
Ќостанайлыќ он жеті соѓыс ардагері ¦лы
Жењістіњ 70 жылдыќ мерейтойына орай

Астанадаѓы шеруге ќатыспаќ. Жењімпаз
жауынгерлерді шыѓарып салу ‰шін ќала
халќы темір жол вокзалына жиналды.
Салтанатты шараѓа облыс єкімі Н±ралы
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Ќостанайлыќ ќас батырлар
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Ќымбатты ардагерлер!
Ќ±рметті ќостанайлыќтар!

¦лы Отан соѓысы аяќталѓан
к‰ннен бері бізді 70 жыл алшаќ-
татып т±р.

Осынау тарихи дата енді бірте-

Барша ќазаќстандыќтардыњ
к‰ш-жігерлерін біріктіруге жєне
біздіњ Президентіміздіњ экономика-
лыќ, єлеуметтік жєне саяси  бас-
тамаларын ж‰зеге асыруѓа ±мты-
лысыныњ μз еліміздіњ т±раќтылы-
ѓын саќтауѓа, серпінді дамуына
жєне єл-ауќатын арттыруѓа ыќпал
жасайтындыѓына сенімдімін.

Біздіњ ардагерлеріміз бен тыл
ењбеккерлеріне μшпес ерлігі, ру-
хыныњ, ерік-жігерініњ к‰штілігі мен
жанќиярлыѓы ‰шін бас иеміз жєне
шын ж‰ректен алѓыс сезімдерімізді
білдіреміз!

Ќымбатты жерлестер!
Сіздерге мыќты денсаулыќ,

бейбітшілік, ізгілік пен ырыс-бере-
ке тілеймін! Жењіс мерекесі ќ±тты
болсын!

Н.Садуаќасов,
Ќостанай облысыныњ

єкімі.

Садуаќасов ќатысып, майдангерлерге сєт
сапар тіледі.

Кешегі ¦лы Отан
соѓысында μшпес
ерлік кμрсетіп, Кењес
Одаѓыныњ Батыры
атаѓын алѓан, «Дањќ»
ордендерініњ толыќ
иегері атанѓан аза-
маттардан біздіњ
ќасиетті Ќостанай то-
пыраѓы да кенде емес.
М±ндай ењ жоѓары
марапатќа ие болѓан ќырыќ адам-
ныњ таѓдыры Ќостанай облысымен
тыѓыз байланысты болды: олар осын-
да туды немесе соѓыстан кейін осы
μњірде ењбек етіп, бай μлкеге бауыр
басты, ќайтыс    болѓанда да топы-
раќ осы μњірден б±йырды.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы ќарса-
њында сол арыстарды б‰гінгі ±рпаќ

бірте бізден алыстап барады.
Біраќ біз, б±л ¦лы Жењіске ќалай
ќол жеткендігін есімізде саќтаймыз.

Кењес халќыныњ соѓыс жылда-
рындаѓы жауынгерлік, ењбек ерлігі
шын мєнінде жанќиярлыќ мектебі-
не жєне кейінгі μскелењ ±рпаќ ‰шін
ќаћармандыќ ‰лгісіне айналды.

Б‰гіндері, бейбіт уаќытта, біз
кімніњ арќасында тыныш ењбек етіп
ж‰ргенімізді, болашаќќа жоспар
ќ±ратындыѓымызды жєне μзіміздіњ
балаларымызды тєрбиелеп жат-
ќандыѓымызды ќ±рмет т±тамыз
жєне есімізде ±стаймыз. Б±л зер-
де туѓан жеріміздіњ берекелілігі
мен μркендеуіне баѓытталѓан ізгі
істерімізде айќын кμрініс табады.

19-бет

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Ќостанайлыќ бір топ ардагер Астанадаѓы
¦лы Жењіс шеруіне аттанды

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

атынан еске алып, рухына таѓзым
етуді ќастерлі парыз санадыќ.

(Ќас Батырлар суреттері мен
олар туралы мєлімет га-
зетіміздіњ 3-10 беттерінде жа-
рияланып отыр).

Жоба жетекшісі
Сєлім МЕЊДІБАЙ.
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БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

... Єкем сексен алтыдан сек-
сен жетіге ќараѓан жасында,
ауырмай-аќ, ќоњыр к‰зге та-
ман  μзініњ "Ќызылжарындаѓы"
ќара шањыраѓында д‰ниеден
озды. Жаратќан иемнен тμсек
тартќызбай, келінге к‰німді
ќаратпай, ешкімге салмаќ сал-
май-аќ кетсем деген тілеуі
орындалды. Ќайтарынан бір

апта б±рын  ќалада т±ратын
ќ±рдасы Ысќаќты шаќыртты.
Немересініњ с‰йеуімен ќ±рда-
сы да жетті.  Біраќ  Ысќаќ
кμкем шираќтау кμрінді. Сонау
ќ±лдыраѓан бала кезімізді осы
кісі бізді кμргенде: "¤й
єкењніњ!" деп т±ра ќуатын. Енді
міне, шау тартќан, баяѓы єдеті-
не басќысы келсе де, есейіп
кеткен шашы бурыл тартќан
бізге енді олай деп айтуѓа ба-
тылы бармайды. Оныњ ‰стіне
кμрмегелі де кμп жылдар...
Екеуі тањ атќанша к‰бір-к‰бір
єњгіме айтып шыќты...

Меніњ єкем де, Ысќаќ
кμкеміз де  ќылшылдаѓан жас-
та майданѓа аттанып, фашис-
термен соѓысќан.

Єкем Аязбек Айтбаев небір
жант‰ршігерлік шайќасты
кμрсе керек. Ондай айќас єсіре-
се Ќара тењіздіњ оњт‰стік жа-
ѓалауындаѓы   Кавказ жотасы-
ныњ бμктеріндегі Туапсе  ќала-
сы аумаѓында болды. Себебі,
осы μњірді алу ‰шін Гитлер
"Эдельвейс" жоспарын жасап,
орасан  к‰ш  ж±мсаѓан. Ке-
њестіњ єр ќадам жеріне бола
жан беруге єр жауынгер дай-
ын еді... Атан жілік атпал аза-
маттар жер жастанды, ќыршы-
нынан ќиылды. От пен оќтыњ
арасынан тірі ќалѓандардыњ
ќатарында єкем де бар. Оќ
єкемніњ оњ кμзінен тиіп, оњ
иыѓы мен ќолтыѓын талќандап
тесіп μткен... Меніњ білетінім
осы ѓана.

Єкем ќабаќты, ќасы ќалыњ,
ќыр м±рынды, аќбурыл саќа-
лы мен м±рты да сояудай-сояу-
дай. М±ртыныњ ±зын екі ±шын
шиыра сипап  ќоятын єдеті...
Біз ¦лы Отан соѓысын кμп
оќып,  кинодан кμріп, естіп
μскен ±рпаќпыз. Біраќ, сол со-
ѓысты μз кμзімен кμрген, жан-
тєнімен сезген адам ќасымда
болса да жарытып єњгімесін
тыњдаѓан жоќпын. ¤йткені,
єкем соѓыс туралы айтќысы
келмейтін. "Оны ќайтесіњ,
ќ±дай сендерге кμрсетпей-аќ
ќойсын" дейтін де ќоятын.  Сол
сєтте т‰нере ќалып, бір суыќ
‰нсіздік орнаѓандай болатын.
Одан єрі єкеме бірдење деуге
батылым бармайтын. Себебі...
себебі т‰сінікті сияќты...

Соѓыс єкемніњ жалындаѓан
жастыќ шаѓын ойран етті.  Екі
айналып келмейтін адамныњ
ќысќа μмірініњ ењ бір шырын
шаѓында азап кμрді.  Кμз алдын-
да жања ѓана арќа-жарќа
ж‰рген  ќанды кμйлек дос-жол-
дастарыныњ бірініњ басы ±шып
т‰сіп, бірініњ ќол-аяѓын ж±лып
т‰сіп, ќызыл-жоса ќан, ќасі-
ретті  ойран, баудай ќырылѓан
адамдар... М±ндай ќасіреттіњ
ж‰ректі ±шырѓаны, жаныњды
ќан жылатќаны аян.  Т±ла бой-

ыњды, ж±лын-ж‰йкені ќуалай
мелдеткен ќайѓы-нала. М±н-
дайда айтуѓа ерін де илікпейді.
Айтуѓа оњай емес. Не деп айта-
ды?   Аузын ашса, ж‰рек айни-
ды. Ќасіретті ќалай ‰лгі етеді?!
Ќайтпаѓан ќайсарлыќ, ж‰рек
ж±тќан батырлыќ  болды.
Біраќ, ол айтуѓа оњай емес. Ба-
тыр болайыншы, ерж‰рек ата-
найыншы деп отќа т‰скен
жоќ.  Атым шыќсын, дањќым
артсын деп кеудесін оќќа тос-
ќан жоќ. "Ажалѓа тура ±мтыл-
ѓанда кμз алдыња μз туѓан ша-
њыраѓыњ елестейді" деген сμзді
майдангерлерден талай естідім.
Ал енді, оны айтамыз,  адам
ќартая бастаѓанда туѓан жерін
жиі есіне алып, μлсем туѓан
топыраќќа ќойса дейтін инс-
тинкте не ќ±дірет бар?

Ендеше, Жењіс ‰шін ќан
тμккен, арманда кеткен боздаќ-
тар, кμзі тірі ардагерлер туѓан
жері мен елі ‰шін терледі, бар
ќайрат-к‰шін сарп етті. Ењ
ќымбат ѓ±мырын ќ±рбан етті.
Ендеше, оларды ќалай єспетте-
сек те лайыќ!  Єруаќтарына,
рухына бас июіміз – адамды-
ѓымыз.

Ал, енді тылдаѓы мылтыќ-
сыз майдан да жан мен тєн аза-
бын тартќызды. Єже-апалары-
мыз к‰ндіз-т‰ні жол тосып
ж‰ріп  жанкешті ењбек етті.
Бєріміз де оќыдыќ ќой, Сайын
М±ратбековтыњ "Жусан иісі"
єњгімесін есіњізге алыњызшы.
Єкесі соѓыстан оралмаѓан   бір
аяѓын сылтып басатын  Аянныњ
μксік-наласы, жас балалардыњ
к‰ні-т‰ні ж±мыс істеуі, аш
ќарын, ќара суыќтыњ μті  –
ќасірет. Адам баласы м±ндай
ќасіретке жаралмаѓан. Біраќ
тылдаѓы ењбектіњ орасан зор
мањызы бар, ол ќандай ќ±рмет-
ке де лайыќ.

Єкемніњ соѓыс туралы айт-
ќысы келмейтінін осылай
т‰сінем. Ол майдандастарын
ќатты ќадір т±тты. Соѓысќа
ќатысќандарды танысын-таны-
масын тμрге шыѓарып, ќ±рмет-
тейтін. К‰нделікті μмірде та-
рыќќан, ќиналѓан кісі кμрсе
ќолынан келген жаќсылыѓын
аямайтын.  Не нєрсеге де кеуде
кергенін, асылыќ сμйлегенін
кμрген-естіген емеспін. Ауыл-
аудан μњірінде бізді "Аякењніњ
баласы " деп сыйлайтын еді...

Жењіске жетпіс жыл! Біреу-
лер соѓыс кμргендер азайды,
тіпті, ж‰ріп-т±руы м±њ. Енді дєл
м±ндай мереке бола ќоймас де-
генді айтып ќалып ж‰р. Біраќ
±рпаќтан – ±рпаќќа,  ж‰ректен
– ж‰рекке жеткен ќасірет, ќан-
мен келген Жењіс ±мытылмайды.
Егер біз єкемізді ±мытсаќ, онда
Жењісті де ±мытќанымыз.

Єл-єзір жадымыз сыр берген
жоќ.

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќымбатты ќостанайлыќтар,
¦ОС ардагерлері, тыл ењбеккерлері!

Облыстыќ ардагерлер Кењесініњ атынан
Сіздерді бєріміздіњ ж‰регімізге жаќын мереке – ¦лы
Отан соѓысындаѓы Жењіске 70 жыл толуымен
ќ±ттыќтаймын! Кμктемніњ осы бір шуаќты к‰ні
біздіњ еліміздіњ жарќын болашаѓы ‰шін μз
μмірлерін ќиѓан жандардыњ рухына таѓзым етеміз.
Кењес халќыныњ неміс басќыншыларына ќарсы
к‰ресі б±рын-соњды єлем тарихында болып
кμрмеген алапат соѓыс. Майдан даласында жєне
тылда ењбек еткендер отанс‰йгіштік  пен кμзсіз
ерлік кμрсетті.

Халыќтыњ бірлігі – осы соѓыста ќол жеткен бар-
лыќ жењістердіњ бастауы. Тμзімділік, Батылдыќ,
Табандылыќ, Отанѓа деген махаббат –біздіњ хал-
ќымыздыњ жауды жењудегі басты  ±станымы бол-
ды. Осыны біздер жастарѓа ‰лгі ете білуіміз керек.
Сонда ѓана Жењіске бірге жетеміз.

¦лы Жењіске бастаѓан аталарымыз бен єкеле-
рімізге мєњгілік басымызды иеміз.

Біздердіњ єрќайсымыз ардагерлерге кішкене

болса да ќол ±шын беруді μз парызымыз санауѓа
тиіспіз. ¤йткені, олар μздерініњ Отан алдындаѓы
борышын толыќ μтеді. Сондыќтан біздер тек ќана
μз парызымызды орындап ќана ќоймай, тарихи
єділеттілік м‰ддесін де ќорѓап ќаламыз.

Ќымбатты ардагерлер, Сіздерге зор денсаулыќ,
±заќ ѓ±мыр берсін! Жењіс ‰шін Сіздерге мыњ ал-
ѓыс.  Баршањызѓа бейбітшілік, татулыќ жєне аман-
саулыќ тілеймін!

К.УКИН,
облыстыќ ардагерлер Кењесініњ тμраѓасы.

Облыс єкімі Н±ралы
Садуаќасов μњіріміздегі
бір топ майдангермен
кездесті. Салтанатты
шарада аймаќ басшысы
ардагерлерге
мемлекеттік
наградаларды
тапсырды.

Отан ‰шін от кешкен жауын-
герлерге деген ќ±рмет жыл сай-
ын артып келеді. Єсіресе, ¦лы
Жењістіњ 70 жылдыќ мерейтойы
ќарсањында кейінгі толќын май-
дангерлердіњ ерлігін дєріптеуді
ќолѓа алды. Тμрт жылдыњ ішінде
небір ќиындыќќа тμзіп, ерліктіњ
ерен ‰лгісін кμрсеткен ардагер-
лер кез-келген ќ±рметке лайыќ-
ты да. Себебі, олар Жењіспен
оралды.

– Жењіс мерекесіне санаулы
к‰ндер ќалды. Осы уаќыт ішінде
¦лы Отан соѓысы туралы ќ±нды
мєліметтерге ќаныќ болдыќ. Со-
ѓыс ардагерлері жєне тыл ењбек-
керлерініњ ерлік істерін жан-жаќ-
ты насихаттауѓа тырыстыќ. Біз
майдангерлермен маќтанамыз, –
деді облыс єкімі Н±ралы Садуа-

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

   Майдангерлер
          марапатталды

ќасов.
Салтанатты шара барысында

соѓыс ардагерлері Молдаѓали
Ж‰нісбеков, Николай Люлюк
жєне тыл ењбеккері Маѓауия
Ж‰ніс "Ќ±рмет" орденімен, соѓыс
ардагерлері Александра Ефано-
ва, Яков Ќаратаев, Мугадар Сер-
кибаев "Ерен ењбегі ‰шін" меда-
лімен, Сайын Иманбаев, Алексей
Комлик, Семен Яковлев ЌР
Ќ±рмет грамотасымен наград-
талды. Телѓара Єбенов, Шамел
Бижан, Мария Болатова, Алексей
Завертайло, Кабира Колбаева,

Шайдулла Саѓындыќов сияќты
ардагерлер "1941-1945 жж. ¦ОС
Жењіске 70 жыл" мерейтойлыќ
медальдарымен марапатталды.
Денсаулыќтарына байланысты
салтанатты шараѓа келе алмаѓан
майдангерлердіњ ‰йіне облыс
єкімі μзі барып, сый-сияпат жа-
сады.

СУРЕТТЕ: марапаттау
сєтінен кμрініс.

Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

 Айтуѓа оњай
емес

 Ќ±рметті ќостанайлыќтар!
Ќ±рметті соѓыс

ардагерлері жєне тыл
ењбеккерлері!

Сіздерді ¦лы Жењістіњ 70
жылдыѓы мерекесімен шын
ж‰ректен ќ±ттыќтаймын!

¦лы Жењіс к‰ні –
бейбітшілікті жанымен ќорѓаѓан
жауж‰рек аѓа буынныњ ерлігі
мен ќаћармандыѓы алдында
бас иіп, таѓзым ететін ќастерлі
к‰н. Ел еркіндігі ‰шін ќыршын
кеткен боздаќтардыњ рухын,
майдангерлердіњ майдан дала-
сындаѓы ерлігі мен ќайсарлы-
ѓын, тылдаѓы ењбеккерлердіњ
ерен ењбегін єркез жадымызда
саќтау – біздіњ парызымыз.

Б±л мереке єрбір шањыраќ-
ты ќуанышќа бμлеп, мерейін
молайтсын. Айбыны асќаќтаѓан
еліміздіњ аспаны ашыќ, жања
жетістіктері кμп болсын!

С.ЕЩАНОВ,
Ќостанай облыстыќ

мєслихатыныњ  хатшысы.
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Беда Леонид
Игнатьевич
(1920-1976)

Кењес Одаѓыныњ екі мєрте
Батыры, ¦зынкμл ауданында
туѓан. Севостополь ‰шін шай-
ќастаѓы  ерлігі  ‰шін  Батыр
атанѓан. Б±л 1944 жылдыњ 26
ќазаны еді. Екінші рет 1945
жылы 29 маусымда «Алтын
Ж±лдыз» алѓан.

1976 жылы 26 желтоќсан-
да автокμлік апатынан ќаза
тапты.

Павлов Иван Фомич
(1922-1950)

Кењес Одаѓыныњ екі мєрте
Батыры, Мењдіќара ауданында
туѓан. ¦шќыш. Асќан ерлігі ‰шін
1944 жылы 4 аќпанда Батыр
атаѓын алѓан. 1945 жылы 23
аќпанда екінші «Алтын Ж±лдыз-
бен» марапатталѓан.

1950 жылы 12 ќазанда ќыз-
меттік міндетін атќару ‰стінде
ќаза болды.

Анищенко Александр
Михайлович
(1916-1976)

Ќарасу ауданы Алыпќаш
ауылында туѓан. Гвардиялыќ
атќыштар полкініњ минометтік
расчет командирі. Гвардия сер-
жанты.

Днепрден μтуде ерлік кμрсет-
кен.

1943 жылѓы 26 ќазанда Ке-
њес Одаѓыныњ Батыры атаѓы
берілді.

Афанасьев Василий
Сафронович
(1923-1989)

Ќостанай ауданыныњ Зато-
бол кентінде туѓан. Аѓа сер-
жант, орудия командирі. Одер
μзенініњ батыс жаѓалауындаѓы
плацдармды ±стап т±руда кμр-
сеткен ерлігі ‰шін 1945 жылѓы
10  сєуірде  Кењес Одаѓыныњ
Батыры атаѓын алды.

Баймаѓамбетов С±лтан
Біржан±лы
(1920-1943)

Єулиекμл ауданыныњ Ќоян-
дыаѓаш ауылында туѓан. Соѓыс-
ќа  алѓашќы к‰ндерден ќатыс-
ќан. Пулемет бμлімшесініњ ко-
мандирі. Ленинградты ќорѓауда
кμзсіз ерлік кμрсеткен. Жаудыњ
ажал тμккен амбразурасын кеу-
десімен жапќан.

1944 жылѓы 21 аќпанда оѓан
Батыр атаѓы берілген (ќаза бол-
ѓаннан кейін).

¦лы Отан соѓысына барып, Отан
‰шін от кешіп, майданнан аман-есен
оралѓандар μз μмірініњ  тарих параѓына
айналѓанына кує болды. Солардыњ біре-
гейі 1904 жылы туѓан меніњ атам Жар-
ќынбек Хасенов пен 1905 жылы туѓан
наѓашы атам Жарылѓасын  Н±ртаев еді.
Атам Жарќынбек  1941 жылы майданѓа
аттанѓанда жарыќ д‰ние есігін ашќан
єкемніњ есімін ырымдап Тыныштыќ
ќойыпты. ¤ткеннен м±раѓат, μркенге
±лаѓат демекші, єкем анасынан  естіген
естелігін єрдайым ж‰регінде саќтап
бізге жеткізді.  Атам  Жарќынбек
Ш±баркμлде дайындыќтан μткен соњ
майдан шебінде Сталинградќа дейін
жеткен. 1945 жылы  сол жаќ б‰йірінен
жараланып, госпитальда ем ќабылдаѓан-
нан соњ  Жењіске аз мерзім ќалѓанда
елге  оралыпты. Ал, наѓашы атам Жа-
рылѓасын  1943 жылы майданѓа аттана-
ды. С±рапыл шайќаста Ленинград
т‰бінде ерлік кμрсетіп "Ленинградты
ќорѓаѓаны  ‰шін" медалімен марапат-
талѓан. "Ењбек" совхозында   кμзініњ
тірісінде  Жарылѓасын  атама  арнап
‰й салып,  "Б±л ‰йде майдангер т±рады"
деп ќ±рмет таќтасын да ілгенін оќушы
кезімде  μз кμзіммен кμргенмін.  Ќос
майдангердіњ  μмірі  де ќызыќ. Ењбек
майданында  1946 жылдан бастап    жыл-
ќы баѓып  ‰зењгілес жолдас бола ж‰ріп,
μмірде де таѓдырларын тоѓыстырыпты.

Татулыќтары-
ныњ  дєлеліндей
1960 жылы екеуі
ќ±да болуѓа уаѓ-
даласып, 1961
жылы  меніњ
єкем мен анам-
ды ‰йлендіріп-
ті. 1969 жылѓа
дейін екеуі тізе
ќосып, жылќы-
ны бірге баќ-
ќан. Сμйтіп, μз
атам 75 жасын-
да, наѓашы атам
95 жасында д‰-
ниеден μтті. Б‰-
гінде олардан
тараѓан мєуелі

бєйтеректіњ  мен де бір б±таѓымын, ар-
дагердіњ  немересімін. Екеуін де ерек-
ше жаќсы  кμрдім. "Ќырыќ  жыл  ќыр-
ѓын болса да, ажалды μледі" демекші, та-
лай шайќасты бастан μткердік ќой,
бірде снаряд жарылѓанда ќасымдаѓы
солдаттыњ бір аяѓы ќалѓанын да  кμрдім.
Бір адым жер ‰шін ќаншама адам жер
жастанды. Байланысшы болдым, оѓан
аса ептілік  керек,  окоптан басыњ
кμрінсе, ќаѓып т‰сіреді, сендердіњ  баќ-
тарыња  аман  ќалѓанмын-ау" – деп
отырушы еді атам Жарќынбек.

Жењіс мерекесі  ќарсањында екі атам-
ды саѓынышпен  еске алып, есімдерін
атауды жμн кμрдім. Жарќынбек атам-
ныњ С±лтанбек, Ќасымќан атты аѓала-
ры с±м соѓыстан аман оралмаса да олар-
дыњ есімі б‰гінде  сый-ќ±рметпен
"Ењбек" ауылында ескерткіш таќта-
сында  жазулы.  Оныњ жанында ќан
майданнан  аман оралып, соѓыс жара-
ќаты жандарын ќанша  сыздатса да
бала-шаѓаларыныњ ортасында кμз
ж±мѓан майдангер  аталарымды єрќа-
шан маќтан т±тамын.

Роза ЖАРЌЫНБЕКОВА.Роза ЖАРЌЫНБЕКОВА.Роза ЖАРЌЫНБЕКОВА.Роза ЖАРЌЫНБЕКОВА.Роза ЖАРЌЫНБЕКОВА.
Рудный ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: аталарым Ж. Хасе-СУРЕТТЕРДЕ: аталарым Ж. Хасе-СУРЕТТЕРДЕ: аталарым Ж. Хасе-СУРЕТТЕРДЕ: аталарым Ж. Хасе-СУРЕТТЕРДЕ: аталарым Ж. Хасе-
нов пен Ж. Н±ртаев.нов пен Ж. Н±ртаев.нов пен Ж. Н±ртаев.нов пен Ж. Н±ртаев.нов пен Ж. Н±ртаев.

Ќос майдангердіњ
±рпаѓымын

Атам  Аяхмет Исмайлов
1922 жылы Торѓай облы-
сында д‰ниеге келді.  ¦лы
Отан соѓысына 1942 жы-
лында  атам Аяхмет Жан-
келдин ауданыныњ  єскери
комиссариатыныњ шешімі-
мен єскерге жарамды деп
танылып, жауынгерлер
ќатарына ілінеді. Украина
жерінде соѓысады. 615-ат-
ќыштар полкі атќыштар
ќ±рамында болады. "Ко-
мандирім Вениамин Нико-
лаевич Егоров деген жаќ-
сы кісі болатын. Бізге жаќ-
сы ќарады" дейтін. ¦лы
Отан соѓысында 1942 жыл-
дыњ наурызынан 1943

жылдыњ ќањтарына дейін соѓысады. Оњ
аяѓынан ауыр жараќат алады. Елге орала-
ды. Жарасы жазылѓаннан кейін Жањаќоныс
ауылдыќ кењесініњ секретары болып ж±мыс
істейді. Ал, 1950 жылы ауылдыќ кењесініњ
председателі болады. 1953 жылы аудан-
дыќ аѓарту бμлімініњ шешімімен "Алѓабас"
совхозындаѓы  оќу ‰йініњ мењгерушісі бо-
лып таѓайындалады. Атам Аяхмет μзініњ
ењбек жылдарында  кітапхана мењгерушісі,
"40 лет Ќазахстана" совхозыныњ №7 фер-
масыныњ, "Абай" совхозыныњ №3
бμлімшесініњ басќарушы ќызметін атќарды.
1975 жылы "Абай" совхозында кассир  бо-
лып, 1991 жылы зейнеткерлікке шыѓады.
Атам ±лын ±яѓа, ќызын ќияѓа ќондырѓан кісі.
Атамныњ Баяхмет деген аѓасы,  Бахытбек

пен Сєлима атты балала-
ры бар.

Атам ж±мыстан шаршап
келгенде алдынан  біздер,
немерелері  кішкентай ке-
зімізде Баќытг‰л, Жансая,
Берік, Гаућар, Н±рлан,
Берік ж‰гіріп шыќќанда
бірімізді мойнына отырѓы-
зып, бірімізді кμтеріп алып,
мєз болатын. Єжемніњ де-
малсайшы деген сμзін де
елемейтін. Атам μте ќонаќ-
жай адам еді. ‡йден ќонаќ-
тар ‰зілмейтін. Жарќын
мінезімен, кμњілімен айна-
ласына жылылыќ сеуіп
т±ратын. Мінезі тік. Аќ-ќара-
сын бетке айтатын. Айна-

ласындаѓыларѓа кμмегін аямайтын. Кμрші-
лерін сыйлайтын. Ќызыѓып, костюмініњ
омырауындаѓы "Отан соѓысы" орденін,
бірнеше медальдарын ќолымызбен ±стап,
"соѓыс туралы айтыњызшы, аяѓыњыздаѓы
жараќатты ќалай алдыњыз, ќанша рет ат-
тыњыз?" деп балалыќпен с±раѓанымызда,
ойланып отырып, "е, балаларым, ќажеті не,
басќа т‰спесін, сендер кμрмењдер. Соѓыс
деген жаќсы емес" деп, μмір, ењбек туралы
небір єњгіме айтушы еді.Атам 2002 жылы
д‰ниеден μтті. Жыл сайын атамызды, бас-
ќа ардагер аталарымызды еске алып, 9
мамырда ќызыл алауѓа г‰л шоѓын ќоямыз.

 С±њќар БАЌЫТБЕК¦ЛЫ,
 майдангердіњ немересі.

Аманкелді ауданы.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыќ мерекесі ќар-
сањында  соѓыс  ардагері  атам жайлы айт-
ќым келеді. Мен б±л єњгімені єкем Тажеке-
нов Рахметтіњ айтуынша білдім.

¦лы Отан соѓысы єр ‰йге, єр отбасына
жазылмас жара ќалдырды. Сол соѓыстан
елге аман-есен оралѓан меніњ атам Таже-
кенов М‰сілім 1906 жылы 12 наурызда
Аманкелді ауданында д‰ниеге келген.

Атам 1941 жылы ¦лы Отан соѓысына ат-
танып, Украин майданында ауыр жараќат
алып, 1943 жылы Киев ќаласында  госпи-
тальда алты ай емделіп, 1944 жылы наурыз
айында єскери борышынан босатылады.

Сол жылы Ќостанайѓа оралып, осы ќала-
да отбасын ќ±рып, єжем Баѓила екеуі 2 ќыз,
3 ер бала тєрбиелеп μсірген. Б‰гінде бала-
лары Ќостанай ќаласында т±рып жатыр.

Атам зейнеткерлік демалысына дейін
"Притобол" совхозында ќызмет атќарып,
1994  жылы 90  жасќа ќараѓан шаѓында
д‰ниеден μтті.

Мен атамды маќтан т±тып, мєњгілік есте
ќалады деген ниетпен ќолыма ќалам ал-
дым.

Єсем ТАЖЕКЕНОВА,
¦лы Отан соѓысы

ардагерініњ немересі.
Ќостанай ауданы.

Мен атамды маќтан т±тамын
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Беляндра Василий
Яковлевич
(1914-1967)

Денисов ауданы Дос
ауылында туѓан. Гвардия кіші
лейтенанты, взвод командирі
Днепрден μтудегі ерлігі ‰шін
1943 жылѓы 17 ќарашадаѓы
Жарлыќпен Кењес Одаѓыныњ
Батыры атаѓы берілген.

Болтаев Георгий
Семенович
(1914-1980)

Ќостанай ќаласында туѓан.
172-гвардиялыќ атќыштар
полкініњ рота командирі. Гвар-
дия капитаны. Одер операция-
сындаѓы ерлігі ‰шін 1945 жылы
31 мамырда Батыр атаѓы
берілді.

Волошин Михаил
Евстафьевич
(1920-1944)

Жітіќара ауданы Буденновка
селосында туѓан. 234-атќыш-
тар батальоныныњ командирі.
Майор. Батыс Двинададан μту,
плацдармды басып алудаѓы
ерлігі ‰шін 1944 жылы 22 шілде-
де Батыр атанды.

Громов Иван
Иванович

(1917-2003)
Ќостанай ќаласында туѓан.

Єуе-десант полкініњ командирі,
гвардия майоры. Тиса μзенінен
μтіп, плацдармды алып, оны
біздіњ єскер келгенше ±стап
т±рды. 1945 жылы 24 наурызда
Батыр атанды.

Грушко Василий Семенович
(1923-1979)

Урицкий ауданы Веселый
Подол селосында туѓан. Атќыш-
барлаушы. Днепр μзенін кешіп
μтіп, жау бμлімдерініњ орналас-
ќан жері туралы аса ќ±нды де-
рек жеткізген. 1943 жылы 17
ќазанда Батыр атанды.

Ќазаќ даласы 1941-1945 жыл-
дардаѓы ¦лы Отан соѓысыныњ
майдан шебінен шалѓайда бол-
са да, соѓыстыњ зардабы єрбір
отбасына тимей ќойѓан жоќ. Бірі
єкесін, бірі баласын майданѓа ат-
тандырып, жењіспен оралуын
тіледі. Меніњ ‰лкен атам Смаѓ±л-
дыњ отбасынан да ‰ш бірдей жан
соѓысќа аттаныпты. Атам Смаѓ±л,
оныњ баласы – Сапабек жєне
атамныњ тєрбиесінде болѓан
жиені Кєкім деген атамыз.

‡лкен атам Смаѓ±л 1898 жылы
туѓан. Ескіше хат танып, сауат
ашќан. Соѓысќа дейінгі ашаршы-
лыќ жылдары жерлестері шетел
ауып ‰дере кμшіп жатќан уаќыт-
та ешќайда кетпей елде ќалѓан
екен. Ќол білетін кєсібімен ањ, ќ±с
аулап, отбасы мен жаќындары-
на азыќ етіпті. ¦лы Отан соѓысы
басталѓанда ел ќатарлы майдан-
ѓа аттанѓан. Жауѓа ќарсы шабу-
ылдардыњ бірінде Смаѓ±л атам
аяѓына оќ тиіп жараланып, біраз
уаќыт госпитальде жатады. Со-
дан жараќаты ауыр болѓан соњ
амалсыздан бір аяѓын ‰ш рет кес-
тіруге мєжб‰р болыпты. Бір аяќ-
пен елге оралса да ењбек адамы
‰йде ќарап жатсын ба? Жазда
атпен, ќыста т‰йе шанамен ауыл-
ауылдыњ поштасын, пенсиясын
тасыѓан екен. Сонымен ќатар
атамныњ мєсі, етік тігетін шебер-
лігі туралы да ‰лкендер еске
алып отырады. Жыл сайын ‰кі-
меттен келетін протез аяќтарын
"Єр жерде ќалып, ысырап бол-
масын" деп адам аяѓы баспайтын
жерге кμмдіреді екен. Балалары-
ныњ айтуы бойынша атам т±йыќ
мінезді, біраќ ойындаѓысын тіке
айтатын кісі болыпты.

Ал Смаѓ±лдыњ ‰лкен баласы
меніњ μз атам Исмагулов Сапа-
бек 1926 жылы Жанкелдин ауда-
ны Шилі ауылында д‰ниеге кел-
ген. 7 кластыќ оќуды жаќсы бітіріп
ењбекке ерте араласады. Єкесі
Смаѓ±л соѓыстан жаралы орал-
ѓан соњ 1944 жылдыњ ќараша ай-
ында єскер ќатарына шаќырыла-
ды. Отбасымызда саќталѓан

ќ±жаттарда жазылѓандай атам
1944 жылдыњ 4 желтоќсанында
єскери ант ќабылдап, запастаѓы
атќыштар полкініњ ќ±рамында
майдан даласына аттанѓан.

1945 жылдыњ кμктемінде Гер-
манияныњ Дрезден ќаласын азат
етуге ќатысќан атам Жењіс к‰нін
майдандастарымен бірге сол
жерде ќарсы алады. Соѓыстан
кейін ќатардаѓы жауынгер ретін-
де пулеметші, атќыш болып єске-
ри борышын єрі ќарай μтеген.
Сол жылдары Дрезден ќаласын
тазарту, жμндеу ж±мыстарына да
араласып, елге 1950 жылы ѓана
оралыпты.

Туѓан елімен аман-есен
ќауышќан соњ, Ќостанай ќала-
сындаѓы Ќостанай мемлекеттік
бір жылдыќ ауылшаруашылыќ

мектебініњ ветеринар-фельдшер
мамандыѓын ‰здік баѓамен бітіріп
шыѓады. Біраз жылдар μзі туып-
μскен Шилі ауылында ауыл ша-
руашылыќ ж±мыстарына белсе-
не араласып, мал дєрігері, зоо-
техник ќызметтерін атќарады.

Мал шаруашылыѓыныњ ќыр-
сырын жетік мењгерген Сапабек
атам 1970 жылдан бастап Тор-
ѓай μњіріне ќарасты "Ќошалаќ"
елді мекенінде ќой баѓумен ай-
налысады. Мал басын кμбейтіп,
жаќсы нєтиже кμрсеткені ‰шін
бірнеше рет марапатталып, "Озат
шопан" атанѓан. Єжем Баќытжан
екеуі 2 ±л, 2 ќыз тєрбиелеп, бар-
лыѓыныњ да жоѓары білім алула-
рына м‰мкіндік жасады.  ‡лкен
ќызы Роза А.Байт±рсынов атын-
даѓы Ќостанай мемлекеттік уни-
верситетініњ оќытушысы, мате-
матика ѓылымдарыныњ кандида-
ты, доцент. Екінші ќызы Дина
Елордамыздаѓы гимназияда ма-
тематика пєнініњ жоѓары санат-
ты м±ѓалімі. Меніњ єкем Елдос та
Ќостанай ауданына ќарасты орта
мектепте математика пєнінен
сабаќ береді. Кіші баласы Серік-
бол μкінішке ќарай μмірден озып
кетті.

Атам  ¦лы Жењістіњ 50 жылды-
ѓын ќарсы алѓан жылы небєрі 61
жасында μмірден озды. Ол кезде
мен 7 жастаѓы ойын баласы едім.
Атамныњ айтќан єњгімелері де
есімде саќталмапты. Білетінім –
атам кењ иыќты, ірі денелі кісі еді.
Єкемніњ айтуы бойынша аќкμњіл,
єзіл-ќалжыњѓа жаќын, μз ортасы-
на сыйлы жан болѓан. Барлыѓы
ол кісіні Сапан аѓа деп атап кет-
кен екен.

Ал Смаѓ±л атамныњ отбасы-
нан майданѓа аттанѓан жиені
Кєкім атамыз да соѓыстан орал-
ѓан соњ отбасын ќ±рып, ел ішінде
ењбекке араласыпты.

Арайлым ИСМАГУЛОВА.
Ќостанай ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: Смаѓ±л Са-
ѓымбай±лы жєне Сапабек Ис-
магулов.

С±м соѓыстан елге оралѓанмен соѓыс салѓан жарадан айыѓа ал-
май жарыќ д‰ниені, туѓан-туыс, ата-анасын екі шыраѓымен кμре ал-
май не бєрі жиырма бір жасында б±л д‰ниеден ќыршын кеткен єкем
Єбілќастыњ інісі Єбілѓазы бауырым туралы ќаѓаз бетіне т‰сіргім келді.
Комсомолѓа μтем деп екі жасын ‰лкейтіп документ алѓанда ¦лы Отан
соѓысы басталып ќатарларынан екі жыл б±рын соѓысќа кетемін деп
ойламаѓан болар бєлкім. 1942 жылы тамыз айында соѓысќа шаќы-
рылып Ш±баркμлде дайндыќтан μтіп Белоруссияныњ Сумы ќала-
сында шайќасып, жаралы болѓан соњ госпитальде емделіп, ќайта-
дан соѓысќа ќатысќан. Курск доѓасындаѓы екінші д‰ниеж‰зілік соѓыс-
тыњ ењ бір жан алып жан беріскен кескілескен шайќасында, екі кμзінен
айрылѓан. 1943  жылдыњ  ќырк‰йек  айында  елге  єскери комисса-
риаттан ата-анасына: "Балањ ауыр жаралы, екі кμзі су ќарањѓы, бас-
ќа да  жараќаттары бар, баѓа аласыњдар ма? Єлде, м‰гедектер пан-
сионатына тапсырайыќ па?" деген хабар келіпті, анасы – меніњ єжем
Ќатима  К‰шікбайќызы екі  ±лын соѓысќа аттандырып ањырап отыр-
ѓанда, єйтеуір кеудесінде "жаны бар" дегенге дєтке ќуат ќылып ±лын
елге єкелемін депті. Олай болса, жаралылар тиелген эшелон Тобыл
станциясынан μтеді, сол жерде к‰тесіздер депті. ¦лын бір кμруге зар
болѓан ана ќасына абысыны Меруерт єжемді (Жємелов Ибраимныњ
анасы) ертіп, арбаѓа ‰йдегі жалѓыз биесін жегіп азыќ-т‰лік ќамдап
ќалашыларѓа еріп жолѓа шыѓыпты. ¤йткені Шилі мен Тобылдыњ ара-
сы 400 шаќырымдай жер. 1943 жылы ќараша айында Тобылѓа жет-
кенімен олар к‰ткен пойыз шамалы уаќытта келе ќоймапты. Сол
к‰ткеннен бес айдыњ ж‰зінде сарѓайтып жаралылар тиелген пойыз
небір ќиындыќпен Тобылѓа жетіпті-ау єйтеуір. Аѓамды  ќасына май-
дан шебінен ертіп келген орыс ќызы, Меруерт єжеммен Ќатима єжем
жегіп келген биелері ќ±лындап, ќ±лынын ертіп аѓамды арбамен елге
алып келіпті. Елге келгеннен кейін медсестра ќызды сол кезде аудан
орталыѓынан ±шатын ЯК-40 пошта ±шаѓымен (екі орындыќ ±шаќ
болса керек) ќайтарыпты. Осыншама жараќаты болѓанына ќарамас-
тан аќыл-есі т‰зу ќиындыќќа мойымайтын жан, ел басына тμнген
ќауіп, ел болашаѓыныњ жаќсы жолын тілеп, отты жырлар шыѓарып
аѓайын-туыстарды ж±батып отырады екен. 1945 жылдыњ сєуір ай-
ында б‰кіл ел болып к‰ткен ¦лы Жењіске жете алмай соѓыс салѓан
жараныњ салдарынан ќайтыс болыпты. Єкем марќ±м бауыры есіне
т‰скенде м‰мкін ‰кіметтіњ баќпасында болса осы кезде тірі болар ма
еді деп м±њаятын еді.

Меніњ б±л жазѓаным бір єулетке соѓыс салѓан ылањныњ бір ±шќы-
ны ѓой. Ќаншама елдіњ ж‰регінде м±њ, ќайѓы, зар ќалды де-
сењші...

Єбілѓазы бауырымныњ єруаѓы риза болсын деп
жетпіс жыл μткеннен кейін газет бетіне т‰сіруді
μзімніњ парызым деп есептедім.

Майдангердіњ ќызы,
Бота БИМАЃАНОВА,

зейнеткер.
Єулиекμл ауданы.

Майдангер
Єбілѓазы Хасенов
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Ќостанайлыќ Кењес
Одаѓыныњ Батырлары

ЕРЛІК – ЕЛГЕ М¦РА, ¦РПАЌЌА – ¦РАН

Журба Иван
Макарович
(1915-1962)

Федоров ауданы Белояров-
ка селосында туѓан. Атќыштар
ротасыныњ командирі, гвардия
кіші лейтенанты. Киев-Жито-
мир тас жолы бойындаѓы рота-
ныњ асќан ерлігі ‰шін оѓан
1944 жылы 3 маусымда Батыр
атаѓы берілді.

Есжанов Естай
(1906-1944)

Жітіќара ауданы №3 ауыл-
да  туѓан. Гвардия кіші сержан-
ты. Днепрдіњ оњ жаѓалауында
ерлік кμрсетті. Оныњ орудиясы
3 танк пен ќару-жараќ тиелген
7 автомашинаны жойды. 1943
жылы 17 ќазанда Батыр атан-
ды.

Кирпиченко Иван
Платонович
(1925-2004)

¦зынкμл ауданы Воскресе-
нов селосында туѓан. Автомат-
шылар бμлімшесініњ коман-
дирі, аѓа сержант. Горный Ти-
кич μзені арќылы μтетін μтпені
басып алып, ±стап т±руда ерлік
кμрсетті. 1944 жылы 13 ќыр-
к‰йекте Батыр атанды.

Кравцов Григорий
Михайлович
(1922-1945)

Федоров ауданыныњ Стар-
жилов селосында туѓан. 134 ат-
ќыштар дивизиясы «Смертш»
ќарсы барлау бμлімініњ жедел
уєкілі, лейтенант. Висланыњ
сол жаѓалауында ерлікпен ќаза
тапты. 1945 жылѓы 6 сєуірде
Батыр атаѓы берілді.

Надеждин Петр
Филиппович
(1921-1944)

Ќарабалыќ ауданыныњ Но-
вотроицк селосында туѓан. Чка-
лов єскери-авиациялыќ учили-
щесін бітірген. Топ командирі,
лейтенант. Оќ тиген ±шаѓын жау
позициясына баѓыттап, μзі де
мерт болды.

1944 жылы 19 тамызда (ќаза
болѓаннан кейін) Батыр атаѓы
берілді.

Мењдіќара ауданы Аќсуат
ауылынан кешегі ќанќ±йлы со-
ѓысќа аттанѓан жігіттердіњ 77-сі
ќ±рбан болыпты. Туѓан елге
аман-есен келгендердіњ  бірі
Ѓарып Оспанов аѓамыз еді. Ол
ауыл шаруашылыќ μндірісін
μркендетуге ерекше ‰лес ќосќан
жандардыњ бірі. Колхоз басќар-
масыныњ тμраѓасы, бμлімше бас-
ќарушысы болып жемісті ењбек
етті.

Оныњ Алматыда т±ратын ‰лкен
±лы Н±рлан майдангер єкесі ту-
ралы деректерді тауып, маѓан
жолдаѓан екен. Ол 106 Шыѓыс те-
міржол батольоны 2 жол ротасы
бμлімше командирі екен. Майдан-
да 1942 жылдыњ басынан болѓан,
шені – кіші сержант. Оныњ жєне майдандас досатырыныњ міндеті
теміржол кμлігініњ іркіліссіз ќатынауын, сμйтіп, майданѓа оќ-
дєрі, азыќ-т‰лікті уаќытылы жеткізуді ќамтамасыз ету болѓан.

Ќолдаѓы екі марапат параќшасына ќарап отырсањ кіші сер-
жант Оспановтыњ ерлігі тайѓа тањба басќандай кμрсетілген.
Бірінші ќ±жат бойынша ол "Жауынгерлік ерлігі ‰шін" медалін
алѓан. Ал екінші ќ±жат, 1944 жылы 10 мамырдаѓы I  Беларусь
майданы теміржол єскері 45-і бригада командирініњ б±йрыѓы-
мен ол КСРО Жоѓарѓы Кењесі тμралќасыныњ атынан "Ќызыл
Ж±лдыз" орденімен марапатталѓан.

Ѓарып аѓамызды кμзіміз кμрді, кμшелі азамат, кμпке жаќќан
басшы болатын. Б‰гіндер оныњ ±рпаѓы да μріс жайды. Олар май-
дангер єке, ата ерлігін ‰немі маќтан етеді.

СУРЕТТЕ: Ѓарып Оспанов.

 ¦рпаќ
    маќтанышы
Сєлім
   МЕЊДІБАЙ

¦лы Отан соѓысыныњ ардагері
Єсіпов Ќонарбай Арыстанѓали-
±лы алдыњѓы шептегі атќыштар
дивизиясыныњ жауынгері, бμлім-
ше  командирі болды. 1941 жылы
19 жасында Семиозер ауданыныњ
С±лукμл ауылынан ел ќорѓауѓа
аттанады. Алты  ай арнайы дай-
ындыќтан μтіп, Ленинград облы-
сы Волхов ќаласы т‰бінде соѓы-
сып жатќан єскери бμлімшеге
жіберіледі. Бір т‰ні Волхов μзені-
ніњ арѓы жаѓасына барлауѓа
єкемді тоѓыз єскерге  басшы етіп
жібереді. Ќайыќпен судыњ екінші
жаѓына жеткендері сол еді жау
ракетасы жанады. "Жат" деген
сμзді тыњдамай бір жауынгер опат
болады. Осылай ќалѓандары да
д‰ниеден озады. Ќайыќтыњ оќ ти-
меген жері жоќ, єкем жа-ѓаѓа шап-
шањдап шыѓып, ќ±лап т‰седі. Есін
жиса, госпитальда жатыр екен, оќ
жамбастан тиіпті.

Кейін Таллин баѓытында Вы-
борг, Нарва, Ленинградты ќорѓап,
ауыр жараќат алады. Єскери гос-
питальда емделген соњ Волхов,
Тихвинді азат етіп, Синявино ќала-
сын ќ±тќарып, жаудыњ "Север" ар-
мия тобын талќандауда контузия
алады. 1941 жылы Ленинградты
ќорѓауда, Псков баѓытында шабу-
ылѓа  шыѓып Великие Луки ќала-
сын азат етіп, таѓы жараќат ала-
ды. Он тас жол, тμрт темір жол
μтетін осы ќала жаудыњ кμз тіккен
нысаны болса керек. Осыдан
кейін Невель, Старая Русса, Ви-
тебск ќалаларын азат етуге ќаты-
сады. Латвия жєне Литва жерін
ќорѓап, Шяуляй ќаласын  жаудан
азат етуде екінші рет контузия ала-
ды.

1945 жылдыњ кμктемінде ќар
еріп жатќан кезде Шыѓыс Пруссия
жеріне кіреді. Б±л жерді немістер
мыќты бекініске айналдырѓандыќ-

Соѓыстан кейін де соѓыс зарда-
бын кμп тартса керек. Сонда да
ењбектіњ ауырына араласты. Шо-
пан, аѓа шопан, соњѓы 15-20 жыл-
дар бойы мектепте завхоз болѓан.

Ата-анамыз ауылѓа сыйлы бол-
ѓан жандар. Анам Зейнеп Кєдеш-
ќызыныњ негізгі мамандыѓы ±стаз
екен. Єкеміздіњ жаѓдайына байла-
нысты жас кезінде с‰йікті маман-
дыѓымен ќош айтысыпты. Анам
μмір бойы єкемді сыйлаумен μтті.
Бізге де осындай тєрбие бере
білді.

 Ќанзада БАЙСАЛБАЕВА,
майдангердіњ ќызы.

Астана ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: Ќонарбай
Єсіпов соѓыс кезінде жєне соѓы-
стан кейін (суреттер отбасылыќ
м±раѓаттан алынды).

Жан беріп,
жан алысќан

Талай шайќастардан аман ќалѓан
майдангер Ќонарбай Єсіпов туралы сμз

тан алѓа жылжу баяулап, адам
шыѓыны кμп болады. Єкем жара-
ќат алады. Сол жердегі єскери
госпитальда емделіп шыѓып, Ке-
нигсберг (Калининград) ќаласын
азат етіп, Пиллау (Балтийск) ќала-
сын алады.

1945 жылдыњ 2 мамырында
ќарсыласу бєсењдеп, жеке топтар-
мен шайќас ж‰реді. 9 мамыр
Жењіс к‰ні деп жарияланса да, жау
жерінде фашистердіњ кейбір
бμлімшелерімен атыс тоќтамай-
ды. Олар ормандарѓа, шаѓын
ќалашыќтарѓа жасырынып, к‰тпе-
ген жерден оќ атады.

Армия генералы Черняховский
армияны екі топќа бμліп, бір
бμлігін осы жерде, екінші жарты-
сын Жапонияѓа жіберіпті. Єкемді
осы жерде ќалдырыпты.

Єкем 1941 жылдыњ желтоќса-
нында №154 атќыштар полкініњ
327  атќыштар  дивизиясында ат-
ќыш, 1942 жылдыњ  ќазанынан
1943 жылдыњ желтоќсанына дейін
388 атќыштар полкініњ 172 атќыш-
тар дивизиясында бμлімше ко-
мандирі, 1943 жылдыњ желтоќса-
нынан 1945 жылдыњ ќазанына
дейін 489 танкке ќарсы артилле-
рия полкінде бμлімше командирі
болады.

Ол 1945 жылдыњ желтоќсанын-
да Науырзым ауданыныњ Ќ±мжо-
та, ќазіргі Шилі ауылына орала-
ды.  Н±рс±лу  єжем  айтатын  "Жал-
ѓызым с±рапыл соѓыстан аман
келді. Баламныњ шыќпаѓан шы-
бын жанын бір Алла саќтады", –
деп.

Отан ќорѓау жолындаѓы ерлік-
тері елеусіз ќалмапты: І, ІІ дєре-
желі "Дањќ", "Отан соѓысы" орден-
дерімен, "Ерлігі ‰шін", "Кенигс-
бергті алѓаны ‰шін" басќа да
кμптеген медальдармен марапат-
талыпты.
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Нелюбов Василий
Григорьевич
(1914-1945)

Семиозер ауданы Новоне-
жин селосында туѓан. Танк ко-
мандирі, кіші лейтенант. І Укра-
ин майданында танкілер шайќа-
сында бас танкіні тарандап, осы
±рыста μзі де ќаза табады. 1945
жылы 29  маусымда (ќаза  бол-
ѓаннан кейін) Батыр атанады.

Нечипуренко Сергей
Васильевич
(1910-1943)

Семиозер ауданыныњ Лукья-
нов селосында туѓан. Бμлімше
командирі, гвардия старшина-
сы. 11 танк пен БТР-ді жоюѓа
ќатысќан. ¦рыста μзі де ќаза
болѓан. 1943 жылы 18 мамыр-
да Кењес  Одаѓыныњ Батыры
атаѓы берілген.

Огнев Павел
Егорович

(1911-1985)
Мењдіќара ауданы Боровое

селосында туѓан. Атќыштар
полкініњ рота командирі, кіші
лейтенант. Оњт‰стік Буг μзені-
нен μтуде ерлік кμрсетті. 1944
жылы 13 ќырк‰йекте Батыр
атаѓы берілді.

Сьянов Илья Яковлевич
(1905-1988)

Семиозер ауданыныњ орта-
лыѓы Семиозер селосында ту-
ѓан. Висла-Одер операциясы-
на ќатысты. Аѓа сержант Сья-
нов рота командирі жаралан-
ѓанда  оныњ  орнын  басып,
Рейхстагќа шабуыл жасаѓан
ќас батыр. 1946 жылы 15 ма-
мырда Батыр атаѓын алды.

Темірбаев Сейітжан
Н±рм±ханбет±лы

(1922-1983)
Таран ауданы Ќызылжар

ауылында туѓан. Атќыштар  ро-
тасыныњ командирі, капитан.
Берлин ‰шін шайќаста оныњ ро-
тасы ерекше ерлік кμрсетті. Ба-
тыр атаѓы 1945 жылы 31 ма-
мырда  берілді.

Меніњ атам Ділдєбек Тањќыбаев
1920 жылдыњ шілде айында Ќос-
танай облысы, Сарыкμл ауданы,
Ќара-Шілік ауылында д‰ниеге кел-
ген. Аталѓан жерде бес жылдыќ
білім алды.

1931-1933 жылдардаѓы ашар-
шылыќ елдегі жас-кєріге ќиынѓа соќќаны белгілі.  Меніњ атам
осынау ауыр заманды бастан кешті. 1940 жылы ќазан айында
Ќызыл єскер ќатарына алынды. 1941 жылы 207 атќыштар диви-
зиясыныњ ќ±рамында болѓан. Жапония соѓысында 94 атќыштар
дивизиясында шайќасты. Соѓыс аяќталѓан соњ жарты жылдан
кейін ѓана Жапониядан еліне оралѓан. 1946 жылѓы 22 шілдеде
туѓан ауылына келеді. 1947 жылы Мењдіќара механизация мек-
тебіне оќуѓа т‰сіп, трактор ж‰ргізушісі мамандыѓын алѓан. ¦заќ
жылдар ауылшаруашылыѓы саласында ењбек етіп, тыњ игеруге
‰лес ќосты. Жамал Н±ржанќызымен отбасын ќ±рып, он баланы
μсіріп баќты. ¦л-ќыздарына білім берді. Ќазір  балаларыныњ
єрќайсысы т‰рлі салада ќызмет атќарып ж‰р.

Атам туѓан ауылында абыройлы ењбек етіп, 1980 жылы  зей-
неткерлікке шыќты. ¦лы Отан соѓысындаѓы ерлігі мен тыњ игеру-
ге ќосќан ‰лесі ‰шін кμптеген медальдармен наградталѓан.
Соныњ ішінде "Маршал Г.Жуков" медалі де бар. Атамныњ батыр
азамат болѓанын єрдайым маќтан т±тамын.

Єділет ДІЛДЄБЕКОВ,
Майдангердіњ немересі, ЌТЭК-тіњ 2 курс студенті.

Ќостанай ќаласы.

СУРЕТТЕ: Ділдєбек Тањќыбаев.

Ізѓ±тты Атан±лы Атымтай 1902
жылы Ќостанай облысы, Урицкий
ауданы, Ќара-Оба ауылында
д‰ниеге келген. Отбасында екі
інісі, ќарт анасы, тμрт баласы
жєне жолдасы М‰сафиха болѓан.
Бір шањыраќтыњ тіреуі болып
отырѓан азамат 1942 жылы май-
данѓа шаќырылѓан. ¦рыс дала-
сында 435 атќыштар полкінде 208
атќыштар дивизиясында ќызмет
еткен. Орел ќаласын азат етуге,
1944 жылдыњ ќањтарында Ленин-

Тыл ардагерімін. Соѓысты
кμрген жоќпын. Алайда, меніњ
титтей ж‰регім соѓыстыњ адам-
зат баласына тμндірер ќатері
бар з±лмат к‰ш екенін сезінгені
сμзсіз. Соѓыс – ќасірет. Ауыл-
даѓы бас кμтерер азаматтар  ќан
майданѓа аттанѓанда, біз 12-дегі
бала болатынбыз.

Мен Денисов ауданы б±рын-
ѓы Єлімбай ауылында 1928
жылы д‰ниеге келдім. Біздіњ от-
басы Єлімбай ауылынан жалпы
±жымдастыру кезінде 1934
жылы жањадан ±йымдасып жат-
ќан "Аќсу" колхозына кμшіп
келіп, бір мал беріп колхоз м‰ше-
лігіне кірді. Колхоздыњ басќар-
масы Ќадіржан Ќалимов еді.
Єкем аѓаш шебері, шешем сау-
ыншы болып орналасты. ¤зім
ауылдаѓы 4-сыныпты бітірген
жылы соѓыс басталып кетіп, одан
єрі оќуымды жалѓастыра алма-
дым. Сμйтіп бізді соѓыс ерте
есейтті. Ауылдыњ барлыќ азамат-
тары  соѓысќа  кетіп,  біз ерте
ж±мысќа араластыќ. Жазѓыт±рым
соќаѓа μгіз, сиыр жегіп, жер айдап,
егін салып, жазда шμп шауып,
шμмеле салдыќ. К‰зде лобогрей-
камен егін шаптыќ. Содан кейін
дала бригадасыныњ с‰т ферма-
сына есепші болып істедім. Со-
ѓыс жылдары шалдармен бірге
сиыр жегіп, ќыс айларында шμп
тасыдыќ. 1943 жылы колхоз бас-
ќармасы мен астыќ ќоймасына
ќоймашы (кладовщик) етті. 1944

Меніњ
атам –

ќаћарман

Бізді соѓыс ерте есейтті

жылы к‰зде Семиозердаѓы меха-
низация мектебінде алты айлыќ
курсты Айдарбек Молданиязов,
Жаѓыпар Ахметов, Ескендір
Орымбаев тμртеуміз оќып, 1945
жылы сєуірінде бітіріп келіп, мен
У-2 "универсал" тракторын
тізгіндедім. Кейін СТЗ-ХТЗ тракто-
рымен жер жыртып, егін салдыќ.
Бригадирымыз Ќ±рмантай Н±р-
м±хамбетов еді. Ал меніњ маман-
дыѓым – механизатор. 1947 жылы
к‰зде Семиозердан шынжыр та-
банды тракторын айдап келіп,
1948 жылы С-80 ‰лкен алып трак-
торында Айдарбек Молданаза-
ров екеуміз 1954 жылѓы тыњ иге-
руге дейін бірге істеп, бір колхоз-
ды асырап т±рѓандай болдыќ.

1954 жылы басталѓан тыњ игеру-
ге ќатыстым. 1957 жылы колхоз-
ды "Єйет" совхозына ќосты. Со-
дан 1959 жылы бμлімшеде мал
шаруашылыѓын басќарып, 1963
жылы μз мамандыѓыма оралып,
трактор бригадасын басќарып,
1988 жылы бμлімше басќарушы-
лыѓынан зейнеткерлікке шыќ-
тым. Сол кезде бμлімшемізде
1500 ќара мал, 100-ге жуыќ жыл-
ќы, 12 К-700, 12 ДТ, 12  "Бело-
русь", 17 комбайн болды.

1991  жылѓа  дейін  т‰рлі ж±-
мыстарды атќара ж‰ріп, біржо-
ла зейнеткерлік демалысќа шыќ-
тым. Бала жастан еткен ењбегім
баѓаланып, "Ленинніњ 100 жыл-
дыѓы", "Тыњныњ 50 жылдыѓы",
Жењістіњ мерекелік медальдары-

мен марапатталдым.
¤з отбасыма келетін болсам,

1948 жылы К‰лзия Ескендірќызы-
мен отбасын ќ±рып, 4 ±л, 3 ќыз
тєрбиелеп μсірдік. ¦лды ±яѓа,
ќызды ќияѓа ќондырдыќ. Єр ќай-
сысы μз орындарын тапты. Олар-
дан 17 немере, 12 шμбере с‰йіп
отырмын. Елімізде тыныштыќ
болып, Ќазаќстанымыз г‰лденіп,
кμркейе берсін!

Сейітн±р СЕРЃАЛИЕВ,
тыл ардагері.

Астана ќаласы.

СУРЕТТЕ: Сейітн±р Серѓа-
лиев немересімен бірге.

Майдангерге мыњ таѓзымМайдангерге мыњ таѓзымМайдангерге мыњ таѓзымМайдангерге мыњ таѓзымМайдангерге мыњ таѓзым
град облысындаѓы Великая μзе-
нініњ мањындаѓы ±рысќа ќатысты.
Сол 1944 жылы жараланып, бірне-
ше ай бойы госпитальда жатты.
Жара жазылмаѓан соњ 1944 жыл-
дыњ 19 сєуірінде I топтаѓы м‰гедек
болып елге оралады. 1947 жылдыњ
16 шілдесінде "За победу над Гер-
манией" медалімен наградталѓан.

Мен 1954 жылы келін болып
т‰скенде ол кісі тμсек тартып жат-
ќан еді. 1956 жылдыњ 4 ќараша-
сында ауыр науќастан д‰ниеден

μтті.  Ізѓ±тты Атан±лы Атымтай ту-
ралы басќа деректер мен ќ±жат-
тар таба алмадым. Майдангердіњ
есімі Ќара-Обадаѓы ескерткіште
де, Сарыкμл аудандыќ ардагер-
лер кењесініњ тізімінде де жоќ.
Меніњ ендігі μтінішім, атамныњ
есімі μзі туып μскен Ќара-Оба
ауылындаѓы немесе Сарыкμл
ауданындаѓы ескерткіш таќтаѓа
жазылса деймін.

‡міт ШАЯХМЕТЌЫЗЫ.
Ќостанай ќаласы.
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Чигадаев Петр
Васильевич
(1923-1982)

Ќарабалыќ ауданыныњ
Боскμл  стансасында туѓан.
¤здігінен ж‰ретін ќондырѓыныњ
командирі. Кіші сержант. Румы-
ния жерінде Серет μзеніндегі
кμпірді жаудан азат етеді. 1945
жылы 24 наурызда Батыр атаѓы
берілген.

Амеличкин Сергей
Георгиевич
(1919-1981)

Ќорѓан облысы Ильинка се-
лосында туѓан, ата-анасы 1935
жылы Ќостанай облысына
кμшеді. Танк ж‰ргізуші-меха-
нигі. Польша жеріндегі ерлігі
‰шін 1945 жылы 27 аќпанда
Батыр атаѓы берілген. Соѓыс-
тан кейін Сарыкμл ауданында
ењбек етті.

Вычужанин Николай
Алексеевич
(1919-1964)

Горький облысы Ашкельди-
но селосында туѓан. Пулемет
взводыныњ командирі, кіші сер-
жант. Днепрден μту кезіндегі
ерлігі ‰шін 1944 жылы 14
ќањтарда Батыр атаѓы бері-
леді. Соњѓы жылдары Ќамыс-
ты ауданы Адаев селосында
ењбек еткен.

Галин Михаил
Петрович

(1918-1998)
Ќорѓан облысы Белояр се-

лосында туѓан. Пулеметшілер
ротасыныњ командирі, гвардия
капитаны.  Рота 1945 жылы
сєуірде Потсдамѓа шабуыл ке-
зінде ерлік кμрсетті. 1945 жылы
27 маусымда Батыр атанды.
Соѓыстан кейін Рудныйда
т±рып, ењбек етті.

Головченко Василий
Евстафьевич

(1921-1990)
Шыѓыс Ќазаќстан облысы

Зайсан ќаласында туѓан. Бата-
льон командирі, майор. Неман
μзенінен μту кезінде ерлік кμр-
сеткен. 1945 жылы 24 наурыз-
да Батыр атаѓы берілген. Соѓыс-
тан кейін Ќостанай облысы
єскери комиссариатын, ањшы-
лар инспекциясын басќарды.

¦рпаќ кμзімен¦рпаќ кμзімен¦рпаќ кμзімен¦рпаќ кμзімен¦рпаќ кμзімен

1941 жылы басталѓан ¦лы Отан
соѓысы бейбіт μмір с‰ріп жатќан ќан-
шама отбасын баќытсыздыќќа ду-
шар етті. Єрине,
оныњ бєрін бір сμзбен
айтып жеткізу м‰мкін
емес. Тμрт жылѓа со-
зылѓан б±л соѓыс
неміс фашистерініњ
тізе б‰гуімен аяќтал-
ды. Араѓа біраз
жыл салып, міне б‰-
гінде ¦лы Жењісімізге
жарты ѓасырдан ас-
там уаќыт толып
отыр. Иє жењіс... Же-
њіске жетіп, баќытты
да баянды, бейбіт
μмір с‰ріп жатќаны-
мызѓа ќуанамыз.
Алайда, сол ауыр да
азапты с±м соѓысты
еске алу ќиын-аќ...
Осы Жењіс жолында
еліміздіњ кμптеген
азаматтары Отан
‰шін, ±рпаќ ‰шін ќасыќ ќаны ќалѓан-
ша к‰ресіп, μздерін ќ±рбан етті емес
пе?! Біз ол кісілер жайлы тарих бет-
терінен, єдеби кітаптардан білеміз.
Біраќ барлыѓын емес. Біз білмейтін,
тіпті есімін де естімеген халыќ ќаћар-
мандары μте кμп. Солардыњ бірі, осы
¦лы Отан соѓысыныњ ардагері
Бірмаѓанбетов Тμлеубай Бірмаѓан-
бет±лы. Ол кісі  меніњ єжемніњ туѓан
бауыры болып келеді.

Мен ол кісі жайлы б±рын-соњды
ел аузынан, ќала берді єжемніњ ай-

туы бойынша еститінмін. Ендігі сμз
ќозѓап, єњгімелеу кезегі маѓан келген
сияќты. Бірмаѓанбетов Тμлеубай
Бірмаѓанбет±лы 1922 жылы 20
ќањтарда ќазіргі Ќостанай облысы,
Аманкелді ауданына ќарасты Аман-
тоѓай ауылында μмірге келген. Жас-
тыќ шаѓы соѓыспен т±спа-т±с келген
атай 1942 жылы єскерге алынып, сол
жылы ќан майданѓа аттанѓан.

Тμлеубай атаны єњгімеге тарт-
ќанымызда, ол кісі былай жауап
берді: "1942 жылдыњ мамыр айында
Ќостанай облысы, Аманкелді, Жан-
келдин ауданынан 300 бала єскер
ќатарына алындыќ. Бір жеті ж‰ріп,
облысќа жеттік. Свердловскде 3 ай
єскери жаттыѓудан μтіп, Украинаныњ
Киев ќаласын ќорѓауда болдыќ.
Онда № 143 атќыштар дивизиясыныњ

№ 113 полкінде болдым. Сол жерде
ж‰ріп 3 рет ауыр жараќат алдым. 10
солдатты барлау отрядына жіберді.
1944 жылы ќайтадан ќолымнан ауыр
жараќат алып, Оренбург (Жаман
ќаласы) ќаласындаѓы госпитальѓа
жіберді. Ол  жерде алты ай емделіп,
сол жаќтан ауылѓа оралдым". Ќысќа
да н±сќа μзі жайлы айтќан деректері
осы болды.

Тμлеубай ата 1945 жылы ж±байы
Єнузамен отау ќ±рыпты. Соѓыстан
кейін колхоз, совхоз ж±мыстарында

ењбек етті. 1953-1958 жылдары
аудандыќ, облыстыќ мєслихат депу-
таты болѓан. Елеулі ењбегі еленіп,
ауылдыњ ќ±рметті азаматы атанѓан.
Кμпжылдыќ ењбегінен кейін зейнет-
ке шыќты. Ќазір ¦лы Отан соѓысы-
ныњ 2-топтаѓы м‰гедегі. Ќостанай
ќаласында т±рады.Тμлеубай ата
мен Єнуза єже екеуі 10 бала μсірген.
Олардыњ екеуі ќыз, сегізі ±л. Оныњ
бесеуі б‰гінгі к‰нде жарыќ д‰ниеден
μтті.  Атаныњ 23 немересі, 27 шμбе-
ресі бар.

Елініњ батыры, ±рпаѓыныњ маќта-
нышы болѓан Тμлеубай ата жайлы
білетін басты деректерім осы. Б‰гін-
де 93 жасќа келген атамыз ќартай-
дым деп ќайыспай, ќашан кμрсењ де
жас балаша немере, шμберелерін
ойнатып, жиендерімен єзілдесіп оты-

ратынын байќай-
тынмын. Ќостанай
ќаласында т±ра-
тын атамыз ауы-
лына жиі барып т±-
рады. ¤йткені, ќа-
шанда туѓан жер-
діњ табиѓаты кіндік
ќаны тамѓан єр
перзенті ‰шін орны
бμлек екені айдан
аныќ. Тμлеубай
ата Отан алдын-
даѓы ерлігі ‰шін
жыл сайын орден-
дермен, єр т‰рлі
сый-сияпаттармен
м а р а п а т т а л ы п
отыратын. Ал  осы
жылы ¦лы Жењіс-
тіњ 70 жылдыѓына
орай Тμлеубай

атаѓа Ќостанай ќаласынан бір
бμлмелі пєтердіњ кілті табысталды.
Ол ата ‰шін де біз ‰шінде μте
ќуанышты жањалыќ болды.

Зарина Д‡БІРБАЙ,
Экономика, технология жєне
таѓам μндірісін стандарттау

колледжініњ студенті.
Астана ќаласы.

СУРЕТТЕ: Тμлеубай ата немере,
шμберелерімен. (Суреттер отбасы-
лыќ м±раѓаттан алынды).

Єке рухына
таѓзым

Жењісті жаќындатќан

Толарсаќтан ќан кешіп, майданныњ ауыр азабын тарт-
ќан жанныњ бірі – меніњ єкем Сабыржан Н±ѓыманов. Ол
1923 жылы 9 ќазанда Жаркμл аулыныда туѓан. Он тоѓызѓа
жања толѓан балањ жігіт 1942 жылдыњ 1 маусымы к‰ні ауыл-
дастары, замандастары Бейсенбі Досжанов, Ќапан Оњай-
баев, Раќымжан Ержановтармен бірге соѓысќа аттанѓан.
Олар Ш±баркμлде бірер ай дайындыќта болѓаннан кейін
Сталинград майданына жіберіледі. Сталинград майданы-
ныњ 187 Батыс артиллерия полкі 10 ротасында ±рыстарѓа
ќатысќан.  Украина,  Беларуссия жерін жаудан босату
±рыстарында шайќасќан.

Бірнеше рет ќоршауда ќалып, ауыр шайќастардыњ
ішінде болѓан. Шегінген жаумен атысып, алѓа жылжыѓан
жауынгерлердіњ ішінде жау мергенініњ бір оѓынан ауыр
жараќат  алады. Майдан даласында ќансырап жатќан жа-
уынгерді жаралыларды жинайтын арбамен дала госпита-
лына жеткізеді.  "Ќызыл ж±лдыз" орденімен жєне  медаль-
дарымен марапатталѓан. 1944 жылы ауыр жараланып, елге
оралады. Елге оралѓан соњ механизатор, шопан болып кμп
жыл ењбек етті. 1972 жылы 49 жасында ќайтыс болды.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы жаќындаѓан сайын єке ру-
хына таѓзым ете отырып, сол кісілердіњ ќиын кезењдер-
дегі μмірініњ мєн-маѓынасын терењ т‰сінуге ±мтыламыз.
Сондыќтан да ж‰регіміздіњ т‰бінде: "Біздіњ де єкеміз ¦лы
Жењісті жаќындатуѓа ќатысќан жауынгер еді", – деген
маќтаныш сезімі мєњгі саќталып ќалѓан.

Ќайырбек Н¦ЃЫМАНОВ.Ќайырбек Н¦ЃЫМАНОВ.Ќайырбек Н¦ЃЫМАНОВ.Ќайырбек Н¦ЃЫМАНОВ.Ќайырбек Н¦ЃЫМАНОВ.
Жанкелдин ауданы.
Тєуіш ауылы.

¦лы Отан соѓысындаѓы Жењіске екінші тыл майданын-
да ењбек еткен жандар да ‰лес ќосты. Тыл ардагерлері
"Бєрі де майдан ‰шін, бєрі Жењіс ‰шін" деген ±ранмен ењбек
етті. Меніњ єкем марќ±м Есенбай Ерман±лы сонау з±лмат
жылдардыњ бейнетін арќалап, ауыр ењбекке ерте аралас-
ќан жандардыњ бірі. "Бізде балалыќ шаќ деген болѓан жоќ.
Тынымсыз ењбек етумен болдыќ" деп єкем айтып отыра-
тын. Сол уаќыттары ауыл халќы тањѓы саѓат 4-5 те т±рып,
колхоздыњ малын аман саќтап ќалу ‰шін тер тμкті. Жаздай
шμп шауып, астыќ даярлаумен айналысса, ќыста мал баќ-
ты. Сонымен ќатар майданѓа азыќ-т‰лік, киім-кешек
жіберді. Майданѓа керек-жараќты ќыста ат шанаѓа, жазда
ат арбаѓа тиеп, Аманќараѓай станциясына жеткізген. Біздіњ
ауыл Аќсуат кμлініњ жанында орналасќан. Сондыќтан
кμпшілік балыќ аулап, станцияѓа жμнелткен. Елдегі ‰лкен-
кіші аш ќ±рсаќ ж‰рсе де μз ж±мыстарына бекем болѓан.
Єкем кμзі тірісінде "Ерінбей ењбек етіњдер. Табыстыњ бєрі
ењбекпен келеді" деп айтып отырушы еді. Соѓыстан кейінгі
жылдары єкемніњ тылдаѓы ењбегі ескеріліп, маќтау ќаѓаз-
дармен, мерекелік медальдармен марапатталды.

Сара ЕСЕНБАЙЌЫЗЫ.
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Ќостанайлыќ Кењес
Одаѓыныњ Батырлары

ЕРЛІК – ЕЛГЕ М¦РА, ¦РПАЌЌА – ¦РАН

Карачев Михаил
Васильевич
(1907-1958)

Удмурт АССР-і Уметьгурт
селосында туѓан. Аѓа барлау-
шы. Батыс Двина μзенінен
μтуде ерлік кμрсеткен. 1945
жылы 24 наурызда Батыр
атаѓы берілген. Соѓыстан кейін
Ќостанай облысы Араќараѓай
орман шаруашылыѓында
ењбек етті.

Макеров Леонид
Николаевич
(1922-1954)

Киров облысы Комлево де-
ревнясында туѓан. ¦шќыш.
1945 жылдыњ 15 аќпанына
дейін 133 рет кμкке  кμтеріліп,
шабуылѓа шыќќан. Ерлігі мен
батырлыѓы ‰шін 1945 жылы 19
сєуірде Кењес Одаѓыныњ Баты-
ры атаѓын алѓан. Соѓыстан
кейін Ќостанай ќаласында
т±рып, ењбек еткен.

Парадович Александр
Иосифович
(1920-2001)

Чита облысы Бурят станса-
сында туѓан. Взвод коман-
дирініњ кμмекшісі, гвардия сер-
жанты. Днепрден  μтуде асќан
ерлік кμрсеткен.  Оѓан 1944
жылѓы 22 аќпанда Батыр атаѓы
берілді. Соѓыстан кейін Ќоста-
най ќаласында т±рып, жолау-
шылар автотресінде басшы-
лыќ ќызметте болды.

Родионов Петр
Зиновьевич
(1923-1973)

Татар АССР-і Кадышево
селосында туѓан. Аѓа барлау-
шы, сержант. Тиса μзенінен
μтуде ерлік кμрсеткен. 1945
жылы 24 наурызда Батыр
атаѓы берілген. Соѓыстан
кейін Амантоѓай ауданы Тас-
ты орта мектебінде ±стаздыќ
еткен.

Хачин Егор
Андреевич
(1915-1978)

Башќ±рт АССР-і Канани-
кольск кентінде туѓан. Орудия
кμздеушісі, аѓа сержант. Сталин-
град  майданында бірнеше жау
танкін жойып, ерлік кμрсеткен.
Батыр атаѓы 1943 жылы 8
аќпанда берілген. 1971 жылы
Жітіќараѓа кμшіп келіп, асбест
комбинатында ж±мыс істеген.

Ќарасу ауылында кμпті
кμрген кμне кμз, оќыѓаны, тоќы-
ѓаны мол, соѓан сай кейінгі жас-
тарѓа айтары да кμп Балтабай
атты ењбек, тыл ардагері т±ра-
ды. Єдеби кітаптарды кμп
оќитын,еліміз бен μњірдіњ тари-
хын жете білетін шежіре ќария-
мен єњгімелесудіњ μзі бір ѓани-
бет. Тμр ‰йіндегі б±рыштаѓы
стол ‰стінде ¦лы Жењістіњ 65
жылдыѓы ќарсањында шыќќан
"Олар жењіспен оралды" кітабы
т±рады. Оныњ жанында ескі тері
ќолѓап ќойылѓан. Жарда ¦лы
Отан соѓысы ардагері, Балтабай
аќсаќалдыњ єкесі  Єндір Мерген-
баевтіњ  єскери киімдегі суреті
бар. Кітапты алып  ќараѓанымыз-
да ќаѓаз ќойылѓан параќ бірден
кμрінеді. Онда ¦лы Отан соѓы-
сында ерлігімен кμзге т‰скен,
Аманкелді ауданынан єскерге
шаќырылып, Отан алдындаѓы
перзенттік борышын абырой-
мен атќарѓан Єндір аќсаќалдыњ
ерлік істері жазылѓан.

1900 жылы Сарыторѓайда
д‰ние есігін ашќан аќсаќалдыњ
балалыќ шаѓы сол кездегі ќатар-
ластары сияќты ќиындыќта
μтеді. 1932 жылѓы аштыќта жан-
±ясы мен аѓасын аман саќтап ќа-
лу маќсатында іш жаќќа, Федо-
ров  ауданына  бас  сауѓалап бар-
ѓан  ол 36 гектар жерді ќайтара
суарып, тынымсыз ењбегі  арќа-
сында жан±ясын да, аѓасын да
аман алып ќалады. Кейін заман
т‰зеле бастаѓанда елге кμшіп
келіп, Аќсай елді мекеніне т±раќ-
тайды. Осында елді ±йымдасты-
рып,суармалы егін егіп, бас м±рап
болып ж±мыс істейді. 1934 жылы
баласы Балтабай д‰ниеге келеді.
Елмен бірге ењсесі жања кμтеріліп
келе жатќан жан±я б‰кіл ел ба-
сына тμнген нєубетке ќарсы
т±рып, 1942 жылы 29 ќарашада Єндір ќария
ел ќорѓауѓа аттанады. Ш±баркμлде арнайы
єскери дайындыќтан μткеннен кейін, 117
жеке атќыштар полкі ќ±рамында Калинин
майданында ±рысќа кіріседі. Жастайынан

Уаќыт зањдылыѓы ѓой, ќазір
майдангерлер ќатары жыл μткен
сайын азайып келеді. Облысы-
мызда соѓыс ардагерлерінен, ќай-
тыс болѓан майдангерлердіњ же-
сірлерінен, ќоршауда ќалѓандар-
дан, концлагерьде т±тќында бол-
ѓандардан, тылда аянбай ењбек
еткендерден санаулы адамдар
ѓана ортамызда ж‰р. Солардыњ
бірі – біз єњгіме еткелі отырѓан
Арќалыќ ќаласыныњ ќ±рметті
аќсаќалы, соѓыс ардагері – М±рат-
ќали аѓа Камалов.

Отанымызѓа ќатер тμнгенде
оны ќорѓауѓа ауылдастарымен
бірге М±хањ да 18 жасќа жања тол-
ѓан бетте аттанып кетті.

Жанкелдин аудандыќ єскери
комиссариатынан єскерге аттан-
ѓан бетте Челябинскіде аз ѓана
уаќыт болып, соњынан Т‰менге,
Чебоксарыѓа келіп, М-31- "Катю-
шаныњ" батальон командиріне
кμмекші   болды. М±хањ 33-гвар-
диялыќ минометшілер полкында
нысанашы болып, алѓаш рет Бе-
ларуссияныњ Вязьма ќаласын
азат етуге ќатысты. Кейінірек Лит-
ва єскерін жаудан ќорѓауѓа ќаты-
сып, Каунас, Вильнюс, Шауляй,
жалпы Шыѓыс Пруссияны, Паль-
календі, Кеннисберг, Пиллау пор-
тын жаудан азат етуге ќатысты.

Осы жорыќтарда кμрсеткен
ерлігі ‰шін 1945 жылы 29 сєуірде
"Ќызыл ж±лдыз" орденімен мара-
патталды.

Жењіс к‰нін тойласымен
М±хањдарды Шыѓысќа аттандыр-
ды. Ќытай жерінде кескілескен
±рыстар болып, Вежемько, Того-
нянь ќалаларын азат етуге ќатыс-
ты. Содан 1947 жылдыњ 4 аќпа-
нында Жоѓары Ќолбасшыныњ
б±йрыѓымен єскери ќызметтен
босап, аман-сау елге оралды.

Тері ќолѓап
тарихы

Саптаѓы сарбаз
М±ратќали Камалов

туралы сμз

елін с‰йіп, "Арым жанымныњ са-
даѓасы" ќаѓидасында μскен на-
мысшыл жігіт ерлігімен кμзге
т‰седі,т‰рлі марапаттауларѓа,
алѓыстарѓа ие болады. 1943
жылы аќпан айында  Молодой
μзені ‰шін болѓан шайќаста сан
жаѓынан басым жауѓа лайыќты
тойтарыс берген аз ѓана совет
жауынгері ‰лкен ерлік μнегесін
кμрсетеді, соныњ ішінде Єндір
аќсаќал да болады. Осы ±рыста
ќолынан ќатты жараланып, ес-
т‰ссіз жатќан жауынгерді сани-
тарлар госпитальѓа жеткізеді.
Жарасы ауыр болѓан жауынгер
одан єрі соѓысуѓа жарамсыз бо-
лып елге оралады. К‰нде ќаќса-
ѓан ќолы ±йќы бермесе де, елге
оралѓан жаралы жауынгер ењ-
бекке араласып кетеді. Ќолы-
ныњ ебі бар азаматты колхоз
басќармасы аѓаш ±стасы етіп
ж±мысќа ќосады.  Кейіннен ‰й
салуѓа ќатынасады. 1984 жылы
ќарт майдангер 84 жасында
μмірден озады. Балтабай баласы
болса єкесініњ ‰немі жазы-ќы-
сы ауру ќолына киіп ж‰ретін
тері ќолѓабын ќастерлеп тμріне
ќоюыныњ себебі сол екен.

Б‰гінде еліміз ¦лы Отан со-
ѓысындаѓы Жењістіњ 70 жылды-
ѓын тойлауѓа єзірлену
‰стінде.Тірі ќалѓан майдангер-
лердіњ μзі саусаќпен санарлыќ
ќана. Біздіњ баќытты болаша-
ѓымыз ‰шін ќанын да, жанын да
аямаѓан єкелеріміз бен аталары-
мыздыњ ерлік істері мєњгілікке
±мытылмаќ емес.Біз, жастар,±-
рпаќтары олардыњ ерлік істерін
маќтан етеміз, ењбегін ±мыт-
паймыз.

 Боранбай МБоранбай МБоранбай МБоранбай МБоранбай МАЃЖАНАЃЖАНАЃЖАНАЃЖАНАЃЖАН,,,,,
Жасбуын орта мектебі 11- сыныпЖасбуын орта мектебі 11- сыныпЖасбуын орта мектебі 11- сыныпЖасбуын орта мектебі 11- сыныпЖасбуын орта мектебі 11- сынып

оќушысы.оќушысы.оќушысы.оќушысы.оќушысы.
Ќарасу ауылдыќ округі.
Аманкелді ауданы.

М±ратќали аќсаќал елге келген
соњ бейбіт μмірге белсене арала-
сып, Жанкелдин ауданында дай-
ындау мекемесініњ уєкілі, кейіннен
"Саќжол" колхозына парторг, То-
сын ауылдыќ Советінде тμраѓа,
Ќараќ±м учаскесінде парторг,
"Южный", "Шилі" совхоздарында
ж±мысшылар комитетініњ тμраѓа-
сы, Аќжар бμлімшесініњ мењге-
рушісі ќызметтерін атќарды. Шилі
т±тынушылар кооперациясыныњ
бастыѓы болып ењбек етіп, 1985
жылы "Сауда ќызметініњ ‰здігі"
жєне "Ењбек ардагері" тμсбелгі-
лерін алып, зейнеткерлікке шыќ-
ты.

Ќазір 92 жасќа аяќ басќалы
отырѓан М±ратќали аѓамыз Базар
апай екеуі 62 жыл бірге отбасын
ќ±рып, 6 бала тєрбиелеп μсірді,
бєрініњ де жаќсы азамат болып
μсуіне жаѓдай жасады. ¦лын –
±яѓа, ќызын – ќияѓа ќондырѓан
М±хањ аѓамыз 17 немере, 24
шμбере с‰йіп, бейнетініњ зейнетін
кμріп отырѓан баќытты жан.

С±лтанѓали ОСПАНОВ.
Ќостанай ќаласы.
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Собко Максим Ильич
(1908-1944)

Челябі облысыныњ ќазіргі
Троицк ауданы Бобровка село-
сында туѓан. Соѓысќа дейін
Урицкий  ауданында т±рѓан.
Бμлімше командирі, кіші сер-
жант. Днепрден μту кезінде ас-
ќан ерлік кμрсеткен. 1943
жылы 13 ќарашада Батыр
атаѓы берілген.

1944 жылы 23 мамырда ќаза
болѓан.

Дєрменов Єміреш
(1922-2002)

Пресногорьков ауданы
(ќазіргі ¦зынкμл)Жалтырша
ауылында туѓан. Алѓашќы  ор-
денді Ленинград шайќасы,
екіншісін Могилевті азат ету,
‰шіншісін 25 фашистіњ кμзін
жойѓаны ‰шін алѓан.

Соѓыстан кейін μзініњ туып-
μскен елінде ењбек еткен.

Михайленко Николай
Леонтьевич
(1918-1988)

Федоров ауданыныњ Ќара-
ќопа ауылында туѓан. ¦лы Отан
соѓысындаѓы ерліктері ‰шін
«Дањќ» орденініњ толыќ иегері
атанѓан.

Соѓыстан кейін туѓан жеріне
оралып ењбек еткен, ал 1968
жылдан Боровской селосында
ењбек еткен.

Полехов Филипп
Романович
(1910-1980)

Мењдіќара ауданы Сосна
ауылында туѓан. Артиллерист.
Орудияда жалѓыз μзі ќалса да
5  саѓат бойы ќорѓаныста бол-
ѓан. Ерлігі ‰шін «Дањќ» ор-
денініњ ‰ш дєрежесімен мара-
патталѓан.  Соѓыстан кейін Тро-
ицк ќаласында т±рып, ењбек
еткен.

Пипчук Василий
Иванович

(1924-1995)

Таран ауданыныњ Асен-
критов кентінде туѓан. Барлау-
шы. Днепрден, Днестрден, Ду-
найдан μтуде ерлік кμрсеткен.
Батырлыѓы ‰шін «Дањќ» ор-
денініњ ‰ш дєрежесін де ал-
ѓан. Соѓыстан кейін Рязань
ќаласында т±рып, ењбек ет-
кен.

Аманкелді аудандыќ єскери комисса-
риатынан аттанып, майдан шебінде
360-атќыштар дивизиясында ерен ерлік
‰лгісін кμрсеткен жауынгер Міњке Таш-
маѓанбетов аѓамыздыњ таѓдыры ќолы-
ма еріксіз ќалам алдырды.

Бір μзі неміс басќыншылары иемден-
ген 17 ќаланы азат етуге ќатысып, Бер-
лин т‰біне дейін барѓан. Сол ењбегі ‰шін
Бас ќолбасшы ќолынан айрыќша ма-
рапат алѓан. Аѓамыздыњ майдан шебін-
де ж‰ріп μткен адам тμзгісіз  ауыр  к‰н-
дері  айтуѓа оњай болѓанымен, ќияметі
маќтанышпен еске аларлыќтай еді.

1943 жылы 30 маусымда Ленинград
ќаласын ќоршаудан азат етіп, 1944
жылдыњ 19 ќањтарында Красное село
мен Рогша ќаласын, ќањтардыњ 27-сі
к‰ні Красногвардейскіні, 21 маусымда Выборгті, 20 ќырк‰йекте Тарту
ќаласын, 23 ќырк‰йекте Пернувті, 1945 жылдыњ 7 ќањтарында Нар-
ва μзенінен μтіп, Варшаваны, 23 ќањтарда Шыѓыс Пруссияны, 7 нау-
рызда Староградты басќыншылардан азат етуге ќатысып, неміс же-
ріне кірді. 12 наурызда Нойштадтты, Гданьскіні, Путцигті, 29 сєуірде
Ной-бранденбургті, Фридландты, Акланды, Лихенді, 30 сєуірде Ной-
штерлецті, Фырстенбергті, Грайсфальді, 1 мамырда Везенбергті,
Штральзундты, 2 мамырда Варнемюндені, 5 мамырда Свинемюн-
денді, 6 мамырда Рюген, Берген, Гарц, Путбус ќалаларына басып
кіріп, Берлинге жеткен екен.

Міњке аѓа майданнан елге 1946 жылы оралып, елді соѓыстан кейінгі
ќалпына келтіру ‰шін ењбек майданына араласты. Сол кезде 1 Май
ауылдыќ советі, "Калинин" колхозы, кейінде "Ќазаќстанныњ 40 жыл-
дыѓы" кењшарыныњ барлыќ бμлімшелерінде ќол ж±мысымен, мал
баѓу ісімен айналысты.

Кейде шарт ќимылдап, шорт кететін мінездері бар еді. Онысы ауыр
снарядтан окопќа кμміліп ќалѓан орыс жігітін ќазып алып, шинеліне
салып с‰йреп келе жатќанда μзіне де снаряд жарыќшаѓы тиіп, "кон-
тузия" алѓан, содан ќалѓан дерт болар. Соны білетін аѓайындар кеші-
ріммен ќарап, "Єй, Міњке-ай!" – дейтін де ќоятын. Аѓай ауыр ењбектіњ
астында ж‰ріп, 1976 жылы 58 жасында елеусіз μмірден μтті. Артын-
да ерж‰рек єкеден ±лаѓатты азамат ±л-ќыздары ќалды. Майдангер
аѓаларымыздыњ ерлік істері – бізге μшпес ‰лгі-μнеге, тєрбие мектебі.
Болашаќ ±рпаќ та олардыњ μмір-жолын, ерлігін ѓибрат т±татын бо-
лады. ¤йткені, б‰гінгі ±рпаќ олардыњ алдында мєњгілік ќарыздар.

Молдатай ЖАПАР¦ЛЫ.
Аманкелді ауданы.

           СУРЕТТЕ: Міњке Ташмаѓанбетов.

Єулет абыройыЄулет абыройыЄулет абыройыЄулет абыройыЄулет абыройыНєубет...Осы бір ѓана сμз
айту былай т±рсын, кездей-
соќта есіње  т‰сіп кетсе
денењ дір ете  ќалады.
¤йтпегенде ше? 1941-1945
жылдар арасындаѓы ¦лы
Отан соѓысы ќанша  халыќ-
ты  зар  жылатты. Торѓай-
дыњ  сайын даласында да
б±л алапат  дауылдыњ ќар-
ќыны  к‰шті, ауќымы кењ еді.
Олай  дейтініміз  аялы  ал-
тын  бесігіміз  Торѓайдыњ да
ќаншама  боздаќтары  май-
данѓа  аттанды.

Осынау с±рапыл жылдары
елін  жаудан  азат  ету  ‰шін  май-
данѓа  Торѓайдан  аттанѓан  боз-
баланыњ бірі Ќазаќстанныњ
халыќ  аќыны Н±рхан  Ахметбе-
ковтыњ т±њѓыш баласы Т±њѓыш-
бай  Н±рхан±лы болатын. Єкеміз
Т±њѓышбай 1924 жылы ќараша
айында Торѓай селосында д‰-
ниеге  келген. Балалыќ  шаѓы
осы  жерде  μткен. 1942 жылы
Ы.Алтынсарин атындаѓы  мектеп-
тен  білімін  тємамдап, сол  жылы
к‰зде  єскер  ќатарына  алынѓан.
Т±њѓышбай  єкеміз оќып  ж‰рген-
де  спортпен  айналысќан, єкесі-
не  тартып  аќын  болмаѓанымен,
єн айтып, домбыраныњ  ќ±лаѓын-
да ойнаѓанын єжеміз Нєбира
(Т±њѓышбайдыњ анасы) айтып
отыратын. Ол кісі  μте  елгезек,
ќайырымды жан, достарыныњ
ортасында беделді болѓан. Со-
ѓыс басталѓаннан  кейін достары
Ќапар Тμртбаев, Ќабылќасым
Ќосмаѓанбетов, Ахмет Ізтелеуов
сияќты  т.б., бозбалалармен со-
ѓысќа  аттанады. Н±рхан  атамыз
μзініњ  ‰лкен  ±лы Т±њѓышбайды
1943 жылы майданѓа аттанды-
рып  т±рып, былай  жырлайды:

"Намысты жігіт  д±шпанѓа,
Берер  ме с‰йген  Отанын.
Асыраѓан  атаныњ,
Аќ с‰тін берген ананыњ

Ардаќтаѓан  ±лына,
¤сиеті  сол  болар.
Дауылдайын  б±рќанып,
Дабылыњды ќаќ балам.
Ер  ќаруы – бес ќару,
Ењсење берік таќ  балам "
Міне, б±л  μлењ шумаќтарын

аќын  μз  баласына μсиет  ете
отырып, барлыќ  жастарѓа к‰ш
береді. Торѓай жерінен майданѓа
аттанѓан  боздаќтар да к‰шімен,
ісімен, ерлігімен, атаныњ туын
жыќпай, ананыњ намысы  ‰шін
туѓан Отанын жауѓа таптаттпай,
жауды  жењген. ¤кінішке ќарай,
Т±ѓышбай  єкеміздіњ ќай жерлер-
де майдан  шебінде  болѓанын
біле бермейміз. ¤йткені ол  кісініњ
барлыќ  ќ±жаттары  жоѓалып  кет-
кен. Себебі, ол кісі ќайтќаннан
соњ киімдерін єкеміз Мєлікзада
киіп  ж‰ргенде Аманкелді  ауда-
ныныњ сол кездегі военкомы киім-
дері мен  ќ±жаттарын алѓан жєне
сол  к‰йінше  ‰йге  ќайтармай,
жоѓалып  кеткен.  Біраќ  єжеміздіњ
айтуы  бойынша ол  кісі "десант-
ный войскада" болѓан дейтін.
Оѓан  дєлел  соѓыс  даласында
ж‰ріп  жазѓан  хаттарында аман-
дыќ-саулыќ  с±раѓаннан  соњ "па-
рашютпен 30 рет, 60 рет секіріп,
жаудыњ  тылдарына т‰сіп ж‰рміз"
деп жазады  екен. Т±њѓышбай
єкеміз 1945 жылдыњ  ортасында

соѓыстан  оралѓан,
денсаулыѓыныњ на-
шарлауына  байла-
нысты елге  жете  ал-
май  Ќостанай  ќала-
сында кμз ж±мѓан.
Сол  уаќытта аќын
Сырбай  Мєуленов
соѓыстан  оралып,
ќазіргі "Ќостанай та-
њы " редакциясында
ж±мыс  жасайды
екен. Сырбай  аќын
жєне басќа да  тор-
ѓайлыќтар Т±њѓыш-

бай  єкемізді  жерлеген  екен. Ба-
ќилыќ  болѓан  ±лына бір уыс то-
пыраѓын  сала  алмай, т±њѓышта-
рын соњѓы  сапарѓа  μз ќолдары-
мен  шыѓарып  сала алмай  ар-
тында  ањырап  єке-шешесі  ќала-
ды. Себебі, ол  уаќытта  атамыз
Н±рхан  ќатты науќастанып  ќал-
ѓан  болатын.  Ал, анасы  Нєбира
мен  інісі  Мєлікзада жол болма-
ѓандыќтан  бара  алмай  ќалады.
Т±њѓышбай  єкеміз єскерге  алын-
ѓанда  отбасын  ќ±рмаѓан  бола-
тын. Сондыќтан да  артында
μзінен  тараѓан  ±рпаќ ќалмаѓан.
Біраќ, інісі Мєлікзададан  тара-
ѓан біздер єкеміздіњ ерлігін  маќ-
тан  етеміз. Міне, сол кісілердіњ
арќасында  біз ќазір  бейбіт μмір
с‰ріп  жатќанымызѓа  маќтана-
мыз. Біздіњ Т±њѓышбай єкеміздіњ
артында  ±рпаѓы  ќалмаѓаны
жєне  μмірініњ ќыршын ќиылѓан-
да небєрі 21 жаста болѓаны
ж‰регімізді  сыздатады. "Ер есімі
– ел  есінде "демекші, бізге  жар-
ќын болашаќ, баќытты  μмір  сый-
лаѓан аталарымыз бен  апалары-
мыздыњ ерлігін  ешќашан  ±мыт-
пайыќ!

Тойѓанбол Н¦РХАНОВ.

СУРЕТТЕ: Аќын Н±рхан Ах-
метбеков, ж±байы Нєбира
жєне т±њѓышы Т±њѓышбай
Н±рхан±лы.
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Киселев Николай
Иванович

(1924-1980)
Калинин облысыныњ Новин-

ка селосында туѓан. Сапер.
Курск иініндегі, Днепрден μту-
дегі, Праганы азат етудегі ерлігі
‰шін «Дањќ» орденініњ ІІІ, ІІ, І
дєрежелерімен марапатталѓан.

1958 жылдан Рудный ќала-
сында т±рып, ењбек еткен.

Клименко Григорий Ефимович
(1910-1978)

Черкасск облысы Канев ауда-
нында туѓан. Жау тылында бар-
лаушы болѓан. Украина, Польша,
Чехословакия майдандарында
ерлік кμрсеткен. «Дањќ» орденініњ
толыќ иегері. Тыњ игеру жылдары
Науырзым  ауданы Шолаќсайда
агроном, Докучаев селосында
оќытушы болѓан.

Науменко Василий
 Дмитриевич
(1917-1981)

Донецк облысы Волно-
вахск ауданы Ново-Троицк
кентінде туѓан. Взвод коман-
дирі. «Дањќ»орденініњ толыќ
иегері. Соѓыстан кейін Федо-
ров ауданында т±рып, ењбек
еткен.

Певень Алексей
Ильич

(1919-1969)
Новосибир облысы Чисто-

озер ауданы Бугримовка село-
сында туѓан. Калинин, Батыс, 2-
Белорусь майдандарында
шайќасќан. «Дањќ» орденініњ
толыќ иегері. Соѓыстан кейін
¦зынкμл ауданы Суворов село-
сында т±рып, ењбек еткен.

Яровой Михаил
Саввич

(1925-2008)
Винницк облысы Могилев-

Подоль ауданы Садки село-
сында туѓан. Пулеметші.
«Дањќ» орденініњ толыќ иегері,
соѓыстан кейін, 1954 жылдан
Мењдіќара ауданында ењбек
етті. Дањќты диќан, Социалистік
Ењбек Ері.

Галиев Бимаѓанбет, туѓан
жылы 1922, Ќостанай облысы,
Аманкелді ауданы,  с.Аќсуат
(Науырзым) 12.07.1944 ж., Каре-
лия майданында ќаза тапќан.

Аѓамыздан 1942 жылдан 1944
жылѓа дейін хат-хабар  болып
т±рѓан, μкінішке орай хаттары
саќталмаѓан, біраќ екі-‰ш фото-
суреті бар. Соњѓы келген фотосу-
ретініњ артында "Осы бір жансыз
бейнемді єкеме, анама, аѓа-жењ-
геге, ќ±рбы-ќ±рдасќа жолдаймын
26. 1944 ж. деп жазылѓан.

Єскери киімі бойына ќ±йып
ќойѓандай сымбатты, ±зын бой-
лы, жазыќ мањдайлы, дμњгелек
жылы ж‰зді Бимаѓанбет аѓайым-
ныњ суретіне ќараѓан сайын  "ол
бар, ол тірі" деген атамныњ
сμздері есіме т‰седі. Б‰гінгідей
м‰мкіншілігі кμп кезењде мен жыл
сайын Бимаѓанбет аѓайымды
с±растырып, іздеу салудан жа-
лыќпадым.  Іздестіруге жењіл бо-
луы ‰шін  с±рау жолдаѓан жерле-
ріме фотодаѓы єскери белгілері
бойынша ол десант болѓаны, бе-
лінде ќынадаѓы фин пышаѓы
жайлы ќосымша маѓл±маттар да

айттым. Ќандай хабар болса
да біліп, кμз жеткізсем екен
дедім. Міне, ¦лы Жењістіњ 70
жылдыѓы ќарсањында жарты
ѓасырдан астам уаќыт маза
бермеген с±раќќа жауап ал-
дым.

"....Сіздіњ іздеген адамы-
њыз Галиев Бимаѓанбет Каре-
лия майданында 1944 жылы
опат  болѓан" деген  аќпарат-
ты естігенде бойымда єрі
ќуаныш, єрі μкініш,  єрі "єтте-
ген-ай" деген дєрменсіздік
сезімі  бєрі бір мезетте алай -
д‰лей араласып кетті. Пенде
болѓан соњ, ‰мітсіз шайтан
деп,  жаќсылыќтан ниет
етесіњ  ѓой, арада талай жыл-
дар  μтсе  де  аѓамыздан б‰гін
айрылѓандай к‰й кештім.

¤лді деуге ќимай Интернет
желісіндегі "Мемориал" сайтына
орналастырылѓан ±рыста ќаза
болѓандардыњ сарѓайѓан тізімін
ќайта-ќайта оќыдым.  Онда тайѓа
тањба  басќандай етіп  "Сведе-
ния о безвозвратных потерях
"Галиев Бимаганбет, дата рожде-
ния 1922 г., дата  выбытия  12.07.
1944 г. Каз ССР, Кустанайская
обл., Амангельдинский р-н, Ак-
суат" деп кμрсетілген.

Облыстыќ єскери комиссари-
ат арќылы Єулиекμл аудандыќ
єскери комиссариатына, Аман-
келді аудандыќ єскери комисса-
риатына да с±рау жасаѓан бола-
тынмын. Кμп к‰ттірмей Аманкелді
аудандыќ комиссариатынан "Га-
лиев Бимаѓанбеттіњ μлгені тура-
лы ќаралы ќаѓаз біздегі архивтен
табылды" деген жауап келді.

Ќаралы ќаѓазда  былай деп
жазылѓан екен "Ваш сын гвардии
мл.сержант Галиев Бимаганбет.
Уроженец Каз.ССР., Кустанайс-
кой обл.Амангельдинского р/н.
с.Аксуат в бою за Социалистичес-
кую---(жазу д±рыс кμрінбейді)

Карельской---(жазу д±рыс кμрін-
бейді),  погиб  проявив  геройство
и мужество. 12 июля 1944 года.
Похоронен в г.Суоярви, север-
нее 2 км. Карело-Финская ССР".

Отты жылдардыњ тарихын па-
раќтап отырсам  Карелия  шебін-
дегі майдан  ¦лы Отан соѓысы
жылдарындаѓы ењ ±заќ  шайќас
болѓан. Ол 1941 жылдыњ тамыз
айынан 1944 жылдыњ ќараша
айына дейін созылѓан. Карелия
мойнаѓындаѓы жауынгерлердіњ
ерен ерліктері жоѓары баѓала-
нып, 1945 жылы Ќызыл алањда
μткен ¦лы Жењістіњ салтанатты
шеруінде алдыњѓы ќатарды Ка-
релия майданыныњ ќ±рама
єскері бастап ж‰рген  екен.

70 жыл дегенде Бимаѓамбет
аѓамныњ 7-ші армияныњ, 99-
гвардия атќыштар дивизия-
сыныњ, десанттыќ баталь-
онда бμлімше командирініњ
орынбасары болѓанын
білдім.

1944 жылдыњ шілде айын-
да Карелия жеріндегі жан алып,
жан беріскен шешуші шайќаста
Бимаѓанбет аѓамыздыњ ерлікпен
ќаза тапќанына меніњ ќолымдаѓы
ќ±жаттар куєлік етеді. Табиѓи кли-
маты  к‰рделі μзге елде, бейта-
ныс адамдардыњ арасында, бо-
раѓан оќтыњ астында, бірде аш,
бірде тоќ, толарсаќтан саз кешіп,
м±з жастанып, ќар жамылып μлім
мен μмірдіњ ортасында 1942
жылдан 1944 жылѓа дейін табан-
дылыќ  танытып  екі  жыл  соѓыс-
ќан Бимаѓанбет аѓамыз кμз
ж±мѓанда небары  22 жаста екен.
Туѓан елден ќиян шалѓай жерде,
±рыстыњ саябыр сєттерінде  ол
нені ойлады,ќандай армандары
болды...

¦лы Отан соѓысы  арада жыл-
дар μткен сайын  тарихтыњ ќой-
науына сіњіп,  терењдеп барады.
Біраќ ж±лдыздар алыстаѓан сай-
ын жарќырай т‰седі дегендей,
арыстандай айбарлы аѓалары-
мыздыњ  ерліктерін  жадымызда
саќтау парызымыз.

Тірсекбай ЌАСЫМОВ.
Ќостанай ќаласы.

Єкеміз Баянбаев С‰леймен
Торѓай жерініњ тумасы. 1915
жылы Ќызыл єскер деген жер-
де д‰ниеге келген. Отбасында
‰ш аѓайынды: інісі Ж‰ніс жєне
ќарындасы Ќаршыѓа. Ќарында-
сы Байсарин Омар деген наѓа-
шысыныњ тєрбиесінде болѓан.

Біздіњ єкеміз соѓысќа дейін
Єулиекμл ауданы, Аманќараѓай
станциясындаѓы Островский
мектебінде м±ѓалім болѓан.
Єкеміздіњ інісі Ж‰ністі біздер
тєте деп атайтын едік. Сол
тєтеміз μмір бойы теміржол са-
ласында ж±мыс істеп, зейнет-
керлікке жете алмай кетті.

Тμрт жылѓа созылѓан соѓыс
єкемізді отбасынан жыраќтай
т‰сті. 1941-1945 жылѓа дейін єкем майдан шебінде Отан ‰шін
от кешті. Кμзініњ тірісінде "Украина жерінде болдым" деп ай-
тып отыратын. Біраќ соныњ бєрін айѓаќтайтын ќ±жаттары мен
медальдары саќталмаѓан. Кезінде ¦ОС-ныњ естеліктерін ес-
кермедік емес пе?! Соѓыс аяќталысымен єкем туѓан жеріне
оралып, 1954 жылѓа дейін Аманќараѓайда м±ѓалімдік ќызметін
жалѓастырды. Уаќыт μте денсаулыѓына байланысты Ќазан-
басыѓа ќоныс аударды. Аталѓан жерде ќойшы болды. 1967
жылы анамыз 42 жасында мезгілсіз ќайтыс болды. Артында
ќалѓан біздер, бес ќызы жастай анамыздан айырылып ќала
бердік. Екінші шешемізден бір ±л ќалды. Єкем 1972 жылы
алпысќа толмай μмірден μтті. Ол кісі аќтыќ демі таусылѓан-
ша μлењ жазудан ќол ‰зген жоќ. ¦лы Жењістіњ 70 жылдыќ
мерейтойында мен де ќолыма ќалам алып, єкемді ќара μлењ-
мен еске алмаќпын:

Жан єке ж‰руші едік еркелеп тым,
Мєпелеп μсірдіњ де тентек еттіњ.
Ќыз емес, "Ќара ±лым, Н±ршатай" деп,
Ерекше мені артыќ кμріп едіњ.

Бойжетіп ќуанышќа бμлемедік,
Жас болдыќ, ќадіріњді біз білмедік.
Ќыдырып алма кезек бес ќызына,
Ж‰реді ѓой єкешім деген едік.

Кμрмедіњ бір жастаѓы жалѓыз ±лыњ,
Ер жетіп, жеке отау кμтергенін.
Єкежан єлі к‰нге ±мытылмас,
Біздерді тєрбиелеп, μсіргеніњ.
                               Н±ржамал КАИРОВА.
Глазунов ауылы.
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Бүгінгі санда:
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рухты танытқан
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толы турнир
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Сәнияның 
тәттілері
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Фотоэтюдті түсірген: Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

Құшағымды ашайын,

Мауқымды бір басайын!

Келші, келші, әукешім,

Саған шуақ шашайын!..

Газет аптасына үш рет: сей-
сенбі, сәрсенбі, жұма күндері 
шығады. Сейсенбі, сәрсенбі 
күндері 12 беттен, жұмада екі 
рет 16 бет, екі рет "Ақшам" 
қосымшасымен 24 бет болып 
шығады. Сәрсенбі, жұма күн-
дері басылым түрлі-түсті болып 
басылады.

"Қостанай таңы" газетіне 
жазылу бағасы жыл басынан 
өзгеріссіз қалады, яғни:

– жеке оқырмандарға жа-
зылу бағасы:

6 айға – 1900 теңге.
– кәсіпорындар, мекемелер 

мен ұйымдар үшін:
6 айға – 2100 теңге.
– Ұлы Отан соғысы ардагер-

лері үшін:
6 айға – 1750 теңге.
"Қостанай таңы" газетіне 

"Қазпошта" бөлімшелерінде 
және аймақтық "Костанайские 
новости" газеті редакциясының 
баспасөз тарату қызметінде жа-
зыла аласыз.

Қостанай қаласы бойынша 

газеттің индексі:
– жеке оқырмандар үшін– 

54679
– зейнеткерлер мен Ұлы 

Отан соғысына қатысушылар 
үшін –54680

– кәсіпорындар, мекемелер 
мен ұйымдар үшін– 54681

Селолық жердегі  жа-
зылушылар үшін газеттің ин-
дексі:

– жеке оқырмандар үшін 
– 54682

– зейнеткерлер мен Ұлы 
Отан соғысына қатысушылар 
үшін – 54683

– кәсіпорындар, мекемелер 
мен ұйымдар үшін–  54684

аспасөз – 2015Б

"Қостанай таңы" – сенің газетің
оған 2015 жылдың екінші жартысына  

жазылу басталды Мамыр – мерекелер айы. 1 мамыр – Қазақстан 
халқының бірлігі күнін ел болып атап өттік. Енді 7 ма-
мыр күні Қостанайда Сити-орталықта Отан қорғаушылар 
күніне орай оркестрлер шеруі өткізіледі (сағат 19.00). 
Ұлы Жеңіс күніне арналып жер-жерде өткізіліп жатқан 
мерекелік іс-шаралар 9 мамыр күні облыс орталығындағы 
үлкен мерекеге ұласпақ. Бұл күні облыстық әкімдіктің 
алдындағы алаңда Жеңіс күніне арналған театрланды-
рылған қойылым (сағат 10.00) болады. Осы жерден арда-
герлер бастаған топ Жеңіс саябағына бет түзеп, Ұлы Отан 
соғысы жылдарында қаза тапқан қостанайлық 
жауынгерлер мемориалына гүл шоқтарын 
қояды (сағат 10.30). Мәңгі алаудың жанын-
да Ұлы Отан соғысы жылдары қаза тапқан 
боздақтарды еске алуға арналған митинг 
(сағат 11.00) өтеді. Жеңіс саябағында әске-
ри-жорық кухнясы жұмыс істейді (сағат 
12.00-13.00). Осында жеңілатлетикалық 
жарыс (сағат 10.00) болады.  Жеңіс сая-
бағы ауданында (сағат 10.00-
15.00) және Сити-орталықта 
(сағат 10.00-19.00) мерекелік 
сауда ұйымдастырылады.

Мереке кешкісін Тобыл 
өзені жағасында жалғасады. 
Осында «Говорит Бессмерт-
ный полк» атты ашық мінбер 
(сағат 21.00-23.00), мерекелік 
от шашуды (сағат 23.00)  та-
машалай аласыз дар.

Жеңіс туы  
желбіре... 
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Жігіттің жақсысы: Дұрыс сөзге тоқтай білген,
    Басқаны сөзіне тоқтата білген.
	 	 	 	 	 	 	 ӘЙТЕКЕ	БИ.

 

«Елдің болашақ  
айбыны – БІЗ»

Елдің келешегі әр үйде ер жетіп келе жатқан бала. Бола-
шақта ел намысын қорғайтындар да осы атұстарларымыз. Егер 
балаңыздың ұтымды суреті болса  өзіңіз жайында әңгімелеп, 
суретіңізді 3kyz@mail.ru. поштасына жолдаңыз. Фотоңызбен 
бірге толық аты-жөніңіз, мекенжай, телефоныңызды көрсетіңіз.

№4 үміткеріміз – Ұлан ҒАБДЫҒАЛЫМ

ФОТОБ
АЙҚАУ

Соңғы жылдары төл күресіміз 
– қазақ күресі қарқынды дамып 
келеді. Тамыры тереңде жатқан 
ұлттық спортымыздың тарихы 
ұлтымыздың өмір тарихымен 
тығыз байланыс ты десек, қате-
леспейміз. Қазақтың палуанда-
ры Қажымұқан Мұңайтпасов, 
Балуан Шолақ бабаларымыздан 
кейінгі ұрпаққа үлгі, өнеге, ми-
рас болып қалғаны анық. Қазақ 
елінің ұлан-ғасыр той-тома-
лақтары ұлттық күресімізсіз 
өтпеген. Әрбір қуанышқа жай-
ылған дастарқан қонақтары жас 
жеткіншектердің күресін тама-
шаламай тарқамаған. Ендеше 
қазақ күресі қазіргі таңда да өз 
дәрежесін жоймай, ұлттық спорт 
түрінің баға жетпес байлығы 
іспетті. Қашанда осындай ерек-
ше спорт түрімен айналысатын 
жастарымыз көптеп саналады. 
Оған дәлел ретінде, облысымыз-
дың абыройын асқақтатып жүр-
ген балуандарды айтсақ, артық 
мақтағанымыз болмас. Өйткені 
газет беттерінен оларды, олар-
дың үлкен жеңістерін өздеріңіз 
де оқып, куә болып жүрсіздер. 
Сондықтан бүгінгі әңгімеміз – 

Қостанай облысының намысын 
қолдан бермей жүрген қазақ 
күресінен халықаралық дәреже-
дегі спорт шебері Тоқтар Жиен-
таев туралы болмақ. 

Ол Әулиекөл ауданында 
туған. Қазір А.Байтұрсынов 
атындағы Қостанай мемлекеттік 
университетінде заң мамандығы 

бойынша оқып жүр. 
– Бала кезден спорт әлемі-

не қызығып, соның ішінде ер-
кін және төл күресіміз қазақ 
күресімен айналыстым. Қазақ 
тарихынан ойып тұрып орын 
алатын төл күресімізді жандан-
дырып, қазақ күресінің өркен-
деуіне өз үлесімді қосқым ке-
леді, – дейді кейіпкеріміз. 

Тоқтар күреспен айна-
лысқаннан бері талай жетістік-
терді бағындырды. Облыстың 
алты дүркін чемпионы, Қа-
зақстан чемпионатының күміс 
жүлдегері, 2014 жылы Азия 
чемпионы атанды, «Қостанай 
облысының ең үздік спортшы-
сы – 2014» атағының иегері, 
республикалық жарыстардың 
бірнеше дүркін жүлдегері.

Бұл жігіттің бір ғана жеңісі  
емес, бұған дейін талай дода-
ларда көрермен жұртты таң 
қалдырып, үлгерген жас балу-
ан. Өзінің ұлттық спорттағы 
орнын қалыптастырып келе 
жатқан жас буын өкілі. Сон-
дықтан Тоқтардың алар асуы 
әлі алда.  

Ш.АҢСАҒАНҚЫЗЫ

Қазақы рухты  
      танытқан

Ер адамның стилдік имиджін 
қалыптастыруда оның киім 
киісімен қатар иіссу да 
үлкен рөл атқарады. Тіпті, 
психологтар ер адамның 
иіссуына қарап, оның мінез-
құлқын дөп басып айтып бере 
алады екен. 
1. Иіссуды киімнің үстінен себуге бол-

майды. Біріншіден, әтір иісі тек терімен 
жанасқанда ғана сыртқа шығады. Екінші-
ден, киіміңізде дақ болып қалуы мүмкін. 

2. Негізінде, иіссуды таза әрі құрғақ 
терінің үстінен себу керек. Әсіресе, тері 
демалатын жерлерге: құлақ арты, мойын 
және білекке сепкен дұрыс. 

3. Иіссуыңызды жиі ауыстырып, 
жаңадан қолданып жүрсеңіз, неғұрлым 
аз көлемде шашқаныңыз дұрыс. Себебі, 
біз бір шашқанда шектен тыс мөлшерде 

құйып аламыз да, мұрынымыз үйреніп 
алған соң, уақыт өте сезбей қаламыз. 
Сондықтан, иіссуды аздап шашып, жа-
ныңыздағы жолдасыңыздан "иісі шығып 
тұр ма, жоқ па?" деп сұрап алыңыз.

4. Егер, уақыт өте келе қаншалық көп 
сепкеніңізбен, үстіңізде жағымды әтір 
иісін сезе алмасаңыз, онда сіздің мұры-
ныңыз ол иісті қабылдамай қалған. Мұн-
дай жағдайда, оны келесі бір иіссумен 
уақытша ауыстыра тұрыңыз. 

5. Ал, егер екі әтірді ауыстырып қол-
данып жүрсеңіз тіпті жақсы, онда жоға-
рыдағыдай кедергілерге тап болмайсыз. 

6. Ашылмаған құтыдағы иіссу 3-5 
жылға дейін жарамды. Ал егер ашылған 
болса, оны 1 жылдан артық қолданбаға-
ныңыз дұрыс. 

7. Иіссудың ең қауіпті үш дұшпаны 
бар. Олар – жарық (қандай болмасын жа-

рық түрі, ішіне электрлі жарық та кіреді), 
жылу және ылғалдылық. Осы аталған 
үшеуі иіссудың өзіндік иісін жоғалтуды 
тездетеді. Сондықтан, иіссуыңызды ба-
рынша жарық және жылы жерден аулақ 
ұстағаныңыз жөн болар. 

8. Жаңа иіссу сатып аларда мына 
қағида есіңізде болсын. Иіссуды тек 3 
кезеңнен өткізіп барып бағалағаныңыз 
дұрыс. 1-кезең 1 минутқа созылады, ол 
иіссуды шашқандағы алғашқы иісі. Екінші 
кезең бірінші кезеңнің артынша туады. Ол 
иіссудің терімен жанасқаннан кейінгі хи-
миялық реакция түскеннен соң шығатын 
иісі. Ал үшінші кезеңге тек 10 минуттан 
кейін ғана жетеміз. Бұл иіссудың қоры-
тынды және негізгі иісі болып есептеледі. 
Егер иіссу осы үш кезеңнен де сүрінбей 
өтсе, онда ойланбай сатып алуыңызға 
болады. 

Иіссуды дұрыс қолданудың сегіз тәсілі

Әулиекөл ауданының Құсмұрын орта мектебінің 
оқушысы, 9 жасар Ұлан өскенде атақты Ғарифол-
ла Құрманғалиев, Алтынбек Қоразбаев, Рамазан 
Стамғазиев, Мейрамбек Беспаев сияқты атақты әнші 
болуды армандайды. Қазақтың қара домбырасын бес 
жасынан қолға алған ол бүгінде аз да болса бірша-
ма жетістіктерді бағындырып жүр. Мәселен, аудан-
дық балалар арасында өткен «Шабыт» фестивалінде 
вокал номинациясы бойынша 2-орынды иеленді. 
Сондай-ақ, «Әулиекөл жұлдыздары» аудандық бай-
қауында да, аудандық өнер мектебі ұйымдастырған 
«Калинка» фестивалінде де оркестрге белсенді қа-
тысқаны үшін марапатталса, аудандық  ғылыми 
жобалар сайысында «Домбыра-дастан» тақырыбы 
бойынша 2 орынды иеленді. Ұлан өнерден бөлек, 
бос уақытында  дойбы ойнағанды да жақсы көреді. 
Мектепішілік 2-8 сыныптар арасында өткен талай 
сайыстарда бірінші, екінші орындарды, ал биыл «На-
урыз мейрамы» атты аудандық дойбы жарысынан 3 
орынды қанжығасына байлады. 

Ата-анасы ғана емес, ұстаздары да кішкентай 
Ұланның болашағынан зор үміт күтеді.
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Осыдан тура бес жыл б±рын
белгілі журналист, талантты аќын
Т±рсынмємет Б±ќабаев кенеттен
д‰ниеден озды. Биыл ол тірі бол-
ѓанда 37 м‰шел жасќа келетін еді.
Тобыл μњірініњ тμњірегіне есімі
белгілі азаматтыњ туѓан к‰ні бір
топ достары мен єріптестері ша-
ѓын футболдан марќ±мды еске
алуѓа арналѓан турнир μткізді.
Жарысќа облыстыќ "Ќостанай
тањы" газетініњ командасы, "Ќазаќ-
стан-Ќостанай" телеарнасы,
А.Байт±рсын±лы атындаѓы ЌМУ
ќ±рамасы, меншікті тілшілер ќ±ра-
масы, аќынныњ достары, інілері
бір-бір команда ќосты. Турнирдіњ
ашылу салтанатында Т±рсынмє-
мет Б±ќабаевтыњ туѓан аѓасы
Омар Н‰сіпхан±лы, жары Ал-
маг‰л С±лтан, курстас досы
Н±ржан ¤тегенов жєне "Хабар"
агенттігініњ облыстаѓы меншікті
тілшісі Маѓауия Ќалиев сμз алып,

марќ±мныњ μнегелі істері туралы
тебірене айтты. Турнирге ќатысу-
шылар марќ±мды б ір минут
‰нсіздікпен еске алып, талантты
журналистіњ рухына таѓзым етті.

1/8 финалѓа
жолдама алды

Ќостанайдыњ "Тобылы" ел Кубогы ‰шін μткен матчта жењіске жетті. Жер-
лестерімізге Алматыныњ ЦСКА командасы тап келді. Б±л кездесуде алды-
мен ќонаќтар есеп ашты. "Тобыл" футболшысы С.Короткевич μз айып
алањында ойын тєртібін б±зып, бас тμреші белгілеген он бір метрлік соќ-
ќыны Аслан Оразаев м‰лтіксіз орындады. Дегенмен, кμпке ±затпай алањ
иелері есепті тењестіріп ‰лгерді. Темірлан Элмурзаев доп соќќан соњ, ќос
команда ‰зіліске кетті. Екінші таймда Игорь Бугаев командастарына жењіс
сыйлады. Ќорытынды есеп 2:1.

1/8 финалѓа жолдама алѓан "Ќайрат", "Аќтμбе", "Оќжетпес", "Тобыл",
"Астана", "Ќайсар", "Жетісу", "Тараз" командалары 20 мамыр к‰ні ќайта
алањѓа шыѓады. Ол жолы командалардыњ кімге ќарсылас атанатындыѓын
жеребе шешеді.

Тартысќа толы турнир

          Ер  ќадірін білмеген,
Ел ќадірін білмейді.                       ХАЛЫЌ МАЌАЛЫ

Командалар екі топќа бμлініп,
к‰ш сынасты. Турнирге ќатысуѓа
ниет білдірген командалардыњ ара-
сында олќысы жоќ. Алайда, жарыс-

тыњ аты – жарыс. Жењіс пен жењіліс
ќатар ж‰ретіні аќиќат. Топтыќ кез-
десулерде еншілерінде бір жењіс,
бір жењілістері бар "Ќостанай тањы"
газетініњ ќомандасы ‰шінші орын

Бапкерлер білімін
жетілдірді

Ќостанайда
еркін жєне
грек-рим к‰ресі
жаттыќтырушы-
ларыныњ рес-
публикалыќ бі-
лімін жетілдіру
курсы аяќтал-
ды. Оѓан Оњ-
т‰стік Ќазаќ-
стан, Жамбыл,
Ќостанай, Ќы-
зылорда, Аќмо-
ла облыстары-
нан келген оќытушы-бапкерлер сынаќ тапсырды.

Білімін жетілдіру курсыныњ теориялыќ оќулары  Ќостанай мемлекеттік
педагогикалыќ институтыныњ базасында ±йымдастырылды. Ал тєжірибе
алмасулар №1-ші облыстыќ балалар мен жасμспірімдердіњ спорт мекте-
бінде жалѓасты. Бапкерлерге Игорь Заднепрянный мен Серік Байжанов-
тар жетекшілік етті. Курс соњында барлыќ оќытушы-бапкерлерге арнайы
сертификаттар тапсырылды.

 Чемпион атанды
 Жуырда Ќостанайда грек-рим к‰ресінен ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓына

арналѓан облыс чемпионаты мєреге жетті. Ересек палуандар арасында
μткен біріншілікте 59 келі салмаќта сынѓа т‰скен Абылайхан Садман
1-орынды жењіп алды. 66 келіде кілемге шыќќан Данияр Жаќсылыќов та
жењіс т±ѓырына кμтерілді. 71 келі салмаќта Роланд Варданян да чем-
пионаттыњ "алтын" медалін еншіледі. Сондай-аќ, μз сал-
маќтарында Рахмет Сєпиев, Айболат Жаутин, Хизар
Джабраилов, Рамиз Мамедов, Тагир Валиуллиндер
біріншілік чемпиондары атанды.

‰шін болѓан ойында "Аќынныњ дос-
тары" командасын 3:2 есебімен
жењіп, турнирдіњ "ќола" ж‰лдесін
жењіп алды. Ал, аќтыќ сында "Аќын-
ныњ інілері" командасы мен ЌМУ
ќ±рамасы кездесіп, б±л ойында ал-
ѓашќысы турнир жењімпазы атанды.
Сμйтіп, арнайы Кубокты, "алтын"
медаль мен Т.Б±ќабаев турнирініњ
дипломын, аќшалай сыйлыќты жењіп
алды.

Сондай-аќ, ±йымдастыру коми-
теті "‡здік ќаќпашы" аталымына
Н±ржан ¤тегеновты лайыќ кμрсе,
"‡здік ќорѓаушы" ж‰лдесін "Ќазаќ-
стан-Ќостанай" телеарнасыныњ
ойыншысы Єлішер Єбікенов жењіп
алды. "‡здік ойыншы" ж‰лдесін "Ќос-
танай тањы" газетініњ ойыншысы
Дулат Едірес иеленді. Жарысты
±йымдастырушылар аты аталѓан
турнир б±дан былай жыл сайын
дєст‰рлі т‰рде μткізіп т±руѓа уаѓда-
ласты.

Ќасќырбай
 ЌОЙШЫМАНОВ.

Суреттерді т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

ФФФФФутутутутутзалзалзалзалзал

ФФФФФутутутутутболболболболбол

ЕЕЕЕЕркін к‰ресркін к‰ресркін к‰ресркін к‰ресркін к‰рес

ГГГГГрек-рим к‰ресірек-рим к‰ресірек-рим к‰ресірек-рим к‰ресірек-рим к‰ресі

Бетті дайындаѓан
 Айбек КЄДІР¦ЛЫ
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"Дастарќанныњ" ќонаѓы

Бауыр шырын, бас тєтті,
Аѓайынмен ішкен ас тєтті.

ХАЛЫЌ НАЌЫЛЫ.

¦лттыќ таѓам – с¦лттыќ таѓам – с¦лттыќ таѓам – с¦лттыќ таѓам – с¦лттыќ таѓам – с‰‰‰‰‰збезбезбезбезбе
¤зге халыќтардыњ таѓамдарынан¤зге халыќтардыњ таѓамдарынан¤зге халыќтардыњ таѓамдарынан¤зге халыќтардыњ таѓамдарынан¤зге халыќтардыњ таѓамдарынан

ерекшеленетін ќазаќтыњ ±лттыќ ас мєзірлерініњерекшеленетін ќазаќтыњ ±лттыќ ас мєзірлерініњерекшеленетін ќазаќтыњ ±лттыќ ас мєзірлерініњерекшеленетін ќазаќтыњ ±лттыќ ас мєзірлерініњерекшеленетін ќазаќтыњ ±лттыќ ас мєзірлерініњ
бірі – с‰збе. Бір ќараѓанда, айранды с‰згенненбірі – с‰збе. Бір ќараѓанда, айранды с‰згенненбірі – с‰збе. Бір ќараѓанда, айранды с‰згенненбірі – с‰збе. Бір ќараѓанда, айранды с‰згенненбірі – с‰збе. Бір ќараѓанда, айранды с‰згеннен
алынатын сияќты кμрінетін астыњ б±л т‰ріналынатын сияќты кμрінетін астыњ б±л т‰ріналынатын сияќты кμрінетін астыњ б±л т‰ріналынатын сияќты кμрінетін астыњ б±л т‰ріналынатын сияќты кμрінетін астыњ б±л т‰рін
єзірлеу біз ойлаѓандай емес екен. Газетіміздіњєзірлеу біз ойлаѓандай емес екен. Газетіміздіњєзірлеу біз ойлаѓандай емес екен. Газетіміздіњєзірлеу біз ойлаѓандай емес екен. Газетіміздіњєзірлеу біз ойлаѓандай емес екен. Газетіміздіњ
б±л жолѓы ќонаѓы Ќамысты ауданы Ќарабатырб±л жолѓы ќонаѓы Ќамысты ауданы Ќарабатырб±л жолѓы ќонаѓы Ќамысты ауданы Ќарабатырб±л жолѓы ќонаѓы Ќамысты ауданы Ќарабатырб±л жолѓы ќонаѓы Ќамысты ауданы Ќарабатыр
ауылыныњ т±рѓыны Шємшаќызы Жазихан.ауылыныњ т±рѓыны Шємшаќызы Жазихан.ауылыныњ т±рѓыны Шємшаќызы Жазихан.ауылыныњ т±рѓыны Шємшаќызы Жазихан.ауылыныњ т±рѓыны Шємшаќызы Жазихан.
Кейіпкеріміз ±лттыќ таѓамымыз с‰збеніњ ќалайКейіпкеріміз ±лттыќ таѓамымыз с‰збеніњ ќалайКейіпкеріміз ±лттыќ таѓамымыз с‰збеніњ ќалайКейіпкеріміз ±лттыќ таѓамымыз с‰збеніњ ќалайКейіпкеріміз ±лттыќ таѓамымыз с‰збеніњ ќалай
дайындалатынын айтып береді.дайындалатынын айтып береді.дайындалатынын айтып береді.дайындалатынын айтып береді.дайындалатынын айтып береді.

– Ќазаќ халќы с‰збені саќталуы ±заќ єрі ‰сіп кет-
пейтін болѓандыќтан, ќысќы мезгілге даярлайды. С‰збе
тєбетті ашады, майды басады. Сол себепті оны сорпаѓа
ќосады. С‰збеніњ єзірленуі єр μњірде єрт‰рлі. Мен
μзімніњ с‰збе жасау тєжірибеммен бμлісейін:

– С‰збе малдыњ к‰здік‰нгі с‰тінен жасалады. Ќай-
маѓы алынбаѓан с‰тті алды-
мен пісіріп, одан айран ±йы-
тамыз. ¦йыѓан айранды 3-4
саѓаттан кейін жылыдай
мата дорбаѓа ќ±йып, оны
сары судан айырады. Бір
тєулікте айранныњ сары суы єбден аѓады да, ќою с‰збе дайын болады.
Содан кейін єркім оны ќалауынша т±здап, салќындатады. С‰збеніњ ба-
бында болуы бастапќыда айранды дер кезінде, яѓни жылыдай с‰зген-
нен.
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     Ш μ л і њ д і  б а с а т ы н ,Ш μ л і њ д і  б а с а т ы н ,Ш μ л і њ д і  б а с а т ы н ,Ш μ л і њ д і  б а с а т ы н ,Ш μ л і њ д і  б а с а т ы н ,
с а р а й ы њ д ы  а ш а т ы н . . .с а р а й ы њ д ы  а ш а т ы н . . .с а р а й ы њ д ы  а ш а т ы н . . .с а р а й ы њ д ы  а ш а т ы н . . .с а р а й ы њ д ы  а ш а т ы н . . .

Ш±бат – байтаќ даламызда ж‰здеген жылдар бойы кењШ±бат – байтаќ даламызда ж‰здеген жылдар бойы кењШ±бат – байтаќ даламызда ж‰здеген жылдар бойы кењШ±бат – байтаќ даламызда ж‰здеген жылдар бойы кењШ±бат – байтаќ даламызда ж‰здеген жылдар бойы кењ
тараѓан, кейінгі ±рпаќќа сол к‰йінде жеткен ±лттыќтараѓан, кейінгі ±рпаќќа сол к‰йінде жеткен ±лттыќтараѓан, кейінгі ±рпаќќа сол к‰йінде жеткен ±лттыќтараѓан, кейінгі ±рпаќќа сол к‰йінде жеткен ±лттыќтараѓан, кейінгі ±рпаќќа сол к‰йінде жеткен ±лттыќ
таѓамымыз. ¤њірімізде Ойсылќара т±ќымыныњ μнімінтаѓамымыз. ¤њірімізде Ойсылќара т±ќымыныњ μнімінтаѓамымыз. ¤њірімізде Ойсылќара т±ќымыныњ μнімінтаѓамымыз. ¤њірімізде Ойсылќара т±ќымыныњ μнімінтаѓамымыз. ¤њірімізде Ойсылќара т±ќымыныњ μнімін
ќысы-жазы ‰збей ішіп отырѓан шаруашылыќтарќысы-жазы ‰збей ішіп отырѓан шаруашылыќтарќысы-жазы ‰збей ішіп отырѓан шаруашылыќтарќысы-жазы ‰збей ішіп отырѓан шаруашылыќтарќысы-жазы ‰збей ішіп отырѓан шаруашылыќтар
саусаќпен санарлыќ. Т‰йе сауып, ш±бат ашытќансаусаќпен санарлыќ. Т‰йе сауып, ш±бат ашытќансаусаќпен санарлыќ. Т‰йе сауып, ш±бат ашытќансаусаќпен санарлыќ. Т‰йе сауып, ш±бат ашытќансаусаќпен санарлыќ. Т‰йе сауып, ш±бат ашытќан
елдімекенніњ бірі – Ќарабатыр. Осы ауылѓа іс-сапарѓаелдімекенніњ бірі – Ќарабатыр. Осы ауылѓа іс-сапарѓаелдімекенніњ бірі – Ќарабатыр. Осы ауылѓа іс-сапарѓаелдімекенніњ бірі – Ќарабатыр. Осы ауылѓа іс-сапарѓаелдімекенніњ бірі – Ќарабатыр. Осы ауылѓа іс-сапарѓа
барѓанымызда, бірнеше жыл ќатарынан ш±баттыњ дємінбарѓанымызда, бірнеше жыл ќатарынан ш±баттыњ дємінбарѓанымызда, бірнеше жыл ќатарынан ш±баттыњ дємінбарѓанымызда, бірнеше жыл ќатарынан ш±баттыњ дємінбарѓанымызда, бірнеше жыл ќатарынан ш±баттыњ дємін
келтірген сауыншы Орайхан Ќайсаќызы  ±лттыќ астыњкелтірген сауыншы Орайхан Ќайсаќызы  ±лттыќ астыњкелтірген сауыншы Орайхан Ќайсаќызы  ±лттыќ астыњкелтірген сауыншы Орайхан Ќайсаќызы  ±лттыќ астыњкелтірген сауыншы Орайхан Ќайсаќызы  ±лттыќ астыњ
єзірленуімен бμлісті.єзірленуімен бμлісті.єзірленуімен бμлісті.єзірленуімен бμлісті.єзірленуімен бμлісті.

– Т‰йе сауып, ш±бат ±стаѓаныма бес жыл болды. Бізде ќысы-
жазы осы таѓам ‰зілмейді. ¤зім сауамын, оны μзім ашытамын. Ќазір

кμктем уаќыты болѓандыќтан, інгенді
3-4 мезгіл сауамыз. Ал жазда желінді
жиі тартамыз. Ш±батты  ашыту тех-
нологиясы ќымызды ашытќаннан
оњай. ¤йткені, оны бір ќорландырып
алса, одан єрі ешќандай ашытќысыз
аши береді. Сауып алынѓан с‰тті
с‰зіп, оны жарты саѓаттай уаќыт ор-
таша 65°С шамасында ќыздырады,
сосын 30°С дейін салќындатады да, к‰біге ќ±йып, с‰тке μндірістік
ашытќыныњ 1 бμлігін ќ±яды. Ќоспаны жарты саѓаттай піспекпен пісіп,
3-4 саѓат ашу ‰шін ќояды. Оныњ ќоры осылай алынады. Тек ш±батты да
ќымыз секілді ауыќ-ауыќ пісіп отыру ќажет. Ал, кісіге ќ±йып берерде
ѓана шайќап-шайќап жіберсе, ол жаќсы араласып, кμпіршігі азаяды.
Ш±бат ќ±йылѓан ыдыстыњ тыѓынын алып немесе местіњ п±шпаѓын
шешіп, газын шыѓарып отыру керек. Єйтпесе ісінген мес тыѓынды ±шы-
рып жібереді.

Бата бердім, баќ тіледім,Бата бердім, баќ тіледім,Бата бердім, баќ тіледім,Бата бердім, баќ тіледім,Бата бердім, баќ тіледім,
Аќ дастарќан басына,Аќ дастарќан басына,Аќ дастарќан басына,Аќ дастарќан басына,Аќ дастарќан басына,
Я, ќ±дайым, шын тіледім,Я, ќ±дайым, шын тіледім,Я, ќ±дайым, шын тіледім,Я, ќ±дайым, шын тіледім,Я, ќ±дайым, шын тіледім,
Келсін деп меніњ ќасыма!Келсін деп меніњ ќасыма!Келсін деп меніњ ќасыма!Келсін деп меніњ ќасыма!Келсін деп меніњ ќасыма!
Кμњіліњ кμлдей болып,Кμњіліњ кμлдей болып,Кμњіліњ кμлдей болып,Кμњіліњ кμлдей болып,Кμњіліњ кμлдей болып,
Кμргеніњ т‰стей болып,Кμргеніњ т‰стей болып,Кμргеніњ т‰стей болып,Кμргеніњ т‰стей болып,Кμргеніњ т‰стей болып,
Ќыдыр ќонсын басыња!Ќыдыр ќонсын басыња!Ќыдыр ќонсын басыња!Ќыдыр ќонсын басыња!Ќыдыр ќонсын басыња!
Єумин.Єумин.Єумин.Єумин.Єумин.

* * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * *
Бізге тартќан басыњыз,Бізге тартќан басыњыз,Бізге тартќан басыњыз,Бізге тартќан басыњыз,Бізге тартќан басыњыз,
Дємді екен асыњыз.Дємді екен асыњыз.Дємді екен асыњыз.Дємді екен асыњыз.Дємді екен асыњыз.
¦рпаќтар боп μзгеше,¦рпаќтар боп μзгеше,¦рпаќтар боп μзгеше,¦рпаќтар боп μзгеше,¦рпаќтар боп μзгеше,
Сыйлы болсын басыњыз!Сыйлы болсын басыњыз!Сыйлы болсын басыњыз!Сыйлы болсын басыњыз!Сыйлы болсын басыњыз!
Домаласын μрге тасыњыз,Домаласын μрге тасыњыз,Домаласын μрге тасыњыз,Домаласын μрге тасыњыз,Домаласын μрге тасыњыз,
Иманды болып жасыњыз.Иманды болып жасыњыз.Иманды болып жасыњыз.Иманды болып жасыњыз.Иманды болып жасыњыз.
Кμре алмаушы, кертартпаКμре алмаушы, кертартпаКμре алмаушы, кертартпаКμре алмаушы, кертартпаКμре алмаушы, кертартпа
Ќ±м ќапсын д±шпан-ќасыњыз,Ќ±м ќапсын д±шпан-ќасыњыз,Ќ±м ќапсын д±шпан-ќасыњыз,Ќ±м ќапсын д±шпан-ќасыњыз,Ќ±м ќапсын д±шпан-ќасыњыз,
Ж‰зге жетсін жасыњыз,Ж‰зге жетсін жасыњыз,Ж‰зге жетсін жасыњыз,Ж‰зге жетсін жасыњыз,Ж‰зге жетсін жасыњыз,
Єумин!Єумин!Єумин!Єумин!Єумин!
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Сєнияныњ
тєттілері

Мына суреттегі Сєния Ермекбаеваныњ ќолынан
шыќќан тєттілері тіл ‰йіреді. Ол тек отбасына
ѓана пісіріп ќоймай, енді сатылымѓа да шыѓарып-
ты.

Сєния екі баланыњ анасы. Б‰гінде бала к‰тіміне байла-
нысты ‰йде отыр. ‡йде отырѓан жас келіншек ‰немі жаќын-
дарын тєттілерімен ќуантќанды ±натады. Ас‰йден шыќќан
тєтті иіс м±рынды жарады. Екі ±лы Н±ржалѓас пен Єлімѓа-
зы аналарыныњ ќасынан шыќпай айналшыќтап ж‰ргені.
Сєнияныњ дастарќанынан дєм татќандар торттарѓа тапсы-
рыс бере бастапты. Осылайша бірден-бірге тарап, ‰йге теле-
фон шалып, тапсырыс беретіндер кμбейді. Ал б±л дегеніміз
табыстыњ бір кμзі. Ќыруар аќша таппаса да, ‰йде отырѓан
жан ‰шін ењбегініњ нєпаќасы.

– Жалпы μзім ќыз к‰німнен торттарды пісіргенді ±ната-
тынмын. Т±рмыс ќ±рѓан соњ аспаздыќ μнерім μзіме кμмек
болды. Пысыќ келіншек атанып та ‰лгердім. Енді ойлап
отырсам осы μнерімді μзім баѓаламайды екенмін. Тортым-
ды ±натќандар тапсырыс беріп жатыр. ¤зім сондайда марќ-
айып ќаламын, – деп жымияды аспаз келіншек.

Сєнияныњ ендігі ойы келешекте тєттілер пісіретін шаѓын
наубайхана ашсам дейді. Кім білген б±л ‰лкен істіњ бастауы
болар.

Сєнияныњ торт рецептісі.
Ќажет заттар:
 ±н – 1,5 стаќан;
ќант – 2 стаќан;
ќаймаќ –  3 стаќан;
 ж±мыртќа–  4 дана;
 сірке суымен (уксус) сμндірілген ас содасы – 1,5 шай

ќасыќ;
 сары май – 20 г (табаѓа жаѓуѓа);
 какао – 1,5 ас ќасыќ.
1 ст. ќант пен ж±мыртќаны кμпіршітіп, 2 стаќан

ќаймаќ, ас содасын ќосамыз. Осы ќамырѓа ±н ќосып
екіге бμліп, біріне какао ќосамыз. Бірінші тμменгі
ќабатын пісіріп аламыз. Екінші бμлінген ќамырды
таѓы пісіреміз. Бізде екі дμњгелек к‰лше пайда
болады. Бір дμњгелек к‰лшеніњ ‰стіне
екіншісін т‰рліше кесіп, ќалѓан ќант
пен ќаймаќты араластырып єзірлен-
ген кремді жаѓа отырып, ор-
наластырамыз. ‡стіне шо-
коладты ерітіп ќ±ямыз.



15Тіл  мәдениеті дегеніміз сөзді дұрыс қолданып, сауаттылықтың, 
айқын ойлылық пен ізеттіліктің өнегесін көрсету.    
    М. БАЛАҚАЕВ.

6 мамыр  2015 жыл

Жіңішкелік белгісіне 
(ь) аяқталған және соңғы 
екі дауыссыздың арасында 
жіңішкелік белгі болса, сөз-
дерге қосымшалар буын үн-
дестігі бойынша жалғанады: 
вальс-вальсқа, фестиваль-фес-
тивальға.

Кль, брь, бль деген дауыс-
сыз дыбыс пен жіңішкелік 
белгісіне аяқталған сөздер-
ге және жіңішкелік белгісі-
не аяқталған бір буынды 
сөздерге қосымша әрдайым 
жіңішке жалғанады: бинокль-
ге, рольді, князьдік.

Сөз жіңішкелік (ь) бел-

гіге аяқталып, оған дауыс-
сыздан басталатын қосым-
ша жалғанса, жіңішкелік 
белгі сөзде жазылады: гас-
троль-ға, монастырь-дан, 
лагерь-де, т.б.

Сөз жіңішкелік белгіге 
аяқталып, оған дауысты-
дан басталатын қосымша 
жалғанса, жіңішкелік (ь) 
белгі сөзде жазылмайды: мо-
дель-і — моделі, лагерь-і — 
лагері, т.б.

Орыс тілі жұрнақтары 
жалғанғанда жіңішкелік бел-
гісі жазылатын л дыбысына 
аяқталған сөздерге қазақ 

тілі жұрнақтары жалғанған-
да, жіңішкелік белгісі жазыл-
майды: 

Материал-материаль -
ный-материалдық, феодал-
фео дальный-феодалдық.

Ал жұрнақтар жалған-
бай-ақ түбірдің өзінде л-дан 
кейін жіңішкелік белгісі ке-
летін сөздерде жіңішкелік 
белгісі сақталады: мораль-мо-
ральный-моральдық, аква-
рель-акварельные-акварельдік.

Анар Әлдикенова,
С.Мәуленов атындағы

гимназияның қазақ тілі 
мұғалімі.

Қазақ халқы ежелден-ақ жылдың әрбір мезгілін өзіне 
тән сөздерімен айтатыны белгілі. Мысалы, «Жаз шықты», 
«Күз келді», «Қыс түсті», «Көктем туды» деген тіркестер 
осыған дәлел. Осы қосарлы атау сөздердің әрқайсысының 
өзіне тән мағынасы бар. Осы арадағы «Көктем туды» де-
ген сөздер көктемгі кезде табиғаттағы күллі тіршіліктің 
қайтадан жаңаратынын нақты айқындап тұр емес пе? Ұл-
тымыздың тіліне, әдет-ғұрпына, салт-дәстүріне 
ерекше көңіл бөліп, үлкен жанашырлық та-
нытқан ғалым Сейіт Кенжеахметұлы «Ұлт-
тық әдет-ғұрыптың беймәлім 220 түрі» 
деген көпшілікке арналған көмекші оқу 
құралында «Наурыз — көктемнің басы. 
Халық «көктем туды» деп атайды, 
яғни «жақсы күн туды», «төл туды» 
деген ұғымды білдіреді» деп айқын 
атап көрсеткен болатын. Олай бол-
са, дұрысы «Көктем туды». 

Баяғыда Аюбай, Түлкібай, Итбай деген үш ағайын-

ды адам өмір сүріпті. 
Бұлардың отырған ауылы терең 

сайдың ішінде екен. Күндердің бір күнінд
е ағайынды 

ақсақалдар үйде әңг
іме-дүкен құрып отырады Бір кез-

де ауылдың иттері жабылып үріп, шулап қоя береді. 

Төрдегі ақсақалдард
ың бірі  келінге: «Шырағым, иттер 

неге үріп кетті, байқ
ап келші», — деп жұмсайды. Келін 

жүгіре басып далаға шықса, ауылдың арт жағында 

үлкен бір аю түлкіні қуалап ба
рады екен де, иттер 

соған үріпті. Келін: «Япыр-ау, мұның бәрі аталардың 

аты ғой, қалай айтсам
 екен», — деп қысыла ішке 

енеді. «Иә, балам, иттер нег
е үрді?» — деп сұрайды 

ақсақалдың бірі. Сасқалақтаға
н келін: «Ауыл сыртын-

дағы аршалы бетте атакем тәкем
ді қуып бара жатыр 

екен, осы ауылдағы жәкемдердің бәрі сол
арға қарай 

үріп жүр екен», — депті.

Мамыр қандай ай?
Күнтізбедегі осынау ай аты, яғни мамыр тоқшылық, 

семіру ұғымын білдіреді. Біз барлық малдың баласын төл 
деп атасақ, барлық құстардың балапандарының атауы — 
мамыр. Ай аты осы сөзден шыққан деген де пікір бар. 
«Мамыр — жыл құстарының балапаны» деп ғалым, про-
фессор С.Аманжолов та осы пікірді қостап, жазған.

Мамырда күн жылиды, жер бусанады, өсімдіктер құл-
пырады, мал төлдейді. Құстар 
ұя салып, балапанын өрбітеді. 
Мамырда  көктемгі егіс-дала 
жұмыстары қызады. Мал өріске 
шығып, қой қырқу, жылқы кү-
зеу, түйе жүндеу басталып, бие 
байланады, қымызмұрындық 

дәстүрі тойланады.

Сирек айтылатын 
сөздер

Нәрегей, нәментай – кішкентай, арзымай-

тын, болмашы. 

Негүмән – күмәнді, анық емес дегенді біл-

діреді. 
Оқап – шұқанақ, шұңқыр. 

Омпа – асықтың тұрысы.

Өтен – қотан, ауыл дегенді білдіреді.

Өндіршек – өңештің, кеңірдектің сы
рты, 

алқымның тұсы. 

Перенауыз – өткір тілді адам

Талматұс – әлсіз, осал тұс деген
ді білдіреді. 

Тарамыс – етік, кебіс, мәсі, тер
і тігуге арнап 

мал сіңірінен жасалатын талшық. 

Тәшір – бекіренің баласы.

Тығырық – түйенің мұрындығы шығып кет-

пес үшін ашалы ұшына былғарыдан, қайыстан 

ойып кигізіледі.

Өсімдік атаулары
Келіншекбоз – ковыль красивей-ший
Кемпіршөп – акантолимонКепсек – конрингия
Көксеңгір – лагозериопсисКөкшолақ – волосореберникКүйгенбас – кобрезия волосовиднаяКүйдіргі – волдырник
Күймесгүл – ясенец
Күнгелді– купальница
Күнсұлу – красноднев.

Қымызмұрындық 
дәстүрі
Қ а з а қ т ы ң 

т ұ р м ы с ы н д а 
қымызды әдет-
те көктемнен 
бастап күз -
ге дейін сауады. Осыған байланысты, 
халқымызда «қымызмұрындық» деп 
аталатын дәстүр болған. Қалыптасқан 
салт бойынша желіге құлын байлап, бие 
бауды майлаған соң үй иесі туған-туыс, 
көрші-қолаңдарын қонаққа шақырады. 
Алғашқы қымыз көпке бұйырсын деген 
тілекпен мол дастарқан жайып, ақсақал-
дарға бата жасатады. Қымызмұрын-
дықтың аяғы ойын-сауыққа ұласып, 
жиналған жұрт өлең айтып, ән салады. 

6 жасар 
және 60 жаста

Газет бетінен кейде 33 жасар адам, 
25 жасар жігіт деген тіркестерді кездес-

тіреміз. Қазақ «жасар» деген сөзді  балаға 
қатысты қолданады. Мысалы, алты жасар 
Алпамыс. Ең әрі кеткенде 16-17 жастағы  

жасөспірімді атайды. Одан үлкендерді жастағы, 
жасқа келген дейді. Мысалы, 45-тегі жігіт аға-
сы, 50-лерге келген әйел. «Толған», «келген», 

«алқымдаған», «келіп қалған», «жасаған» 
деген сөздер де әр түрлі жасқа қарай таңдап 

айтылады.Сондай-ақ қайтқан адамның 
«туғанына 70 жас толуына орай» деп 
жатады, бұл дұрыс емес, «туғанына 

70 жыл толуына орай» деген 
дұрыс. 

Бір затты, құбылысты өз атымен  тура 
атамай, басқаша атаумен атау тек табу-

мен ғана байланысты емес. Сөздің ұғымы 
дөрекілеу, қолайсыздау, көңілге тиетіндеу бо-
лып келген жағдайда  тілде бір сөз бір сөзбен 
алмастырыла береді.  Мұндай құбылыс тіл 
білімінде эвфемизм деп аталады. Эвфемизм 
сыпайыгершілік пен әдептілікке негізделеді. 
Қазақ тілінде эвфемизм тәсілімен сөз алмас-
тырудың мынадай жолдары бар:

1. Ауру аттары алмастырылады. Науқас 
адамның көзінше аурудың нақ өзін атамай, 
оның жеңілірек түрін айту дәстүрі бар. Мәсе-
лен, туберкулез немесе құрт ауру деудің орнына 
өкпе ауруы, рак немесе қылтамақ деудің орны-
на жаман ауру  деп алмастырып қолданады.

2. Адамның дене мүшесіндегі кем-кетік  
атаулары алмастырылады. Мәселен, саңырау, 
керең деген сөзді құлағының мүкісі бар, са-
раң естиді  деп алмастырып айта беруге 

болады.
3. Мағынасы айтушы мен тыңдаушыға 

бірдей соншама жағымсыз, дөрекі сөздер алма-
стырылады. Мысалы, қи, несеп, дайрақ, дәрет.

4. Үйлену мен тұрмыс құруға байланысты 
сөздер алмастырылады. Мысалы, тұрмыс құру, 
тұрмысқа шығу,  баласын аяқтандыру,т.б. сөзд-
ср үйленуге байланысты айтылады.

5. Қоғам өміріндегі адамдардың бір-бірінің 

жағымсыз қарым-қатынастарына қатысты сөз-
дер алмастырылады, Мысалы, аузы жеңіл, қо-
лының жымысқысы бар, қосып айтады,  ішінде 
бүкпесі бар дегендер сыпайылық мәнде айтыла-
ды. Эвфемизмдер ойды бейнелеп, көркем түрде 
жеткізудің негізгі бір тәсілі. Сондықтан алдағы 
уақытта да сан түрлі эвфемизмдер туып қалып-
тасатындығына ешбір шек келтіруге болмайды.

Гүлжауһар ИБРАЕВА,
№5 орта мектептің 

қазақ тілі мұғалімі.

Бетті дайындаған Мнаура Қабдрахметова.

ddd

ddd

Көктем «келді» ме,  
әлде «туды» ма? 

АҢЫЗ       

Аталардың аты

АЙ АТАУЫ

Қосымшалардың жазылуы

Эвфемизм дегеніміз не?



Бір дана бос құмыраны алып, таспен 
толтырады. Шәкірттерін жинап, оларға:

–  Құмыра толы ма? – деп сұрақ қояды. 
Шәкірттері:

– Иә, – деп жауап береді.
Дана бұршақ толы банканы алып, тү-

гелдей құмыраға құяды. Бұршақ тас ара-
сындағы бос жерді толтырды. Сонда дана:

– Енді толы ма? – деп сұрайды. Шәкірт-
тері бас изеді.

Бұл жолы дана құм толып тұрған қо-
рапты алып, құмыраға құйды. Құм бұршақ 
пен тас арасынан өтіп, бүкіл бос жерді 
толтыр ды. Дана шәкірттерінен тағы 
сұрап, «иә» деген жауап алды. Сонда дана 

суға толы кесені алып, құмыраға құйды. 
Шәкірттері мұны көріп, күлді.

Дана сонда былай дейді:
– Сендерге айтайын дегенім, құмыра – 

біздің өміріміз. Тас – өміріміздің басты бөлік-
тері: балалар, отбасы, достар, денсаулық. 
Бұршақ – бізге қуаныш сыйлайтын дүние, 
бірақ ең маңызды нәрсе емес, яғни үй, жұ-
мыс, көлік, бағалы заттар, т.б. Құм – кез 
келген адам өмірінде бар ұсақ-түйек нәрсе-
лер. Егер басында құмыраны құмға толтыр-
саңыз, бұршақ түгілі тасқа да орын қалмай-
ды. Өмірде де солай: ұсақ-түйекке уақыт 
жұмсасаң, бастысына уақытың жетпейді...

Уақыт туралы өсиет әңгіме
ҚАЗЫНА

Қадірім, қасиетім, елім менің!
Отаным – кең мекен, жерім менің.
Асқақтап, ән-жырымен тербетіп тек,
Жырына талай ақын кенелгенмін.

 Ақбота СӘРКЕНОВА,
Рыспай негізгі мектебінің 9-сынып оқушысы, 

«Жас тілші» үйірмесінің мүшесі.

Қостанай ауданы.

БАСТАУ

Отан

Рудный қаласында жалпы білім бе-
ретін пәндер бойынша  өткен ғылыми 
жобалар конкурсында №2 Қашар орта 
мектебінің 8-сынып оқушысы  Айда-
на Айболова «Қалдық қағаздың жаңа 
«өмірі»»  тақырыбында қорғаған     ғылы-
ми жобасы екінші орынды иеледі. Өзінің 
зерттеу жұмысында  жас ізденуші – қал-
дық қағаздардан әсем бұйымдар жасап, 
қазіргі заманымызға лайықты сапалы 
түр беріп, сәндік қолөнерді дамыту. Өз 
қолынан шыққан қайталанбас бірегей 
туындыларын заманауи үлгіде әшекей-
леуге тырысып, бүгінгі талғаммен ұштас-
тыру. Өзі қатарлас, қала берді мектептің 
өзге де оқушыларын жұмысының нәти-
желігіне сендіріп, үгіттеу арқылы пайдалы іске 
тарту. Айдананың осындай ойлардан серпін 
алған игі ізденіс тері нәтижесіз де емес. Оның 
жасаған бұйымдары мектепішілік, аудандық, 
қалалық шығармашылық сайыстарда жоғары 
бағаланып, биіктерден көрініп жүр. Айдана-
ның ғылыми жаңашылдығы және практикалық 
құндылығы бар жобасы жастардың келешекте 

іскерлігіне, үнемшілдікке баулуда айтарлықтай 
ықпал жасары анық. Шәкіртімнің қолға алған 
бастамасы табиғатты қорғауға деген ықыласы 
және өнерге деген қызығушылығы бар әрбір 
азаматтың жүрегінің түкпірінен орын алары 
сөзсіз.

Зоя ҚОЙТБАЕВА,
№2 Қашар орта мектебінің  

технология пәнінің  мұғалімі.                     

Жас ізденушінің жеңісі

«Қазақтың тілі соншалықты мол. Ләкін қа-
зақтың тіліменен қандай кітап болса да жазуға бо-
лады. Қазақ тілі мұншалықты жатық әм анық бо-
лар еді, егер де біздің қазақтар аңғарып, бөтен тіл 
араластырмастан ілгері бастырып сөйлесе», – деп 
Ыбырай Алтынсарин атамыз айтқанындай, ұлттың 
тірегі – тіл екенін һәм жеткізген. 

Қазіргі таңдағы бабалар өсиетін арқа тұтып, 
тіліміздің тазалығына мән беретін кімдер?! Қилы- 
күрмеуі көп заманда Ы. Алтынсарин атамыз қазақ 
даласында мектеп ашып, жас өрендерді «Кел,бала-
лар оқылық» – деп  қазақ жастарын оқу, білімге 

шақырды. Мұнысы, көзі ашық, көкірегі ояу жастарды өнер-білімге баулу. Яки, 
заманына қарай тазысы демекші, уақыт ұттыра тілдің сонша шорқақ болуын 
көздемесе керекті.

Тіл – ұлттың мақтанышы. Заманымыз баянды, таңымыз арайлана атқанда, нақ 
тіліміздің күрмелмеуіне, таза әрі анық жеткізуге асығайық. Елдің ертеңі – жастар 
қазақ тілінің құдіретін түсініп, салт-дәстүрімізді насихаттап, келер ұрпаққа ұтым-
ды сермейік. Тілдің жаны баянды болуы – тек біздің қолымызда.

Тоқсанбай ӘЛІМ,
«Қостанай таңы» газетінің жас тілшісі.

Қарасу ауданы.

Тіл – ұлттың тірегі
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Жас күнің – өнер іздеу, нақ дер шағың,
Халқыңның ойлай берші оңар жағын.
	 	 	 	 	 	 	 М.СЕРАЛИН.
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Он саусағынан 
өнер тамған...

«Мемлекетіміздің гүлдене түсуі өскелең ұрпақтың рухани байлығы 
мен мәдениеттілігін, еркін ойлау қабілетімен шығармашылығын қажет 
етеді. Сондықтан да жасөспірімдердің бойына әдемілік пен әсемдікті, 
эстетикалық талғамдарды сіңіру басты мақсат» дейді 3-сынып жетекшісі 
Әлима Дәулетова.

«Ою ойғанның ойы ұшқыр» дегендей сыныбына кірсеңіз, қолдан 
жасаған неше түрлі бұйымдар көздің жауын алады.  Әдемілігіне таң 
қаласыз. Оқушыларымен бірге мектепішілік, аудандық сайыста да жүл-
делі орындар алып, көзге түсіп келеді.  Биылғы жылы аудандық «Өрт 
қауіпсіздігіне»  арналып өткен айлықтың суреттер сайысында  бірінші 
орынды иеленді.  Сол секілді балалар шығармашылық үйі ұйымдастырған 
«Жаңа Қазақстан – жаңа әлемде» сәндік қолданбалы өнер сайысына 
қатысып, жүлделі орын алды. «Нұрлы жол» газеті  Ұлы Отан соғысының 
70 жылдық Жеңісіне арналған сайысқа мектептің біраз оқушыларының 
жұмысы жіберілді. Солардың ішінде ерекше көзге түскен жұмыстардың 
бірі 3 «А» сыныбының жұмысы болып тұр. 3 «А» сынып оқушыларының 
жұмысына көңілің ерекше шаттанып, ләззат аласың. Олардың шебер-
ліктеріне таң қалмау мүмкін емес, жұмыртқаның қабығынан, қағаздың 
түр-түрінен  және басқа да түрлі бұйымдардан жасалған заттарды көріп, 
таң қалмасқа шараң жоқ.  Әрине, бұл жерде сынып жетекшісінің ерекше 
талғамдығынан, шығармашылығынан тәжірибелі ұстаз екендігі көрініп 
тұр. Оқушылардың жан дүниесіне әдемілік пен сұлулықты, айналамыз-
дағы сұлулықты бағалауды үйрететін осындай ұстаздар көбейе берсе 
екен деймін.

Меруерт НҰРТАЗИНА,
№2 Ұзынкөл орта мектебі директорының  

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.
Ұзынкөл ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: ұстаз Әлима Дәулетованың жұмыстары.
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Халық даналығы.
6 мамыр  2015 жыл

Ашық аспан, күлген күн, 
тыныш өмір!

Неткен  баға жетпес, құн-
ды сөздер!

Биыл Ұлы Жеңістің 70 
жылдығы. Сонау 1941-ден 
дүйім жұртты дүркіреткен 
зұлым үннің тұншыққанына – 
70 жыл. Біреуді жетім, біреуді 
жесір еткен кеселге жетілеп 
жылдар өтсе де тарих беттері-
не жеті ғасырлық із тастаған 
бейбіт өмір үшін күрес – 20 
ғасырдың айықпас індеті. 

Бүгінгі келешегі кемел ұр-
пақ уытты соғыс дәмін сезбесе 
де тарихтағы тұнған дерекке 
қанық. Сол күннің куәгері 

болған, жеңіске ұмтылыс жо-
лында аянбаған батыр елдің 
ұрпағы. Қақаған қыста қар 
жамылып, мұз жастанған, 
үскірікке бетін тосып, аптап 
ыстыққа төзген қаһарман ұл 
Отан деген Ұлы сөздің оңай-
лықпен келмесін ұғындырды. 
Кеудесін оққа тосып, жалын 
құшты.

Елдік пен ерлікті ту еткен 
халқымыз азаттық жолын-
да аянбады. Ел болып, жер 
болып жұмыла күш көтерді. 
Бұғанасы қатпаған бала мен 
еңкейген кәріге дейін еңбек 
етті. Шайқастағы солдат үшін 
деп мезгілдің ыстық, суығына 
қарамастан тер төкті, қажыр-
лы еңбекпен жеңісті шыңда-
ды. Мылтықсыз майданның 
машақатын көрді. Ұрыс 
шебінде жаумен алысқан ба-
уырластарға жырмен өрнек 
өріп, жігерін қайрады.

Білектің ғана күші емес, 
рухани күш те қатар алысқан 
осынау күнде талай боздақ 

қыршыннан кетіп, соғыс да-
ласында жан құшты. Олар-
дың ерлік ісі бүгінгі ұрпақ 
санасында елім деп алысқан 
асыл бейне болып қалмақ. 
Тарихтың ақтарылған әр 
парақшасында мәңгілік қа-
шалған ұлы есімдер ешқашан 
ұмытылмайды. Бұл – ұрпақ 
алдындағы мәңгілік борыш, 
жазылған сіз бен біздің ортақ 
тарихымыз. 

Жеңіс күнін жақындатқан 
сол көктем мерекесі жыл-
дың әр мезгілінде аталып, 
кеудемізде елге деген сүйіс-
пеншілік арта берсін. Аға 
ұрпақтың өнеге ісін дәріп-
теп, азаттықтағы ұлы елдің 
тыныштығын сақтау бүгінгі 
ұрпақ бойындағы абыройлы 
міндет, құнды қазына.

Қырық бестің көктемі сый-
лаған Жеңіс ұраны ен далада 
мәңгілік шарықтап тұрғай!

ИӘ, СОҒЫСТЫҢ СОҢҒЫ 
КӨКТЕМІ!
Гүлмира ЖАНДАРБЕКОВА.

Жеңіс ұраны 
 шарықтасын!

Жер бетінде бейбітшілік орнады,
Әр баланың бақыты, көп арманы.
 70 жылдық тарихы бар соғыстың
 Болмасыншы енді қайта зардабы.

Мақтанамын атамды айтып үнемі,
Өйткені ол ардагердің бірі еді.
Жауды жеңіп тыныштықты қорғауда
Батырлықты көрсете алды бір өзі.

Сол соғыста айырылды бір қолдан,
Өкінбеді,  жарты жаны жоғына
Әңгімесін айтқан кезде атамның
Ерлігіне қызығамын мақтана.

Ата-баба адалдыққа үйретті,
Отан қорғау – ер адамның міндеті
Еліміздің ашық болып аспаны,
Ардагерлер аман болсын құрметті!

Әлібек АХАТОВ,
Ы.Алтынсарин атындағы орта 
мектебінің 5-сынып оқушысы.

Торғай селосы, 
Жанкелдин 
ауданы.

Ардагерлерге арнау 
Ұлы Отан соғысына қатынасқан атам Кішібайұлы Қабажайға және 

барлық ардагерлерге арнаймын

ЖАС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ

Сөзі.  Бакыткерей Ысқақовтікі  
Әні.  Б. Мұқашевтікі

қаншама  жылдар, 
қаншама  ғасыр  өтсе де,
қаншама  көктем 
жайнатып  жерді  кетсе де.
қаншама  жаңбыр 
селдетіп  суын  төксе де,
Тарихқа  түскен 
керемет  күндер  жетсе де.

қ-сы :
Жеңістің  күні, 
Өзіңдей  бәрі  бола алмас.
Өмірге  мынау 
іздерін  сендей  сала алмас.
тоғызыншы  май 
ғажайып  күн  ғой замандас,
Жеңістің  күні 
Өзіңдей  бәрі  бола алмас.

үйімде  соңғы 
білтесі  шамның  жанғанда,
көз  жасы 
көл  боп  үміттің 
белі  талғанда.
бәрінде  соның 
ұмытты  халқым  жалғанда,
бақыттың  құсы 
шаңырығына қонғанда.

қ-сы:

бақытты  жеңіс, 
бақытқа  елді  бастады,
Отанға  төнген 
қайғыны  жұлып  тастады.
Оранып  шуақ  
көңілдің  мөлдір  аспаны,
қуаныш  күлкі 
салют  қып  сонда шашқаны.

қ-сы :

ЖЕҢіСтіҢ  КҮНі

6 мамыр  күні  орыс  драма  театрында осы  ән  орындалады.

Зеңбірек пенен катюша үні,
Уралаған дауыс айдала.
Төгілді қаны, қиылды жаны,
Қаншама боздақ майданда.

Пулемет сепкен, 
  қоршалған шептен,
Ерлікпен бұзды қиынды.
Оққа да ұшқан, 
    ақ қарды құшқан
Қаншама өмір қиылды.

Жалғызын іздеп, 
    ботам деп боздап,
Аңырады қанша анасы.
Соғыстан қайтқан 
    солдаттан сұрар
Әкесін іздеп баласы.

Қара бұлт пенен 
      қара мұң басқан,
Сұм соғыстың кесірі.

Өсіріп ұлын жеткізді бүгін
Кешегі солдат жесірі.

Өзбек пен қазақ, 
      армьян, орыс,
Қаншама ұлттар 
  тоғыстың.
Қадірі де бір, қабірі де бір,
Батыр ұлдары ол 
  соғыстың.

Жарқырап атқан 
           арайлы ақ таң,
Қуаныш, бақыт ел үшін.
Олар үшін нақ, 
    бізге берген бақ
Жасай бер, жаса, Жеңіс күн!

Болат МОЛДАШҰЛЫ,

ақын-сазгер.

Жеңіс туралы  
баллада
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Тањертењ оянѓанда: 07:00.
Бес минуттан соњ саѓа-

тыња ќарасањ: 08:30
Ж±мыста  отырѓанда:

09:30.
Бес минут μтті-ау деп са-

ѓатыња ќарасањ: 09:30

Балам,сабаќтарыњ ќалай?
– Жаќсы єке, б‰гін химиядан

жарылѓыш зат жасап ‰йрендік.
– Д±рыс, ертењ ќандай сабаќ

болады?
– Сабаќ болмайды.
– Неге?
– Мектеп жоќ.

М±ѓалім оќушыѓа:
– Сен ‰шін ‰й тапсырмасын

неге єкењ орындайды?

– Шешемніњ ќолы тимейді.

М±ѓалім оќушысын таќтаѓа
шаќырады да:

– Мен Шыѓайбайѓа бір алма
беремін де, оны тμрт балаѓа
бμліп беруін с±раймын. Сонда єр
балаѓа ќандай бμлік тиеді?

– Ешќандай.
– Отыр, екі. Математиканы

білмейсіњ.
– Ал сіз Шыѓайбайды білмейді

екенсіз.

Бірде  єйелі  мен  к‰йеуі  ќор-
ќынышты кино кμріп отыра-
ды. Бір кезде экранѓа т‰рі ќор-
ќынышты адам шыѓа келеді.
Шошынѓан єйелі "мама" десе
к‰йеуі: "иє, аздап ±ќсайды

РУХАНИ ЄЛЕМ:
Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?

Ілияс Омаров атындаѓы Ќостанай облыстыќ ќазаќ
драма театрыныњ 2015 жылдыњ мамыр айыныњ

репертуарлыќ жоспары

Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: репертуарлыќ жоспарда μзгеріс-
тер болуы  м‰мкін.

Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефондары арќылы білулері-
њізге болады.

К‰нi
4
5

6

8

9
10-25
11-26

15
27

29

30

Ќойылымныњ аты
Б.Жєкиев "Єке таѓдыры" (трагедия)
Е.Тμлеубай "Ер С±лтан"  (трагедия)
С±лтан Баймаѓанбет±лыныњ 95 жылдыѓы
Е.Тμлеубай "Ер С±лтан" (трагедия)
С±лтан Баймаѓанбет±лыныњ 95 жылдыѓы
Е.Тμлеубай "Ер С±лтан" (трагедия)
С±лтан Баймаѓанбет±лыныњ 95 жылдыѓы
Б.Жєкиев " Єке таѓдыры" (трагедия)
Ќостанай облысы бойынша гастрольдік сапар
Ш.Айтматов " Бетпе бет" спектаклініњ премьерасы-
на дайындыќ
Єлфия Орманшинаныњ шыѓармашылыќ кеші
Ш.Айтматов "Бетпе бет" спектаклініњ премьерасына
кμркемдік кењеске ішкі тапсырыс
                                  Премьера
Ш.Айтматов "Бетпе бет"  трагедия
                                  Премьера
Ш.Айтматов "Бетпе бет"  трагедия

Уаќыты
18:30
16:00

18:30

17:00

17:00

15:00

18:30

17:00

Спектакльде Кењес
Одаѓыныњ Батыры С±л-
тан  Баймаѓамбетовтіњ
жастыќ шаѓы, μжеттігі, ба-
тылдыѓы, адалдыѓы, алѓа-
шќы кіршіксіз махаббаты,
соѓыс алдындаѓы ауыл
μмірі, т±рмысы, мылтыќ-
сыз майдан, жеке адамѓа
табынушылыќ кμрініс та-
пќан.

Ќойылым кμрермен ру-
хын кμтеріп, Отанс‰й-
гіштікке, адалдыќќа, адам-
гершілікке ‰ндейді

 Ќостанай облыстыќ орыс драма
театрыныњ репертуарлыќ жоспары

"Ер С±лтан"

№
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

18

 Ќойылымдар
"Не хочу быть собакой" по мотивам нар.сказок
"Воспитание крутых" И.Чернышев
"Вспомнить всех поименно"
(труженикам тыла посвящается)
"Вспомнить всех поименно"
(труженикам тыла посвящается)
"Не хочу быть собакой" по мотивам нар.сказок
"Вспомнить всех поименно"
(труженикам тыла посвящается)
"Вспомнить всех поименно"
(труженикам тыла посвящается)
"Не покидай меня" А. Дударев
(драматическая баллада)
С. Астраханцев "Фенька"
"Под небом Парижа" Ж.Шевре (драма)
"Воспитание крутых" И.Чернышев
"Осторожно женщины!" А. Курейчик (комедия)
"Не покидай меня" А. Дударев
(драматическая баллада)
"Не делайте друг другу больно"
Б. Жакиев (трагикомедия)
"Как Кощей женился" Ю. Боганов
"Цена престижа" Э.Олби (драма)
"Сашенька и медведь" по мотивам нар. сказок
 "Ходят слухи" М. Зуев (комедия)
"Леди Макбет Мценского уезда" Н. Лесков
(драма)
"И день...И ночь" Э.Шмитт (драма)
"Примадонны" К. Людвиг (комедия)
"Лучший папа" В. Орлов
"Лермонт-off" сценическая композиция
С. Астраханцев "Фенька"
"Инь и Ян" Б. Акунин иронический детектив)

Уаќыты
02.05. 12.00.
03.05. 12.00.
06.05. 18.00.

08.05. 18.30.

10.05.
12.00. 17.00.
13.05. 18.00.

14.05. 18.00.
15.05. 18.30.
16.05.
12.00. 17.00.
17.05.
12.00. 17.00.
20.05. 18.00.
21.05. 18.00.
22.05. 18.30.

23.05.
12.00. 17.00.
24.05.
12.00. 17.00.
27.05. 18.00.

28.05. 18.00.
29.05. 18.30.
30.05.
12.00. 17.00.
31.05.
12.00. 17.00.

Сμзж±мбаќСμзж±мбаќСμзж±мбаќСμзж±мбаќСμзж±мбаќ

 "Тілден артыќ ќазына жоќ"

Кμлденењінен:
1. Ќазаќ тілі ќандай тілдер

тобына жатады?
2. Тілден артыќ ...... жоќ.
3. ¤нер алды - ....... тіл.
4. Кμп тіл білу - μмірдіњ ......
5. Кμп тіл білетін адам?
6. Білімділіктіњ басты

факторы - ана тілін .....
7. Тіл жоќ жерде, ±лт ......
Тігінен:
1. Денсаулыќ кепілі - ......

екен" депті.

Ќыздары тастап кеткен
жiгiттердiњ ѓаламтор параќ-
шасында  "любви достойна
только мать" деп т±рады екен!

Б‰гін ‰йде интернет болмай
2 саѓат ‰йдегілермен шєй
іштік, сμйлестік, к‰лдік, жалпы
жаќсы адамдар екен...

Баласы анасына:
– Біздіњ апайды адам

т‰сінбейді...
– Неге?
– Кеше ол "алтыѓа тμрт ќос-

ќанда он болады" деп алып,
б‰гін "жетіге ‰ш ќосќанда он
болады" дейді.

 Ќойылымныњ басталуы : сєрсенбі, бейсенбі – 18.00, ж±ма
– 18.30.

Сенбі, жексенбі –17.00.  Балаларѓа – 12.00.
Касса 11.00 -ден 18.00-ге  дейінгі аралыќта ж±мыс істейді.
 54-78 -34, 54-76-24  телефондарына  хабарласуѓа болады.
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Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген
ќайраткері, ЌР Президенті сый-
лыѓыныњ лауреаты, журналист-
жазушы Ќайсар ќажы Єлімніњ
осылай аталѓан кітабында ("Фо-
лиант" баспасы, Астана, 2015 ж.)
Мекке, Мєдинаѓа жасаѓан  сапа-
ры (07-29.10.2013 жыл)  туралы
баяндалады.

Автордыњ жалпы имандылыќ
ќ±ндылыќтарына негізделген
ой-пайымы, маќсат-ањсары,
кμрген-білгені, т‰йсік-т‰йгені,
сезім-сыры – кітаптыњ алтын
арќауына айналѓан.

Б±л кітаптыњ жазылу сырын
автор Алѓысμз ретінде берілген
"Ж‰рек сμзі" немесе жолай жо-
ѓалѓан ж‰гімніњ Алланыњ
ќ±діретімен ќолыма т±тастай
табысталѓаны туралы" деген
ањдатпасында  айќындап, т‰сін-
діріп μтеді.  Астана єуежайында
ж‰гініњ бір бμлігі ѓана ќолына

КІТАП ЄЛЕМІНДЕ

Сєлім
   МЕЊДІБАЙ

 "Мекке, Мєдинам меніњ!"

тиеді... Екінші бумасы жоќ боп
шыѓады. Сол ж‰гінде – Ќ±ран-
ныњ сувенирлік кітаптары,
Ќаѓба бейнеленген кілемшелер,
жайнамаздар, тасбихтар секілді

сый-сияпаттары  бар болатын.
Сондай-аќ жанын μксіткені –
ыќтияттап ж‰ргізген к‰нделік-
ќолжазбасы да сол ќапшыќтыњ
ішінде ќалѓан еді...

"Сол к‰нделік-ќолжазбам
ќайтпаѓанда, б±л кітабым –
ќажылыќ пайымым ќалай жазы-
лар еді деп, к‰њіреніп, іле тєубе-
ме келемін! Жазылар-ау, біраќ
ізін суытпай дєптеріме т‰рткен
деректердіњ дєлме-дєлдігі, тула-
ѓан сезім ±шќыны, имандылыќ
иірімі, тазарѓан ж‰рек сμзі, бєрі-
бєрі айна ќатесіз сол к‰йінде тіл
±шына оралар ма еді, оралмас па
еді..." – деген ќаламгердіњ  са-
баѓа т‰сірген сμзі оќырманды да
ауыр ойлардан арылтып алѓан-
дай єсер етері аныќ.

Сонымен, жаќсы кітап μмірге
келіпті. "Мекке", "Мєдина"
бμлімдерінен т±ратын ќажылыќ
сапардыњ  єр к‰ні ж‰рекжарды
имандылыќ иірімдеріне толы
екен.  Мазм±ны суреттермен
байытыла т‰скендей.

     Тєрбие басы – тіл.
                                М.ЌАШЌАРИ.



196 мамыр 2015 жыл

¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы
ќарсањында μњірдегі ардагерлерді
бірыњѓай ордендермен жєне
медальдармен марапаттау басталѓан
болатын. Єулиекμл ауданыныњ єкімі
А.Балѓарин Ќ±см±рын  кентіндегі 53
соѓыс ардагерлері мен тыл
ењбеккерлеріне мерейтойлыќ медальдар
табыс етті.

– Кезінде ¦лы Отан соѓысына аттанѓан 7026
єулиекμлдіктіњ тμрт ж‰зге жуыѓы ќ±см±рындыќ
болѓан екен. Сол жеті мыњнан астам адамныњ
екі мыњы ѓана елге аман-сау оралѓан кμрінеді. Ар-
дагерлер, соѓысќа ќатысќан жауынгерлер, тылда
ењбек еткен аталарымыз бен єжелеріміз фашизм-
ге ќарсы ќайтпас ќайсарлыќпен к‰ресе білді жєне
жењді. Сондыќтан, ¦лы Жењісті алып берген ол
кісілердіњ ерлігін б‰гінгі ±рпаќ ±мытпауы керек. Сол
себепті де майдангерлер туралы айтылѓан есте-
ліктерді тыњдай ж‰ріп, оларѓа єрќашан таѓзым ету,
ќ±рметтеу – біздіњ парызымыз, – дейді аудан єкімі

Ардагерлер марапатталды

А.Балѓарин.
Іс-шараѓа арнайы шаќырылѓан ардагерлер де

соѓыс жылдарындаѓы бар ауыртпашылыќты ес-
теріне ала отырып, егемен еліміздіњ одан єрі г‰лде-
нуін жєне ашыќ аспан астында бейбіт μмір кешу
баќытын тіледі. Сондай-аќ, осы к‰ні м±ндай мара-
патќа Новонежин ауылындаѓы 42 соѓыс жєне
ењбек ардагері де ие болды.

Єулиекμл ауданы.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓына орай "Н±р Отан"
партиясыныњ "Ардагерлерді ардаќтайыќ"
жобасы аясында Kaharman.kz. сайты іске
ќосылды.

Интернет порталда республиканыњ єр аймаѓындаѓы
майдангерлердіњ лебіздері, отты жылдардыњ тарихы,
м±раѓат ќ±жаттары, соѓыс жылдарындаѓы єндер саќтал-
ѓан. Аталмыш сайттыњ материалдарын ±ялы телефон-
ныњ кμмегімен онлайн режимде оќуѓа болады.

– ¦лы Отан соѓысына ќатысты мєліметтер єрт‰рлі руб-
рикаларѓа сай топтастырылѓан. Сол уаќыттаѓы єндерді
тыњдап, ардагерлердіњ твит-блогтарын да оќуѓа м‰мкіндік
бар. Жењістіњ 70 жылдыѓына арналѓан видеороликтер де
орналасќан, – деді "Н±р Отан" партиясы ЌОФ кењесшісі
Абылай Кєкенов.

СУРЕТТЕ: сайттыњ таныстырылымынан кμрініс.

Ќаћармандардыњ ќ±рметіне

Жаса, жењімпаз!
Жергілікті μнерпаздар мен облыстыќ делегация мінген ав-

токμліктер вокзал мањына тоќтады. Біркелкі форма киген арда-
герлердіњ ж‰здері бал-б±л жанады. Таѓдырлас замандастар бір-

бірімен кμрісіп, μзара єњгімелесіп жатты. Мінекей, олар Жењістіњ
жетпісінші кμктеміне кує болып отыр. Ќандай баќыт десењізші. Б±л
кμктемге, бейбітшілік кμктеміне жеткен де, жетпеген де арманда.

– Сіздер Елорда тμрінде болатын мерекелік шеруге ќатысасыз-
дар. М±ндай ерекше ќ±рметке ие болып отырѓан єрќайсыњызды
ќ±ттыќтаймын. Біз сіздермен маќтанамыз, – деді облыс єкімі
Н±ралы Садуаќасов.

Б‰гінде облыс аумаѓында 338 ардагер бар. Соныњ он жетісі мере-
келік шеруге ќатысып, Елбасы Н.Є.Назарбаевпен кездесу ќ±рметіне
ие болды. Иє, майдангерлерге ќандай ќ±рмет білдірсек те орынды.
Себебі, олар от пен оќтыњ ортасынан аман келген ќас батырлар. Осы
аталѓан он жеті батырдыњ бірі – Єбілжан Н±рмаѓанбетов. Тоќсан жас-
таѓы ардагер Астанадаѓы шеруге екінші мєрте ќатысќалы отыр. Аќса-
ќалды балалары мен келіндері аќ жол тілеп шыѓарып салды.

– Мен сіздерге ќарап тањ ќаламын. Ќаншама уаќыт μтсе де
сіздердіњ діндеріњіз берік, ділдеріњіз мыќты. Ќ±рыштан ќ±йылѓан
адам сияќтысыздар. Сіздердіњ бойларыњыздаѓы беріктік, тектілік
Совет Одаѓына ¦лы Жењісті сыйлады. Сіздер б‰кіл Еуропа жерін
фашистерден азат еттіњіздер. Сондыќтан да сіздердіњ ењбектеріњіз
ешќашан ±мытылмайды, – деді Ќостанай облыстыќ ардагерлер ке-
њесініњ тμраѓасы Кенжебек Укин.

Иє, батыр бабалар сыйлаѓан бейбітшілікті балаларыныњ баѓала-
ѓаны д±рыс. Ерж‰рек ерлердіњ есімдері де ерлік істері де ±мытыл-
мауы керек... ¦мытылмайды да.

Салтанатты іс-шарадан соњ жењімпаз жауынгерлер мінген ж‰рдек
поезд Елорданы бетке алды. Сєт сапар, арда ерлер, ардагерлер!

Ардагерді ардаќтап...
Ќостанай-Торѓай ж±ртшылыѓы ¦лы Отан со-

ѓысыныњ ардагері, белгілі айтыс аќыны Ѓали
Єбішевті жаќсы біледі. Ол жорыќ жолдарымен
Мєскеуден Берлинге дейін жеткен жењімпаз
жауынгер. Бейбіт μмірде ауыл шаруашылыѓы
μндірісін дамытуѓа хал-ќадірінше ‰лес ќосќан
жан. Ал рухани салада ол ќалдырѓан із к‰ні б‰гінге
дейін сайрап жатыр. Сондыќтан да болар арда-
гердіњ ќызы Раушан мен немересі Ербол ќ±рас-
тырып, жарыќќа шыѓарѓан, єдемі безендіріліп,
ж‰йеленген «Ѓ±мыр ѓибраттары» атты кітап оќыр-
манын бірден баурап алады.

Туынды алты тараудан  т±рады. Онда май-
дангердіњ ѓибратты ѓ±мыры, елініњ ыќылас-пейілі,
айтыстары мен μлењдері, отбасына ќатысты ес-
теліктер мен айшыќты суреттер  бар.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыќ мерейтойы ќарсањында жарыќ кμрген б±л
кітап ардагерді ардаќтаудыњ тамаша ‰лгісі.

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

Ќымбат
  ДОСЖАНОВА

КІТАП ЄЛЕМІНДЕ

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

Ерлікке ескерткіш

Ќостанайдаѓы "Шапаќ" баспасынан зањгер-
ќаламгер Ѓалихан Мєулетовтыњ ¦лы Жењістіњ
70 жылдыѓына арналѓан "Ер есімі – Ел есінде"
атты кітабы жарыќ кμрді. Онда автордыњ соњѓы
кезде жазѓан майдангерлер мен тыл ењбек-
керлеріне арналѓан очерктері мен деректі
єњгімелері, ой-толѓамдары топтастырылѓан.

Кітаптаѓы Кењес Одаѓыныњ Батыры Естай
Есжанов, полковник Павел Даценко, Ауѓан
елініњ батыры Єбдіѓапар Мирманов, ќатар-
даѓы жауынгер Ж±маѓали К‰дес±лы, ±стаз
Мырзахмет Шайхин жєне басќа белгілі т±лѓа-
лар туралы туындылар кезінде осы "Ќоста-
най тањы" газетінде жарияланып, оќырмандар-
дан μз баѓасын алѓан болатын.

Жинаќтаѓы басќа да туындылар б±дан б±рын да бірнеше кітап шыѓар-
ѓан автордыњ соны ізденісініњ жемісі.

Єттењ, д‰ние-ай десењші!.. Ке-
шегі з±лмат к‰нде елін жаудан
ќорѓап, Отан ‰шін жанын пида
еткен єкелеріміз ќазір арамыз-
дан сиреп барады. "Ќостанай
тањы" газеті жаќсы бастама
кμтеріп, Жењістіњ 70 жылдыѓына
орай ардагер ата-апаларымыз-
дыњ ерен ењбегін келешек
±рпаќќа насихаттауда. Басылым-
ныњ єр нμмірінде ¦ОС-на ќатыс-
ќан жауынгерлердіњ таѓдыры,
ѓ±мыр баяны туралы ќаншама
очерктер жарияланып, с‰йсіне
оќыдыќ. Біз де сол т±рѓыдан
ќалам тартып, аѓайынды Сады-
ќовтар – єкеміз Ысќаќ пен оныњ
інісі Ємірхамза туралы єњгімеле-
генді жμн кμрдік.

Єкем Ысќаќ Садыќов 1910
жылы Аманкелді ауданында
д‰ниеге келген. Анамыз Бєкен-
мен ќ±рдас еді. Екеуі 1930 жыл-
дардыњ орта т±сында отау ќ±рып,
бейбіт ѓ±мыр кешіп жатќанда,
т±тќиылдан екінші д‰ниеж‰зілік
соѓыстыњ оты т±танып, єкеміз
1940 жылы Кењес єскері ќатары-
на алынып, 341 атќыштар
полкініњ ќ±рамында ќатардаѓы
жауынгер бола ж‰ріп, 1942 жылы
Украина жерінде ќанќ±йлы соѓы-
стан жараланып елге келеді. ‡ш-
тμрт айдан кейін жараќаты жазы-
лып, μз еркімен ќайтадан єскер-
ге аттанады. Сол кеткеннен 1945
жылы жењіспен оралады.

¤зінен 8 жас кіші інісі Ємірхам-
за да б±ѓанасы ќатќан шаќта
аѓасыныњ соњынан 1941 жылы

Ќос єке – ќос жауынгер
майданѓа шаќырылып,
1943 жылы із-т‰ссіз жоѓала-
ды.

"Ешкім де ±мытылмайды,
ешкім де ±мыт ќалмайды"
деген ±ранмен ашылѓан
"ОБД Мемориал" аќпарат-
тыќ сайтында (http://obd-
m e m o r i a l . r u / h t m l /
info.htm?id=72872809-ав-
тор) Ємірхамза Садыќов
жайында деректіњ табылѓа-
нын ќуанышпен айта кету-
ге болады. Б±л сайтта соѓыс
жылдарында ізім-ќайым
жоѓалып кеткен кμптеген
жауынгерлердіњ тізімдері
бар.

Ал, енді єкеміз Ысќаќ
жайына оралсаќ, ол 1945
жылы елге оралысымен
колхозда бригадир, Байм±-
рат, Бестам бμлімшелерінде мал
бордаќылау фермасыныњ мењге-
рушісі, бμлімше бастыѓы, шопан
болып ењбек етеді. Ол арасынан
ќыл μтпеген жан досы Єуезхан
Наќанов екеуі соѓыстан кейінгі
жылдардаѓы колхоз, совхоз жа-
њартудыњ белортасында ж‰реді.
Ел-ж±рты екеуініњ достыѓын, ту-
ѓан жеріне жасаѓан адал ењбегін
єлі к‰нге дейін єњгіме ќылады.
Ауыл ж±рты єкемді ќатты ќ±рмет-
тейтін. "Ауылымыздыњ данагμйі"
деп ќадір т±татын. Зейнетке
шыќса да ќолы ќалт етпей, ата-
лы-баталы сμзін арнап, кейінгі
жастарѓа аќыл-кењесін жиі айтып
отыратын. Анамыз Бєкен екеуі

т±п-тура 60 жыл отасып, ќасиетті
Рамазан айында бірініњ соњынан
бірі баќилыќ болады. Ерлі-зайып-
ты жандардыњ бір-біріне деген
адал махаббатын, шексіз сезімін
кμрші-кμлем ылѓи да єњгіме
ететін...

Міне, б‰гін Жењіс к‰ні ќарса-
њында Отан ‰шін от кешіп, біреуі
еліне аман-сау оралып, кейінгісі
соѓыстан ќайтпаѓан ќос єкеміз –
ќос жауынгер Ысќаќ пен
Ємірхамза жайында азын-аулаќ
осылай ой т‰йдік.

Єсия Ысќаќќызы,
М±рат Ысќаќ±лы,

зейнеткерлер.
Ќостанай ќаласы.

1-бет

Руслан
     ЄЛКЕЕВ

Майданнан келген хаттар

¤њірде жыл басынан бері "70 игілікті іс" атты
патриоттыќ марафоны ±йымдастырылып келеді.

Аталмыш акция аясында, яѓни ¦лы Жењістіњ мерейтойы ќарса-
њында Сарыкμл колледжініњ белсенді студенттері "Майданнан кел-
ген хаттар" атты патриоттыќ акцияѓа ќатысты.

Орталыќ алањѓа жиналѓан жастар майданнан келген ‰шбу хаттар-
ды сарыкμлдіктерге таратты. Онда бізге бейбіт μмір сыйлаѓан ¦лы
Отан соѓысыныњ ќатысушылары, олардыњ μмірінен алынѓан есте-
ліктер жєне солдаттардыњ ерен ерліктері туралы жазылѓан.

Жалпы, м±ны  ±йымдастырушылар, яѓни т±рѓындарѓа табыстаѓан
хаттарды майданнан келген хаттардыњ ‰лгісі ретінде жасаѓан. Бєрінен
де б±л μскелењ ±рпаќ ‰шін μнегелі іс болды.

 Сарыкμл ауданы.

ЖЕЊІСКЕ – 70 ЖЫЛ



206 мамыр 2015 жыл

Капитуляция

1945 жыл. 1 мамыр. Саѓат 3.50-де
8-армияныњ  командалыќ  пунктіне  герман
ќ±рлыќтаѓы  єскерлері бас штабыныњ
бастыѓы  генерал  Кребс жеткізіледі.
Ол μзініњ Ќызыл Армияныњ  Жоѓарѓы  Бас
Ќолбасшысымен  келісім туралы келіссμз
ж‰ргізу ‰шін тікелей байланыс жасауѓа
μкілеттігі  туралы  мєлімдейді. Жєне ол
Гитлердіњ  μзін-μзі μлтіргенін  айтады.

Кребстіњ сμзіне  ќараѓанда, оќиѓа
30 сєуір  15 саѓат  50 минутта  бол-
ѓан. Кребстіњ  ќолында  Геббельстіњ
біздіњ  Жоѓарѓы  Бас Ќолбасшыѓа  жаз-
ѓан хаты бар екен. Онда былай делін-
ген: "Д‰ниеден μткен фюрердіњ μсие-
тіне  сєйкес біз генерал Кребске  мы-
наларѓа  μкілеттік береміз.  Кењес ха-
лќыныњ  кμсеміне  б‰гін 15 саѓат 50
минутта фюрердіњ  μмірден μз еркі-
мен μткенін хабарлаймыз.  ¤зініњ
зањды  ќ±ќыѓын  пайдаланып, фюрер
б‰кіл билікті  μзініњ  ќалдырѓан  μсиеті
бойынша Дёницке,  маѓан жєне Бор-
манѓа  берді. Мен Борманѓа кењес
халќыныњ  кμсемімен байланыс  орна-
туѓа  уєкілеттік  бердім.  Б±л байла-
ныс  аса ірі  шыѓын шеккен  держава-
лар  арасында бейбіт  келісім  ж‰ргізу-
ге  ќажет.  Геббельс".

Геббельстіњ хатына  Гитлердіњ  жања
империялыќ ‰кімет м‰шелері  жμніндегі
тізімі бар μсиеті  ќоса  тіркеліпті. Б±л  μсиетке  Гитлер
ќол ќойѓан жєне ол куєлардыњ  ќолымен расталѓан.
Б±л ќ±жат 1945 жылы 30 сєуір, саѓат 4-те  ќабылдан-
ѓан.

Хабар И.В.Сталинге жетеді.
– ¤з т‰біње μзіњ жеттіњ бе, оњбаѓан. Оныњ тірідей

ќолѓа  т‰спегені  μкінішті-аќ. Гитлердіњ  мєйіті  ќайда?
– деп  тіл ќатады Жоѓарѓы Бас Ќолбасшы μзімен  ха-
барласќан Г.Жуковке.

– Кребстіњ айтуы бойынша Гитлердіњ  денесін  μртеп
жіберген, – дейді  маршал.

Осы арада Сталин  тікелей  н±сќау  береді. "Еш-
ќандай  келісім  ж‰ргізілмейді,  тек ќана сμзсіз капиту-
ляция".

Біраќ Кребс  μзініњ сμзсіз капитуляция  жμніндегі
мєселені  шешуге  μкілеттігі  жоќтыѓын айтып,  т‰лкі
б±лањѓа  салады. Оныњ  сμзінше, б±л  мєселені тек
Германияныњ Дёниц  басќармаќ жања ‰кіметі ѓана
шеше алады.

Біздіњ  жаќ  мєселені  тμтесінен ќояды. Егер саѓат
10-ѓа  дейін Геббельс  пен Борман сμзсіз капитуля-
цияѓа  келісім  бермесе, кењес єскерлері  жойќын
соќќы  беруге  ќазір-аќ  єзір деп  мєлімдейді.

Дегенмен белгіленген уаќытта  Геббельс  пен Бор-
ман жауап бермейді.  Біздіњ єскер 10 саѓат 40 минут-
та Берлинніњ орталыѓындаѓы ерекше секторѓа  нμсер-
летіп оќ пен от шашады. 18 саѓатта неміс басшылыѓы
μзініњ  парламентарийін  жіберіп,  Геббельс  пен Бор-
манныњ  сμзсіз  тізе б‰гуден  бас тартќанын  жеткізеді.
Жаудыњ  б±л  далбасасына дайын т±рѓан  ќызыл єскер-
лер  ќаланыњ орталыќ бμлігіне шабуыл жасайды, Импе-
риялыќ  канцелярияны  алады.

2 мамыр к‰ні, 1 саѓат 50 минутта,  Берлин бекінісі
штабыныњ радиостанциясы  неміс жєне  орыс  тілінде
мынандай хабар  таратады:  "Бисмаркштрассе кμпіріне
μз парламентарийлерімізді  жібереміз. Єскери ±рыс
ќимылын  тоќтатамыз".

Сол 2 мамыр к‰ні 6 саѓат 30 минутта  немістіњ
56-танк  корпусыныњ  командирі,  генерал  Вейдлинг
т±тќынѓа  берілді. Онымен бірге  штаб  офицерлерініњ
бєрі  де  берілді. Ал, сол Вейдлинг осыдан бірнеше
к‰н б±рын  Гитлердіњ  б±йрыѓымен Берлин  бекінісініњ
ќолбасшысы  болып таѓайындалѓан  екен. Ол μз єскер-
леріне ±рысты тоќтату жμнінде б±йрыќ беруге  бірден
келіседі.

2 мамыр к‰ні 15 саѓатта жау  толыќ  талќандалды.
Берлин  гарнизонында ќалѓан 70 мыњнан астам єскер

СОЛАЙ БОЛЃАН

т±тќынѓа  алынды. Б±л Кењес Одаѓы  халќыныњ  ерекше
бір салтанат  ќ±рѓан, оныњ  Ќарулы К‰штерініњ дањќын
еселеген,  осы  соѓыстаѓы  біздіњ  одаќтастарымыздыњ
мерейін  тасытќан  тамаша к‰н  еді.

Жоѓарѓы Бас Ќолбасшыныњ  б±йрыѓында  былай деп
атап кμрсетілді: "І Белорусь майданыныњ  єскерлері  І
Украин майданыныњ ќолдауымен 1 мамырда  кμшелер-
дегі кескілескен ±рыстардан кейін неміс  єскерлерініњ
Берлиндегі  тобын к‰л-талќан  етіп, Германия астанасы
Берлин  ќаласын – неміс империализмініњ  орталыѓы
мен  неміс  агрессиясыныњ  ошаѓын толыќ алды".

1945 жылдыњ 9 мамыры. Одаќтастар  командование-
лерініњ  μкілдері  Теддер, Спаатс жєне Делатр де Тас-
синьи, Кењес Одаѓы  жаѓынан Г.К.Жуков, А.Я.Вышинс-
кий, К.Ф.Телегин, В.Д.Соколовский жєне басќалары Гер-
манияныњ сμзсіз  тізе б‰гуі жμніндегі актіге ќол ќоюѓа
дайын отырѓан еді.

Ќол ќойылатын залда Кењес Одаѓыныњ, АЌШ-тыњ,

Англияныњ, Францияныњ  тулары. Тарихи оќиѓаны Г.К.Жу-
ков  сμз сμйлеп ашып, залѓа  неміс бас командовани-
есініњ  μкілдерін  шаќырады. Генерал-фельдмаршал
Кейтель, генерал-полковник Штумф, флот адмиралы  фон
Фриденбург кіреді. Олар сμзсіз  капитуляция  туралы
актіге ќол ќояды. Сол 1945 жылѓы 9 мамыр 0 саѓат 43
минутта ќол ќою рєсімі  аяќталады.

Сμйтіп,  адамзат  тарихында  б±рын-соњды  болып
кμрмеген  ќанды ќырѓын  тоќтатылады. Кењес Одаѓы
жењіске  жетті.  Біраќ ол еліміз ‰шін тым ауырѓа  соќ-
ты. Соњѓы  деректер бойынша,  ел  тєуелсіздігі  жолын-
да, Отан-ананы басќыншы жаудан ќорѓау жолында 27
миллионнан астам адам  ќ±рбан болды. Арада 70 жыл
μтсе де  сол с±рапыл  соѓыс  салѓан жара єлі  жазыл-
ѓан жоќ,  ол талай  ж‰ректерді  сыздатып, талай жан-
дарды ќайѓы-шерге батырып  келеді. Біраќ  барлыќ
к‰ш-жігерін  ¦лы Жењіс ‰шін  ж±мылдырѓан, ата жау-
дыњ  саѓын сындырып, к‰лін кμкке ±шырѓан сол бір
к‰ндердіњ  дањќы  ешќашан  μшпейді. Ол уаќыт μткен
сайын жања  к‰шпен жањѓырады.

Подстам
конференциясы
Соѓыстан кейін Германияны басќару

жμніндегі  Баќылау  кењесі ќ±рылды. Кењес
Одаѓы  жаѓынан оѓан маршал Г.К.Жуков,
Америка  Ќ±рама Штаттары  жаѓынан  армия
генералы  Эйзенхауэр, Англиядан –
фельдмаршал Монтгомери, Франциядан –
генерал Делатр де Тассиньи кірді. Олардыњ
єрќайсында саяси кењесші  болды. КСРО
жаѓынан  б±л міндетті  Сыртќы істер  халыќ
комиссарыныњ бірінші  орынбасары
А.Я.Вышинский атќарды.

Баќылау кењесініњ  барлыќ  шешімдері бірауыздан
ѓана  ќабылданатын болды. Б±л Кењестіњ  басты  міндеті
герман  халќыныњ  бейбіт μмірін  барынша  тез  ќалпы-
на  келтіру, фашизмді  толыќ  жою жєне  жергілікті
билік  ж±мысын  ±йымдастыру еді.

1945 жылѓы 5 маусымда  Берлинге  Д.Эйзенхауэр,

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

Б.Монтгомери, Ж.Делатр де Тассиньи Германияныњ  же-
њілгені  туралы  декларацияѓа ќол ќоюѓа  жєне  КСРО,
АЌШ, Англия жєне Франция  ‰кіметтерініњ  Германия-
даѓы  жоѓары  билікті  реттеу  процесіне  ќатысу ‰шін
келді.

Мєжіліс алдында Д.Эйзенхауэр Г.Жуковтыњ  штабы-
на келіп, оѓан АЌШ-тыњ  ењ жоѓары єскери ордені –
"Ќ±рмет легионы" наградасын  тапсырады.

Кењес Одаѓы да  одаќтастар  μкілдерін ењ жоѓарѓы
єскери  наградалармен  марапаттайды. Эйзенхауэр
мен Монтгомери  "Жењіс" орденін, ал Делатра де Тас-
синьи  І дєрежелі  Суворов орденін алады.

Алѓашќы  кезде Баќылау  кењесі мен оныњ  барлыќ
органдары  ќалыпты ж±мыс  істеді. Дегенмен кейін АЌШ,
Англия жєне Франция  μкілдерініњ  ж±мысында кінєрат
кμбейе  бастады. Ќырым конференциясы  мен Баќылау
кењесініњ шешімдері олардыњ аймаѓында ж‰рдім-бар-
дым, ќ±лыќсыз орындалатын  еді, тіпті кейде  оѓан ешбір

мєн берілмейтін. М±ныњ Германияны  деме-
литаризациялауѓа  да ќатысы болды. Б±л
шешім  экономикалыќ  та, саяси да, тікелей
єскери салада да ж‰зеге аспады.

Баќылау кењесіндегі ж±мыста КСРО μкілде-
ріне АЌШ жєне аѓылшын  μкілдерімен  келі-
сімге  келу бірте-бірте  ќиындай  бастады.
КСРО-ныњ  Германияныњ  жењілуі туралы дек-
ларация  тармаќшаларын орындау  туралы
±сынысы ‰немі єріптестер тарапынан ќарсы-
лыќ туѓызып  жатты.

Кењес Одаѓына фашистік Германиямен со-
ѓыстыњ ќорытынды кезењінде Черчилльдіњ
фельдмаршал Монтогомериге жолдаѓан
ќ±пия  жеделхатыныњ  мазм±ны белгілі еді.
Ол былай деп жазды: "Герман ќаруы мен
єскери техникасын м±ќият жинап, саќтау
керек, μйткені егер Кењес шабуылы жалѓас-
ќандай болса, бμлімдеріне ќайтадан
‰лестіріп беруге  керек болады ѓой".

Баќылау кењесініњ кезекті мєжілісінде
Г.К.Жуков б±л туралы μткір  мєлімдеме жа-

сайды.
‡кімет  басшыларыныњ  конференциясын  дайындау

‰шін  Берлинге  Сыртќы істер халыќ комиссариатыныњ
жауапты ќызметкерлері  келеді. М±ндай іргелі жиын
μткізетін  ѓимарат  Берлинде жоќ еді, сондыќтан кон-
ференцияны Потсдамда μткізуге келіседі. Б±л пікірді
Москва да, одаќтас  елдер де ќолдайды.

16 шілде к‰ні арнайы поезбен И.В.Сталин, В.М.Мо-
лотов жєне  олардыњ  жанындаѓы адамдар  келеді. Сол
к‰ні  Англия премьер-министрі  У.Черчилль мен АЌШ
президенті Г.Трумэн басќарѓан  делегация  м‰шелері
де келіп  жетеді.

Потсдам конференциясы 1945 жылѓы 17 шілдеде
т‰стен кейін ашылды. Бірінші ресми мєжіліске ‰кімет
басшылары, барлыќ сыртќы істер  министрлері,  олар-
дыњ бірінші орынбасарлары, єскери жєне азаматтыќ
кењесшілер мен  сарапшылар ќатысады.

Алѓашќы кезде  конференция  ерекше  тартысты
басталады. АЌШ пен  Англия  алдын-ала  келісіп алып,
б±ра тартады. Конференциядаѓы  негізгі  мєселе  Ев-
ропа  елдерініњ соѓыстан кейінгі  ќ±рылымы  жєне,  ењ
бастысы, Германияны  демократиялыќ негізде ќайта ќ±ру
еді. Германия мєселесі Потсдам конференциясы ал-
дында Европа консультациялыќ комиссиясында, халыќ-
аралыќ репартациялыќ  комиссияда  жєне Ќырым  кон-
ференциясында  дайындалды.

Потсдам конференциясында одаќтастардыњ Герма-
нияѓа  ќатысты саяси жєне  экономикалыќ  жаѓынан
‰йлестіру  принциптері  жμнінен  келісімге  ќол
жеткізілді. Конференция  сондай-аќ  Кењес Одаѓына
Кенигсберг ќаласы мен  оныњ  мањындаѓы аудандарды
беру  туралы  шешім  ќабылдайды.

Потсдам  конференциясы  кμптеген мањызды  мєсе-
лелерді  талќылап жєне  шешім  ќабылдап, μз  ж±мы-
сын  2 тамызда  аяќтайды.

Кењес  Одаѓыныњ фашистік  Германиямен соѓыс-
таѓы  орасан зор  жењісі  АЌШ  жєне  Англия басшы-
ларыныњ  мысын  басты,  олар сол кезде  Одаќ  ±сын-
ѓан  мєселелермен  келісуге  мєжб‰р болды. Б±л  сол
тарихи  Потсдам конференциясыныњ  табысты  μтуіне
м‰мкіндік берді. Б±л  жоѓары  форумныњ шешімі єлемді
соѓыстан  кейінгі ќайта  ќ±руда демократиялыќ  прин-
циптерініњ  салтанат ќ±рѓанын айѓаќтайды.

СУРЕТТЕ: (оњнан солѓа ќарай) И.В.Сталин,
Г.Трумэн, У.Черчилль Потсдам конференция-
сында. (Сурет Интернеттен алынды).
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"Денисов ауданы єкімініњ аппараты"  мемле-
кеттік мекемесі 110500, Денисов ауданы, Дени-
сов селосы, Калинин кμшесі, 5 ‰й,   тел./факс
8(71434) 21157; электрондыќ мекенжай:
ayaganova66@mail.ru, бос єкімшілік мемлекеттік
лауызымына орналасуѓа конкурс жариялайды:

1) ЕR-4 санаты бойынша "Денисов ауданы-
ныњ мєдениет жєне тілдерді дамыту бμлімі"
ММ бас маманы

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты – 56376 тењгеден
76235 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Іс ж‰ргізудіњ ќ±зырлыѓы.
Бμлім бойынша б±йрыќтарды дайындау жєне оны
тіркеу. Ведомствалыќ баѓынысты ±йымдар жєне
кєсіпорындар кадрлыќ с±раќтары бойынша ж±мы-
сты ж‰зеге асыру (ж±мыскердіњ ж±мысќа ќабыл-
дау жєне ж±мыстан босату,  кμтермелеу  жєне
тєртіптік  жауапкершілікке тарту, ж±мыскерлердіњ
аттестаттауын, ведомствалыќ баѓынысты ±йым-
дар жєне кєсіпорындар басшыларыныњ бос ќыз-
мет орнына конкурс μткізу туралы барлыќ ќажетті
ќ±жаттарын дайындау).  Тілдерді дамыту саласын-
да мемлекеттік саясатты ж‰зеге асыру. Кадрдыњ
саясатына жєне тілдіњ дамуына ќатысты барлыќ
дењгейдіњ есептілігін жасау жєне мониторинг
ж‰ргізу.  Бμлім ќызметініњ саласы бойынша аќпа-
раттыќ материалды  дайындау, тілдерді дамыту
бойынша ведомствоѓа ќарасты ±йымдардыњ ќыз-
метіне баќылау жасау.

Конкурсќа ќатысатын ‰міткерлерге ќойы-
латын талаптар: Жоѓары: Єлеуметтік ѓылымдар,
экономика жєне бизнес (мемлекеттік жєне
жергілікті басќару), ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану), гуманитар-
лыќ ѓылым (филология, тарих, аудармашылыќ іс),
білім (орыс тілі жєне єдебиет, ќазаќ тілі жєне єде-
биет, шетел тіл, педагогика жєне психология), μнер
(аспаптыќ орындау, вокалдыќ оындау, режиссу-
ра, м±ражай іс жєне ескерткіштерді ќорѓау). Мем-
лекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі єлеуметтік ѓылымдар, экономика жєне биз-
нес (мемлекеттік жєне жергілікті басќару), ќ±ќыќ
(ќ±ќыќтану), гуманитарлыќ ѓылым (филология, та-
рих, аудармашылыќ іс),  білім (орыс тілі жєне єде-
биет, ќазаќ тілі жєне єдебиет, шетел тіл, педагоги-
ка жєне психология), μнер (аспаптыќ орындау,
вокалдыќ оындау, режиссура, м±ражай іс жєне ес-
керткіштерді  ќорѓау) білімі барларѓа р±ќсат еті-
леді.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,
Ќазаќстан Республикасыныњ Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер ту-
ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару тура-
лы" зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынастар-
ды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функци-
оналдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа
да міндетті білімдер.

2) ЕG-3 санаты бойынша Приречен ауыл-
дыќ округі єкімініњ аппараты" ММ бас маманы
( баланы к‰ту демалысы кезењіне)

 Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты – 53813 тењгеден
72391 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Ауылдыќ округ єкімініњ
есепті кездесулерін, жергілікті ќауымдастыѓыныњ
жиындары мен жиналыстарды, ауылдыќ округ
єкімініњ жанындаѓы кењестерді ±йымдастыруды
ќамтамасыз ету, ќ±жаттармен оперативтік ж±мыс
±йымдастыру, жоѓары органдардыњ жєне ауыл-
дыќ округі єкімініњ нормативтік ќ±кыќтыќ актілерініњ
орындалуын баќылау, жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтініштерімен ж±мыс, зањмен р±ќсат етілген
нотариалды  іс-єрекет жасау; ќ±жаттарды м±ра-
ѓаттыќ саќтауѓа ќалыптастыруды жєне уаќытын-
да тапсыруды ќамтамасыз ету, ауылдыќ округі
єкімі аппаратыныњ ќызметіне ќатысты ауылдыќ
округі єкімініњ тапсырмаларын орындау.

Конкурсќа ќатысатын ‰міткерлерге ќойы-
латын талаптар: Жоѓары єлеуметтік ѓылымда-
ры, экономика жєне бизнес, білім, гуманитарлыќ,
ѓылымдар, ќ±ќыќ, ауыл шаруашылыќ ѓылымда-
ры, ветеринария. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес са-
лаларда екі жылдан  кем  емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі  білімі  єлеуметтік
ѓылымдары, экономика жєне бизнес, білім, гума-

нитарлыќ, ѓылымдары, ќ±ќыќ, ауыл шаруашылыќ
ѓылымдары, жаратылыстану ѓылымдары, ветери-
нария білім барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,
Ќазаќстан Республикасыныњ Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер ту-
ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару тура-
лы" зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынастар-
ды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік  ќ±ќыќтыќ  актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функци-
оналдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа
да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік
ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген,
бос єкімшілік мемлекеттік лауазымына орна-
ласуѓа  конкурс  μткізу  жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі
– Ќаѓида) негізінде ж‰ргізіледі.

Ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмi – конкурс
μткiзу туралы хабарландыру  соњѓы  жарияланѓан
к‰нінен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде;

1. осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес ны-
сандаѓы μтініш;

2. 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓидаларѓа 3 ќосым-
шаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сауалнама;

3. Білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариалды кує-
ландырѓан кμшірмелері;

4. Ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ  нота-
риалды  куєландырылѓан кμшірмелері;

5. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау
Министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907
б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде
2010 жылѓы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген)  нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6. Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке
куєлігініњ кμшірмесі;

7. Ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті орган-
мен белгіленген шекті мєннен тμмен емес нєти-
жемен тестілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат  (немесе  нотариалды куєландырыл-
ѓан кμшірмесі).

Конкурстыќ комиссиясыныњ ќарауына (ќосым-
ша берілетін ќ±жаттардыњ тізбесін кμрсетіп, ќ±жат
тігілетін м±ќабада орналастырылѓан) ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы, сонымен ќатар
ќ±жаттар электронды т‰рде хабарландыруда
кμрсетілген электрондыќ поштаѓа ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде берілген ќ±жаттар ќабылда-
нады. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттарын
электронды пошта бойынша берген кандидаттар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын с±хбаттасудан б±рын
бір ж±мыс к‰ннен кеш емес уаќытта ±сынады.
Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын ±сынбаѓан жаѓдайда,
кандидаттар с±хбаттасуѓа жіберілмейді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар оѓан
жіберу туралы хабарландыру алѓан к‰ннен
кейін 5 ж±мыс к‰нніњ ішінде "Денисов ауданы
єкімініњ аппараты" ММ, Денисов ауданы, Де-
нисов селосы, Калинин кμшесі, 5, мекенжайы
бойынша єњгімелесуден μтеді.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі шыѓыс-
тарын (єњгімелесу μтетін орынѓа жєне кері жол
ж‰рісі, т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау, т±ру,
байланыстыњ барлыќ т‰рлерін пайдалану) μз ќара-
жаты есебінен ж‰ргізеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќтылыѓы
мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына байќау-
шылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат депу-
таттарыныњ, Ќазаќстан Республикасы зањнама-
сында белгіленген тєртіпте аккредиттелген б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да мемле-
кеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ
±йымдардыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу ба-
сталуына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Денисов ауданы єкімі аппаратыныњ кадрлар-
мен ж±мыс  бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа-
лар Денисов ауданы єкімі аппаратыныњ кадрлар-
мен ж±мыс  бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін рас-
тайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жас-
тар саясаты мєселелері жμніндегі ба-
сќармасы " мемлекеттік мекемесі
(110000, Ќостанай ќаласы, Амангелді
93 "Б" кμшесі, 405 кабинет. Электрон-
дыќ пошта: ump@kostanay.gov.kz.
Факс телефоны: 8(7142)392-147.) "Б"
корпустыњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымдарѓа орналасуѓа конкурс
жариялайды:

1. Жастармен жєне жастар ±йым-
дарымен ж±мыс жμніндегі бμлімніњ
бас маманы (D-O-4 ,1 бірлік) лауазым-
дыќ жалаќысы істеген жылдарына
ќарай 64063 тењгеден 86485 тењгеге
дейін.

Ќызметтік міндеттері:
Жастардыњ ‡Е¦ деректер ќорын

ќалыптастыру. Бμлім ќызметі бойынша
‡Е¦ єлеуметтік-мањызды жобаларыныњ
іске асырылуын мониторингілеу. Жастар
±йымдарымен єлеуметтік-мањызды жо-
баларды іске асыру бойынша ж±мыс
жасау. Облыстыњ жастар ±йымдарымен
μзара іс-ќимылды ж‰зеге асыру. Жастар-
дыњ ‡Е¦ кењестік-єдістемелік кμмек
кμрсету. Жастар ±йымдарыныњ ќызметін
мониторингілеу. Облыстыќ жастардыњ іс-
шараларын μткізу. Жастардыњ ‡Е¦ ќыз-
меті бойынша облыстыќ департамент-
термен жєне басќармалармен, облыстыњ
ќалалары мен аудандарыныњ ішкі сая-
сат бμлімдерімен μзара іс-ќимыл жасау.
Мемлекеттік єлеуметтік тапсырысты
орындау бойынша ќызметтерді сатып
алуды ±йымдастыру жєне μткізу,
μткізілетін мемлекеттік сатып алулар
бойынша техникалыќ ерекшеліктерді
єзірлеу. Мемлекеттік єлеуметтік тапсы-
рыс шењберінде бюджеттік ќаражаттыњ
тиімді, нысаналы ж±мсалуын баќылау.
Басќарманыњ мемлекеттік єлеуметтік
тапсырысы бойынша іске асырылатын
жастардыњ ‡Е¦ жобаларыныњ тиімділігін
мониторингілеу. Мемлекеттік єлеуметтік
тапсырыс орындайтын жастардыњ ‡Е¦
аќпараттыќ, кењестік, єдістемелік ќолдау
кμрсету. ¤кілетті органѓа мемлекеттік
єлеуметтік тапсырыстыњ орындалуы ту-
ралы аќпараттыќ-сараптамалыќ аќпарат-
ты єзірлеу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары, гуманитар-
лыќ, педагогикалыќ, экономикалыќ.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда орта-
дан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ  Консти-
туциясын, Ќазаќстан Республикасыныњ
конституциялыќ зањдарын "Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті туралы",
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓаларды ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер ту-
ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы" осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:
Ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓытын білуі.

Осы санаттардаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

2. Аќпараттыќ-сараптама бμлімініњ
бас маманы" бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа конкурс
жариялайды.

Лауазымдыќ жалаќысы істеген
жылдарына ќарай 64063 тењгеден
86485 тењгеге дейін.

Лауазымдыќ міндеттері:
Жоѓары т±рѓан органдарѓа кестеге

сєйкес есептік аќпараттарды уаќытылы,
сапалы єзірленуін жєне жіберілуін ±йым-
дастырады. Єлеуметтік жєне монито-
рингілік  зерттеулердіњ μткізілуін ±йым-
дастыру.  Єдістемелік ж±мыс. Жастар
саясаты мєселелері жμніндегі басќарма-
ныњ Стратегиялыќ жоспары индикатор-
ларыныњ орындалуын талдау. "ЌР мем-
лекеттік жастар саясаты туралы" зањныњ
орындалуын мониторингілеу. Ќалалыќ
жєне аудандыќ жастар баѓдарламалары-
ныњ іске асырылуын мониторингілеу.
Жастарды ќолдауѓа баѓытталѓан респуб-
ликалыќ баѓдарламалар мен бастамалар-
дыњ іске асырылуын мониторингілеу.
Жастар кμшбасшыларына деректер
ќорын ќалыптастыру. Жастар ортасын-
даѓы проблемалыќ аумаќтарды монито-
рингілеу, жастар ортасындаѓы тєуекел-
дерді азайту тетіктерін єзірлеу.

Басќарма ќызметініњ жылдыќ, тоќсан-
дыќ, айлыќ, апталыќ жоспарлауын ±йым-
дастыру. Басќарма жоспарларыныњ
орындалуын мониторингілеу бойынша
ж±мыстыр ±йымдастыру. Жастар орта-
сындаѓы жаѓдайды мониторингілеу бой-
ынша аќпараттыќ-сараптамалыќ матери-
алдарды єзірлеу. Єдістемелік семинар-
лар, соныњ ішінде μњірлерде μткізуге ыќпал

ету жєне ќорытындысы бойынша сарап-
тамалыќ аныќтамалар єзірлеу. Облыс-
тыњ ќалалары мен аудандарыныњ ішкі
саясат бμлімдерініњ жастар саясаты са-
ласындаѓы ж±мысын ±йымдастыру
с±раќтары бойынша μзара іс-ќимыл жа-
сау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары, гуманитар-
лыќ: ќоѓамдыќ жєне педагогикалыќ
ѓылымдар, экономикалыќ.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда орта-
дан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Конкурс б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралда-
рында жарияланѓан мемлекеттік істері
жμніндегі Ќазаќстан Республикасы
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бе-
кітілген Бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру
Ќаѓидалары негізінде μткізіледі (єрі ќарай
– Ќаѓидалар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓида-
ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда тол-
тырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi  туралы  ќ±жаттардыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23
ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекітіл-
ген (Ќазаќстан Республикасыныњ Нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде
2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 бо-
лып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы
туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-
ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестіле-
уден μткені туралы ќолданыстаѓы серти-
фикат(немесе нотариалды куєландыры-
лѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєтінен бастап 10 ж±мыс
к‰ні ішінде Ќостанай ќаласы, Амангелді
93 "Б" кμшесі  мекенжайы бойынша "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ  жастар саяса-
ты мєселелері жμніндегі басќармасы"
ММ-не ±сыну ќажет.

Азаматттар жоѓарыда санамаланѓан,
ќ±жат тігілетін м±ќабада орналастырыл-
ѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол тєртіпте не-
месе пошта арќылы ќ±жаттарды ќабыл-
дау мерзімінде бере алады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарын электрондыќ
т‰рде хабарландыруда кμрсетілген элек-
трондыќ пошта арќылы берген азамат-
тар, ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын єњгіме-
лесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні
б±рын кешіктермей береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар
єњгімелесуді μткізу к‰ні туралы конкурс-
тыќ комиссияныњ шешімін ќабылдау
к‰нінен екі ж±мыс к‰ні ішінде конкурстік
комиссия хатшысымен мєлімдейді жєне
"Ќостанай  облысы  єкімдігініњ  жастар
саясаты мєселелері жμніндегі басќарма-
сы" мемлекеттік мекемесінде, 403 каби-
нетте μтеді. Ањыќтама телефондары:
8(7142)392145, факс 8(7142)392149, элек-
трондыќ пошта: ump@kostanay.gov.kz.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќамта-
масыз ету ‰шін оныњ отырысына байќау-
шыларды ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентініњ жєне барлыќ дењ-
гейдегі мєслихат депутаттарыныњ,
Ќазаќстан Республикасы зањнамасында
белгіленген тєртіпте аккредиттелген б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне
саяси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссия-
сыныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар
єњгімелесу басталуына бір ж±мыс к‰ні
ќалѓанѓа дейін кешіктірмей "Ќостанай
облысы єкімдігініњ  жастар саясаты мєсе-
лелері жμніндегі басќармасы" ММ кадр-
лармен ж±мыс бμлімінде тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін Ќостанай облысы єкімдігініњ  жас-
тар  саясаты  мєселелері  жμніндегі бас-
ќармасыныњ кадрлармен ж±мыс бμліміне
жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін,±йымдарѓа тиесілілігін рас-
тайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын не-
месе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі
шыѓыстарын (єњгімелесу μтетін орынѓа
жєне кері жол ж‰рісі, т±рѓын ‰йлік орын-
жайын жалдау, т±ру, байланыстыњ бар-
лыќ т‰рлерін пайдалану) μз ќаражаты
есебінен ж‰ргізеді.

Доверенное  лицо  КХ  "Алиби"  Рахманова. Ш.С. в
порядке внесудебной реализации залогового имуще-
ства объявляет о проведении торгов по продаже пра-
ва временного долгосрочного землепользования на
земельные участки: мерой 118,1 га с кадастровым но-
мером 12-182-044-027; мерой 192,0 га с кадастровым
номером 12-182-044-026,предназначенные для веде-
ния крестьянского хозяйства,  расположенные на тер-
ритории  Есенкольского сельского округа, Карабалык-
ского района, Костанайской области.

Покупная цена вносится наличными денежными
средствами в течение 10 календарных дней после про-
ведения торгов.

Торги состоятся 21 мая 2015 года в 10.00 часов по
адресу: п.Кособа, Карабалыкский район, ул. Зеленая
9.

Заявки принимаются в срок до  20 мая  17-00 ч. по
месту  проведения торгов:ул. Зеленая 9, п. Кособа,
Карабалыкский район. Телефон 8-7144140689

Жарнама
бергіњіз келсе

54-33-22,

54-99-69

(факс)
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"Амангелді ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа
орналасуѓа конкурс жариялайды:

"Амангелді ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
±йымдастыру-баќылау бμлімініњ
бас маманы /ж‰ктілікке жєне бо-
сануѓа байланысты демалыс жєне
бала к‰тіміне байланысты жалаќы
саќталмайтын демалыс кезењіне/,
санаты Е-4.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланыс-
ты: 59579 тењгеден  80720 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Жоѓарѓы органдардыњ актілерініњ,
облыс, аудан єкімі шешімдері мен
μкімдерініњ жєне ќаулыларыныњ,
аудан єкімініњ тапсырмаларыныњ
орындалуына баќылау жасайды; ба-
ќылауда т±рѓан ќ±жаттарды ќадаѓа-
лап, "Баќылау" баѓдарламасымен
ж±мыс атќарады; аудан єкімі жєне
аппарат басшысы жанындаѓы
мєжілістерді ±йымдастырады, хатта-
масын ж‰ргізеді; аудан мемлекеттік
наградалармен марапатталѓан адам-
дардыњ іс-ќаѓаздарын,   "Алтын алќа"
жєне "К‰міс алќа" белгілерімен ма-
рапаттау туралы ќ±жаттарды
ж‰ргізеді, ±сынулар, μтінімдер жєне
награда ќаѓаздарын дайындайды;
аудан єкімі аппаратыныњ перспекти-
валыќ жєне аѓымдыќ ж±мыс жоспар-
ларын жасап, бекітуге ±сынады;

ауыл, ауылдыќ округ єкімі аппарат-
тарына методикалыќ жєне практика-
лыќ кμмек кμрсетеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: білімі жоѓа-
ры (мемлекеттік жєне жергілікті бас-
ќару, аќпараттыќ технология, эконо-
микалыќ, педагогикалыќ, зањгерлік).
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ фунционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі мемлекеттік
жєне жергілікті басќару, аќпараттыќ
технология, экономикалыќ, педаго-
гикалыќ, зањгерлік білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы"  Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ

міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуына конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру Ќаѓидалары (б±дан
кейін – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Ќаѓидалардыњ 2-ќосымшасы-
на сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓида-
лардыњ 3-ќосымшасына сєйкес ны-
санда толтырылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірме-
лері;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылы 23 ќарашадаѓы №907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21
желтоќсанда №6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) Ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген шекті

мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (не болмаса нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттардыњ толыќ емес пакетін
±сыну конкурс комиссиясыныњ олар-
ды ќараудан бас тарту ‰шін негіз бо-
лып табылады. Ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан к‰нінен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде ±сынылуѓа тиіс.
Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-
тіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарын электрон-
дыќ пошта арќылы берген азамат-
тар, ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰нінен  кешіктірмей ±сына-
ды.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар олардыњ єњгімелесуге жібе-
рілгендігі туралы хабарламаны ал-
ѓан к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде єњгімелесуден μтеді.

Мекенжай: Ќостанай облысы,
Амангелді ауданы, Амангелді ауылы,
Майлин кμшесі, 14 ‰й,   "Амангелді ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесі аныќтама ‰шін телефон/факс
(8-714-40)21295, 21870; факс (8-714-
40)21870, электрондыќ мекенжай
Е-mail: amangeldy@kostanay.gov.kz

Конкурстыќ комиссияныњ айќын-
дылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына баќылаушы-
лардыњ ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќы-
лаушылары ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне бар-
лыќ дењгейдегі мєслихаттардыњ де-
путаттары, Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањнамасымен белгіленген
аккредитация алѓан б±ќаралыќ аќпа-
рат ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дар) коммерциялыќ ±йымдар мен
саяси партиялардыњ μкілетті ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына баќылаушы ретінде ќатысу
‰шін єњгімелесу μткізудіњ басталуы-
на бір ж±мыс  к‰ннен кешіктірмей,
Амангелді ауданы єкімі аппараты-
ныњ кадр ќызметі бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓа Амангелді ауда-
ны єкімі аппаратыныњ кадр ќызметі
бμліміне жеке куєлігініњ кμшірмесін,
±йымѓа жататынын растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шы-
ѓындар (єњгімелесу μтетін жерге жєне
кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай
жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі байла-
ныс ќызметтерін пайдалану) азамат-
тардыњ μз ќаражаттары есебінен
ж‰ргізіледі.

ХАБАРЛАНДЫРУ
"Ќарасу ауданы єкімініњ аппа-

раты" мемлекеттік мекемесі (Ќара-
су ауданы, Ќарасу ауылы, А. Иса-
ќов кμшесі, 73, аныќтамалар ‰шін
телефон:  8-714-52-21-5-76, факс: 8-
714-52-21-5-76, электронды пошта:
kadrovyy_otdel_karasu@mail.ru)
бос єкiмшiлiк мемлекеттiк лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс жария-
лайды:

"Ќарасу ауданы єкімініњ аппа-
раты" ММ зањ бμлімініњ инспектор
маманы,  санаты Е-3, лауазымдыќ
жалаќысы   ењбек   еткен    жылда-
рына     байланысты  78797 тењге-
ден  106344 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Кμрсе-
тетін мемлекеттік ќызмет сапасын
жоѓарылату; кμрсететін мемлекеттік
ќызметтіњ нормативтік ќ±ќыќтыќ ба-
засын жетілдіру; кμрсететін мемле-
кеттік ќызметтіњ мониторингі жєне
баѓалау сапасы. Мемлекеттік ќыз-
метті кμрсету жμнінде тиісті норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерді єзірлеу;
мемлекеттік ќызметті айќындау
жєне/немесе шыѓару, мемлекеттік
ќызметтіњ атауын μзгерту мєніне
зањнаманыњ мониторингі; жеке жєне
зањды т±лѓалармен кμрсетілетін Мем-
лекеттік ќызмет тізіліміне μзгерістерді
жєне/немесе толыќтыруларды енгі-
зу жμнінде ±сыныстарды μндіру; мем-
лекеттік ќызметті кμрсету процессін
автоматтандыруды ќамтамасыз ету;
Халыќќа ќызмет кμрсету орталыќта-
ры арќылы мемлекеттік ќызметті
ауысу жμнінде ±сыныстарды μндеу;
мемлекеттік ќызметті кμрсету сапа-
сына ішкі баќылауды μткізу; ќоѓам-
дыќ мониторингті μткізген кезде
‰кіметтік емес ќ±рылымдарымен
μзара єсер ету; мемлекеттік ќызметті
кμрсету тєртібі туралы мемлекеттік
ќызметтіњ т±тынушыларын хабар-
ландыруды ќамтамасыз ету; мемле-
кеттік ќызметті кμрсету сапасын ба-
ѓалау жєне мемлекеттік ќызметті
кμрсету сапасына баќылау жμнінде
уєкілетті органѓа тиісті аќпаратты
±сыну; мемлекеттік ќызмет т±тыну-
шыларыныњ шаѓымдары мен
μтініштерін ќарау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
білімі: ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану, халыќара-
лыќ ќ±ќыќ, ќ±ќыќ ќорѓау ќызметі),
єлеуметтік ѓылымдар, экономика
жєне бизнес (мемлекеттік жєне
жергілікті μзін-μзі басќару, экономи-
ка, менеджмент), техникалыќ
ѓылымдар жєне технология (аќпарат-
тыќ ж‰йелер, есептеуіш техника
жєне баѓдарламалыќ ќамтамасыз
ету).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі екі

жылдан кем емес;
3) жоѓары жєне жоѓары оќу орын-

дарынан кейінгі білім баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті жанындаѓы білім
беру ±йымдарында мемлекеттік тап-
сырыс негізінде немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесі (халыќара-
лыќ ќ±ќыќ, ќ±ќыќ ќорѓау ќызметі)
барларѓа р±ќсат етiледi.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы" Консти-
туциялыќ зањын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергiлiктi
мемлекеттiк басќару жєне  μзін-μзі
басќару    туралы" Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы №06-7/32 Б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс жєне кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓида)  не-
гізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар ±сынылсын:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес
нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірме-
лері;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы №907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасы нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылѓы 21 жел-
тоќсандаѓы №6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-

матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;
7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде

уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеудіњ μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе оныњ нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде Ќостанай облы-
сы, Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы,
А.Исаќов кμшесі, 73 мекенжайы бой-
ынша "Ќарасу ауданы єкімініњ аппа-
раты" ММ ±сынылуы ќажет.

Азаматттар жоѓарыда санама-
ланѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада ор-
наластырылѓан ќ±жаттарды ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын электрондыќ т‰рде хабарланды-
руда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктермей береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы
‰міткерлерді хабарландыру к‰нінен
5 ж±мыс к‰ні ішінде ‰міткерлер
єњгімелесуді "Ќарасу ауданы єкімініњ
аппараты" ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Ќарасу ауданы єкімі аппараты-
ныњ кадрлармен ж±мыс бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ќара-
су ауданы єкімі аппаратыныњ кадр-
лармен ж±мыс бμліміне жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірме-
сін,±йымдарѓа тиесілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын неме-
се кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,
т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін
пайдалану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.

 "Нестеренко Петр Григорьевич" шаруа ќожалыѓыныњ басшысы Нестерен-
ко Петр Григорьевичтіњ сенімді т±лѓасы Романенко Александра Трифоновна
кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы ¦зынкμл ауданы
Федоров селолыќ округі аумаѓында орналасќан  шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге
арналѓан кадастрлік нμмірі 12-184-023-086, алањы 238,0 га бμлінетін жер телі-
міне уаќытша μтеулі ±заќ мерзімді  жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшалай ќаражатпен сауда μткізілген сєттен
бастап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 2015 жылѓы  27 мамырда саѓат 10.00-де мына мекенжайда болады:
Ќостанай облысы, ¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш., 26 ‰й, 1
пєтер.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы 26 мамыр саѓ. 17.00-ге дейінгі мер-
зімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы,
¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш., 26 ‰й, 1 пєтер, тел: 87144421957.

Кєсіпкерлікті
ќолдау орталыѓы

ашылды

Ќазір республикамыз бойынша
"Кєсіпкерлікті ќолдау орталыќта-
ры" ашылу ‰стінде. Жаќында
осындай орталыќ Аманкелді ауда-
нында да ашылды.  М±нда бизнес-
ке арналѓан ќызметтердіњ толыќ
тізбесі бар. Оны кез-келген
кєсіпкер уаќытында ала алады.
Оларды палата филиалыныњ са-
рапшылары, "КазАгроМаркетинг"
АЌ консультанттары, аудандыќ
жер ќатынастары мен сєулет жєне
ќала ќ±рылысы бμлімдерініњ ма-
мандары кμрсететін болады.

Орталыќтыњ жанында "Кєсіп-
керлік мектебі" т±раќты ж±мыс
істейді. Мектепте кєсіпкерлікпен
айналысамын деген жастарѓа  μз
ісін ашу, оны кењейту жєне жетілді-
ру бойынша ќажетті білім беріледі.

Орталыќтыњ ж±мысы с±ра-
нысќа ие болып, ауданныњ іскер
ќауымынан ќолдау табуда. ¤з ке-
зегінде б±л шаѓын жєне орта
кєсіпкерлік ‰лесін ±лѓайтуѓа
м‰мкіндік бермек.

Єйгілі батыр
медалі

тапсырылды

Таяуда ¦лы Жењістіњ 70 жыл-
дыѓы ќарсањында аудандыќ ќор-
ѓаныс бμлімініњ бір топ ж±мысшы-
ќызметкерлеріне Кењестер Ода-
ѓыныњ екі мєрте Батыры Талѓат
Бигелдинов медалі тапсырылды.

Б±л медальѓа бμлім басшысы
Сєбит Айм±ханов, бμлімніњ
бμлімше басшысы Арман Байма-
ѓанбет жєне бμлім к‰зетшісі Берік
Н±ѓманов ие болды.

Бμлім басшысы Сєбит Айм±ха-

 АМАНКЕЛДІ АЙШЫЌТАРЫ

нов μзіне сеніп тапсырылѓан ќыз-
метті адалдыќпен атќарып келеді.
Сол сияќты, бμлімніњ к‰зетшісі
Берік Н±ѓманов та  адалдыѓы мен
тиянаќтылыѓын талай мєрте
кμрсеткен азамат.

Б±л медальдар – оларѓа кμп
жылѓы жемісті ењбегіне кμрсетіл-
ген ќ±рмет.

¦лттар
μкілдерімен

кездесті
Ќазаќстан халќы  Ассамблея-

сыныњ 20 жылдыѓына жєне 1 ма-
мыр – Бірлік к‰ніне орай Б.Ќол-
дасбаев атындаѓы орта мектеп
оќушылары ауданда т±ратын 21
±лт μкілдерімен кездесті. Кезде-
суді мектеп директоры А.Айтма-
ѓанбетов ашып, еліміздегі халыќ-
тар достыѓыныњ мєні мен мањы-
зына кењінен тоќталды. Сондай-
аќ, ауданымыздаѓы ±лттар дос-
тыѓы туралы да єњгімеледі.

Кездесуде орыс ±лтыныњ
μкілдері Валентин Красиков, Еле-
на Сейдахметова, корей ±лтыныњ
μкілі Александр Ким,  д‰нген ±лт
μкілі Абдрасул Бебезовтер мектеп
оќушыларына μз ±лттарыныњ та-
рихы мен салт-дєст‰рлері, єдет-
ѓ±рыптары туралы  єњгімелеп
берді. Сондай-аќ оќушылардыњ
μздеріне ќойѓан с±раќтарына жа-
уап ќайтарды. Олар жалпы Ќазаќ-
стандаѓы жєне Аманкелді ауда-
нындаѓы ±лттар достыѓы мен
бірлігініњ жоѓары дењгейде екенд-
ігіне μздерініњ с‰йіспеншіліктерін
білдірді. Ќазаќ халќына деген алѓ-
ыстарын аќтарыла жеткізді.

 Кездесу оќушыларѓа ‰лкен ой
салды. Олар ауданда т±ратын
±лттардыњ достыѓы мен сыйлас-
тыѓына ризалыќтарын білдірді.

Кеш соњында мектеп директо-
ры кездесуге келген барша ±лт
μкілдеріне алѓыс айтып, осы бас-
ќосудан естілік ретінде сый-сия-
пат жасады.

Хамитбек
М¦САБАЕВ
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Соѓыс! Ќарѓыс атќан соѓыс! Ќайѓы-
ќасірет єкелген соѓыс! Ананы баласынан,
баланы єкесінен айырѓан, аруды жан жа-
рынан айырѓан, μмірлеріне μзегі μртене-
тіндей жара салѓан, естен ешќашан кет-
пейтін соѓыс!

Сол ќарѓыс атќан соѓыстыњ кесірінен
єкемді білмей жетім μстім. Жалѓыз мен
емес екі аѓам, іні-ќарындасым да жетім
μсті. Жалѓыз біз емес, біз сияќты ќанша-
ма бала жетім ќалды. ¤мірдіњ азабын,
ќиыншылыѓын, ауыртпалыѓын кμріп μсті.

Тек бала ѓана емес, жесір ќалѓан ару-
лар, ата-єжелер де соѓыс кезінде, соѓыс-
тан кейін де бар ауыртпалыќты тартты.
Ерлердіњ жоќтыѓын білдірмейміз деп
к‰ні-т‰ні талмай ењбек етті.

Солардыњ бірі меніњ шешем – Сапы-
жан еді. Єкемнен 1942 жылдыњ 27 ќыр-
к‰йегінде "±рыста ќаза болды" деген ќара
ќаѓаз келсе де, ‰мітін ‰збеді. Соѓыс аяќта-
лып, соѓысќа кеткендерден аман ќалѓан-
дар елге келе бастады. Солардыњ бірі
єкеммен бірге соѓысќа кеткен аѓасы
Єбілтай єкеміз аман сау ‰йге келді. Осы-
дан кейін апамныњ ‰міті ‰зіліп, ќайѓы-
уайым басты. Колхоздыњ ауыр ж±мысы,
балаларымды ќалай жеткіземін деген уай-
ым бєрі-бєрі анамды т±ралатып тастады.
1949 жылы шешем тμсек тартып жатып
ќалды. Ќарайтын, к‰тетін ‰йде адам жоќ.
Амалсыздан інім мен ќарындасымды
алып, тμркіні, наѓашым Єлм±ќанныњ
ќолына барды. ‡лкен аѓам интернатта,
екінші аѓам єкемніњ ќарындасыныњ
ќолында. Маѓан шешем: "Сен Єбілтай
єкењніњ ‰йінде бол. Кμмектес, тєртіпті
бол, сабаѓыњды жаќсы оќы" деп аќылын
айтып, шыѓарып салды.

 Иє, соѓыс салѓан зобалањныњ ылањы-
нан біздіњ жан±ямыз тоз-тоз болды. Анам
сол жатќаннан айыќпады. Аќыры 1950
жылы мамыр айында о д‰ниелік болып
кете барды. Артында ќалѓан біз бесеуміз
єкемніњ інісі Ж±мабек кμкемніњ арќа-
сында ержеттік, оќыдыќ, білім алдыќ,
ќызмет істедік. Єрќайсымыз жеке-жеке
‰й болдыќ. Б±л к‰нде мен 75-тен асќан
зейнеткермін.

Балалыќ шаѓым Аманкелді ауданы
‡рпек ауылында μтті. Ауыл дегенде 4-5
‰й ѓана. Торѓай μзенініњ жаѓасында биік
ќызыл ‰й бар. Б±л ‰йді Аманкелдініњ
мешіті дейді. Мешіт деген аты болмаса,
тμрт ќабырѓасы ѓана, есік-терезесі жоќ
ќањырап бос т±рады. Оѓан таќау жеті
жылдыќ мектеп, интернат жєне μзенге
таќау бір ‰й бар. Ол ‰й колхоздыњ ќой-
масы, д‰кен жєне ‰ш ‰й т±рады.

Осы ауылда балалыќ шаѓымыз μтті.
Торѓайдыњ μзеніне т‰сіп, жаѓасындаѓы
ќ±мына аунаѓаннан басќа еш ќызыќ жоќ.
Есейе келе колхоздыњ ж±мысына
жегілдік. Жер жырту, шμп шауып, тасу,
мал баѓу єйтеуір колхоздыњ ж±мысы
жеткілікті. Оќып ж‰ргенде концерт-
кино кμрмек т‰гелі атын да естіген
емеспіз. Оѓан бірден-бір себеп ауданмен
екіара он бес шаќырым болса да тоѓыз

судыњ торабы. Ешќандай кμлік
ж‰рмейді. Тек жаяу, атты адам
ѓана ж‰ре алады.

Бір к‰ні балалар у-шу болды.
Концерт болады деп ќуанып
ж‰рміз. Концерттіњ не екенін
білмейміз. Ересек балалардыњ ай-
туынша келген єртістер μлењ ай-
тады екен. Аќыры мешітте кон-
церт болатын болды. Ауылдыњ
‰лкен-кішісі т‰гел жиналды.
Мешіт терезесініњ т±сына киіз ‰й
тігіліпті. Содан кіріп-шыѓып
т±рады екен. Концерт басталды.
Есімде ќалѓаны бірінші болып
Жамал Омарова шыќты. ¤зі де
зор денелі, дауысы да керемет
зор екен. "¤р Алтай" деген μлењді
айтты. Одан кейін де єркімдер
μнер кμрсетті. Бір кезде ќобыз-
шы шыќты. Ортаѓа отырып,
ќобызын сарнатып отыр. Концерттіњ со-
њын ала толыќ денелі, аласа бойлы ќолын-
да кішкентай ѓана домбырасы бар сары
шал шыќты. Єлде жас па белгісіз. Маѓан
шал болып кμрінді. Ортаѓа жайѓасып
отырып, єн салды. Дауысы да, домбыра-
ныњ ‰ні де ѓажап. Б±л аѓамыз Манарбек
Ержанов екен. Б±л балалыќ шаѓымда
кμрген алѓашќы концертім еді. Сол
кісілердіњ ќиын заманда елді аралап, μнер
кμрсеткенін, есімдерін атаѓанды да жμн
кμрдім.

Жаз μтіп, ќыс келді. Елде ќыс с±мдыќ
суыќ, кμз кμрмейтін борандар жиі бола-
ды. Тіпті, мектеп ќардыњ астында ќала-
ды. Ќысты к‰ні су ќатып, ауданмен екі
ортада ќатынас жењілдейді. Осындай бір
к‰ні балалар таѓы да у-шу болды. Ауда-
нѓа кино келе жатыр екен. Кино дегенніњ
не екенін білмейміз. Ептеп білетіндер
"біздікілер мен немістер соѓысады" дейді.

 Аќыры хабар рас болды. Кокенов
Ќ±лахмет деген киномеханик т‰йесін ша-
наѓа жегіп, керегін тиеп, м±здыњ ‰стімен
ауылѓа жетті. Моторы болады екен, ол
ќатып ќалыпты. От жаѓып зорѓа дегенде
ќыздырды. Дайын болѓанда залѓа ќатар-
ќатар отыра ќалдыќ.

Бірінші к‰ні "Полк баласы" деген кино
болды. Бізге ќатты ±нады. Келесі к‰ндері
де соѓыс туралы кинолар болды. Ењ соњѓы
к‰ні "Бессмертный партизан" деген ки-
ноны кμрдік. Біздікілер немістерді ќыра-
ды деп отырѓанда біздікілер жењіліп, жа-
уынгерлер ќырылып, ењ соњында жара-
ланѓан бір жауынгер немістердіњ ќолына
т‰сті. Бала-шаѓаларын алып, аналар, ба-
лалар аќ орамал кμтеріп жауѓа беріліп
кетті.

Иє, б±л кино біздерге ±намады.
Біздікілер неге жењіліп ќалды деп бір-
бірімізге жалтаќ-жалтаќ ќараймыз.
Біраќ б±л с±раќќа толыќ жауап беретін
адам болмады. Б±л естен кетпейтін жаѓ-
дай еді.

Соѓыстан кейінгі елдегі жаѓдай бірте-
бірте оњала бастады. Оќуды бітіріп,
ж‰ргізушілік курсты аяќтап, колхозда
ж‰ргізуші болып ењбекке араластым.
Сμйтіп ж‰ргенде 1960 жылы армия ќата-
рына алындым.

Бір к‰ні ќаћарман Брест ќамалына ба-
ратындардыњ тізімі хабарланды. Тізімде
мен бар екенмін. Ќуандым, єрі маќтан-
дым. Себебі онда тек ‰здіктер баратын
болды. Ертесіне жолѓа шыќтыќ. Онша
алыс жер емес екен. Бардыќ. Машина мен
автобустан кμз с‰рінеді. Ыѓы-жыѓы адам.
Топ-топ болып кіріп жатыр, шыѓып жа-
тыр. Біздіњ де кезегіміз келіп, араладыќ.
Ењ соњында киносын кμріп шыќтыќ.

Баяѓы бала кезімде кμргеннен μзгешелігі
кμп. Шыќќан соњ р±ќсат алып, ќамалды
араладым. Ќамалдыњ кіреберісінде мына-
дай жазу т±р екен.

1833 жылдан бастап Брест ќамалыныњ
ќ±рылысы басталѓан.

1914-18 жылдары μњделіп, жањартылып,
ќуатты ќорѓанѓа айналѓан.

1919-39 жылдары ќамал Польшаныњ
ќарамаѓында болѓан.

1939 жылдан бастап Кењес Одаѓына
ќайтарылѓан.

1941 жылы 22 маусымда соѓыс Брест
ќамалынан басталѓан.

Сол к‰ні ќамал ішінде 3-4 мыњдай ѓана
жауынгер болѓан. Басќа Армия бμлімдері
ќала сыртында жаттыѓуда. Іштегі азѓан-
тай жауынгерлер жаумен 28 к‰н бойы
кескілескен ±рыс ж‰ргізіп, к‰штіњ азды-
ѓынан, ас-судыњ, оќ-дєрініњ тапшылыѓа-
нан ќаћармандардыњ кμпшілігі ерлікпен
ќаза тапќан. Жаралы жауынгерлер
т±тќынѓа т‰скен. Бір азѓантай топ шай-
ќаса отырып, ќорѓанысты б±зып μтіп,
партизандарѓа ќосылѓан.

Меніњ μз кμзіммен кμргенім ќамал μзен
бойымен жаѓалай дμњгеленіп салынѓан.
Жер бетінде екі ќабат, жер астында б‰ріп
салынѓан жертμлелер бар екен. Ќамал
к‰йдірілген ќызыл кірпіштен салынѓан.
Ќамалдыњ ортасында жауынгерлер т±ра-
тын казармалар, ќаќ ортасында биік,
к‰мбезді шіркеу бар. Бєрі жермен-жек-
сен болып ќираѓан. Жер астында салын-
ѓан жертμлелер де бμлек-бμлек бμлме
сияќты. Сол бμлмелердіњ ќызыл кесек-
тері ќап-ќара болып балќып, тμмен ќарай
ќатып ќалѓан. Шатырдан аќќан су сияќ-
ты. Соѓыстыњ ќаншалыќты к‰шті,
жарылѓыш бомбалардыњ ќызуыныњ ќан-
дай с±рапыл екенін осыдан кμруге бола-
ды.  Єр бμлмені аралап кμргенімде жауын-
герлердіњ μлер алдындаѓы ойып, ќанмен
жазѓан ќоштасу сμздерін кμруге болады.
Б±л кейін болуы керек, сμздерді ќоршап,
айналасын сырлап ќойыпты.

Осындай ќырѓын соѓыста жараланып,
ж‰руге жарамай ќалып ќойѓандарды жау
т±тќынѓа алѓан. Сол т±тќынѓа т‰скен-
дерді біздіњ ел "сатќын" деп жау санап,
сенімсіздікпен ќарап келген. Меніњ наѓа-
шым Калмурзин Єлм±хан соѓыс бастал-
ѓаннан Берлинге дейін барѓан. Жењіс
к‰нін Берлинде ќарсы алѓан аѓа лейтенант.
Сол наѓашымныњ айтќан бір єњгімесі есі-
ме т‰седі. "Берлинде Жењіс к‰ні жария-
ланѓанда "Т±тќындаѓы Совет жауынгер-
лері Мєскеуге жаяу айдап єкелінсін" де-
ген б±йрыќ берілді. Бізге т±тќын лаге-
рінде аш-жалањаш, азап, ќорлыќ кμріп
жатќан μзіміздіњ жауынгерлерімізді

"жау" деп μз елімізге жаяу айдап єкелу
таѓдырдыњ ењ бір ауыры, ж‰регіме сал-
маќ салды. Отан ‰шін, елі, халќы ‰шін
ќан тμгіп, азап кμрген жауынгерлерді жау
санаудан артыќ ќорлыќ бар ма?! 3,5 ай
бойы оларды Мєскеуге жеткізіп, тапсыр-
дым. Біраќ, оларѓа деген сенімсіздік, ќатањ
баќылауѓа алу тоќтаѓан жоќ" деп айтып
отыратын.

Соѓыс болѓан жерде єскери міндетімді
μтеп, ќаћарман Брест ќаласын μз
кμзіммен кμріп, кірпішін ќолыммен ±ста-
дым. "Осындай ќырѓын соѓыстыњ ішінде
меніњ єкем де опат болып, ќай топыраќ-
тыњ астында ќалды екен!?" деп егілемін
іштей.

Артында ќалѓан т±яќтыњ бєрі жетіліп,
єрќайсысы жеке ‰й болѓан ±рпаќтан та-
раѓан немере, шμбере, шμпшектер
жетіліп, ±лы бабам Єбділдє деп айтып
ж‰рсе, кейбірі Єбділдин деген текті маќ-
танышпен жазып ж‰р. Жењіс мерекесі
жаќындаѓан т±ста осындай кезењдер ойѓа
оралады.

Болмасын соѓыс ешќашан! Соѓысќ±-
марлар Алланыњ ќаћарына ±шырасын!
Елімізде єрќашан бейбітшілік болып,
±рпаќ баќытты, баќ-дєулетті μмір с‰рсін!
Ќазаќстан бай-ќуатты елдірдіњ алдыњѓы
ќатарында болсын!
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Ќаймаќкμл ауылы,
Єулиекμл ауданы.
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Мерейтой-70!Мерейтой-70!Мерейтой-70!Мерейтой-70!Мерейтой-70!
Аса ќадірлі де ќ±рметті анамыз Ќазина

Хамитќызы Досбол келінін  70 жасќа толѓан
мерейтойымен ќ±ттыќтаймыз!

Сіз ж±байыњыз Раќым Досбол±лымен μнегелі
μмір с‰ріп, балалардыњ єкесініњ аманатын арќа-
лап, баќытты шањыраќта ±л-ќыздарыњыздыњ
ќызыѓы мен ќуанышына, немере-жиендеріњіздіњ
с‰йіспеншілігіне, аѓайын-туыстардыњ алѓысына
бμленіп келесіз. Ењбекте де ќажыр-ќайратыњыздыњ
арќасында талай шєкірттеріњізге ‰лгі-μнеге болып,
μмірге жол сілтеп, абырой биігінен кμріндіњіз. Ж‰ре-
гіњізге Алланыњ н±ры ќ±йылып, зор денсаулыќтыњ
арќасында баќытты ѓ±мыр жасай беріњіз!

¤ткен к‰нніњ артта ќалып елесі,
Тіршіліктіњ жылжи берер кемесі.
Басыњызѓа баќ пен ырыс сыйлаѓан,
Жетпіс жастыњ ќ±тты болсын белесі.
¤міріњіз ±рпаќќа μнеге мыњ,
Тілейміз ќуанышќа бμленгенін.
Ж‰зге келіп, марќайып отырыњыз,
Ќылыѓына ќуанып шμбереніњ.

Ізгі тілекпен: ±л-ќыздары, келін-к‰йеу балалары,
немерелері, аѓасы – Балтабай, жењгесі – Жібек,

сіњлілері мен к‰йеу балалары.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
¦лы Отан соѓысы ардагері Н¦РЫШЕВ Ділдєбекті Жењістіњ 70 жыл-

дыѓымен ќ±ттыќтаймыз! Отан ‰шін от кешіп, кейінгі ±рпаќтыњ жарќын
болашаѓын ќорѓап ќалѓан Сіздіњ μміріњіз біздер ‰шін μнегесі мол тамаша
‰лгі.

Б‰гінгідей айтулы мереке к‰ні Сізге зор денсаулыќ, ±заќ ѓ±мыр, жа-
расты кμњіл-к‰й, баянды баќыт, отбасыларыњызѓа береке-бірлік тілейміз!

Жер ж‰зіне н±р шашып Жењіс к‰ні,
Жаќсы ‰міттіњ шыраѓы жанды міне!
Ќ±тты болсын айтамыз майдангерге,
¦заќ ѓ±мыр, денсаулыќ, баќыт тілеп.

Игі тілекпен: балалары – Ѓалия,
Ќайрат, немерелері –  Жанат, Єнуар,

Олжас, шμберелері – Самира, Сания,
Єліби, Мєди.

Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.
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Оќырмандар назарына!
Техникалыќ себептерге байланысты апталыќ телебаѓдар-

лама газеттіњ  13 мамыр, сєрсенбі к‰нгі санында жариялана-
ды. Келтірілген ыњѓайсыздыќтар ‰шін оќырмандардан кешірім
с±раймыз.

Газеттіњ келесі саны 13 мамыр, сєрсенбі к‰ні шыѓады.

Мектебімізде  ¦лы жењістіњ 70  жыл-
дыѓы жєне Ќазаќстан Республикасы
Ќарулы к‰штерініњ 23 жылдыќ мерей-
тойына орай алѓашќы єскери дайын-
дыќ пєнінен 1-11-сыныптар аралы-
ѓында "Єскери дайындыќ, саптыќ жат-
тыѓу єдістерін  орындаудаѓы"  сайы-
сын  ±йымдастырдыќ. Осы іс-шара-
ныњ маќсаты – мектепте  білім-тєрбие
алып жатќан жасμспірімдерге, оќушы-
ларѓа патриоттыќ тєрбие беру, олар-
ды отанс‰йгіштік рухта тєрбиелеп,
мемлекеттік рєміздерді с‰юге, Ќазаќ-
станымыздыњ кењ-байтаќ елін, жерін,
табиѓатын ќорѓауѓа  сонымен ќоса кμп
±лтты бауырмал халќын жєне елдіњ
ауызбіршілігін саќтауѓа, бейбіт μмір,
тыныштыќ заманныњ ќадіріне жетуге
оќушыларды баулу.

Салтанат Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік єн ±ранымен
ашылды. Содан кейін мектеп директоры  Марат
М±хамеджанов сμз сμйлеп, єскерлік сап бойынша
сайысќалы отырѓан оќушыларѓа сєттілік тіледі. Осы
іс-шараны ±йымдастырѓан алѓашќы єскери дайын-
дыќ пєнініњ м±ѓалімі Ќанат Ж±маѓ±ловќа, дене шы-
ныќтыру пєні м±ѓалімдеріне, ата-аналарѓа рах-
метін айтты.

Сайыс  барысында оќушылар єскери сап ќ±рап
ж‰ру, сапта ж‰ріп μлењ айту, сап ќ±рау єдістерін
орындау, ішкі кμрініс жєне сап ќ±рау элементтерін
жасау секілді кезењдерден μтті. Єрбір бμлімше μз
тобына ат ќойып, ±ранын айтып, топтарына сай
бір т‰стен арнайы киімдер тіккізді. Осы сайысты
μткізуге оќушыларымыздыњ ата-аналары да  ±йым-
шылдыќпен μз ‰лестерін ќосты. Оќушылар Отан-
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"Біз – бейбіт елдіњ
ќырандарымыз!"

ды ќорѓау отбасынан, мектеп ќабырѓасынан  бас-
талатынын, єскер ќатарында болѓан єр азамат
Ќазаќстан Республикасы Конституциясында кμрсе-
тілгеніндей, μз Отанын, жерін, халќын-елін ќорѓауѓа
оѓан адал  ќызмет ету керектігін т‰сініп, Отан ал-
дындаѓы μз борыштарын адал μтеуге єрќашан
дайын екендіктерін кμрсете білді. "Біз бейбіт μмір
ќырандарымыз!" ±ранымен μткен шара єр оќушы-
ныњ ж‰регінде Отанѓа деген с‰йіспеншілігін, пат-
риоттыќ сезімін оятуѓа μз ‰лесін ќосады деген се-
німдеміз.

З±лфыкар ХУЖАЕВ,
Половников орта мектебініњ

дене шыныќтыру пєнініњ м±ѓалімі.
 Ќостанай ауданы.

Дєл осындай таќырыппен
№15 орта мектебінде
бастауыш сынып
оќушылары   арасында
фестиваль μтті.
Ќатысушылар μзге
±лттардыњ   салт-дєст‰рін,
єдет-ѓ±рпын сахнада
дєріптеп,  Ќазаќ елініњ кμп
±лтты екендігін паш етті.

Ынтымаќ шарасына   оќушы-
лармен ќатар   ата-аналардыњ да
басым кμпшілігі атсалысты. Сах-
на шымылдыѓы   "Ќамажай" атты
ќазаќ биімен т‰рілді. ¦лттыќ киім-
дегі ж‰ргізушілер  биылѓы жыл
Ќазаќстан  Халќы Ассамблеясы-
на   20  жыл толуы мемлекеттіњ
±лттыќ саясатыныњ тарихына
ѓана емес, сонымен бірге єлемдік
практикада "±лттыќ мєселені" ше-
шуде жања беттер ашып бер-
гендігін тілге тиек етті. Єрбір
±лттыњ  єдет-ѓ±рпын, ±лттыќ тама-
ѓын дєріптеуге де кезек берілді.
Єр сынып украиндардыњ б±л ме-
рекеде єзіл-сыќаќ айтып
кμршілерініњ ‰йіне бидай се-
бетінін,  корей елінде 4 саны  жоќ
екендігін, єзірбайжан халќы
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кішіпейілдігімен,  т±шпарасымен
єйгілі екендігін, татар елі  "Яшлек",
"Ляйсан" єн тобымен танымал
екендігін, неміс халќында ерлер
киімінде "тироль ерлер костюмі"
ал, єйелдері  т‰рлі ‰лгідегі телпек-
тер киетінін ортаѓа салды. Ал,
т‰ріктер   "нан ауыз тию" алѓыс,
кешірім сияќты ќасиетімен ќазаќ
±лтына  ±ќсас  деп тапса, ќырѓыз-
дарда "бесік салу", "ќыз ±зату" сал-
ты   біздіњ ±лтќа тєн  тіпті, ±лттыќ
таѓамы ет асу да  ±ќсас  екендігін
кμріністеріне арќау етті.

Фестивальдіњ  шарыќтау кезењі

єн-бимен ±ласты. Єр сыныптыњ
оќушылары μзге ±лттардыњ
єндерін наќышына келтіре орын-
дап, билерін де билеп берді.

– Фесивальдіњ маќсаты  орын
алу емес, єр сыныптыњ  ±йымшыл-
дыѓын, бірлігін, татулыѓын кμру.
Бізді ќуантќаны іс-шараѓа ата-ана-
ларымыздыњ да белсенді ќатыс-
ќаны болды, – дейді директордыњ
бастауыш сыныптар жμніндегі
орынбасары Дєметкен Заитова.

Жанар ШАГАЕВА,
№15  орта мектептіњ

м±ѓалімі.

Ќ±ттыќтаймыз!
С‰йікті ќызым, ардаќты апа САРСЕНБАЕВА

Г‰лнар Єлм±ќанќызы  6 мамыр к‰ні мерейлі 55
жасќа толып отыр. Ќызымызды, бауырымызды
б‰гінгі туѓан к‰німен ќ±ттыќтап, ±заќ μмір, зор
денсаулыќ, ењбекте табыс, отбасына береке-
бірлік тілейміз. Немерелеріњніњ с‰йікті єжесі бо-
лып, єр к‰ніњ мерекелі, берекелі болып, ж‰зіњнен
к‰лкі кетпесін дей отырып, мына μлењ жолдарын
арнаймыз.

Ќ±тты болсын ќуанышты к‰ніњіз,
Баќытты боп, ортамызда ж‰ріњіз.
Біздер ‰шін ардаќтысыз, панасыз,
Тілегіміз – ±заќ болсын жасыњыз.

Ізгі тілекпен: анањ –
Салиќа, сіњлілеріњ-к‰йеу балаларыњ.

Мерейтой-70!Мерейтой-70!Мерейтой-70!Мерейтой-70!Мерейтой-70!
Жанкелдин ауданы, Сужарѓан ауылыныњ

т±рѓыны, ардаќты да аяулы анамыз Тынымбике
БЕЙСЕМБАЕВА 9 мамырда 70 жасќа толѓалы
отыр. Б‰кіл μмірін балаларына арнап, μмірлік се-
рігіне адал жар, ардаќты ана бола білген, б‰гінде
±лын ±яѓа, ќызын ќияѓа ќондырып, немерелерініњ
с‰йікті єжесі болып отырѓан асыл анамыз, сізді
б‰гінгі мерейтойыњызбен шын ж‰ректен ќ±ттыќ-
таймыз! "Анањды меккеге ‰ш рет арќалап апар-
сањ да ќарызынан ќ±тыла алмайсыњ" деген сμз
бар. Ардаќты ана, сізге ќажымас ќайрат, зор ден-
саулыќ тілей отырып, айналањызѓа шуаѓыњызды
шашып ±заќ μмір с‰ріњіз демекпіз!

Ќ±тты болсыњ анашым,
                                70 жасыњыз,
Сексенніњ де сењгірінен асыњыз.
Ќуат алып, денсаулыќтыњ нєрінен,
Ж‰зіп μтіп ж‰зге аяќ басыњыз!
Тілек еттік шын ж‰ректен бєріміз
Мыќты болып ±заќ μмір с‰ріњіз!
Бір Жаратќан жар болып,  ќорѓай ж‰рсін,
Ата-баба аруаѓы ќолдай ж‰рсін!

Игі тілекпен: балалары, келіндері,
немерелері,  жиен немерелері мен

ќ±да-жекжаттары.
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