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Арнайы 
шығарылым
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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Сіздерді Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығымен шын 
жүректен құттықтаймын! 

9 мамыр күні аға ұрпақтың Ұлы ерлігін мәңгілікке ел жадында сақтауға 
арналған ең қастерлі мереке. Ұлы Жеңісті жақындатуда майданда да, тылда 
да жанқиярлықпен күреске түскендердің барлығы айрықша құрметке ие, қаза 
тапқандардың рухына тағзым етеміз. 
Еуропа, Азия аумақтарында алапат көлемімен өткен, өзінің қайғы қасіреті 

мен зардаптары жөнінен адамзат тарихындағы қанқұйлы Екінші әлем соғысына 
61 мемлекет және 110 миллионнан астам адам қатысты. Қазақстандықтардың 
Ұлы Жеңіске қосқан үлестері зор. Оның әрбір бесінші тұрғыны Отанын қорғауға 
әскерге шақырылып, майданға қатысты. Кеңес Одағының Батыры атағына 
ие болған 11 жерлес айыртаулықтардың есімдері біздің жадымызда мәңгі 
сақталады.  
Біздің парызымыз — бұл алапат соғыстағы Жеңістің бізге қалай келгендігін 

ұғыну, қаза тапқандарды қадір тұтып, арамызда жүрген ардагерлерге ұдайы 
қамқорлық көрсету. Бүгінгі ұрпақ Жеңіс жауынгерлері алдында мәңгілік 
қарыздар. 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев ардагерлер мен тыл еңбеккерлері туралы: «Біз 

–жеңімпаз әкелеріміз бен аталарымыздың ұрпағымыз; олардың Ұлы Жеңісі 
арқасында бүгінгі күніміз бақытты» -дейді. 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс халықтың бірлігінің, майдан мен тыл бірлігінің, 

ұрыс даласындағы жаппай қаһармандықтың және халықтың еңбектегі ерлігінің 
нәтижесі екені сөзсіз. Сұрапыл соғыстың қатыгез оқиғалары уақыт ағысымен 
алыстаған сайын, қайғы сезімі ұмытылмай, қираған елді мекендердің бейнесі 
естен шықпайды. Сондықтан осындай алапат қайталанбау үшін, бейбіт пен 
тұрақтылыққа берік болуға міндеттіміз. Ынтымақ пен ел бірлігі әрқашанда 
біздің күш жігеріміздің басты бағдары болсын!
Құрметті соғыс және еңбек ардагерлері!
Қазіргі таңда жастарыңыздың ұлғайғанына, денсаулықтарыңыздың 

сыр бере бастағанына қарамастан, еңбектен шеттенбей, өздеріңіздің іс-
әрекеттеріңіз, ақыл-парасаттарыңызбен кейінгі ұрпақты отансүйгіштік рухта 
тәрбиелеу, қоғамның қуаттылығын нығайтуға өлшеусіз үлестеріңізді қосып 
келесіздер. Біз, бүгінгі ұрпақ, соғыс жылдарында батырлық пен қайсарлық 
танытқан Сіздерге шексіз алғыс білдіреміз. 
Женістің осынау ұлы мерекесінде Сіздерге, ардақты ардагерлер, тыл 

еңбеккерлері, мықты денсаулық, ұзақ та бақытты ғұмыр, жанұяларыңызға 
құт-береке тілеймін. Немере-шөберелеріңіздің қызығына бөлене беріңіздер. 
Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын!

Ағзам ТАСТЕМІРОВ, 
Айыртау ауданының әкімі.

Құрметті Ұлы Отан соғысының
 ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!

Қымбатты жерлестер!

2015 жылдың 9 мамырында сағат 10.00-де Саумалкөл селосының орталық алаңында Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңістің 70 жылдығына арналған мерекелік шаралар өтеді. 
Бағдарламада: митинг, әскери парад, театрландырылған көрініс, концерт, халықтық қыдырулар, спорттық 

шаралар, мерекелік сауда, дала асханасы.
21.00 сағатта мерекелік дискотека, әскери вальсінің конкурсы және мерекелік отшашу болады.
Баршаңызды мерекеге шақырамыз!

                                                                                                                                    Ұйымдастыру комитеті.

Құрметті саумалкөлдіктер және қонақтар!

Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңістің 70 жылдығын ме-

рекелеу қарсаңында Қазақстан 
Республикасының «Атамекен» 
Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы 
«Ерлікке тағзым» атты әлеуметтік 
жобаны қолға алған болатын. 

Аталмыш  жобаның  мақсаты 
- мереке қарсаңында Ұлы Отан 
соғысының  ардагерлер і  мен 
тыл еңбеккерлеріне  жан-жақты 
көмек  және  қолдау  көрсету , 
сондай-ақ олардың Отанға деген 

Акция

СІЗДЕР ҮШІН, АРДАГЕРЛЕР!
сүйіспеншілігін  насихаттау.
Біздің  ауданымызда  Жоба -

ны ардагерлерге пластикалық 
терезелерді орнатуда «ЕвроПласт 
Көкшетау» ЖШС-нің филиалы, 
«Компания Углежог», «Ғасыр Ай-
ыртау», «Агрофирма Жер-Ана», 

«Көкшетау Строй Недра», «Достық 
Дән», «Журавка»  жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктері және «Глад-
кий», «Бижов» жеке кәсіпкерлері 
қолдап отыр. 
Осы орайда мамырдың 4-і күні 

аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы 
Айыртау аудандық филиалының 
төрағасы Ағзам Тастеміров Ұлы 
Отан соғысының ардагері Алек-
сандр Белоногтың үйіне арнайы 
барып ,  жеңімпаз  жауынгерге 
мерекелік азық-түлік пакеті мен 

«ЕвроПласт Көкшетау» ЖШС-нің 
пластикалық терезелерді даярлау 
мен орнатуға арналған арнайы 
сертификатын табыс етті. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

Ұлы Отан соғысындағы 
Жең іст ің  70 -жылдығы 

қарсаңында асқар таудай 
әкем  Бейсембаев  Қойшы 
Молдахметұлы жайлы қалам 
тартуды жөн көрдім. 

1943 жылы  әкем  соғысқа 
аттанады .  Бір інші  Украин 
майданының құрамында мар-
шал Г. Жуковтың басшылығымен  
Курск і  и ін індег і  ұрыстарға 
қатысады .  Осылайша  май -
дан жолы басталған ол Ұлы 
Жеңісті Берлинде қарсы алады. 
Соғыс жылдарында көрсеткен 
ерліктері үшін ІІ дәрежелі Ұлы 
Отан соғысы орденімен, «Ерлігі 
үшін», «Варшаваны  алғаны 
үш і н» ,  «Берлинд і  ал ғаны 
үшін», «Фашистік Германияны 
жеңгені үшін» және көптеген 
мерейтойлық  медальдармен 
наградталған. Сталиннің қолы 
қойылған Алғыс хатпен 4 мәрте 
марапатталған.
Соғыстан кейін туған ауылы 

Сарсайға оралған әкем анамыз 

МАЙДАНГЕР ЖОЛЫМАЙДАНГЕР ЖОЛЫ
аман-есен оралған әкем бірден 
бейбіт еңбек майданына ара-
ласады. Содан құрметті еңбек 
демалысына шыққанша трак-
тор тізгінін тастаған емес. Ше-
шем екеуі 7 баланы дүниеге 
әкеліп, тәрбиелеп өсірді. Қазір 
өздеріміздің жанұяларымыз бар. 
Бізге өмір сыйлап, тәрбие, білім 
берген әке-шешемізге мәңгілік 
қарыздармыз.
Аталарына  еліктеп  қайсар 

да батыл болуды армандаған 
немерелері, ТЖ полковнигі, тех-
ника ғылымдарының кандидаты 
Қуанышбек Кәрменов пен ТЖ 
майоры Ринат Бейсембаевтар 
аталарының мақтанышы. 
Ұлы  мереке  қарсаңында 

бәріңізді Жеңіс күнімен құттықтай 
отырып ,  мықты  денсаулық , 
жанұялық бақыт, ашық аспан 
тілеймін.

Алтынай ШӘРІПОВА,
«Родничок» 

балабақшасының 
тәрбиешісі.    

Балболған Есмағамбетқызымен 
көңіл қосып, шаңырақ құрады. 
Бір өкініштісі, анамыз осы күнге 
жете алмады. Біз оны ешқашан 
естен шығармаймыз. Соғыстан 

Ұлы Жеңіс мерекесі құтты болсын!

 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің  70  жылдығы құтты болсын!
9  мамыр –  барлық ұрпақтардың мерекесі, өзінің  бейбіт өмір мен Отанның 

бостандығына  құқығын қорғап қалған біртұтас көпұлтты халықтың  ерлігі 
мен табандылығының    символы. Бұл күн бізге   ашық аспанды, жеріміздегі 
бейбітшілік пен  тыныштықты  тарту етті.
Жеңіс күні  адамдардың жан-жүрегін нацистік басқыншылыққа  жұмылған 

күш-қуатпен қарсы тұрған     халықтардың  Ұлы Ерлігіне деген мақтаныш 
сезіміне толтыра отырып, бізді бірегей патриоттық  серпінмен  топтастыра-
ды. 
Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары да Ұлы Жеңіске өздерінің 

лайықты және елеулі үлестерін қосты. Біздің 70  мыңнан астам жерлестеріміз  
Отанды қорғауға аттанды.
Солтүстікқазақстандықтар барлық майдандарда соғысты,  Москва, Ста-

линград түбіндегі, Курск иініндегі шайқастарға қатысты. Біздің ондаған мың 
жерлестеріміз жауынгерлік ордендермен және медальдармен марапатталды, 
олардың 55-і Кеңес Одағының Батыры атағын иеленді, 11-і “Даңқ” орденінің 
толық  иегері  атанды.
Аты  аңызға айналған, солтүстікқазақстандықтардан жасақталған   314-ші  

атқыштар дивизиясының жауынгерлік есебінде басқыншылардан азат етілген 
20-дан астам қала мен 1000-нан аса елді мекен бар. Дивизия тарихи Ленинград 
құрсауын  бұзуға  қатысты.
Біз тылда Ұлы Жеңісті  шыңдаған адамдардың  ерлігін  ешқашан ұмытуға  

тиіс емеспіз.  Соғыс жылдары Петропавлдың өзіне ғана 20  өнеркәсіп зауыты 
мен фабрикасы  көшірілді.
Отан соғысы біздің тәуелсіздігіміздің   тарихымен ажырағысыз байланысты. 

Ұлы Жеңіс көптеген  ұрпақтарға  бейбіт те ашық аспан сыйлады.
Бүгінде  біз Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың басшылығымен  бүкіл әлем 

танып, құрметтейтін мықты да көркейіп отырған мемлекет орнаттық.        
Бүкіл осы жылдар бойы  өздерінің баға жеткісіз тәжірибелерін жастарға   да-

рыта отырып, бейбіт күнде де  жауынгерлік сапта жүрген  біздің ардагерлеріміз 
егеменді Қазақстанның  сенімді тірегі болып келеді. Сондықтан аға  ұрпақтың 
мұң-мұқтаждарын жадымыздан шығармау, олардың игілігі мен лайықты 
тұрмысы үшін қолымыздан келгеннің бәрін жасау –   парызымыз.

   Қымбатты ардагерлер!
 Сол бір зұлмат соғыспен  арамызды 70  жыл бөліп тұр,  бірақ Ұлы Жеңіс 

даңқы халықтың жадынан ешқашан  өшпейді! 
Біз ұрыс  алаңынан оралмаған,  сондай-ақ,  осы күнге  жете алмаған  

солтүстікқазақстандарды еске алып, тағзым етеміз. Олардың есімдері  біздің  
және  болашақ ұрпақтардың жүрегінде әрқашан  сақталады.
Ұрыс алаңдарында қаза тапқан жауынгерлердің даңқы мәңгі арта берсін!
Соғыс ардагерлері мен тың еңбеккерлері алдында  бас  иеміз.
Мерекемен, қымбатты жерлестер! Ұлы Жеңіс күнімен!

                                                    Ерік  СҰЛТАНОВ,
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі.            

Құрметті 
солтүстікқазақстандықтар!
Қымбатты  ардагерлер мен 

тыл еңбеккерлері!



Айыртау таѕы2 7 мамыр 2015 жыл

МАЙДАНГЕРІМ ЕРЛІГІҢЕ МАҚТАНАМ, 

Менің атам - Әбдірахманов 
Қалдыр 1921жылы Солтүстік 

Қазақстан облысы, Айыртау 
ауданының Кеңащы ауылын-
да туған. Соғысқа  1942 жылдың 
наурыз айында  Омбы облысы   
Абад  әскери комиссариатынан 
шақырылған.  1944  жылдың 31 

қаңтарында 7 атқыштар ротасының  
бөлімше командирі гвардия сержанты 
Әбдірахманов Қалдыр  Екатериновка 
хуторында болған қантөгіс шайқаста 
жаудың  қарша борап  жауған  мино-
мет пен пулемет оғына қарамастан, 
неміс солдаттарының көзін жояды.  
1945 жылдың 24 қаңтарында Шығыс 
Пруссия Аль –Будуценнен жергілікті 
жерінде болған соғыста ерліктің үлгісін 
көрсетеді. Менің атам соғыста батыл 
және тез шешім қабылдап, взвод 
жауынгерлеріне тың серпіліс, жігер  
берген. Әскери ерлігі үшін атам “Ерлігі 
үшін” медалімен екі рет, 1944 және 1945 жылдары марапатталған. 1945  жылы 
14   ақпанда 163 гвардиясы атқыштар полкінің автоматшылар ротасының бөлім 
командирі - Әбдірахманов Қалдыр  Гедау үшін Шығыс Пруссия соғысында 
автоматшылар бөлімімен жауға қарсы шабуыл жасап, өзі бес неміс солдатын  
өлтірген. Батылдығы мен ерен ерлігі үшін менің атам «Қызыл Жұлдыз» Орденін 
алды. 1945  жылы 16 ақпанда  ауыр жарақаттанып, 1945  жылдың көктемін  
Кенисберг госпиталінде қарсы алған. Менің атам ол кезде 24 жаста ғана болса 
да, сұм соғыстың бар қиындығын басынан кешкен.

1950  жылы  менің атам әжем Әубәкірова Көпеймен кездесіп, олар тағдыр 
жазған  отбасылық өмірдің ыстығы мен  суығын бірге кешіп, балаларына  тәлім- 
тәрбие  беріп,  тату- тәтті өмір сүрген. Атамның сыйлы, әділ, жауапкершілігі мол, 
еңбекқор батыл болғанына соғыста, әрі бейбіт өмір кезінде алған атақтары  куә. 
Көкшетау орман шаруашылығында бастық болған кезінде жоғары  өндірістік 
көрсеткіштері үшін 36 жасында жергілікті өндіріс басқармасы комитеті мен 
облыстық кәсіподақ “Даңқ Кітабына” енгізілген. Осы жылы “ Тың  жерлерін 
игергені үшін” медалімен  және “Өндірістік көрсеткіштерде жеткен жетістіктері 
үшін» мақтау грамотасымен марапатталған.  1966  жылы Еленовка нан қабылдау 
пунктінде аға шебер қызметінде істегенде «Социалистік жарыстардағы жоғары 
көрсеткіштері үшін»  Көкшетау облыстық кәсіподақ кеңесі Президиумының 
мақтау грамотасымен марапатталған. 1971 жылы аудандық ауылшаруашылық 
қызметкерлерінің мақтау грамотасымен  марапатталды.  Атамның соңғы 
марапаты “1973 жылғы Cоциалистік  жарыстар жеңімпазы”  төс белгісі. 
Соғыстағы ауыр жарақатының салдары ізсіз кеткен жоқ, өмірінің соңғы жыл-
дары денсаулығы сыр бере бастады. 1974 жылдың  17 желтоқсанда атам  54 
жасында өмірден өтті. Оның үлкен қызы (менің Әлия тәтем)  ол кезде бар жоғы 
23 жаста, ал үйдің кенжесі менің анам  - Айнагүл  2  жаста болған екен. Барлық 
салмақ, ауыртпашылық әжеме  түседі.  Менің әжем- отбасының асыраушысы,  
әрі балаларының қамқор анасы болған. Өмірдің барлық ауыртпашылығына 
қарамастан жалғыз өзі балаларын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқтырмай  ұлын ұяға, қызын қияға қондырды.  Мен өз атамды тек суреттер мен 
әңгімелерден  ғана білемін. Алайда, ол өз өмірін  балаларының, немерелері мен 
шөберелерінің  бейбіт, бақытты, жарқын болашағы үшін сұм соғыста  аянбай 
соғысып,  Отаны үшін отқа түсті. Мен өз   атамды мақтан етемін, өйткені мен 
атамның арқасында қазіргі күні әр бір атқан  таңға қуанып, болашағым туралы 
армандап, күн сайын арманыма жақындай түсемін. Атамның өмірі  - өсіп келе 
жатқан ұрпаққа өнеге болатынына сенімдімін.

Дәурен ТҰРҒЫНОВ,
немересі,

Новоукраинка ауылы.

   АТАМНЫҢ ӨМІРІ  - 
           ҰРПАҚҚА ӨНЕГЕ

АТАМЫЗҒА
 МЫҢ АЛҒЫС!

Бекмағанбетов 
Қалиахмет Бекма-
ғанбетұлы  1916 
жылдың  б ір інші 
қаңтарында Айыр-
тау ауданы Қаратал 
ауылында дүниеге 
келген. Еңбек жолын 
осы ауылда шопан 
болып бастаған.

 1939 жылы Фин 
соғысына қатысты. 
Кейін 1941 жылы 
Ұлы Отан соғысы 
басталғанда әскер 
қатарына   алы -
нып ,  27  –  бри -
г ада  атқыштар 
д и в и з и я с ы н ы ң 
құрамында Калинин шайқасына қатысқан. 1942 жылы 
сәуір айында майданда екі ауыр жарақат алады: 
аяғына және бұғанасына оқ тиген. Жарақатының 
салдарынан госпитальда емделіп сол жылы еліне 
қайтарылды. Соғыстан кейін еңбек майданына арала-
сып, мал шаруашылығын өркендетуге өз үлесін қосады. 
1954 – 1969 жылдар аралығында Қаратал ауылдық 
Советінің депутаты болып сайланған. Бірнеше жылдар 
бойы  Коммунистік партия мүшесі болып, 1976 жылы 
зейнеткерлік демалысқа шықты. Соғыста алған ескі 
жарақаттары сыр беріп, 2003 жылы дүниеден өтті.
Соғыста көрсеткен ерліктері үшін көптеген медальдар-

мен марапатталған.
«Ер есімі – ел есінде» деп атамның ерлігін  мақтан 

тұтамын. Мен де атам сияқты елімді, жерімді қорғайтын 
азамат болып өсемін.

Жангелді БЕКМАҒАНБЕТ,   
Қаратал орта мектебінің 7 сынып оқушысы.

Міне, бірер күннен кейін тарихқа таңба бо-
лып басылған қаһарлы соғыстағы Жеңістің 

70 жылдық мерекесі тойланады. Ұлы Жеңіс 
Тәуелсіз Мемлекеттер достастығы елдері үшін 
ғана емес, сонымен қатар әлем халықтары үшін 
де үлкен оқиға. Өйткені бұл соғыс миллиондаған 
адамдардың өмірін қиып, мыңдаған қала мен елді 
мекенді тып-типыл етті. Жүздеген жанұяның өміріне 
жазылмас із қалдырды. 1941-1945 жылдардағы 
соғыс  Кеңес Одағы халықтарының тарихындағы 
қасіретті бет қана емес, ол «туған жерім» деп жан 
берген жалпы халықтың теңдесі жоқ ерлігі, қажыр-
қайраты, бекем бірлігінің дәлелі.
Өткенге үңілер болсақ, бүгінгі бейбіт өмір жолында 

ата-бабаларымыз талай қанды қырғындарды басынан 
өткергенін көреміз. Хандық дәуірлердегі дүрбелеңдерді 
айтпағанның өзінде, ашаршылық пен қуғын-сүргін 
халқымызға зор зардабын әкелді. Ел тарихындағы 
Ұлы Отан соғысының да беттері ерекше.  Неміс 
басқыншыларына қарсы жүргізілген күресте қазақ 
қаһармандары қайтпас ерліктің үлгісін көрсетті.
Қанды майданға Қоскөл ауылының тумасы Ғазиз 

Молдахметұлы Молдахметов та қатынасады. 1908 
жылы Қоскөл ауылында дүниеге келген  Ғазиз Молдах-
метов есейе келе сол кездегі ауыл жастарымен бірге 
еңбекке араласады. Ауылда еңбек ете жүре 1935 жылы 
Сақан Жетпісбайқызымен отау құрып, дүниеге екі ұл бір 
қыз келеді. Тұңғыш ұлы туа сала бұл дүниеден шетінеп 
кетеді. 

1939 жылы  міндетті әскер қатарына алынып, Мәскеу 
түбінде атты әскер кавалериясында әскери міндетін 
абыроймен атқарады. 1941 жылдың мамыр айының 
соңында әскери міндетін өтеген соң туған ауылына ора-
лады.  Араға бір ай салмай ауылға Ұлы Отан соғысының 
басталғаны туралы суық хабар да жетеді. Сол кездегі 
ауыл азаматтарының алғашқылары болып Ғазиз 
Молдахметұлы 1941 жылдың 23 маусымында қанды 
майданға аттанады. Айыртаудан Қызылжар қаласына 
жаяу жүріп отырып, Қызылжар әскери комиссариатынан 
Псковь қаласы маңындағы Батыс майданына қарасты 
317 атқыштар дивизиясына түседі. Майдан даласында 
жаумен кескілескен айқастарды қазақстандық жауынгер 

ЖАСТЫҚ ШАҒЫН 
ОТТЫ ЖЫЛДАР ШАРПЫҒАН

алты рет жараланып, әскери госпитальдарда емделіп 
шыққан соң, қайта ұрыстарға қатысады. Осындай 
ауыр жарақаттарының бірінде алты айдай госпитальда 
жатқанда туған ауылына ерлікпен қаза болғандығы жай-
ында «қара қағаз» келеді. Сонан соң ес жиғаннан кейін 
өзі ауылына амандығы жайында хат жазады. Ұрыстағы 
ерліктері үшін Ғазиз Молдахметұлы «Ерлігі үшін» 
медалімен марапатталады. Жарақатынан айыққан 
соң, қайта ұрыс алаңына оралады. Жаумен кескілескен 
кезекті шайқаста Ғазиз Молдахметовтың желкесіне оқ 
тиіп, қайта жараланады. Осы жолы да жарақатынан 
айыққан соң, жаумен ұрысқа кіріседі. 
Майдан даласынан ауылына хат жазғанда өзінің өлең 

жолдарын да жолдаған екен. Сол жолдардың бірін біз 
баласы Саят Молдахметов ағамыздың ауызынан естіп 
жазып алған едік:

Отыз үшке келді жас,
Неміс болды бізге қас.
Біз аттандық атойлап, 
Елде қалды жар мен бала жас.
Ол Белоруссия жерін азат етуде талай ерліктер 

көрсетіп, «Қызыл Жұлдыз» орденімен марапатталады. 
Жеңісті Берлин қаласында қарсы алған ержүрек жауын-
гер «Берлинді алғаны үшін» медалімен марапатталды. 
Жеңістен кейін Ғазиз Молдахметұлы 1946 жылға дейін 

Қиыр Шығыста Иркутск қаласында әскери қыметте бо-
лады. Сонан соң ауылына оралған жеңімпаз жауынгер 
ауылдағы еңбек майданына араласады. 
Ұлы Отан соғысындағы шайқастарда көрсеткен 

ерліктері үшін Ғазиз Молдахметов «Отан соғысы», 
«Қызыл Жұлдыз» ордендерімен, «Ерлігі үшін» және 
бірнеше мерекелік медальдармен марапатталады.
Елге жеңіспен оралған майдангер 1966 жылға дейін 

ауылда ветеринарлық фельдшер болып қызмет 
істейді. Сонан соң зейнеткерлікке шыққанша соғыстағы 
жарақаттары сыр бере бастаған соң, бақташы болып 
істейді. Зейнеткерлікке шыққаннан соң Ғазиз ақсақал 
бақташылықтан қол үзбей 9 жыл абыроймен мал 
бағады. 
Бейбіт өмірде Сақан апаймен 11 баланы дүниеге 

әкеліп, тәрбиелеп өсіреді. Сол 11 баланың алтауы бұл 
дүниеден бақилыққа озса, қалғандары үйлі-баранды 
болып, еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет атқаруда. 
Жеңіс жауынгері Ғазиз Молдахметұлы 1994 жылы бұл 

дүниеден озса дағы, соңында қалған ұрпақтары қарт 
майдангер өмірінің өшпес жалғасы.  
Қазіргі таңда жылдан-жылға қатары сиреп бара жатқан 

жауынгер аталарымыздың дендері сау, ғұмырлары ұзақ 
болғай дейміз.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Әкем Нұрбай Мусин (нақты 
тегі Сәдуов) 1920 жылы 20 ма-

мырда Ботай ауылында дүниеге 
келген. Он жасынан жетім қалып, 
Қызылжар қаласындағы балалар 
үйінде тәрбиеленеді. Одан бір қарт 
адам асырап алып, өзінің тегіне, 
яғни, Мусин деп ауыстырады. 1939 
жылы міндетті әскерге алынады. 
Үйге қайтуға жиналып жүргенінде 
Ұлы Отан соғысы басталады да, 
майданға аттанады. 200-ші дивизияға 
қарасты 314-ші атқыштар полкінің 
құрамында ұрыстарға қатысып, талай 
рет ерлігімен көзге түседі. Осындай 
шайқастардың бірінде жаудың бом-
басы қасына жарылып, оң қолынан 
ауыр жараланған  әкем есінен танып 
қалады. Есін поезда бір-ақ жинайды. 
Жарақаты ауыр болғандықтан го-
спитальде оң қолын кесіп тастайды. 
Госпитальден шыққан соң елге ора-
лады. Майдан даласында көрсеткен 
ерліктері үшін «Отан соғысы» орденімен, «Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені 
үшін» медалдарымен және бейбіт кезеңде мерейтойлық медальдармен 
наградталған. Маршал Гречконың Жеңіс күнімен құттықтаған жеделхаты 
да сақтаулы.

1946 жылы Көкшетау қаласындағы педагогикалық техникумды бітіріп, 
туған ауылындағы мектепте балаларға сабақ береді. Әкем отыз жылдан 
астам Ботай бастауыш мектебінің директоры болып істеді. «Қазақ ССР-нің 
еңбек сіңірген мұғалімі» белгісімен марапатталған. 
Шешем Файруза Ерденқызы екеуі жеті баланы дүниеге әкеліп, тәрбиелеп, 

өсірді. Қазір бәрінің де өздерінің жанұялары бар. Қыздары әке жолын қуып, 
өмірлерін шәкірттерге сапалы білім, саналы тәрбие беруге арнады. 
Әкем 1986 жылы дүниеден озды. Жатқан жері жарық, топырағы торқа 

болсын. Ел басына қатер төнген сын сағатта сыр бермеген, бейбіт өмірде 
еңбегімен сыйлы болған әкемді еш уақытта жадымыздан шығармаймыз.
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы мерекесімен барлық ардегерлерді құттықтай 

отырып, қабақтарыңды кірбің шалмасын дегім келеді.
Ләззат СӘДУОВА,

қызы, ардагер-ұстаз.

СЫН САЄАТТА 
СЫР БЕРМЕГЕН

Ахметжанов Нәби Ахметжанұлы 1925 жылдың 
бесінші маусымында қазіргі Ресей мемлекетінің 

Омбы облысы Черемушка селосында дүниеге келген. 
Өзінің бақытты балалық шағын туған жерінде өткізді. 
Соғыс деген суық хабар бұл шаңырақты да дүр 

сілкіндірді. Нәбидің ағасы алдыңғылардың қатарында 
майданға аттанады. Алайда есіл ерден 1943 жылы 
қара қағаз келеді. 1944 жылдың қаңтар айында Нәби 
Ахметжанұлы майданға шақыртылады. Екі ай Омбы 
қаласында дайындалып, жаттығудан өткеннен кейін ар-
тиллерия полкінің құрамында Белоруссияның қалаларын 
неміс басқыншыларынан азат етуге қатысады. Сан 
қилы ұрыстарды басынан өткерген Нәби Ахметжанұлы 
соғыс аяқталуға жақын қалғанда қатты жараланады. 
Ес-түссіз жатқан жерінен санитар жігіт тауып алып, го-
спитальге жеткізеді. Германияның  Лодзе қаласындағы 
госпиталінде емделіп, жазылып шыққаннан кейін елге 
оралды. Сол жылы өзінің болашақ жары Орынбасар 
Башарқызын кездестіреді. Бірін бірі сүйген екі жас 
үйленіп, шаңырақ құрады. Өмірдің ыстығын да, суығын 
да бірге бастарынан кешірген Нәби Ахметжанұлы мен 
Орынбасар Башарқызы дүниеге тоғыз сәби әкеліп, 
өсірді. Ұл-қыздары қазіргі уақытта еліміздің түкпір-
түкпірінде жемісті еңбек етіп жүр.
Нәби ақсақал қазір Көкшетау қаласында қызымен 

тұрады. Тағдырдың талай тауқыметін басынан кешірсе 
де, қария әлі де тың. Газет-журнал оқып, елімізде болып 
жатқан жаңалықтардан үнемі хабардар болып отырады.  
Нәби Ахметжанұлы ІІ дәрежелі «Отан соғысы» 

орденімен, мерейтойлық медальдармен наградталған. 
Қарт майдангердің соғыс және еңбек ардагерлеріне 

көрсетіп отырған қамқорлықтары үшін Елбасымыз Н.Ә. 
Назарбаевқа, облыс басшыларына айтар алғысы мол. 
Майдангерлер қатары күн санап сиреп келеді. Алай-

да олардың ерліктері кейінгі ұрпақ есінен ешқашан 
өшпек емес. Самайларын қырау шалған Нәби сынды 
ардагерлердің өмір жолы жас ұрпаққа әрқашанда үлгі. 

Нұрдәұлет ҚАЛИЕВ,
Көкшетау көлік прокурорының көмекшісі.    

ТАҒЫЛЫМҒА ТОЛЫ ӨМІР

Ж
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ДҮНИЕНІ ЗҰЛЫМДЫҚТАН САҚТАҒАН!

Мұратбек  ағай  менің 
әкеммен құрдас-тын. Әкем 

екеуінің жарасымды әзілдерін, 
мағыналы да, әсерлі әңгімелерін 
сүйсіне тыңдайтынмын. Ол кезде 
мен мектеп оқушысымын. Әсіресе 
Мұратбек ағайдың өзінің өмір 
жолы туралы айтқан әңгімелері әлі 
есімде. 

- Мен 1919 жылы Қаратал ауылын-
да дүниеге келдім,- деп бастаған еді 
әңгімесін Мұратбек ағай, - 1936 жылы 
Қаратал орталау мектебін бітірген 
соң, Көкшетау педучилищесіне оқуға 
түстім. Оқуға жүрер алдында анам 
«Балам, сен бүгін азамат атанып, 
үлкен өмірге қадам басқалы отырсың. 
Енді шәкірт атанып, білім дариясы-
на шығасың, жаңа орта, жаңа до-
стар табасың. Бізден жырақта өмірдің 
әр түрлі сынақтарына кез боласың, 
шыңдаласың, шынығасың, тағдырдың 
талқысына түсесің. Бірақ, балам, 
қандай жағдай болса да, қандай 
қызмет жасасаң да, біз секілді қара 
шал мен қара кемпірдің ұрпағы екеніңді 
ұмытпа» деп айтқан ақылман сөздері 
әлі жадымда. 

1938 жылы сабақ үстінде мені педу-
чилище директоры шақырып жатыр 
деген соң кабинетіне бардым. Дирек-
торымыз мейірбан, ұлтжанды азамат 
болатын. Ол мені жылы ұшырай қарсы 
алып:
Балам, сен Біләл Малдыбаевтың ба-

уыры екенсің ғой, -дегенде, қапелімде 
абдырап: 
Иә, Біләл ағам менің әкемнің інісі, 

бірақ өкінішке орай ағама 1937 жылы 
«халық жауы» деген жала жабылып, 
ату жазасына кесілген болатын. Сот 
үкімі сол жылы орындалғанын газеттен 
оқыдым, - дедім. 
Ендеше менің атыма да сені 

халық жауының інісі ретінде оқудан 
шығаруымды талап еткен домалақ 
арыз келді. Сол себепті сенімен 
сөйлесейін деп шақырып едім, ра-
сында да «Тегіне тартса тегін бол-
майды» демей ме, сөз саптауыңа 
қарағанда тәрбие көрген бала екенсің, 
енді не дейін құжаттарың дұрыс, сабақ 
үлгерімің өте жақсы, әрі оқуыңның да 
аяқталуына шамалы уақыт қалды. 
Не болса да нар тәуекел, оқуыңды 
алаңсыз оқи бер, бар жауапкершілікті 
өз мойныма аламын, - деп айтқан 
ол кісінің қамқор сөзін ешқашан 
ұмытпаймын. 

1939 жылы маусым айында 
педучилищені бітіріп, үйге келгенімде, 
әсіресе, анам Ләтипаның қуанышында 
шек болмады.

1939 жылы Сырымбет орта 
мектебіне ұстаз болып қабылданып, 
1939 жылы 1 қазан күні қызыл әскер 
қатарына алындым. Әскерге кетіп 
бара жатқанда анамның «Балам, сені 
Алла Тағалам желеп-жебеп, аман - 
есен үйге оралуыңды нәсіп етсін» деп 
берген ақ батасын арқалап, еліміздің 
Батыс өңірінде қызмет істедім.
Енді үйге қайтамын деп жүргенде 

1941 жылы 22 маусымда соғыс оты 
тұтанып, 384 атқыштар дивизиясының 
22 ерекше батальонының құрамында 
еліміздің Батыс өлкесінен шайқасқа 
араластым, шегініспен Киев, Старая 
Русса қалаларын қорғауға қатыстым, 
Москва қаласына жақындап қалған 
кезде әр жауынгер бір сүйем жерді 
де жау қолына бермеу үшін қасық 
қанымыз қалғанша шайқастық. 

1943 жылдың қыркүйегіне дейін 
Волхов майданында жауға қарсы 
соғыстым. Біздің армия 1943 жылдың 
күзінде Петрозаводск бағытындағы 

ОТАН ҮШІН ОТ КЕШТІ
Запоярье қоршауында қалды. Та-
лай сарбаздың өмірін қиған қиян-
кескі ұрыс даласынан аман шықтым. 
1944 жылдың маусымында шабуылға 
шыққанда, Үлкен Сібір өзенінен өту 
операциясына қатысып, Леденец және 
Петрозаводск қалаларын жаудан азат 
етуге қатысқаным үшін командирім 
майдандағы ерлігімді бағалап «Қызыл 
жұлдыз» орденімен марапаттады,-деді. 
Сол кезде мен де «Аға, қанша жауды 
өлтірдіңіз, ерлігіңіздің бір шағын эпизо-
дын айтсаңыз болмай ма?» - дедім. О 
кісі ойланып отырды да: 

- Қарғам, сұрапыл майдан дала-
сында біз оларға оқ аттық, олар бізге 
оқ атты, өлген жауды санамақ түгіл, 
жанымызды шүбірекке түйген кез ғой. 
Автоматты кеудеге қысып шабуылға 
шыққанда жанымдағы достарыма оқ 
тиіп құлап жатса да тек алға қарай 
жүгіре бердік емес пе. Анамның ақ 
тілеуінің арқасы шығар, талай рет 
ажалдың өзімен бетпе-бет келіп аман 
шықтым. 
Бірде шабуылға шығамыз деген 

бізді жау әскерлері оқ жаудырып, 
басымызды көтертпеді. Мені сол кез-
де рота командирі өзіне шақырып 
алып «Міндетті түрде «тіл» алып 
кел» деп тапсырма берген соң, 
қарамағымдағы жауынгерлермен жер 
бауырлай жорғалай жүріп, жау шебіне 
жеттік, қарасақ күзетте екі фашист тұр 
екен, білдірмей келіп біреуін кездікпен 
сұлатып, екіншісін автомат дүбімен 
періп жіберіп, ауызын тығындап, бай-
лап, сүйрей жөнелдік. Біз әкелген неміс 
осал болмай шықса керек «әкелген 
«тілдің» мәліметі бойынша біздің әскер 
жау шебін бұзып ілгері жылжығаны бар. 
Сол үшін мені «Ерлігі үшін» медалімен 
марапаттады. Осылай майданда-
старымен бірге жеңісті жақындатуға 
сүбелі үлес қостым дей аламын.
Сұрапыл соғыстың қан майда-

нында жауынгерлік шеберлігім 
шыңдалып, Прибалтика, Белоруссия-
ны, Кенисбергті (қазіргі Калининград) 
алуға қатыстым. 

1945 жылдың мамыр айының 
9-ы күні Кеңес Қарулы Күштері 
фашистердің күл-талқанын шығарып 
жеңді. Бұл жүрек жарардай қуанышты 
хабар КСРО-ның түкпір-түкпіріне та-
рады. Бірақ мен үшін соғыс бітпеген 
еді, біздің батальонды Қиыр Шығысқа 
жіберді, содан Квантун армиясымен 
болған қиян-кескі ұрысқа қатыстым. 
Жапондарды жеңген соң ғана 1946 
жылы тамыз айында елге оралдым. 
Жеті жыл көрмей елге сағына жеткен 
мен Саумалкөл селосынан ауылға 
жаяу тарттым. 
Үйдің алдында анам жүр екен, 

жақындап келе жатқан маған көзін 
қолымен көлегейлей қарап тұр екен 
«Апа-ау, балаңды танымадың ба, 
мен Мұратбекпін, сіздің ақ тілеуіңізбен 
аман - есен үйге оралдым» дегенде, 
оның әжім басқан жүзінен тарам-
тарам аққан қуаныш жасын көріп 
едім. 
Көп ұзамай Сарыөзек ауылының 

перизаты, балаларымның анасы 
Мәруәрға үйлендім. 1946 жыл-
дан -1960 жылға дейін Сырымбет 
ауылындағы балалар үйінде мұғалім, 
1961 жылдан 1970 жылға дейін 
Сарыөзек ауылдық мектебінің дирек-
торы болдым. Қазір Шапай ауылдық 
мектебінің директоры болып қызмет 
атқарамын,- деп әңгімесін аяқтаған 
болатын Мұратбек ағай. 
Екінші дүниежүзілік соғысының 

ардагері Мұратбек Нұғыманұлы 
өмірлік адал жары Мәруәр екеуі бес 

бала өсірген. Қазір балаларының 
бәрі жоғарғы білімді мамандар. 
Өкінішке қарай бес жыл қар жамы-
лып, мұз жастанып, жеркепе мен 
окопта ұйқысыз, мазасыз түндерді, 
кескілескен шайқастарды басынан 
өткізген қайсар да, қайтпас есіл ер 
1974 жылы ауыр науқастан 55 жасын-
да көз жұмған еді. Небір шәкірттерді 
тәрбиелеп, өмірге қанат қақтырған 
асыл азаматтың елімізге берері әлі 
де мол еді! Әттең, әттең! Не істейсің, 
Аллаға жақсы адам керек шығар!
Ұлы  жеңіст ің  70 жылдығы 

қарсаңында Мұратбек ағайдың қызы 
Меруерт әпкеймен кездестім. «Әке 
көрген оқ жонар» демей ме Меруерт 
әпкей ағасы Біләл Малдыбаев пен 
әкесі Мұратбектің жолын қуып, та-
лай шәкірт тәрбиелеп, өмірге қанат 
қақтырған халық ағарту саласының 
үздік ұстазы. Меруерт әкесі туралы 
естеліктерін сағынышпен айтып, 
оның соғыс даласынан үйіне жазған 
сарғыш тартқан үш бұрышты хат-
тарын оқытты. Жүрек тебіренткен 
сағынышқа толы хат жолдарын 
тебіренбей оқу мүмкін емес еді:  

- Сәләматсыздар ма, алтын-
нан ардақты,күмістен салмақты 
апам және бауырларым! Сендер 
жіберген хатты қолыма бүгін алдым. 
Амандықтарыңды оқып, қуанышымда 
шек жоқ. Біздің батальон Белорус-
сияны азат етуге күш салып жатыр. 
Майдан жолдарында қираған үйлер 
мен өртенген ғимараттар. Ауа райы 
бірде қар, бірде жауын, енді бірде қар 
аралас жауын. Апа мені уайымдама, 
сенің батаңның арқасында аман – 
есен жүрмін. 

- Апа, мен сені қатты сағындым. 
Ұйықтаған кезде түсіме туған ауыл 
мен ақ жаулықты өзіңді көремін. Үнемі 
осы түсті қайта-қайта көрудемін. 
Мүмкін үйді сағынғаннан шығар. 

- Сәлеметсіз бе, ардақты анашым, 
бауырларым! Фашистерден Минск 
қаласын азат еттік. Қала тұрғындары 
әскерлерді қуана қарсы алып, бізді 
гүлмен орап тастады. Беларустардың 
қуанышты жүздері, ыстық құшақтары 
мәңгі есте қалды. 

- Апа, сендерден хат алған кез-
де құлазыған көңілім көтеріліп, 
жүрегім елжірейді, өмір сүруге де-
ген құштарлығым артады. Ертең 
шабуылға шығуға дайындалып жа-
тырмыз. Елге аман -есен оралу керек 
деп бар дауысыммен айғай салғым 
келеді!.. 

- Азат етілген елдердегі балалар 
бейнесі ешқашан есімнен кетпейді. 
Оларға қапшықтарымыздың ішінен 
нан, қант, консервілер шығарып, 
балаларға  үлестіріп  береміз . 
Балаларға қуаныш сыйлаған қандай 
үлкен бақыт! Осындайда апа сізді, 
бауырларымды, ауылды сағынып 
кетемін! 
Ағайдың жүрек шымырлатар хат-

тарын оқып, жеңіс күнін жақындатқан 
Мұратбек Нұғыманұлы сынды 
жандардың есімдері батырлық сим-
волына айналуы керек деп ойлай-
мын. Қандай қиыншылық болса 
да, Отаны үшін от кешкен Батыр 
аталарымыздың өмірі мен ерлігі біз 
үшін үлгі. Бізге жарқын болашақ, 
бақытты ғұмыр сыйлаған аталар, апа-
лар ерлігі ешқашан ұмытылмайды...
Енді кейінгі ұрпақтың қолдан келері 

– өткен тарихымызды ұмытпай, ерлік 
көрсеткен ерлерімізді ұлықтап, рухы-
мызды жоғары ұстап, желбіреген көк 
байрағымызды қайта құлатпау үшін 
аянбай еңбек етіп, тер төгу керек. 
Біз сіздерді ұмытпаймыз, сұрапыл 
соғыстың жауынгерлері!..

 Ерсін ЕРҒАЛИЕВ.

Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерейтойына орай тылда әскери 
комиссариаттың бұйрығы бойынша броньмен қалдырылған, жау-

мен шайқасқа тікелей атсалысқан, жауды жайратуға оқ дайындаған, 
мылтықсыз майданның жауынгері туралы айтқым келеді. 
Кеңес заманының 70-ші жылдарының аяғы, 80-ші жылдарының бас 

кезінде соғыс ардагерлерін мектеп оқушыларымен кездесулерге шақырып, 
«Ардагерлер кеші» өткізіліп тұратын. Сонда атамыз Мәкібай Әлібекұлы 
шақырылмай қалып жүрді. «Неге?» деген сұрақ көкейімде жүруші еді. 
Немерелері де, яғни, менің балаларым: «Біздің атамызды неге шақырмайды? 

Ол соғысқа бармады ма, әлде барғысы келмеді ме?» - деген сұрақтарды 
қарша борататын. Негізінде ұстамды, байсалды, көп сөйлемейтін атамыз 
бізге тіс жарып ештеңе айтпайтын. Бір күні атам екеуіміз шай ішіп, әңгімелесіп 
отырдық. Мен жазған өлеңдерді тыңдап, көзіне жас алып: «Қарағым, мына 
дүниелеріңді жаз, кейінгі ұрпаққа үлгі, өсиет болсын, - деді. Орайы келіп тұрған 
соң: «Соғыста сіз қайда болдыңыз, соны айтыңызшы,» - деп қолқа салдым. 
Атам өткенін есіне алып, әңгімесін бастады:

1941 жылы Қызылжар қаласында әскерге шақырылдық. Жас жігіттерміз. 
Бәріміз де сен тұр, мен атайын. Үш ай әскери дайындықта болдық. Сосын соғысқа 
аттанбақпыз. Бір күні командиріміз шепке тұрғызып, жоғарыдан бұйрық алғанын 
айтты. Ол бұйрықта күш-жігері бар, епті, төзімді, мықты жігіттерден топ құрап, 
құпия соғыс зауытына жіберілсін деген екен. Құпия зауыт Ресейдің Кемеров об-
лысы Гурьевск қаласында. Командир мені шақырып алып: «Топтың басшысы 
өзің боласың, қасыңа сайдың тасындай он жігітті іріктеп, таңдап ал, ертең жолға 
шығасың,» - деді. «Жоқ, мен тылда қала алмаймын, соғысқа аттандырыңыз», - 
деп тілек білдірдім. Командир: «Бұйрықты орындамасаң, трибуналға барасың. 
Соғысатын оқ-дәріні кім шығарады. Орындамасаң, атыласың», - деді. Амал жоқ, 
өзіме мықты-мықты деген он жігітті таңдап алдым, арасында бауырым Әлібеков 
Салман да бар. Түн ішінде пойызға отырғызып жіберді. Неміспен бетпе-бет 
шайқасамыз деген көңіліміз су сепкендей басылды. Құпия соғыс зауытынан 
бірақ шықтық. Оқ-дәрі жасау айтуға ғана оңай екен. Командирдің маған айтқан 
сөзі есіме түсті: «Сен, Әлібеков, қиын да жауапты жұмысқа кетіп барасың. Мен 
сені айдың ішінде сынап, білдім. Сенің төзімділігіңе, күш-жігеріңе, алғырлығыңа 
риза болдым. Сен үшін мен жоғары жақтан сөгіс алмайтыныма сенімдімін. Жеңіс 
күнін жақындатуға зор үлесіңді қосатыныңды білем, сәт сапар!», - деп еді. Енді 
міне киіз қалпақ, киіз халат киіп, мартен пешінің алдынан шықтым. Әуелде «за-
вальщик», кейіннен «сталевар» болып кеттім. Темірдің судай аққанын көрсең. 
Мартен пеші өте ыстық. Үсті-басымызда киіз, одан сайын ыстықтаймыз. Үзіліс 
жоқ, тамағымызды сол жерде ішеміз, сол жерде ұйықтаймыз. Тамақ дегендегісі 
бір стақан сүт, бір тілім нан. Сусаймыз, суды ішкің келе береді. Ұйқы дегенің 
көз шырымын ғана алу. Бар қуанышымыз, жәшік-жәшік оқ-дәрі үздіксіз тиеліп, 
соғыс шебіне жіберіліп жатқаны. Темірді балқытқан сайын «Жеңіс күнін осы 
еңбегіммен жақындатып жатырмын», - деп өзіме демеу беріп қоямын. Үстіміздегі 
киіздің өзі ауыр, оған терлеген терің шелектеп құйылғандай болады. Шыдайсың, 
шыдамасқа амалың жоқ. Жауға деген жеккөрініштілік, ыза-кек, жеңіске жетсек, 
елге ораламыз деген үміт бізге күш-қайрат беретін. Көңіліме демеу болатыны, 
Салман інім қасымда. Бір күпәйкені жамылып, құшақтасып жатқанда елдің 
ортасында, отбасымның қасында болғанымдай сезінетінмін. Салман сауатты, 
алғыр болатын. Зауыт басшылары оны есеп-шотқа алып кетті. Мен сол 1941 
жылдан 1946 жылдың тамыз айына дейін мартен пешінің алдында темір ағызып, 
жұмыстың барлық ауыртпалығына төзіп шықтым. Жеңіс күнін мартен пешінің 
алдында бір стақан сүтпен қарсы алдық. Қуанышта шек жоқ, біресе күліп, біресе 
жылап, бір-бірімізді құшақтап есіміз қалмады. Елге қайтамыз деп те қуандық. 
Бірақ бір жылдан аса жұмыс істеуге тура келді. Орныңа кісі табылғанша кетпейсің 
деп жібермеді. Зауыттан мақтау қағаз, сыйлықтар алып тұрдым, - деп әңгімесін 
аяқтады.
Қағаздарыңыз бар ма? – деп сұрағанымда,
Қайдан болсын, керек қылмадық. Елге аман-есен оралдық, соған 

шүкіршілік етіп, қағазға көңіл бөлмедік, - деп жауап берді.
Осы әңгімеден кейін мен сол зауытқа хат жаздым. Зауыттан анықтама 

қағаз келді. Онда Әлібеков Мәкібай соғыс комиссариатының бұйрығы 
бойынша 1941 жылдан 1946 жылға дейін Кемерово облысы Гурьевск 
қаласындағы құпия соғыс зауытында сталевар болды делінген. Анықтаманы 
балаларға көрсетіп едім, немерелері қуанып, аталарының соғысқа неліктен 
бармағанына көздері жетті. Мәкібай атамды Тайлақ Жалмұрзенов ағамыз 
жақсы білетін, атам туралы «Құрыш қолды балқытушы» атты өлеңі де га-
зетке жарияланған.
Соғыстан кейін атамыз отыз жыл жылқышы, малшы болған. Суреті 

«Құрмет тақтасынан» түскен жоқ. Атам өте бауырмал, қолы ашық, барлық 
туыстарына қамқор еді. Түменнен туыстарын көшіріп әкеліп, үй салып бер-
генше өз үйінде тұрғызып, бастарына баспана, алдарына мал салып бердім 
деп отыратын. Мен атаммен 32 жыл бірге тұрдым. Қайын енем Назым апа бір 
асыл жан еді, төрт жыл ғана бірге тұрдық, дүниеден ертерек өтіп кетті. Атам 
маған әке де, ата да, ана да, ене де бола білді. Ақылын айтып отыратын. Мен 
шыдамдылықты, төзімділікті, сыр сақтауға берік болуды, қонақжайлылықты 
және тағы да басқа ізгі қасиеттерді атамнан үйрендім. Бір ғасырға жуық өмір 
сүріп, азамат соғысын, ашаршылықты, кәмпескені, соғысты басынан кешіп, 
бірақ адамгершілігін жоғалтпаған, әулетінің ақылманы, еліне елеулі, халқына 
қалаулы бола білген атамның Жеңіс туының желбіреуіне қосқан үлесі зор 
деп білемін. Жеңістің 70 жылдығында еске алуға тұратын елінің азаматы. 
Мен осындай адамның келіні болғаныма қуанамын. Жатқан жерің жайлы, 
топырағың торқа болсын, мылтықсыз майданның ардагері.

Нұржәмила ӘЛІБЕКОВА,
Карасевка ауылы.         

МЫЛТЫҚСЫЗ 
МАЙДАН 

ЖАУЫНГЕРІ

Менің әкемнің ұлы  атасы Жағыпар Рысбайұлы 
Дәуқара ауылының тумасы. Жағыпар атам төрт ұл, 

үш қыз тәрбиелеп өсірген.Үш ұлы:  Нұрғали орыс-
фин соғысына, Құрманғали, Қоңқай  неміс-фашист 
басқыншыларына қарсы соғысқа қатысқан,
Нұрдәулет тыл еңбеккері болған.Үшеуі де аман-

есен елге оралған. Ал үш інісі Айтмағанбет, Қайыржан, 
Әміржан ҰОС да қаза тапты. Соның ішінде «Айтмағанбет 
атамыздың соғыстан келген хатын ауылдағы туыстар 
бәрі жатқа білетін, әрі осы хатты өлең қылып айтып 
отыратын»-дейді әжем Сайран Құрманғалиқызы. Сол 
Айтмағанбет атамыздан қалған жалғыз ұрпақ  Қуаныш 
ағамыз бұл дүниеден өтіп кетті. Ағамыз Қуаныш жоғары 
білімді, тарих пәнінің маманы болатын. Әкесі соғысқа 
кеткенде іште қалған Қуаныш 1942 жылы туған. Қазір 
екі ұлы Серік, Ерік Астана қаласында тұрады. 1995 ж 
шыққан «Боздақтар » естелік кітабының 184-бетінде 
осы үш атамыз туралы жазылған. Айтмағанбет атамыз 
1944 жылдың қыркүйек айында бір ұрыста қаза тапқан. 
Сол ұрыстың алдында үйге жазған  хаты:
Ей, Алла қалай болды мына заман,
Ел-жұртым отырмысың есен-аман. 
Ағұстың 22-де қатер болып,
Оқ тиіп екі бүйірден болдым жаман.

СОҒЫСТАН КЕЛГЕН ХАТ
Оқ тиіп екі бүйірден қалдым жатып,
Аямай Герман жауыз қолдан атып. 
Сол жерде бірер сағат жатып қаппын, 
Оянсам қалған екем қанға батып
Тұрып ап есім жинап, жүріп кеттім.
Жақында бір санчасқа келіп жеттім,
Сол жерде бір врачты тауып алып,
Алланың жақсылығын сонда көрдім. 
Қойбағар, Қошан, Әшім, Қаппас, Зарап, 
Алты айдай бірге болдық  алты қазақ.
Олардың не болғанын біле алмай,
Мен өзім кете бердім көріп азап. 
        Қуаныш ағамыз Қарағанды педагогикалық институ-

тында оқып жүргенде елге демалысқа келетін. Сол күннің 
кешінде туған-туысқандар нағашы атам Құрманғалидың 
үйіне жиналып, осы хатты өлең қылып айтатын. Қуаныш 
ағамыз нағашы атам мен апамның қолында үш жасынан 
бастап тәрбиеленіп, оқып білім алды, үйленді. Шағалалы 
ауылшаруашылық техникумында мұғалім болған. 
Әкесінен қалған жалғыз естелік осы хат болатын, сұм 
соғыстың кесірінен әкесін көре алмады. Соғыстан келген 
бір хаттың тарихы міне, осындай.

Дана ҚОНЫСБАЙ,
Светлый ауылы
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Отанымыздың патриоттарын тәрбиелеуде мектептің алар 
орны ерекше. Саумалкөл қазақ орта мектебінде  оқушы бойында 

азаматтық, отаншылдық, адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру 
үшін түрлі жұмыстар жүргізілуде. 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында  8 «А» сыныбында сынып жетекшісі 

Жаманғарина Алтынай Кенжебайқызының ұйымдастыруымен өткен «Ешкім де 
ұмытылмайды, еш нәрсе де ұмыт қалмайды» тақырыбындағы тәрбие сағаты 

осының дәлелі болып отыр. Тәрбие сағатына ауданымыздың соғыс ардагері Бей-
сембаев Қойшы, тыл ардагерлері Қожақов Кенжебай мен Сейтқалиева Ақлима 
және ата-аналар  шақырылды. Тақырыпқа сай салтанат залы безендіріліп, 
оқушылар түгелдей әскери киім киді. Сұрапыл соғыстың қаншама қайғы, қасірет 
әкелгендігін оқушылар асқан шеберлікпен сахналай отырып көрсете білді. Әр 
бала үлкен жауапкершілікті сезінгендігі де байқалды.  Патриоттық әндер шырқап, 
өлеңдер де оқылды. Соғыс ардагері Қойшы ата осы сыныпта оқитын немересі 
Мәдинаның  өнеріне риза болып, оқушыларға тілегін білдірді. Мәдинаның 
сыныптастарымен атасына арнап жасаған бейне көрінісі көрсетілді. Кенжебай 
ата мен Ақлима әжей де өздерінің  тылда атқарған еңбектері жайлы айтып 
өтті. Мектеп директоры Олжабаева Меңдігүл Олжбайқызы қонақтарға алғысын 
білдіріп, естелік сыйлықтар табыс етті. Аталмыш шараға қатысқан тыл ардагері 
Ақлима әжей де осындай тағылымды істі ұйымдастырып, өткізген ұстаздар мен 
оқушыларға ризашылығын білдіріп, аналық ақ батасын берді. Тәрбие сағаты 
«Бейбіт күн тілегі» әнімен аяқталды.  Біз,  тәрбие сағатына қатысқан ата-аналар 
да үлкен әсер алдық.   Осындай тәрбиелік мәні зор іс-шараны ұйымдастырған 
Алтынай Кенжебайқызына ата-аналардың атынан айтар алғысымыз шексіз. 
Баланың бойында түрлі қабілеттерін ашып, оларды дұрыс бағыттай білетін 
ізденімпаз, шығармашыл тұлғаға еңбегінің жемісті болуын тілейміз.

8 «А» сыныбының ата –аналар комитеті.
Саумалкөл қазақ орта мектебі.

Мектеп өмірінен
ТАҒЫЛЫМЫ МОЛ ШАРАТАҒЫЛЫМЫ МОЛ ШАРА

Майдангерім ерлігіңе мақтанам, 
дүниені зұлымдықтан сақтаған!

А т а мы з  С а бы р б е к 
Сәрсенбеков 1924 жылы на-

урыз айының 15-ші жұлдызында 
Қоскөл ауылында дүниеге келген. 
Ұлы Отан соғысы басталғанда 1942 
жылдың мамыр айында майданға 
аттанады. Ташкент қаласында 
пулеметші-минометшілер учили-
щесінде оқып, кіші сержант дәрежесін 
алады. Содан кейін Владивосток-
та үш айлық дайындық курсынан 
өткеннен кейін аға сержант атағына 
ие болады. Әскери міндетін Шығыс 
майданына қарасты Тынық мұхит 
флотында 484 атқыштар полкінің 
бөлімше командирі болып атқарған. 
ІІ дәрежелі «Отан соғысы» орденімен, 
«Г. Жуков», «Жапонияны жеңгені 
үшін» және мерейтойлық медальдар-
мен наградталған. 

1947 жылы елге аман-есен ора-
лып, еңбек майданына араласады. 
1948 жылы шаңырақ құрып, анамыз 
екеуі үш ұл, үш қыз тәрбиелеп өсірді. 
Қазір олардың бәрі де бір-бір жанұя. 
Қаратал кеңшарына қарасты Қоскөл, 
Шаңғал ауылдарында есепші, 1959-

АРДАГЕРЛЕР ӨТКЕН ЖОЛАРДАГЕРЛЕР ӨТКЕН ЖОЛ

1961 жылдары «Светлый путь» 
колхозында бас есепші, хатшы 
қызметтерін атқарды. 1962-1968 

жылдары «Завет Ильича», «Камен-
ный Брод» кеңшарларында, 1968 
жылдан құрметті еңбек демалысына 
шыққанға дейін Шаңғал ауылында 
есепші болып істеді. Қай жерде 
қызмет істесе де беделді болды.  
Атамыздың майдан даласындағы 
ерліктері мен соғыстан кейінгі бейбіт 
өмірдегі еңбектері жоғары бағаланып, 
бірнеше медальдармен, Құрмет гра-
моталарымен, бағалы сыйлықтармен 
марапатталды. 
Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерекесін 

көре алмай кеткен атамыздың жатқан 
жері жарық, иманы жолдас болсын. 
Фашистерге қарсы кескілескен ұрыста 
ерліктің үлгісін көрсетіп,Отаны-
мызды қорғаған майдангерлер мәңгі 
жасай берсін. Ардегерлер өткен жол 
– ерліктің, Отанға, өз халқына деген 
шексіз жанқиярлық үлгісі. Майдан 
даласында қаза тапқан батырларды 
ұмытпай, қазір жүрген ардагерлерді 
құрметтеу – біздің қасиетті боры-
шымыз.

Айгүл СӘРСЕНБЕКОВА,
келіні.  

Соғыс... Соғыс – күйретуші күш! Иә, дәл солай! Барды жоқ 
ететін, тауды да жер ететін соғыс. Осы қанды кезеңді еске түсіріп, 

елестетін газет-журнал материалдары, соғыс жайлы кинолар ата-
бабаларымыздың ерлігін бізге жеткізді. Содан бері жарты ғасырдан 
артық уақыт өтсе де, ешім де, ештеңе де ұмытылған жоқ!
Менің осы мақалама арқау болып отырған атам, Ұлы Отан соғысының 

ардагері – Қоспанов Сәткен. Атам 1918 жылдың 15 қазанында қазіргі 
Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданына қарасты Кеңащы ауылында 

дүниеге келген. 13 жасында 1931-1933 жылдары аштық тауқыметін көрсе, 16 
жасында әкесінен айырылып, бүкіл отбасының ауыртпашылығын өз мойны-
на алған. Анасы мен іні-қарындастарын асырау мақсатында, оқуын тастап, 
колхозға есепші болып жұмысқа тұрады. 1939 жылдың 18 қарашасында Қызыл 
әскер қатарына шақырылып, солдат атанады. Архангельскте Отан алдындағы 
борышын өтеп жүріп, сұрапыл соғысты Эстонияда қарсы алады. 
Ең алғаш рет 1941 жылдың 12 шілдесінде Хаапсалу қаласында фашист-

термен бетпе-бет кездесіп, осы жылдың 23 тамызында арқасынан ауыр 
жарақат алып, Жамбыл атамыз өз жырына қосқан Ленинград қаласындағы 
госпитальде жатады. Атам жазылып шыққаннан кейін Ленинград блокада-
сында тура 900 күн бостандық, азат ел үшін күрескен. Алайда, 1943 жылдың 
27 сәуірінде екінші рет басына жарақаттанып, жанары жараланды. 
Атам өз ерліктерін айтып ешқашан мақтанған емес! Ол өте қарапайым, 

адал, мейірбан жан болған. Өз әңгімелерінде адамдардың қалай аш 
болғандарын, бостандық үшін қалай күрескендерін, көзіне жас алмай айта ал-
майтын. Қызыл әскердің фашист танкілерін, ұшақтарын қалай жарғандарын 
және ауылдар мен қалаларды азат еткендері туралы мақтанышпен айта-
тын.

1943 жылдың 14 тамызы ең есте қаларлық, айтулы күн – блокаданың азат-
тану күні, Волховский майданымен қосылу күні. 1944 жылдың 27 қарашасы 
Ленинград толығымен азатталды. Ал соғыстың кесірі атама тимей қоймады. 
Жастайынан әскер қатарына кетіп, соғыстан сау-тамтығы қалмай жаралы 
оралды. 1946 жылдың 25 тамызында атам 7 жыл жырақта жүріп, қайта 
туған елімен, туған-туыстарымен қауышады. Соғыстан оралған атам, 1947 
жылдың 13 сәуірінде ауылшаруашылық фермасына жұмысқа орналасып, 
1979 жылдың 15 қазанына дейін совхозда адал еңбек атқарады. Еңбек 
кітапшасында тек бір ғана жазба, ол «Володар» - «Комаровский» совхозы. 
Атамның өмір жолы қандай ауыр, қиын болмасын ол өзінің өміріне дән 

риза болып, Жаратқанына осы өмірі үшін тәубе етіп отыратын. 
Атам мен әжем, Сәлима Баймұжанова екеуі өмірдің ауыр-қиындығына 

қарамастан 7 бала тәрбиелеп, бақытты өмір сүрген. Олар балаларына жақсы 
тәрбие беріп өсірген. Атам үнемі: «Еш жұмысты қиынсынбай, ұялмай еңбек 
ету керек, себебі еңбек қана адамды адам етеді» - дейтін. Атамның ең асыл 
арманы, Жеңістің 50 жылдық мерейтойына дейін жетіп, Ленинград қаласына 
барып, соғыстан қайтпаған солдаттарға, жерге бас ию. Тек атам осы асыл 
арманына жете алмай, 1995 жылдың 23 ақпанында бақилық болды. 
Атамның «Германияны жеңгені үшін», «Ленинградты қорғағаны үшін» 

медальдарымен марапатталған. 
Мен атамды және сол сұрапыл соғыс майданында, біздің, жастардың 

жарқын, тыныш болашағы үшін күрескен аталарымызды мақтан етемін.  
Алмас ҚОСПАНОВ,

немересі. 

Олар Жеңісті жақындаттыОлар Жеңісті жақындатты

Әкем Молдаш Есімбаев 
1894 жылы Рузаев ауданына 

қарасты Жаманшұбар ауылын-
да туған. 1932 жылдың жазында 
оншақты отбасы ата қоныстарынан 
алпыс бес шақырым жердегі 
Саумалкөл селосына көшіп келеді. 
Араларында біздің де отбасымыз бар. 
Жаңа жерге көшіп келген соң шымнан 
үйлер салады. Сол жылы кәсіпшілік 
артелі құрылып, тігін, етік тігу, пима 
басу, тері илеу, балшықтан құмыра 
жасау цехтары, ағаш өңдейтін цех, 
шаштараз, Баянтай ауылында кірпіш 
зауыты, балық аулайтын бригада-
лар жұмыс істейді. Әкем осы артель 
ашылған күннен бастап 1940 жылға 
дейін етікші, кейіннен етік тігу цехының 
меңгерушісі болады. Өз ісіне асқан 
жауапкершілікпен қарайтын алғыр 
жігіт 1941 жылы аталмыш артельдің 
төрағасы болып тағайындалады. Ұлы 
Отан соғысы жылдары жұмысшылар 
уақытпен санаспай, бар күш-жігерлерін 
майдандағы жауынгерлерге жылы 
киім тігіп, пима басуға жұмсады. 
Осындай қиын-қыстау кезеңде 
әкемнің қарамағында жұмыстарына 
жауапкершілікпен қарайтын, жұмыс 
жағдайын жетік білетін білікті мамандар 
болды. Атап айтар болсақ, М. Стрель-
цов, Истомин, Жуковский, Плотников, 
Лукьяненко, Водовозов, Нұрахмет Са-
тыбалдин, Темірғали ата, Қажай аға, 
Ш. Колбан, Бәтима Аяғанова, Үкіжан 
Шайгөзова, Зәйкен Есімбаева, Лейла 
Сәпиева, эстон келіншегі Женя тәтей 
және тағы басқалары. 

Жақсының аты өлмейді

1943 жылы тігіншілер цехының 
меңгерушісі М. Стрельцовтың ай-
туымен майданға арналып тігілген 
тондардың қалтасына өрнектелген қол 
орамал мен темекі салатын кішкене 
қапшық салып, «Қаз. КСР 12 жылдығы» 
атындағы артель жұмысшыларының 
Ленинград қорғаушыларына арналған 
сыйлығы, - деп хат жазып жібереді. 
Араға уақыт салып «Красная звезда» 
газетінде Модаш Есімбаев басқаратын 
Саумалкөл кәсіпшілік артелі жайлы 
үлкен мақала жарияланады. Осы 
мақаладан соң сол кездегі Қазақстан 
КП-ның бірінші хатшысы Ж. Шаяхметов 
Саумалкөлге келеді. Екі-үш күн бойы 
артельдің жұмыс жағдайымен танысып, 
Молдаш Есімбайұлына ризашылығын 
білдіреді. Осыдан кейін әкем бірінші 

хатшының шақыртуымен Алматыға 
барып, артельге деп бергізген көп 
кездеме, жіп және іс машиналарына 
қажетті құрал-саймандарды өзімен 
бірге ала келеді. Әкем 1961 жылы 
алпыс сегіз жасында құрметті еңбек де-
малысына шығады. Еңбек майданында 
қол жеткізген жетістіктері үшін Қазақ 
КСР-і Жоғары Кеңесінің Құрмет грамо-
тасымен марапатталып, көптеген ме-
дальдармен наградталады. Аудандық 
комитеттің тұрақты мүшесі болған ол 
бірнеше рет аудандық Кеңестің депу-
таты болып сайланады. 
Бар саналы ғұмырын еліміздің 

нығаюы ісіне арнап, өзінің еңбекқорлығы 
мен іскерлі, ұйымдастырушылық 
қабілеті арқасында әріптестерінің, 
ағайын-туыстың арасында сыйлы бола 
білген әкем 1981 жылы сексен жеті 
жасында бұл жалғанмен қоштасып, 
бақилыққа аттанды. Ол өзі өмірден 
озып кетсе де, артында жарқын да 
өшпес із қалдырды. 

«Жақсы әке баласына қырық жыл 
азық» деген, үлкендер жағы Молдаштың 
қызы екенімді естігенде, «Текті кісінің 
қызы екенсің, бақытты бол» деп ақ 
баталарын беріп жатады. 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы да 

келіп қалды, осындай айтулы күні 
жанқиярлық еңбектерімен Жеңісті 
жақындатуға өзіндік үлестерін қосқан 
аталарымыз бен әкелерімізді еске 
алып, құрметтеу – біздің перзенттік 
борышымыз болмақ.

Қызы Сайран, ұлы Жеңіс, 
немерелері, шөберелері.

Еліңе ерен еңбегі,
Кеудеде Жеңіс ордені.
Өмір-өлім айқасып,
Аңыз ғой жауды жеңгені.
Отан қорғап майданда,
Етігімен қан кешкен.
Тозағында соғыстың, 
Небір ауыр күн кешкен.
Шар болаттай шыңдалып,
Атқан оқпен тілдескен.
Өмірі аңыз ағаның,
Қиындықпен күрескен.
Жүрген жолы ағаның,
Тар жол тайғақ кешудей.
«Дон өзенін өткенде,
Көрінді-ау көзге Есілдей.
Иманды болсын еске алам,
Ақмырзадай досымды-ай»,-
Деп сыр шерткен ағамыз,
Абыз Самат атамыз.
«Чехия жері таулы жер,
Жер жастанды талай ер.
Партизандарға қосылып,
Алдық талай қамал бел.
Қырық жыл қырғын болса да,
Ажалды өлед деген бар.

Партизан Самат - ќарт атам

Жеңіске жеттік аңсаған,
Жарылқап тәңірім, жасаған.
Қара жұмыс майданын,
Атқарып келдім елге аман.
Еңбектің көріп жемісін,
Зейнеткермін, шаттанам.

Ұлы Отан соғысының және еңбек ардагері марқұм 
Біләлұлы Самат ата егер тірі болса мамырдың 
5-ші жұлдызында 100 жасқа толар еді. Балалары 

Ризамын мен Аллаға,
Бекжаным мен Күләйім
Деп тілеймін болса аман.
Әсем, Әлия, Қанатым,
Айым-таңым ататын.
Бақытты етті балалар,
Шөбере сүйген атасын.
Отаным аман болса екен,
Бақыт құсы қонса екен.
Атқан таңды арайлы,
Жақсы үмітпен қарсы алам»,-
Деп тілеуші ед ақылман
Ардагері елімнің
Партизан Самат – қарт атам.
Тұңғышыңыз Зейнеппен,
Қатар өстік егіздей.
Оқуды озат оқыдық,
Әкесі жоқ дегізбей.
Ақыл қайық өмірде,
Қиындық дария теңіздей.
Өткен ғасыр құрдасы,
Жан әкемнің сырласы,
Пейіште нұрың шалқысын,
Өсіп өнсін ұрпағың.

Бақыт ӘБДІЛМАНОВА,
Саумалкөл ауылы.

ас беріп, құран бағыштап еске алдық. Аруағы шат 
болсын деп арнау өлеңімді газет бетіне жариялап 
отырмын:
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