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“Ардагердің үйі” сурет байқауы Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңіс күніне 

2
күн қалды

Біздің үйдің батырлары

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
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2010  ЖЫЛДЫҢ  1 ҚАҢТАРЫНАН  БАСТАП  ШЫҒАДЫ 

9 МАМЫР - ҰЛЫ ЖЕҢІС 
КҮНІ

Сіздерді 7 мамыр - Отан қорғаушылар 
күні мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймыз! Аға ұрпақ пен 

жас буынның Отанымызды қорғап, 
қызметте айтулы үлес қосқанын біз 

әрқашанда мақтан тұтамыз. 
Бұл күн – тарихтағы Отанымыздың 

тәуелсіздігі үшін күрескендердің есінде. 
Сонымен қатар, біз осы күні әскери 
бөлімшелердің қызметшілерін де 

Құметті соғыс ардагерлері және тыл еңбеккерлері!
Сұ ра пыл соғыстың біткеніне, міне, 70 жыл болды. «Кеңес Одағы» де-
ген үлкен мем лекеттің миллиондаған халқымен бірге, Қазақстан да 

бұл сұрапыл соғыстағы жеңіске өзінің үлкен үлесін қосты. Біз, есімдері 
тарихтың бетінен мәңгі өшпейтін аға буын алдында өлшеусіз 

қарыздармыз.
Ұлы Жеңіс мерекесі қарсаңында біз Отан соғысының оқ бораған даласын-

да қаза тапқандардың рухтарына бас иіп, тағзым етеміз.
Сіздердің ерліктеріңіз – біздің жүрегімізде мәңгі сақталады, фашизмді 

жеңген батырлардың өшпес даңқы мәңгі шуақ шашатын болады.
Біз әрқашанда Жеңіс күнін аға буынның Отанға деген шексіз 

сүйіспеншілігінің, жастарды ерлік пен патриотизм ру-
хында тәрбиелеудің өлшеусіз өнегесі деп білеміз, бұл күнді 

қазақстандықтардың әлі талай буыны мерекелейтін болады. 
Мерекелеріңіз құтты болсын!

Г.АКУЛОВ, Бородулиха ауданының әкімі
У.МАЙЖАНОВ, аудандық мәслихат хатшысы

МЕРЕКЕЛЕРІҢІЗБЕН!

құттықтаймыз! Жас ұрпақ үшін әскери борышты өтеу 
нағыз ерлік пен отансүйгіштіктің мектебі.

Еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан игі 
қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, 

дендеріңізге саулық, мол бақыт және бейбіт ғұмыр 
тілейміз!

Г.АКУЛОВ, Бородулиха ауданының әкімі
У.МАЙЖАНОВ, аудандық мәслихат хатшысы

ЖЕҢІС АРДАГЕРЛЕРІ АРДАҚТАЛДЫ
  9 мамыр бүкіл адамзат 

баласы болып қуана қарсы 
алатын үлкен мереке. Қазір 
еліміздің түпкір-түпкірінде 
майдангер ардагерлерді Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығымен 
құттықтау мен ұлықтау рәсімі 
басталып та кетті. Осындай 
игі шара біздің ауданда да 
салтанатты түрде аталып 
өтті. «Қариялар азайып бара 
жатыр» деп ақындарымыз 
жырлағандай, ауданымызда 
он бес соғыс ардагері ғана 
қалды. Ұлы Жеңіс мерекесі 
қарсаңында ауданымыздағы билік басшылары, Елбасының тапсырмасымен қолдан 
келген жақсылықтарын ҰОС ардагерлері мен тыл еңбеккерлерінен аямауда. 
Ардагерлер мен тыл еңбеккерлеріне арналып заттай, ақшалай сыйсияпаттар 
жасалды. Соның жарқын үлгісіне біз де куә болып, 6 мамыр күні аудан әкімінің 
орынбасары А.Нұрғожин, аудандық мәслихаттың хатшысы У.Майжанов, Боро-
дулиха ауылының әкімі К.Бичуинов, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
О.Байжанов аудан орталығындағы 97 жастағы ҰОС ардагері, көп жылдар бойы 
орман шаруашылығында басшылық қызмет атқарған А.Линник қарттың үйіне 
барып, 14 сәуір 2015 жылғы Елбасының Жарлығымен берілген «Ерен еңбегі 
үшін» медалін, сый-сияпаттарын, тарту таралғыларын салтанатты түрде табыс 
етіп, жеңіс сарбазына бақыт пен зор денсаулық тілеп, сауапты істің басын 
қайырып, қарт ардагердің алғысын алып қайтты. Түстен кейін басқа ауылдық 
округтердегі ардақты ардагерлерге осындай сыйлықтар тапсырылмақшы. 
1941 жылы басталған сұрапыл соғыста қаншама бала жетім қалды, қанша ана 
жесір қалды, қаншама ата ағаларымыз боздақтарымыз Отан үшін өмірлерін 
қиды. Бұл соғыс қаншама адам баласының жүрегіне жазылмас жара салды. 
Жеңіс бізге оңайшылықпен келген жоқ. Тәуелсіз елдің ұрпақтары біздер, сол 
кісілердің арқасында бейбітшілік заманда өмір сүріп жатырмыз. Ардагерлерге 
құрмет - оның ұрпақтарының мерейін асырып, жауапкершілігін арттырады. 
Сондықтан да ардагерлерге қандай құрмет жасасақ та лайықты, ажал құшқан 
жауынгерлерге қанша тағзым жасасақ та артық болмасы анық.

 М.АТАЕВА

ОБЛЫС АРДАГЕРЛЕРІ 
МЕМЛЕКЕТТІК МАРАПАТ АЛДЫ

Өскеменде облыс әкімі Дани-
ал Ахметов ҰОС ардагерлерін 
және оларға теңестірілген 
тұлғаларды, майданда 
мерт болғандардың рухын 
жаңғырту жұмыстарына 
қосқан қомақты үлесі үшін 
ардагерлік ұйымдардың 
мүшелерін, белсенді аза-
маттарды салтанатты 
түрде мемлекеттік на-
градалармен марапатта-
ды, деп хабарлайды ШҚО 
Ақпараттық орталығы.

Қазақстан Республикасы 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қаулысына сәйкес, мемлекетке сіңірген 
еңбегі, белсенді қоғамдық қызметі үшін және 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 70 жылдық мерейтойына орай шығысқазақстандық 
ардагерлер мен белсенді азаматтар мемлекеттік наградалармен марапатталды. 
Аймақ басшысы Даниал Ахметов «Құрмет» орденін Георгий Гудков, Константин 
Гуслев, Салих  Сабилянов,  Григорий Северушенков, Токтағазы Тлеубаев, Ана-
толий Коротковқа табыс етті. Орденге ие болғандардың бесеуі Ленинградты, 
Белоруссияны, Курск доғасын және Жапонияны азат етуге қатысқан соғыс 
ардагерлері болса, Анатолий Коротков Лениногорск комбинатында 38 жыл 
еңбек еткен тыл ардагері. 
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ЖЕҢІС ЖАҢҒЫРЫҒЫ

сыр бере бастаған уақытта өзінің туған 
топырағы Бесқарағай ауданына ба-
рып тұрғысы келетінін айтқан екен. 
Балалары ол кісінің сөзін жерге таста-
май Бесқарағай ауданында тұратын 
қызының қолына апарып, 1984 жылы 
сол жерде өмірден өткен.  Адам ар-
тында қалған ұрпағымен бақытты 
екені сөзсіз. Осы ретте айта кеткен 
жөн, Сауырбай атамыздың көненің 
көзін көрген ұлы Жексен мен келіні 
Күлшан аталарын біліп жүрсін деген 
ниетпен немерелерінің тегіне атасының 
атын берген. Переменовка мектебінде 
білім алып жатқан Данияр Саурбаев 
пен Күнсұлу Саурбаевалар аталарының 
атын мақтан тұтып, елімізге бейбітшілік 
сыйлаған аталарына бас иіп алғыс ай-
тады.   Кеңес әскері фашистерді жеңіп, 
жеңістің туын желбіреткен 1945 жылы 
мамыр айында Сауырбай атамыз «Гер-
манияны жеңгені үшін», «Еңбек ері» 
медальдарымен марапатталған. Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңістің 20, 30, 
50 жылдық мақтау қағаздарын алған. 

Қан майданда кеудесін оққа төсеп елінің 
азаттығы, ұрпағының амандығы үшін 
жалындаған жастығын, өз өмірлерін сарп 
еткен аға-апаларымыздың шежіреге 
толы өнегелі өмірін, қиындықпен өткен 
еңбек жолдарын, ерлік істерін әрқашан 
да жастарға үлгі ету, қолдан келгенше 
құрмет көрсету – біздің, кейінгілердің 
міндеті. Әрине, ел басына күн туған 
қиын шақта белді бекем буып соғысқа 
аттанып, кейін елге оралып еселі еңбек 
еткендер аз болмаған ғой. Бірақ, бүгінде 
олардың қатары күн өткен сайын си-
реп барады. Ел арасында осындай бел 
жазбай еңбек еткендердің есімі қашан 
да құрметпен аталуы қажет. Сіздердің 
есімдеріңіз, ерліктеріңіз әрқашан біздің 
жадымызда сақталады! 

М.ТҮЙЛЕБАЕВА

ЕСІМІҢ МӘҢГІ 
ӨШПЕЙДІ

Соғыс басталған 
уақытта қазақ да-
ласынан өрімдей 

7 МАМЫР - ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІ!Бүгін еліміздің қорғаныс қабілетінің кемелденгенін 
білдіретін мереке. 1991 жылы 25 қазанда 
Қазақстан Президентінің Жарлығымен Қазақ 
КСР-ның мемлекеттік қорғаныс комитеті 
құрылды. Кейін республиканың қорғаныс 
мәселелерін толық түрде жеке шешуге көшуіне 
байланысты қорғаныс комитеті Қазақстан 
Республикасының Қорғаныс министрлігі болып 
қайта құрылды. 1992 жылдың 7 мамырында 
тәуелсіз елдің заңдық құқықтарының негіздеріне 
және тәуелсіз мемлекеттер достығына 
қатысушы мемлекеттер арасындағы қол 
жеткен келісімдерге байланысты ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығы шықты. Бұл Жарлық 
бойынша, Қазақстан аумағына орналасқан 
Қарулы Күштер  өздерінің мүліктерімен қоса, 
республиканың қарауына өтті. Жоғарғы Бас 
Қолбасшы ретінде Қарулы Күштерді басқаруды 
Президент өз мойнына алды. Елбасынан басқа 
қорғаныс ісімен тікелей шұғылданатын алғашқы 
Қорғаныс министрі болып генерал-полковник 
С.Нұрмағанбетов тағайындалды. Бұл күн 
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің 
құрылған күні болып құрылғандықтан «7 мамыр 
Отан қорғаушылар күні» деп жарияланды.

Аталған жылы Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Жарлығымен үш жүйелі штаб - жаяу әскерлер, 

әуе қорғанысы күштері мен әскери-теңіз 
күштерінің бас штабтары бекітілді. 
Аэроұтқыр күштерге Жоғарғы Бас 
қолбасшының резерві құзыры берілді. 
2001 жылдан Қазақстан 4 әскери - 
Орталық, Оңтүстік, Батыс және 
Шығыс округке бөлінді.

Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштеріне жалпы мақсаттағы күштер, 
әуе-қорғаныс күштері, мемлекеттік 
шекараны қорғау күштері және де 
ұлттық гвардия мен ішкі әскерлер 
кіреді. Өз кезегіне қарай, қарулы күштер 
түрлі бөлімдерден және әр түрлі 
құрамалар мен арнайы әскерлерден 
тұрады.

23 жылдық қалыптасу кезеңінде ұлттық 
әскер күштері азаматтардың еңсесін 
тіктеп, еркіндігін кеңейтіп, аянбай 
еңбек етуде. Әскеріміз жаңарып, оның 
күш-қуаты жылдан жылға нығаюда. Бұл 
күн - қайсар мінезді ата-бабамыздың 
жауынгерлік дәстүрінің заңды жалғас 
тапқан күні.

Дәстүр бойынша, Отан қорғаушылар 

күнінде Қазақстан Республикасының Президенті (Жоғарғы Бас қолбасшы) 
Н.Ә.Назарбаев кезекті әскери атақтар тағайындап, көзге түскен 
әскери қызметкерлерді марапаттайды. Мереке күні құттықтау 
рәсімдері өткізіледі. 

Дайындаған: Ә.СҰЛТАНОВ

өрімдей жас жігіттеріміз соғысқа 
аттанып кете барды. Олардың 
ішінен қаншамасы елге оралмай, 
соңдарынан қара қағаздар 
келіп, қаншама отбасына қара 
жамылтты. Қаншама отбасы 
отағасынан, аға інілерінен 
айырылып, қаншама бала 
әкесіз жетім қалды. Міне 
қазақ жерінен қан майданға 
аттанған азаматтарымыздың 
ішінде Бедельбаев Сауырбай 
атамыз да болған. 

Бедельбаев Сауырбай 
1904 жылы Семей облысы, 
Бесқарағай ауданы, Новони-
колаевка ауылында дүниеге 
келген. Балалық шағы осы 
Бесқарағай ауданында өтіп, 
1926 жылы Новониколаев-
ка ауылынан әскер қатарына 
шақырылған. Өзінің туған жері 
Бесқарағай ауданында отба-
сын құрып, бала тәрбиелеп 
отырған отағасын 1942 жылы 
соғысқа шақыртып, осы жер-
ден қан майданға аттанады. 
1942 жылдың қаңтарынан ба-
стап қыркүйек айына дейін 
47 атқыштар полкінде атқыш 
қызметінде болған. Сауырбай 
ата соғыста жүрген кезде оның 
отбасына 2 рет қара қағаз 
келіп, бүкіл отбасы атамыз-
ды өлдіге санаған екен. Бірақ 
тағдырдың жазғаны болар, 
1946 жылы соғыс аяқталғаннан 
кейін Сауырбай ақсақал еліне, 
өзінің отбасына аман есен 
оралады.  Соғыста жүргенде 
айтарлықтай жарақат алмаса да, 
соғыстан қайтар кезінде басы 
сыр бере бастаған. Сауырбай 
атамыз 3 қыз, 3 ұл тәрбиелеп 
өсірген. Жары Күлжамал апа 
Сауырбай ақсақал соғыста 
болған уақыттарда көптеген 
қиыншылықтар көріп, тылда 
еңбек етіп, бала шағасының 
қамын қамдаған. Қазіргі таңда 
Сауырбай атамыздың ұрпақтары 
Бородулиха ауданының, Пере-
меновка ауылында тұрады.  
Атамыз соғыстың сұрапыл 
күндерін көріп келсе де еш 
мойымай Николаевка совхо-
зында көп жылдар бойы еңбек 
еткен, жермен айналысқан. 
Көп жылдар бойы ұлы Жек-
сен мен келіні Күлшанның 
қолында Переменовка ау-
ылында тұрып, денсаулығы 

«АРДАГЕРДІҢ ҮЙІ» СУРЕТ БАЙҚАУЫ
Биыл Ұлы Отан 

соғысындағы Жеңістің 
70 жылдығы екені 
барлығымызға мәлім. 
Осындай айтулы ме-
реке қарсаңында 
ардагерлерімізге 
барынша сый 
құрмет көрсету 
баршамыздың па-
рызымыз. Ауданы-
мызда Ұлы Жеңістің 
70 жылдығына 
б а й л а н ы с т ы 
көптеген іс-шаралар 
ұйымдастырылуда. 
Осындай іс-шаралар жастар арасында да көптеп өткізіліп жатыр. 30 
сәуір күні Бородулиха ауданының Жастар орталығы мен «Жас Отан» 
ЖҚ  ұйымдастыруымен Бородулиха ауылының мектеп оқушыларының 
қатысуымен, Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығын мерекелеуге 
байланысты «Бұл ардагердің үйі» атты сурет байқауы ұйымдастырылды. 
Байқаудың мақсаты Ұлы Жеңістің 70 жылдығына жастардың назарын 
аудартып, елімізге бейбітшілік сыйлаған ардагерлерімізді құрмет тұта 
білу.  Топ құрамы 5 оқушыдан және жетекші мұғалімнен тұрды. Сайыс 
шарты бойынша қатысушы 14 жастан асқан бала болуы керек.  Байқауға 
Жалпы білім беретін Бородулиха қазақ орта мектебі мен Абай атындағы 
орта мектебінің оқушылары мен мұғалімі қатысты. Сурет байқауына 
қатысушылар ауданымыздың соғыс ардагерлері Никульшина Нина Фе-
доровна мен Ломтьев Алексей Ивановичтің үйлерінің маңына Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 70 жылдығына арналған суреттер салды. Іс-шара 
соңында достық жеңіп, қатысушыларға мақтау қағаздары мен сыйлықтар 
табыс етілді. Оқушылар Отанымызды қорғаған ардагерлермен суретке 
түсу мүмкіндігіне ие болды. 

М.АЗАТҚЫЗЫ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ШОҚ ЖҰЛДЫЗ»  
БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ 

СҮЙІНШІ!

Биылғы жылы  елімізде 
бірнеше үлкен мерейтой-
лар  тойланып жатқанын 
жақсы білеміз. Солардың 
бірі - Қазақстан  халқы 
Ассамблеясының  20 
жылдығы мен  Ұлы Жеңістің 
70 жылдық мерекесі 
қарсаңында Қазақстан 
Республикасының  халық 
әртісі, «Құрмет»,  «Па-
расат» ордендендерінің 
иегері, продюсер, «Шоқ 
жұлдыз» Республикалық  
ән байқауының  төрайымы, 

әнші Майра Ілиясованың  ұйымдастыруымен өткен байқауда  бородулихалық 
жас өрендер Бородулиха  қазақ орта мектебінің оқушылары, ағайынды  
адамдардың балалары  Нұрлы Слямғалиев пен Асан  Слямғалиевтер 
тәлімгер ұстазы Алмас Серікпен   республикалық сайыстан  жеңімпаз 
болып оралды.  Бұл біздің ауданымыз үшін үлкен  қуаныш .   Осы жайлы 
материалды газетіміздің келесі сандарында жариялаймыз.

М.АТАЕВА
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БІЗДІҢ ҮЙДІҢ 
БАТЫРЛАРЫ

Балауса Ойратқызы
Соғыс. Қандай жағымсыз, тұрпайы 

сөз еді. Осы сөзді естігенде менің көз 
алдыма әкесінен айырылып аңыраған 
бала, баласын жоқтап боздаған ана, 
сүйген жарынан айырылып зарлаған 
сұлу келіншек келеді. 

Біз бақытты ұрпақпыз. Бейбіт өмірде 
не ішем, не жеймін, не киемін демей 
әке-шешемізге еркелеп өсіп келеміз.  
Осы күнге жеткізген аталарымызды 
ешқашан ұмытпауымыз керек деп 
ойлаймын. Сондықтан мен біреуі қан 
майданның ортасында, біреуі тылдағы 
тынымсыз еңбекте болған аталарымды 
мақтанышпен еске алмақпын.

Есенжолов Қабдолла Жақыпұлы 1921 

жылы 4 наурызда сол кездегі Шығыс 
Қазақстан облысы Белағаш ауданына 
қарасты Изатолла ауылында дүниеге 
келген. Әкесі Жақып, шешесі Рысты сол 
кезде алғашқы құрылған артельде жұмыс 
істеді. Кейіннен артель «Еңбекші қазақ» 
газеті атындағы колхоз болып құрылды, 
бұл кісілер колхозға мүше болып кірді. 

Жақып ақсақалдың отбасында 
Меңдібай, Қабдолла, Сыр-
лыбай атты ұлдары, Гүлзада, 
Бану атты қыздары болды. 
Изатолла ауылында жетіжылдық 
мектеп ашылып, балалары 
сол мектепте оқыды.

Бұл мектепті бітірген соң, 
Семей қаласында жаңадан 
ашылған мектеп-интернатта 
оқып орта білім алып шығады.

1941 жылы Ұлы Отан соғысы 
басталып Меңдібай мен 
Қабдолла соғысқа аттанады. 
Меңдібай бұл соғыстан орал-
мады. Қабдолла 1943 жылы 
соғыста жараланып, аман-есен 
елге оралады.  Қабдолла ата-
мыз 1941 жылы сәуір айында, 
соғыс басталмай тұрып, әскер 

қатарына шақырылады да, «полковая 
школа», сержанттарды дайындайтын 
мектепте болады. 1941 жылы маусым 
айында Отанымызға аса қатерлі қауіп 
төнгенде, Қабдолла атам   сол сержанттық 
мектепті бітіріп, танк бригадасына, танк 
командирі болып соғысқа кіреді. Мо-
сква түбіндегі  айқаста болып, қанды 
қырғынды көзімен көреді. Өзінің қойын 
кітапшасына жазылған  естеліктерінің 
ішінде мынадай жан түршігерлік күндерді 
басынан кешкені туралы жазылған. «Жау 
мейірімсіз, әрі күшті еді. Немістер әне-
міне Москваға енеміз, сөйтіп соғысты 
жеңіспен аяқтаймыз деп дәмеленді. 
Бірақ Москваны қорғаушыларға көмекке 
Сібірден, Уралдан, Қазақстаннан, Орта 
Азиядан, Қиыр Шығыстан әскерлер 
келді. Дұшпанға ойсырата соққы 
беріліп, олар қаша жөнелді. Бұрын 
– соңды фашистер мұндай жеңіліске 
ұшырамаған еді, мұнша әскерінен, 
танкісінен, ұшағы мен зеңбірегінен 
айырылып көрмегенді. Біз   Москваға 
танк алуға барғанымызда 70-80 кісі 
едік, Москваны қорғауға бұйрық берді.
Үш-төрт күн жауынгерлеріміз ерлік пен 
жанқиярлықтың талай үлгісін көрсетті. 
Қайта танк бригадасының адамдары 
шығыңдар дегенде келген солдаттардан 

4-5-ақ жауынгер қалыппыз»  делінген (өкінішке 
орай қойын дәптері сақталмаған). 1943 жылдың 
жазында Курск түбіндегі шайқасқа қатысып, 
қатты жараланып госпитальда емделіп (10 
ай) соғыс мүгедегі болып оралады.

Кеңес Одағы мұндай адам айтқысыз ауыр 
соғыста, қиян-кескі ұрыстарға төтеп беріп қана 
қоймай, қанқұйлы фашизмді де күйретті. Оның 
себебі неде? Себебі, «Бәрі де Жеңіс үшін» - де-
ген ұран тасталды. Мыңдаған адам өз еркімен 
соғысқа аттанды. Майданға аттанғандардың 
орнына завод-фабрикалардағы станоктар жа-
нына әйелдер, жасөспірімдер, қариялар тұрды. 
Олар соғысқа қажетті қару-жарақ әзірледі.Ауыл 
тұрғындарын азық-түлікпен қамтамасыз етті. 
Қазақстан майданның берік тылына айнал-
ды. Мысалы, жауға қарсы атылған он оқтың 
тоғызы біздің елімізде өндірілген металдан 
құйылған болатын.

Қабдолла атам соғыста жүргенде ауылда 
қалған  отбасы мүшелері туралы  оның інісі, 
менің өз атам былай деп еске алатын. Соғыс 
басталғанда мен 7 жастағы бала едім. Көп 
нәрсені түсіне бермеймін. Бірақ елдің айтуынан, 
көңіл күйінен соғыстың жаман екенін ұқтым. 
Ағаларым соғыста жүрген әрбір күнді анам 
«құлындарым аман келген күнді көрейін» деп 
бастайтын еді. Үйдегі апайым мен анам таң 
атпастан жұмысқа шығады. Ауылдың ортасында 
екі ұзын таяқтың басына байланған соқаны 

бір-біріне екі рет соққанда жұмысқа шығу 
керек, үшінші рет соққанда шықпасаң жазаға 
тартыласың. Ауылдағы қатын-қалаш, шал-
шауқанның барлығы көзін тырнап ашқаннан 
өзіне берілген жұмысын атқаруға кетеді. 
Бұғанасы қатты-ау деген 9-10 жастағы ба-
лаларды қасына бір әйел қосып өгіз айдауға 
жібереді. 1943 жылдан бастап мен де өгіз 
айдауға жарап қалдым. Қасымда Алтынбала 
деген жеңгем екеуіміз алты өгізді қатар байлап, 
көктемде соқа жыртамыз. Жазда шөп шаба-
мыз да, тасимыз. Ал күзде әлгі шөпті, үлкен 
арбаға салып ауылға, маңайдағы фермаларға 
тасимыз. Шөп тиегенде мен әперіп тұрам, 
жеңгем жаяды. Күз бойы ауылға фермадан 
отынға қи тасимыз.

Ауылдың әйелдерін егін піскен кезде арбаға 
тиеп, орақ оруға апарамын. Әйелдер, кемпірлер 
күні бойы бел жазбастан қол орақпен би-
дайды орады. Орылған бидайды 10-11 жа-

сар ұл-қыздар дестелейді. Дестедегі бидайды 
қырманға үйіп болған соң, мен сияқты балалар 
кезектесіп, бір тайды мініп, үш-төртеуін жетектеп 
әлгі үйілген бидайды сабағынан ажырату үшін 
айналдыра басады. Айнала берген соң басың 
айналады. Бірақ, оған сенің басың айналды деп 
ешкімде жұмыстан босатпайды. Сөйтіп, саламы-
нан бидай түгел түсіп болғанда үлкендер болды 
деп тоқтатады. Бидайды ұшырып, қаптайды да 
түні бойы шамның жарығымен әлгі бидайды 
балаларға тазартқызады. Бидайды тас, қоқымынан 
ажыратып болған соң ауданға жөнелтеді. Күні 
бойғы тынымсыз жұмыс, түнгі бидай тазалаудан 
қалжырап таңертең тұрғым келмей оятқанда 
күнде жылаймын, сонда шешем «көз жасыңды 
құдай көрсін»  деп айтушы еді. Шешемнің де 
жұмысы ауыр таң алакеуімнен сиыр сауады, 
мая салады, егін орады. Арасында қойдың жібін 
иіріп биялай, байпақ тоқиды. Әрбір шаңырақ 
5 биялай немесе 5 байпақ өткізуге міндетті 
болатын. Тіпті сексеннен асқан әжемнің өзі жіп 
иіріп, байпақ тоқитын. Сонымен қатар 60 кг ет 
(бұзау), 10 кг ерітілген сары майды да, әрбір 
шаңырақ өткізетін. Ал малдары  барлардан 
бірнеше жылқы, қой, сиыр да алатын.

Өзімізге де азық керек, сол үшін егін жина-
лып болған соң, масақ жинаймыз. Бірнеше 
қап бидай қыс бойғы азығымыз. Қап дейтін 
қап та жоқ.

                       (жалғасы келесі нөмірде)

Табиғатты қорғау акциясы

«Парктер шеруі» табиғатты қорғау акциясы АҚШ-тан бастау алып, 
әлемнің көптеген елдерінде 1990 жылдан, ал Қазақстанда 1996 жылдан 
бастап ұйымдастырылып келеді. Бұл акцияның басты мақсаты - жергілікті 
тұрғындар мен мемлекеттік билігі бар органдардың алдында табиғатты 
қорғауға көңіл аударатындай мәселелер көтеріп, қажетті ақпараттар 
легімен таныстыру болып табылады. 

Біздің Семей аймағында қастерлі қарағайлы орман өседі. Біз оны 

аймақта тұратын тұрғындардың және 
ұрпақтарымыздың болашағы үшін 
сақтауымыз керек. «Парктер шеруі» 
халықаралық табиғатты қорғау акци-
ясына қатыса отырып, біз экология 
жағдайын жақсартып қана қоймай, 
бізді қоршап отырған аймақ жағдайы 
үшін азаматтардың жауапкершілігін 
тәрбиелеуге әсерін тигізеді. Осындай 
аталып өтетін іс-шара біздің ауда-
нымызда да өз жалғасын табуда. 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай 4 
мамыр күні Жастар орталығы мен 
«Семей орманы» мемлекеттік ор-
ман табиғи резерваты Бородулиха 
аудандық филиалы «Парктер шеруі 
- 2015» Халықаралық табиғатты 
қорғау акциясын ұйымдастырды. 
Осы акцияға ауданымыздың  жас 
жеткіншектері мен ұжым мүшелері 
және тұрғындар қатысты. Осы сал-
танатты ашылу рәсімінде құттықтау 
сөз сөйлегендер ішкі саясат бөлімінің 
басшысы  С.Гальченко, «Семей ор-
маны» мемлекеттік орман табиғи 
резерваты Бородулиха аудандық 
филиалының директоры К.Гамаюров, 

аудандық «Нұр Отан» партиясы филиалының бірінші орынбасары 
С.Урашева, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы О.Байжановтар 
жылы лебіздерін айтып, табиғатты аялайық, өзіміз үшін, адамзат үшін 

сақтап келешек ұрпаққа жасыл табиғатымызды қалдыруымыз керектігін 
айтты.  Осы ұйымдастырылып отырған іс-шара мәдениет үйінің әртістерінің 
концертімен жалғасын тауып, соңы орталық саябақта қайыңның жас 
көшетін отырғызумен аяқталды. Саябақтың жан-жағы қайың ағашының 
көшеті отырғызылып келешекте осы отырғызылған көшеттер үлкен 
ағаш болып өсіп, көлеңкесінде  демалып шаршағынымызды басамыз 
деген үміттеміз.

Т.ҚАЛИБАЕВ
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ОТТЫ ЖЫЛДАР БІЗДІҢ ЕСІМІЗДЕ!

  ЕШКІМ ДЕ, ЕШНӘРСЕ ДЕ ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

Биылғы жылы Ұлы Отан 
соғысының аяқталғанына 70 

жыл толып отыр. Соңғы мәліметтер 
бойынша, бұрынғы Кеңес Одағының 

27 миллиондай адамын жалмаған сұрапыл соғыста 
Қазақстаннан да көптеген жауынгерлер жауға қарсы 
жан аямай шайқасты. Осынау соғыста бүкіл КСРО бой-
ынша 12 мыңнан астам жауынгерлер, командирлер, 
қолбасшылар, партизандар, қарапайым халық өкілдері 
осы елдегі 1934 жылы белгіленген ең жоғарғы құрмет 
– Кеңес Одағының Батыры атағын иеленді. Солардың 
қатарында оған ие болған қазақ ұлтының азаматтары 
103 болып отыр.

Аталмыш көрсеткіш бұрыңғы деректерде, тіпті тарих 
оқулықтарының беттерінде бірде 95 немесе 97, енді бірде 
98 болып беріліп келген болатын. Міне, соны нақтылай 
түсу мақсатымен көптеген анықтамалық кітаптардағы 
12 мыңнан астам батырдың өмірбаяндарын сүзе қарап, 
қазақ азаматтарын зерделей іздеуге тура келді. Өзбектер 
иеленіп кеткен айтулы қазақтар: генерал-майор Сабыр 
Рахимов пен бөлімше командирі Расул Есетов осы санатқа 
қосылды. Дәлірек айтқанда, соғыс кезеңінде бұл атақ 
100 адамға нақты берілсе, 1946 жылы оны Сұрағанов 
Құдайберген, 1965 жылы генерал Рахимов Сабыр, ал 
1990 жылы Момышұлы Бауыржан алды.  Бұл таза ұрыс 
алаңында барлығы 103 қазақ осы жоғары атаққа ие бол-
ды деген сөз. Кейін, яғни бейбіт кезеңде оған қазақтың 
тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, Ауған соғысының 
қаһарманы Қайырболат Майданов қосылды. Соңғы аза-
мат кейіннен Чешенстандағы қантөгісте Ресей Батыры 
атағын да иеленді. Өкінішке қарай, 2000 жылы оның 
тікұшағы атып түсіріліп, өзі қазаға ұшырады. Бұлардан 
тыс 90-шы жылдардың соңында кеш те болса Ресей 

Батыры атағын Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан 
ұшқыш-радист жетісулық Бақтыораз Бейсекбаев та алды. 

 Атақты Брест гарнизонының өзінде 1941 жылдың 
көктемінде біздің 3 мыңдай жерлесіміз қызмет еткен, 
шілде айында олардың көпшілігі әскерден елге қайтулары 
керек болған. Бірақ жаудың шабуылы олардың бұл жо-
спарларын күлталқан етті. Соғыс өрті ішке қарай тез 
еніп, Брест қамалының тірі қалған қорғаушылары пар-
тизандар қозғалысына қосылды. Олардың қатарында 
190 қазақстандық болған және олардың көбісінің сүйегі 
беларусь жерінде қалған. Соғыс кенеттен басталғанымен, 
Қазақстан, бүкіл Кеңес Одағы сияқты, алғашқы күннен 
бастап жұдырықтай жұмылды. Республиканың түкпір-

қазақстандық жолданды, ал Қазақстанның аумағында сол 
жылдары жұмыс істеген 27 әскери оқу орны толық емес 
мәлімет бойынша 16 мыңдай офицер дайындап шығарған. 

Біздің жерлестеріміз майдан даласында ерлікпен шайқасқан. 
Жауынгерлік ерліктері үшін жүздеген мың қазақстандық 
медаль-ордендермен марапатталса, 500-дей адам Кеңес 
Одағының Батыры, 100-ден астам адам - Даңқ орденінің 
толық иегері атанған. Төрт қазақстандық екі мәрте Кеңес 
Одағының Батыры атанды, олар - Талғат Бигелдинов, 
Сергей Луганский, Иван Павлов және Леонид Беда. 

Кеңес Одағы Батырларының қатарында қазақтың екі қызы - 
мерген Әлия Молдағұлова мен пулеметші Мәншүк Мәметова 
бар. Рейхстагқа Жеңіс туын тіккендердің бірі - қазақ жігіті 
Рахымжан Қошқарбаев. Жаудың тылында партизандардың 
қатарында да қазақстандықтар шайқасқан. Солардың бірі 
- Қасым Қайсенов. Ал танымал қолбасшы, әскери жазушы 
Бауыржан Момышұлын, 28 панфиловшылардың ерлігін 

МҰҚАТАЙ ӘБЕУЛОВ 
(1917-1945), 

Кеңес Одағының батыры
Мұқатай Әбеулов 1917 жылы 

Семей облысы Шұбартау ау-
даны Сарықамыс ауылында 
дүниеге келген. 1941 жылдың 
тамызынан майданда бол-
ды. 152-гвардиялық  танкіге 
қарсы артполктің зеңбірек 
нысанашысы (4-гвардиялық 
кавалерия корпусы, 2-Украина 
майданы),  қатардағы жауынгер 
Әбеулов Венгрияны жаудан 
азат ету шайқасында көзге 

түсті. 1944 жылдардың 6 қазанынан 6 желтоқсанына 
дейінгі кезеңінде 6 танкі, 4 БТР және жаудың көптеген 
әскери техникасын жойды. 1944 жылы 16 желтоқсанда 
Мохора елді мекенінде  (Будапешт қаласынан солтүстік-
шығысқа таман 50 шақырым жерде)  танкіге қарсы 
ұрыста қаза тапты. 1945 жылы 28 сәуірде КСРО Жоғарғы 
Кеңесінің Жарлығымен Кеңес Одағының батыры атағы 
қаза тапқан соң берілді. Ұрыс болған жерде жерлен-
ген.   Мұқатай Әбеулов Ленин, І дәрежелі Отан соғысы 
ордендерімен, медальдармен марапатталған. Батырдың 
туған жерінде мүсін-ескерткіш орнатылған.

БУРЛАЧЕНКО СТЕПАН 
ФИЛИППОВИЧ (1914), 

Совет Одағының Батыры
Степан Филиппович Бурлаченко 

1914 жылы Семей облысы Ново-
Шульба ауданының Алексеевка 
селосында кедей шаруа от-
басында дүниеге келеді. КОКП 
мүшесі. Ауылдық мектепте білім 
алған. Дәнекерлеуші, жүргізуші 
болып жұмыс істейді. Қызыл 
Әскер қатарына 1942 жылдың 
қаңтарында шақырылады. 
ордендерімен, медальдар-
мен марапатталған. Біздің 

жерлесіміз Сталинград іргесінен Одерге дейінгі даңқты 
да ұзақ соғыс жолынан өтті.

Бурлаченко өзінің машинасын батылдықпен гитлершілердің 
соғыс техникасы мен атарба колоннасына қарай тура 
бағыттады. Колоннаның ойран-топыры шықты. Осы 
ұрыста батыр танкист жаудың 5 зеңбірегін, 4 минометін, 
6 гранатометчигін, 12 автомашинасын, 20 атарбасын, 
70-тен аса гитлершіні жойды. Оның ер жүректілігі мен 
тапқырлығы арқасында жауынгерлік тапсырма орындалды.

КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1945 жылғы 27 
ақпандағы Жарлығы бойынша осы ұрыстағы батырлығы 
мен тапқырлығы үшін гвардия кіші сержант С.Бурлаченкоға 
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. Степан Фи-
липпович жаумен шайқаса отырып, Берлинге жетті. 
Соғыстан кейін бейбіт еңбекке оралды. 

ГУЛЬКИН ИВАН ТИХОНОВИЧ
(1923-1945),

 Кеңес Одағының Батыры
Иван Тихонович Гулькин 1923 жылы 

23 маусымда Шығыс Қазақстан 
облысы  Бородулиха  ауданында 
дүниеге келген. Мордва. БК(б)
П-мүшелігіне кандидат.  Екінші 
дүниежүзілік соғысқа қатысушы, 
ұшқыш, эскадрилья командирі, 
гвардия капитаны. Барнаулдағы 
(Ресей, Алтай өлкесі) Морав ау-
ылы орта мектебінде, сонымен 
қатар сол қаладағы аэроклубта 
оқыған. Кеңес әскері қатарына 
1941 жылы 4 қаңтарда Барнаул 

қаласы эскери комиссариатынан шақырылған. 1942 жылы 
Майкоп (Ресей, Краснодар өлкесі) Әскери-әуе училищесін 
бітірді. 1942 жылдың мамырынан Дала майданының 
5-әуе күштері армиясы 1-штурмдық авиация корпусы 
292-штурмдық авиация дивизиясы 667-штурмдық ави-
ация полкі құрамында Ұлы Отан соғысына қатысты. 
1943 жылдың қыркүйегіне карай Гулькин 93 жауынгерлік 
тапсырмамен әуеге көтеріліп, жау техникасымен әскерін 
жойды әрі әуеде өз тобымен 3 жау ұшағын атып түсірді. 
КСРО Жоғарғы Кеңес Төралқасының 

Жарлығымен Гулькинге жауынгерлік тапсырмаларды үздік 
орындағаны үшін Кеңес Одағының Батыры атағы беріліп 
(04.02.1944), Ленин ордені мен «Алтын Жұлдыз» медалі 
тапсырылды. 1945 жылы 4 наурызда Германия жерінде 
кезекті тапсырмадан оралмаған. Барнаул қаласындағы 
көшеге батырдың есімі беріліп, сондағы №25 орта мектеп 
пен өзі тұрған үйге мемориалдық тақта орнатылды. 
Ленин, Қызыл Ту, Александр Невский, 1-дәрежелі Отан 
соғысы, «Қызыл Жұлдыз» ордендерімен, медальдармен 
марапатталған.

КАМОЛИКОВ ДМИ-
ТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

(1923-1977), 
Кеңес  Одағының батыры
Дмитрий Тимофеевич Ка-

моликов 1923 жылы Шығыс  
Қазақстан облысы, Бородулиха 
ауданы, Белағаш ауылында 
туған. 

2-дүниежүзілік соғысқа 
қатысушы, сержант, бар-
лаушылар бөлімшесінің 
командирі. Камоликов соғысқа 
дейін фабрика-зауыт оқыту 
мектебін (ФЗО) бітірген. Кеңес 
әскері қатарына 1941 жылы 
желтоқсанда шақырылған. 

Полк мектебінде әскери дайындықтан өтіп, Сталин-
град майданына барлаушы-автоматшылар ротасына 
жіберілді. Кейін Батыс және 2-Украина майдандарында 
соғысты. 53-армияның құрамындағы 1-гвардиялық әуе-
десантының атқыштар дивизиясы Тиса өзенінен өту 
мақсатымен Венгрия аумағына аяқ басты. Жасаған ерлігі 
мен тапқырлығы үшін Камоликовке КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Төралқасының Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры 
атағы берілді (24.03.1945). 1944 жылы 10 қарашада Ка-
моликов ауыр жарақаттанып, әскер қатарынан босады. 
Ленин орденімен, бірнеше медальдармен марапатталды. 
Новосібір құрылыс техникумын бітірген соң зауытта 
жұмыс істеді. 1967 жылы Киров облысы,Белая Церковь 
қаласына қоныс аударған. 1977 жылы 16  сәуірде  Киев 
облысы, Белая Церковь қаласында дүниеден өтті.

түкпірінде әскери комиссариаттарға еріктілер ағылды. 
Кеше ғана мектеп партасында отырған бозбалалар мен 
бойжеткендер де, қала мен ауыл тұрғындары да соғысқа 
сұранды. 1939 жылдың дерегі бойынша, біздің республи-
камызда 6,2 миллион адам тұрып жатқан. Соғыс жыл-
дары Кеңес Армиясының қатарына 1 миллион 200 мың 
қазақстандық шақырылған, 20-дан астам атқыштар диви-
зиясы мен басқа да құрылымдар жасақталған. Қазақстан 
армия мен флот үшін офицерлік кадрлар және резервтік 
күштер дайындауға да лайықты үлес қосты. 1941-1945 
жылдары әскери оқу орындарына 42 мыңнан астам жас 

білмейтін қазақ жоқ шығар.Жеңіске Қазақстанның ауыл 
шаруашылығы да өз үлесін қосты. Атап айтқанда, еліміз 
30,8 миллион пұт астық, 14,4 миллион пұт картоп және 
көкөніс, 15,8 миллион пұт ет, 3 194 мың центнер сүт, 17,6 
мың центнер жүн берді. Ер азаматтардың бәрі армия 
қатарында болғандықтан, зауыттарда әйелдер, қариялар, 
жасөспірімдер еңбек етті. Еңбек тәртібі қатайтылды, жұмыс 
уақыты ұзартылды. Алты апталық, 23 сағаттық жұмыс күні 
бекітілді, демалыстар тоқтатылды. Бірақ ешкім қынжылған 
жоқ. Бүкіл ел «Бәрі де майдан үшін, бәрі де Жеңіс үшін!» 
деген ұранмен еңбек етті. 
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БАТЫРЛАРЫМЫЗ

БІЗ СІЗДЕРДІ МАҚТАН ТҰТАМЫЗ!

КОСЕНКОВ ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1923), 
Кеңес Одағының батыры
Иван Васильевич Косенков 

1923 жылы Семей облысы 
(қазіргі Шығыс Қазақстан 
облысы) Бородулиха ауданы 
Богословка ауылында туған.

1943 жылдың желтоқсан 
айынан бастап майданда 
болған. 1118-ші атқыштар 
полкінің зеңбірек нысана-
шысы, сержант Косенков 
1943 жылы қыркүйек айында 
Днепропетровск облысының 
Войсковое ауылы тұсында 

МЕРКУЛОВ МАТВЕЙ 
КУЗЬМИЧ 

(1918-2000г), 
Кеңес Одағының батыры

Матвей Кузьмич 1918 жылы Семей облысы (қазіргі 
Шығыс Қазақстан облысы) Жаңа Шүлбі ауданының 
Жаңа Шүлбі ауылында дүниеге келген. Майдан-

ВАСИЛИЙ КОРНЕЕ-
ВИЧ НОВИКОВ (1907-

1981), 
Кеңес Одағының 

батыры
Новиков Василий Корнее-

вич 1907 жылы 28 тамызда 
Калинин облысы Пеновскі 
ауданы Наумово ауылында 
дүниеге келген. 1919 жылы 
Семей облысы Бородулиха 
ауылына қоныс аударады.

1929 жылы Кеңес Әскері 
қатарына алынады. 1933 
жылы артиллериялық училищені тәмамдайды. 1941 
жылдың шілде айынан майданда болған. 438-жойғыш 
танк бұзар артполкінің командирі (14-гвардиялық 
армия, 2-Украина майданы) подполковник Новиков 
1944 жылы 17 ақпанда Черкаскі облысы Журжинца 
ауылы маңында ерлік көрсеткен. Снаряд таусылған 
соң қолмен шабуыл жасап, жауға тойтарыс берген.

1945 жылы 24 наурызда КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен Кеңес Одағының 
батыры атағы берілген. 

Василий Корнеевич Новиков 2 мәрте Қызыл Ту 
орденімен, Ленин, Александр Невский, І дәрежелі 
Отан соғысы, Қызыл Жұлдыз ордендерімен, ме-
дальдармен марапатталған.

СЕРЕДИН ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
(1918-1943), 

Кеңес Одағының 
батыры

Федор Яковлевич Середин 1918 жылы Семей облысы 
Бородулиха ауылында туған. Ұлты – орыс. БК(б)П 
мүшесі. «Новый быт» ұжымшарында жұмыс істеген. 
1936 жылдан Қызыл Әскер қатарында болған. 1938 
жылы Ташкент жаяу-әскер училищесін бітірген. 1939 

ВЛАДИМИР
 МАТВЕЕВИЧ УРЗЛЯ 

(1916 - 1945), 
Кеңес Одағының 

Батыры
Кеңес Одағының Батыры 

Урзля Владимир Матвеевич 
1916 жылы 20 қаңтарда Ал-
тай өлкесі, Ребрехин ауданы, 
Колочки ауылында жұмысшы 
отбасында өмірге келген. 
БК(б) П мүшесі. Семей ауыл 
шаруашылық техникумын 

бітірген. Бұрынғы Семей облысы Белағаш ауылында 
зоотехник болып жұмыс істеген. 1939 жылдан Қызыл 
Әскер қатарында болды. 1941 жылы Хабаровскідегі 
әскери минометшілер училищесін бітірді.  1942 
жылдан майданда. Майор.  4-ші Украин майданы, 
40-миномет бригадасы,  504-миномет полкінің штаб 
бастығы. 1945 жылы 28 сәуірде Долна Лгота елді 
мекені (Моравска-Острава қаласының маңы, Чехия) 
түбіндегі шайқаста алдыңғы барлау пунктіне фа-
шистер шабуыл жасады. В.Урзля жараланып,  қолға 
түсіп азаппен өлтірілді. Чехияның Солтүстік Моравия 
облысы, Глучин қаласында (Чехословакия) жерлен-
ген. 1945 жылы 15 мамырда КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры 
атағы берілді. Ленин, Қызыл Жұлдыз ордендерімен, 
медальдармен марапатталған.

Халықта бір ұлағатты сөз бар: «Ешкім де, 
ешнәрсе де ұмытылмақ емес!» Бұл көбінесе 
соғысқа қатысты сөз болғанда айтылып жүрген 
тіркес. Соғыс демекші, соғыс барды жоқ ететін, 
тауды жер ететін күйретуші күш қой. Сол 
зұлматқа біздің де көптеген жерлестеріміз 
қатысып, ерлік істерімен ел үшін, жер үшін 
қан төккен еді. Бүгінгі ұрпақ аға буынның сол 
ісін мақтаныш тұтатыны сөзсіз. Ел басына 
күн туған сол бір қасіреттен бері 70 жыл өтсе 
де ешнәрсе ұмытылған жоқ. Соғыс сол кездегі 
кеңес халқының ержүректілігі мен төзімділігін 
көрсетті. Сондықтан да бұл күн тарихта 
мәңгі қалды. Бір өкініштісі сол бір ел басына 
күн туған «тар жол тайғақ кешуді» көзімен 
көргендер азайып барады.

Неменеңе жетістің бала батыр,
Қариялар азайып бара жатыр.
Бірі мініп келместің кемесіне
Бірі күтіп, әнекей жағада тұр, - деп тебіренген 

Мұқағали мұңында жұмысбасты пенде үшін 
теңдесі жоқ құндылық – ұрпақаралық қимастық, 
сыйластық сезімдері мөлдіреп тұр. 

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығы 
қарсаңында газет бетінде соғысқа қатысып, 
ерлігімен ер атанған жерлестеріміз туралы 
материалдар жариялауды жөн көріп отырмыз. 
Бұл жерде өскелең ұрпақ алдыңғы толқын – 
аталарының атын ұмытпай, олардың ерлігін 
мақтаныш етіп, ұлықтай берсін деген бір ғана 
тілек бар.

да 1942 жылдың қараша 
айынан бастап болған. 
676-шы атқыштар полкі  
батальонының командирі, 
майор Меркулов Пулту-
ска қаласының (Польша) 
маңында 1945 жылдың 
қаңтарында шабуылда-
ушы батальонның басында 
дұшпанның траншеясына 
басып кіріп, шепке бекінді. 
Гросс-Вестфален елді 
мекенінің (Польша) тұсында 
Висла өзенінен өту кезінде 

көзге түскен, Одерде шайқасты. Ленин, Қазан ре-
волюциясы, Қызыл Ту, Суворов, Кутузов, III дәрежелі 
Хмельницкий, Александр Невский, 1 дәрежелі Отан 
соғысы, Қызыл Жұлдыз ордендерімен марапатталған. 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президумының 1945 жылғы 
29 маусымдағы Жарлығымен М.Меркулов Кеңес 
Одағының Батыры атағына ие болды.

Днепр өзенінен өту кезінде ерекше көзге түседі.

Ленин, І дәрежелі Ұлы Отан соғысы ордендерімен 
марапатталған. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
1944 жылғы 22 ақпандағы Жарлығымен И.Косенковқа 
Кеңес Одағының батыры атағы берілді. 

Алтын Жұлдыз орденінің, Ұлы Отан соғысының І және ІІ 
дәрежелі ордендерінің, Кеңес Одағының маршалы Жуков 
атындағы орденнің кавалері, соғыс және еңбек ардагері 
И.Косенков Алматы облысы Қаратал ауданының Үштөбе 
қаласында тұрады.

– 1940 жылдары кеңес-фин 
соғысына қатысқан.

1943 жылы майданға 
шақырылған. Аға лейте-
нант шенінде майданға 
қатысқан.  

10 гвардия әуе десанты 
дивизиясында, 24 гвардия 
әуе десант полкінің батальон 
командирі. 1943 жылдың 1 
қазанда Полтава облысы, 
Переволочко ауылы түбінде 
Днепрдің оң жағасынан плац-
дарм құрып, жау танктері 
мен жаяу әскерінің бірнеше шабуылын тойтарды. 

1943 жылы 14 қазанда ерлікпен  қаза тапты.
Днепроперовск облысы Верхнеднепров ауданы 

Днепрокаменка ауылында жерленген.
1943 жылы 20 желтоқсанда КСРО Жоғарғы Кеңесі 

Президумының Жарлығымен Кеңес Одағының Ба-
тыры атағы берілді.

ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
ЗАНУДИН

 Кеңес Одағының 
батыры

1923 жылы Семей 
облысының (қазіргі Шығыс 
Қазақстан облысы) Боро-
дулиха ауылында дүниеге 
келген.

Майдан шебінде 1942 
жылдың ақпан айынан бастап 
болған. 459 атқыштар полкінің 
аға лейтенанты Ю.Ф.Занудиннің 
басқаруындағы ротасы 
алғашқылардың қатарында Днепр өзенінен өтіп, оң 
жағадағы плацдармға бекінді және өткел құрылысын 

оқ жаудыра отырып қорғады. 
Ленин, Қызыл Жұлдыз, Қызыл Ту, Октябрь Рево-

люциясы, ІІІ дәрежелі Суворов, І және ІІ дәрежелі 
Отан соғысы ордендерімен марапатталған. 

КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиуымының 1945 
жылғы 24-наурыздағы Жарлығымен Ю.Ф.Занудинге 
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. 

КАПОРИН АЛЕК-
САНДР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

12.12.1924 – 
28.08.2007

«ДАҢҚ» ОРДЕНІНІҢ 
ТОЛЫҚ КАВАЛЕРІ

Бұрынғы Семей облысы 
Бородулиха ауданының Ше-
лехово ауылында дүниеге 
келген. 1944 жылдан бастап 
КОКП мүшесі. 1942 жылдың 
тамыз айынан бастап Кеңес 
Әскерінің қатарында болған.

1944 жылы 26 тамызда 
286 атқыштар полкінің (2-
ші Украина майданы, 111-ші атқыштар дивизиясы) 
нысана көздеушісі, қатардағы жауынгер А.Капорин 
Гермэнешт елді мекені үшін болған ұрыста дәл көздеу 
арқылы фашистердің 4 пулеметін және 15-тен астам 
сарбазын жойды. Осы үшін 3-ші дәрежелі «Даңқ» 
орденімен марапатталды.

1945 жылы 10 ақпанда Одер плацдармындағы 
ұрыстар кезінде 286 атқыштар полкінің сержанты 
А.Капорин Хашмер елді мекенінің жанында болған 
шайқаста жаудың 6 пулеметін, танкке қарсы құрал-
жабдықтарын және 20 сарбазын жойды. Осы ерлігі 
үшін 2-ші дәрежелі «Даңқ» орденімен марапатталды. 

1945 жылы 17 сәуірде Нидер-Цодель елді мекені 
үшін болған шайқаста немістердің 6 пулеметін жой-
ды. Сол жылы 27 маусымда 1-ші дәрежелі «Даңқ» 
орденімен  марапатталды.
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ХАБАР 
 ДҮЙСЕНБІ, 11 мамыр 
07:02»Әсем әуен»07:30»Ас арқау» 08:00»Жаңа күн» 10:00Информационный канал - 

аналитическая программа «Жетi күн»11:00Мультфильм. «Аэротачки»12:30Кино. «На 
войне как на войне»13:50Гала-концерт «Времен связующая нить»15:40Тұсаукесер! 
«Жеті ән» 17:00Кешкі жаңалықтар17:15»Мен көрген соғыс» 17:30»Қызық 
times»18:00Вечерний выпуск новостей18:15»Қызық times»19:00»ТВ Бинго»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30»Арнайы хабар»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! 
Телесериал. «Приказ вернуться живым»22:00Концерт. «Ұлы жылдарға тағзым - 
Поклонимся великим тем годам» 23:50Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:35Қорытынды 
жаңалықтар01:05Итоговый выпуск новостей01:35»Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы02:05Жаңалықтар

СЕЙСЕНБІ, 12 мамыр
07:02»Айтұмар»08:00»Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. «Маша 

и медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50»Мен көрген соғыс» 11:00Утрен-
ний выпуск новостей 11:15»Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная 
программа «Магия кухни»12:20Премьера! Телесериал. «Приказ вернуться 
живым»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Семейные мелодрамы» 
(Украина) 14:00Телесериал. «Баллада о Бомбере» (Россия)15:00Дневной выпуск 
новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі 
драмасы16:30Телесериал. «Пәленшеевтер»17:00Кешкі жаңалықтар17:15»Көзқарас
»17:45»Экономкласс»17:55Футбол. Товарищеский матч Казахстан - Буркина Фасо. 
20:00Қорытынды жаңалықтар20:30»Бюро расследований» 21:00Итоговый выпуск 
новостей21:30Премьера! Телесериал. «Приказ вернуться живым»22:15Телесериал. 
«Гречанка»23:05»Арнайы хабар»23:35Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:20Қорытынды 
жаңалықтар00:50Итоговый выпуск новостей01:20»Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы01:50Жаңалықтар

СӘРСЕНБІ, 13 мамыр 
07:02»Айтұмар» 08:00»Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. «Маша и 

медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50»Моя история войны»11:00Утренний 
выпуск новостей 11:15»Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная 
программа «Магия кухни»12:20»Незабытые истории ...» 12:25Премьера! Телесериал. 
«Приказ вернуться живым»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. 
«Семейные мелодрамы» 14:00Телесериал. «Баллада о Бомбере» 15:00Дневной 
выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:25Телесериал. «Ұзақ жол»17:00Кешкі жаңалықтар17:15»Көзқа
рас»17:50»Незабытые истории ...»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Премьера! 
Телесериал «Слово офицера» 18:45»Біздің үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30»100 
бизнес тарихы». Индустрияландыру21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! 
Телесериал. «Приказ вернуться живым»22:15Телесериал. «Гречанка»23:05»Біздің 
үй»23:55Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:40Қорытынды жаңалықтар01:10Итоговый 
выпуск новостей01:40»Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы02:10Жаңалықтар

БЕЙСЕНБІ, 14 мамыр
07:02»Айтұмар»08:00»Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. «Маша 

и медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50Мультсериал. «Белка и стрелка» 
10:55»Подари детям жизнь» 11:00Утренний выпуск новостей 11:15»Әр үйдің сыры 
басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20Премьера! 
Телесериал. «Приказ вернуться живым»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы» 14:00Телесериал. «Баллада о Бомбере» 15:00Дневной 
выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:25Телесериал. «Ұзақ жол»17:00Кешкі жаңалықтар17:15»Көзқа
рас»17:45»Бизнес сыры» 18:00Вечерний выпуск новостей18:15Премьера! Телесе-
риал «Слово офицера» 18:45»Жекпе-жек»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30»Моя 
история войны»20:45»Жерұйық»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! 
Телесериал «Базар на улице Мира» 22:00Телесериал. «Гречанка»22:50»Біздің 
үй»23:30Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:15Қорытынды жаңалықтар00:45Итоговый 
выпуск новостей01:15»Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы01:45Жаңалықтар

ЖҰМА, 15 мамыр 
07:02»Айтұмар»08:00»Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. 

«Маша и медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50Мультсериал. «Бел-
ка и стрелка» 10:55»Подари детям жизнь» 11:00Утренний выпуск новостей 
11:15»Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия 
кухни»12:20»Незабытые истории...» 12:25Премьера! Телесериал «Базар на улице 
Мира» 13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Семейные мелодра-
мы» 14:00Телесериал. «Верь мне» 15:00Дневной выпуск новостей15:15Тұсаукесер! 
«Бұйымтай» 16:00Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі драмасы16:30»Ұлт 
саулығы»17:00Кешкі жаңалықтар17:15»Бармысың, бауырым?»18:00Вечерний 
выпуск новостей18:15Премьера! Телесериал «Слово офицера» 19:05»Орталық 
Хабар»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30»Сильные духом» 21:00Итоговый вы-
пуск новостей21:30Тұсаукесер! «Жеті ән» 23:00Мегахит. Кэмерон Диаз, Дженни-
фер Лопез, Элизабет Бэнкс, Чейс Кроуфорд,Бруклин Декер в комедийной мело-
драме «Чего ждать, когда ждешь ребенка»00:50Кино.Брэдли Купер, Дженнифер 
Лоуренс, Роберт Де Ниро «Менің жігітім жынды» фильмінде02:50Қорытынды 
жаңалықтар03:20Итоговый выпуск новостей

СЕНБІ, 16 мамыр 
07:02»Ду-думан»08:00Аспаздық бағдарлама «Сиқырлы ас үй»08:30»Әсем 

әуен»09:00»Бармысың, бауырым?»09:45»Продвопрос»10:05»Спорт без границ» 
10:30Мультфильм. «Отважный маленький тостер: путешествие на Марс»11:45Кино. 
«Йоко»13:30»Тур де Хабар»14:00»Орталық Хабар»14:55Тұсаукесер! «Жеті ән» 
16:25Мультфильм. «Жабайы футбол жаналғыштары»16:55Футбол. Премьер-
лига. «Қайрат» - «Ақтөбе». 19:00Тұсаукесер! «Бұйымтай» 19:40»Бенефис-
шоу» 20:55Ақпарат арнасы - «Жетi күн» сараптау бағдарламасы 22:05Мега-
хит.Аманда Сайфред, Кристофер Иган, Ванесса Редгрейв в фильме «Письма 
к Джульетте «23:55Кино. Кери Рассел, Джош Хэмилтон «Түнерген аспан» 
триллерінде01:35Деректі фильм «Бразилия Майкл Пейнмен»03:15»Арнайы 
хабар»03:45»Бюро расследований»

ЖЕКСЕНБI, 17 мамыр 
07:02»Ду-думан»08:00Кулинарная программа «Магия кухни»08:30»Айбын»09:00Ақпарат 

арнасы - «Жетi күн» сараптау бағдарламасы 10:00»Ас арқау»10:20»Спорт 
әлемі»10:50Семейное кино. «Книга Джунглей» 12:50Мультфильм. «Любимчики в 
поисках Радуги»14:00»Бенефис-шоу»15:15Кино.»Біздің сүйікті дәрігер»16:55Фильм 
в память о Батырхане Шукенове17:25Концерт. Батырхана Шукенова «Батыр 
Live» 19:45Тұсаукесер! «Қызық times»21:00Информационный канал - аналити-
ческая программа «Жетi күн»22:00Концерт. Ескендір Хасанғалиевтің «Айнал-
дым, елім!» атты мерейтойлық ән кеші 00:00Кино. Эбигейл Бреслин, Джоди 
Фостер «Ним аралы»фильмінде 01:45Кино. «Алдар көсе» 

ҚАЗАҚСТАН
ДҮЙСЕНБІ, 11 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 9:30«Апта. Kz»10:35«Айтуға оңай...» 12:00«ҰРПАҚҚА 

ҰРАН БОЛҒАН ҰЛЫ ЖЕҢІС». Республикалық ақындар айтысы. 2-бөлім 
(Атырау)15:30«Ақсауыт». Әскери-патриоттық бағдарлама 16:00«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 
- 70 ЖЫЛ». Арнайы тележоба 16:10«Келін». Телехикая. 1370-1371-бөлімдері 
17:00«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ»17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Әзіл әлемі»19:00«Шын 
жүректен!». Мерекелік концерт 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «КӨК ТАРЛАНДАРЫ». Телехикая. 2-маусым. 32-бөлім 22:40«ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». Арнайы тележоба 22:50ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехи-
кая. 1372,1373-бөлімдері 23:40«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:10ЖАҢАЛЫҚТАР0:45«Ұлы 
жеңіске - 70 жыл». Арнайы тележоба 0:55ФУТБОЛ. АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИ-
ГАСЫ. 36 тур «АРСЕНАЛ» - «СУОНСИ СИТИ». Тікелей эфир3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СЕЙСЕНБІ, 12 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 32-бөлім. 

10:50«Айтуға оңай...»11:35«Қыздар». Телехикая. 11-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлы 
жеңіске - 70 жыл». Арнайы тележоба 12:55«SPORT.KZ» 13:15«Алаң» ток-шоуы 
14:00«Сыр-сұхбат» 14:30«Айдаһар мінген шабандоздар». Мультхикая. 10-бөлім 
14:55«Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-маусым. 18-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1372-1373-бөлімдері 17:00«Кел-
бет» (с субтитрами)17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Айналай
ын». 4-маусым. 5-6 бөлімдері 19:10«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА»19:35ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚЫЗДАР». Телехикая. 12-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «КӨК ТАРЛАНДАРЫ». Телехикая. 2-маусым. 33-бөлім 

22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». Арнайы тележоба 22:50ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». 
Телехикая. 1374,1375-бөлімдері 23:40«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:10ЖАҢАЛЫҚТАР0:40«Өзекжарды»1:00«Сыр-сұхбат» 1:30«Шарайна». Теле-
саяхат 2:00«Келбет» (с субтитрами)2:30«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СӘРСЕНБІ, 13 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 33-бөлім 10:50«Айтуға 

оңай...» 11:35«Қыздар». Телехикая. 12-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Қылмыс 
пен жаза»13:10«Поэзия әлемі»13:40«Қытай дәмі». Деректі фильм 14:30«Айдаһар 
мінген шабандоздар». Мультхикая. 11-бөлім 14:55«Джунгли кітабы». Муль-
тхикая. 2-маусым. 19-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10«КЕЛІН». Телехикая. 1374,1375-бөлімдері 17:00«Ұлт мақтанышы». Деректі 
фильм 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Айналайын». 4-маусым. 7-8 
-бөлімдері 19:10«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 19:35ТҰСАУКЕСЕР! «ҚЫЗДАР». Теле-
хикая. 13-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«КӨК ТАРЛАНДАРЫ». Телехикая. 2-маусым. 34-бөлім 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 
ЖЫЛ». Арнайы тележоба («Мәскеуде сақталған мұралар»)22:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1376, 1377-бөлімдері 23:40«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:15ЖАҢАЛЫҚТАР0:45«Өзекжарды»1:10«Журналистік зерттеу» 
1:35«Ұлт мақтанышы». Деректі фильм 2:05«Поэзия әлемі»2:30«Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

БЕЙСЕНБІ, 14 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 34-бөлім 10:50«Айтуға 

оңай...» 11:35«Қыздар». Телехикая. 13-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлы жеңіске 
- 70 жыл». Арнайы тележоба 12:55«Агробизнес» (с субтитрами)13:20«Журналистік 
зерттеу» 13:40«Сіз не дейсіз?» 14:10«Жан жылуы»14:35«Айдаһар мінген шабан-
доздар». Мультхикая. 12-бөлім 14:55«Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-маусым. 
20-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 
1376,1377-бөлімдері 17:00«Қазақ даласының құпиялары». Деректі фильм 17:30ЖА
ҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Айналайын». 4-маусым. 9-10- бөлімдері 
19:10«ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35ТҰСАУКЕСЕР! «ҚЫЗДАР». 
Телехикая. 14-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«КӨК ТАРЛАНДАРЫ». Телехикая. 2-маусым. 35-бөлім 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
Арнайы тележоба 22:50ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1378,1379-бөлімдері 
23:40«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:15ЖАҢАЛЫҚТАР0:45«Өзекжарды»1:0
5«Қылмыс пен жаза»1:25«Қазақ даласының құпиялары». Деректі фильм 1:55«Мәлім 
де беймәлім Қазақстан».2:25«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

ЖҰМА, 15 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 35-бөлім 10:50«Айтуға 

оңай...»11:35«Қыздар». Телехикая. 14-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:40«ИМАН АЙНАСЫ» 
13:05«Индустрияландыру: ұлттық өндіріс»13:25«Көкпар». Ұлттық ойын14:10«Ұлы 
жеңіске - 70 жыл». Арнайы тележоба 14:25«Баламен бетпе-бет»14:45«Айдаһар 
мінген шабандоздар». Мультхикая. 13-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. 
Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1378,1379-бөлімдері 17:05«ЖАН ЖЫЛУЫ» 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:05«Ғасырлар үні»18:35«Жайдарман». 
Үздік әзілдер19:00«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ»                    

19:35«Қыздар». Телехикая. 15-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50«Шын жүректен!». Реалити шоу 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». Арнайы тележоба 
22:50ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1380,1381-бөлімдері 23:40«ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»0:10ЖАҢАЛЫҚТАР0:45«Өзекжарды»1:05 Нұржұман Ықтымбаев 
«Әурелең» мелодрамасында 2:25«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев»3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СЕНБІ, 16 МАМЫР 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт8:10«Қымызхана» 

8:40«АГРОБИЗНЕС» (с субтитрами)9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағдарлама 
10:05«ДАУА» (с субтитрами)10:40«ҚЫТАЙ ДӘМІ». Деректі фильм (CCTV (Қытай) 11:35«Әзіл 
әлемі»13:00«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». Интеллектуальдық сайыс13:45«ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ». 
(Ақын Хусто Анхель Хорхе Падроның өмірі мен шығармашылығы)14:15«Құбылай 
хан». Телехикая. 1-3-бөлімдері (Қытай, 2011-2012 жж.)                                  

16:40Дхармендра, Хема Малини, Нирупа Рой «Джунгли падишасы» драмасында. 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Джунгли падишасы» Драма (жалғасы) 19:20«Сағындырған 
әндер-ай!». Концерт20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:00«СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 22:35«ЖАЙДАР-
МАН». Республикалық Премьер Лига. 1/8 финал. 2-топ0:05ЖАҢАЛЫҚТАР0:35Рэйф 
Файнс, Кристин Скотт Томас, Жюльет Бинош «Ағылшын пациенті» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

ЖЕКСЕНБІ, 17 МАМЫР 
6:50КӘСІПҚОЙ БОКС. ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН (Қазақстан) – ВИЛЛИ МОН-

РО ІІ (АҚШ) Тікелей эфир 10:50«АҚСАУЫТ» Әскери-патриоттық бағдарлама (с 
субтитрами)11:20«Нұрсәулем-ай». Концерт12:50«БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 13:10«Ша-
райна». Телесаяхат13:40«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» (с субтитрами)14:15«Құбылай хан». Теле-
хикая. 4-6-бөлімдері (Қытай, 2011-2012 жж.) 16:40«ЕКІ ҒАШЫҚ». Концерт18:20«Әзіл 
әлемі»20:00«АПТА. КZ» 21:05«ҰЛТТЫҚ ШОУ: РОЗА ШАҚЫРАДЫ»22:15«АЛАҢ» ток-
шоуы23:05Алексис Бледел, Закари Левай, Меррит Уивер «Жексенбі күнін ұмытпа» 
драмасында 0:40«КӨКПАР». Ұлттық ойын 1:20«Шарайна». 
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Аудан тынысы 7
Адам және тағдыр

2015 жылдың 4-10 мамыры 
арасындағы алдағы аптаға арналған 

жұлдыз жорамал  
Тоқты. 21.03-20.04. Тоқтылар үшін бұл кезең 

жиі шым-шытырық болып қабылданады. Бұл 
қаржылық істер мен қарым-қатынастар көптеген 

Тоқтылардың өмірінде үлкен маңызға ие бола-
тын уақыт, және де сіздердің көбісіңіз банктар 
мен қаржылық мекемелермен істерді аса табы-

сты жүргізе аласыз. 
Торпақ. 21.04-21.05. Тоқтыларға өзінің басты 
мақсттарын нақты айқындап және ынта мен 

сезімді анағұрлым айқынырақ түсініп алу 
керек, себебі сіз өзіңіздің және басқалардың 

мүмкіндіктерін барлық жағдайда дұрыс бағалай 
алмайсыз, ал өмірлік қуаттың молшылығы 

осы кезеңде сізді біраз өз өзіңізге сенімді және 
өркөкірек жасауы мүмкін.  

Егіздер. 22.05-21.06. Бұл көптеген Егіздер үшін 
қолайсыз кезең, себебі осы уақытта Сіздің 

энергетикаңыз тұрақсыз жағдайда болады. 8 
мамырға дейін сіздердің көбісіңіз әлсіздікті 

сезініп, меланхолияға беріледі. Сонымен бірге 
Сіздің эмоциялық жағдайыңыз өзгеретін болады, 

сондықтан көңіл-күйдің ауысуы, психиканың 
реактивтілігі Сізді қарым-қатынас үшін аса 

қолайсыз жасау мүмкін. 
Шаян. 22.06-22.07. Келе жатқан апта Сіздің 

психологиялық жағдайыңыз үшін аса қолайлы 
болмауы мүмкін,  себебі Сізге, достардың, 
таныстардың мәселелерімен айналысып, 

назардың көбісін оларға аударуға тура келеді. 
Мұндай біраз хаостық өмір салты көптеген Ша-

яндарды эмоциялық қажытады. 
Арыстан. 23.07-23.08. 7 мамырға дейінгі кезең 
Арыстандар үшін өте қолайсыз болуы мүмкін, 
себебі сүйікті адамдармен, басшылықпен және 

әріптестермен қарым-қатынстар анағұрлым 
шиеленісуі мүмкін. Сіздің белгіңіздегі 

көптеген адамдар өздерін жеткіліксіз жай-
лы сезінетін болады, өйткені энергоәлеуеттің 

тұрақсыздығы Сіздің табандылығыңыз бен 
сенімділігіңізді азайтады. Осы уақытта Сіздің 

тілектеріңіз, мақсаттарыңыз өзгеруі мүмкін, Сізге 
айналадағылардың оймен көбірек санасуға тура 

келеді, бұл Сіздің менмендігіңізге қарама-қайшы 
болады

Бикеш. 24.08-23.09. Келесі аптада сіз айтарлықтай 
белсенді тілдесе, өз серіктестеріңіздің істері 
мен жоспарларына қатыса аласыз, бұл жаңа 
қарым-қатынасты құруға да, сонымен қатар 

ескілерін нығайтуға да көмектесетін болады. Осы 
уақыта Бикештер жаңа іскерлік және достастық 

байланыстарға шыға алады. 
Таразы. 24.09-23.10. Осы кезеңде сіз физикалық 
тұрғыдан әлсіз, эмоциялық қажыған болуыңыз 

мүмкін. Бұл сіздің денсаулығыңыз, сүйіспеншілік 
қарым-қатынастарыңыз үшін аса жағымды уақыт 
емес, сондықтан басқа қиындықтармен бірге сіз 
қажуды, шаршауды, жүйке жүйесінің тозуын 

сезіне аласыз, алайда сенімді достармен тілдесу 
өте сәтті болады. 

Сарышаян. 24.10-22.11. Сарышаяндар үшін 
айтарлықтай қызу кезең, осы кезде сіздің жеке 
өміріңізде, сүйіспеншілік және достық қарым-

қатыстарда ірі өзгерістер болуы мүмкін. 
Мерген. 23.11-21.12. Мергендер осы кезеңде 

физикалық және шығармашылық күштердің 
төмендеуін сезінетін болады. Осы уақытта 
сізге өз сезімдеріңізді, эмоцияларыңызды 
қадағалау, сондай-ақ  жақын адамдар мен 

айналадағылармен қарым-қатынаста жиі кедергі 
болатын міншілдік және дау мен жанжалдарға 

бейімділікті әлсірету   қажет. 
Тауешкі. 22.12-20.01. Ойын-сауық пен өз 

дарыңыныз бен өткен байланыстарды жа-
сампаз пайдалану туралы ұмытпай, өзініздің 
өміріңіздегі толық өзгерістерде бастау үшін 

жеткілікті қолайлы кезең. Айналадағылар осы 
тынышсыз кезеңде  Тауешкілердің қатынасы мен 

кеңестіне қызығушылық танытады, сондықтан 
сіздердің көбіңіздің беделіңіз өседі.  

Суқұйғыш. 21.01-19.02. Бұл көптеген 
Суқұйғыштардың денсаулығы мен биоэнер-
гетикасы үшін қолайсыз кезең. Осы күндері  

сізге өз денсаулығыңызға көбірек назар аудару, 
анағұрлым тыныш еңбек пен демалыс тәртібін 
ұстану немесе шығармашылық демалыс алып, 

өзініздің жақын адамдарыңызға уақыт бөлу 
қажет. Осы уақытта сіз пәтерлік шаруалармен, 
үйдегі жиһаздардың орнына өзгертуді, жөндеу 
жұмыстарын жасауды табысты айналаса ала-
сыз, сондай-ақ жер телімдеріне, саяжайлық 
құрылысқа  қатысты ортақ істерді табысты 

жүргізе аласыз. 
Балықтар. 20.02-20.03. Көптеген Балықтар үшін 

осы апта қөңіл-күйдің кенеттен ауысуымен 
күңгірттенуі мүмкін: бірде жарқын оптимизм, 
бірде жабыңқы пессимиз Балықтардың өздерін 

де, сіздердің достарыңыз да абыржытады.  
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
ТЕК ҚАНА 11-12 МАМЫРДА БОРОДУЛИХА А. АМҮ 
АРЗАН БАҒАМЕН ЖАППАЙ САТЫЛЫМ БОЛАДЫ.

Сатылымда маталар – 500 теңгеден
Дайын перделер, төсек жапқыштар, төсек 
жабдықтары (3D сатин); сонымен қатар 

әйелдердің сырт киімдері: күртешелер, плащ-
тар, жұқа күртешелер, пальтолар және тағы 

басқа киімдер сатылады. Барлық киімдер – 3500 
теңгеден, 38 өлшем. (Новосибирск қ.). 

Жұмыс уақыты 9-00 ден 19-00-ге дейін.

КӨҢІЛ АЙТУ
Новопокровка ауылының тумасы, Ұлы 
Отан соғысының ардагері ЗУБЦОВ АЛЕК-
САНДР КУЗМИЧТІҢ өмірден өтуіне бай-
ланысты туған туыстары мен артында 
қалған ұлдарына, немере-шөберелеріне 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтамыз.

Новопокровка ауылдық округі

АРДАҚТЫ АТАМ ЖАЙЛЫ ҮЗІК СЫР 
« Ж е ң і с » . 

«Жеңіс» деген 
сөзді естігенде 

мен апам айтып оты-
ратын әңгімелерден 

өзімнің атам жайлы жазуды қолға 
алдым. 

 1941 жылдың 22 маусымында бейбіт тіршіліктің 
шырқы бұзылды, ал алаңсыз жатқан ел дүрбелеңге 
түсті. Сол күннен бастап қазақ даласында да шаңырағы 
шайқалмаған бірде-бір отбасы болмаған шығар. 
Отанымыздың тағдыры қыл үстінде тұрды. Ер азамат 
қолына амалсыз қару алып, туған елін қасық қаны 
қалғанша қорғауға тура келді. Өйткені, бұл елдің 
ерлігі, жарқын болашақтың сынға түскен шағы еді.

 Сол миллиондаған адамдардың өмірін қиған соғыс 
1418 күнге созылды. Ер басына ауыр күн туған шақта 
1 миллион 366 мың қазақстандық жауынгер майданға 
аттанса, соның 400 мыңға жуығы майдан шебінде 
қаза болған екен. Осы сұрапыл соғысқа қатысқан 
менің атам жайлы да көп нәрсені айтуға болады . Ол 
1942 жылы соғысқа аттанып, аз кем дайындықтан соң, 
Шығыс Еуропаның көптеген елдерін жау қолынан 
азат етіп, Отан алдындағы борышын адалдықпен 
атқарды. Көптеген медальдар мен ордендері бар. 
Менің атам Төлеуқожа (Көкіш) Сейітқожаұлы Атаев 
1922 жылы 10 ақпанда Қарағанды облысы Қарқаралы 
ауылында дүниеге келген. Ол мен туғанда 1999 жылы өмірден өтіпті. Апам Рахияның құдай қосқан 
қосағы менің ардақты атам Төлеуқожа Сейтқожаұлы үлкен өмір жолынан өткен елге сыйлы 
ардақты азамат болған екен. Апамның айтуы бойынша үлкен атасы Төлеубай мен Батиманың 
ұлдары Сейітқожа мен келіні Биғайшадан жастайынан қалған Төлеуқожа атасының інісі Дүйсек 
ата мен Тілеулес ананың қолында өсіп, өмірден өз орнын табады. Дүйсек аталарда дүрбелең 
кезінде атақты Қарқаралыдан Семейге одан Ресейге де барып, кейіннен Белағаш өңіріне келіп 
қоныстанған. Талай жыл малшаруашылығы саласында еселі еңбектерімен ел құрметіне бөленіп 
талай жарыстардың жеңімпазы болып, тіпті Мәскеуге де барып сый-сияпаттар алған жандар. 
Соғыс жылдарының бас кезімен одан кейін де жер аударылып келген неміс, шешен, әртүрлі 
халықтың өкілдерін өз балаларындай бауырына басып көмек көрсеткендерін, жақсылықтарын 
әлі күнге дейін көз көргендер айтып отырады. Дүйсек ата секілді, Төлеуқожа атамызда – зама-
нында өткірлігімен, айтқыштығымен, әділдігімен ел есінде қалған кісі. Атам мен апам 1947жылы 
соғыстан кейін отау құрған. 7-8 бала өсіріп, ұлағатты ұрпақтарынан бұл күнде оншақты немере-

шөбере сүйіп отыр. 
Бүгінде білетіндердің 

көбісі “Біздің Көкіш” деп 
құрметтейтін Төлеуқожа 
атам сондай ілтипатқа 
молынан лайықты. Оған 
жеткізген – жан дүниесінің 
кеңдігі, жарасымды іс-
қимылы, адами абзал 
қасиеттері болса керек. 
Атамды көрген ауыл 
адамдары, ол кісіні ба-
тыл, өжет, айтқанынан 
қайтпайтын ер болатын деп 
сипаттайды. Бұл мақтауға 
менің де көңілім толып, 
кеудемді мақтаныш сезім 
билейді.

 Қаршадайынан еңбекпен 
есейген атам соғыстан 

кейін ащы қайғыдан еңсесі түскен ауыл тіршілігін қайтадан көтеруге басшылық еткен, Сарадеев-
ка ауылында алғаш ферма меңгерушісі болып көп жылдар бойы «Заветы Ильича» колхозында 
аянбай еңбек еткен еңбек ардагері, елге танымал кісі болды.  Атам өмір иіріміне ілесіп, өзі де 
балалы- шағалы болып, немере сүйіп ата жасына жетті. Немерелерінің бәрі ол кісінің бауырында 
өскен. Уақыт өткен сайын заман талабы бейбіт өмір сүруде. Ұлы Жеңістің қандай күшпен келгенін 
ешбір адамзат ұмытпай, соғыс тарихын ұрпақтан-ұрпаққа естелік ретінде қалдыратыны сөзсіз.

Бір қуанарлығы, елімізде, әсіресе соғыс ардагерлеріне деген құрмет толассыз. Отан үшін отқа 
түскен соғыс ардагерлері барлық құрметке лайық. Өйткені, «соғыс» деген суық сөздің үстіне 
«Жеңіс» атты қуанышты жарқырата жазуға үлес қосқан сол қарттарымыз емес пе?! Мен атамды 
әрқашан құрмет тұтамын.  Солардың арқасында бүгінгі таңда өте күшті дамыған елміз. Күніміз 
бейбіт, өміріміз жайдары, көңіліміз ашық, шабытты балалармыз.

Біз сол жеңіс сыйлаған ата ұрпақтың жалғасымыз. Сондықтан олардың қаһармандығын мақтаныш 
ету әркімнің парызы. Соғыс ардагерлеріне құрметпен қарап қан майданда оралмаған жауын-
герлер рухына бас иеміз.

      МАДИНА АТАЕВА
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СОҒЫС ЖАЛЫНЫНА 
ОРАНҒАН ЖАСТЫҚ ШАҚ

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына
 орай, әулетіміздің  ең қымбатты, 

ең жақын адамына арналады.
Әлдеқашан сарғайған суретте өткір 

қара көзді жауынгер сұрапыл жылдар-
дан      маған қарап тұрғандай. Ол - қайсарлығымен мұз мүсінге 
айналған Карбышевте, өз ұшағымен өмірінің соңында жаудың 
әскери базасына таран жасап ел есінде қалған Гастелло да емес. 
Ол менің атам, қарапайым қатардағы жауынгер-Алменев Жұмаш.

Атам, Семей қаласында туған, 12 жасында әке мен шешеден 
жетім қалып, нағашы туысының қолында тұрып жатады.  1941 жыл. 
Жаздың алғашқы айы,  күн ысып, ағаштар жапыраққа оранған 
мамыражай уақыт. Кенеттен «соғыс» деген суық хабар жетті. Сол 
кездегі барлық жастар мен жасөспірімдер сияқты 15 жастан енді 
асқан  атам майданға сұранып әскери бөлімшеге талай барады. 
Бірақ, жасы толмағандықтан өтініші қабылданбайды.  Сонда атам 
әкесінің туыстары тұратын  Арыстанбай ауылына баруды ұйғарады.  
Мұнда ол мал бағып, қырманда дала жұмысына белсене арала-
сады. Осы кезде соғыстың жүріп жатқанына 4 ай еді. 

Күн суытып, күз де келеді. Майданға бару туралы ойдан  Жұмаш атам  
бір сәтке де арылған емес.  Қаладан келе жатқанда құжаттарының 
жоғалғаны туралы ауылсоветке айтады. Жаңа құжат алар кезде 
жасына екі жыл қосып алады, яғни 1926 жылы туған атам жасын 
1924 жылы тудым деп жаздырады. 

Жас та болса елге төнген қатерді жете түсініп, ерлерше жаумен 
алысып, Отанын азат етуге бел буған атам енді 18-ге келетін 
күнін тағатсыздана күтті. Бородулиха ауылына келіп, әскери 
комиссариатқа жұмысқа орналасады. Қыста бөлімшенің отын 
жағып, қарын тазалайды, жазда еден жуып, аула тазалайды.

Сонымен 1942 жылы 18 жастағы бозбала соғысқа аттанады. 

Балалары есейіп, бір-бір маман иесі болған 
шақ еді, бірде атам ауырып ауруханаға түседі. 
Ортаншы қызы дәрігер болғандықтан атам-
ды тексеріп жатып, оң жақ бүйіріндегі ота 
жасалған тыртықты  көреді. Бұдан бұрын бұл 
кісі ешқашан отаға түспепті. Қызы  сұрақтың 
астынан алғаннан кейін, қария әрең жауап 
берген екен. Қызыл әскер ретінде окопта 
ашық аспан астында ешқандай дәрі-дәрмексіз 
соқырішекке ота жасалғанын айтады. Ауы-
рып, қиналғанда тілін шайнап тастамау үшін 
дәрігер пышақтың сабын тістетіп қойған 
екен. Біраз дем алған соң, қайта соғысқа 
араласқаны туралы айтыпты.

Бірнеше рет барлаушы ротаның құрамында 
маскхалат киіп, жаудан тіл алып, оны штабқа 
жеткізуге қатысады. Өз әкемнен осындай 
әңгіме естіп, мен атамның биік рухына, 
батылдығына, отансүйгіштігіне  қайран 
қалдым. 

Әкемнің анасы Орынтай апамның естелігінен 
білгенім, ол кісі өзінің анасы Айсара апам, 
сіңілісімен бірге бұқалар жегілген арбамен 
Белағаш стансасына отын сатуға барады 
екен. Сол кезде стансаға майданнан пой-
ыз келеді. Майданнан келген жауынгер-
лер арасында менің Жұмаш атам да бар 
екен. Гимнастеркасының өңірі орден мен 
медальға толған, иығында заттарын салған 
дорбасы бар әскери жігіт апаммен келіп 
танысады. Сөйтіп, менің апам мен атам біраз 
таныстықтан кейін отбасын құрады. Бұл 1946 
жыл еді.  Жұмаш атам 4 жыл    майдан-
да қазақ тілін ұмытып қалыпты,  көбінесе 
орысша сөйлейтін және контузиядан соң 
аздап тұтығып сөйлейтін дейді. 

Соғыс уақытында тылдағы барлық адамдар 
секілді Орынтай апам да тыл жұмыстарын 
атқарған. Шөп шабу, егін жинау, қырман 
жұмыстары, трактор, комбайн көмекшісі 
ретінде жұмыс істеген-тыл ардагері. Апам 
көптен күткен Жеңіске өз еңбегімен осы-
лайша үлес қосқан екен.

Қазір біздің әулетімізде атамның ең қымбатты 
мұрасы И.В.Сталиннің және маршал Коневтің 
қолы қойылған  «Алғыс хаты» және ордендері 
мен медальдары. Подборный ауылдық 
аймақтық  А.С.Пушкин атындағы колхозда 
47 жыл еңбек етті.  Сегіз бала тәрбиелеп 
өсірді. Олардың ішінде мұғалім, дәрігер, 
қаржы мамандары, ауыл шаруашылық 
мамандары да бар. 

Ұлы Жеңістің 70 жылдығы жақындап келеді. 
Жұмаш атаның өмірден озғанына 19 жыл бо-
лыпты. Маған атамды көру, ал атама Жеңістің 

70 жылдығын көру  бұйырмапты. Бірақ, жылда 9 Ма-
мыр - Жеңіс күні балалары, немерелері, шөберелері 
атам мен апамның зиратына гүл шоқтарын қойып, 
құран бағыштайды. Сонан кейін мерекелік дастарқанда 
ата-аналарын, балалық шақтарын, туған ауылдары 
Михайловка ауылын еске алады. Жұмаш атаның бала-
лары өздерінің туған ауылдарын ұмытқан емес.  Менің 
әкем-Алменев Серғазы Жұмашұлы зооветеринарлық 
институт бітірген, зооинженер мамандығы бойынша 
жұмыс істеген, колхоздар тараған кезде жұмыссыз 
қалып, Семей қаласында темір жолда жұмыс істеді, 
Алматы қаласының көлік және телекоммуникация  
академиясын бітірді. Ауыл шаруашылығы реттелген 
жылы қайта жер шаруашылығына оралды. Әкесінің 
құрметіне арнап Васильевка отгонында «Жұмаш» деген 
шаруа қожалығын құрады. Қазіргі уақытта егін және 
мал шаруашылығымен айналысады. Анам-Алменева 
Алмагүл Жұмағалиқызы көп жылдар әскери бөлімшеде 
қызметкер болып жұмыс істеді.

Біз қалада тұрсақ та  демалыс және оқудан тыс 
уақытта әкеммен қыстаққа барып, мал бағып, жем, 
шөп дайындауға көмектесемін.

Менің ағам- Алменев Мұрат Жұмашулы - мамандығы 
бойынша мал дәрігері, «Мұрат-2» шаруа қожалығының 
басшысы. Жер шаруашылығы, мал өсірумен айналысады.  
Әкем мен анам мені шыншыл, еңбекқор, өз Отанының 
патриоты болсын деп тілейді, осы бағытта тәрбиелеуде. 

Мен тарихи тақырыптарда кітап оқимын, соғыс туралы 
фильмдер көремін. Мен Жұмаш атам мен Орынтай апам-
ды ешқашан ұмытпаймын. Мен үшін олар патриоттық 
пен батылдық, еңбексүйгіштіктің символы. Олар өз 
халқымен бірге сұрапыл соғыс уақытында Ұлы Жеңістің 
жақындауына өз үлестерін қосты. 

Мен білемін, бейбітшіліктің қандай қиындықпен келгенін. 
Өзім атамның ұрпағы ретінде шыншыл, атамның  атына 
лайық болғым келеді. 

Өткен жылдың күзінде  мен әкеммен атам мен апамның 
зиратына барып олардың мәрмәр суреттеріне қарап 
көп ойландым. Атамның есімі көпке мәлім болмаса да, 
істеген ісі мәңгі  өмір сүреді. «Қымбатты ата, мен сіздің 
атыңызға кір келтірмей өмір сүремін» деп ойладым.

Біздің қалада 9 Мамыр күні алаңда Жеңіс күніне арналған 
шеру өтеді. Мен әкеммен сол шеруде атамның суретін 
биік көтеріп ,  «Өлмес полктің» сапында тұрамын. Осы 
сәтте мен қатты қобалжимын, сонымен қатар атамның 
осындай батыр болғанына шексіз бақыттымын!

Қымбатты құрдастарым! Соғыс адамдарға көп бейнет, 
азап, өлім әкелген. Біз осыны  есімізде сақтайық және  
бейбітшілікте өмір сүрейік.  Менің атам секілді көптеген 
ардагерлердің ісі біз үшін өнеге болуы керек, олардың 
ісін жалғастыру  біз үшін парыз. Сұрапыл соғыс ешқашан 
қайталанбасын! 

Е. ЖҰМАШ,
Семей қаласы Н.Г.Чернышевский атындағы

 №1 мектептің  8-сынып оқушысы

Бірден майдан шебіне түседі. 125-ші миномет полкінде №1 Украин 
майданында зеңбірек атқыштар бригадасының құрамында талай 
шайқастарға қатысады. 

Соғыстың қызған кезі еді. Жер дүние өртенген талай қырғынның 
куәсі болды, талай майдандастары мен қимас достары Отан үшін 
қаза болғанын көрді, атам өзі де басынан ауыр жарақат алып, 
өмір мен өлімнің арасында қалған кезі де болған екен. Соғыс 
туралы еске алғанды ұнатпайтын, бірақ майдандас достарын 
сүйіспеншілікпен еске алып отыратын дейді әкем.  


