса да  ілдебайлап жетілген баланы 
көпшілік  Ілекер атап кетеді. Сол ба-
бамыздан өз тұсының біртуары Бейіс 
атамыз туыпты. Одан өрген қос тұяқ 
Сапар мен Ақмұрат батыр тұлғалы, 
айбаттарынан арыстан ығатын нағыз 
нарқасқалар екен. Оның да себебі 
бар. Өйткені, олар батыр-әулие 
Жанқожа Нұрмұхаммедұлының 
туған жиендері еді. Қос перзент ай-
дынды Арал аймағына аты мәлім па-
луан, домбыраның құлағында ой-
найтын күйші, термеші, әнші, «сегіз 
қырлы, бір сырлы» болған кісілер 
екен. 

«Қалия» ауылының «Кіші 
Қаратүп» бағытындағы «Жетіарал» 
қыстауында Сыр өңірінің даңқты 
батыры Жанқожа батырдың туған  
жиені Сапардың қамыс қоржын 
кепесінде өмірге келген төрт 
ұлдың тұңғышын Ысқақ, екіншісін 
Қосмағанбет, одан кейінгілерін 
Сейітмағанбет (Сейтеш), Байқазақ, 
– деп азан шақырып, бәріне де ат 
қойған сол өңірдің Қыдырәлі атты 
аузы дуалы қариясы еді. Әулеттің 
бел баласы Бейістің болмысындағы 
бекзаттық қасиет үйелмелі-сүйелмелі 
немерелерінің бойына бояуы 
қанып құйыла қалғаны соншалық, 
шағаласы шулаған, бекіресі тулаған  
мына елеусіз балықшылар ауылына 
келіп-кетушілердің тіл-көзі тимесін 
деп, топырағы торқа болғыр Жанбибі 
әже бәйек боп қанатының астында 
қорғаштап жүретін. Ал, төрт ұлдың 
анасы Салиха болса, қашанғы қанына 
сіңген инабатынан ибалылығы 
төгіліп, өз қанасынан шыққан бала-
ларына жәй ғана «Әжесінің балдары-
ау» деуден әрі аса алмайтын. 

Иә, теңізшінің бұғанасы қатпаған 
тыри саржағалдары Сапар әкенің 
түйе жүн шекпенінің етегіне жар-
масып, жалаң аяқтарымен бұттары 
керіле қара қайыққа әзер асылып, көк 
теңіздің ащы суына денелері пісіп, 
дүлей дауылға қасқая қарсы жүзіп 
жетілді.  «Қалиядағы» бастауыш мек-

тептен алған төрт сыныптық білімі 
бар, он сегізге енді толған  сыптай 
ақсары бозбала Қосмағанбет 1942 
жылдың наурыз айында соғысқа 
шақыру қағазын алды. Сонда ғой, 
теңіз жағасындағы  «Қалиядан» 
өзімен қатарлас бір топ бозбалалар- 
Ыбрайымның – Өтемісі, Жұмахметтің 
– Сейітмағамбеті, Пірекештің – Әбиі, 
Балқыбайдың – Тасмағамбеті, тағы 
басқалар қаздай тізіліп, «Ақбике», 
«Кіші Қаратүп», «Үлкен Қаратүп», 
«Көктем», «Көгерту» үстімен тын-
бай жаяу жүріп отырып, табандары 
тозып Аралға жеткені. Темір жол-
да эшелонға отырып жатқанда ау-
ылдан бұларды ертіп келген, бронь-
мен соғысқа алынбай жүрген  ағасы 
Ысқақ көзіне жас алып тұрып: 
«Жолың болсын, ақ Қостайым. Бұл 
сұм соғысқа мен де барып елімді 
жау  дан қорғармын әлі. Өзіңді  әуелі 
бір Аллаһқа тапсырдым. Қалды түп 
нағашымыз Жанқожа баба, өз атамыз 
Нұржан Ишанның  рухтары желеп-
жебеп жүргей», – деп құшағына 
қысып, маңдайынан сүйген. Сол 
жылдың қазан айында отыз алты жа-
сында соғысқа алынған қайран ба-
уыры Ысқақ Сталинград, Курск  
майдандарындағы шайқастарда ер-
лік үлгісін көрсетіп, туған жерінің 
топырағы бұйырмай жат жерде 
қалды-ау...  

...Бұлар мінген эшелон салып-
ұрып қалмақтардың Элиста қала-
сына келіп бір-ақ тоқтады. Сөйтіп 
өңшең бозбала екі айлық кіші ко-
мандирлер даярлайтын жедел 
әскери жаттығудан өтті. Кіші сер-
жант Қосмағанбет алғаш рет 1942 
жылдың мамыр айында Қара теңіз 
жағалауындағы даңқты генерал 
Ватутиннің қолбасшылығындағы 
3-ші Украина майданында неміс-
фашист басқыншыларымен қоян-
қолтық соғысқа түсті.     

...1943 жыл. Румынияның Бу-
харест қаласын азат ету үшін 
кескілескен соғыс. Станокты «Мак-
сим» пулеметінің командирі сержант 
Қ.Сапаров пен қатардағы жауынгер 
Д.Бектіғалиев немістердің қаптаған 
жаяу әскерінің бетін қайтарып, екі 
жақ та бір сәт тынып қалған.

Жау шебі жақтан жөңкілген  
«Жолбарыстар» бұларға қарай  
салып-ұрып келе жатыр. Соңында 
автоматтарын кезей ұстаған немістер 
нөпірі. 

Бекіністе тұрған бұлардың жа-
нынан батальон командирі, капи-
тан Н.Скворцов жеделдетіп атысқа 
бұйрық берді.

Осы сәтте батальонның алғы 
шебінің әр жеріндегі «Максимдер» 
бір мезетте жарыса тақылдай жөнелді. 
Окопқа жақындап келіп бүктетіле 
құлаған немістердің артынан келесі 
лектері қаптап келеді. Қосмағанбет 
бетін жуған терін жеңімен бір  сүртіп 
тастап, пулемет көздегіші арқылы 
қолы гашетке қарысып, фрицтер-
ге қарай оқты жаудырып жатыр. 
Көмекшісі Досқали болса пулемет 
лентасын бұған  ыңғайлап әлек. Әні, 
жау солдаттарының қатарлары си-
реп, кері шегіне бастады. Осы кезде 
батальонның алды боп, Досқали екеуі 
станокты пулеметтерін тұтқасынан 
сүйреп, уралап алға ұмтылды. Сол  
ұрыста  қос  қыран Қосмағанбет Са-
паров пен Досқали Бектіғалиев ерек-
ше көзге түсіп, «Жауынгерлік ерлігі 
үшін» медалімен марапатталды. Иә, 
айта берсе майдан даласында неміс-
фашист басқыншыларымен жан алы-
сып, жан беріскен мұндай көріністер 
жетіп артылады. 

Жаяу әскер құрамында алғаш 
соғысқа кіргенде бөлімше командирі 
боп, одан станокты «Максим» 
пулеметінің командирі, взвод 
командирі, ал соғыстың аяғына та-
ман рота командирінің міндетін 
атқарған Қосмағанбет Сапаров Та-
ганрог, Мариуполь, Бухарест, Вен-
грия астанасы – Будапешт пен 8 ма-
мырда Австрияның астанасы – Вена 
қаласын азат етті. Әлі есінде, 9 ма-
мыр күні таң атар-атпаста бұлар Бер-
лин бағытына кезекті ұрысқа түсуге 
дайындалып жатқанда, дивизия 
командирі келіп: «Соғыс аяқталды. 
Біз Жеңіске жеттік» деп хабарла-
ды.  «Біздер қуанғанымыздан жы-
лап жіберіп, бірі бірімізді құшақтап 
құттықтап жаттық деген еді», – дейді 
соғыс ардагерінің ұлы, ішкі істер 
қызметінің запастағы полковнигі 
Әділхан Сапаров бізбен әңгімесінде. 
– Соғыстан кейін қираған қалаларды 
қалпына келтіруге қатысқан 
Қосмағанбет әке 1947 жылы туған 
жері Аралдың толқыны тулаған 
«Бөгеніне» «3-ші дәрежелі Даңқ», 
«3-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысы» 
ордендері мен Будапешт, Румыния, 
Вена қалаларын азат еткені үшін 
медальдары кеудесінде жарқырап, 

жеңіспен  оралған.
Соғыстан оралған аға сер-

жант, байырғы балықшының бала-
сы Қосмағанбет Сапаровты Арал 
аудандық партия комитеті арнау-
лы жолдамамен Түрікменстанның 
Чарджоу қаласындағы кеме 
жүргізушілерді даярлайтын бір 
жылдық курсқа жіберді. Оны 
ойдағыдай бітіріп оралған ол алғаш 
рет 1948 жылы Арал теңізінде жүзіп 
жүрген «Навага» кемесінің капита-
ны болды. Сонан соң жаңа техно-
логиямен дайындалған алып кеме 
«Калининградтың» капитаны боп, 
ауылдасы Социалистік Еңбек Ері 
Төлеген Әлімбетовпен бірге теңізден 
су маржандарын сүзді. «Стаханов-
шы», бірнеше дүркін «Коммунистік 
еңбектің екпіндісі», «Социалистік 
жарыстардың жеңімпазы» атағын 
алды. Сол жылдары екен-ау, 
шалқар теңіз төсінде жүзген алып 
балықшылар кемесінің қаһарман ка-
питаны, кешегі соғыс даласының 
батыры енді ерен еңбектің ері 
атанғаны. «Еңбек ардагері» атанып 
зейнетке шықса да жетпіс жасына 
дейін өзінің туған жері Бөген ауы-
лында жас балықшылардың ақылшы 
ұстазы болды. 

Соғыстан оралған сол 1947 
жылы Әсия Маханқызымен шаңырақ 
көтеріп, алтын асықтай алты ұл-
қыздан жиырма екі немере мен 
ондаған шөбере көрді. 

Кезінде азаматтық тұлғасы 
Арал өңіріне танымал болған соғыс 
және еңбек ардагері Қосмағанбет 
ақсақал сексен екі жасында өмірден 
озса да, оның өнегелі өмір жолы та-
рих бетінде алтын әріптермен жазы-
лып, ұрпақтар жадында мәңгілікке 
жаңғырып қалды. 

Аманкелді СУХАНБЕРЛИЕВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

ҰЗАҚ
ЖАСАҢЫЗДАР, 
МАЙДАНГЕРЛЕР!

Сұрапыл соғыстың тынғанына 
жетпіс жыл толды.  Біздің бүгінгі 
бақытымыз, болашағымыз үшін жа-
нын пида еткен аға буын өкілдерінің 
көбісі ерлікпен қаза тапты, жар 
сүймеді, ұл мен қыздың, немеренің 
қуанышты шуылын естімей кетті. 
Ал, қазір арамызда елге аман-сау 
оралған ақбасты Алатаудай болып 
жүрген жауынгер майдангерлер сап-
та жүр. Бүгінгідей мереке шеруінде 
омырауларына орден, медальдарын 
тағып, жүздері жарқырай, жадырай 
көрінеді.

Ақын Сырбай бір өлеңінде 
“Майданнан қайтқан солдаттар, 
ананың ұлын көрдің бе?” деп жүрек 
тебірентерлік шумақты төгілткенін 
оқыған сәтте көзден жас үйіріледі. 
Ақын Әбу Сәрсенбаев:

Түсіндің бе, қарағым?
Оқ ақшаға сатқан жоқ.
Тізеден кесіп аяғын
Еріккеннен ұстап жүрген жоқ,
Қолтықтағы ұзын таяғын.
Денесін оқ пәршелесе де
Ел намысын қорғап қалды.
Сен құрметте оны!
Түсіндің бе, қарағым?
Сенің келешегің үшін берді ол,
Азаттық жолында аяғын!
Бүгінгі мереке күні тоқсаннан 

асқан қарт жауынгер Бөрібай 
Құлманов, Кеңесбай Қалиев, Ыды-
рыс Қалиев, Тәнеш Оразов ағалар 
ортамызда жүр. Бұлар бейне бір 
үлкен бәйтерек секілді.

Біздер, өзіміздің бауыр басқан, 
қара шаңырақ “Сыр бойы” басы-
лымы арқылы осынау ағаларға 
жүрекжарды лебізімізді білдіргенді 
парыз тұттық. Шынайы тілек:

 – Ұзақ жасай беріңіздерші, май-
дангер ағалар!

Алтынбек ЕСЕНОВ,
Қызылордадағы “Казавтодор” 

филиалының бөлім меңгерушісі,
Асылбек БАЛТАЕВ,

облыстық “Казпошта” 
қызметкері.

Жолдасбек Нұрымов 1912 жылы Сырдария ауда-
ны, №3 ауылда дүниеге келген.  Бала кезінен ұшқыш 
болуды армандайды. Бірақ отбасының күнкөріс 
қаражаты тапшылығына байланысты ол жиырма-
сыншы жылдың соңында облыс орталығына келіп, 
депоға слесарь болып жұмысқа орналасады. Әрбір 
іске қабілетті де алғыр азамат ол жұмысты бірден- ақ 
жетік меңгеріп, абырой биігінен көріне білді. Басшы-
лары оны үш айдан кейін машиниске көмекші етіп 
қойды. Ынталы жас оны да сапалы атқара білді. Де-
генмен, ұшқыш болып аспан көгінде қалықтау оның 
бір сәт те есінен шықпай, өмірлік арманы болып қала 
берді. Сөйтіп, жүргенде БЛКЖО-ның 1931 жылғы 
тоғызыншы съезі жастарды авиацияға шақырған 
үндеу жариялады. Оны газеттен оқыған бойда Жол-
дасбек Қызылорда қалалық комсомол комитетіне 
өтініш жазды. Депо жұмысшылары жиналысының 
шешімімен оған жолдама берілді. Сөйтіп, Балашов 
қаласындағы ұшқыштар даярлайтын мектепке оқуға 
түсіп, оны 1933 жылы үздік бітірді. Мәскеуден ар-
найы келіп, ұшу техникасын тексерген мемлекеттік 
комиссия шешімімен Жолдасбек Нұрымовқа бірден 
«екінші сыныпты ұшқыш» деген мамандық дәрежесі 
берілді және осы мектепке нұсқаушы-ұшқыш етіп 
қалдыру туралы шешім қабылданды. 

1934-1935 жылдары республиканың әуе транс-
порты П-5, ПР-5, Ант-9 ұшақтарымен толыға баста-
ды. Енді сол жаңа техникалармен ұшу тәсілдерін иге-
ру үшін Батайск қаласындағы ұшақтар мектебінде 
дайындық курсынан өтті. Сынақ емтихандарын түгел 
үздік бағаға тапсырып, куәлік алған ол  Алматыға 
ауысты. Алматы-Қарағанды-Петропавл арасындағы 
әуе жолын мың сан рет шарлады. Майталман ұшқыш 
өзінің шеберлігі арқасында 1940 жылдың басында 
омырауына «300000 шақырым ұшқаны үшін» деген 
арнайы белгі тақты.

Ұлы Отан соғысының алғашқы күндерінен бас-
тап Оңтүстік Батыс майдан құрамындағы әскери 
– транспорттық ұшақтың командирі болып ұшқан 
Жолдасбек Нұрымов 1941 жылдың қазан айында 
коммунистік партия қатарына өтіп, 1942 жылдың 
сәуіріне дейін Киев, Харьков, Ворошиловград, Ста-
линград қалаларын қорғауға қатысты. 1942 жылдың 
сәуір айында Волхов майданының құрамында 
жасақталған 102-авиаполкке Жолдасбек аға небір 
ауыр сындардан сүрінбей өткен тәжірибелі ұшқыш 
ретінде командир етіп жіберіледі. Украинадағы май-
данда көрсеткен ерліктері үшін «Қызыл Ту» орденін, 
Ленинградты қорғаудағы ерлігі үшін «Қызыл 
Жұлдыз» орденін, Сталинград майданындағы 
қандықасап кезеңдегі ерліктері үшін «Бірінші 
дәрежелі Отан соғысы» орденін және «Сталинград-
ты қорғағаны үшін» медалін омырауына тақты. 
Орел мен Курскідегі ерлік қимылдары үшін Жол-
дасбек Нұрымов Ленин орденіне ұсынылды. Кезекті 

әскери шабуылдардың бірінде жау истребителі 
Жолдасбектің ұшағын атып түсіреді. Ауыр жарақат 
алғанына қарамастан тәжірибелі ұшқыш ұшағын 
өз әскерлеріміздің шебіне қондырып үлгіреді. 
Сөйтіп, госпитальда емделіп шыққаннан кейін ол 
майданға қайта аттанады. 1943 жылдың қазан ай-
ында кезекті майдан барысында кенеттен немістің 
төрт истребителінің шабуылына тап болады. Жау 
ұшағының біреуін атып құлатып, оларға қарсы ұрыс 
салады. Жанай атылған снарядтың бірінен тағы да 
ауыр жараланады. Сонда да ебін тауып сытылып 
шығып, ұшағын қауіпсіз жерге қондырады. 1944 
жылдың басында екінші дәрежелі соғыс мүгедегі бо-
лып елге оралады. 

Елге келгеннен кейін отыз үш жастағы 
ордабұзар қайратты жігіт мүгедектікке бой ал-
дырмай, жаттығулар жүйесін жасап, спортпен 
үзбей шұғылданады. 1945 жылдың қараша айын-
да Мәскеуге барып, ұшқыштардың денсаулығын 
байқайтын арнайы дәрігерлік сараптамалық тексе-
руден өтіп, «ұшуға жарайды» деген қорытынды ала-
ды. Сөйтіп, 1946 жылдың 1 ақпанында Алматыдағы 
№7 авиатопқа ЛИ-2 ұшағының екінші ұшқышы бо-
лып жұмысқа қабылданады. Содан 1952 жылға 
дейін ұшақтан қол үзбей, қазақ даласының аспа-
нында еркін самғады. Қазақтың азаматтық авиация 
саласының да қалыптасуына алты жылдай ерекше 
еңбек сіңіреді. 

1952-1954 жылдары Шымкент әуежайында әуе 
қозғалысын реттейтін диспетчер қызметін атқарады. 
Кейіннен біраз жыл автокөлік саласында жүргізуші 
болады. Қазақтың тұңғыш ұшқышы 1966 жылы 
қапылыста кісі қолынан қаза табады. 

“Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды” 
дегенді жиі айтамыз. Бірақ, қазақ авиациясының 
қалыптасуына зор еңбек сіңірген, Ұлы Отан 
соғысының ардагері Жолдасбек Нұрымовтың 
есімі лайықты бағасын алмай келеді. Есімі ұлттық 
энциклопедияға енбей қалған. Сондықтан алдағы 
уақытта республикамыздағы Азаматтық авиацияның  
үздік  студенттеріне ұшқыш атындағы стипендия 
тағайындалғаны, Жолдасбек Нұрымов атындағы 
жас ұшқыштар үйірмелерінің ашылғаны, жан-
жақты зерттеулер жүргізіліп, ол кісінің өмірі мен 
қызметіне арналған кітап жазылғаны жөн болар. 
Сондай-ақ өзінің алғашқы еңбек жолын бастаған 
және өзіне ұшқыштар даярлайтын оқу орнына жол-
дама берілген Қызылорда қаласында, өзі туып өскен 
Сырдария ауданында және туған ауылында Жолдас-
бек ағаның атақ-даңқына лайықты шаралар жүзеге 
асырылғаны керек. Өйткені, ер есімі ел есінде мәңгі 
қалуы тиіс.

 Қадыр ӘМЗЕЕВ,
 еңбек және тыл ардагері.

Махамбетов ауылы.

Бұл деректі хикаят №101-ұлттық дер-
бес атқыштар бригадасының құрамында 
шайқасып, елге екі бірдей аяғынан айы-
рылып оралса да, мыңдаған шәкірттерін 
білім нәрімен сусындатқан ұлағатты ұстаз, 
жанкешті жауынгер Қасымхан Ысмаилов 
жайлы болмақ.

Бала күнімізде ержүрек ұшқыш 
Маресьев Алексей Петровичтің 
таңғажайып ерлігі мен темірдей 
төзімділігіне қайран қалушы едік 
қой. Кешегі қанды шайқас жыл-
дарында апатты жағдайға тап 
болған истребителін жау тылы-
на қондырып, 18 тәулік бойы нәр 
татпай жер бауырлап еңбектеп, 
ақыры өз әскерлерімізге аман-есен 
қосылған ол екі аяғын да тізеден 
төмен кестіріп, протез салдыртып, 
қалай да жаудан кек алу мақсатымен 
қайтадан ұрысқа түседі. Сөйтіп, 
әуе шайқасында фашистердің 
7 бірдей ұшағын атып түсіреді. 
Осындай көзсіз ерлігі үшін оған 
Кеңес Одағының Батыры атағы 
беріледі. Неткен ерлік, жанкештілік 
десеңізші! Қарап отырсаңыз өзіміз 
әңгімелеп отырған Қасымхан Ыс-
маилов пен Алексей Маресьевтің 
арасында әдемі ұқсастық жатқан сияқты. Өмірге 
құштарлық, Отанына шын берілгендік, тас-түйін 
табандылық бұларды бір-бірімен туыстырып 
тұрғандай.

Қасымхан аға 1923 жылдың аяғына таман жаңа 
жыл қарсаңында бұрынғы Тереңөзек ауданының 
Майлықұм ауылында өмірге келген. Бірақ, ауылдық 
кеңес қызметкерлерінің кемшілігінен 1924 жылы 
деп жазылып кеткенге ұқсайды. 1941 жылы 9-шы 
сыныпта оқып жүргенінде тұтқиылдан соғыс өрті 
тұтанып, әскер қатарына шақырылады. Сөйтіп, сол 
жылдың желтоқсан айында Ақтөбе қаласынан бір-ақ 
шығады. Мұнда қазақтың ұлттық дербес №101-ші 
атқыштар бригадасы жасақталып жатқан-ды. Ақтөбе, 
Орал, Атырау және Қызылорда облыстарының 18-
20 аралығындағы жастарын әскери дайындықтан 
өткізу үшін осы қала таңдалып алынған екен. Бір 
ғана Тереңөзек ауданынан 100 қаралы жігіт атал-
мыш бригадаға қабылданса, Қасекең Хамит Бекішев 
басқаратын №2 батальонның пулеметшілер ротасы 
құрамына енгізіледі. Тікелей бастығы болып взвод 
командирі, фин соғысында мол тәжірибе жинақтаған 
жерлесі Бексейіт Піржанов бекітіледі. Кейін сұраса 
келе екеуі ағайын болып шығады. Бексейіт аға 
жерлес інісін станокты пулеметтің қыр-сырымен 
жақсылап таныстырады. Қаруды орнату, көздеу, 
уақытылы майлап, күтім жасау, бәрі де назардан тыс 
қалмайды. Сөйтіп, 228 күн ішінде Қасымхан ағамыз 
көздеген нысанасын қалт жібермейтін сұрмерген бо-
лып шыға келеді.

1942 жылдың мамыр айында №101-бригаданың 
әзірлігін өз көзімен көріп қайту үшін мар-
шал К.Е.Ворошиловтың соғыстың қызып тұрған 
шағында Ақтөбеге ұшып келуі күтпеген жағдай бо-
латын. Атақ-даңқы жер жарған маршалдың арнайы 
Ақтөбеге атбасын бұруы шынында да тегін емес-
тін. Кейін мәлім болғанындай, Жоғарғы командова-
ние қазақстандық жауынгерлерді Ржев-Вязьма плац-
дармына дайындаған ғой. Бұл маңның көрнекті жа-
зушы Константин Симоновтың тауып айтқанындай: 
“Ажал аңғары” болғаны белгілі.

Содан араға бірер апта салып бұлар Мәскеу 
маңындағы Ногинскіге келіп жетеді. Осы жерде 
тағы да 2 айдай әскери дайындықтан өтіп, ұрысқа 
түседі. Калинин майданы, қиян-кескі шайқас. Үсті-
үстіне толассыз жарылып жатқан ауыр бомбалар 
мен снарядтардан құлақ тұнады. Тіптен қара жердің 
өзі ғаламат соққыларды ауырсынғандай қалш-қалш 
етеді. Ржев-Вязьма плацдармы. Өрт шалған орман, 
жаралы жер, күл-талқан болып қираған деревня-
лар мен хуторлар. Бізге жеткен кейбір деректерге 
қарағанда, осы маңда екі жақтан 2 миллионнан астам 
адам шығыны болғанға ұқсайды. Хабар-ошарсыз 
кеткендері не сан десеңізші! Қазақстандық жау-
ынгерлер аянып қалмады десек те, жаудың жаяу 
әскері де, қару-жарағы да, әуедегі ұшақтары да 
бізден әлдеқайда басым болатын. Жауды осы жер-
де талқандамаса, олардың Сталинград бағытындағы 
қанды жорықтары еселей түсері ақиқат еді. 
Сондықтан Жоғарғы ставка бұл маңды ұдайы қатаң 
бақылауда ұстап отырды. Бірер апта ішінде Зайце-

ва, басқа да елді мекендер жаудан тазартылғанмен, 
біздің жауынгерлерді бұдан да ауыр шайқастар күтіп 
тұрған-ды.

Мишуково – тоғыз жолдың торабына орналасқан 
аса маңызды стратегиялық нысан болатын. Біздің 
әскерлер 2 рет шабуылдағанмен, нәтиже шығара 
алмай, кейін шегінген-ді. Енді оларды ең шешуші 

айқас күтіп тұрды. Бір аптаға 
созылған шайқаста қазақстандық 
жауынгерлердің айы оңынан туып, 
ақыры жауды Мишуковадан қуып 
шығады. Шығын аз болмағанға 
ұқсайды. Қасымхан аға ұрыс кезінде 
екі аяғынан бірдей айырылып, өлім 
мен өмір арасында ес-түссіз жата-
ды. Батальонның әскери фельдшері, 
жерлесі Нұрұлла Әлмағанбетов 
жарақаттың өте ауыр, күрделі екенін 
ескеріп, жедел ота жасау үшін оны 
санитарлық ұшақпен Мәскеудің 
орталық ауруханасына жібереді. 
Сөйтіп, ағамыз атойлап келген ажал-
дан аман қалады. Екі бірдей аяғынан 
айырылып, төсекке таңылған ал-
памсадай азаматтың жан айқайын, 
күйзелісін, өзек өртерлік өкінішін 
тілмен айтып жеткізу тіптен мүмкін 
емес. Ағамыздың азапты күндері 
осылайша жалғаса береді. Араға 

бірер ай салып Горький қаласында екінші ота жасала-
тын болып, мұны енді сол жаққа жібереді. Ұйғарым 
осылай болса көнбеске лаж бар ма? Әйтеуір ақыры 
жақсы болса жарар еді деп өзін-өзі жұбатумен бола-
ды. Сірә, екінші ота да көңілден шықпаса керек. Ең 
мықты деген дәрігерлер мен профессорлар кеңесіп, 
протез салуға ыңғайлап екі жіліншікті бір-бірімен 
теңестіру қажет деген ортақ шешімге келіп, енді 
ағамызды Сібірге, Моңғолиямен шекаралас Читаға 
аттандырады. Ақыры еңбегі қайтып, елге балдақсыз 
жүре алатындай жағдайда оралады. Анасы Қойсана, 
тетелес інісі Әміржан, басқа да бауырларымен жы-
лап көріседі. Елге оралған ол озбырлық пен асыра 
сілтеудің куәсі болып, жаяу белсенділердің келеңсіз 
тірліктеріне ашу-ызасы келеді. Өзі келерден 3 күн 
бұрын әлгілер анасын жылатып-еңіретіп, 2 баспағын 
тартып әкеткенге ұқсайды. Мұныңыз қалай деп кол-
хоз бастығына барса, мұны қуып шығады. Жаға 
жыртысуға шамасы келмеген соң облыстық газетке 
сын мақала жазып жібереді. Мақала араға 3-4 апта 
салып, қаңтар айының соңына таман “Әпербақан 
Әділбаев” деген тақырыппен жарқ ете қалады. 
Сөйтіп, әлгі ел ағасы қатаң партиялық жаза алып, 
абыройы айрандай төгіледі. Баспақтарын қайтарып, 
ат-тон айыбын төлеп, әупіріммен аман қалады. Со-
нымен, Қасымхан ағамыз соғыстан кейінгі жылда-
ры ауыл адамдарының жоғын жоқтап, мұңын бірге 
мұңлықтар жанашыр адамына айналады. Әділдік 
таппаған жандар ең алдымен осы кісіге келіп 
жүгінетін-ді.

Қасекең ақиқаттың ақ жолын аттамайтын барын-
ша әділ, турашыл азамат-тын. Ол кісі жалғандық 
пен жағымпаздықты, екіжүзділік пен опасыздықты, 
күншілдік пен көлгірсуді өлердей жек көретін. Айтар 
әңгімесін хан болсын, қара болсын күлтектемей тек 
ақиқатын ғана айтып қарап отыратын. Туыстығымыз 
өз алдына, мен 1958-1961 жылдар аралығында 
Қасымхан ағамен бұрынғы Калинин мектебінде 
мұғалім болып бірге қызмет істедім. Ол кезде аудан 
орталығында бүгінгідей асфальт жамылған жолдар 
болмайтын. Жауын-шашынды күндері протез аяқ 
түгілі, сау аяқпен жүріп-тұрудың өзі қиын еді ғой. 
Кешкілік қонаққа немесе жиналысқа барар болса 
Сұлу жеңгеміз: “әй бала, мынау ағаң саған аманат” 
деп маған қосып жіберетін.

Қасымхан аға талай жас өскіндерді білім 
шыңына қанаттандырған ұлағатты ұстаз ғана емес, 
ынтымақ-бірлігі жарасқан үлкен отбасының бас-
шысы да еді. Құдай қосқан қосағы Сұлу жеңгеміз 
екеуі 4 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірді. Бір сүйсінерлігі, 
олардың көпшілігі әке жолын таңдап, білім саласын-
да жемісті еңбек етуде.

Көзінің тірісінде Сыр бойы Маресьеві атанған 
майдангер ағамыздың аруағы риза болсын десек, 
аудан орталығының бір көшесін сол кісінің аты-
мен атасақ, тіптен дұрыс болар еді. Ел-халық та осы 
шешімді күтіп отырған сыңайлы.

Ахат ЖАНАЕВ,
Қазақстанның құрметті журналисі,

Жалағаш және Сырдария аудандарының
 құрметті азаматы, дербес зейнеткер.

ҚАЗАҚТЫҢ
ТҰҢҒЫШ ҰШҚЫШЫ
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Сенбі, 9 мамыр, 2015 жыл

Жер жүзінің жартысына жуығын 
шар пыған қанды қырғынның аяқ-
талғанына 70 жыл. Сол сұрапыл со-
ғыс  қа 18 жасында шақырылып, үш 
рет жараланса да емделіп, қайта май-
дан ға қосылған, сөйтіп елге Жеңіспен 
орал  ған дардың бірі – Көбейсін  
Исаұлы.

Ол 1923 жылы Арал ауда-
ны Қамыстыбас стансасында кедей-
шаруаның отбасында дүниеге келген. 
Ашаршылық пен жоқшылық салда-
ры, оның үстіне əкесінен ерте айыры-
луы Көбейсінді тез есейтті. Сөйтіп ол 

он екі жасында қайықтың  ескекшісі бо-
лып жұмыс істеді. Бұл жұмыс бұғанасы 
қатпаған балаға өте ауыр тиеді. Бір ауыл-
дан бір ауылға көшіп жүріп, Қарашалаң 
ауылындағы мектептің 7-сыныбын 
бі тір ген кезінде, Ұлы Отан соғысы 
бас  талып, 1941 жылы əскерге алын-
ды. Аралдан шыққан бірнеше жас, 
Ақтөбе қаласындағы ұшқыштар əскери 
училищесіне барады.

Ол жерде үш ай əскери дайындықтан 
өтіп, Куйбышев қаласында алғашқы 
ұрысқа кіріседі. Сонан кейін кемемен 
Сталинградқа жіберіледі. 

Көбейсін Исаұлы 37-ші атқыштар 
бригадасымен Сталинградтан соң Астра-
хань қаласына келіп, шамалы күннен 
кейін Одессаға жіберіледі. 

Одесса қаласы үшін шайқас өте 
қиын болды. Əрбір метр жер үшін, жан 
берісіп, жан алысқан ұрыс болды. Оның 
үстіне немістер шегіне жүріп, барлығын 
жарып-өртеп, қалғанын миналап бақты. 
Көбейсін ол кезде сапёр еді. Олардың 
жұмысы алғы шепті минадан тазартып, 
жауынгерлерге жол ашу   болатын. 

Қара теңіз жағалауындағы қаланы 
азат еткен соң, Көбекеңнің майдан жолы 
алдымен Молдавияда, сонан соң Вен-
грия астанасы Будапештте жалғасты. 

– Будапешттегі Харти сарайын 
азат етеміз деп жүріп өзіміз қоршауға 
түскенімізді білмей қалыппыз, – дейтін 
Көбекең. – Қоршаудан шығу үшін, 
бірнеше күн жауынгерлер ерлікпен 
қамалды ұстап тұрды, артымыздан тың 
күштер келіп, немістердің шебін бұзып, 
қайта шабуылға шықтық. Сол жолы 
бірнеше мың неміс басқыншыларын 
тұтқынға алдық. Қоршауда тұрғаны-
мызда азық-түлікті Қызыл крест белгісі 
бар ұшақпен төбеден тастайтын, 

немістер жағы да солай істейтін, кейде 
біздің тамағымыз оларға, олардыкі бізге 
түсіп жататын кездері де болатын.

Жауынгер Көбейсін Исаұлы сұра-
пыл соғыста төрт жылдан астам өмір 
мен өлімнің арасында жүріп, мұз жаста-
нып, қар кешіп, бірде тоқ, бірде аш, май-
дандас достарының қас-қағым сəтте оққа 
ұшып, снаряд түсіп көз жұмғанының 
куəсі болып, сұм да қатыгез, қиян-кескі 
ұрыста шыңдалып, ысылып, рухани өсіп, 
жеңіспен 1945 жылдың желтоқсанында 
елге аман-есен оралады.

Əскерден келген орысша сауатты 
оқи жəне жаза алатын жас майдангерді 

«Аралрыбпром» тресінің бөлім 
меңгерушісі жұмысына тағайындайды, 
сонан соң іскер, талапты, шын-
шыл Көбекеңді аудандық комсомол 
комитетінің бірінші хатшысы етіп сай-
лайды.

Қызметі аудандық партия комите-
тінің басшыларының үнемі наза-
рында болған, жігерлі жас майдан-
гер Алматы Жоғары партия мектебіне 
оқуға жіберіледі. Жоғарғы партия 
мектебін жəне ҚазМҰУ-дың филосо-
фия факуль тетін бітірген қос диплом-
ды маман мал шаруашылығын ме-
ханизациялау стансасының партком 
хатшылығына бекітіледі. Ол кезең 
шындығында өте қиын еді. Көбейсіннің 
сұрапыл соғыстағы шыңдалғандығы,  
тəртіп көргендігі, шыдамдылығы, 
сабырлылығы, іскерлігі жұмысты тың 
əдістермен бастауға ұмтылдырады. 
Сөйтіп ең алдымен механизатор кадрла-
рын дайындаудан жəне оларға еңбекақы 
төлеуден бастайды. Айналдырған бір-
екі жылда аудан шаруашылықтары мен 
колхоздарын техникамен қамтамасыз 
ету жолға қойылды. Көбейсін Иса-
ұлы аудандық партия кабинетінің 
меңгерушісі қызметіне ауысады. Көп 
ұзамай К.Исаұлының қарымды қызметін 
қадағалап отырған облыстық партия 
комитетіндегілер оны облысқа алды-
рып, партиялық білім беру үйінің дирек-
торы етіп тағайындайды. Өз ісіне адал, 
сауатты, тура мінезді жан көп кешікпей, 
Тереңөзек ауданы партия комитетінің 
хатшысы болады. Ол өзінің іскерлігі мен 
əділдігінің арқасында елдің лайықты 
құрметін иеленді. Он үш жылдай ол 
республикаға белгілі қоғам жəне мемле-
кет қайраткері, елге беделді болған аза-
мат, сол кездегі аупарткомның бірінші 

хатшысы Қонысбек Қазантаевпен 
қызметтес болды. Сөйтіп ол аудан 
халқының əлеуметтік өсіп-өркендеуіне 
зор үлес қосып, араға уақыт салып, об-
лыс орталығынан қызметке ауысты. 

Біз бала кезімізде Көбейсін ағамен 
көрші тұрдық. Қызмет бабымен ара-
да он үш жыл өткеннен кейін қайта 
жүздестік. Мен ол кезеңде Алматыға 
барып оқу бітіріп, Қазақ КСР Ми-
нистрлер кеңесінің кинематография 
жөнінде комитетінде қызмет істедім. 
Өткен ғасырдың 70-жылдарының ба-
сында елге оралып, облыстық кинолан-
дыру басқармасы бастығының орын-

басары қызметінде едім, ал Көбейсін 
Исаұлы болса, Тереңөзек ауданының 
партия комитетінен ауысып, мекеменің 
бастығы болып тағайындалды. Ол кез-
де партия басқарған заман, менің 
бұрынғы бастығым аудандық пар-
тия комитетінің хатшысы болып сай-
ланды, “ал енді бізге бастық кім бо-
лар екен?” деп жүргенімізде, бір күні 
маған Алматыдан Көбекең хабарла-
сып, өзінің жүргізушісіне телефон ша-
луымды өтінді. Мен ол кісінің өзіме 
хабарласқанына таңдансам да, өтінішін 
орындадым. Сөйтсем ол кісі дема-
лыстан соң, облыстың киноланды-
ру басқармасының бастығы болып 
тағайындалған екен. Көбейсін Исаұлы 
облыстық кино саласын басқарған кез-
дерде көп өзгерістер жасады. Мəселен, 
кинотеатрлар 1980 жылдан бастап  
жергілікті бюджет қаржысына салына-
тын болды. Сол жылдары Тереңөзек, 
Қазалы, Тасбөгет кентінде кинотеатрлар 
салынды. 

Көбекең кино саласында басшы бо-
лып жүргенде, қазақтың біртуар ұлдары 
кинорежиссер, ҚР еңбегі сіңген өнер 
қайраткері Сұлтанахмет Қожықовпен, 
актерлер ҚР халық əртісі Кененбай 
Қожабековпен, КСРО мен ҚР халық 
əртісі Асанəлі Əшімұлымен жəне  ки-
норежисер ҚР еңбегі сіңген өнер 
қайраткері Абдолла Қарсақпаевпен, тағы 
басқалармен етене араласып, достасып 
кетіп еді. Олар жыл  сайын өздерінің ки-
нотуындыларын алып келіп кездесулер, 
жүздесулер өткізетін.

Көбейсін Исаұлының басқаруымен 
облыстық кино саласы үлкен жетіс тік-
терге жетіп, рес пуб ликалық социалистік 
жарыстың бір неше дүркін жеңімпазы 
атанып, ауыс палы «Қызыл туларын» 

жеңіп алды, дипломат атанды, ал 1983 
жылдың қорытындысымен Бүкілодақтық 
социа листік жарыстан одақтың ауыспа-
лы Қызыл туын жеңіп алды.

Ол кісі арақ ішу, темекі тарту, насы-
бай ату сияқты жағымсыз тірліктерден 
өзін аулақ ұстады, оның есесіне таза 
ауада көп жүріп, аңшылықпен, балық 
аулаумен айналысты. Өмірлік құдай 
қосқан жары Марғу апа екеуі 8 ұл-қыз 
өсіріп, балиғатқа жеткізді, өздерінің 
көзі тірісінде  12 немере көріп, екі  
шөбересінің қолынан су ішкен бақытты 
жандар еді. Балаларының жəне 
немерелерінің өздері бүгінде балалы-
шағалы, əрқайсысы əртүрлі мамандық 
иесі, тиісті қызметтерін атқаруда. 

Ұлы Отан соғысына бастан-аяқ 
қатысып, Отан үшін от кешкен, бейбіт 
өмірде де абыройлы еңбек еткен 
Көбейсін Исаұлы сияқты біртуар аза-
маттарды есте сақтау үшін, оның өмірін 
жас ұрпаққа үлгі ету керек. Сондықтан 
Көбекеңе көше мен өзі оқыған 
мектептерінің біріне есімі берілсе, 
артықтық етпес еді. Көше немесе мектеп 
атын «ағайынды Исаұлылар» деп атауға 
да болатын сияқты,себебі Көбекеңнің 
туған інісі Ебейсін аға да оқу-ағарту 
ісінің озаты, ардагері болған жан, Арал 
аудандық оқу бөлімін ұзақ уақыт абы-
ройлы басқарған жан.

Тауасар ТҰРСЫНБАЙҰЛЫ, 
еңбек ардагері, КСРО жəне 

ҚР кинематографиясының үздігі, 
ҚР мəдениет қайраткері. 

ТӘЛІМІ БӨЛЕК АҒА ЕДІ

Мен басқаларды еске түсірмесем де күніне бірнеше рет Жұмабай көкемді еріксіз 
есіме аламын. Күнде жеке жеңіл көлігіммен жұмысыма барарда, қайтарда Жұмабай 
Əбдіреев атындағы көшемен жүремін. Сол кезде ол кісі жайлы ойларға  еріксіз 
берілемін. Мен əңгіме еткелі отырған Жұмабай көкем – өзімнің атам Жақайдың 
жалғыз інісі болатын.

Əбдіреев Жұмабай 1921 жылы қарашада Қызылорда облысының Сырдария ау-
данына қарасты «Кооператор» ұжымшарында қарапайым отбасында дүниеге келген. 
Көкем қаладағы «1 Май» орта мектебінде оқып, адамзатқа орасан зор зұлмат əкелген 
Ұлы Отан соғысы басталар 1941 жылы бітірген. 1941-1942 жылдары Орта Азия 
əскери округінде ротаның саяси жетекшілерін  дайындау курсынан өткен көкем 1942-
1943 жылдары Калинин майданында соғысқа араласады. Ұрыс даласында жүріп, 
коммунист атанады. 141-ші танкіге қарсы жойғыш артиллерия полкінде санитарлық 
нұсқаушы болады. Жаумен болған бір ұрыс кезінде ауыр жарақат алуына байланы-
сты елге қайтармақшы болғандарына көнбей, əскери госпитальде емделеді де соғысқа 
қайта қосылады. 1943-1946 жылдары ротаның барлаушысы, рота командирі болады, 
соғысты капитан əскери шенінде аяқтайды. Менің білуімше, ол кезеңде мұндай шенді 
алған өзге ұлт өкілдері аса көп емес.    

Соғыстан қайтып оралған, өмірдің ыстық-суығын жастай бастан кешіп үлгірген 
көкем 1946-1951 жылдары комсомол, партия органдарында жауапты лауазымды 
қызметтерді абыроймен атқарып көзге түседі. 1951-1952 жылдары Мəскеу əскери 
округінің Ярославль əскери теміржол училищесі жанындағы саяси қызметкерлер 
даярлайтын арнайы курсты бітіріп, Қарулы күштерді нығайту мақсатында 1952 
жылы Архангельск облысы Плесецк  ауданындағы Беломор əскери округіне рота 
командирінің саяси жұмыс жөніндегі орынбасары қызметіне жіберіледі. Онда 1955 

жылға дейін болады. Елге оралып, Жоғары партия мектебін бітірген соң 1960-1963 
жылдары облыстық мəдениет басқармасын, облыстық кинофикация жəне кино-
прокат басқармасын басқарды. Зейнетке шыққанға дейін 1981 жылға дейін Ауыл 
шаруашылығы қызметкерлері кəсіподағы облыстық комитетінің төрағасы қызметін 
абыроймен атқарды.

Ерлігі мен еңбегі атаусыз қалмады. ІІІ дəрежелі «Даңқ» орденімен, екі рет ІІ 
дəрежелі «Отан соғысы» ордендерімен, «Құрмет белгісі» орденімен, үш рет «Ерлігі 
үшін» медалімен, тағы басқа да мерекелік медальдармен марапатталған. Қайтыс 
болғаннан кейін облыс орталығының «Арай» мөлтек ауданынан  жаңа көшеге есімі 
берілді. Бұл да оның туған жерімізді, елімізді көркейтуге қосқан үлесін халқының 
бағалағаны. Көкем үлкен дəрежедегі қызметтерде болса да барынша қарапайым 
тұратын, үйінде қымбат жиһаздар, артық дүние бола бермейтін. Есесіне, кітап 
сөрелері неше түрлі кітаптармен толы болатын. – Сенің атыңды «Саттар» деп жазу-
шы Ерубаевтың есімімен атаған. Соған лайық болу керек, соған ұқсауға тырысу ке-
рек» деген сөздері бала болсам да жадымда қалды. Мен де оқуға құмардың біреуі бо-
лып қалыптастым. Көп оқитындығы, үздіксіз ізденетіндігі ұрпағына жұғысты болды. 
Баласы  Алмас ағам да кітап жинауға бейім, өте көп, жан-жақты, терең білетін аса са-
уатты еді, немересі Төлегеннің де жазу-сызуға бейімі бар.

Жаны жайсаң, көңілі дархан Жұмабай көкем өле-өлгенше өзінің осы болмы-
сын сақтап кетті. Ұрпақ амандығын, ел тыныштығын, Отанымыздың өркендей 
беруін тілеген ыстық ықыласты сөзін тастамайтын. Олардың отансүйгіштігі, адами 
қасиеттері, батырлық рухы, келер ұрпаққа өнеге болуы тиіс. 

Саттар ƏБДІРЕЕВ. 
Қызылорда қаласы.

Сұрапыл соғыс жылдарында, қан 
майданда шыңдалған достық адам-
ды бір-біріне бауыр етеді. Əсіресе, 
сонау тар кезеңде, сыз окоптар-
да, қар жамылып, мұз төсенген жай-
ларда шыңдалған достыққа ешнəрсе 
жетпейді екен. Кеңес Одағының Ба-
тыры, академик Мəлік Ғабдуллин 
мен қазалылық жауынгер Тілеуқабыл 
Қашқынбаев арасындағы осындай 
достық үлгісін  ерекше атап өтуге бо-
лады. 

Тілеуқабыл Қашқынбаев 1910 
жылы Қызылорда облысының Қазалы 
ауданы Сарыкөл ауылдық Кеңесінің 
Абай ауылында дүниеге келген. Бес 
жасында шешеден, 7 жасында əкеден 
жетім қалып, туыс ағалары Досберген, 
Құлбергеннің қолында, одан кейін 
апасы Дəмеш пен жездесі Нұрмаштың 
тəрбиесінде болады. Жастайынан 
шаруашылыққа араласып, 1927 жылы 
екі кластық білім алады. 1929 жылда-
ры алғашқы колхоздастыру кезінде 
«Бостандық» атты серіктестікке мүше 
болып, оның мүшелері үшін азық-
түлікпен қамтамасыз ету ісіне арала-
сады. 

Жаңа құрылған серіктестіктің ай-
дарынан жел есіп тұрғаны шамалы 
еді. Халық аш-жалаңаш. Бұрындары 
əр төбенің ара-арасында мал бағумен 
күнелткендердің басын қосып, бірік-
тіріп, егін салу, ортақ малды бағу 
жұмыстары оңайға түспегені аян. 
Міне, Тілеуқабыл сол Абай кең ша-
рының іргесін қалаушылардың бі рі 
болды. Сол кездегі кішігірім шаруа-

шылықтың кетпеншісі Қашқынбаев 
Тілеуқабылға «Оң жаға» каналын 
қазудағы қарқынды еңбегі үшін 
КСРО Жоғарғы Кеңесінің президи-
ум төрағасы М.И.Калининнің қолы 
қойылған алғыс хаты табыс етіледі. 

1942 жылы Отанды қорғау үшін 
соғысқа аттанды. Алғашында барлау-
шы, одан кейін №57 атқыштар бри-
гадасында нөмірі бірінші пулеметші 
болды. Кескілескен ұрыстарда та-
лай жарақаттанып, госпитальдарда 
емделіп, қан кешу майданға қайта ора-
лып отырған. Ол №273, №599, №729 
атқыштар полктарында пулеметшілер 
взводы командирлерінің көмекшісі 
болған. Ал 1944 жылы 26 маусым-
да соғыста сол аяғынан бірнеше жер-
ден ауыр жарақат алып, оны еліне 
қайтаруға шешім шығарылады. 

Тілекеңнің майдан даласында 
көрсеткен ерліктері аңызға бергісіз. 
Жазушы-журналист Ж.Бекенов соғыс 
жылдары қазалылық сарбаздың атағы 
алты қырдан асып жатқанын жазады. 
Ал Тілекеңнің майдандас досы, Кеңес 
Одағының Батыры, жазушы Мəлік 
Ғабдуллин өзінің «Алтын Жұлдыз», 
«Сұрапыл жылдар», «Менің майдан-
дас достарым» атты кітаптарында 1943 
жылы Орел-Белгород маңында болған 

шайқаста Панфилов дивизиясының 
даңқты жауынгері Тілеуқабыл 
Қашқынбаевтың көрсеткен ерлігі үшін 
«Қызыл Жұлдыз» орденімен наград-
талғанын ерекше əсермен жазған. 

Тілеуқабыл Қашқынбаев 1944 
жылы гвардия сержанты екі балдақпен 
ауылға келгенде Қазалы аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшы-
сы Тұңғышбай Сегізов, аудандық 
атқару комитетінің төрағасы Бегімбай 
Қосаев, КСРО-ның екі мəрте депу таты 
болған Қашақбай Пірімов бас таған ау-
дан басшылары мен бір топ оқушылар 
вокзалдан гүл шоқтары жəне оркестрді 
ойнатып қарсы алады. Бұдан кейін ба-
тырды ауданның бар лық кеңшарды 
аралатып, кездесулер өткізеді. 

Тілекең 1944-1947 жылдары 
«Сарыкөл» ауылдық Кеңесінің төр-
ағасы, 1947-1948 жылдары «Табанкөл» 
колхозы басқарма төрағасының орын-
басары жəне партком хатшысы, 1948-
1950 жылдары Абай колхозының фер-
ма меңгерушісі қызметтерін атқарады. 
1950 жылы Орталық Комитеттің 
ауыл шаруашылығын көтеру үшін 
əрбір колхоз ағаш дайындау керектігі 
жөнінде үндеу-қаулысы шығады. 
Бірақ соғыстан кейін қалың ел-
ден қашықтап, жұмыс істеуге ынта-
ықылас білдірген азаматтар табыла 
қоймады. Үндеуге сəйкес Қашқынбаев 
Тілеуқабыл өз еркімен аудандық 
партия комитетіне арыз беріп, кол-
хоз үшін ағаш дайындауға Сверд-
ловск облысына аттанады. Екі айдан 
кейін келіп, жұбайы мен балаларын 
көшіріп алады. Сол жылдары Қазалы 
ауданынан ағаш дайындауға барлығы 
40 адам жіберіледі. Бірақ олар бөтен 
жерде ұзақ уақыт тұрақтамаған. 
Бүкіл Қазақстанға ағаш Ресейдің 
Свердловск облысының Шадринск 
ауданының Колпаковск атындағы 
ағаш дайындау мекемесінде əзірленеді 
екен. Осы жұмыста нормасын 240 
пайызға орындағаны үшін ағаш дай-
ындау мекемесінің бастығынан алғыс 

алады. 
1965 жылы Қазалы ауданының 

партия комитетіне Кеңес Одағының 
Батыры Мəлік Ғабдуллиннің Тілеу-
қабыл Қашқынбаевты іздеген хаты 
келеді. Сол кездегі аудандық пар-
тия комитетінің хабарлауымен Тілеу-
қабылдың тірі екенін білген Мəлік 
Ғабдуллин 1965 жылдың 4 нау рыз 
күнгі «Лениншіл жас» газетінің 44-са-
нында «Сүйінші, Тілеуқабыл та был-
ды» деген тақырыппен Қашқын баев-
тың соғыстағы ерлік істерін баяндаған 
көлемді мақаласы жарияланады. 

Сол жылы көп кешікпей Мəлік-
тің шақыртуымен Тілеуқабыл 
Қашқынбаев Алматыға келіп, Ғабдул-
лин мен Бауыржан Момышұлының 
үйлерінде бір апта бойы қонақта бо-
лып, Алматының көрікті жерлерін 
аралап, майдандас жолдастарын еске 
түсіріп, бір жасап қайтады. Мəлік 
Ғабдуллин 1967 жылдың желтоқсан 
айының 6 жұлдызында соғыста бірге 
болған Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Созақ ауданының тұрғыны Омарбек 
Дүйсеновке жазған бір хатында бы-
лай дейді: 

– Қашқынбаев Тілеуқабыл де-
ген қазақты ұмытпаған боларсың. 
Ол сенімен бірге 1944 жылғы март-
та жиналысқа қатысқан. Пулеметщик 
еді (жасы биыл алпыстан асқан болар) 
старшина деген атағы бар еді. Сол қазір 
өзінің туған жерінде тұрады: Қазалы 
ауданы, Абай колхозы (Қызылорда 
облысы). Тілеуқабыл Алматыға келіп 
кетті. Соғыстан кейін Тілеуқабыл 
өзінің туған жеріне қайтқан екен, со-
дан бері өз колхозында еңбектеніп жа-
тыр. Балалары көп көрінеді. – Ағалық 
құрметпен Мəлік.6.12.67 жыл».

Бір кездері тар жерде, өмір мен 
өлім кезектесіп келіп жатқан жағдайда 
қалыптасып, шыңдалған достық пен 
ерліктер кейінгілерге үлгі болары 
сөзсіз. 

Д.СЕЙІТЖАНҰЛЫ.

Соғыс ардагерлері ұрыс даласында 
ерліктің, табандылықтың зор үлгісін 
көрсетіп, өмір-өлім өткелінен өтіп, 
елге Жеңіс əкелді. Ұлы Отан соғысына 
қатысқандар соғыстан кейінгі бейбіт 
өмірде де жанқиярлықпен еңбек етті. 
Олардың көпшілігі қазір ортамызда 
жоқ. Солардың бірі – Ерман Байзақов. 

Ерман Байзақұлы 1925 жылы 
ызғарлы қысында Жаңақорған ауда-
нына қарасты Талап елді мекенінде 
(қазіргі Манап ауылында) өмір есігін 
ашады. Ол тумысынан зерек, ойы 
ұшқыр еді. «Ликбезде» бесінші клас-
та оқып жүргенде-ақ алғыр бала 
үлкендердің сауатын ашып, хат тануға 
үйретіпті. Елгезек жасөспірім ауылда 
қандай шаруа болмасын, тыңғылықты 
атқарып кете беретін. Оның осын-
дай ширақтығы мен белсенділігіне 
көпшілік дəн риза болып, қариялар ақ 
батасын жаудырады екен. «Комсомол 
қатарына ертерек өтемін» деп Ерман 
жасын ұлғайтып, 1923 жылы туылған 
деп жаздырып алады. Содан бір жыл 
өткенде адамзатқа алапат қасірет 
əкелген соғыс өрті тұтанды. Суыт ха-
бар ауылға жетісімен, қолына қару 
алуға жарайтын ер-азаматтар əскерге 
шақырылып жатты. Отызға жуық 
жаңақорғандық жауынгер Бесарық 
елді мекенінің тұсындағы темір жолға 
жиналып, эшелонмен жүріп кетіпті. 
Солардың ішінде бұғанасы бекіп, 
қабырғасы қатпаса да, еңбексүйгіш, 
жанары отты 17 жасар жалынды жігіт 
Ерман мен əкесі Байзақ та бар еді. 
Əкелі-балалы екеуі «Ер жолдасы – 
тəуекел» деп Отанды қорғау үшін ат-
танады. Бұл 1942 жылдың қоңыр күзі 
болатын.

Сөйтіп, олар мінген эшелон Чка-
лов қаласынан бір-ақ шықты. Сол 
жерде екеуі екі жаққа бөлінді. Со-
дан Байзақ хабарсыз, елге оралған 
жоқ. Із-түзсіз жоғалып кетті. Осы 
суық хабардың ызғырығы «Асқар 
тауым құлап, бəйтерегім сұлағаны 

ма?!.» деп Ерекеңнің жүрегіне қаяу 
салып, қайғы бұлтын үйіретін... Де-
генмен, тағдырдың жазғанына еріксіз 
мойынсұнды. Қимас сəттер сана-
сын жаулап, еңсесін түсірер болса, 
шүкіршілік етіп, ақылға жеңдіретін...

Əкесі Байзақ пен ағасы Ерман 
соғысқа аттанғанда Қанымжан апа 
небəрі үш жаста болатын. Ал одан 
үлкені Ажардың жасы алтыда еді. 
«Əулеттің екі ер азаматы майданға 
кеткенде біз анамыз Жəмилəнің 
қарауында қалдық. Əкемнен екі-ақ рет 
хат келген екен. Екіншісін шайқасқа 
кірер алдында жазған-ды. Содан кейін 
хабар-ошар жоқ. Ал ағам хат жазса 
өлеңдетіп, төгілтіп жазатын. Ауылда 
хат танитын бір адам бар, соған хат 
оқыту үшін шешем кезекке тұратын», 
– дейді Қанымжан Байзаққызы.

Ерман Байзақұлы 1942-1945 
жылдары сұрапыл соғыста танкис-
тер құрамында бөлімше командирі 
болған. Бірінші-екінші Белорусь, 
Украин майдандарын, кескілескен 
ұрыстарды бастан кешірді. Берлинге 
дейін небір соқпақты жолдармен өтті. 
Соғыста жаңақорғандық жауынгер екі 
рет ауыр, екі рет жеңіл жарақаттанса 
да, қанды майданның толарсақтан ке-
лер сазы мен тобықтан келер қанын 
кешумен жүреді. «Қырық жыл қырғын 
болса да, ажалсыз өлмейді» демекші, 
нөсердей бораған оқтан аман қалып, 
жаудың туын құлатып, 1946 жылы 
капитан шенді Ерман елге оралған. 
Кеудесі орден, медальға толған.

Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан 
кейін Ерекең бірден еңбек көшіне 
ілесіп, елдің əл-ауқатын көтеріп, 
еңсесін тіктеу мақсатында аян-
бай тер төкті. Еңбек жолын туған 
топырағындағы, қазіргі Манап 
ауылындағы жетіжылдық мектеп-
те мұғалім болудан бастайды. Одан 
кейін қазіргі Қожамберді ауылында 
орта мектепте, аудан орталығындағы 
ХХХ ВЛКСМ атындағы орта мектеп 

директоры болып қызмет атқарды. 
Ұйымдастыру қабілетін жоғары 

бағалаған аудандық партия комитеті 
Ерекеңді үгіт-насихат бөлімінің 
меңгерушісі етіп тағайындады. 
Кеңестер Одағының авиация-
сын күшейту туралы Сталиннің 
бұйрығына сəйкес 1952-1953 жылдары 
Түркіменстан, Əзірбайжан елдерінде 
əскери қызметте болған. Реактивті зы-
мырандарды сынақтан өткізуге белсе-
не қатысқан. 

Жарқын жүзді, парасат-пайымы 
биік Е.Байзақов одан əрі аудандық 
партия комитетінің хатшысы қызметін 
атқарды. Кейін отызмыңдықтар 
қозғалысына да атсалысты. Соғыстан 
кейін əбден тұралаған шаруашылықты 
жандандыру мақсатында бүкіл КСРО 
аймағында өріс алған бастамаға сəйкес 
отыз мыңдай іскер де талапшыл бас-
шы іріктеліп, колхоз құрылысына 
жіберілді. Олардың мақсаты – арт-
та қалған колхоздарды өрге сүйреу 
еді. Сондай колхоздың бірі – «Комму-
низм” болды. Аудан басшылары сол 
колхоздың төрағалығына жастайы-
нан еңбектің қазанында қайнаған, жан 
алып, жан беріскен сұрапыл соғысты 
көрген, өмірдің ащысы мен тұщысын 
бірдей татқан Ерман Байзақұлын 
таңдады. Іскер басшы ретінде ол 
əдеттегідей, бұл қызметті де абырой-
мен атқарып, елдің дəулетін еселеуге 
үлес қосты. Ал 1962 жылы аудандық 
тұрмыс қажетін өтеу комбинатын 
бастан-аяқ өзі құрып, аяғынан тік 
тұрғызып, жұмысын қалыпқа түсірді. 
Сонда 1984 жылға дейін, яғни үздіксіз 
20 жыл басшылық жасады.

Қарапайым қалпынан айны-
майтын Ерман Байзақовтың ішкі 
қалауы – жарасымды тірлік кешу, 
татулықтың үлгісін көрсету еді. Міне, 
сол қасиеттер отбасында да нық əрі 
бақ боп орнаған. Жары Шəкенмен 
бірге бес бала өсіріп, ер жеткізді. Бəрі 
де жоғары білім алды. Олар өмірдің 

сан тараулы жолдарында еңбек етіп, 
белсеніп жүр. «Ағаш жапырағымен 
сəнді болса, адам баласы ұрпағымен 
көрікті» деп қазақ халқы осындайда 
айтса керек.

Барлық ет пен сүйектен жаралған 
пенденің ақыр соңында бақилық 
сапарға аттанары ақиқат шындық. 
1993 жылы 12 желтоқсанда Ерман 
Байзақұлының дəм-тұзы таусылды. 
Ол соғыс кезінде де, бейбіт заманның 
еңбек көшінде де елдің ертеңіне 
елеңдеп, ерлікке парапар істер 
атқарды. «Адам өлген күні өлмейді, 
ұмытылған күні өледі» деген қанатты 
сөз бар дана жұртымызда. Олай бол-
са, фəни жалғанда үлгілі ғұмыр кешіп, 
онан абыроймен озған, соңында 
ғибраты мол өнегелі ізі қалған абзал 
жан – Ерекеңнің Құран бағыштар, еске 
алар ұрпағы мен туған-туысы, елі бар-
да ешқашан ұмытылмайтыны сөзсіз. 

Дəурен ОМАРОВ.

МАЙДАНДА ШЫҢДАЛҒАН 
ДОСТЫҚ

«Ерлік – елге мұра, ұрпаққа – үлгі» деген бар.  Біз 
үшін кешегі аталарымыздың өмірі – өнеге, тағдыры – та-
рих. Халық мұндай қаһармандарын жыр аңызға айнал-
дырып, өшпес ерлігін ауыздарынан тастамай, жүрегінде 
сақтайды.  Аталар ісі, жүрген ізі – біздер үшін үлкен 
тəрбие мектебі. Əр үйдің бақытын, сəбилердің күлкісін 
ұрлаған соғысты Жеңіспен аяқтаған майдангерлерге де-
ген құрмет мəңгі толастамауы керек деп білемін. 

 Ұлы Отан соғысына менің атам Тоқжолов Əбду жи-
ырма жасында аттаныпты. Тоқжолов Əбду (құжаты бой-
ынша Абдулла) 1922 жылы Қызылорда облысы, Сырда-
рия ауданы, Киров ауыл кеңесіне қарасты Қалғандария 
елді мекенінде Тоқжол деген текті бабамыздың 
əулетінде дүниеге келген. Атамыздың естеліктерінен 
Тоқжол бабамыздың өте сұсты, бір қарағанда адам 
сескенетін, ауыл-аймағының ел ағасы болғанын білеміз. 
Əкесіне тартып туған атам Абдулла ұзын бойлы, палу-
ан денелі, өте ірі, толқын шашты, жарасымды мұрты 
бар, есіктен еңкейіп кіретін биік кісі еді. Сонда атамды 
бала күнімізде дүниедегі ең үлкен адам деп санайтын-
быз. Атамды тек туған немерелері емес, көрші-көлем, 
ағайындардың, көршілердің балалары түгел «ата» 
дейтін.  

Атам Абдулла 1942 жылы əскерге Қызылорда об-
лысы, Сырдария ауданы, Киров ауыл кеңесінен аттана-
ды да, №1051 атқыштар полкіне қабылданады. Қалмақ 
жерінде 3-4 ай оқу жаттығудан өткеннен кейін мамыр 
айында №1051 атқыштар полкі қатарында жауынгер-
атқыш болып  Сталинград соғысы майданына қатысады. 
Қолындағы қаруы винтовка екен. Содан кейін «Мак-
симка» пулеметін атушыға оқ беруші болыпты. Бірде 
ұрыс кезінде қарулас досы, əрі жерлесі, пулеметші 
Бисен деген жігітке оқ тиіп, менің атам ұрыста ату-
ды тоқтатпастан əрі қарай  жауға қарсы оқ жаудыру-
ды жалғастырады.  1943 жылы 12 қаңтарда пулемет ату 
үстінде оң қолынан ауыр жарақат алады да, госпитальға 
түседі. 1943 жылы 30 сəуірде екінші дəрежелі мүгедек 
болып елге қайтарылады.

 Атам майданнан оралғанда үйде ескі киіз үй, 
ошақ, келі жəне тас диірмен ғана қалған екен. Осы 
аталған киелі заттарды қадір тұтқан атам ата-баба 
шаңырағының түтінін түтетіп, Мауия Бермаханқызы 
əжемізбен шаңырақ көтереді. 1944 жылы – Аманкүл, 
1947 жылы – Болат, 1949 жылы Марат дүниеге келеді, 
олардан өрбіген немере-шөберелері өсіп өнуде.

Елге оралғаннан кейін мүгедектігіне қарамастан 
Сырдария ауданы, Киров колхозында есепші, 
Қалғандария орман-тоғай шаруашылығында жұмысшы, 
бригадир бола жүріп, 1953 жылы Мəскеу қаласындағы 

Бүкілодақтық ауыл шаруашылығы көрмесіне  қатысады. 
Қызылорда қаласында 1955-1975 жылдар аралығында 
«Октябрь» артелінде, «Горбыткомбинат» мекемесінде 
қоймашы болды.  1964 жылы Мəскеу технологиялық 
институтында жетілдіру курсын «өте жақсы» деген 
бағамен оқып келіп, осы мекеменің директорлығына 
көтеріледі, бастауыш партия ұйымы хатшысы болады.

1977 жылы 55 жасында Ұлы Отан соғысының 
мүгедегі ретінде зейнеткерлікке шықты. Отан 
алдындағы қызметтері үшін: «Ұлы Отан соғысының 
бірінші дəрежелі ордені», «1941-1945 жж. Ұлы Отан 
соғысында Германияны жеңгені үшін», «Сталинградты 
қорғағаны үшін», «Ұлы Отан соғысында жанқиярлық 
еңбегі үшін», «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 20 
жыл», «КСРО Қарулы Күштеріне 50 жыл», «КСРО 
Қарулы Күштеріне 60 жыл», «КСРО Еңбек ардагері» 
медальдары, Құрмет грамоталарымен марапатталды. 
Зейнетке шыққаннан кейін облыстық шегірткеге қарсы 
экспедициясында бас бухгалтер болып өмірінің соңына 
дейін қызмет істеді. Қос майданда ерлік танытқан 
атам 1982 жылдың желтоқсан айында ауыр науқастан 
дүниеден озды.

Біздің үй «үлкен шаңырақ» деп аталады. Əбду ата-
мыздан тараған ұрпақтары өсіп, керегесі кеңейіп, 
шаңырағы биіктеп, «Кімнің баласысың?» деген-
де «Əбдудің немересімін!» деп мақтанамыз. Ата-
дан тараған ұрпақтар, немере-шөберелер, балала-
ры  əр Жеңіс күні атамыздың суретін қолымызға алып, 
«Мəңгілік алауға» тағзым етеміз. Кеңес Одағы Баты-
ры Ж.Махамбетов  ауылындағы ескерткіш тақтаға гүл 
шоқтарын қойып, аруағына құран бағыштаймыз.

Немересі Жазира АБДУЛЛА.
Астана қаласы.

АТАМ ЖАЙЛЫ ҮЗІК СЫР

СОҒЫСҚА ӘКЕСІМЕН БІРГЕ АТТАНҒАН

КӨҢІЛІМНЕН КЕТПЕГЕН КӨКЕМ МЕНІҢ...

Суретте: Кеңес Одағының батыры М.Ғабдуллин мен Т.Қашқынбаев.
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...Берлинде мынадай қызық кездесу 
болды. Мен терезеден аула ішіне қарасам, 
тола қапты мықшия арқалап алған біздің бір 
адам келеді. Қарасам – қазақ. Қабы толған 
кітап. Сұрастырсам, қадірлі жазушымыз 
Қалмахан Әбдіқадіров болып шықты.

С.Нұрмағамбетов, 
Орта Азия әскери округы 

командашысының орынбасары, генерал-
лейтенант. Кеңес Одағының батыры.

(“Социалистік Қазақстан” 
газетінен, 1972 жыл).

І.

Жоны ырыс, ойы күріш – Шиелінің,
Түстігі тоқал төбе – киелі құм.
Сол құмда “Қарғалы” атты малды ауыл бар,
Астында қарт Қаратау иегінің.

“Қарғалы” кеше шөл боп қақталған жер,
“Қарғалы” – тұл тұяқпен тапталған жер.
Ал бүгін берекенің бастауындай,
“Қарғалы” – алтынменен апталған жер.

Шөлі абат, көлі сабат, қыры қымыз,
“Қарғалы” – құт мекен деп ат та алған жер.

Атады “Қарғалының” таңы күліп,
Көш болса нұр шашады – шамы күліп.
Үйлері ақ шағала, айдынды ауыл,
Мүлгіген миуалы бағы тұнық.

Кешегі Қызылқұмның көсе жері,
Көкорай жасыл кілем төсенері.
Солдаттай сап түзеген сұлу үйлер,
Түп-түзу салтанатты көшелері.

Әр үйдің тарихы бар, жазары бар,
Кең клуб – әжім түспес ажары бар.
Думаны тарқамайтын күндіз-түні,
Мектеп пен балабақша базары бар.

Бой созып сәнді үйлердің қатарында,
(Ол өзі ақын кісі атағында).
Мекен бар өткен күннің шежіресін –
Айтатын шындығын да, шатағын да.

Ол үйде күміс күлкі – базына бар,
Ол үйде жастық шақтың назы да бар.
Ол үйде бытыра тесіп, дәрі сіңген,
Берлиннен әкелінген қазына бар.

ІІ
...Қаперсіз қырық бірдің көктемінде,
Куә боп күлімдеген көкте күн де.
Бір отау қазық қаққан тұңғыш рет,
Осынау “Қарғалының” бөктерінде.

Жырымен даңқы шыққан аты шулы,
Артқа тастап ондаған шақырымды.
Қызыққа келді ақын елден бұрын,
Күтпей-ақ кәделі сый, шақыруды.

Сөйлеген сонда ақын ақ жарылып,
Жиналған нөпір жұртты таңғалдырып.
– Ризамын заманыма! – деп еді ол,
– Отырмын Қызылқұмда шам жандырып.

Болмайды ақындарда бай қазына,
Өлеңім – мал-мүлігім, жиһазым да.
Ашыңдар “Қарғалыдан” қызыл отау,
Мыңдаған кітап берем байғазыға.

Еліктей бота көз қыз қара бұрым,
Шықты да жұрт алдына қарақұрым.
Ақынға ақ жүректен айтты алғыс,
Ұсынып көктемдегі дала гүлін.

Жадырап жаз да келді, көктем өтіп,
Қаз келді сан айдынды көктеп өтіп.
Дүңк етті “соғыс” деген сойқан хабар,
Өзекті өртеп өтіп, өкпелетіп.

Уақыт өте берді тоқтамады,
Фашистер ажал сеуіп, оқ борады.
Майданға арыз беріп кетті ақын,
Елімнің боламын деп оққағары.

ІІІ

... Берлинде жүріп жатыр ұрыс күнде,
(Ұрыста болмайды ғой тұрыс мүлде)
Құйып тұр ажал жаңбыр.
Бір тынбайды,
Домалап қорғасын оқ гүл үстінде.
Зұлымдық пен әділдік арпалысып,
Тағдырдың тұрған кезі қыл үстінде.

Кеш. Көшеден кеткен жоқ оқ арылып,

Бөріше зеңбіректер тұр әлі ұлып.
Шаһардың шаңы шықты, сәні қашты,
Өртеніп ою-өрнек, оқа мүлік.
Ықылым заман сыйлаған ғимараттар,
Әп-сәтте құлап жатыр қопарылып.

Өрт тілі сүйреңдейді, сумаңдайды,
Ананың жылы жүзін жуған қайғы.
Іңгәлап сәбилер де ышқынады,
Көрмеген әлі жарық туған айды.
Шаңырағын жесірлердің шарт сындырып,
Жендеттер тепкілейді қу маңдайды.

Екі өмір тар көшеде тайталасып,
(Эсэстер арам пиғыл, сайқал кәсіп)
Босқан жұрт «әділдік» деп ұрандайды,
Шығысқа кеуделерін айқара ашып.

Үстінде оқ ойнатып мұнараның,
Көргенде зәулім сарай құлағанын.
Қалдырмай тасқа дейін талап жатыр,
Жендеттер толтыруға сұм аранын.
Артымда қалмасын деп бүлдіреді,
Ғажайып ата-баба мұраларын.

Лапылдап от шашылып, тастан-тасқа,
Баттасып қара күйе қасқа басқа.
Екі өмір таразыға кезек түсед,
Мақсаты екеуінің басқа-басқа.
Ойланбайды, өз мүлкін ойрандайды,
Жұртында жалғыз бұрау тастамасқа.

Сам жамырап, басқан кез қараңғылық,
Дамылдап зеңбіректер сараң ұлып.
Дүние-ай неге ғана жараттың сен,
Адамның ата жауын адам қылып.

Қоштасып момын халық қаласымен,
Қоштасып әзиз ана баласымен.
... Бір қара келе жатыр беті – шығыс,
Қаңғырған ажал оқтың арасымен.

Көз тастап қояды да ұлы көкке,
– Дұшпанның ұшырамын күлін көкке –
Дейді ол арқадағы жүгін сипап,
Қазына бұзылмап па, бүлінбеп пе?
Жүгіріп келе жатыр жан тәсілім,
Түйіп ап шыбын жанын шүберекке.

Тағы да оқ дауылы азынады,
(Тыңдай ма соғыс әзіл, базынаны)
Оқ тиген жерін ұстап күбірлейді,
“Оқа емес тән жарасы жазылады.
Ала бер, ажал, мені арманым жоқ,
Жеткізсем штабқа аман қазынаны.

Дүние емес, келеді ол бақ көтеріп,
Кеудесі күркілдейді, сақ көтеріп.
Штабқа берді хабар күзетшілер:
“Бір адам келе жатыр қап көтеріп”.

Күзетшілер оқ кезеп “дұшпанына”,
Сұмырай сені ажал қыстады ма?
Тірідей ұсталсын, – деп келді жарлық,
Бейуақыт оқ атпауды нұсқады да.

Ентелейді ол, білмейді шегінуді,
(Ақын пенде емес қой тегі мұңлы)
Еңсесін езсе-дағы ширығады,
Қалжырауды білмейді, бүгілуді.
– Тоқта!
Көтер қолыңды, кімсің өзің?
Келесің бе арқалап кебініңді?!

Жетті міне, штабтың ауласына,
Жәй айтуға шама жоқ, дауласуға.
Тінтіп жатыр, бас салып тәртіп солай,
– Үндемейді, мынауың сау ма, сірә?
– Қаптағысы кітап қой. Қайтеді екен?
Сақина ғып, байғұс-ай сау басына.

– Ойбай, мынау жау емес, біздің солдат,
Документі мінеки, міне мандат.
– Су беріңдер, талықсып барады ғой,
Иығынан  жаныштап батпан салмақ,
– Өзіміздің ақын ғой, о бауырым, –
деп құшақтап көрісті сонда комбат.

Аз жатып, есін жинап дамылдады,
Санасын сауықтырып сағынғаны,
Түйме мұрт қатқан қара жігіт екен,
Көзінен ұшқын шашқан, жалын жаны,
Су ішіп өзіне-өзі келгеннен соң.
Ақтарды қазынасын қабындағы.

Қап толы алуан том кітап екен,

– Кітапсыз дүниеден жұтап өтем,
Сұрапыл өрт ішінен алып шықтым,
Кітапты өртегенде ұта ма екен?

Оқ-жаңбыр дамылдаған сағатында,
(Таусылып төзімім де, тағатым да)
Тыныштықты барлауға шығып едім,
Шарқ ұрған үміт құстың қанатында.
Бұрқ етті қара қошқыл қою түтін,
Зәулім үйдің астыңғы қабатында.

Сақтықпен бірер қадам аттадым да,
Шықтым үйдің қараңғы қапталына.
Асығыс көз жүгірттім,
Қандай орын?
Қанбақ боп мекеменің аттарына.

Кенеттен бір батылдық пайда болып,
Өршіту өрт жалынын ойда болып.
Тесіктен сығаласам, қасиетті,
Шықты ол кітап сақтар қойма болып.

Тарылып тынысы да, өресі де,
Ешкімнің аспасын деп кәдесіне.
Фашистер әдейі өрт қойған екен,
Әлемдік кітапхана сөресіне.

От-жалын жалақтайды, сүйреңдейді,
Жыландай ысылдайды, иреңдейді.
Жағалап шырпыменен тұтатып тұр,
Сұмырай именбейді, жиренбейді.

Тыриған арық эсэс капитаны,
Қолына ап ұлы Маркс “Капиталын”
Шетіне от тұтатты өртемекке,
Көзім көрмей қарайып кетті қаным.
Үстіне арыстанша атылдым да,
Әп-сәтте шырқыраттым шыбын жанын.

Ол үйде – әділ істің саз үні бар,
Ол үйде – адамзаттың азығы бар.
Дүние, тыңда бір сәт,
Өртелетін,
Кітаптың қандай ғана жазығы бар?!

Бүлдіріп қазынаны алабөтен,
Дедің бе: “О дүниеге ала кетем”.
Өрт қойып, ақ қағазға, пәк қағазға,

Фашистер, мұнша неге қара бет ең?!

Тоқта, жалын,
Сумаңдап аралама,
Ғайбаттама шындықты
Қаралама.
Адамзаттың сусынын улағанда
Бітеле ме жыртығың,
Жамала ма?!

Көп тұрмай тәуекелге барып төтен,
Артықпын ба, көп болса жанып кетем.
Кідірмей түстім өртке лапылдаған,
Құтқарам, “Қарғалыға” алып кетем,

Дедім де, қойдым отқа тоқталмадым,
Қақалдым жалын жұтып, от қармадым.
Тай-тай том кетті жанып, әттеген-ай,
Өкініш осы-ақ болды құтқарғаным.

– Жігіттер, енді аржағын сұрамашы,
Мынау “Фауст” –  өлеңнің ғұламасы.
Гете, Гейне, Шиллердің шығармасы,
Ал мынау Шекспирдің драмасы, –
деп солдаттың көзіне жас іркілді,
Кім білсін, сағынды ма Сыр анасын?!

ІV

Жау ілініп ажалдың қармағына,
Соғыс бітті.
Жетті ақын арманына,
Қызыл отауға олжасын табыстады.
Арқалап кеп Берлиннен “Қарғалыға”.

Бұл күнде нақ төрде тұр асыл мүлік,
Дұшпанға кек қайнатып, ашындырып,
Ақынның аманатын хан көтеріп,
Тұрады бүкіл ауыл басын иіп.

Ауылдың жас, қария-аталары,
Қабыл боп ақниетті баталары.
Қазыналы Қызылотау – кітапхана,
Ақынның атыменен аталады.

Сол жерден бар мереке басталады,
Асқақтап еңбек күйі – жастар әні.
Баяғы ақынға гүл ұсынған қыз,
Қазір сол Қызылотауды басқарады.

Өтеген ЖАППАРХАНОВ.
Қызылорда, 1972 жыл.

ҚАЗЫНА АРҚАЛАҒАН ҚАЗАҚ
БАЛЛАДА

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ,
Cенатор, саяси ғылымдар 
докторы, профессор

Әр дәуірдің өз батыры, өз ақыны, өз 
данышпаны болады. Қазақтың арғы-бергі 
тарихына көз жүгіртсеңіз, аузымен құс 
тістеген ділмар да, шаршы топта таңдай 
қаққызған шешен де, тілін ақылына билетіп, 
әсерлі, уәлі сөз айтқан көсем де ел арасынан 
шыққан еді. «Данышпан заманымен қатар 
жүреді» деген де сөз бар. Сондай заманымен 
қатар жүрген аяулы аға, еліне қадірлі дос, 
жұртына қалаулы азаматтың бірі – Қуаныш 
Сұлтанов дер едік. 

Қуаныш Сұлтанұлының жүріп өткен жолы 
– кемеңгерлікке толы жол! Ол әуелі сонау 
Қазақстан комсомол комитетінің көрігі қызып 
тұрған шағында әйгілі Өзбекәлі Жәнібековтің 
мектебінде шыңдалды. Өзбекәлі Жәнібеков  
– бір ғасырда бір туатын ерен тұлға. Қазақ 
ұлтының асыл азаматы, біртуар қайраткері, 
кеңестік идеологияның қан майданында 

жүрсе де, жастардың санасына ұлт рухын 
сепкен, отанын ерекше сүйген ардақты азамат 
еді. Қуаныш ағамызға сол мектептен өту 
бұйырыпты. Ұлтжандылық, халықпен біте 
қайнасу, үнемі өрелі ойдың биігінде болу сол 
мектептің тәлімі екен. Қуаныш Сұлтановтың 
өмір жолында осы ұғымдар аспандағы Те-
мірқазық жұлдыздай айнымай бағдар көрсетіп 
тұрыпты.

Қуаныш Сұлтанұлының өткен өміріне 
көз жүгіртсеңіз, 36 жасында Орталық партия 
комитетінің әуелі мәдениет, одан кейін 
ұйымдастыру бөлімдерін басқарды. Одан соң, 
үш жылдан аса Қарағанды облыстық партия 
комитетінің хатшысы болды. Ол кездердің 
қазақ тарихындағы қым-қуыт оқиғаларға толы, 
қиын кездер екенін еске алсақ, сол тағдыр-
талайлы соқпақтардан Қуаныш Сұлтанұлы 
өзінің білімдарлығымен, көрегенділігімен, 
қайсарлығымен өте білді. Арқа елінің өңірлік 
мектебінен өтті, есейді, қайта түледі. Бұл 
мектеп – Қуаныш Сұлтанұлы үшін тәжірибе 
алаңы болды десек, қателеспейтін шығармыз.

1990 жылдары ел тәуелсіздігіне қадам 
басар алғашқы сын сағаттарда сол кездегі 
Қазақстан Орталық партия комитетінің 
бірінші хатшысы Нұрсұлтан Әбішұлының 
шақыруымен қайтадан идеология бөлімін 
басқарды. Ол баспалдақ министрлікке, 
Премьер-министрдің орынбасары, Парламент 
спикерінің орынбасары, Қытай Халық 
республикасындағы өкілетті елші, Сенаттың 
Халықаралық комитетінің басшысы, Мәжіліс 
депутаты, «Нұр Отан» партиясы саяси 
кеңесінің мүшесі, Президент жанындағы Адам 
құқықтары жөніндегі комиссияның төрағасы, 
т.б жоғары лауазымды қызметтерге жалғасты. 
Қай қызметте жүрсе де, Қуаныш Сұлтанұлы 
Елбасының сенімді үзеңгілес серігі болып 
келеді. 

Ол – ішкі саясаттың ғана майталманы 
емес, еліміздің сыртқы саясатында да 
маңызды рөл атқарған кәнігі дипломат. Олай 
дейтініміздің де, өзіндік себебі бар. Қуаныш 
Сұлтанұлы көптеген жылдар бойы шешімін 
таба алмай келе жатқан сүбелі мәселелердің 
бірі Қазақстан-Қытай арасындағы шекара 
мәселесін ұлттық мүддемізге сай толыққанды 
шешілуіне жан-тәнімен атсалысты. Сонымен 
бірге екі ұлы өзен: Ертіс пен  Іленің су 
қорларын тең және ұтымды пайдалану 
мәселесімен терең шұғылданды. Ақырында, 
2001 жылы Қытай және Қазақстан 
басшыларының қол қойған құжат-келісім 
қабылдағаны үлкен жетістік еді. Елші 
Сұлтанов Шыңжан өлкесіндегі 1,5 миллионға 
жуық қандастарымыздың тағдырына үлкен 
назар аударды. Ата қонысына ораламын 

дегендеріне барынша жағдай жасалынды.
«Тәртіпке бағынған ел құл болмайды» 

дейді Бауыржан Момышұлы. Сол айтқандай, 
Қуаныш Сұлтанұлы да темірдей тәртіптің 
иесі. Өзін-өзі үнемі қадағалап, өзін-өзі 
қамшылап отырғаны. Оның сыры неде 
десек, әскери борышын Сібірдің Красноярск 
өлкесінде өтеген екен. Алдымен сол өңірде 
бір жылдай курсант болып, әскери оқу оқиды. 
Аэродомдарды қамтамасыз ететін оператор 
қызметі бойынша кіші авиация мамандарының 
мектебінен өтеді. Бір жылдан кейін Астрахан 
облысына әскери міндетін өтеуге аттанады. 
Кеңес Одағының сол кездегі бірінші нөмірлі 
сынақ алаңы Астрахан облысында орналасқан 
еді. Алаңда күндіз-түні ұшуларды басқаратын 
генерал, әйтпесе полковник шеніндегі 
басшылар болатын. Солардың жанында 
ұшуға қажетті бүкіл техниканы қамтамасыз 
ететін, қажетті ақпаратты алатын, беретін, 
ұшып қонуларды басқаруды ұйымдастыратын 
оператор болып, әскери борышын өтеді. Бұл 
да Қуаныш Сұлтанұлы үшін ерекше мектеп 
болды. 

1991 жылдың 16 желтоқсанында 
Тәуелсіздігіміз жария етілгені белгілі. Одан 
бергі 24 жылда ғасырға бергісіз қыруар іс 
атқарылды. Дүниежүзілік қоғамдастықтың 
қатарына терезесі тең, дербес ел ретінде 
ендік. Мұның бәрі, әсіресе елдік, мелекеттілік 
ұғымдарының орнығуы, мемлекет ішінде 
жүргізілетін экономикалық модернизацияның, 
реформаның барлығы да Тәуелсіздікпен 
тікелей байланысты. 

Қуаныш Сұлтанұлы тәуелсіздік алған 
алғашқы күндерден бастап Елбасының 
жанында болды. Ұмытылмастай болған 
ол күндер әлі де жадынан шыққан емес. 
«Ұлт үшін қастерлі болған Тәуелсіздіктің 
алғашқы күні әлі есімде. Ол кезде Кеңес 
Одағының тұсында құрылған он екінші 
шақырылған Жоғарғы Кеңес 16 желтоқсан 
күні «Қазақстанның Мем лекеттік Тәуелсіздігі 
туралы» заң қабыл дады. Ал заңды қабылдау 
оңай әрі бірден шешімін таба қойған мәселе 
емес еді. Үлкен пікір таласқа түскен уәждің 
бірі қа зақтардың үлес салмағына қатысты 
болды. Сол кездегі Қазақстанда қазақтар 
саны 36 пайызды ғана құрайтын. Басқа ұлттар 
көп, оның ішін де орыстың өзі 44 пайыз еді. 
Осы жайттың өзі бірталай қарсылыққа арқау 
болғаны – шындық. Алайда Тәуелсіздік 
үшін көп дүниені дәлелдеуге тура келді, сол 
бағытта қыруар жұмыс жүргізілді. Нәти-
жесінде Тәуелсіздік жарияланды. Ал бүгін 
Қазақ стандағы қазақтардың саны 65 пайызға 
жуықтады. Мінеки, осының өзі – Тәуел-
сіздіктің арқасымен келген ұлы же тістік. 
Тәуелсіздік – бүкіл қазақ елінің өсуі мен 

дамуының қайнар бұлағы, бас тауы. Соны 
сақтау, жан аямай қорғау – мін детіміз, 
азаматтық ұлы парызымыз. Кей біреулер 
ендігіде Тәуелсіздікке қауіп жоқ дегенге 
саятын пікірмен сөйлейді. Лайым, солай 
болсын. Бірақ бұл – жеңіл қарау шы лық. 
Бұл – өте-мөте жаңсақ айтылған сөз. Тәуел-
сіздікке қауіп көп әрі ондай қауіп әр кезде де 
болады. Ал оны сақтау жұмыл ған халықтың, 
береке-бірлігі жарасқан жұрт шылықтың ғана 
қолынан келеді. Тәуелсіздік болмаса, бүгінгі 
жетістіктің бірде-біреуі болмас еді» дейді 
асыл ағамыз.

Қуаныш Сұлтанұлының бұл сөзінің жаны 
бар. 1992 жылы елі мізде жан басына шақ қан-
дағы ұлттық жалпы ішкі өнім көлемі небәрі 
500 доллар шамасында бо латын. Сонау 1998 
жылы республика бюджеті бар-жоғы 200 
млрд теңгеге әрең ілінетін еді. Қазір бюджет 
4,3 триллионнан асып барады. Оның сыр-
тында қорға құйылып жатқан қазынамыз да 
баршылық. Бір ғана Қызылорда облысын 
алайықшы. Қазіргі бюджеті 200 млрд. теңгеге 
маңайлайды. 

Тәуел сіздік жылдары білім паз ұрпақты 
қалып тастыру үшін 1000-нан аса мектеп 
са лынса, 600-ге жуық әртүрлі денсаулық 
нысаны іске кірісті. Жаңа технологияларға 
қол жеткізсек, бұл да тәуелсіздіктің жемісі. 
Қуаныш Сұлтанұлы осыны айтып, тәуелсіздік 
ұғымының қастерлі екенін ұрпағына ұғын-
дырады. Оның баянды болуын тілейді. 

«Алаш жұртына айтар тілегім көп: 
әрбір қазақ ұлт сапасын көтеруге мүдделі 
болса екен деймін». Бұл да – Қуаныш 
Сұлтанұлының ерекше арманы. Әрбір бала 
«еліме, мемлекетіме не істей аламын, не істеп 
жүрмін?» деген сауалды қоя білсе дейді. 
Соған әрекет етсе, ел басқарған ағалардың 
арманының орындалғаны. 

Қуаныш Сұлтанұлының тағы бір ерекше 
қасиеті – қолынан қаламы мен қағазы түскен 
емес. Бала кезінен кітапты рухани серік етіп 
келеді. Кітап – жанның азығы деп түсінеді. 
«Тіпті ақылына ақы сұрамайтын ұстаз да 
кітап» деп біледі. Бұрын бәрімізге арман 
болған кітаптардың дені кітап дүкендерінің 
сөрелерінде жарқырап тұр. Бір уақ кітап оқып, 
рухани баюды мақсат еткен жан болса, ол – 
Қуаныш Сұлтанұлы дер едік. Ел тізгінін ұстай 
отырып, кітап оқуға қалай уақыт жеткізеді деп 
ойлайсың кейде. Оған да дәлелі жеткілікті. 
«Кез келген уақытта, кез келген орында, оңаша 
қалсаң болды, көз жүгіртіп оқи бересің». 

Кітапты рухани серік ету өз алдында, қолы 
қалт еткенде қағаз шимайлайтын өнері тағы 
бар. Мұның бәрі бала кезден бойға сіңген ғадет 
болса керек. Жазудан да, оқудан да бір қол 
үзген емес. Ресми билікте жүріп, талай-талай 
белестерді бағындырды. Кеңестік жүйенің де 
дәмін татты. Тәуелсіз Қазақстанның іргесінің 
берік қалануы үшін де күн-түн демей еңбек 
етуде.

«Бір кездері жер бетінде Израиль 
мемлекеті жоқ еді, сол мемлекет алғаш 
құрылған кезде шартараптан еврей жұрты 
ағылды. «Мен еврей боламын» дегендер 
топтасып, тартысып жүріп, Израиль 
мемлекетін құрды. 90-жылдардың басында 
Қазақстанда тұратын немістер де Германияға 
кете бастады. Олардың арасындағы кейбір 
өзіміз білетіндерден «неге кетіп барасың?» 
деп сұрағанда, олар да «қазақтың киелі 
топырағынан амалым жоқтықтан кетіп 
барамын, бұл өлке – менің туған жерім, асыл 
мекенім, бірақ мен неміс болу үшін елге кетіп 
барамын» деп жауап беруші еді. Мінеки, 
осындай ұлттық сезімді сырттан келетін һәм 
іштегі қандастарымыздың санасына сіңірсек 
қана ұлт болып ұйысып, ұтамыз. Ұлттың 
сапасын көтеретін де – осындай ұлттық рух!» 
деп толғанады Қуаныш Сұлтанұлы.

Расында, ұлттың сапасын көтеретін 
азаматтар жетерлік. Ол – Қуаныш Сұлтанұлы 
сияқты ұлт жанашырлары. Елбасының 
сенімді серіктері. Үзеңгілес қолғанаттары. Ол 
– жоқ пен барды қадірлей білген, еңбекқор, 
шыншыл, қаламгер, өнерпаз, еліне-халқына 
қалтқысыз қызмет етіп келе жатқан мемлекет 
қайраткері. 

Қазақтың көңілі марқайғанда үнемі: «Әй, 
азамат! Бәрекелді! Азамат ердің баласы» деп 
сүйсінеді. Бізде Қуаныш Сұлтанұлын көрген 
сайын «Әй, азамат! Азамат ердің баласы» деп 
сүйсінетіндігімізді жасыра алмаймыз. 

АЗАМАТ ЕРДІҢ 
БАЛАСЫ...

қоғам және мемлекет қайраткері
Қуаныш Сұлтанов туралы бір үзік сыр

ХАБАР

С.Майқанова атындағы Мәдениет үйінде 
кент әкімінің қолдауымен  жергілікті сазгер 
Ғайния  Дауылбаеваның “Өмір гүлі” атты  
шығармашылық кеші өткізілді. Кештің 
шымылдығын  ашқан кент әкімі Жұмабек 
Әлиев сазгердің шығармашылығына 
өрлеу  тілеп, оған Қазақстан ұстаздарының 
төсбелгісін табыс етті.  

Тасбөгет кентінің төл тумасы Ғайния Жаппарбергенқызы 
жастайынан өнерге біртабан жақын болды. №11 мектептің 
бастауыш сыныбында оқып жүріп, өнер мектебінің  домбыра 
сыныбын бітірді. Ән жазуды да  мектеп қабырғасында жүріп 
бастады,  кенттегі “Арман” тобының әншісі болды. Ол Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде оқып жүріп, 
1991 жылы өткен “Жас қанат” телебайқауында өзінің “Ойладың 
ба сен мені?”, ал 1994 жылы өткен сазгерлер  байқауында “Сен 
сыйлаған бір сезім” әндерімен қатысып, лауреат атанды. Ол 2011 
жылы облыстық “Сазгер-ұстаз”  байқауына  қатысып, ІІ дәрежелі 
дипломмен марапатталса,  екі жылдан кейін  Астана  қаласында 

өткен  балалар мен жасөспірімдерге арналған “Жаңа леп”  әндер 
байқауында  Ғайнияның  “Отанның жас өркені” атты әні екінші 
орынға ие болып, республикалық ән жинағына енгізілді.  Өткен 
жылы қала күніне орай өткізілген  сайыста сазгердің  “Сыр анаға 
тағзым” атты әні үшінші дәрежелі дипломмен марапатталды. 
Оның шығарған әндері “Отбасы және  балабақша” журналына 
жарияланып жүр. “Бөбек” балабақшасы ән-әуез пәнінің жетекшісі 
Ғайния Дауылбаева кішкентай  өнерпаздардан  “Сыр жұлдыздары”  
вокалды тобын құрған болатын. Бүгінгі кешке жиналғандар олардың 
әнін тыңдап, биін тамашалады. 

Кеш барысында балалар ақыны Рахат Наурызбаева, ҚР-ның  
мәдениет қайраткері, сазгер Рамазан Тайманов, халықаралық 
“Бейбітшілік әлемі” шығармашылық бірлес тігінің  мүшесі Сұлушаш 
Сұлтанова мен Бибігүл Жұмабекова және сазгер Сәбит Ұлықпан    
Ғайнияның  “Өмір гүлі”  атты әндер жинағы мен дискісінің тұсауын 
кесіп, байғазысын қоса ұсынды. Өнер иесіне сәттілік тілеп, көрсетер 
көмектерін нақты айтты. 

Ән кешінде Үміт Медеуова, “Тұран” триосы, “Нұргүл” ән-би 
ансамблі және кішкентай “Сыр жұлдыздары” сазгердің әндерін 
нәшіне келтіре орындады. 

Ж.БАЛАБАЙҚЫЗЫ. 

ӨНЕРІМЕН ӨРГЕ ЖҮЗГЕН

Облыстық халық шығармашылығын 
дамыту және мәдени-продюсерлік 
орталығының ұйымдастыруымен Жанқожа 
батыр ескерткішінің жанында “Ескерткіштер 
– қастерлі мұра” атты мәдени шара өтті. 
Ұйымдастырудың мақсаты – жас ұрпаққа 
тарихи құндылықтарымызды таныстырып, 
отансүйгіштікке тәрбиелеу. Жиналған жастар 
Жанқожа батырдың ерлік істерінен мағлұмат 
алды. 

Аталмыш шара Халықаралық тарихи орындар мен 
ескерткіштерді қорғау күніне орай өткізіліп отыр. Бұл 
күн алғаш рет 1984 жылы атап өтілді. Оны 1983 жылы 
ЮНЕСКО жанынан құрылған Халықаралық тарихи 
орындар мен ескерткіштерді қорғау мәселелері жөніндегі 
кеңес Ассамблеясы арнайы бекіткен болатын. Бүгінде осы 
ұйымның қатарында 175 мемлекет бар.

– Біз тарихи орындар мен ескерткіштерді қорғау күніне 
байланысты жыл сайын іс-шаралар өткізуді дәстүрге 
айналдырдық. Ұйымдастырылған барлық шаралар 
жастардың тарихымызды тереңірек тануына өз ықпалын 
тигізіп жатыр, – деді облыстық тарихи және мәдени 
ескерткіштерді қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесінің 
директоры Сапар Күзейбаев.

К.БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

Қастерлі мұра ДӘРІГЕРЛЕР АРДАГЕРЛЕРДІ ҚҰРМЕТТЕДІ
Облыстық денсаулық сақтау басқармасы, денсаулық сақтау  

қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы және ардагерлер кеңесінің 
ұйымдастыруымен Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай сала ардагерлерін 
құрметтеуге арналған салтанатты шара өтті. 

Мерекелік шара театрландырылған көрініспен басталды. Көрініске 
соғыс жылдарында Қызылорда облысындағы госпитальдар арқау 
болды. Яғни, қойылым арқылы далалық госпитальдардың жұмысы 
көпшілікке көрсетілді.

Соғыс жылдарында өңірде тоғыз госпиталь жұмыс істеген. 
Негізінен оқу ғимараттары емдеу орны ретінде ыңғайластырылған. 
Арал, Қазалы, Жаңақорған аудандарында бір-бірден құрылса, 
Қармақшыда үшеуі ашылған. Оларда 700 мың медицина қызметкері 
жұмыс істеген.  Олар Қырымнан келген профессорлармен бірігіп еңбек 
еткен. Нәтижесінде госпитальға түскен сарбаздардың 55,5 пайызы 
қайтадан майдан даласына жіберілген. 

Осы орайда айта кету керек, аталған далалық госпитальдардан 
бүгінде сақталып қалғаны тек Жаңақорған ауданындағы қазіргі сана-
торий. 

Онан соң дастархан жайылып, мереке иелеріне құрмет көрсетілді. 
Онда облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сейілбек Шаухаманов 
қарт майдангерлерді мерекемен құттықтап, жылы лебізін білдірді, Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына орай облыста атқарылып жатқан жұмыстарға 
тоқталды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының бастығы Сапар 
Рахменшеев те сала ардагерлерін Жеңістің 70 жылдығымен құттықтап, 
ақ тілегін арнады. Дастарханға жиылған ардагерлерге сыйлықтар та-
бысталды. 

Салтанатты шара барысында соғыс жылдарындағы әндер 
шырқалып, би биленді. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

Облыстық мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасының ұйымдас-
тыруы мен, Н.Бекежанов атындағы дра-
ма театрында “Ұлы Жеңісті жырлаймыз” 
атты республикалық ақындар айтысы өтті. 
Жауһар жырмен көрерменге көтеріңкі көңіл 
күй сыйлап жүрген ақындар сөз таластыр-
мас бұрын қазақтың Батыр қыздары жөнінде 
бейнесюжет көрсетілді.  Ұлы Жеңістің 
жетпіс жылдығына арналған айтысқа 
еліміздің түкпір-түкпірінен келген танымал 
он алты ақын қатысты. Сөз сайысында бақ 
сынасқандар 1941-1945 жылдардағы қазақ 
халқының басынан өткен қиын күндерді 
тілге тиек етіп, көрерменге  бейбіт күннің 
қадірін білейік деген ой тастады. 

Республикалық ақындар айтысын жы-
рау Руслан Ахметов жүргізсе, филоло-
гия ғылымының докторы Аманжол Әлтаев 
төрағалық еткен қазылар құрамында жы-
рау Алмас Алматов, облыстық мәслихат де-
путаты Абзал Тайманов, ҚР Жазушылар 
Одағы филиалының жетекшісі Қаршыға 
Есімсейітова мен ҚР Мәдениет қайраткері 
Оңталап Нұрамаханов болды.  Атадан ми-
рас болып қалған ұлы өнерді насихат-
таушы Жүрсін Ерман бұл айтысқа “Нұр 
Отан” партиясының арнайы шақыртуымен 
келгенін, Ұлы Жеңістің жетпіс жылдығына 
орай ұйымдастырылған түрлі шараның көбі 

осы партияның қолдауымен өтетінін айта 
кетті. Ақындар Ұлы Жеңісті жырлаумен бір-
ге қоғамдағы кейбір мәселелерді де сөз етті.  

Қазылар алқасының шешімімен III 
орын ды түркістандық Бекарыс Шойбе-
ков, қызылордалық Мұхтар Ниязов және 
Жалағаштық Айдос Рахметов иеленсе, II 
орынды астаналық Әсем Ережеқызы, I орын-
ды павлодарлық Аспанбек Шұғатаев жеңіп 

алды. Айтыстың бас бәйгесіне Шиеліден 
келген Мейірбек Сұлтанхан лайық деп та-
нылды. Қызылордалық Нұрмат Мансұров 
пен қарағандылық Мақсат Ақанов арнайы 
сыйлықтарға ие болды. Басқа да қатысушы 
ақындарға алғыс хаттар мен қаржылай 
сыйлықтар табысталды.

Кенжетай БАЛТАБАЙҰЛЫ.

АҚЫНДАР ЖЕҢІСТІ ЖЫРҒА ҚОСТЫ
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Жергілікті маңызы бар 
тарих және мәдениет 

ескерткіштерінің 
мемлекеттік тізімін бекіту 

туралы
«Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану 

туралы» Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі 
Заңына және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген жергілікті маңызы бар тарих және 
мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімі бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда 
облысы әкімінің орынбасары Р. Кенжеханұлына жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң  қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                    Қ. Көшербаев

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Мәдениет және спорт министрі
____________ А. Мұхамедиұлы
2015 жылғы «___» ___________ 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «__» ________ 
№___ қаулысына қосымша

Қызылорда облысы бойынша жергілікті маңызы бар
 тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімі

р/с Ескерткіштің 
атауы

Ескерт -
кіштің 

түрі

Ескерткіштің 
орналасқан 

жері
1 2 3 4

Арал ауданы
1 Неолит дәуіріндегі 

адамдар тұрағы,
б.з.д. ІV-ІІІ 
мыңжылдықтар

археология Ақеспе ауылынан 
солтүстікке қарай 3 

шақырым

2 Неолит дәуіріндегі 
адамдар тұрағы,
неолит дәуірі

археология Алтықұдық 
ауылынан шығысқа 
қарай 1 шақырым

3 Неолит дәуіріндегі 
адамдар тұрағы,
б.з.д. ІV-ІІІ ғ.ғ.

археология Алтықұдық 
ауылынан шығысқа 
қарай 1 шақырым

4 Неолит дәуіріндегі 
адамдар тұрағы,                     
б. з. д. ІV-ІІІ 
мыңжылдықтар

археология Арал қаласынан 
солтүстік-шығысқа 
қарай 40 шақырым

5 Неолит дәуіріндегі 
адамдар тұрағы,
неолит дәуірі

археология Жақсықылыш 
қыратынан  

солтүстік-батысқа 
қарай 3 шақырым

6 Неолит дәуіріндегі 
тұрақ,
неолит дәуірі

археология Көнту теміржол 
бекетінен шығысқа, 
солтүстік-шығысқа 
қарай 5 шақырым

7 Неолит дәуіріндегі 
адамдар тұрағы,
неолит дәуірі

археология Сапақ стансасының 
солтүстік-шығысқа 

қарай 
1 шақырым

8 Неолит дәуіріндегі 
адамдар тұрағы,
неолит дәуірі

археология Сапақ стансасының
солтүстік-шығысқа 

қарай 
1,5 шақырым

9 Неолит дәуіріндегі 
адамдар тұрағы,
неолит, энеолит 
дәуірлері

археология Сексеуіл 
стансасынан  

солтүстікке қарай 6 
шақырым

10 Шелгі – Загем (Жал-
ғыз ағым) І ежелгі 
адамдар тұрағы, 
неолит дәуірі

археология Жалғыз ағым (№86 
бекет) теміржол 

бекетінен шығысқа 
қарай 1,5 шақырым

11 Шелгі – Загем 
(Жалғыз ағым) ІІ 
ежелгі адамдар 
тұра ғы, неолит 
дәуірі

археология Жалғыз ағым (№86 
бекет) теміржол 

бекетінен шығысқа 
қарай 1,5 шақырым

12 Шелгі – Загем (Жал-
ғыз ағым) ІІІ ежелгі 
адамдар тұрағы, 
неолит дәуірі

археология Жалғыз ағым (№86 
бекет) теміржол 

бекетінен шығысқа 
қарай 1,5 шақырым

13 Шелгі - Загем 
(Жалғыз ағым) ІV 
ежелгі адамдар 
тұра ғы, неолит 
дәуірі

археология Жалғыз ағым (№86 
бекет) теміржол 

бекетінен шығысқа 
қарай 1,5 шақырым

14 Қола дәуіріндегі 
адамдар тұрағы,
б. з. д. ІV-ІІ 
мыңжылдықтар

археология Арал қаласынан 
шығысқа қарай 8 

шақырым

15 Неолит дәуіріндегі 
адамдар тұрағы,
неолит дәуірі

археология Арал қаласынан 
шығысқа қарай 7 

шақырым
16 Неолит дәуіріндегі 

адамдар тұрағы,
неолит дәуірі

археология Арал қаласынан 
шығысқа қарай 6 

шақырым
17 Бекетай кесенесі,

ХІХ ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Аққұлақ ауылынан 
оңтүстік-батысқа 

қарай 4,9 шақырым
18 Бәсібек сағанатамы,

ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Аққұлақ ауылынан 
солтүстік-шығысқа 
қарай 5 шақырым

19 Рысқал кесенесі,
1902 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Аманөткел 
ауылынан 

оңтүстікке қарай 4 
шақырым

20 Байшоқы кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Ақшатау ауылынан 
солтүстік-батысқа 

қарай 1,5 шақырым
21 Теміржол вокзал 

ғимараты,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Арал қаласының 
орталығында

22 Су қыспақты 
мұнара,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Арал теміржол 
стансасы

23 Пұсырманбай 
кесенесі 
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңақұрылыс 
ауылынан 

оңтүстікке қарай 6 
шақырым

24 Нияз кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңақұрылыс 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай
12,8 шақырым

25 Мәмбетбақы 
кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңақұрылыс 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай
12,8 шақырым

26 Су қыспақты 
мұнара,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қамыстыбас 
теміржол станциясы

27 Кердері кесенесі,
Х-ХІІ ғ.ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қаратерең 
ауылынан солтүстік-

батысқа қарай
65,2 шақырым

28 Қосаман кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қосаман ауылынан 
батысқа қарай 1 

шақырым
29 Тілеулес ишан 

кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қызылжар 
ауылынан шығысқа 
қарай 5 шақырым

30 Тілеулес ишан 
мешіті,
1924 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Шөмішкөл 
ауылынан оңтүстік 

шығыс бағытта 
6 шақырым

31 Су қыспақты 
мұнара,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сапақ станциясы

32 Су қыспақты 
мұнара,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сексеуіл станциясы

33 Су қыспақты 
мұнара,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Шөміш станциясы

34 Ораз ақын кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Шөмішкөл 
ауылынан шығысқа 
қарай 4 шақырым

35 Теміржол 
вокзалының 
ғимараты,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Аралқұм станциясы

36 Теміржол 
вокзалының 
ғимараты, 1904 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Көнту  станциясы

37 Теміржол 
вокзалының 
ғимараты, 1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қамыстыбас 
теміржол станциясы

38 Теміржол 
вокзалының 
ғимараты, 1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сапақ станциясы

39 Насос стансасының 
ғимараты,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сапақ стансасы

40 Қызметтік-
техникалық 
ғимараты, 1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарышығанақ 
стансасы

41 Теміржол 
вокзалының 
ғимараты, 1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сексеуіл станциясы

42 Темір жол 
вокзалының 
ғимараты, 1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Шөміш станциясы

43 Теміржол 
вокзалының 
ғимараты, 1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Үкілісай станциясы

44 Теміржол 
вокзалының 
ғимараты, 1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Бекбауыл станциясы

Жалағаш ауданы
45 Құмқала І 

қалашығы,
ХІІ-ХІV ғ.ғ.

археология Аққолқа ауылынан 
оңтүстік-

батысқа қарай 17 
шақырымда, Аққыр 
ауылынан оңтүстік-
шығысқа қарай 33,5 

шақырым
46 Құмқала ІІ 

қалашығы,
ХІІ-ХІV ғ.ғ.

археология Аққолқа ауылынан 
оңтүстік-батысқа 

қарай 15,2 
шақырым, Аққыр 

ауылынан оңтүстік-
шығысқа қарай 
35,8 шақырым, 

қалажұрт Құмқала 
І-дің оңтүстік-

шығысына қарай 4 
шақырым

47 Рабат қатын (Қатын 
қала) қалашығы,
ХІІ-ХІХ ғ.ғ.

археология Аққыр ауылынан 
солтүстік-батысқа 
қарай 8 шақырым

48 Атаусыз асар 
қалашығы (Қара-
асар),
б.д.д. ІІ-І-б.д. 
ІІ-ІV ғ.ғ.

археология Жалағаш кентінен 
оңтүстік-батысқа 

қарай 12 шақырым, 
Бұхарбай батыр 

ауылынан солтүстік-
батысқа қарай 

3 шақырым
49 Сорлыасар 

қалашығы,
б.з.д. ІХ – б.з. І ғ.ғ.

археология Бұқарбай батыр 
ауылынан оңтүстік-

шығысқа қарай 
3 шақырым, 

Жалағаш кентінен 
оңтүстік-батысқа 

қарай 12,6 шақырым
50 Көктонды асар 

қалашығы,
б.д.д. І мың.соңы –
б.д. І мың.ортасы

археология Жалағаш кентінен 
батысқа қарай 
9,5 шақырым, 

Қаракеткен 
бекетінен оңтүстікке 

қарай 
10,2 шақырым

51 Моншақты 
асар қалашығы 
(Жалаңаштөбе),
б.д.д. І мың. – ІХ ғ.ғ.

археология Жалағаш кентінен 
оңтүстік-шығысқа 
қарай 8,5 шақырым

52 Домалақ асар 
қалашығы,
б.з.д. І – б.з. І ғ.ғ.

археология Таң ауылынан 
оңтүстік-батысқа 

қарай 11,7 шақырым
53 Қособалы асар 

қалашығы, б.д.д. ІІ-І 
ғ.ғ.– б.д. ІV ғ.ғ.

археология Таң ауылынан 
оңтүстік-батысқа 

қарай 10 шақырым
54 Үңгірлі асар 

қалашығы,
б.з.д. ІІ-І ғ.ғ.– б.з 
ІІ-ІV ғ.ғ.

археология Таң ауылынан 
батысқа қарай
9,4 шақырым

55 Арық ишан 
кесенесі,
1883 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Ақарық ауылынан 
оңтүстік-шығысқа 
қарай 4 шақырым

56 Сарман кесенесі,
ХІХ ғ. басы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Аққыр ауылынан 
солтүстік-батысқа 
қарай 10 шақырым

57 Ақмырза кесенесі,
ХХ ғ. басы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Аққыр ауылынан 
солтүстік-батысқа 

14 шақырым
58 Қатынтам (Қызтам) 

кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Аққыр ауылынан 
шығысқа қарай 

9 шақырым, 
Жаңаталап 

ауылынан оңтүстік 
- батысқа қарай 21 

шақырым
59 Үбістің үйтамы,

ХІХ ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Аққолқа ауылынан 
оңтүстік-батысқа 

қарай 51,5 
шақырым, Аққыр 

ауылынан оңтүстік-
батысқа қарай 54 

шақырым
60 Иманқұл мешіті,

1908 ж.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Жалағаш кенті, 
Желтоқсан көшесі, 5

61 Сәкей мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңадария 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай 
15 шақырым

62 Жаманқара 
мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңадария 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай 
20 шақырым

63 Жомарт мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңадария 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай 
45 шақырым

64 Бытық мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңадария 
ауылынан батысқа 
қарай 28 шақырым

65 Айқожа кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңадария 
ауылынан оңтүстік-

батысқа 
36 шақырым

66 Елемес кесенесі,
1873 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңадария 
ауылынан оңтүстік-

батысқа 
14 шақырым

67 Сары ишан кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңадария 
ауылынан оңтүстік-

батысқа 
80 шақырым

68 Сәтбай кесенесі,
ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңадария 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай 
80 шақырым

69 Түмен әулие 
кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Шәменов ауылынан 
солтүстік-батысқа 

қарай 
4,5 шақырым, 

Қаракеткен 
бекетінен оңтүстік 
- батысқа қарай 7 

шақырым

70 Мысық кесенесі,
ХІХ ғ. басы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Шергелтай 
ауылынан 

оңтүстікке 17 
шақырым

71 Ұлы Отан 
соғысында қаза 
тапқандарға 
арналған ескерткіш
1975 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жалағаш кенті, 
Желтоқсан көшесі, 

15

72 Теміржол вокзалы 
ғимараты,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қаракеткен 
теміржол стансасы

Жаңақорған ауданы
73 Құмиян қалашығы,

ХІІ-ХІІІ ғ.ғ.
археология Келінтөбе ауылынан 

оңтүстік-батысқа 
15,7 шақырым

74 Өзгент қалашығы,
ХІІ-ХVІІ ғ.ғ.

археология Өзгент ауылынан 
оңтүстік-батысқа 15 

шақырым
75 Жартастағы 

бейнелеу,
ерте көшпенділер 
дәуірі

археология Талап ауылынан 
оңтүстік-шығысқа 

35 шақырым

76 Майдамтал 
шатқалындағы 
жартастағы 
бейнелер, 
ерте көшпенділер 
дәуірі

археология Талап ауылынан 
оңтүстік-шығысқа 

10 шақырым

77 Аққорған 
қалашығы,
ХІІІ-ХІV ғ.ғ.

археология Түгіскен ауылынан 
оңтүстік-батысқа 
қарай 1 шақырым

78 Қойлақы ата 
басындағы 
ескерткіш тас,
ХІІ-ХІІІ ғ.ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Аққорған ауылынан 
оңтүстікке қарай 7 

шақырым

79 Қылауыз ата 
кесенесі,
ХІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әбдіғаппар 
ауылынан батысқа 5 

шақырым
80 Аққорған мазары,

ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Түгіскен ауылынан 
оңтүстік-батысқа 
қарай 1 шақырым

81 Бесарық 
стансасындағы
су қыспақты мұнара,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Бесарық теміржол 
стансасы

82 Теміржол вокзал 
ғимараты,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңақорған 
теміржол стансасы

83 Бұрынғы оқу 
комбинаты 
ғимараты,
1904 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңақорған 
кенті, Мұсаханов 

көшесі, 2

84 Қорасан ата 
кесенесі,
ХҮІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңарық ауылынан  
оңтүстік-батысқа 

қарай 20 шақырым
85 Қасым ата кесенесі,

ХІХ ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Жаңарық ауылынан 
оңтүстікке 20 

шақырым
86 Төлегетай-

Қылышты ата
кесенесі,
2008 ж. (ХІ-ХІІ ғ.ғ.)

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қыркеңсе ауылынан 
оңтүстікке қарай 7 

шақырым

87 Көккесене сағанасы,
ХІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Төменарық 
ауылынан солтүстік-

батысқа қарай 
5 шақырым

88 Су қыспақты 
мұнара,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Төменарық ауылы, 
Бимұратов көшесі, 

н/з
89 Жалаңаш ата 

кесенесі,
ХVІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

№ 26 бекеттен 
оңтүстік-шығысқа 
қарай 1 шақырым

Қазалы ауданы
90 Әулиетөбедегі 

қорым,
ХVІІ ғ.

археология Бекарыстан би 
ауылынан батысқа 
қарай 20 шақырым

91 Кіші Күйік 
қалашығы,
І-ІХ ғ.ғ.

археология Бозкөл ауылынан 
оңтүстік-батысқа 

қарай 30 шақырым, 
Кәукей ауылынан 
батысқа қарай 14 

шақырым
92 Үлкен Күйік 

қалашығы,
І-ІХ ғ.ғ.

археология Кәукей ауылынан 
батысқа қарай 7 

шақырым
93 Мыңтөбе моласы 

қорғаны,
VІ-ХІV ғ.ғ.

археология Өркендеу ауылынан 
оңтүстік-батысқа 

қарай 
1 шақырым

94 Әзілхан ишан 
мешіті,
1925 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Ақтан батыр ауылы, 
Ақтан батыр 

көшесі, 1
95 Теміржол вокзалы 

ғимараты,
ХХ ғ. басы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әйтеке би теміржол 
стансасы

96 Қожаназар ишан 
мешіті,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әйтеке би кенті,
Біржан сал көшесі, 

109
97 Су қыспақты 

мұнара,
ХХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әйтеке би теміржол 
стансасы

98 1914-1917 жылдары 
Ғ. Мұратбаев 
оқыған мектеп 
ғимараты,
1912 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қазалы қаласы,
Жамбыл көшесі, 41

99 Толыбай батыр 
кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Бекарыстан би 
ауылынан

солтүстікке қарай 
6,7 шақырым

100 Базар қожа кесенесі,
ХХ ғ. басы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Бекарыстан би 
ауылынан 

солтүстікке 
5 шақырым

101 Өтеген кесенесі 
құлпытасымен,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жанқожа батыр
ауылынан шығысқа 

қарай 
3,5 шақырым

102 Мұнара № 74,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жанқожа батыр 
ауылынан 

солтүстікке қарай 4 
шақырым

103 Су қыспақты 
мұнара,
1902 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Көбек теміржол 
стансасы

104 Орақ мұнарасы,
1918 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қожабақы 
ауылынан 

солтүстікке қарай 6 
шақырым

105 Келімбет кесенесі,
1898 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Аранды ауылынан 
оңтүстік-шығысқа 
қарай 5 шақырым, 

Қожабақы 
ауылынан батысқа 

6,5 шақырым
106 Сарыбайқазған 

мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Моншақ ауылынан 
оңтүстік-батысқа 

қарай 84 шақырым
107 Қарсақбай кесенесі,

ХІХ ғ. соңы
қала 

құрылысы 
және сәулет

Ғ. Мұратбаев 
ауылынан солтүстік-

батысқа қарай 
4 шақырым

108 Сырлыбай кесенесі,
ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Өркендеу ауылынан 
оңтүстік-батысқа 

қарай 11 шақырым
109 Мұнара № 40

ХVІІІ ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан 

солтүстікке қарай 
27,5 шақырым

110 Мұнара № 38
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан солтүстік-

батысқа қарай 
21 шақырым

111 Бақатам кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан 

солтүстікке қарай 
75 шақырым

112 Байсын кемпір 
кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан оңтүстік-

шығысқа қарай 
17 шақырым

113 Боранбай мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай
2 шақырым

114 Қуат кесенесі,
ХІХ ғ. басы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан 

оңтүстікке қарай
15 шақырым

115 Кәрібай кесенесі,
ХХ ғ. басы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан  

солтүстік-батысқа 
қарай

27 шақырым
116 Манас кесенесі,

ХVІІІ ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан оңтүстік-

шығысқа қарай 
32 шақырым

117 Манас 
қорымындағы
№ 65 сағана 
құлпытасымен,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан оңтүстік-

шығысқа қарай 
32 шақырым

118 Манас 
қорымындағы
№ 66 сағана
(Шалбай кесенесі),
ХХ ғ. басы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан оңтүстік-

шығысқа қарай 
32 шақырым

119 Манас 
қорымындағы
№ 67 сағана
(Күнберген 
кесенесі),
ХХ ғ. басы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан оңтүстік-

шығысқа қарай
 32 шақырым

120 Манас 
қорымындағы 
№ 68 сағана
(Қожахмет 
кесенесі),
ХІХ- ХХ ғ.ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан оңтүстік-

шығысқа қарай 
32 шақырым

121 Дөңқазған 
қорымындағы № 1 
сағана,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан 

оңтүстікке қарай 
97 шақырым

122 Дөңқазған 
қорымындағы № 2 
сағана,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан 

оңтүстікке қарай
97 шақырым

123 Үшназар 
қорымындағы 
Ақназар кесенесі,
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан  

солтүстікке қарай
35 шақырым

124 Үшназар 
қорымындағы 
Бекназар кесенесі,
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан  

солтүстікке қарай
35 шақырым

125 Үшназар 
қорымындағы 
Қосназар кесенесі,
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан  

солтүстікке қарай
35 шақырым

126 Сағана төртқұлақ 
№ 46 (Айғанат 
кесенесі),
ХІХ ғ. соңы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан  

солтүстікке қарай
36 шақырым

127 Ақтау (Ерқанат) 
кесенесі,
ХІХ ғ. соңы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әйтеке би кентінен 
оңтүстікке қарай 

116 шақырым
128 Жабағылы 

қорымындағы 
Жабағылы кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Моншақ ауылынан
солтүстік-шығысқа 

қарай
7 шақырым

129 Жабағылы 
қорымындағы
№ 35 атаусыз 
кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Моншақ ауылынан 
солтүстік-шығысқа 
қарай 7 шақырым

130 Көсе мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Моншақ ауылынан 
солтүстік-шығысқа 
қарай 3 шақырым

131 Қазанғап мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан оңтүстік-

шығысқа қарай 
27 шақырым

132 Найзақұл кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Ү. Түктібаев 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай
20 шақырым

133 Айдарлы кесенесі,
ХІХ ғ. басы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жаңқожа батыр 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай 
2,5 шақырым

134 Еспембет кесенесі, 
(атаусыз кесене 
№ 39)
ХІХ ғ. соңы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан солтүстік-

шығысқа қарай 
25 шақырым

135 Тоқтықара кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Ақтан батыр 
ауылынан 

солтүстікке қарай 
10 шақырым, 
Ғ. Мұратбаев 

ауылынан солтүстік-
батысқа қарай 7 

шақырым
136 Таңатар қатын 

кесенесі,
ХІХ ғ. соңы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сарыбұлақ 
ауылынан оңтүстік-

шығысқа қарай 
50 шақырым

137 Ұзынтам мұнарасы,
Х-ХІІ ғ.ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Ү. Түктібаев 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай
15 шақырым

138 Азамат соғысында 
қаза тапқандарға 
қойылған ескерткіш,
1957 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Жалаңтөс Баһадүр 
атындағы саябақ.  

Әйтеке би мен 
В. Счастнов 
көшелерінің 

қиылысы
139 Ғ. Мұратбаев бюсті,

1964 ж.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Қазалы қаласы, 
Қорқыт Ата 
көшесі, 43 

(№17 мектептің 
ауласы)

140 Кеңес Одағының 
Батыры Ү.Түкті-
баевқа қойылған 
белгі, 1985 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Ү. Түктібаев ауылы,
Ү. Түктібаев 
көшесі, 45

141 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Счастнов көшесі, 20

142 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Счастнов көшесі, 22

143 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Счастнов көшесі, 24

144 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әйтеке би кенті,
Счастнов көшесі, 26

145 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Михайлюк көшесі, 5

146 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Михайлюк көшесі, 7

147 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Михайлюк көшесі, 

15
148 Тұрғын үй,

1905 ж.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Михайлюк көшесі, 

23
149 Тұрғын үй,

1905 ж.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Михайлюк көшесі, 

29
150 Тұрғын үй,

1905 ж.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Михайлюк көшесі, 

31

Қармақшы ауданы
151 Моншақты асар 

қалашығы,
б.з.д. VІ-V ғ.ғ.–б.з. 
VІІІ-ІХ ғ.ғ.

археология Жосалы кентінен 
оңтүстік-шығысқа 
қарай 48 шақырым,
Ақжар ауылынан 
шығысқа қарай 13 

шақырым
152 Тас асар қалашығы,

б.з. VІ-VІІ ғ.ғ.
археология Т. Ізтілеуов 

ауылынан солтүстік-
батысқа қарай 
12 шақырым

153 Жалпақ асар 
қалашығы,
б.з. VІ-VІІ ғ.ғ.

археология Т.Ізтілеуов 
ауылынан солтүстік-

батысқа қарай 
9,7 шақырым, 

Ақжар ауылынан 
батысқа қарай 
21,7 шақырым

154 Алыпқорған 
қалашығы,
б. з. VІ-VІІ ғ.ғ.

археология Байқоңыр 
қаласынан оңтүстік-

шығысқа қарай 
25 шақырым, 

Жосалы кентінен 
оңтүстік-шығысқа 
қарай 65 шақырым

155 Сортөбе қалашығы,
ІХ-Х ғ.ғ.

археология Жосалы кентінен 
батысқа қарай 12 

шақырым
156 Шірік-Рабат 

қалашығы,
б.з.д. Ү-ІІ ғ.ғ. - б.з. 
ІХ-ХІІ ғ.ғ.

археология Көмекбаев 
ауылынан 

оңтүстікке қарай 
87 шақырым, 

Кекірелі ауылынан 
солтүстік-шығысқа 

қарай 44,5 шақырым
157 Аралбай қалашығы,

ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.
археология Көмекбаев 

ауылынан оңтүстік-
батысқа 

145 шақырым
158 Бәбіш-Молла 

қалашығы,
б. з. д. ІV-ІІ ғ.ғ.

археология Көмекбаев 
ауылынан 

оңтүстікке қарай 47 
шақырым

159 Жаман асар 
қалашығы,
б. з. І мыңжылдығы

археология Көмекбаев 
ауылынан 

солтүстікке қарай 
22 шақырым

160 Орынбай қала 
қалашығы,
ХҮІІІ-ХІХ ғ.ғ.

археология Көмекбаев 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай 
130 шақырым

161 Сеңгіртам 
қалашығы,
б.з.д. ІІІ-ІІ ғ.ғ.

археология Қызылорда 
қаласынан оңтүстік-

батысқа қарай 
225 шақырым, 

Көмекбаев 
ауылынан 
оңтүстікке 

96 шақырым
162 Қабыл қорғаны,

б.з.д. ІҮ-ІІ ғ.ғ.
археология Көмекбаев 

ауылынан батысқа 
қарай 47 шақырым

163 Іңкәр-қала 
қалашығы,
б.з.д. ІҮ-ІІ ғ.ғ.

археология Қызылорда 
қаласынан оңтүстік-

батысқа қарай 
225 шақырым, 

Көмекбаев 
ауылынан 
оңтүстікке 

96 шақырым
164 Қара асар 

қалашығы,
б. з. ҮІ-ҮІІ ғ.ғ.

археология Жосалы кентінен 
оңтүстік-батысқа 

қарай 50 шақырым
165 Асар қалашығы,

б.з. І 
мыңжылдықтың 
басы

археология Қуаңдария 
ауылынан оңтүстік-

шығысқа қарай 
9 шақырым

166 Базар асар 
қалашығы,
б. з. VІ-VІІІ ғ.ғ.

археология Жалпақ асар 
қалашығынан 
батысқа қарай 
8,2 шақырым, 

Алтынасар 
қалашығынан 

солтүстік-шығысқа 
қарай 

10 шақырым
167 Томпақ асар 

қалашығы,
б.з.д. ІІ-І ғ.ғ. - б.з. ІV 
–V ғ.ғ.

археология Жосалы кентінен 
оңтүстік-батысқа 

қарай 60 шақырым

168 Бидайық асар 
қалашығы,
б. з.д. ІІ ғ.-б.з. ІҮ

археология Жосалы кентінен 
оңтүстік-батысқа 

қарай 65 шақырым
169 Алтын асар 

қалашығы,
б. з.д. І 
мыңжылдықтың 
соңы-б.з. ІV-V ғ.ғ.

археология Т.Ізтілеуов 
ауылынан батысқа 
қарай 24 шақырым

170 Қаралы асар 
қалашығы (Жетіасар 
№6),
б.з. ҮІ-ҮІІ ғ.ғ.

археология Т.Ізтілеуов 
ауылынан батысқа 8 

шақырым

171 Тік асар қалашығы 
(Жетіасар №10),
б. з.д. І 
мыңжылдықтың 
соңы-б.з. ІV-V ғ.ғ.

археология Т.Ізтілеуов 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай 
25 шақырым

172 Робинсай (Бұзық 
асар) қалашығы,
б. з. д. ІІІ ғ.-б.з. ІІІ ғ.

археология Т.Ізтілеуов 
ауылынан солтүстік-

батысқа қарай
35 шақырым

173 Құрайлы асар 
қалашығы,
б.з. VІ-VІІ ғ.ғ.

археология Т. Ізтілеуов 
ауылынан батысқа 
қарай 14 шақырым

174 Түгіскен І-ІІ жерлеу 
кешендері,
б. з. д. І 
мыңжылдықтың
І жартысы

археология Қуаңдария 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай
60 шақырым

175 Қорқыт ата 
ескерткіш кешені
(стелла, амфитеатр, 
қылует, қошқар тас, 
мұражай ), 1980 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жосалы кентінен 
солтүстік-батысқа 
қарай 18 шақырым

176 Қорқыт ата мазары,
Х-ХІ ғ.ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жосалы кентінен 
шығысқа қарай 20 

шақырым
177 Марал ишан 

кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жосалы кентінен 
шығысқа қарай 18 

шақырым
178 Қалқай ишан 

кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жосалы кентінен 
шығысқа қарай 18 

шақырым
179 Теміржол вокзалы 

ғимараты,
ХХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жосалы теміржол 
стансасы

180 Су қыспақты 
мұнара,
ХХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жосалы кенті,
Көмекбаев көшесі, 

н/з
181 Еламан мұнарасы,

ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Қуаңдария 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай 
44,3 шақырым

182 Су қыспақты 
мұнара,
1902 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Дерментөбе 
теміржол стансасы

183 Мұнаралы 
мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Кекірелі ауылынан 
солтүстік-батысқа 
қарай 35 шақырым

184 Тықы батыр 
кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Кекірелі ауылынан 
оңтүстік-батысқа 

қарай 12,3 шақырым
185 Еркебай кесенесі,

ХІХ ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Кекірелі ауылынан 
солтүстік-шығысқа 

қарай 
33,5 шықырым, 

Шірік-Рабат 
қалашығынан 

оңтүстік-батысқа 
қарай 10 шақырым

186 Ақмамбет кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Кекірелі ауылынан 
оңтүстік-батысқа 

қарай 22 шақырым
187 Әлімбай кесенесі,

ХІХ ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Көмекбаев 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай 
14 шақырым

188 Төлеген қатын 
кесенесі,
ХІХ ғ. басы

қала 
құрылысы 

және сәулет

Көмекбаев 
ауылынан шығысқа 
қарай 26 шақырым

189 Шаханай сағанасы 
көктасымен,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Көмекбаев 
ауылынан солтүстік-

батысқа қарай 
15 шақырым

190 Су қыспақты 
мұнара,
1902 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қорқыт ата 
теміржол стансасы

191 Су қыспақты 
мұнара,
1904 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қызылтам теміржол 
стансасы

192 Қарамырза кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қуаңдария 
ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай 
7 шақырым

193 Т.Ізтілеуовке 
арналған белгі,
ХХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Т. Ізтілеуов ауылы,
Ешнияз сал 

көшесі, 1
194 Тұрғын үй,

1905 ж.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 10

195 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 11

196 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 12

197 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 14

198 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 17

199 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 18

200 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 23

201 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 25

Қызылорда қаласы
202 Бұрынғы қыздар 

приход училищесі 
(қазіргі дүкен), 
1878 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Журба көшесі, 31

203 Теміржол вокзалы 
ғимараты,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қызылорда қаласы

204 Көркемсурет 
шеберханасы 
ғимараты, ХХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

А. Байтұрсынов 
көшесі, 44

205 Су қыспақты 
мұнара, ХХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

А. Байтұрсынов 
көшесі, н/з.

206 А. Тоқмағамбетов 
атындағы мәдениет 
орталығы ғимараты,
1959 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қазыбек би 
көшесі, 21

207 Қалалық атқару 
комитетінің 
ғимараты, ХХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Желтоқсан көшесі, 
18

208 Қалалық монша 
ғимараты, ХХ  ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әйтеке би көшесі, 
10

209 Су қыспақты 
мұнара, 1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

О. Жанәділов 
көшесі, н/з

210 № 5 магазин 
ғимараты, ХХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қонаев пен 
Сүлейменов 
көшелерінің 

қиылысы
211 Облыстық әскери 

комиссариаттың 
шақыру пункті 
ғимараты (бұрынғы 
казарма),
ХІХ ғ. аяғы

қала 
құрылысы 

және сәулет

И.Тоқтыбаев-2 
орамы, құрылым 

нөмірі 1

212 Транспорттық 
прокуратура 
ғимараты,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Привокзал 
тұйығы, 5

213 Теміржолшылар 
клубы ғимараты,
1924 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әуелбеков көшесі, 
41

214 Теміржол 
милициясы 
ғимараты (қазіргі 
«Ақмешіт» музейі),
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Әуелбеков көшесі, 8

215 Өшпес Даңқ 
мемориалы,
1975 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Д. Қонаев көшесі, 
н/з

216 Бауырластар бейіті,
1920 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Журба көшесі

217 Ғ. Мұратбаев 
ескерткіші, 
1975 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Орталық 
стадионның алды

218 А. Тоқмағамбетов 
бюсті. 
1986 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

А. Тоқмағамбетов 
атындағы мәдениет 

орталығының 
алдында

219 Облыстық тарихи-
өлкетану мұражайы 
ғимараты,
1953 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

М. Әуезов көшесі, 
20

220 Қорқыт ата 
кітабының 
1300 жылдығына 
арналған ескерткіш, 
2000 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

ІІІ ірілендірілген 
квартал

221 Қаналы мешіті,
ХІХ – ХХ ғ.ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Абай ауылынан 
солтүстікке қарай 35 

шақырым
222 Санэпидемстанция 

мұзханасы,
1904 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Привокзал тұйығы, 
н/з

223 Теміржол 
инфекциялық 
аурухана ғимараты,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Привокзал тұйығы, 
н/з

224 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Привокзал тұйығы, 
12

225 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Привокзал тұйығы, 
14

226 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Привокзал көшесі, 2

227 Локомотив депо 
ғимараты,
1904 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Ә. Егізбаев 
көшесі, 38

228 Ә. Молдағұлова 
бюсті,
1977 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

№ 112 мектеп 
ауласында,                               

Ә. Молдағұлова 
көшесі, н/з.,

229 Ұлы Отан 
соғысында қаза 
тапқандарға 
қойылған белгі,
1980 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Тасбөгет кенті,
Есенов көшесі, н/з

230 Теміржол вокзалы 
ғимараты,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қараөзек теміржол 
стансасы

231 Су қыспақты 
мұнара,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қараөзек теміржол 
стансасы

232 № 12 кесене
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Ақжарма ауылынан 
солтүстік-батысқа 

қарай 
7 шақырым

Сырдария ауданы
233 Асанас қалашығы,

VІІІ-ХІV ғ.ғ.
археология Айдарлы ауылынан 

батысқа қарай 8 
шақырым

234 Кішіасар қалашығы,
б. з.д. ІV-І ғ.ғ.

археология Шаған ауылынан 
солтүстік-батысқа 

қарай 5,3 шақырым
235 Қос асар І 

қалашығы,
б. э.д. ІХ-І ғ.ғ.

археология Н.Ілиясов ауылынан 
батысқа

қарай 5,5 шақырым
236 Үлкенасар 

қалашығы,
б. э.д. ІV-І ғ.ғ.

археология Шаған ауылынан 
солтүстік-батысқа 
қарай 6 шақырым

237 Күмісасар 
қалашығы,
б. э.д. VІ-І ғ.ғ.

археология Шаған ауылынан 
солтүстік-батысқа 
қарай 8 шақырым

238 Қос асар ІІ 
қалашығы,
б. з. д. ІХ ғ.ғ.

археология Н.Ілиясов ауылынан 
батысқа қарай 5,5 

шақырым
239 Жетімасар қала-

шығы, б. э.д. 1 
мыңжылдықтың 
ортасы – б.э. VІ-
VІІ ғ.ғ

археология Шіркейлі ауылынан 
оңтүстік-шығысқа 
қарай 1 шақырым

240 Заңғарқала 
қалашығы,
ІХ-ХІ ғ.ғ.

археология Іңкәрдария 
ауылынан солтүстік-

шығысқа қарай 
30 шақырым

241 Қожан қожа мазары,
ХVІІІ ғ. 

қала 
құрылысы 

және сәулет

Айдарлы ауылынан 
солтүстікке қарай 

10 шақырым
242 Асанас мазары,

ХVІІ ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Айдарлы ауылынан 
батысқа қарай 15 

шақырым
243 Сүнбейбі кесенесі,

ХVІІІ ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Айдарлы ауылынан 
солтүстікке қарай

 10 шақырым
244 Шалбас батыр 

мұнарасы,
ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қалжан ахун 
ауылынан батысқа 
қарай 12 шақырым

245 Қалжан ахун мешіт-
медресесі,
ХІХ-ХХ ғ.ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қалжан ахун 
ауылынан батысқа 
қарай 12 шақырым

246 Қалжан ахун 
сағанасы,
ХІХ-ХХ ғ.ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қалжан ахун 
ауылынан батысқа 
қарай 12 шақырым

247 Теміржол вокзалы 
ғимараты,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Тереңөзек кенті,
А. Әлиакбаров 

көшесі, н/з
248 Су қыспақты 

мұнара,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Тереңөзек кенті,
А. Әлиакбаров 

көшесі, н/з
249 Бәлдік мешіті,

1906 ж.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Қоғалыкөл ауылы 
(бұрынғы Жамбыл 
ауылы), Тілеуханов 

көшесі, 4
Шиелі ауданы

250 Ертедегі Нәнсай 
қалашығы,
орта ғасыр дәуірі

археология Бала би ауылынан 
солтүстік-батысқа 

26 шақырым
251 Жер асты жолы,

уақыты белгісіз
археология Бала би ауылынан 

солтүстік-батысқа 
қарай 15 шақырым

252 Рабат – 1 бекіністі 
мекен,
орта ғасыр дәуірі

археология Бірлестік ауылынан 
солтүстік-шығысқа 

17 шақырым
253 Рабат – 2 бекіністі 

мекен,
орта ғасыр дәуірі

археология Бірлестік ауылынан 
солтүстік-шығысқа 

18 шақырым
254 Рабат – 3 бекіністі 

мекен,
орта ғасыр дәуірі

археология Бірлестік ауылынан 
солтүстік-шығысқа 

20 шақырым
255 Рабат – 4 бекіністі 

мекен,
орта ғасыр дәуірі

археология Бірлестік ауылынан 
солтүстік-шығысқа 

21 шақырым
256 Рабат – 5 бекіністі 

мекен,
орта ғасыр дәуірі

археология Бірлестік ауылынан 
солтүстік-шығысқа 

26 шақырым
257 Тастөбе (Тазтөбе) 

қалашығы,
орта ғасыр дәуірі

археология Бірлестік ауылынан 
батысқа 26 
шақырым

258 Мортық бекіністі 
мекен,
орта ғасыр дәуірі

археология Бірлестік ауылынан
батысқа 15 
шақырым

259 Қызылтам 
қалашығы,
ХІ-ХІV ғ.ғ.

археология Жансейіт ауылынан 
оңтүстік-батысқа 5 

шақырым
260 Ақтөбе қалашығы,

VІІІ-ХІІІ ғ.ғ.
археология Жансейіт ауылынан 

оңтүстік-батысқа 8 
шақырым

261 Бестам қалашығы,
Х-ХІV ғ.ғ.

археология Жиделі ауылынан 
солтүстік-батысқа 5 

шақырым
262 Сұлутөбе 

қалашығы,
ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.

археология Сұлутөбе ауылынан 
солтүстікке 2 

шақырым
263 Есабыз қабірі,

ХХ ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Бәйгеқұм ауылынан 
шығысқа 5 
шақырым

264 Су қыспақты 
мұнара,
1905 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Бәйгеқұм теміржол 
стансасы

265 Оқшы ата мазары,
ХІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Бәйгеқұм ауылынан 
шығысқа 5 
шақырым

266 Бақты ата мазары,
ХVІІ-ХVІІІ ғ.ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Қызылқайың 
ауылынан 

солтүстікке 800 
метр

267 Су қыспақты 
мұнара,
1904 ж.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сұлутөбе теміржол 
стансасы

268 Бәкі кесенесі,
ХІХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сұлутөбе ауылынан 
солтүстік-шығысқа

100 шақырым
269 Тәжібай кесенесі,

ХІХ ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан 
солтүстік-шығысқа

100 шақырым
270 Мақұлтам кесенесі,

ХІХ ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан 
солтүстік-шығысқа

100 шақырым
271 Құлтан кесенесі,

ХІХ ғ.
қала 

құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан 
солтүстік-шығысқа

100 шақырым
272 Оразай ишан 

кесенесі,
ХVІІІ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сұлутөбе ауылынан 
оңтүстік-шығысқа 

15 шақырым
273 Теміржол вокзалы 

ғимараты,
ХХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Шиелі теміржол 
стансасы

274 Ахмет ишан 
кесенесі,
ХХ ғ.

қала 
құрылысы 

және сәулет

Сұлутөбе ауылынан 
солтүстік-шығысқа

100 шақырым
Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:
б.з.д. – біздің заманымызға дейінгі;
б.з. – біздің заманымыздың;
б.э.д. – біздің эрамызға дейінгі;
ғ. – ғасыр;
ғ.ғ. – ғасырлар;
ж. – жыл;
ж.ж. – жылдар;
н/з. – нөмірсіз.

Қызылорда облысының мемлекетік сәулет-
құрылыс бақылауы басқармасы, 120000, Қызылорда 
қаласы, Скатков к., 96, анықтама үшін телефондары:   
8(7242) 30-85-80(7080), gask_korda@mail.ru

«Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

Лицензиялау және аттестаттау бөлімінің бас 
маманы,  D-O-4 санаты, 1 бірлік (уақытша, негізгі 
қызметкердің бала күту  бойынша демалыста болу 
мерзіміне). 

Қызмет атқарған жылдарына байланысты 
лауазымдық жалақысы 64 063,0теңгеден 86 485,0 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Лицензия алу 
үшін лицензиаттар ұсынған құжаттар мен материалдарды 
қарау, заңмен белгіленген лицензияланатын жұмыс 
түрлерінің тізіміне сәйкес ведомстволық бағыныстағы 
аумақтағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі саласында лицензиялауды жүзеге асыру, 
белгіленген үлгі бойынша қатаң есептілік бланкілерінде 
лицензияланатын құжаттарды (лицензиялар және 
оған қосымшалар)  рәсімдеу. Электрондық нұсқа 
құжаттарын уәкілетті органға жіберу.    Мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзімдерін бақылау бойынша жеке 
жауапкершілік. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметінде субъектілерге берілетін лицензияларға 
мониторинг жүргізу, оларды есепке алу мен тіркеу, ли-
цензиаттардың лицензиялау ережелері мен нормаларын 
сақтауын бақылау, лицензиялау нормалары мен 
ережелерін бұзуға жол берген заңды және жеке 
тұлғаларға қатысты заңнамалық тәртіпте белгіленген 
шаралар қолдану. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі саласында сараптамалық жұмыстар мен 
инжинирингтік қызметтер көрсететін сарапшыларды 
аттестаттау жөніндегі функцияларды жүзеге асыру, 
оның ішінде, өтініш берушінің құжаттарын қабылдау 
және қарау, сараптамалық жұмыстар мен инжинирингтік 
қызметтер көрсететін сарапшыларды атестаттау 
жөніде ұйымдастыру іс-шараларын (электрондық 
тестілеу) жүргізу. Лицензияланатын құжаттарды сақтау 
және мұрағатқа өткізуді ұйымдастыру. Лицензиялау 
және аттестаттау мәселелері бойынша азаматтарды 
қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау. Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде 
белгіленген  құзыреті шегінде өзге де мәселелерді шешу.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: 
Жоғары білім. Техникалық ғылымдар және технологиялар 
(құрылыс; құрылыс материалдары, бұйымдары және 
құрастырмалары өндірісі; гидротехникалық құрылыс 
және ғимарат; инженер құрылысшы), Әлеуметтік 
ғылымдар, экономика және бизнес (мемлекеттік және 
жергілікті басқару) немесе Құқық (құқықтану). Мем-
лекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе 
осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес облыстарда өтілі екі жылдан кем емес 
жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі білімі 
(Құрылыс, құрылыс материалдары, бұйымдары мен 
құрастырылымдар өндірісі; Гидротехникалық құрылыс 
немесе құқық) барларға рұқсат етіледі.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне 
сәйкес болуы тиіс:

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қа-
зақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының 
Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі 
туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімер туралы», 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі 
туралы» Заңдарын, осы санаттағы наты лауазымның 
мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды рет-
тейін Қазақстан Республикасының нормативтік құ қық-
тық актілерін, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қа лып-
тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стра те гиясын 
білуі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функ цио-
налдық үшін қажетті басқа да міндетті білімдер 

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі 1 фотосурет пен өкілетті орган 

белгілеген нысанда толтырылған анкета;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 
бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының 
Нормативтік құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 
21 желтоқсанда № 6697 болып тіркелген) нысандағы 
денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органмен 
белгіленген шекті мәннен төмен емес нәтижемен 
тестілеуден өткені туралы қолданыстағы сертификат 
(немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі).     

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және 
конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс 
өтілі талап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында 
көрсетілген құжатты ұсыну талап етілмейді.

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз 
болып табылады.

Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын осы 
тармақтың 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куәландыра алады.

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби 
шеберлігіне және беделіне қатысты (біліктілігін 
арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берілуі туралы 
құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, 
ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың кәсіби 
қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қосымша 
ақпараттарды бере алады. Азаматтар жоғарыда аталған 
құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды 
қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзімінде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды 
хабарламада көрсетілген электрондық почта мекен-
жайына электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу 
үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды электрондық 
почта арқылы берген азаматтар құжаттардың 
түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс 
күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған 
құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға 
әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру 
БАҚ-та («Кызылординские вести» және «Сыр бойы») 
соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі: 120000, 
Қызылорда қаласы, Скатков көшесі, 96, № 4 бөлмеде 
қабылданады. 

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс 
комиссиясы шешім қабылдаған күннен бастап екі 
жұмыс күн ішінде әңгімелесу өткізу туралы конкурс 
комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. 

Хабарландыру қатысушылардың электрондық мекен-
жайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу 
жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының 
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі: 120000, Қызылорда қаласы, 
Скатков көшесі, 96, № 4 бөлмеде әңгімелесу шақырған 
күннен бастап бес жұмыс күн ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына 
байқаушылар қатыстырылуға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және 
барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан 
Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте 
аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдар-
дың және саяси партиялық өкілдері, уәкілеттіорганның 
қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отыры-
сына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталуына 1 
жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей персоналды 
басқару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу 
үшін тұлғалар персоналды басқару қызметіне (кадр 
қызметіне) жеке басын куәландыратын құжаттың көшір-
месін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын құжаттардың 
түп нұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттік органның басшы-
сымен конкурс комиссиясының отырысына сарап-
шылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы 
ре тінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның 
қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның 
функ ционалдық бағыттарына сәйкес облыстарда жұ-
мыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды 
іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, басқа 
мемле кеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, 
Қазақстан Республикасы Парламентінің және мәслихат 
депутаттары қатыса алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымына үміткерлер ҚР мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, 
Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, 
Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент 
қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында 
белгіленген тәртіппен өтеді.

D-О-4 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма), логикалық 
тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан 
Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ), 
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет 
туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» 
(15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ),  Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын білуге арналған тест 
сұрақтары кіреді.

Аталмыш лауазымдарға орналасқан адамдар 
үшін көтерме шығындар төленбейді, тұрғын үй және 
жеңілдіктер ұсынылмайды.

Қызылорда облысының  мемлекеттік 
сәулет-құрылысбақылауы басқармасының                                                                          

конкурстық комиссиясы.

Қызметке конкурс Қызметке конкурс
Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау 

басқармасы» мемлекеттік мекемесі, Қызылорда қаласы, 
Бекзатхан Асқар көшесі, 47, анықтама үшін телефондары:      
8 (7242) 26-31-40,  факс 8 (7242) 26-34-76, эл.пошта obl.
trud@mail.ru «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімінің бас 
маманы-мемлекеттік еңбек инспекторы (D-О-4 санаты 
– 1 бірлік). Қызмет атқарған жылдарына байланысты 
лауазымдық жалақысы 64 063 теңгеден 86 485 теңгеге 
дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
Қазақстан Республикасының  Еңбек Кодексінің, 

ҚР «Халықты жұмыспен қамту туралы», ҚР «Қазақстан 
Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы» 
Заңдарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру; «ҚР 
мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Заңына сәйкес 
мекемелер мен кәсіпорындарда Қазақстан Республикасы 
еңбек заңнамасының орындалуын тексеруді уақытылы 
және сапалы жүргізу; Анықталған еңбек заңнамасын 
бұзушылықтарды жою жөніндегі шараларды қабылдау 
мақсатында осындай бұзушылықтар туралы жұмыс 
берушілерді (олардың өкілдерін) хабардар етуге, кінәлі 
тұлғаларды жауапқа тарту жөнінде ұсынулар енгізуге; 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын қолдану 
мәселелері бойынша қызметкерлер мен жұмыс берушілердің 
өтініштерін уақытылы қарау; еңбек заңнамасының 
бұзылуына әкеп соғатын себептер мен мән-жәйларды 
анықтауға, оларды жою және бұзылған еңбек құқықтарын 
қалпына келтіру жөнінде ұсынымдар беру;   Өндірістегі  
жазатайым оқиғаларды және кәсіптік ауруларды тергеп-
тексерулерге қатысу; еңбек заңнамасының бұзылу себептерін 
жинауды, талдауды, қорытуды жүзеге асыру, Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасы бұзылуының алдын алу 
жөніндегі жұмыстарды күшейтуге бағытталған іс-шараларды 
әзірлеу мен қабылдауға қатысу; Мемлекеттік құпияны, еңбек 
міндеттерін орындауға байланысты өзіне мәлім болған 
қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге 
де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеу; Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасын қолдану мәселелері 
бойынша түсіндіру жұмысын жүргізу; Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау саласындағы бақылауды жүзеге асыру 
кезінде азаматтармен және қызметкерлердің өкілдерімен 
өзара іс-қимыл жасау. Өндірістегі жазатайым оқиғаларға  
зерттеп тексерулер жүргізу және өндірістік жарақаттану 
мен кәсіби аурулар себептерінің жағдайын талдау, олардың 
алдын алу жөнінде ұсыныстар әзірлеу; Денсаулық сақтау 
саласындағы мекемелермен салыстырма жұмыстарын 
жүргізу. Еңбек қауіпсіздігінің сақталуын, орындалуы жөнінде 
қорытынды беру. Шетел жұмыс күші тартылған мекемелерде 
рұқсат қағаздарының арнайы шарттарының талаптарының 
орындалуын бақылап, тексеру, олар бойынша қорытындылар 
және есептер беру. Басшы қызметкерлердің және жұмыс 
берушілерде еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды 
қамтамасыз етуге жауапты адамдардың білімін тексеруді 
жүргізу; Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша 
аттестаттау мониторингін жүзеге асыру; Жұмыс берушілер 
ұсынған ұжымдық шарттардың мониторингін жүзеге асыру; 
Бөлімнің айлық, тоқсандық, жылдық есептерін дайындауға 
қатысады.  

Өзінің кәсіптік және біліктілік  деңгейін көтеру.
Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: 
Құқық немесе әлеуметтік ғылымдар, экономика және 

бизнес немесе техникалық ғылымдар және технологиялар 
немесе ауылшаруашылық ғылымдар мамандықтары бойынша 
жоғары білім.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе 
осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына 
сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілінің 
бар болған жағдайда ортадан кейінгі құқық немесе қызмет 
көрсету, экономика және басқару немесе құрылыс және 
коммуналдық шаруашылық немесе ауыл шаруашылығы, 
ветеринария және экология мамандығы бойынша білімі 
барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақ-

стан Республикасының «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының 
Пар ламенті және оның депутаттарының мәртебесі 
туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 
Заңдарын, осы санатты нақты лауазымның мамандануына 
сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақ-
стан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» стратегиясын білуі.

ҚР Еңбек Кодексі, ҚР «Азаматтық кодексі», Қазақстан 
Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
Кодексі», ҚР «Халықты жұмыспен қамту туралы « Заңы, 
«ҚР мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» заңы, 
ҚР еңбек заңнамасына сәйкес қабылданған қолданыстағы 
Ережелерді, ҚР Азаматтық іс жүргізу Кодексі, ҚР 
«Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау 
туралы» Заңы; Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органдары жүзеге асыратын тексерулерді мемлекеттік 
тіркеу, статистикалық есепке алу және оларға бақылау 
жүр гізу жөніндегі Нұсқаулық; ҚР мемлекеттік стандарты,  
Халықаралық еңбек ұйымының конвенциялары

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сәйкес өтiнiш;
2) 3х4 үлгiдегi суретпен нысанда толтырылған 

сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметiн растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлiгiнiң 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен 
бекiтiлген (Қазақстан Республикасының Нормативтiк құ-
қықтық актiлердiң тiзiлiмiнде 2010 жылы 21 желтоқсанда 
№6697 болып тiркелген) нысандағы денсаулығы туралы 
анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлiгiнiң көшiрмесi;

7) құжаттарды тапсыру сәтiнде шектi мәннен төмен 
емес нәтижемен тестiлеуден өткенi туралы қолданыс та-
ғы сертификат (немесе нотариатты куәландырылған көшір-
месі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және 
конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі 
талап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында көрсе тілген 
құжатты ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың толық емес 
пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан 
бас тартуы үшін негіз болып табылады. Мемле кеттік 
қызметшілермен тапсырылатын 3) және 4) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куәландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби 
шеберлiгiне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, 
ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың 
көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жария-
ланымдар және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін 
сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.  
Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада 
орналастырылған құжаттарды қолма-қол тәртіпте немесе 
почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада 
көрсетілген электрондық почта мекен-жайына электронды 
түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда 
көрсетілген құжаттарды электрондық почта арқылы берген 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда 
аталған құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға 
әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-
та («Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы 
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 

облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, индекс 120015, Қызылорда қаласы, 
Бекзатхан Асқар көшесі, 47, № 306 кабинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комис-
сиясы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні 
ішінде әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының 
хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушы-
лардың электрондық мекен-жайларына және ұялы телефон-
дарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының 
еңбек саласындағы бақылау басқармасы» мемлекеттік ме-
кемесі, индекс 120015, Қызылорда қаласы, Бекзатхан Асқар 
көшесі, 47 ғимаратында әңгімелесуге шақырған күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына 
байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және бар-
лық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Рес-
пуб ликасы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредит тел-
ген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік 
ор гандардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйым дардың), коммерциялық ұйымдардың және саяси пар-
тиялардың өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері қатыса 
алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына 
қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталуына 1 жұмыс 
күні қалғанға дейін кешіктірмей персоналды басқару 
қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар 
персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын 
куәландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін 
растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін 
ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен 
(жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысына 
сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы 
ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері 
болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұл-

ғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу және жоғарылату бой-
ынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің және 
мәслихат депутаттары қатыса алады.   

 «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына 
үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 
істері  және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агент-
тігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, 
Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, 
Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы 
аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тәртіппен 
өтеді.

D-O-4 cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемле-
кеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 
тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге 
арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы 
(15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 
(15 сұрақ)  Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңдары; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), 
«Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ)   Қазақстан 
Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары 
кiредi.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу 
өтетiн жерге келу және қайту, тұратын жер жалдау, байланыс 
қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда облысының еңбек саласындағы 
бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің

 конкурстық комиссиясы.
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ХАБАРЛАНДЫРУ
Талсуат ауылдық округіндегі көшеге Ұлы Отан соғысының ардагері Сардарбек 

Нұрмағамбетовтің есімін беру жайлы ауыл тұрғындарының жалпы жиналысы 
2015 жылдың 8 маусымы күні сағат 11.00-де Талсуат ауылындағы №178 орта 
мектептің акт залында өтетіндігін хабарлайды.

Талсуат ауыл әкімшілігі.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Дәкиев Дастан Базарбайұлының (қазіргі Базарбай Дастан Базарбайұлы) атына Қызылорда 

қаласындағы Ж.Нұрсейітов атындағы №233 орта мектептің 9 сыныбын 28.06.2004 жылы 
бітіргені жөнінде НМК №1719591 куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Серікбаева Гулбану Алтынбекқызының атына Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, 

Жосалы кентіндегі Ш.Уәлиханов атындағы №26 орта мектепті 1998 жылы бітіргені жөнінде 
берілген №0094779 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Сәтбаева Жанар Бұхарбайқызының атына Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 

Шаған ауылындағы №37 орта мектепті 1998 жылы бітіргені жөнінде берілген №0095352 
аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

ӘРДАЙЫМ ЖАДЫМЫЗДАСЫЗ
Бүгін – Ұлы Жеңістің 70 жылдығы. Ел басына 

күн туған шақта елімізді жаудан қорғау үшін қолына 
қару алып, қан майданға аттанған азаматтарымыздың 
санында шек болмады. Отан үшін от кешкен майдангер 
атамыз Бекмахан Салқынбаевты еске алу артында 
қалған біздердің перзенттік парызымыз. 

Атамыз Бекмахан Салқынбаев 1911 жылы 
Қармақшы ауданының Ақтөбе ауылында дүниеге 
келіп, 1978 жылы өмірден озды. Ауылшаруашылық 
техникумын бітіріп, 1942 жылы майдан шебіне аттанды.  
Белоруссия, Украина жерінде «Катюшадан» оқ атып, 
қайсар ерлік көрсетті. 1944 жылы ауыр жарақат алып, 
елге оралды. Ерен ерлігі ескеріліп, «ІІ дәрежелі Ұлы 
Отан соғысы» медалімен марапатталды. Елге келісімен 
қоғам жұмысына араласып, ауылшаруашылық 
саласының өсіп-өркендеуіне үлес қосты. Ұзақ жыл агроном қызметін абыроймен 
атқарды. 

Артында ұялтпайтын ұрпақ өсіріп, халықтың үлгі тұтар азаматы болды. 
Әжеміз Зағи Әлиасқаровамен бақытты ғұмыр кешіп, әулеттің құрметтісіне 
айналды. Өмірге он бір перзент әкеліп, тәрбиелеп, өнегелі шаңырақтың іргесін 
бекітіп кетті.

Жеңістің 70 жылдығы мерекесі аясында атамызды еске алып, құран 
бағыштаймыз. Жатқан жерің жайлы, иманың жолдас болсын.

Еске алушылар: балалары, немерелері. 

«Сыр бойы», «Кызылординские 
вести», «Ақмешіт апталығы», 

«Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық 

басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52  
телефон да ры арқылы 
байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru

Сол бір қарғыс атқыр соғыс 
кімдерге қайғы  әкелмеді. Дәтке 
қуаты «Жеңіс» атты шуақты 
мерекенің салтанат құрғанына да 
тұп-тура 70 жыл толды. Алайда 
қасіретті кезеңнің зардабы әлі 
де әлемді кезіп жүр. «Жүректегі 
жаралар толық жазылып, салқы-
ны санадан біржолата өшті» деп 
ешкім де айта алмас еді. Бүгінгі 
сіздерге жеткізер оқиға соның  
бір айғағындай.

Жуырда есімі көпшілікке 
жақсы мәлім, байырғы су ма-
ма ны Қуаныш Көланов аға ха-
барласты. Қашанда сабырлы 
мі незінен танбайтын батыр тұл-
ғалы Қуекеңнің жүзі бұл жо-
лы толқулы екен. Айтар сөзі де 
салмақты шықты. Ұққаным Па-
кизат Жолдасбаева атты жеңгесі 
сонау майдан даласында мерт 
болған қайынатасының қа бірін 
іздеп тауыпты. Тек табумен шек-
телмей, барып тағзым жасапты. 
Әрі жалғыз бармапты. Елі үшін 
ерлікпен шейіт болған   жау ын-
гердің артында қалған перзен-
ті нен тараған ұрпағын ерте ба-
рыпты. 

Пакизат ана бауырластар 
зира тын дағы қабір басында  осы 
сәтті ғұмыр бойы армандаған  
ата сының інісі Жұмағалидың 
бей несін, жан жары Мараттың  
дү ниеден озардағы жанары жау-
таңдап «Пәки, мен әкемнің  жер-

ленген жерін табуға, басына  
ба рып құран оқытуға үлгере ал-
ма дым. Оған ғұмырым жет педі. 
Мұны Жұма ғали көкем маған 
аманаттаған еді. Ерік-жігерің 
мық ты жан екеніңді жақ сы 
білемін. Ен ді бұл шаруаны өзі ңе  
тапсырдым» де ген ақтық  өтіні-
шін егіле еске алды. 

Көз жасын көл қыла «Ата, 
аманатыңды орындадым. Аға-
ңыз дың қабырын таптым. Мұ-
ны Марат екеуі  бірге бітірді 
деп қабылдағайсыз. Мәке, се-

ні міңді ақтауға тырыстым. 
Риза болғайсың» деп үнсіз 
өксіді. Қайран қазақ әйелдері. 
Ер азаматының бетіне жел бо-
лып тимейтін, отағасының  қас-
қабағын бағып, жанұяның ау-
ыз біршілігін бәрінен жоғары 
са най тын дағдысына  тәнтілік 
та нытарың хақ. Ал қажет кезінде 
ажалдың өзіне тайсалмай қарсы 
тұратын өрлігіне қалайша ба-

сыңды имессің. 
Сонымен  қайсар солдат 

Сы дық Өтембетовтың Псков 
об лысы, Невель ауданы, Тимо-
феевка селосындағы зиратына 
туған елінің топырағы салынды. 
Пакизат ана  ата рухына кең да-
ласының сағынышты сәлемін 
дұғамен жеткізді.  Қазіргі таңда 

Германияда тұратын немересі 
Гүлсара Маратқызы мен күйеу 
баласы Маттиас Крюгер  неміс 
елінен  арнайы әкелген  72 дана 
гүл шоғын қойды. Гүлдердің 
саны Сыдықтың қаза тапқанына 
осыншама уақыт толғанын біл-
діртеді екен. Тағдыр дегенді 
қой саңызшы. Арада осыншама 
жыл өткенде кеңес солдатының 
зиратына Германиядан келген 
гүл шоғы қойыларын кім бол-
жаған.  Ауқымды жерді алып 
жат қан бауырластар зираты 
мұ қият қоршалыпты. Төрт қап-
талдағы әсем мраморға жер-

ленген адамдардың аты-жөні 
жазылған. Сыдықтың фамилиясы 
Атамбеков деп кетіпті. Дегенмен 
ешқандай күмән жоқ. Олай  
болары бұған дейін соғысқа 
аттанарда фамилиясы орыс ті-
лін де бұрмаланып жазылғаны 
анық талған еді. Бауырластар 
зиратына жерленгендердің ба-
сым бөлігі қазақтар екен. Бар-
шасының аруағына құран 
ба  ғышталды. Ата қабірінен 
ал  дын ала снаряд құтысына са-
лынып, әзірленіп қойылған  құм 
алынды. Немересі Асхат пен 
Гүл сараға естелік бұйымдар 
та бысталды. Қазақ даласынан 
кел ген Сыдық ұрпақтары ата 
қабіріне тал отырғызды. «Гвоз-
дика» іздеу отрядының мү ше-
лері   өздерінің сөзінде ортақ 
жау ды талқандау жолында мерт 
болған батырлардың даңқы 
мәң гі өшпейтіндерін, аталар 
өмірін қиған достықтың бекем 
боларын, егілген талдардың кү-
тімін өз жауапкершіліктеріне 
ала тындарын толғаныспен жет-
кізді. Жайсаң жанды жандар кез 
келген ұлтта баршылық екені 
даусыз. Невель қаласындағы 
із  деу отрядының командирі 
Иван Михайлов дәл осындай 
ке ремет адам екен. Пакизат апа 
бастаған топты қонақүйге тү-
сір мей өз үйінде күткен Иван 
орыс ұлтының меймандос пейі-
лін танытты. Ертеңіне аудан 
бас шысы қабылдап, жергілікті 
га зеттің Ольга есімді тілшісі бұ-
лармен сұхбат жүргізді. Невель 
қаласының өзінде ғана ірі 16 
зират бар екен. Сыдық ұрпақтары 
оларды түгел аралап осы жерде 
жатқан қазақ бауырларының ру-
хына құран бағыштады. Орталық 
алаңдағы Мәншүк Мәметова, 
өз ге де батырлардың аруағына 
тағ зым жасады. «Ер есімі – ел 
есінде» дегеніміз осы.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы,

Сексеуіл кенті.

АТА АМАНАТЫНА 
АДАЛДЫҚ

Кішкентай күнімде әкем: 
«атаң соғысқа қатысқан, 
со ғыстан кейін тағы фин 
со ғысына қатысқан» деп 
мақ танышпен айтып отыра-
тын. Өзім атамды көрмесем 
де «менің атам шынында 
да батыр болған екен» деп 
масаттанып қалатынмын. 

...Татар қызға үйлен ген 
жігіт Бижанның мақсат та-
ры көп болатын. Екеуінің 
көз қарасы да, бір-бірін құр  -
мет тейтіндігі, Бижан ның  
ең бекқорлығы мен адал 
мінезі, келіншегінің сұ лу-
лығы мен ақыл-парасаты 
ау  ыл  дағылардың аузынан 
түспейді. Алайда,  тіл-көз бе? 
Әлде тәңірі бермеді ме? Ол жағы белгісіз, 
15 жылдан аса отасқан олардың отбасында 
баласы болмаған. Сөйтіп, жүргенде науқас-
танып, келіншегі қаза болады. Сөйтіп, жүр-
генде соғыс басталып кетеді де. Бижан 
атай соғысқа барып, ендігі жерде Отан 
үшін пайдамды тигізіп кетейін, болмаса 
сол жерде ел үшін өлсем де арманым жоқ 
дейді. Алайда, соғысқа баратын жастан жасы 
асып кеткендіктен, әскери комиссариат оны 
соғысқа алмайды. 

Иә, 1941 жылы соғысқа азаматтарды 
алып кетіп жатқанда атамның жасы соғысқа 
қатысатын жастан асып кеткен екен. Яғни, 
Нұрманов Бижан 1894 жылы дүниеге келген 
47 жаста болған. Бірақ атамыз соғысқа 
барамын деп шешіп, ауылдағы туыстарының 
айтқанына қарамай, соғысқа баратындығы 
туралы өтінішін қалдырған. Тіпті жасын 
бірталай жасқа азайтып, жа сырып, соғысқа 
кетуге тырысады. Сөйтіп, 1942 жылы 48 
жасында өзі сұранып, сұрапыл соғысқа 
аттанады...

 ...Бижанның әкесі ауылына сөзі өткен 
Нұрман би болса, атасы еліне танылған 
Белең әулие атанған кісі екен. Белең әу-
лиенің атын мәңгі есте қалдыру үшін риза 

болған емделушілер мен 
оны құрметтейтін азаматтар 
Шиелі мен Жа ңақорған 
маңындағы тау-тастарға 
Белең  атаның атын тасқа 
қашап жаздырған деген 
сөз бар. Белең әулиенің ұр-
пақтары қазіргі күні Шым-
кент шаһарында өмір сү руде. 
Ал, Нұрманның тағы бір 
баласы Мырзахметтің ұр-
пақтары Шиелі ауданында 
тұрады. ...Ал, Бижан бол-
са дінді берік ұстаған, мол-
далығы бар, қарапайым ға на 
шаруа адамы болған. Дәлі рек 
айтсақ, колхозда қой бақ-
қан. Көнекөз қариялардың 
ай туынша, Бижан ата өте са-

бырлы болған дейді. Тіпті, ренжіп кейігендегі 
ең жаман сөзі «нанжауғыр» екен. ...Менің 
әкем – Асыл өз әкесі Бижаннан соғыс туралы 
жас күнінде сұрай қалса, «оны не қылайын 
деп ең» деп ештеңе тіс жарып айта бермейтін 
деп отыратын.

КСРО Қорғаныс Халық комиссариа-
ты ның 1945 жылы 5 қыркүйекте соғыстан 
келгеннен кейін берілген әскери билетінде 
орысша сауатсыз, колхозшы, қызыләскерші 
деген жазбалар бар. Оған қоса, 1942 жыл-
дың мамырынан желтоқсан айына дей ін 
Ста линград фронтында қатардағы жау ын-
гер, 1942 жылдың желтоқсанынан 1943 
жыл дың маусымына дейін Ленинград фрон-
тындағы қатардағы жауынгер, 1943 жылдың 
мауысыман 1945 жылға дейін 842 БАО-да 
қатардағы жауынгер деген жазба бар. Оған 
қоса 1945 жылдың маусымы мен тамызы 
аралығында фин соғысына сұранып аттанған 
екен. 

...Елдегі жауынгерлерден қара қағаз 
келіп жатса, болмаса тірі қалғандары жара-
қаттанып, келіп жатса, Бижан атаның ту-
ыстары мүлдем хабарсыз кеткенін қалай 
жоритынын білмей дал болып жүргенде 
1945 жылдың 5 қыркүйегінде иығындағы 

жарақатымен елге оралады. Бұған қуанысқан 
ауыл-аймақ, Бижан атаны «елге келдің, 
аман келдің, құдайдың құдыреті шығар, 
ендігі жерде отбасын құр, осы маңда жесір 
қалған келіншек көп солардың бірін таңдап, 
шаңырақ көтер, түтінің түзу шығар деп 
үгіттеп, 1 жыл бойы көндіріп,  ақыры 1946 
жылы менің әжем 1917 жылы туылған 
Ажаркүлмен бас қосады. /Ажаркүлдің күйеуі 
1941 жылы соғысқа кетіп, қаза болған, қара 
қағаз келген екен. Және Ұлбазар деген 
апамыз бүлдіршін болған екен. Сөйтіп, 
марқұм әкем – Асыл 1947 жылы дүниеге 
келеді. Соңынан  қарындастары Ұлтай, 
Күлпаш, Нұрбибі дүниеге келеді.  Бижан 
атам елге келгеннен кейін де колхоздың 
қойын бағып, еңбекке араласқан шаруа 
адамы болған. Досы көп болған. Дүние-мал 
жимаған екен. Молдалығы болғандығын 
көнекөз қариялардан естігем, бір кереметі, 
қой бағып жүргенде айналасын шеңбер етіп 
сызып, дұғасын оқып, сонда демалып отырса, 
не ұйықтап қалса, далалы жердегі қасқыр, 
жылан дегендерің шеңбер ішіне кіре алмай, 
ысылдап-ырылдап тұратын кездері де болған 
дейді олар аңыз етіп. Өз әкем марқұм болған 
Асылдың да керемет қызық өнері болған еді. 
Үйде мереке кештері немесе шәй ішулер 
болған кезде көпшілікке «шоқ жалайтын» 
өнерін  көрсетіп жататын. 

...Нұрманов Бижан 1942 жылы Сталин-
град түбіндегі шайқаста иығынан жарақат 
ал ған. Соғыс  кезінде Берлиндегі соғысқа 
да қатысқан. Осы ерлігі үшін «За победу 
над Германией» медалін иемденгендігі әс-
кери билетінде жазылған екен. Бұл тек 
қана әскери билетіндегі деректер ғана. Ал-
да Бижан атамыз жайлы әлі де Ресейдің 
мұрағатынан зерттеген күнде,  басқа да тың 
деректер табылатынына күмән жоқ.  

Иә, атаның жолы бүгінгі немерелері мен 
шөберелеріне үлкен ұлағат пен мақтаныш 
болатыны сөзсіз. 

Айгүл НҰРМАНОВА. 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

ӨШПЕЙТІН ӨНЕГЕ

Шиелі ауданындағы Ортақшыл 
ауылының тумасы Шаймахан Өтеұлы 
ауыл мектебін бітірісімен Қызылорда 
қаласындағы педагогикалық училищеге 
оқуға түседі, бітірген соң өзі бітірген 
мектебіне мұғалім болды. Жас маман 
ұстаздық қызметін абыройлы бастады. 
Бірақ бейбіт өмірдің шырқын бұзған 
соғыс басталып, еңбек жолын жаңа 
бастаған Шаймахан Қиыр Шығыста 
шекара күзетуге аттанды. Осында Жапон 
миллитаристеріне қарсы шайқастарға 
қатысып, 1945 жылдың күзінде елге 
оралды. Төрт жылғы соғыстан тұралаған 
елдің еңсесін тіктеу де майданнан кем 
емес еді. Шаймахан қайтадан ауыл 

мектебіне мұғалімдік қызметін жалғастырды. 1953-1954 жылдары 
Сталин атындағы ұжымшардың, партия ұйымының хатшысы 

қызметін атқарды. Бұдан кейін қайтадан мектепте сабақ берді. 
Майдангер 1946 жылдан бастап өмірінің ақырына дейін аудандық, 
облыстық, республикалық басылымдардың тұрақты авторы болды. 
Әр жылдары оның «Алғашқы айқас», «Шекарада», «Қос қазақ» атты 
толғаулары жарық көрді. 

Елдегілер Шәкеңнің ұстаздығымен қатар ақындығын да әлі 
күнге дейін аузынан тастамай айтып отырады. Ағамыз айтыстың 
ақтаңгері Манап Көкеновпен, сол тұста Сыр қыздарының атынан 
талай айтысқа қатысқан Надежда Лушниковалармен қатар жүріп, 
ауданның бас ақыны болды. “Қазақ ССР-і халық ағарту ісінің озаты” 
белгісі, облыстың құрметті айтыс ақыны, Социалистік жарыстың 
жеңімпазы белгілерімен марапатталды. Бір өкініштісі, Қиыр Шығыс 
шекарасында ел тыныштығын күзеткен жауынгер бейбіт өмірдің 
қызығына кенеле алмады. Елуге толмай жатып өмірден озып кете 
барды. Үлкен жүректі ұстаздың ұлағатты өмір жолы кейінгі толқынға 
өнеге болғай. 

Асанхан АҚПАНБЕТОВ,
ардагер-ұстаз.

ҚИЫР ШЫҒЫСТЫ ҚОРҒАҒАН

«Қызылорда қаласы әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесі, 
120000, Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев көшесі, 16 үй, анықтама үшін 
телефондары:  8(7242) 400953, 400954, pеrson.kadr2013@mail.ru «Б» 
корпусы бос әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

«Қалалық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
басшысы (E-R-1 санаты - 1 бірлік). Лауазымдық жалақысы мем-
лекеттік қызмет өтіліне қарай 109547 - 147986 теңгеге дейін (эколо-
гиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Мекеменің ісін ұйымдастырады және басшылық жасайды, бөлімге 

жүктелген міндеттер мен тапсырмалардың орындалуына жауапты 
болады;

сала дамуының басымды бағдарламалары, перспективалары, 
ағымдағы жоспарын жасауға, жүзеге асыруға, талдауға, айқындауға 
және даму тенденциясын болжауға қатысады;

жер қатынастарын реттейді;
жер қатынастары саласының мемлекеттік мүддесін қорғау;
Өз құзыреті шегінде жергілікті атқарушы органдардың жер 

учаскелерін беру және алып қою туралы ұсынысы мен шешімдерін 
дайындау, жер учаскелерін резервте сақтау;

жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындау;
жер орналастыруды жүргізуді ұйымдастыру және жер учаскелерін 

қалыптастыру кезіндегі жерге орналастыру жобаларын бекіту, жерді 
аймақтарға бөлу жобаларын және бағдарламаларды әзірлеу (жоба, 
сызба);

сатылған жер учаскелері қаражаттарының мерзімінде төленуін 
бақылау;

иесіз жер учаскелерін есепке алу;
жер учаскелерін сауда саттыққа (конкурстар, аукциондар) сатуды 

ұйымдастыру;
жерді пайдаланумен қорғау мәселелеріне қатысты қалалық 

бағдарламаларға, схемалар мен жобаларға сараптама жүргізу;
жерді аймақтарға бөлу жобалары (схемалар) негізінде жердің 

пайдалану мақсатының классификаторын бекіту;
сатып-алу -сату және өтеусіз, өтеулі жер пайдалану Шарттарына қол 

қою;
Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екіншісіне ауыстыру 

жөніндегі материалдарды дайындау;
Жер кодексінің 71-бабына сәйкес іздестіру жұмыстарын жүргізу 

үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру;
жер учаскесіне меншік иелері мен жер пайдаланушылардың және 

басқа субъектілерінің жер қатынастары есебін жүргізу;
жер учаскесінің бағалау құнын, нақты жер учаскесінің бөліну, 

бөлінбеуін анықтау;
жер учаскесіне құқықты куәландыратын құжаттарға қол қою;
жер учаскесі бар немесе жоқ екендігі туралы мәлімет беру;
жер учаскесіне паспорт беру;
жер кадастырын жүргізуді, Қызылорда қаласы жерлерінің есебін 

жасауды ұйымдастыру.
Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Жоғары жерге 

орналастырушы, жер кадастры және қозғалмайтын мүлікті бағалау 
немесе заңгерлік білімі. 

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс:
1)   мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес;
2) жоғары немесе жоғары оқу орындарынан кейінгі білім 

бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасының Президенті 
жанындағы білім беру орындарында мемлекеттік тапсырыс негізінде 
немесе шетелден жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау 
жөніндегі республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар 
бойынша оқуды аяқтаған жағдайда мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан 
кем емес;

3) ғылыми дәрежесінің болуы;
4) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауазымдарда 

жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
5) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына 

сәйкес облыстарда жұмыс өтілі төрт жылдан кем емес, оның ішінде 
басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес. Осы санаттағы 
лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті 
басқа да міндетті білімдер.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», 
«Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының 
мәртебесi туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты 
лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды 
реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» стратегиясын білуі. 

Мемлекеттік тілді білуі, компьютерде және интернетте жұмыс істеу 
қабілеті.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен өкілетті орган белгілеген нысанда 

толтырылған сауалнама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері;
4) Еңбек кітапшасының нотариалдық куәландырылған көшірмелері;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

2010 жылғы  23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген  (Қазақстан 
Республикасының Нормативтік құқықтық актілердің тізілімінде 2010 

жылы 21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы 
туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі;
7) Құжаттарды тапсыру сәтінде өкілетті органмен белгіленген шекті 

мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы 
сертификат. (немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және конкурс 
жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін 
жағдайларда  4) тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну 
талап етілмейді. Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын осы тармақтың 3) 
және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін 
мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куәландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби шеберлiгiне және 
беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар 
берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, 
ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың кәсіби қызметін, 
біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.  
Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған 
құжаттарды қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетілген 
электрондық почта мекен-жайына электронды түрде бере алады. 
Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды электрондық 
почта арқылы берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу 
басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. 
Жоғарыда аталған құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға 
әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кызылор-
динские вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он 
жұмыс күні ішінде «Қызылорда қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, 120000, Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев көшесі, 16 үй, мекен-
жайы бойынша қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы шешім 
қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізу 
күні туралы конкурс комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. 
Хабар ландыру қатысушылардың электрондық мекен-жайларына және 
ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда қаласы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі, (Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев көшесі, 16 үй) 
әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объективтілігін 
қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушыларды қатыстыруға 
жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депу-
таттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген 
тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және саяси партиялардың 
өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін 
тұлғалар әңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей 
персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін 
тұлғалар персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын 
куәландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын 
құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен (жауапты 
хатшы) конкурс комиссиясының отырысына сарапшылардың 
қатысты рылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған 
мемлекеттік органның қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның 
функционалдық бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар 
тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу және жоғарылату бойынша 
мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, 
Қазақстан Республикасы Парламентінің және мәслихат депутаттары 
қатыса алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына үміткерлер 
Қа зақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жем қорлыққа  қарсы іс-қимыл  агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, 
Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, 
Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, (Ақтөбе, Ақтау және Шымкент 
қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген 
тәртіппен өтеді.

E-R-1 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді 
білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақ-
стан Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан 
Республикасының Конституциясы (15 сұрақ), «Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік 
рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетiн жерге 
келу және қайту, тұратын жер жалдау, байланыс қызметiнiң барлық 
түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда қаласы әкімі аппараты»
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
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СБҚҰРМЕТ

Қымбатты қызылордалықтар!
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» компаниясының атынан Ұлы мейрам – Жеңіс Күнінің 

құрметіне орай білдірген ең ізгі құттықтауымды қабыл алыңыздар!
Бұл шын мәнісінде барлық кезеңдегі ұрпақтардың сабақтастығын жүзеге асырып, 

ортақ мүддеге біріктіріп отырған қасиетті мереке саналады. Сонау қиын-қыстау жылдары 
баршаның басына түскен ауыр нәубет адамдарды бір-біріне етене жақын туысты- р ы п 
жібергендігі, олардың бойында өршіл рухтағы отаншылдық сезімін оятқандығы, 
қаһармандық пен қажыр-қайратын шыңдағандығы белгілі. Сол бір сұрапыл 
соғыста күллі дүниені фашистік құлдық қатерінен азат еткен Ұлы Жеңіске қол 
жетті.   

Біз майдангерлер мен тыл еңбеккерлеріне, соғыс жесірлеріне, соғыс бала-
ларына тағзым етеміз! Сіздердің ұлдарыңыз бен қыздарыңыз Жеңіс үшін жан-

дарын пида еткендерді еске алып қастерлейтін болады. 
Қымбатты Ұлы Отан соғысының қатысушылары, майдан мен тыл еңбеккерлері, құрметті Сыр 

өлкесінің жұртшылығы! Шын ықыласпен Сіздерге жақсылық пен берекет, саламат саулық, рух 
сергектігі мен зор сенім, бақыт пен амандық тілеймін!

Жеңіс Күні құтты болсын!
«ПҚҚР» АҚ Басқарма Төрағасы               Цинь ХУНВЭЙ

Құттықтау!
Сіздерді Ұлы Отан соғысы  Жеңісінің 70 жылдық мерейтойымен 

шын жүректен құттықтаймыз. Жеңіс күні – тарих төрінен орын ала-
тын үлкен мереке. Бұл бүкілхалықтық мереке фашист басқыншыларына 
қарсы ұрыс майданында қайсарлықпен Отанымыздың тәуелсіздігі 
үшін күресіп елімізді қорғаған, Жеңіс туын желбіреткен батыр баба-
ларымызбен тікелей байланысты. Жеңісті жақындату үшін жан аямай 
шайқасып, қан майданнан оралмай, еліміздің берік қорғанындай бо-

лып қалған арыстарымыздың ерлігінің арқасында біз бүгін бейбіт 
өмір сүрудеміз. Сіздерге ұрпақтарыңыздың атынан шексіз алғыс 

білдіреміз. Әрқашан аспанымыз ашық болсын! Бәріңізге бақыт пен қуаныш, 
денсаулық тілейміз.

Игі тілекпен, «Қазгермұнай» БК» ЖШС-ның 
бас директоры Кәрім Медет Сәпиұлы,

«Қазгермұнай» БК» ЖШС-ның бас директорының
бірінші орынбасары Жэнь Лисинь.

ҚҰРМЕТТІ ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНЫҢ 
АРДАГЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ТЫЛ АРДАГЕРЛЕРІ!

«ҚТЖ» ҰК» АҚ «Қызылорда жол бөлімшесі» филиалының 
Қазақстандық салалық теміржолшылар кәсіби одағы «Қызылорда 
филиалының» және ардагерлер кеңесінің басшылықтары Жеңістің 70 
жылдығымен шын жүректен құттықтайды.

Тарих бетінде өшпес таңбасын қалдырған осы айтулы күн 
отбастарыңызға бақыт, тіршіліктеріңізге 
тыныштық, ден де ріңізге саулық әкелсін. 
Еліміздің ертеңі еңселі, болашағы жарқын 
болсын.

Ардагерлеріміздің ерліктерін жүре-
гімізде мәңгі сақтап, майдан даласын ме-
кен еткен боздақтарға тағзым етеміз.

Шартарапты шарпыған Ұлы Отан 
соғысы, әрбір шаңыраққа қаралы із салғаны 
белгілі. Соғыс жылдары Отан үшін от 
кешкендердің өмірі бүгінгі егеменді 
еліміздің шежірелі тарихында  үлкен орын 
алып отыр. Фашизмді талқандап, елінің 
біртұтастығын, халқының мызғымас 
татулығы мен бірлігін сақтауды азаматтық 
борышы санаған майдангер ағаларымыз, 
соғыстың алғашқы жылдары-ақ жанқиярлық 

батырлық пен баға жетпес ерлік көрсетті. Өз 
Отаны үшін қасық қаны қалғанша шайқасқан 
мыңдаған қазақ жауынгерлері  майдан да-
ласында қаза тауып, елге оралмады. Олар 
өз өмірлерін қия отырып, өзінен кейінгі 
ұрпақтарының өмірлерін аман сақтап қалды. 
Олардың батырлықтары тарихтың даңқты 
беттерінде алтын әріппен жазылып, кейінгі 
ұрпаққа өнеге болып қалады. Осы мереке 
қарсаңында облысымызға белгілі ірі мұнай 

компанияларының бірі «Қазгермұнай» БК» 
ЖШС да Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен 
тыл ардагерлеріне арнап қайырымдылық 
шарасын өткізді.

 Бүгінгі ардагер – кешегі жауынгер. 
Жеңіс шыңына жету жолында аянбай үлес 
қосты. Тыл ардагерлері де Отанымыз-
ды қорғау жолындағы ауыртпалықты нар-
дай көтеріп, ерен еңбектері арқылы жеңісті 
жақындатты. Еңкейген қариядан, еңбектеген 
балаға дейін, одан қалса еңбектің ауырлығы 
мен қиындығын мойымаған ардагер апа-
аналарымыз да тылда аянбай еңбек етті. 
Осындай жандарға қайырымдылық көрсету 
шарасы аясында компания басшысы Кәрім 
Медет Сәпиұлы мен бас директордың 
бірінші орынбасары Жэнь Лисиньнің Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына арналған  құттықтау 
хаттарын табыстап, серіктестік атынан  
азық-түлік өнімдері таратылды. “Елу жыл-
да ел жаңа, жүз жылда қазан”- демекші, аяу-
лы ардагер ағаларымыздың қатары уақыт 
өте азайып барады. Ұлы Отан соғысындағы 
Ұлы Жеңіс елімізге оңайлықпен келген жоқ. 
Бұл күндері сол ескірмес естеліктер көзі 
тірі ардагер – ақсақалдардың жүрегін маза-
ласа, сұм соғыс салған қанды қырғын жай-
лы тек ардагерлер аузынан естіп білген 
кейінгі жастардың да жанын толқытады. 
Қан майданда қаһармандықпен көрсеткен 
ерліктеріңізді бүгінгі ұрпақ ешуақытта 
ұмытпайды және қастерлеп мақтан тұтады. 

Алтын ОҢТАЛАПҚЫЗЫ.

ЕЛДІК ПЕН ЕРЛІК ЖОЛЫ

ЕЛГЕ МҰРА,
ҰРПАҚҚА ҰРАН
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында қала іргесіндегі Бірқазан 

елді мекенінде айтулы шара өткізілді. Осы өңірді мекендеген ауыл 
тұрғындарының, кәсіпкерлердің демеушілігімен мемориал тақта 
ашылды. Салтанаттың ашылу рәсімінде Қызылорда қаласының 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, қалалық мәслихат хатшысы Ибадулла 
Құттықожаев, Еңбек Ері Оразбай Әбішов, қалалық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Амангелді Әбдібаев, осы шараның өткізілуіне мұрындық 
болған белгілі азамат Жәнібек Нұрқышов сөз сөйледі. 

Бірқазан елді мекеніндегі №145 орта мектептің жанында орналасқан 
мемориалға осы өңірден соғысқа аттанған 355 ардагердің, сондай-ақ 
тылда олардың орнын басқан 150-ге жуық  еңбеккерлердің есімдері 
жазылған. Бұл бүгінгі ұрпақ өкілдерінің өз әкелері мен аталарына де-
ген құрмет сезімі болып табылады. Мемориалдық кешеннің салыну-
ына белгілі кәсіпкерлер Бақдәулет Ысқақов, Мұрат Үдербаев, Есен-
бек Бұқарбаев, Алтынсары Шүренов, Мылтықтай Бәйімбетов, Серік 
Тәшімбет, Советбек Маханов секілді азаматтар өздерінің сүбелі 
үлестерін қосты. 

Іс-шара барысында демеушілер және осы іс-шараға айрықша 
еңбегі сіңген азаматтар марапатталды. Бірқазан ауылындағы мектеп 
ұжымының күшімен концерт ұйымдастырылды. Ұлы Отан соғысында 
қаза болған боздақтарға арналған ас беріліп, олардың рухтарына құран 
бағышталды.

Ж.ӘЛМАХАН.

АРДАГЕРЛЕР – 
АРДАҒЫМЫЗ
Отан қорғаушылар күні мен Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 

70 жылдығы мерекесіне орай, Департаментте салтанатты 
жиын өткізіліп, ҰҚК органдарының бірқатар ардагерлері мен 
зейнеткерлері шақырылды. 

Жиынды департамент бастығы, полковник Т.Р.Жүнісов ашып, 
департамент ұжымы мен ардагерлерін құттықтады. Қызметтегі оң 
жетістіктері үшін біршама қызметкерлер марапатталып, арнаулы 
атақтар берілді. 

ҰҚК ардагері, тыл еңбеккері отставкадағы полковник 
С.Ізтлеуовке «Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 70-жылдығы» мерекелік 
медалі табыс етілді. Бұған дейін департамент басшылығы ұлттық 
қауіпсіздік органдарының ардагері, тыл еңбеккері, отставкадағы 
прапорщик Ташкенов Сахидың отбасына барып, мерекелік медалді 
тапсырған болатын.

Сонымен бірге Ұлы Отан соғысына қатысушы, МҚК-ҰҚК 
ардагері А.Альменовтың жесірі Н.Альменоваға, тыл еңбеккерлері 
С.Ізтлеуовке және С.Ташкеновке департамент ұжымының атынан 
біржолғы материалдық көмек  ретінде ақшалай және тағы да басқа 
сыйлықтар берілді.

Ұрпақтар сабақтастығының керемет бір көрінісі болып, жас 
буын офицерлер ардагерлерге құттықтауларымен, жылы лебіздерін 
жеткізіп, мерекелік концерт ұйымдастырды.

ҚР ҰҚК Қызылорда облысы және Байқоңыр қаласы
бойынша департаментінің баспасөз қызметі.

Бұдан бірнеше жыл 
бұрын екінші дүниежүзілік 
соғыстың ардагері, заңгер 
Қараманов Сәдуақас ағаның 
естелігін оқығаным бар-ды. 
Ұлы Жеңістің 70 жылдық 
мерекесіне орай сол естелікті 
оқырмандарға жеткізгім 
келді.  
– Мен соғысқа 1942 жылдың 

сәуір айында 17 жасымда аттан-
дым. Түрлі әскери жаттығулардан 
өтіп, сол кездегі Отанымыздың 
жүрегі Москва арқылы Балтық 
жағалауындағы соғысқа түстім. 
Сол соғыста неміс фашистеріне 
қарсы жасалған 16 шабуылға 
қатысыппын.  Жаудың оғынан 
мерт болып, жер құшқан 
жауынгерлердің санында есеп  
жоқ. Әр шабуыл кезінде атой-
лап шыққан мыңдаған жауынгер-
лерден тек саусақпен санарлығы 
ғана тірі қалады. Қарсы алдыңнан 
қардай борап жатқан оқтан жан-
жағыңа қарай алмайсың, тек алға  

қарай ұмтыласың. Жүріп келе жа-
тып, жүгіріп бара жатып жауға 
қарай үздіксіз оқты бората беруің 
керек. Кім бұрын қимылдайды,  
жеңіс соның жағында бола-
ды. Осы соғыста мен екі рет  жа-
раландым. Дала госпиталында 
емделіп, қайтадан соғысқа  түстім. 
1944 жылдың күзінен басталған 
Балтық  майданындағы кеңес  
әскерлерінің кең ауқымдағы опера-
циясы немістердің нағыз  жан алы-
сып, жан беріскен тұсы еді. Сол 
кезде мың шақырымдай қорғаныс  
бекіністеріне орналасқан жау 
әскерінде 700 мыңнан астам адам, 
1200-ден астам танк, 7 мыңдай са-
молет қатысқан жойқын ұрыс бол-
ды. 

Балтық шайқасы – Ұлы 
Отан соғысы тарихындағы ірі 
шайқастардың бірі. Өзім қатысқан 
сол соғыста Кенигсберг портын 
жаудан бірнеше рет алып, қайта 
берген кездер болды. 1942 жыл-
дан ең алдыңғы шепте шайқасып, 
соғысты Курляндия жерінде 
аяқтадым. 1945 жылдың 8 мамы-
рында  таңғы сағат 8.30-да ақ туы-
мен  жеңіліп берілген он мыңдаған 
немістерді қабылдадық. Олардың 
өздеріне қоршау жасатқызып, 
тұтқындарды бірнеше күн күзетіп 
тұрдық. Берілген немістердің 
көптігі соншалық, бір рота неміске 
бізден  бір автоматшыдан келеді. 
Олардың жоғары шенділерін 
бөлек-бөлек машинамен алып 
кетті», – деп жазыпты Сәкен 
ағамыз өз  естелігінде.

Соғысқа бастан-аяқ қатысқан 

Сәдуақас Қараманов «ІІ дәре желі 
Отан соғысы» ордені, Георгий Жу-
ков, «Ерен  ерлігі  үшін», сондай-
ақ, Ұлы Отан соғысы жеңісінің 
мерейтойлық медальдарымен 
марапатталған. 1947 жылдың 
сәуір айында туған жерге аман-
есен оралған жеңіс жауынгері 
іле-шала Алматы қаласындағы 
екіжылдық  заң мектебіне оқуға 
түсіп, оны бітірісімен Павлодар 
облыстық прокуратурасында және 
Май, Бесқарағай аудандарын-
да тергеуші,  кейіннен Бесқарағай 
ауданының прокуроры болады. 
1953 жылдың қыркүйек айын-
да Қызылорда облыстық прокура-
турасына ауысып, аға  тергеуші, 
қылмыстық – сот бақылау 
бөлімінің прокуроры, Тереңөзек 
ауданаралық прокуратурасының 
прокуроры, облыстық про-
куратураның тергеу бөлімі проку-
роры  қызметтерін атқарды. 1981 
жылдан зейнеткерлікке  шыққанға 
дейін Қызылорда қалалық 
прокурорының аға  көмекшісі, 
1985-2006 жылдар аралығында 
адвокаттық қызметтерді абырой-
мен  атқарды. 

Білікті заңгерге еліміздің бас 
прокуроры Рашид Түсіпбековтың 
бұйрығымен Ұлы Отан соғысы 
жеңісінің 60 жылдығы және 
республика прокуратурасы 
қызметіне қосқан қомақты үлесі 
үшін 2005 жылдың 18 мамырын-
да  «Прокуратураның құрметті 
қызметкері» атағы берілген. Ол 20 
жыл бойы адвокат қызметін мінсіз 
атқарып, сан түрлі  оқиғаларға  

шатылған адамдардың құқықтарын 
қорғауда біліктілік пен адалдық та-
нытса, жас заңгерлерді адалдық 
пен әділдікке тәрбиеледі. Рес-
публика  көлемінде Сәкеңнің 
тәрбиесін алдық, шәкірті болдық 
дейтін заңгерлер көптеп саналады.

Сыр өңірінде заңгерлермен 
қатар жұртшылық арасында 
Сәдуақас Қарамановтың есімі 
құрметпен аталады. Ол шәкірт  
тәрбиелеп қана қоймай, өз  бала-
ларына бағыт-бағдар берді десе 
болғандай. Ұлдары Серік пен 
Бақытжан  әке жолын қуып, про-
куратура саласында қызмет 
атқарады. Қыздары Минса-
ра мен Сәуле ұстаздық ғылыми 
жұмыста. Сәкеннің осыншалық 
қызметте  өсуіне, беделінің арту-
ына құдай қосқан қосағы Қатира 
Оспанованың үлесі зор. Ол  киелі 
Қармақшының тумасы. 

Сәдуақас аға 1924 жылы 
Арал  ауданының Қарақұм ау-
ылында дүние есігін ашқан. Ал 
2006 жылдың 22 қыркүйегінде 
Қызылорда қаласында  дүние-
ден өтті. Сәкеңнің бабасы 
Дәуқараұлы Қараман Қарақұм 
ауылының іргесін қалаған, колхоз 
құрылысының ардагері, анасы На-
зым айналасына жүрек жылуын 
шашқан ел анасы болыпты. 

Сөз соңында айтарым, соғыс 
және құқық қорғау саласының 
ардагері Сәдуақас Қарамановтың 
есімін ұлықтау құптарлық іс. 

Тынышбек ДАЙРАБАЙ,
зерттеуші-ғалым.

МАЙДАНГЕР ЕСТЕЛІКТЕРІН 
ОҚЫҒАНДА...

Кеше Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерекесіне орай қала тағы 
бір көше атауымен толықты. Ұлы Отан соғысының ардагері, 
ҚР Прокуратурасының құрметті қызметкері Сәдуақас 
Қарамановтың атына көше беріліп, ескерткіш тақта орна-
тылды.  Шараға облыс әкімінің орынбасары Р.Кенжеханұлы, 
қала әкімі Н.Нәлібаев, облыс прокуроры С.Нұрпейісов және  
ардагердің ұрпақтары қатысты. 
Мерейлі жылмен тұспа-тұс келген салтанатты шара алдымен 

жеңіс солдаты, прокурор С.Қарамановтың есімін ұлықтауға арналған 
ескерткіш тақтаның ашылуымен басталды. Мұнан соң майдангер жай-
ында түрлі естеліктер айтылып, оның саналы ғұмырында атқарған 
еселі еңбектері сөз болды. 

– Сыр елінің ардақты перзенттері мен еңбек ардагерлерінің есімін 
ұлықтау, кейінгі өскелең ұрпаққа олардың еңбегін көрсету біздің 
бүгінгі парызымыз. Өңір тарихында ел дамуына үлес қосқан тау 
тұлғалы азаматтарымыз жетерлік. Елі барда олардың есімі ешқашан 
ұмытылмайды.  Міне, бүгінгі шара осының айғағы. Бұл Сәдуақас 
Қарамановтың аты беріліп жатқан көшеден ағамыз секілді Отан 
қорғайтын, елі үшін қызмет жасайтын азаматтар көптеп шығады деп 
білемін. Сондықтан Жеңіс күнімен қатар келген мереке құтты болсын! 
Тәуелсіздігіміз мәңгі, еліміз аман болғай! – деді облыс әкімінің орын-
басары Рауан Кенжеханұлы.

Бұдан бөлек, шара барысында қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 

ардагердің өмір жолына тоқталды. С.Қараманов 1924 жылы Арал ау-
даны Қарақұм ауылында дүниеге келген. 1942 жылы әскер қатарына 
алынып, Балтық майданы құрамында шайқасқа қатысады. Соғыс жыл-
дары 311-атқыштар дивизиясында пулемет бөлімшесінің командирі 
болып, көптеген ұрыстарда ерлік үлгісін көрсетеді. Солардың бірі 
Литва түбінде болған шайқаста жауынгерлерді шабуылға бірінші бо-
лып бастап, бірнеше жаудың көзін жояды. Бұл ерлігі үшін майдан-
гер  «Ерлігі үшін» медалімен марапатталады. Сондай-ақ, Кенигсберг 
түбінде неміс армиясының солдаттарын тұтқындауға қатысып, абы-
ройлы қызмет атқарғаны үшін «Отан соғысы» ордені және «Мар-
шал Георгий Жуков» медалін иеленеді. 1947 жылы елге келген соң 
бейбіт өмірде еңбек етіп, заң саласының маманы болады. Еңбек жо-
лын Павлодар облысынан бастаған ол 1953 жылы туған жерге ора-
лып, аға тергеуші, қылмыстық-сот бақылау бөлімінің прокуроры, 
облыстық прокуратураның тергеу бөлімінің прокуроры секілді лауа-
зымды қызметтерді абыройлы атқарады. Зейнетке шыққаннан кейін де 
адам құқығын қорғап, адвокат болып жұмыс жасайды. 

Саналы ғұмырын тек жемісті еңбекке арнаған прокурор отба-
сында екі ұл, екі қыз тәрбиелеп өсіреді. Бүгінде ұрпақтары әке жо-
лын қуып, түрлі саланың иегері атануда. Сол себепті қала көшесіне 
С.Қарамановтың атының берілуі осындай өнегелі өмірімен ел жадын-
да сақталған майдангерге деген құрмет болса керек. 

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

КӨШЕГЕ АРДАГЕР ЕСІМІ БЕРІЛДІ

ХАЛЫҚ БАНК 
ҰЙЫТҚЫ БОЛҒАН 
ӨНЕР КЕШІ

Отан қорғаушылар күні және Ұлы Жеңістің 70 жылдығы 
мерекесіне орай, қалалық демалыс паркінде концерт 
ұйымдастырылды. «Халық Банк» АҚ-ның Қызылорда облы-
сы бойынша филиалы айтулы шараның өтуіне қолдау көрсетіп, 
қаражат бөліп, демеушілік жасады.

Концертті қала әкімінің орынбасары Жандос Базартай ашып беріп, 
жиналған қауымды, соғыс ардагерлерін мерекемен құттықтады. Сондай-
ақ Қызылорда облысы қорғаныс істері жөніндегі департаментінің 
бастығы Әлімжан Ерниязов Отан үшін от кешкендерге тағзым етіп, 
ерлік жырын жырлау бүгінгі ұрпақтың парызы екенін жеткізді.

Халық банк қызметкерлері әрдайым айтулы мерекелердің ортасынан 
табылып, белсенділік танытып келеді. Осы ретте, филиал директоры Ер-
лан Нұртазаев «Халық банк» көптеген игі іске ұйытқы болғанын тілге 
тиек етті. 

– Жақында Қызылорда қалалық мәдениет үйінде әскери бөлімдер 
арасында «Сыр сұлтаны-2015» байқауы өтті. Соған біздің банк қаржылай 
қолдау көрсетті. Байқауда әскери қызметкерлер өздерін әр қырынан та-
нытты. Қаһарман ардагерлердің ғибратты ғұмырынан тағылым алып, 
өскелең ұрпақты отансүйгіштікке баулуға атсалысуымыз қажет, – деді 
Ерлан Бақытұлы. 

Мерекелік кеште таланты таудай Сыр елінің әншілері патриоттық 
әндерді әуелетті. Бишілер мың бұрала биледі. Олардың өнерін 
тамашалауға келген көрерменнің де қарасы қалың. Солардың бірі – 14 
жасар Аружан Гүлденбекқызы.

– Мен ата-анаммен бірге паркке демалуға келдім. Сөйтсем, мұнда 
жүректі тербейтін, әсерге бөлейтін концерт өтіп жатыр екен. Жақсы 
әндер тыңдадық. Соғысқа қатысқан аталарымыздың ерен ерліктері мен 
көрген қиындықтарын көз алдыма елестеткендей болдым, – деді Ару-
жан. 

Паркке демалуға келген көпшілік осындай ерекше тартуға тап 
болғанына дән риза болып, ұйымдастырушыларға алғыстарын жауды-
рып жатты.

Дәурен ОМАРОВ.

2015 жылдың 6 мамырдағы  мүлікті 
жария етуге байланысты  есептіліктің 

қорытындысы

Қызылорда облысының
қаржы басқармасы.

Аудан Келіп түскен 
өтініштер саны

Орны

Қызылорда қаласы 279 1
Қармақшы ауданы 53 2

Жаңақорған ауданы 39 3
Шиелі ауданы 20 4

Жалағаш ауданы 18 5
Қазалы ауданы 14 6

Сырдария ауданы 11 7
Арал қаласы 11 7
Арал ауданы 6 8

Қазалы қаласы 0 9


