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Ñ ү é i íø i  à ғ à éûí !Ñ ү é i íø i  à ғ à éûí !

 ÆÅҢIÑÒIҢ ÄÀҢҚÛ  ÆÅҢIÑÒIҢ ÄÀҢҚÛ 
ÀÐÒÀ ÁÅÐÑIÍ!ÀÐÒÀ ÁÅÐÑIÍ!

АУДАН ƏКІМІ МЎРАТХАН ЖЇНІСƏЛІЎЛЫ ШЇКЕЕВТІЅ АУДАН ƏКІМІ МЎРАТХАН ЖЇНІСƏЛІЎЛЫ ШЇКЕЕВТІЅ 

9 МАМЫР-ЖЕЅІС КЇНІМЕН ЌЎТТЫЌТАУЫ9 МАМЫР-ЖЕЅІС КЇНІМЕН ЌЎТТЫЌТАУЫ
Қымбатты ардагерлер, тыл еңбеккерлері!Қымбатты ардагерлер, тыл еңбеккерлері!
Баршаңызды  Ұлы  Жеңістің  70 жылдық  мерекесімен  шын  жүректен Баршаңызды  Ұлы  Жеңістің  70 жылдық  мерекесімен  шын  жүректен 
құттықтаймын.құттықтаймын.
Қаншама жылдар өтсе де, маңызын жоғалтпайтын оқиғалар бар. Осындай Қаншама жылдар өтсе де, маңызын жоғалтпайтын оқиғалар бар. Осындай 
мәңгі ұмытылмас тарихи сәттің бірі – 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан мәңгі ұмытылмас тарихи сәттің бірі – 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңіс күні.соғысындағы Жеңіс күні.
Жеңіс  күні  мерекесі  -  Ұлы  Отан  соғысы  ардагерлерінің  ерлігі ,  тыл Жеңіс  күні  мерекесі  -  Ұлы  Отан  соғысы  ардагерлерінің  ерлігі ,  тыл 
еңбеккерлерінің қаһармандығы, бейбіт кешіп отырған күндеріміз үшін, қантөгіс еңбеккерлерінің қаһармандығы, бейбіт кешіп отырған күндеріміз үшін, қантөгіс 
майданда жандарын қиған батырларымызға арналады. Тарихы тамырлас, майданда жандарын қиған батырларымызға арналады. Тарихы тамырлас, 
тағдыры бауырлас көпұлтты еліміздегі тыныштық пен түсіністіктің түбірі тағдыры бауырлас көпұлтты еліміздегі тыныштық пен түсіністіктің түбірі 
де осы бір атаулы күннен бастау алса керек. де осы бір атаулы күннен бастау алса керек. 

  Ұлы Жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Майдангерлердің иығына аса ауыр жүк   Ұлы Жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Майдангерлердің иығына аса ауыр жүк 
түсті. Олар толарсақтан саз кешті, тобығынан қан кешті. Отаны, елі түсті. Олар толарсақтан саз кешті, тобығынан қан кешті. Отаны, елі 
үшін от болып жанды, оқ болып атылды. Еліміздің басына күн туған сын үшін от болып жанды, оқ болып атылды. Еліміздің басына күн туған сын 
сағатта Байзақ өңірінің ұлдары да майданда ерлікпен шайқасты. Жеңіс сағатта Байзақ өңірінің ұлдары да майданда ерлікпен шайқасты. Жеңіс 
күнін жақындатуға қанымен, жанымен, патриоттық рухымен, қаһармандық күнін жақындатуға қанымен, жанымен, патриоттық рухымен, қаһармандық 
ерлігімен лайықты үлес қосты. Ауданымыздан Ұлы Отан соғысына 3341-ге ерлігімен лайықты үлес қосты. Ауданымыздан Ұлы Отан соғысына 3341-ге 
жуық азамат аттанып, оның 1360 –ы  туған жерге оралмады. Олар  туған жуық азамат аттанып, оның 1360 –ы  туған жерге оралмады. Олар  туған 
елін, жерін, Отанын қорғау жолында мерт болды.  Ел қорғаған батыр, жау елін, жерін, Отанын қорғау жолында мерт болды.  Ел қорғаған батыр, жау 
дзотын кеудесімен жапқан Ақәділ Суханбаевтың ерлігі  Отанды сүюдің, оны дзотын кеудесімен жапқан Ақәділ Суханбаевтың ерлігі  Отанды сүюдің, оны 
қорғаудың, асқан патриотизмнің – мәңгілік үлгі-өнегесі болып қала беретін қорғаудың, асқан патриотизмнің – мәңгілік үлгі-өнегесі болып қала беретін 
болады.болады.
Ардагерлер-алтын қорымыз. Сол бір қаһарлы соғыс жылдары алыстаған Ардагерлер-алтын қорымыз. Сол бір қаһарлы соғыс жылдары алыстаған 
сайын оның маңызы артып келеді.Сондықтан да халық ұзақ күткен Ұлы сайын оның маңызы артып келеді.Сондықтан да халық ұзақ күткен Ұлы 
Жеңісті жақындатуда майданда да, тылда да жанқиярлықпен күреске Жеңісті жақындатуда майданда да, тылда да жанқиярлықпен күреске 
түскендердің барлығын айрықша құрметтейміз, қаза тапқандардың рухына түскендердің барлығын айрықша құрметтейміз, қаза тапқандардың рухына 
тағзым етеміз. тағзым етеміз. 

  Қадірлі Ұлы Отан соғысының ардагерлері! Бүгінгі ұрпақ Сіздер сияқты   Қадірлі Ұлы Отан соғысының ардагерлері! Бүгінгі ұрпақ Сіздер сияқты 
жеңімпаз әкелердің ұрпағы екенін мақтан етеді. Сондықтанжеңімпаз әкелердің ұрпағы екенін мақтан етеді. Сондықтан    Отанға деген Отанға деген 
махаббат, жеңіске деген құштарлық пен қуатты рух, достық пен ынтымақ – махаббат, жеңіске деген құштарлық пен қуатты рух, достық пен ынтымақ – 
Ұлы Жеңістің негізі болды. Олай болса, бүгінгі ұрпаққа  бейбіт күнді сыйлаған   Ұлы Жеңістің негізі болды. Олай болса, бүгінгі ұрпаққа  бейбіт күнді сыйлаған   
Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, бақыт, балаларыңыз бен немерелеріңізге Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, бақыт, балаларыңыз бен немерелеріңізге 
жарқын болашақ, бақ-береке тілеймін! жарқын болашақ, бақ-береке тілеймін! 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы құтты болсын! Аспанымыз ашық, заманымыз Ұлы Жеңістің 70 жылдығы құтты болсын! Аспанымыз ашық, заманымыз 
бейбіт болсын!Ата-бабаларымыз жанқияр ерлікпен қорғаған ата-мекенімізді бейбіт болсын!Ата-бабаларымыз жанқияр ерлікпен қорғаған ата-мекенімізді 
жасампаз еңбекпен көркейте берейік !жасампаз еңбекпен көркейте берейік !

АЛЄЫС, АЛЄЫС, БАТЫРЛАРЄА ЕРЖЇРЕК,АЛЄЫС, АЛЄЫС, БАТЫРЛАРЄА ЕРЖЇРЕК,

Ñ ×ÓÂÑÒÂÎÌ ÃÎÐÄÎÑÒÈ
Íà íåäàâíåé òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè 

èíàóãóðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí 
âî Äâîðöå Íåçàâèñèìîñòè ïðèñóòñòâîâàëà 
Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí  íàøåãî ðàéîíà Íèëüçèÿ 
Àëãàçèåâíà Ðàõèøåâà, êîòîðàÿ ïîäåëèëàñü 
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè.

- Я второй раз  принимаю участие в церемонии инаугурации 
Президента Республики Казахстан. И надо сказать, что в этот 
раз она произвела на меня большое впечатление. С последней 
инаугурации, казалось бы, прошло немного времени, но уже 
многое изменилось. С каждым моим приездом я наблюдаю 
разительные изменения. Во-первых, неузнаваемым стал облик 
Астаны. Это говорит о том, что  наша столица стремительно 
развивается – и это заслуга нашего Президента, который  по 
праву уверенно  победил на выборах. 
Тысячи людей  вместе со мной наблюдали церемонию 

инаугурации. При звучании государственного гимна, 
при принятии присяги Президентом, при выступлении 
Главы государства, все ощущали такой подъём энергии, 
чувствовалась радость от сознания того, что каждый был 
причастен к этой исторической минуте. Выступление 
Лидера нации,  можно назвать программным документом, 
адресованным каждому казахстанцу. Каждый из нас хотел 
того, что хочет Президент страны. Прежде всего, чтобы мы 
жили в мире и согласии. Только в этом случае мы не будем 
пасовать перед трудностями и достойно ответим на вызовы 
мирового глобального кризиса.
Мы все хотим жить в экономически развитой и социально 

благополучной республике. И к этому сильной рукой ведёт 
страну Лидер нации. С ним у нас связаны все наши чаяния 
и надежды, наши планы на будущее страны.

Наш корр.

Ўлы Жеѕіс ќўтты болсын!Ўлы Жеѕіс ќўтты болсын!
ЌЎРМЕТТІ ЎЛЫ ОТАН СОЄЫСЫНЫЅ АРДАГЕРЛЕРІ, ПАРТИЯЛАСТАР!
СІЗДЕРДІ 9 МАМЫР – ЎЛЫ ЖЕЅІСКЕ 70 ЖЫЛ ТОЛУ МЕРЕКЕСІМЕН ШЫН ЖЇРЕКТЕН 

ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ!
1941-1945 ЖЫЛДАРДАЄЫ 1418 КЇН МЕН ТЇНГЕ СОЗЫЛЄАН СОЄЫС 20 МИЛЛИОН АДАМНЫЅ 

ҐМІРІН ЖАЛМАДЫ. АТА-ƏЖЕЛЕРІМІЗ СОЛ СЎРАПЫЛ СОЄЫС ЖЫЛДАРЫНДАЄЫ ƏРБІР 
ҐТКІЗГЕН КЇНДЕРІН КҐЗДЕРІНЕ ЖАС АЛЫП, ЕСКЕ АЛЄАНДА ЖЇРЕГІМІЗГЕ ЇРЕЙ ТУАТЫНЫ 
АНЫЌ. ОЛ ЕЛ БАСЫНА ТУЄАН ЌАРА КЇНДЕР БОЛАТЫН. СОЛ СЕБЕПТІ, БЇГІНГІ КЇНІ  
ƏРБІРІМІЗДІЅ АРМАНДАРЫМЫЗ ОРЫНДАЛЫП, БОЛАШАЌЌА ЇЛКЕН СЕНІММЕН ЌАРАУЄА 
МЇМКІНДІКТЕРДІЅ БОЛУЫ, ОТАН ЇШІН, ЖЕР ЇШІН, БЕЙБІТ ЕЛ ЇШІН СОЄЫСЌА АТТАНЄАН 
АСЫЛ АРДАГЕРЛЕРІМІЗДІЅ АРЌАСЫ ЕКЕНІ СҐЗСІЗ. 
ЌЎРМЕТТІ АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫ! СІЗДЕРДІ ЖЕЅІСТІЅ 70 ЖЫЛДЫЄЫ МЕРЕКЕСІМЕН 

ЌЎТТЫЌТАЙ  ОТЫРЫП, ОТАНЫМЫЗЄА  ТЫНЫШТЫЌ  ПЕН  БЕЙБІТШІЛІК, ОТБАСЫЛАРЫ-
ЅЫЗЄА АМАНДЫЌ, ЌЎТ-БЕРЕКЕ, АСПАНЫМЫЗДЫЅ АШЫЌ БОЛУЫН ТІЛЕЙМІЗ.

ІЗГІ НИЕТПЕН:
«НЎР ОТАН» ПАРТИЯСЫ БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ ФИЛИАЛЫНЫЅ САЯСИ КЕЅЕСІ.

Қымбатты Ұлы Отан соғысының Қымбатты Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері, тыл еңбеккерлері және аудан ардагерлері, тыл еңбеккерлері және аудан 

тұрғындары!тұрғындары!
Сіздерді 9 мамыр - Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын!!!Сіздерді 9 мамыр - Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын!!!
Иә, сұрапыл соғыстың біткеніне, міне биыл 70 жыл толып отыр. Отан үшін от кешіп, жанын пида Иә, сұрапыл соғыстың біткеніне, міне биыл 70 жыл толып отыр. Отан үшін от кешіп, жанын пида 

еткен апаларамыз мен аталарымызды жыл сайын еске алып, олардың рухына тағзым ету – біздің еткен апаларамыз мен аталарымызды жыл сайын еске алып, олардың рухына тағзым ету – біздің 
азаматтық парызымыз.азаматтық парызымыз.
Уақыт өткен сайын аға толқын – сіздердің қол жеткізген ауқымды жетістіктеріңіздің, ірі Уақыт өткен сайын аға толқын – сіздердің қол жеткізген ауқымды жетістіктеріңіздің, ірі 

табыстарыңыздың маңызы артып келеді. Сіздердің көрсеткен ерліктеріңіз, отансүйгіштіктеріңіз, табыстарыңыздың маңызы артып келеді. Сіздердің көрсеткен ерліктеріңіз, отансүйгіштіктеріңіз, 
бірліктеріңіз, бауырмалдық және ынтымақтастық қасиеттеріңіз бүгінгі күнге дейін ұрпақтан ұрпаққа бірліктеріңіз, бауырмалдық және ынтымақтастық қасиеттеріңіз бүгінгі күнге дейін ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасып келе жатқан үлкен құндылық болып табылады.жалғасып келе жатқан үлкен құндылық болып табылады.
Туған Отанының бостандығы мен азаттығы үшін ардагерлермен қатар қиындыққа төзіп, Жеңістің Туған Отанының бостандығы мен азаттығы үшін ардагерлермен қатар қиындыққа төзіп, Жеңістің 

жақындауына өз үлестерін қосып, тылда еңбек еткен азаматтарға да алғысымыз шексіз.жақындауына өз үлестерін қосып, тылда еңбек еткен азаматтарға да алғысымыз шексіз.
Баршаңыздың деңдеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, тіршіліктің ұзақ та жарқын, Баршаңыздың деңдеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, тіршіліктің ұзақ та жарқын, 

алаңсыз күндерін, жақын адамдарыңыздың қамқорлығы мен ықыласын тілеймін!алаңсыз күндерін, жақын адамдарыңыздың қамқорлығы мен ықыласын тілеймін!

Қ.Бошай.Қ.Бошай.
Байзақ ауданы қорғаныс Байзақ ауданы қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімінің бастығы, істері жөніндегі бөлімінің бастығы, 
подполковник.подполковник.

“ҚА З АҚ С ТАН “ҚА ЗАҚ С ТАН 
Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н А Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н А 
Қ Ы З М Е Т  Е Т Е М І Н ! ”Қ Ы З М Е Т  Е Т Е М І Н ! ”

Отан ќорєаушылар мерекесі ќарсаѕында аудан 
əкімі Мўратхан Жїнісəліўлы аудан аумаєында 
орналасќан əскери бґлімдерде жəне аудандыќ 
ќорєаныс  істері  жґніндегі  бґлімде  ќызмет 
атќарып жїрген басшылыќ жəне жеке ќўрамдаєы 
бір топ əскерилерді ќабылдап, ќўрмет кґрсетті.
Арнайы ќабылдауєа шаќырылєандар ќатарында 

аудандыќ ќорєаныс істері жґніндегі бґлім басшысы 
подполковник Ќ.Бошай, №40336 əскери бґлім 
командирі  подполковник  Н .Керімбеков  жəне 
№28349 əскери бґлім командирініѕ орынбасары 
Ќ.Орынбековтер бар басшылыќ жəне жеке ќўрамдаєы 
ќызметкерлермен тілдескен аудан басшысы Отанды, 
ел тыныштыєын ќорєау əрбір саналы азаматтыѕ 
ќасиетті борышы екендігі, əскерилерге жїктелген 
міндет пен артылєан їлкен сенім, Елбасы, Ќазаќстан 
Республикасы Ќарулы Кїштерініѕ Бас ќолбасшысы 
тарапынан бїгінгі заман сўранысына сай ќойылып 
отырєан жоєарєы талаптыѕ маѕыздылыєы жайында 
əѕгіме ґрбіте келе, ґте жауапты да абыройлы ќызмет 
иелерін кəсіби мерекелерімен ќўттыќтаумен ќатар, 
айтулы датаєа орай, марапаттау рəсіміне кірісті.
Сонымен аудандыќ ќорєаныс істері жґніндегі 

бґлім басшысы, подполковник Ќ.Бошай аудан 
əкімініѕ  ќўттыќтау  ќаєазымен ,  ЌР  Ќарулы 
Кїштерініѕ ќорєаныс саласындаєы їздік əскери 
ќызметі їшін №40336 əскери бґлімініѕ командирі, 
подполковник Керімбеков Нўрєали Рахымжанўлы 
жəне №28349 əскери бґлімініѕ командирі, полковник 
Эльчибаев  Арман  Аєатанўлы  аудан  əкімініѕ 
Ќўрмет грамотасымен, аудандыќ ќорєаныс істері 
жґніндегі бґлімініѕ жўмылдыру дайындыќ жəне 
аумаќтыќ ќорєаныс бґлімшесініѕ басшысы Ахметов 
Рустам Мырзабекўлы, аудандыќ ќорєаныс істері 
жґніндегі бґлімніѕ əскерге шаќыру жəне əскери 
ќызметшілерді  келісім-шарт бойынша іріктеу 
бґлімшесініѕ басшысы – Ерсейтов Тўрсынəлі 
Əбиірўлы ,  40336 əскери  бґлімше  басшысы , 
аєа лейтенант Трамова Роза Юсупќызы, 40336 
əскери бґлімініѕ кїзет бґлімшесініѕ аєа сарбазы 
Сыздыќов Дулат Даулетўлы, 28349 əскери бґлімініѕ 
тахникалыќ баќылау пунктініѕ басшысы, сержант 
Мамырбаев  Аќболат  Серікўлы ,  28349 əскери 
бґлімініѕ автомобильдік взводыныѕ  автомобиль 
бґлімшесініѕ жїргізушісі аудан əкімініѕ Алєыс 
хатымен марапатталды.                      Ґз тілшіміз.

ЌАЙЫПНАЗАР ШОТБАСОВ.ЌАЙЫПНАЗАР ШОТБАСОВ.

АРДАГЕРЛЕРАРДАГЕРЛЕР
Кешегі жас ґрімдер, мол армандар,Кешегі жас ґрімдер, мол армандар,
Ерлікпен елге ќорєан бола алєандар,Ерлікпен елге ќорєан бола алєандар,
Жастыєы ќан майданда тоналєандар,Жастыєы ќан майданда тоналєандар,
Соєыстан жеѕімпаз боп оралєандар.Соєыстан жеѕімпаз боп оралєандар.

Ќан кешіп, оќ кґргендер, от кґргендер,Ќан кешіп, оќ кґргендер, от кґргендер,
Таєдырдыѕ тауќыметін кґп кґргендер.Таєдырдыѕ тауќыметін кґп кґргендер.
Ґмірін айќастармен ґткергендер,Ґмірін айќастармен ґткергендер,
Ўрпаєын маќсатына жеткергендер.Ўрпаєын маќсатына жеткергендер.

Айбыны халќымыздыѕ ардагерлер,Айбыны халќымыздыѕ ардагерлер,
Ґртіне сўм соєыстыѕ жанєан ерлер.Ґртіне сўм соєыстыѕ жанєан ерлер.
Ќаймыќпай ќамалдарды алєан ерлер,Ќаймыќпай ќамалдарды алєан ерлер,
Батысќа жауды ќуып барєан ерлер.Батысќа жауды ќуып барєан ерлер.

Борышын олар адал атќарєандар,Борышын олар адал атќарєандар,
Сўранып майданєа да аттанєандар.Сўранып майданєа да аттанєандар.
Баќытын еѕбегінен тапќан жандар,Баќытын еѕбегінен тапќан жандар,
Солармен жарќын бїгін атќан таѕдар.Солармен жарќын бїгін атќан таѕдар.

Кґрініп алєы саптан, алєы кґштен,Кґрініп алєы саптан, алєы кґштен,
Ќайтпаєан ќайсар ерлер сан кїрестен.Ќайтпаєан ќайсар ерлер сан кїрестен.
Шыќпайтын батырлыєы мəѕгі естен,Шыќпайтын батырлыєы мəѕгі естен,
Ќайыспас ќаћармандар ќанды кешкен.Ќайыспас ќаћармандар ќанды кешкен.

Басылмас бойындаєы жанєан ўшќын,Басылмас бойындаєы жанєан ўшќын,
Бітірер бəрін ќолєа алєан істіѕ.Бітірер бəрін ќолєа алєан істіѕ.
Ўрпаєы Ќобыланды мен Алпамыстыѕ,Ўрпаєы Ќобыланды мен Алпамыстыѕ,
Ќорєаны, ќорєаушысы ар-намыстыѕ.Ќорєаны, ќорєаушысы ар-намыстыѕ.

Ґздері аќсаќалдыќ їлгісіндей,Ґздері аќсаќалдыќ їлгісіндей,
Кїрескер ќартайса да бір кісіѕдей.Кїрескер ќартайса да бір кісіѕдей.
Ардагер атаєына кір тїсірмей,Ардагер атаєына кір тїсірмей,
Ќолынан намыс туын жїр тїсірмей.Ќолынан намыс туын жїр тїсірмей.

АУДАНДЫЌ АРДАГЕРЛЕР КЕЅЕСІНІЅ АУДАНДЫЌ АРДАГЕРЛЕР КЕЅЕСІНІЅ 
ЎЛЫ ЖЕЅІС МЕРЕКЕСІМЕН ЌЎТТЫЌТАУЫЎЛЫ ЖЕЅІС МЕРЕКЕСІМЕН ЌЎТТЫЌТАУЫ
Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері!Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері!
Қымбатты тыл еңбеккерлері!Қымбатты тыл еңбеккерлері!

Сіздерді еліміздің жарқын мерекесі 9 мамыр - Жеңіс күнімен шын жүректен Сіздерді еліміздің жарқын мерекесі 9 мамыр - Жеңіс күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз.құттықтаймыз.
Берлинде Жеңіс туын желбіретіп, адамзатты жау құлдығынан азат еткен Берлинде Жеңіс туын желбіретіп, адамзатты жау құлдығынан азат еткен 
жеңімпаз ата-бабаларымыздың өшпес ерлігіне, яғни екінші дүниежүзілік жеңімпаз ата-бабаларымыздың өшпес ерлігіне, яғни екінші дүниежүзілік 
соғыстың жеңіспен аяқталғанына 70 жыл толды. Дүние жүзінің барша ізгі соғыстың жеңіспен аяқталғанына 70 жыл толды. Дүние жүзінің барша ізгі 
ниетті адамзаты үшін бұл ерекше мереке саналады.ниетті адамзаты үшін бұл ерекше мереке саналады.
Кеңес Одағының миллиондаған халқымен бірге, Қазақстан да бұл сұрапыл соғыстағы жеңіске Кеңес Одағының миллиондаған халқымен бірге, Қазақстан да бұл сұрапыл соғыстағы жеңіске 
өзінің үлкен үлесін қосты. Қазақстандықтардың 1941-1945 жылдардағы көрсеткен қайсарлығы өзінің үлкен үлесін қосты. Қазақстандықтардың 1941-1945 жылдардағы көрсеткен қайсарлығы 
мен ерлігі Отанға адал қызмет етудің үлгісі болып табылады.мен ерлігі Отанға адал қызмет етудің үлгісі болып табылады.

“Ерлік ескірмейді” дейді дана халқымыз. Елі барда аты өшпейді. Аға ұрпақтың ерлігі мен “Ерлік ескірмейді” дейді дана халқымыз. Елі барда аты өшпейді. Аға ұрпақтың ерлігі мен 
еңбегі ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Уақыт өткен сайын ол асқақтай түседі. Бүгінгі ұрпақ аға буын - еңбегі ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Уақыт өткен сайын ол асқақтай түседі. Бүгінгі ұрпақ аға буын - 
ардагерлер танытқан қаһармандық пен қайсарлықтан үлгі алады, оларға қарап бой түзейді.ардагерлер танытқан қаһармандық пен қайсарлықтан үлгі алады, оларға қарап бой түзейді.
Сондықтан қастерлі мереке саналатын - Ұлы Жеңіс күні құтты болсын! Ардагерлерімізге мықты Сондықтан қастерлі мереке саналатын - Ұлы Жеңіс күні құтты болсын! Ардагерлерімізге мықты 
денсаулық, ұзақ ғұмыр, әр шаңыраққа ырыс-береке, шаттық пен қуаныш тілейміз.денсаулық, ұзақ ғұмыр, әр шаңыраққа ырыс-береке, шаттық пен қуаныш тілейміз. «Отан үшін от кешкен»  «Отан үшін от кешкен»  

кітабы оқырманға жол  кітабы оқырманға жол  
тарттытартты

А.ШОТБАСОВА,
«АУЫЛ ЖАҢАЛЫҒЫ».

ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ЕЛДІК БОЛМЫСЫ МЕН ЕРЛІК ҚАСИЕТІ СЫНҒА ТҮСКЕН ҚАҺАРЛЫ СЫНАҚТЫҢ БІРІ - 1941-1945 
ЖЫЛДАРЫ АДАМЗАТ БАЛАСЫНА ӨЛШЕУСІЗ ҚАСІРЕТ ӘКЕЛГЕН ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ БОЛҒАНЫ МӘЛІМ. СОҒЫС ЖЫЛДАРЫ МАЙДАН МЕН 
ТЫЛДА КЕҢЕСТІК ПАТРИОТИЗМ ШЫРҚАУ ШЫҢЫНА ЖЕТІП, ЕЛДІК МАҚСАТҚА ЖҰМЫЛДЫРДЫ. 
МІНЕ, ОСЫНАУ ҰЛЫ ЕРЛІККЕ ҚҰРМЕТ РЕТІНДЕ, ЖЕҢІСТІҢ 70 ЖЫЛДЫҒЫ ҚАРСАҢЫНДА ЖАРЫҚ КӨРГЕН ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖАЙЛЫ ТАРИХИ 

ДЕРЕКТЕРІ БАР «ОТАН ҮШІН ОТ КЕШКЕН» КІТАБЫ ОҚЫРМАНҒА ЖОЛ ТАРТТЫ. ОНЫ БАЙЗАҚ АУДАНДЫҚ АРДАГЕРЛЕР КЕҢЕСІНІҢ БАСТАМАСЫМЕН 
ТҮЙМЕКЕНТ ЕЛДІМЕКЕНІНДЕ ТҰРАТЫН ӘДЕБИЕТ ЖАНАШЫРЛАРЫ МҰРАТ УРАЗБАЕВ ПЕН ШЫНБОЛАТ МАМАНОВТАР ҚҰРАСТЫРЫП, ЖАЗҒАН. 
ӘРИНЕ ӘДЕБИ ТУЫНДЫНЫҢ ӘДЕМІ БОЛЫП ҚАТТАЛЫП, ҚАЛЫҢ КІТАП БОЛЫП ШЫҒУЫ ОҢАЙ ШАРУА ЕМЕС. ОСЫНДАЙДА ОЛАРҒА ДЕМЕУШІЛІК 

ЖАСАҒАН  АЗАМАТТАРДЫҢ ДА БАР ЕКЕНІН АЙТА КЕТУ ЛӘЗІМ.  ТҮЙМЕКЕНТ ОРТА МЕКТЕБІНІҢ ДИРЕКТОРЫ Ш.ҚАПАРОВА, ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕР 
Б.БИТАБАРОВ, Ә.БИНАЗАРОВ, Қ.ЕГЕМБЕРДИЕВ, Ұ.ДЕРБІСАЛИЕВ, Қ.ИСМАИЛОВ, М.ЖҰМАТАЕВ, Ж.ӘЛМАХАНОВ ЖӘНЕ «ҚАЗАҚСТАН 
ТЕМІРЖОЛЫ» АҚ ЭКОНОМИСТІ Е.АЯПБЕРГЕНОВ ПЕН АБАЙ АТЫНДАҒЫ ГУМАНИТАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖ ДИРЕКТОРЫ А.БИНАЗАРОВТАР ӨЗ 
ҚОЛДАУЛАРЫН БІЛДІРГЕН.  АЛ, МӘЛІМЕТТЕРДІ ЖИНАҚТАУҒА БАЙЗАҚ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ, ЕҢБЕК АРДАГЕРІ ТӘУІРБЕК ӘШІМОВ, 
ӨЗГЕ ДЕ ЖЕКЕЛЕЙ АЗАМАТТАР АТСАЛЫСҚАН ЕКЕН.
КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ АҚӘДІЛ СУХАНБАЕВПЕН ТҮЙМЕКЕНТ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНЕН ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНА ҚАТЫСҚАН  ЖАУЫНГЕРЛЕР 

ҒҰМЫРНАМАСЫ, ӨШПЕС ЕРЛІГІ КӨРІНІС ТАПҚАН ӘДЕБИЕТТІҢ КЕЙІНГІ БУЫН ЖАСТАР ҮШІН ӨНЕГЕЛІК МӘН-МАҢЫЗЫ ЗОР.
АЙТА КЕТЕРЛІК ЖӘЙТ, ОСЫ МАЗМҰНДАҒЫ ТАРИХИ ТУЫНДЫ БҰҒАН ДЕЙІН ЫНТЫМАҚ ЕЛДІМЕКЕНІНДЕ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛСА, СИЯСЫ КЕППЕГЕН 

ЖАҢА КІТАП «ЕРЛЕР ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ» АТЫМЕН ҮЛГІЛІ АУЫЛЫ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ҰЙЫТҚЫ БОЛУЫМЕН БАСПАДАН ШЫҒАРЫЛЫП ӘКЕЛІНДІ. 
ОТАН ҮШІН ОТ КЕШКЕН ЖАНДАРДЫҢ ӨШПЕС ЕРЛІГІНЕ АРНАЛҒАН МҰНДАЙ КІТАПТАР ӨЗГЕ ДЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРДЕ ҚОЛҒА АЛЫНЫП 

ЖАТЫР.

Ұ Л Ы  О Т А Н 
С О Ғ Ы С Ы Н Д А Ғ Ы 
Ж Е Ң І С  Т А Р И Х 
БЕТІНЕН ЕШҚАШАН 
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ . 
СҰРАПЫЛ  СОҒЫС 
АЗАБЫН  Т ІКЕЛЕЙ 
К Ө Р І П ,  Б Е Л 
ОРТАСЫНДА БОЛҒАН 
М А Й Д А Н Г Е Р Л Е Р 
М Е Н  Т Ы Л Д А 
ЕҢБЕКТІҢ  КӨРІГ ІН 
ҚЫЗДЫРҒАНДАРҒА 
ҚҰРМЕТ  КӨРСЕТІП , 
ҚАМҚОРЛЫҚҚА АЛУ 
БҮГІНГІ  ҰРПАҚТЫҢ 
П А Р Ы З Ы  Д Е П 
БІЛЕМІЗ. 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында  аудан әкімі 

М.Шүкеев 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталған тұста,  
Брест қорғаны үшін болған қиянкескі шайқаста ерлік 
көрсеткен соғыс ардагері  Иманқұл Жақсығұловтың   
отбасында болып, майдангерге  “Нұр Отан” партиясы 
Төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан  Байбектің   
Құттықтау хатын, облыс әкімі К.Көкірекбаевтың  
Құттықтау хаты мен азық-түлік өнімдері салынған 
себетін табыстады.
Сонымен қатар аудан басшысы Мұратхан Жүнісәліұлы 

аудан аумағында тұрып жатқан  соғыс ардагерлері  
Орахат Бегілдаев, Үсен Тағаев,  Базарбай Қалдыбаев, 
Иван Григорьевич Дужинский,  Манапбек Қадыров,  

Сауытбек Рыспаев,  Рахымжан Мамыралиев, Мәдібек 
Мақұлбеков,  Бахы Рустанбеков, Өнербай Молдабаевтарға 
да осындай құрмет көрсетілетіндігін айтты.  Батагөй 
қарияға  аудан әкімдігі білім бөлімінің мұрындық 
болуымен  жарыққа шыққан “Ардагерге мың тағзым!“ 
атты  кітапты табыстай  отырып, аталмыш  кітапта 
бүгінгі таңда  арамызда жүрген соғыс ардагерлерінің 
ерлік істері жазылғандығы туралы айтып берді.
Қарт сарбаз  өздеріне көрсетіліп жатқан қамқорлықтарға  

ризашылықтарын білдіріп, соғыс жылдарынан естеліктер 
айтты. Елбасынан бастап, облыс, аудан басшыларына 
өздерін  құрметтеп  жатқандықтарына   алғысын 
айтып, батасын берді.                             Өз тілшіміз.

АРДАГЕРЛЕРГЕ ОБЛЫС ƏКІМІНІЅ 
СИЯПАТЫ ТАБЫСТАЛДЫСИЯПАТЫ ТАБЫСТАЛДЫ
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ЕЛБАСЫ ЖЕЅІСІ – ЕЛБАСЫ ЖЕЅІСІ – 
ХАЛЫЌТЫЅ ЖЕЅІСІ ХАЛЫЌТЫЅ ЖЕЅІСІ 
Рыскелді Сапарбеков, 
мəслихат депутаты, аудандыќ орталыќ ауруханасыныѕ 

бас дəрігері.

ЖУЫРДА АСТАНАДАЄЫ ТƏУЕЛСІЗДІК САРАЙЫНДА 
ЌАЗАЌСТАН ПРЕЗИДЕНТІ НЎРСЎЛТАН НАЗАРБАЕВТЫ 
ЎЛЫЌТАУ РƏСІМІНЕ ЌАТЫСЫП, ЕГЕМЕНДІ ЕЛІМІЗДІЅ 
АБЫРОЙЫН АСЌАЌТАТАР ТАЄЫ БІР ТАРИХИ МАЅЫЗДЫ 
ОЌИЄАЄА КУƏ БОЛДЫМ. 
Елбасыныѕ Ќазаќстан халќына ант беру сəті елдіктіѕ 

салтанатындай əсерге бґледі. Мўны жалєыз мен єана емес, 
барша ќазаќстандыќтар асыєа кїткені шындыќ. Сґйтіп, 
егемен еліміз Елбасын ўлыќтау рəсімін бастан ґткерді. 
Мўныѕ ґзі Ќазаќстанныѕ демократиялыќ жəне саяси 
дамудыѕ даѕєыл жолымен ґркениетті елдер ќатарына еркін 
енгенініѕ айќын мысалы. 
Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ ўлыќтау рəсімінде 

сґйлеген сґзін тыѕдап, болашаєымыз бўдан да нўрлы 
болатынына сенімім ныєая тїсті. Мемлекет басшысы 
сайлаудыѕ бірлігіміздіѕ ќуатын паш еткеніне тоќтала 
келіп, елдіѕ əрі ќарай дамуыныѕ тґѕірегіндегі бірќатар 
сыртќы ыќпалдарды да атап ґтті. «Мəѕгілік Ел» ўлттыќ 
идеясын, «Ќазаќстан-2050» Стратегиясын, «Нўрлы Жол» 
баєдарламасын, бес халыќтыќ реформаны жїзеге асыруды 
жалєастыра отырып, жаѕа белестерді баєындыруєа баєыт 
ўсталып отырєанына кґзім жетті. Ўлыќтау рəсімінен 
ґркендегенімізді, ґскенімізді аѕєардым. 
Елбасы  мен  ел  бірлігініѕ  мерейлі  сəті  біздіѕ 

əрќайсымыздыѕ кґѕілімізде мəѕгілік орныєып ќалары 
сґзсіз. Бўл – біздіѕ ортаќ ќуанышымыз, болашаєымыздыѕ 
бастау бўлаєы. 
Салтанатты ўлыќтау рəсімі ґте жоєары деѕгейде ґтті. Біз 

Астанадан шабыттанєан кїш жігермен оралдыќ. Татулыєы 
жарасќан айбынды халыќ бўл жолы Елбасына деген ыстыќ 
ыќыластарын шын жїректерімен жеткізе білді. Алда енді 
ќыруар міндеттер мен алєа ќойєан баєдарламалар кїтіп 
тўр. Ауданымыз еѕбеккерлері ґздеріне міндеттелген жїкті 
їлкен абыроймен атќара алады деген їміттемін.
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МЫЅ  ТАЄЗЫМ  САЄАН ,  МАЙДАНГЕР !

Әділхан Садуақасов,
Үлг іл і  ауылдық  ардагерлер 

бастауыш ұйымының төрағасы.

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ТАРИХЫ ТУРАЛЫ 
ҚАНШАМА  ШЫҒАРМА ,  МАҚАЛАЛАР 
ЖАЗЫЛЫП, КИНОФИЛЬМДЕР ТҮСІРІЛСЕ 
ДЕ ,  ОНЫҢ  ТАРИХЫНА  НҮКТЕ  ҚОЮ 
МҮМКІН ЕМЕС. СОҒЫСТЫҢ ІЗІНДЕ ӘЛІ 
ДЕ  АШЫЛМАЙ  ЖАТҚАН  АҚИҚАТТАР , 
О Қ Ы Р М А Н Ғ А  Б Е Л Г І С І З  С Ә Т Т Е Р 
ҚАНШАМА? 
КЕҢЕС  ОДАҒЫ  ТАРАПЫНАН  БҰЛ 

СОҒЫС ТӘУЕЛСІЗДІГІН ҚОРҒАҒАН ҰЛЫ 
ОТАН  СОҒЫСЫНА  АЙНАЛДЫ .  БҰЛ 
СОҒЫС  -  ӨТ К ЕН  ЖИЫРМАСЫНШЫ 
ҒАСЫРДАҒЫ ҒАНА ЕМЕС,  БҮКІЛ АДАМЗАТ 
ТАРИХЫНДАҒЫ АЛАПАТ СОҒЫС РЕТІНДЕ 
ТАРИХ БЕТІНЕН ОРЫН АЛДЫ.
Тарихи деректерге  жүгінер болсақ, 

1939-1945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысына 60-тан астам мемлекет, 
жер  шары  халқының  80 пайызы 
қатысқан.  Соғыс  қимылдары  40 
мемлекет жерінде жүріп, 110 млн. адам әскерге 
тартылған, оның 55 млн. адамы қаза  тауып, 
қаншасы хабар –ошарсыз кеткен.
Олардың 27 миллион адамы Кеңестер Одағының 

азаматтары болды. Соғыста 1700-ден аса қала, 70 
мың ауыл мен деревня, қаншама адам қолымен 
салынған зауыттар, фабрикалар т.б. материалды 
байлықтар  қирады .  Ұлы  Отан  соғысына  1,2 
млн. қазақстандықтар қатысып, оның ішінде тек 
қазақ халқы 500 мың боздағынан айырылып, 
орны толмас жапа шекті. Фашизммен күреске 
Жамбыл  облысынан  100 мыңға  жуық  азамат 
аттанып, майдан даласында қайсарлық көрсетіп, 
ержүректілік пен ерлік танытты.
Тек Жамбыл облысының өзінен Кеңес Одағының 

Батыры мен «Даңқ» орденінің толық кавалері 
атағын 18 адам алды. Олардың ішінде Кеңес 
Одағының  Батыры ,  бізд ің  Байзақ  (бұрынғы 
Свердлов) ауданының  тумасы Ақәділ Суханбаев 
та бар екенін мақтан етеміз.
Ақәділ Суханбаев 1920 жылы 15 желтоқсанда 

Свердлов ауданының «Қарасу» ауылында туылып, 
7 жылдық, соңынан Түймекент ауылындағы орта 
мектепті бітіріп, ауылында  комсомол ұйымын 
басқарған. Соғыстың алғашқы күнінен өз еркімен 
майданға аттанады. Ол 174-Борисовск атқыштар 
диви зиясының  6 2 8 —Гродненс к  пол кында 
қатардағы жауынгер ретінде Литва және Польша 
жерлерін  азат  ету  шайқастарына  қатысады . 
1944 жылдың  шілдесінде  полк  жауынгерлері 
басқа бөлімшелермен бірге шабуылдап, Гродно 
қаласын жаудан босатады. Бұдан әрмен полк 
Сувад бағытындағы  шайқастарға қатысып, шығыс 
Пруссия шекарасына шығады. 1944 жылдың 31 
шілдесі күні Стжельцовизна селосы маңындағы 
шабуыл кезінде Ақәділ  қызмет еткен рота жаудың 
оқ боратқан пулеметіне тап болады. Шабуылдағы 
жауынгерлердің  бір  сәт  беті  қайтып  қалады . 
Мұны көрген кіші командир Ақәділ Суханбаев 
пулеметінің үнін өшіру үшін оған жақындап барып 
гранатпен атқылай бастайды. Алайда, өзі екі 
қолынан бірдей жараланады. Ойланып тұруға 
уақыт жоқ, туған жердің киелі, ер бабалардың 
қасиет і  мен  әруағын  б ір  сәт  еске  түс ірген  
антына берік батыр ұлан жүгірген күйде барып 
жау пулеметін кеудесімен жабады. Пулемет  үні 
өшкеннен кейін біздің әскерлер  қайта шабуылға 
шығады.

1945 жылы 24 наурызда СССР Жоғарғы Кеңес 
Президиумының Указымен қатардағы жауынгер 
Ақәділ Суханбаевқа Кеңес Одағының Батыры 
атағы берілді.
Ақәділ  ағаның ерлігі туралы талай кітаптар, 

мақалалар жарық көрді. Тараз қаласында, аудан 
орталығында, туған ауылында батырдың есімін 
мәңгілік ету, ұрпақтарға үлгі ету үшін ескерткіштер 
орнатылған.  Бұл  іс-шаралардың ,  көрсетілген 
құрметтің барлығын газет оқырмандары жақсы 
біледі.
Дегенмен қолыма қалам алып, осы жолдарды 

жазуыма ,  сонау  70  жылдардың  ортасында 
Қазақстан  комсомолы  туралы  олардың  Ұлы 
Отан соғысы жылдарындағы ерліктері жайында 
жазылған кітап кездейсоқ себеп болды. Өкінішке 
орай  кітаптің  мұқабасы ,  бірнеше  парақтары 
жыртылып кеткен. Бірақ кітаптан оқырман біраз 
деректерге қанық болады.

Сондай  дерек терд і ң  б і р і , 
мына фотосурет көзіме оттай 
б а сы лы п ,  ы с ты қ  к ө р і н д і . 
Фотосуретте «Боец – белорус 
М.Лобацевич принимает автомат 
Героя Советского Союза казаха 
А.Сухамбаева» деп, батырдың 
талай  жаудың  көз ін  жойған 
автоматын «жұғысты» болсын 
деп, сап түзеп тұрған әскерлер 
а л д ы н д а  к о м а н д о в а н и е 
басшылары салтанатты түрде 
белорус жігітіне аманат 
ет і п ,  үлкен  үм і тпен 
тапсырып тұрған сәті  
бейнелен ген.  Сурет 
бойыңды шымырлатып, 
м а қ т а н ыш  с е з і м і н 
тудырады . Бұл деген 
қазақтың қара домалақ 
баласы ,  хас  батыр 
Ақәділ «қайсарлығын» 
сен   лайықты  түрде 
жалғастыр – деп сенім 
білдіргендік емес пе? 

Қаруластарына, Ақәділ ерлігін үлгі етіп 
көрсетіп отырған жоқ па?
Еркіндікті бойына сіңіріп өскен, Отан 

үшін ерлік көрсетуге әрдайым дайын 
тұратын қазақ балаларын, аға ұрпақты 
біз мақтан тұтамыз, олардың өмірі бізге 
үлгі, өнеге.
Б е л г і л і  ж а з у ш ы   Т ұ р с ы нх а н 

Толқынбайұлының  «Қазақстандық 
батырлар»  атты  кітабында  «Ақәділ  
Суханбаев» атты   арнайы  бөл імде 
«Қайталанған  емес, жасалған ерлік» 
атты  мақалада  батыр ерлігі былайша 
өрілген:«. .Даңқты  жерлесіміз ,  небәрі 
24  жасында  ерл і к  жаса ған  Ақәд іл 
Суханбаев  а ғ амызды  А .Матросов 
ерлігін қайталаушы деп атауға аузымыз 
бармайды. Ол өз ерлігін 1944 жылдың 
3 1  ш і л д е с і н д е  Пол ьша  жер і н д е , 
Стжельцовизна деревнясы үшін болған 
шайқаста  мыңдаған  жауынгерлердің 
көз  алдында  жасаған.ТМД  Қарулы 
Күштері мұражайында сақтаулы Кеңес 
Одағы Батыры атағына ұсыну қағазында 
жазылғандай, атқыштар батальонының 
бөлімше командирі Ақәділ Суханбаев шешуші 
сәтте жауынгерлердің алға жылжуына кедергі 
жасап жатқан жау пулеметіне кеудесін тосып, 
оқ нөсерін тоқтатқан. Сол сәтте ерлігі мен есімі 
тұтас  майданға  демде  таралып ,  ұран  болып 
жауынгерлерді шабуылға көтерген. Кейін ұрыс 
тынғанда 31-ші армияның қолбасшысы, Кеңес 
Одағының Батыры, генерал-полковник Василий 
Васильевич Глаголевтің тапсырмасымен денесі 
қазылып алынып, Польшадан Литваның көрікті 
қаласына әкелініп үлкен әскери салт-жоралмен 
жерленген. Ұрыс қызу жүріп жатқан қауырт кезге 
қарамастан қазақ жауынгеріне осыншама құрмет 
көрсетілуі оның ерлігінің соғыс тарихында маңызды 
рөл атқарғандығын көрсетеді.
Беларусь астанасы Минскіде болған кезімізде 

қаладағы үлкен көшелердің бірі В.В.Глаголевтің 
есімімен аталатынын білдік. Осындағы Ұлы Отан 
соғысы мұражайында азат етуші жауынгерлер 
сапында А.Суханбаевтың да портреті ілулі тұр. 
Беларустар өз бөлімшесімен жау күшті бекінген 
Гродно қаласына бірінші болып кірген Ақәділ 
ағамыздың ерлігін ерекше қадірлейді. Қалада бір 
көше қазақтың батыр ұлының атымен аталады. 
Осы  көшедегі  кәсіптік-техникалық  училищеге 
ескерткіш тақта орнатылған. Мектеп мұражайында 
арнайы мүйіс те бар.
Соғыстан кейін десант әскерлерінің қолбасшысы 

қызметінде жүріп, 1974 жылы қайғылы қазаға 
ұшыраған қолбасшы В.В.Глаголевтің есімі туған 
қаласы  Калуга  мен  Мәскеудегі  көшелерге  де 
берілген. Ол өзі басқарған әскери құрамалардың 
ержүрек жауынгерінің есімі мен ерлігі қастерленуіне 
әрдайым қамқорлық жасап отырған. Ұлы Отан 
соғысындағы  Жеңіст ің  20 жылдық  мерекесі 
қарсаңында  сол  кезгі  Жамбыл,  қазіргі  Тараз 
қаласындағы көшелердің біріне А.Суханбаев есімі 
берілуіне генералдың тікелей ықпалы бар. Бұл 
туралы сол жылдары облыстық партия комитетінде 
жауапты  қызмет  атқарған  ақын  Жақсылық 
Сәт ібековтың  мақаласында  (  "Генералдың 
тапсырмасы", "Еңбек туы" газеті, 23 наурыз, 1990 
жыл) кезінде жарық көрген.

Ерлік жасағанына бір жарым ай уақыт 
өткенде, Кеңес Одағының Батыры атағы 
берілмей тұрып-ақ (Жарлық 1945 жылдың 
наурызында  шықты )  1944 жылдың  20 
қыркүйегінде  еңбекшілер  депутаттары 
Свердлов ( қазіргі - Байзақ) аудандық 
кеңесін ің  74-ші  санды  шешімімен  өз і 
оқыған орталау мектеп пен туып-өскен 
"Қарасу "  ұжымшарына  есімі  берілген 
Ақәділ Суханбаевтың жеке қаруы Мәскеуге 
ТМД  Қарулы  Күштер і  мұражайына 
қойылған. Ерлігі туған елі Қазақстан ғана 

емес Ресейде, Белоруссияда, Литвада 
ерекше  қадірленіп  келеді .  2005 жылы 
Тараз  қаласында  ерлік  жасап  тұрған 
сәтін бейнелеген ескерткішінің ашылуы 
салтанатына Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
қатысып ,  сөз  сөйлеген.  Жыл  сайын  31 
шілдеде батыр ескерткішіне гүл қою рәсімі 
өтіп тұрады» делінген. Шындығында да 
батыр бабамыздың  қаһармандық ерлігі 
қазіргі ұрпақ бойына батырлықты, өшпес 
қайсарлықты ұялатындығы шындық.
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында  

ерлігі ұрпаққа ұран болған Ақәділ Суханбаев 
а ғ амыз ғ а  де ген  қ ұрмет  ешуақыт та 
толастамайтындығын сезінесің.  1974 жылы  
батыр ерлігінің 30 жылдығы сол кездегі 
Одақ көлемінде тойланғаны, ол жерленген 
Ли т ваның  Друс к и нин к ай  қ ала сына 
Жамбыл облысынан қазіргі  белгілі қоғам  
қайраткері Арғынбай Бекбосын бастаған  
құрамында  батырдың немере інісі Өмірәлі 
Биторсықов, аудандық газет журналисі 
Қабылбек Құлаисов, кірпіш зауытының 
партком хатшысы Валентина Романенко 
бар  делегация  барып  қайтқан  болса , 
еліміз егемендік алғаннан соң 2000 жылы 
А.Суханбаевтың   туғанына 80 жылдығына 
орай  сол кездегі  Байзақ аудандық әкімдігі 
тіл басқармасының бастығы болған Кәдірбек 
Садубаев басқарған Тараз мемлекеттік 
университетінің доценті Болат Үсенбаев, 
облыстық ішкі істер басқармасы арнаулы 
бөлімшесінің командирі Бақыт Ратаев және 
облысқа танымал   журналист Тұрсынхан 
Толқынбаев  бар делегация батыр  жатқан 
жерлерде ,  Мәскеу ,  Белоруссия  және 
Литвада болғанын  қалың оқырман жақсы 
біледі.

 «Ер  елі  үшін  туады» дегендей ,  жер 
бетінде   қазақ халқы тұрған кезде батыр 
бабамыз-Ақәділ Суханбаевтың ерлігі мәңгі 
бақи жасай береді. 

ÑÓÐÅÒ ÌÀÉÄÀÍÍÀÍ ÑÛÐ ØÅÐÒÅÄI

Г.Əбдіќўлова,
«Ауыл жаѕалыєы».

Уаќыт бір орнында 
тўрмайды.  Кїн артына 
ай алмасып, зымырап 
жылдар ґтіп жатады. 
Алайда кґзден таса, 
к ґ ѕ і л д е н  ў м ы т 
болмайтын  1941-
1945 жылдардаєы 
Ўлы Отан соєысында 
Отан їшін, ел їшін 
ќ а н  м а й д а н д а 
оќќа   кеуделерін 
т о сќан  айбынды 
арыстандарымыздыѕ 
ерліктері мен ґнегелі 
істері біздерді ўлы 
і с т ерд і  атќару єа 
ж е т е л е й т і н д і г і 
шындыќ.

 Талас ауданына ќарасты 
Тамды  ауылында  1924 
жылы  ґм ірге  келген 
Ниязбек пен əпкесі Əтіркїл 
ўжымдастыру  науќаны 
мен  ашаршылыќтыѕ 
нəубатын бастан кешті.  Əкесі Егемберді басына баќ 
ќонєан, дəулетті де баќуатты байлардыѕ  бірі болатын. 
Ўжымдастыру дəуірінде «бай-кулак» деген атпен ќолына 
кісен салынып, айдалып кеткен. Бірі 6-да, енді бірі 
8-ге толмаєан ќос сəбимен ќалєан Аќжарќын  ана сол 
дəуірдіѕ барлыќ ќиындыќтарын ќара нардай кґтере білді.  
Егембердініѕ кґзі болєан-Ниязбек балалыќтыѕ балєын 
шаєын сезінбеді.  Кїн, тїн демей еѕбек еткен анасына 
жəрдемші бола жїріп,  шґп шауып, егін салды, ґгіз арба 
айдады. Ќара жўмысќа жегіле жїріп, 7 сыныпты їздік 
бітірді. Ана тілімен ќатар орыс тілін жетік меѕгеріп, ґзі 
ќўралпы жастардыѕ кґшбасында жїрді.
Ўлы Отан соєысы басталєан кезде 17 жасќа толєан 

бозбала бір жылдан соѕ  ґзі  сўранып майданєа аттанады. 
1942 жылы 434-ші атќыштар полкініѕ ќўрамында 
Москваны, Ленинградты, Украинаны, Харьков ќалаларын  
азат ету ўрыстарына ќатысты. “Туєан жеріме жау 
табанын тигізбеймін” деген  ўран оны алєа жетелеп, 
ажалмен бетпе-бет келгенде ќаймыќпады, атылєан оќтан 
жасќанбады. Ордалы жауєа соќќы бере жїріп, ауыр 
жараќат алса да, майдан даласын тастамайды.  Сўрапыл 
соєыстарда  басќыншыларды талќандауєа ерекше їлес 
ќосќаны їшін І дəрежелі «Отан соєысы» орденімен, 
«Ерлігі їшін», “Мəскеуді, Украинаны азат  еткені їшін” 
жəне Г.К.Жуков атындаєы медальдармен наградталады. 
Майданда бір рет батыр болса, еѕбекте екінші рет 

батыр болды.    1945 жылы туєан елге оралєан ол ґзініѕ 
жігерлілігін, білімділігін кґрсетіп,  алєашында Тамды 
ауылдыќ Кеѕесініѕ хатшысы,  Талас аудандыќ атќару 
комитетініѕ нўсќаушысы ќызметтерін атќарады. Кірсіз 
аќыл мен мінсіз мінезді, адал еѕбекті жанына серік еткен  
Ниязбек Егембердіўлы кейін сырттай оќып, заѕгерлік 

мамандыєын  а л ады .  Тала с 
аудандыќ ішкі істер бґлімінде 
учаскелік инспектор, Свердлов 
аудандыќ ішкі істер бґлімінде аєа 
инспектор ќызметтерін атќарады. 
Їздік ќызметімен, ґз кəсібіне 
деген адалдыєыныѕ арќасында 
1953 жылдан бастап, 1978 жылєа 
дейін Мойынќўм, Меркі, Луговой 
(ќазіргі Тўрар Рысќўлов), Свердлов 
(Байзаќ), Талас аудандыќ, Шу 
ќалалыќ  ішкі  істер  бґлімініѕ 
бастыєы болып 25 жыл еѕбек етті. 
Мойынќўм аудандарында ішкі 
істер бґлімініѕ бастыєы болып 
екі рет таєайындалды. Облыстыќ, 
аудандыќ  Кеѕестерге  бірнеше 
мəрте депутат болып сайланды, 
сайлаушылардыѕ аманатын адал 
атќарып, ел ќўрметіне бґленді.
Бар  ґмірі  халќына  ќызмет 

кґрсетумен ґткен, адамгершілік, 
ќадір-ќасиеттерімен  ортасына 
сыйлы бола білген, отбасыныѕ 
ўйтќысы,  адал жар, перзенттеріне 
айрыќша  ќамќор  əке   болєан  
Ниязбек  аќсаќал-ґз   биігінен 
тґмендемеген ,  пенде  болып 
дїниеге ќызыќпаєан біртуар азамат 

еді.  Шындыќ їшін отќа да, суєа да тїсуден тартынбайтын, 
адам таєдырын таразылауда тек ќана заѕєа, əділдікке 
жїгінгендігіне мына оќиєалар дəлел.  

“... Бірде  аудан орталыєындаєы дїкен тоналады.  
Мемлекетке келген зиян ауќымдыєына ќарамастан 
кїдіктіні ўстауєа  оѕайєа тїспейді. Оќиєа болєан жерді  
ґзі зерттеп, зерделейді. 

  Оќиєа былай болєан екен. Ґзініѕ кґлік жїргізушісі  
жаќын маѕдаєы дїкенді  тонап,  бар заттарын  їйініѕ 
ішіндегі ќойма ішіне жасырады.  Ішкі істер бґлімі 
ќызметкерлері  ќылмыскерді іздестіреді, алайда ўстау 
мїмкін болмайды.

...Бірде  ґзініѕ жїргізушісініѕ їйінде дастархандас 
болєан  Ниязбек аєа дастарханєа  ќойылєан шарапќа 
кїдікпен ќарайды. Бірден ќолды болєан араќ-шараптардыѕ 
їстінен тїскендігін сезеді. Жан-жаєына асќан саќтыќпен 
ќарап, жїргізушісі  сыртќа шыєып, басќа бґлме ішіндегі 
ќоймаєа тїскен сəтте  жəшік-жəшік боп тўрєан араќ-
шарапты кґріп, ќылмыскердіѕ їстіне тїскендігін сезіп,  
ќылмысын мойындатады. Ниязбек аєа ќылмыскерді 
“жїргізушім деп”, аяушылыќ танытпай, заѕ алдында 
жауапќа тартылуын талап етеді.Осылайша ґзін еркін 
сезінген ќылмыскер жазасын алєан екен.

«Сїрінбейтін тўяќ жоќтыєын» ескерсек, таєдыр 
талайымен шалыс басќан жандарды одан əрі ќўрдымєа 
итермей, жансаќ кеткен жасґспірімдердіѕ келер ґміріне 
балта шаппайтын. Ќарамаєындаєылардыѕ еѕбектерін адал 
баєалайтын, жаќсылыєымен ќатар кемшілігін де кґріп, 
аќыл-кеѕесін беруден жалыќпайтын. Ґзініѕ əрбір ісін 
кґѕілдіѕ кґзі, аќылдыѕ айнасынан ґткізіп отыратын ол 
мадаќтау мен  жаєымпаздыќќа жаны ќас болатын. Ішкі 
істер органында жалпы 31 жыл, зейнетке шыќќан соѕ он 

бес жылдай Аќшолаќ мўнай базасында директор болып 
ќызмет еткен Ниязбек аєа ґмірінде бірде-бір рет заѕды 
бўзбаєан, оєан ќўрметпен ќараєандардыѕ бірегейі. 
Ниязбек аєа туралы айтарымыз аз емес. Оныѕ ісіне 

берілгендігін мына оќиєа дəлелдейді. 
Бўл оќиєа ауданымызда болєан еді. Ол кезде  ардаќты 

аєа аудандыќ ішкі істер бґлімініѕ бастыєы екен. 
Кезекті еѕбек демалысќа шыєып, жолєа жиналып 
жатќан мезетте уаќытша ќамаќта отырєан ќылмыскер 
ќашып кеткені туралы хабарды естиді. Барлыєын 
кейінге ысырып, бірден істіѕ аќ-ќарасын  тексеруге  
кіріседі.  Ќылмыскердіѕ ізіне ґзі тїсіп, ґзі ќолєа 
тїсіреді, ґз міндетіне атїсті ќараєандарды ќатал  
жазалайды.Міне осындай атпал  азамат ішкі істер 
органдардаєы кґп жылєы еѕбегі їшін «СССР ішкі істер 
министрлігініѕ озат ќызметкері», Ўлы Жеѕістіѕ 50, 60 
жылдыєы, Астананыѕ 10 жылдыєы медальдарымен 
марапатталєан-ды.

 «Батырды халыќ тудырады жəне «Батыр» деген 
ќўрметті атаќты да сол береді» депті Бауыржан 
Момышўлы. Болмысына кір тїсірмеген абзал аєа  
ґзі ќызмет еткен аудандардаєы партия комитетініѕ 
бірінші хатшыларына ґз сґзін ґткізе білген аталмыш 
азаматтар да Ниязбек аєаныѕ аќылына арќа сїйейтін. 
Тіршілігінде  біреудіѕ ала жібін аттамаєан, кемшілікке 
жаны тґзбейтін асыл азамат  перзенттеріне мейірім 
шуаєын тґгіп, адалдыќќа тəрбиеледі. 
Асыл дыѕ  сы ны єын д а й  б о л є а н  Ни я з б е к 

Егембердіўлыныѕ   мəртебесініѕ  биік  болуына 
зайыбы  Забира апайдыѕ да їлесі  ўшан-теѕіз. 
Парасат-пайымымен, жан дїниесініѕ жарќылымен 
отбасыныѕ  жайлылыєын жарастырып,   ќўдай ќосќан 
ќосаєыныѕ  жанына-жылу, жігеріне-ќуат берген 
Забира  Əбішќызы кґп балалы батыр ана. Учаскелік 
инспектордан полковник дəрежесіне дейін кґтерілген 
Ниязбек ќариядан тараєан ўрпаќтары бїгінде  əртїрлі  
мамандыќтыѕ майталманы.  Екі ўлы Ќараєанды 
ќаласындаєы жоєары милиция мектебін бітірген, 
заѕгер.
Ўжымдастыру мен ашаршылыќ нəубатыныѕ ащы дəмін 

татып, отты жылдар ќырєынынан аман ќайтќан Ниязбек 
аєаныѕ соѕында ќалдырєан ґнегелі істері бїгінгі жəне келер 
ўрпаќќа ќашан да ґнеге болып ќала береді деп сенеміз.

....Сарыкемер ауылындаєы Бəйдібек баба кґшесінен 
ґткен сайын  желмен жайќалєан жеміс аєаштары 
кґзіѕніѕ жауын алады. Бўл Ниязбек аєаныѕ ґз ќолымен 
отырєызып, баптап-кїткен  баєы. Тамырын тереѕге 
жіберген  тал-дараќтар кґлеѕкесінде асыр салєан 
аєа немерелеріне ќарап,   ардаќты ќария арамызда 
жїргендей сезіндік.

Ґ Н Е Г Е Л І  Ґ Р  Т Ў Л Є А

НАМЫС НАРЌЫН ЌОЙЄАН ҐРДЕН БЕЛГІЛЕП,НАМЫС НАРЌЫН ЌОЙЄАН ҐРДЕН БЕЛГІЛЕП,

Иманқұл   ЖАҚСЫҒҰЛОВ 
- 1 9 1 8  жылы  өм ірге  келген. 
Брест қамалында жауынгерлік 
борышын атқарды. Ол жерде 144-
сапер  батальонында  алғашқы 
сағаттарын қарсы алған.1942 жылы 
Подвязьмде қоршауда болып, оны 
бұзып  шыққаннан  кейін  Орел 
облысындағы партизан жасақтарына 
барып қосылды. 
ІІ-дәрежелі «Ұлы Отан» соғысы 

орденімен,  «Маршал Жуков»,  «Ерлігі 
үшін»  және бірнеше медальдармен 
марапатталған.  Соғыстан  соң , 
Суханбаев колхозында әртүрлі 

жұмыстар істеп, 1980 жылы зейнетке шыққан. 3 ұлы мен 1 
қызынан 6 немересі, 2 шөбересі бар.

И в а н  Г р и г о р ь е в и ч 
ДУЖИНСКИЙ – 1921 жылы 
қаңтар айының 27-жұлдызында 
дүниеге келген. Байзақ ауданына 
қарасты Бурыл ауылында тұрады. 
Ұлы Отан соғысына қатысып, 
«Германияны жеңгені үшін» және 
І, ІІ дәрежелі «Ұлы Отан соғысы» 
ордендерімен марапатталған. 
Соғыстан кейін Жамбыл облысы, 
Свердлов ауданы «Новая жизнь» 
колхозында есепші болып істеген. 
Жергілікті электростанцияның 

басшысы болып қызмет етті, одан соң партия комитетінің 
хатшысы және Ровное селолық халық депутаттар кеңесінің 
атқару комитетінің төрағасы қызметтерін атқарған. 1981 
жылы зейнет демалысына шыққан.

Орахат БЕГІЛДАЕВ – 1923 
жылдың 1 мамырында дүниеге 
келген. Неміс басқыншыларына 
қарсы күреске алғашқылардың 
бірі болып алынған. Қан майданда 
жаннан арды биік қойған азамат 
“Берлинді алғаны”, “Германияны 
жеңгені  үшін”,  “Украинаны 
азат етуге 60 жыл” медальдары, 
“Қызыл жұлдыз” ордені сынды 
марапаттарға ие болды. Бейбіт 
күнде де бел шешіп белсене еңбек 
етті. 1947 жылдан 1960 жылға дейін 
Свердлов ауданының «Кеңес» 
колхозында және Новоивановка 
МТС-де трактор бригадасында 
есепші қызметін атқарды. 1961 

жылдан 1983 жылға дейін «Багара» бөлімшесінде қамба 
меңгерушісі болып жұмыс істеп, осы жерден зейнетке 
шықты. Бүгінде 3 ұлы, 4 қызынан 9 немере, 8 шөбере көріп, 
бір әулеттің асқар таудай алыбы болып отырған ақсақал.

Мәд і б е к  МАҚҰЛБЕКОВ 
-1923  жылы  Байзақ  ауданы , 
Ақжар ауылында туылған. 125 
дивизиясының 466 атқыштар полкі 
3 батальонының пулемет ротасында 
болды. Ерліктері үшін  «За Победу 
над  Германией»,  «За  отвагу» 
медальдарымен және облыстық 
Құрмет грамотасымен марапатталған. 
Ленинград майданында пулеметші 
болған. 1947-1987 ж.ж. аралығында 
«Трудовой пахарь» колхозда мал 
дәрігері  боп  қызмет  атқарған. 
1 9 8 7  жылдан  ба с т ап  з ейне т 
демалысында .

Үсен ТАҒАЕВ -1924 жылы 
Байзақ ауданы, Қызыл жұлдыз 
ауылында дүние келген. Ұлы 
Отан соғысында Германияны 
жеңгені үшін, Украинаны азат 
еткені үшін Жеңіске 20, 30, 40, 
55, 60 жыл, “Соғыстағы ерлігі 
үшін» медальдарымен және Қызыл 
жұлдыз орденімен марапатталған.
Соғыс т ан  к ей і н  әр түрл і 

жұмыстар атқарған. 1957 жылы 
Қызыл жұлдыз ауылында еңбек 
етіп, 1970 жылдары Жамбыл  
былғары аяққиім фабрикасында 
жұмысшы болып, 1982 жылы 

зейнетке шығып, 5 бала, 5 қызынан 36 немере, 52 шөбере 
көріп, үлкен отбасының ақылшысына  айналып отыр.

Сауытбек РЫСПАЕВ – 1925 жылы 
өмірге келген. 1941 жылы шақырылған. 
Ржево, Лпецк, Курск, жағалауындағы 
соғыстарға, Киев, Ровно, Львовты 
азат  етуге қатысқан.  157, 175, 505, 
627 полктарда әскери қызметін өтеген. 
Германияны Бреслав қаласына дейін 
азат етуге қатысқан.

1 9 4 5  жы л ды ң  к ө к т е м і н д е 
әскери бөлімдер қайта құрылып 
Владивастоктан Приморское өлкесіне 
дейін барып, жапондықтармен соғысқа 
қатысқан. Кореяның-Юкке, Юшань, 
Ранан, Хедзио, Пхеньян қалаларын 
азат етуге атсалысқан.  Ұлы Отан 
соғысындағы ержүректілігі үшін І-ІІ 
-ші дәрежелі “Отан” соғысы орденін 
алған. Соғысқан елге 1949 жылы 
оралып, ішкі істер органдарында 
қызмет атқарған. 1960 жылы Талас 
аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы 
болып тағайындалған. Бұл қызметті 17 
жыл үздіксіз істеп, Байзақ аудандық 

ішкі істер бөлімінің бастығы қызметіне ауыстырылған.
Базарбай ҚАЛДЫБАЕВ – 

1925 жылдың 30 қыркүйегінде 
дүниеге келген. ІІ дүниежүзілік 
соғысқа бастан-аяқ қатысқан. 
Майдан даласындағы көрсеткен 
ерліктері  үшін  «Ұлы  Отан 
соғысы» орденімен,  «Ерлігі 
үшін» ,  «Қызыл  жұлдыз» , 
«Польшаны азат еткені үшін», 
«Кенигсберг қаласын алғаны 
үшін», «Германияны жеңгені 
үшін», «Еңбек ардагері», «ҰОС 
Жеңісіне  20  жыл» «СССР 
Қарулы Күштеріне 50 жыл» 
медальдарымен марапатталған. 

Соғыстан кейін әр түрлі қызметтерді атқарған. Мәселен, 
1950-1955 жылдары учаскелік милиция қызметкері, онан 
соң  мектепте мұғалім болып жұмыс істеген. 1984 жылы 
зейнетке шыққанға дейін Свердлов ауданында партия 
ұйымының хатшысы болып жұмыс істеген.

Рахымжан МАМЫРАЛИЕВ 
– 1925 жылдың қаңтар айында 
дүниеге келген. Қызыл әскердің 
сержанты соғысқа бастан аяқ 
қатысып, батырлығы үшін «Еңбек 
Қызыл ту», 2-ші дәрежелі «Отан 
соғысы» ордендері, «Жеңістің 40, 
50 жылдығы», «Қарулы күштерге 
70  жыл»,  «Еңбек  ардагері» 
медальдарымен «Соғыс ардагері» 
белгісімен марапатталды. Елге 
1951 жылы 11 қараша айында 
оралып, 1953-ші жылдан 1962 
жылға дейін «Ақкөл» колхозында 
есеп бөлімінің бастығы, Жамбыл 

ауданының «Бірлесу-Еңбек» колхозында 2-жыл жұмыс 
істеген. 1966-1971 жылы Аса аулында, 1971-1985 жылы 
Фрунзе колхозында жұмыс атқарған. Бүгінде тоқсанның 
төріне шығып отырған ақсақал 4 ұл, 3 қызынан 17 немере, 
2 шөбере сүйіп отыр.

Манапбек ҚАДЫРОВ – 1924 
жылдың 1 қаңтарында Жетібай 
ауылында дүниеге келген.  18 
жасында әскер қатарына алынып, 
Отан қорғаған.  “Германияны 
жеңгені үшін”,  Украинадағы 
фашист басқыншыларының 
азат етілгеніне 60 жыл, “Совет 
Армиясына 30 жыл” мерейтойлық 
медальдары және Ұлы Отан 
соғысына  20,  60,  65 жыл 
медальдарымен марапатталған. 
Бүгінде М.Қадыров Көктал 
ауылында тұрады. Жары Шұға 
екеуінен тараған 3 қыз, 2 ұлдан 28 
немере, 35 шөбере өсіп келеді.

Б а х ы  Р У С ТАН Б ЕКОВ 
–  1 9 2 5  жылы  т уыл ғ а н .  І І 
дүниежүзілік  соғыста  соғыс 
қ и м ы л д а р ы н а  б е л с ен д і 
қатысып ,  «Маршал  Жуков», 
« З а  П о б е д у  в  В е л и к ой 
Отечественной  войне  1941-
1945 г.г.», «70 лет Вооруженных 
Сил  СССР» медальдарымен 
марапатталған.

1947 жылдан  бастап  Ақжар 
ауылында  жүргізуші  болып 
жұмыс  і с т е п ,  1 9 8 3  жылы 
зейнетке  шыққан.

Өнербай МОЛДАБАЕВ – 1926 жылы өмірге келген. Соғыс қимылдарына белсене қатысып, 
«Қызыл жұлдыз» орденін алған. Еңбек жолын Суханбай колхозында – колхозшы болып жұмыс 
істеуден бастаған. 1946 жылдың қараша айында Жамбыл облыстық бір жылдық мал емдеу 
курсына түсіп, оны 1947 жылдың қазан  айында бітіріп, осы мамандығы бойынша Суханбаев 
колхозында 1955 жылға дейін мал дәрігері және осы колхозда егіс, мал фермасының  бригадирі, 
колхозшы болып жұмыс істеп, 1986 жылы құрмет демалысына шықты.

БАЙЗАЌТЫЅ БАТЫЛ 
ЕРЛЕРІ

ОН СЕГІЗІНДЕ ОТ КЕШКЕН
Ќанатбек Ґсербайўлы,
ќўрылыс серіктестігініѕ директоры.

Аєымдаєы жылы Кеѕес əскерлерініѕ 
ќанќўйлы неміс фашистерін тас-талќан 
етіп жеѕгендеріне жетпіс жыл толады. 
Алпыстан астам мемлекет ќатысып, 
елу миллион адамныѕ ґмірін жалмаєан 
сол сўрапыл соєыстан елге аман-есен 
оралєандардыѕ ќатары да кїн санап 
азайып барады. Тарих жылнамасына 
тайєа таѕба басќандай ќара əріптермен 
жазылєан 1418 кїн мен тїнді бїгінде 
кґзі тірі ќарт майдангерлер кїрсіне еске 
алады. Жастыќ шаќтары от-жалынєа 
оранєан ол кїндерге лаєнет айтады. Он 
сегіз жасында осынау ќасіретті ќырєынєа 
ќатысып, ќарша бораєан оќ пен оттыѕ 
ортасынан аман оралєандардыѕ бірі – 
Егембердиев Ґсербай ќария. 
Əрбір отбасына їлкен залалын тигізген 

сўрапыл  соєыста  Аќжар  ауылыныѕ 
Егембердиевтер  əулетініѕ екі бірдей 
азаматы майданєа аттанады. Їйдіѕ їлкені 
Ґсер 1942 жылы  майданєа аттанып, сол 
жылы соєыста ќаза болса, екінші ўлы, 
яєни Ґсербай 1943 жылы небəрі он сегіз 
жасында ќолына ќару алып, соєысќа 
аттанды.
Ол бірінші Белорусь майданыныѕ 

ќарамаєында алдыѕєы ќатарда əртїрлі 
ќалаларды  неміс басќыншыларынан  
азат етуге ќатысты. Майданда «Максим» 
пулеметін жаќсы меѕгеріп, пулеметші 
болды. 1944 жылы неміс басќыншыларын 
ґкшелей ќуып, Польшаны азат етуге  
ќатысып, Одер, Висла ґзендерінен ґтіп, 
кґптеген  деревняларды, ќалаларды жаудан 
тазартады. Кезекті їлкен бір деревняны 
азат етуде бір ротадаєы 63 жауынгер мен 
командирі ќоршауда ќалады. Сол ќоршауда  
сегіз кїн жан беріп, жан алысып  соєысады. 
Азыќ -тїлік, оќ-дəрі таусылады, ќоршауды 
бўзуєа əрекет жасайды. Ќоршауды бўзар 
алдында  командирлері  жарты  саєат  
тыныєып алуєа рўќсат береді. Ќоршауды 

бўза жїріп, соєысќан 63 жауынгерден 11 
жауынгер єана аман шыєады. Соныѕ бірі, 
Егембердиев Ґсербай атамыз болатын.

«Ќырыќ жыл ќырєын болса да, ажалды 
ґледі» дегендей, шабуылєа шыќќан неміс 
басќыншыларына тойтарыс беру кезінде 
дəл жандарынан жарылєан жау снарядыныѕ 
жарыќшаєы екі бірдей аяєын тобыќ тўсынан  
пəрше-пəршесін шыєарады. Жанындаєы 
кґмекшісі Сергей сол мезетте тіл тартпай 
кґз жўмады. Далалыќ санчастта есін 
жиєан оєан дəрігерлер екі аяєын кесеміз 
деп шешім ќабылдайды. Дəрігерлердіѕ 
шешіміне ќарсы болєан атамыз екі аяєын 
кестірмейді. Содан соѕ Рязянь ќаласындаєы 
їлкен госпитальєа   ауыстырылады .  
Госпитальдаєы  білікті дəрігерлер  ќайта-
ќайта ота жасай  отырып, аяќтарын 
ќўрастырып, ќалпына келтіреді. Сонымен 

госпитальда 1 жыл 6 ай емделіп, екінші 
топтаєы Ўлы Отан соєысыныѕ мїгедегі 
болып елге оралады. Ґздігімен жїре 
алмаєан соѕ ол 1946 жылы екі медбикеніѕ 
носилкамен (Госпитальдаєы суреті. Рязань 
ќаласы. 1945 жыл) тасымалдауымен 
пойызбен елге жеткізіледі. Бір жылдан 
соѕ єана балдаќтыѕ кґмегімен аќырын-
аќырын жїре бастайды. Екі аяєыныѕ 
кемдігіне ќарамастан елден ќалмай еѕбекке 
араласады. Кґп жыл аудандыќ тўтынушылар 
ќоєамында зейнетке шыќќанша ќызмет 
атќарады. Ќўдай ќосќан ќосаєы Зїлия 
апамыз екеуі тґрт ўл, алты ќыз ґсіріп,  ўлын 
ўяєа, ќызын ќияєа ќондырады. 
Шындыќты ,  əділеттікті ,  турашыл 

ќасиеттерді ґміріне ту етіп, ќайтпас ќайсар 
мінезімен туєан еліне кґмегін аямаєан 
атамыздыѕ кеудесінде ордендер мен 
бейбіт ґмірде алєан басќа да медальдар 
жарќырайтын.
Атап айтќанда, ІІ, ІІІ дəрежелі «Даѕќ», 

«Жеѕіс» ордендері мен Бірінші Белорус 
майданыныѕ  ќолбасшысы ,  генерал 
Жуковтыѕ Маќтау ќаєаздары, таєы да басќа 
медальдары бар.
Соєыста ќаза болєан  жалєыз аєасы 

Ґсердіѕ ќай жерде жерленгенін тауып, бір 
уыс топыраќ салуды армандап жїріп, 1998 
жылы аќпанда, 73 жасќа ќараєан шаєында, 
Ўлы Отан соєысыныѕ ардагері Егембердиев 
Ґсербай аќсаќал дїниеден озды. Міне, 
бїгінгі таѕда Ўлы Жеѕістіѕ  70 жылдыєы 
мерекесі ќарсаѕында оныѕ ўрпаќтары 
Ґсербай аќсаќалдыѕ арманыѕ жїзеге 
асыру жолында іздестіру жўмыстарын 
жалєастыруда.
Əрине, уаќыттыѕ тоздырмайтыны жоќ. 

Алайда, тарихи мəні зор Жеѕіс мерекесі 
ўмытылмаќ емес. Олай болса, Ўлы Отан 
соєысындаєы Жеѕіс кїні, сол сўрапылда 
ерлік кґрсеткен ерлер есімі мəѕгілік 
аталып ґтілуі, жылма-жыл естеліктермен 
жаѕартылып отырылуы кейінгі ўрпаќќа 
парыз.

Естелік кїнделіктерінен алынєан.

На  снимке :  Боец -белорус 
М .Лоб а ц е в и ч  п р и н им а е т 
автомат  Героя  Советского 
Союза казаха А.Сухамбаева.



3 9  мамыр   2015 жыл««А уыл  ж а ң а лы ғыА уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»

ÀÒÀÌÄÛ ÌÀҚÒÀÍ ÒҰÒÀÌÛÇ ЕРЛІГІ, ЕҢБЕГІМЕН 
МАҚТАНАМЫН

Гауһар  Бекәділқызы ,
Б а й з а қ  а у ы л ы н ы ң 

тұрғыны .

Өмірден  кеткен імен,  өрел і 
д е  ө не г е л і  і с і  ұ р п а ғ ы ның 
жадынд а  с а қ т а лып  қ а л ғ а н 
а я у л ы  а з а м а т т а р ды ң  б і р і 
–  Ұ л ы  О т а н  с о ғ ы с ы н ы ң 
а р д а г е р і ,  ғ ұмырын   ұ рп а қ 
тәрбиесіне  арнаған  Әбдуәлиев 
Б е к ә д і л  а т а мы з .  Ол  1 9 2 4 
жылы  24  наурызда  Жамбыл 
облысы ,  Свердлов  ауданы , 
Но в о-Ив а н о в к а  а у ы лы н д а 
(қа з і р г і   Жет ібай )  дүниег е 
келген.  Осындағы   Жамбыл 
орта   мектебін   1942 жылы  үздік  бітіріп ,  бірден  1942 
жылдың  29 тамызында  соғыс  даласына  аттанады .  1943 
жылы  бөлімше  командирі ,  1944 жылы  рота  командирі , 
артилерия  жауынгерлерінің  командирі  болып  қызмет 
атқарып ,  Белоруссия ,  Смоленск ,  Польша  қалаларын  азат 
етуде  жан  қиярлықпен  соғысқан.
Соғыстан  аман  –  есен  еліне  оралған   соң    ауылда 

еңбек  етіп ,  1956 жылы   Қазақ  ССР  мелорация  және  су 
шаруашылығы министрлігінің Алматы гидромелоративтік 
техникумын   ауыл  шаруашылық  өндірісінің  бухгалтер 
есеб ін ің  оқуын  1960  жылы  тамәмдап ,  жұмысшыдан 
инженер ,  есепші ,  бас  экономист ,  басқарма  төрағасы , 
колхоз  меңгерушісі ,  бригадир ,  санақшы  болып ,  өмірінің 
соңына  дейін  ұзақ  уақыттар  басшылық  қызметтерде 
аянбай  еңбек  жасады . 

1 9 9 4  жылы  7 0  жасында  жарық  дүниед ен  көшкен 
Әбдуәлиев  Бекәділ  атамыз  жары  Абдуалиева  Оразкүлмен 
44 жылдан  астам  уақыт  отасып ,  ұл  – қыз  өсіріп ,  олардың 
әрқайсысын  оқытып ,  жоғары  білім  алуларына  жағдай 
жасап ,  болашақ  еліміздің  әр  мамандық  иесі  болуларына 
қызмет  еткен  қамқор  әке  болды .  Ал,  жары  Оразкүл 
ауылда  өмірінің  соңына  дейін  жары  мен  балаларының 
амандығын  тілеп ,  ел  экономикасының  өсуіне  еңбектеніп , 
қызылшашы  болып  жұмыс  атқарды .  10  бала  өс ір іп 
жеткізгені  үшін  Кеңес  Одағының  «Батыр  ана» ордені 
мен  «Алтын  жұлдыз» медалін  және  тәуелсіз  еліміздің 
«Алтын  алқа» ,  Ι  дәрежел і  «Ана  даңқы»  орден імен 
мараппатталды . 
Соғыстан  «I – II  дәрежелі  Ұлы  Отан  соғысы», «Қызыл 

жұлдыз»,  I I -дәрежелі   «Ер  жүректіл ік ,  табандылық , 
жауларға  қарсы  ерен  еңбег і  үшін»,  «Екпінді  15-бес 
жылдық», «Жеңіске  20,30,40 жыл» ордендері  мен  «Біздің 
ісіміз  дұрыс ,  біз  жеңдік»,  «СССР-дің  қарулы  әскерінің 
құрылуына  50,60,70 жыл», «Жамбыл  облысының  Еңбек 
Ері» медальдарымен  марапатталды .
Ардақты Бекәділ әкеміздің ұлағатты өмір белестеріндегі 

Ұлы  Жеңісті  жақындату  жолындағы  жанқиярлық  еңбегі 
мен  ерл і г і  з аманда с т арының  ау зында  аңыз  болып 
айтылып ,  кейінгі  ұрпағына  мақтаныш ,  үлгілі  әке  болып 
жүрегімізде  мәңгі  қала  бермек .

Жыр арқауы-Ұлы Жеңіс 

“ Ќ А Ћ А Р М А Н  Ў Р П А Ќ Ќ А  Т А Є З Ы М ”“ Ќ А Ћ А Р М А Н  Ў Р П А Ќ Ќ А  Т А Є З Ы М ” НАМЫСТЫ  
БИІК ЎСТАЄАН  

ЕР ЕДІ
Дәметкүл Әсембаева, 
зейнеткер. 
Сарыкемер ауылы.

«…Жалпақ жұртыңды 
құрметтеу, алдымен, өзің 
тұрған өлкенің тарихын 
танудан ,  адамдарын 
ардақтаудан басталады»- 
деп Елбасымыз айтқандай,  
туған  жеріне  өлшеусіз 
еңбек сіңірген, Ұлы Отан 
соғысында от пен оққа 
кеудесін  тосқан  соғыс 
а рд а г е рле р і н і ң  б і р і -
Көд е лб ай  Бө г енб а е в 
бүгінде арамызда болмаса да оның артында қалған 
өнегелі өмірін жас ұрпаққа тәрбиелеу өте маңызды.

1922 жылы Жамбыл ауданының Пионер ауылында  
шаруа отбасында  дүниеге келген  Көделбай  алдымен 
Жамбыл қаласындағы мектепті үздік тамамдап,  
Алматы қаласындағы Абай атындағы педагогикалық 
институтының математика факультетіне оқуға түседі. 
Жігерлі де білімге құштар  жас, топ ішінен көзге түсіп, 
жастардың жетекшісі болып сайланады.
Ұлы Отан соғысы басталған кезде 19 жастағы 

бозбала майданға өзі сұранып  барады. 1941 жыл 
қыркүйекте Алматыдағы жаяу әскер училищесінде 
оқып, майданға аттанады. Осы жылы Горький 
қаласындағы жасақталған барлау бригадасының 
құрамында болып, 1941 жылы 25 маусымда Мәскеу 
түбіне түседі. Көдекең 1-ші армияның құрамындағы 
35-атқыштар бригасында барлаушы бола жүріп, 1941 
жылдың 25 қарашасы мен 1942 жылдың 16 қаңтар 
аралығында талай “тіл” жеткізіп, өз әскерін алға 
жылжуға атсалысқан жаужүрек ер. 
Жау тылына талай шығып, құнды деректер  әкелген 

ол 1943 жылы “тіл” алып келе жатқанда минаға 
түсіп, ауыр жарақат  алып, бір қол, бір аяқтан 
айырылып, туған  жерге оралады. Сұрапыл соғысқа 
көрсеткен ерліктері үшін Көделбай Бөгенбаев екінші 
дәрежелі “Отан соғысы” орденімен, “Германияны 
жеңгені үшін”  және басқа да көптеген медальдармен 
марапатталған. 

1943 жылдан  бастап  зейнетке  шыққанша , 
Жалғызтөбе ауылдық округіне қарасты Жамбыл  
атындағы орта мектепте математикадан  дәріс берді. 
Теңдеулерге жан бітірген аудандағы ең бір “мықты 
математик” атанған ұстаздың  шәкірттері бүгінде 
елімізге ғана емес, шетелдерге де  кеңінен танымал.  
О.Балабеков, Н.Жарошуев, Д.Абделиев, М. Тлебаев, 
А. Абдуалиев, Ә.Есенқұлов секілді академиктер, ақын 
Ж.Сәтібеков, даңқты спортшы Ж.Үшкемпіров пен 
Д.Тамбиев,  белгілі  ғалымдар Д.Охашев, Айғасқанов, 
Ш.Қошқарбаева,  облыс аудандарында жауапты 
қызмет атқарған Н.Рақышевалар  ардақты ағаның 
шәкірттері.
Қарт  майдангер ,  соғыстан  кейінгі  саналы 

ғұмырының  45 жылын бала тәрбиесіне арнады. 
Көп жылғы еңбегі үшін  “Қазақ ССР халық ағарту 
ісінің үздігі” белгісімен, “Ерен еңбегі үшін”, “Еңбек 
ардагері” медальдарымен, аудандық облыстық, 
республикалық дәрежедегі Мақтау қағаздары 
оның еңбегінің жемісі іспетті. Қанды майданның 
бел ортасында болып,  Жеңіске өзіндік үлес қосқан 
Көделбай қария соғыс туралы көп айта бермейтін.  
Соғыс зардабын, қатал майдан жолдарынан сыр 
шертіп, мақтанғанын көрген емеспіз.  Мінезі тік,  
шындықты айтқанды жаны сүйетін,   адам деген атты 
биік ұстап 75 жасында өмірден өтті. Халқына адал 
қызмет атқарған, жүрген жерінде жақсы із қалдырған  
биік тұлғалы  азамат Көделбай  зайыбы Түйімхан 
екеуі тоғыз бала тәрбиелеп, немере, шөберенің 
қызығын көрді. 
Майданда да, бейбіт өмірде де  ар-намысын биік 

ұстап өткен ерді  Ұлы Жеңістің 70 жылдығында еске 
алудың маңызы зор деп білдік.

ЖЕҢІС ЖАЛАУЫ 
ЖЕЛБІРЕП!

Ұ.Нұржаубаева,
Сарыкемер  орта  мектебінің  7 -сынып 

оқушысы.

Айтқанға соғыс сұмдығын,
Түбіне жетер кім мұның?
Жанының бітпес жарасы-ол,
Көзімен көрген мұңдының.

Қаншасы кетті асылдың,
Келмесін отты жасын күн.
Фашистер ашқан ол – соғыс.
Таңбасы арғы ғасырдың.

Тарихтың өшпес тарауы,
Халықтың сол боп қалауы.
70 жыл болды желбіреп,
Тұрғалы Жеңіс жалауы!

ЕР ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ
 А.Асқаров,
Қазақстанның 40 жылдығы орта мектебінің
4-сынып оқушысы.

Келді міне Жеңістің 70 жылы,
Қан майданда шайқасты қазақ ұлы.
Елім бастан кешірді ауыр кезді,
Дерекпенен айтады тарих мұны.

Ер ісіне қараңыз,
Айтса ғажап бәрі аңыз.
Бауыржан мен Ағаділ,
Асқан батыр дарамыз.

Жеңістің туын 
қадаған

В. Балтабаева,
Қостөбе  орта  мектебінің  6  «а» сынып 

оқушысы.

Кеудесін төсеп жалынға,
Аямай қанын, жанында.
Соғысты жаумен аталар,
Қыршындай жастық шағында.

Қадам жер үшін қарысты,
Сақтаумен арды намысты.
Соғысты жаумен жатса да,
Жарадар болып хал үсті.

Ер үшін берген серт құнды,
Қаншасын соғыс мерт қылды.
Өткерді біздің аталар,
Сұрапыл сұмдық төрт жылды.

Өртеніп жатты жер мүлде,
Төгіліп қан мен тер күнде.
Төрт жылда жетті аталар,
Мәскеуден шығып Берлинге.

Жеңіске жетіп бағалы,
Жарады ерлер жарады.
Ұясына немістің,
Жеңістің туын қадады!

  ÀÐÄÀÃÅÐËÅÐÃÅ  
ҚҰÐÌÅÒ 

ÊӨÐÑÅÒIËÓÄÅ
 1418 күнге созылған сұрапыл соғыста ерліктің ерен 

үлгісін көрсеткен  ардагерлердің бірі, запастағы полковник  
Сауытбек Рыспаев  мамырдың 1-і күні 90 жасқа толды.   

Өмірі  өнегеге 
толы Сауытбек  
қ а р и я н ы 
мерейтойымен 
Байзақ ауданы 
қорғаныс істері 
ж ө н і н д е г і 
б ө л і м і н і ң 
б а с т ы ғ ы , 
подполковник 
Қ .Қ . Б о ш а й  
бастаған бір топ 
қызметкерлер 
қ ұ т т ы қ т а п ,   

сый-сияпаттарын  табыстады.
Майдангер  майдан даласынан сыр шертіп, Ұлы Жеңістің  маңызына 

тоқталды. Еліміздің түкпір-түкпірінде ардагерлер мен тыл еңбеккерлеріне  
жасалып жатқан қамқорлықтарына ризашылығын білдіріп, батасын берді.

                         *                           *                              *
 Ұлы Жеңіс  күні – көпұлтты  Қазақстанның  бүкілхалықтық  мерекесі . 

Халқымыздың бостандығы мен тәуелсіздігі, болашақ ұрпақтарының бақыты үшін 
майдан даласында 
аянбай  күрескен, 
бүгінде ортамызда 
жүрген  11 соғыс 
ардагерлері  Орахат 
Бег ілдаев ,  Үсен 
Тағаев,  Базарбай 
Қалдыбаев ,  Иван 
Г р и г о р ь е в и ч 
Д у ж и н с к и й ,  
Манапбек Қадыров,  
Сауытбек Рыспаев,  
Р а х ы м ж а н 
М а м ы р а л и е в , 
М ә д і б е к 
Мақұлбеков,  Бахы 

Рустанбеков, Иманқұл Жақсығұлов,  Өнербай Молдабаев және тылда еңбек 
еткен Мамық Жанқожаева,  Айнаш Құрманбекова, Райхан Шомаева секілді 
аналарымызды Ұлы Жеңістің 70 жылдығымен Жамбыл облысының кәсіпкерлер 
палатасының Байзақ ауданындағы филиалының директоры Д.Нұралиев  өзі 
басшылық ететін ұжым атынан құттықтап, азық-түлік өнімдері салынған  себетті  
табыс етті.

 Өз кезегінде  соғыс ардагерлері мен тылда еңбек еткен ақ жаулықты аналар  
алғыстарын айтып, батасын берді.

    *              *                     *
Åëiìiçäiң òүêïið-òүêïiðiíäå Ұëû Æåңiñòiң 70 æûëäûғû  қàðñàңûíäà  

ñîғûñ àðäàãåðëåðiìåí қàòàð òûë åңáåêêåðëåðií àðäàқòàó  өðiñ 
àëғàí.   Æàқûíäà àóäàíäûқ ìұðàғàòòûң äèðåêòîðû Ìәðçèÿ 

Åðêåáұëàíîâà 
áàñòàғàí áið  òîï 
қûçìåòêåðëåð  
Қûçûë æұëäûç 
à ó û ë û í ä à 
òұðàòûí Åңáåê 
Å ð i  Ì ә ð ç è ÿ 
Èáðàãèìîâàíûң 
î ò á à ñ û í ä à 
áîëûï,  àðäàқòû 
àíàíû  Æåңiñòiң 
70 æûëäûғûìåí 
қ ұ ò ò û қ ò à ï , 
ñûéëûқ ò àðûí 
òàáûñ åòòi.
Тəтті тїбір ґсірудіѕ  

хас шебері  атанєан 
Мə р з и я  а п а й  ґ з  

əѕгімесінде  Ўлы Жеѕістіѕ тарихи  маѕыздылыєы, оєан ќол жеткізу жолында аянбаєан 
ардагерлердіѕ ерлігі  мен тыл еѕбеккерлерініѕ еѕбегіне тоќталды. Сондай-аќ Мəрзия 
апай 1947 жылы əр гектардан 800 центнерден астам ґнім жинаєандыєын, бїгінде адал 
еѕбектіѕ  зейнетін кґріп отырєандыєын тілге  тиек ете отырып, бастан кешкен ќиын-
ќыстау кездерін, соєыс жылдарын, соєыстан кейінгі еѕбекті еске алып, бїгінгі бейбіт 
ґмірдіѕ баєасын ќастерлеудіѕ маѕызын сґз етті.
Жастыќ жылдарын еѕбек даласында ґткізген  даѕќты ќызылшашы Мəрзия апай  

бїгінде 97 жастыѕ шыѕына  бет алєан.  Ґзін тыѕ əрі сергек сезінетін асыл ана ґзін 
ќўрметтеп келгендерге алєысын білдіріп, аналыќ аќ батасын берді.

 *                  *                         *
Ерлік – елге мұра, ұрпаққа 

– ұран. Ол күндердің даңқы 
ешқашан да өшпейді. Кешегі 
ел басына күн туған шақта 
от-жалын кешіп, Отанды 
қорғаған  майдангерлер 
қатары жыл сайын сиреп 
келеді .  Осыны  сезініп , 
арамызда жүрген соғыс және 
тыл ардагерлерін  ардақтау 
мақс а тында  “Ерекше 
тәуекелді солдаттар” Жеңіс 
қаһарманы”  қоғамдық 
бірлестігінің  аудандық 
филиалының  төрағасы 
Н.Псибаев және төрағаның 

орынбасарлары Н.Нұртаев және А.Бесбаевтар  ақжарлық соғыс ардагері Бахы 
Рустанбековтің  жанұясында болып, қарт майдангерді Ұлы Жеңістің 70 жылдығымен 
құттықтап,  құрметін көрсетті.
Қарт сарбаз өзінің майдан  жолынан сыр шертіп,  өзі секілді   ардагерлер мен тыл 

еңбеккерлерін  ардақтап жатқан  Елбасы, облыс, аудан басшыларымен қатар қоғамдық 
бірлестіктің мүшелеріне алғысын айтты.

                                         *        *      *
 Ұлы Отан соғысындағы 

Жеңіске  майдангерлермен 
қатар тыл еңбеккерлері де 
айрықша үлес қосты.  Майдан 
даласында сұрапыл ұрыстарда 
ер-азаматтар  ерліктің  сан 
үлг іс ін  көрсетсе ,  тылда 
қалғандар “Бәрі де майдан 
үшін”, “Бәрі де Жеңіс үшін” 
деген ұранмен  еңбек етті.  
Тылдағы еңбектің барлығы 
сол кездегі майданға аттанған 
ерлерді алмастырған халық 
шаруашылығы еңбеккерлерінің 
80 пайызын құраған әйелдер, 
қариялар ,  және  балалар 
күшімен жасалды.  Жалпы 
тыл еңбеккерлерінің  Жеңіске 
қосқан үлесі  аз емес.  Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына орай аудандық әділет басқармасының бас маманы  
А.Тасқанбаева,  тіркеуші инспектор Е.Төлебаев және Ә. Мамытқұловтар аудан 
орталығында тұратын тыл ардагері  Шахмамед Ашыраповтың отбасында болып, 
мерейлі мерекемен құттықтап, сыйлықтарын табыстады.

 Бүгінде немере-шөбере тәрбиелеп отырған  тыл ардагері  келгендерге  ризашылығын 
білдірді.                                                                                                           Өз тілшіміз.

А Р Д А Г Е Р  А Р Т Ы Н Д А Ғ Ы  Ө Ш П Е С  І З
Ґзініѕ туып-ґскен ауылыныѕ ќадірлі ќариясы 

болєан Серікбай Ќўмєанбаевтыѕ єўмыры ґнегеге 
толы.
Ол 1906 жылы ќазіргі Дихан-2 ауылында дїниеге 

келген. Кеѕес їкіметі уаєында орта мектепті 
бітірген соѕ, Жамбыл есеп-санаќ техникумына 
оќуєа тїседі. Ал, неміс - фашистері Отанымызєа 
шабуыл жасаєан 1941 жылы 36 жасар Серікбай 
ќатарластары секілді Отанын ќорєауєа соєысќа 
аттанады. 
Сґйтіп 1942 жылдыѕ наурыз айынан 1944 

жылдыѕ шілде айына дейін жаяу əскердіѕ 
ќатарында кескілескен ќырєын соєыстыѕ бел 
ортасында жїріп, Тамбов, Курск, таєы басќа 
кґптеген ќалалар мен ауылдарды жаудан тазартуєа 
ќатысты. Бірнеше рет ауыр жараланып, госпитальєа 
жатып емделіп, ќайтадан соєысќа аттанєан. Сол 
ќолына оќ тиіп жараланып, елге мїгедек болып 
келген ол «Ерлігі їшін», таєы басќа толып жатќан 
медальдармен марапатталады.
Отанєа оралєан жігіт аєасы ќарап жатпай, 

кїйзелген шаруашылыќты ќалпына келтіру жўмыстарына араласады. 
«Ол кезеѕдерде елдіѕ жаєдайы мəз емес-тін.  Политотдел селолыќ кеѕестіѕ 

ќарамаєына їш колхоз - Политотдел, Вонцетти, Їлгілі ќарайтын. Соєыстыѕ ќызу 
жїріп жатќан кезі. Осы шаруашылыќтардыѕ адамдарын жўмысќа жўмылдырып, 
астыќты, етті, сїтті, жїнді, ќант ќызылшасын мол  ґндірдік. Ґндірілген ґнімніѕ 

барлыєын майданєа жібердік. Колхозшыларєа бір тїйір дəн, не басќадай зат 
берілмейтін. Бір келі астыќ ўрласаѕ сотталасыѕ, заѕ кїшті, талап мыќты» - деп 
айтып отырушы еді жарыќтыќ.
Мўнан кейінгі жылдары Киров атындаєы колхозда товарлы ќой фермасыныѕ 

меѕгерушісі болып істегенде де Серікбай Ќўмєанбаев ґз ќызметін абыроймен 
атќарды. 
Ол басќарєан ќой фермасыныѕ ўжымы əр жыл сайын жоспарды айтпаєанныѕ 

ґзінде, алєан міндеттемені асыра орындайтын. Ол туралы кезінде талай рет 
баспасґзде де жарияланєан.
Аєамыз зейнетке шыќќаннан кейін де халыќќа ќызмет етуді тоќтатќан жоќ. 

Ґзініѕ туып ґскен мекенінде пошта ќызметін істеп, сонымен бірге ауыл ќариясы 
ретінде ауылдаєы жанўяларда шешімін таппаєан мəселелерді шешуге, жастарєа 
тəрбиелік тґрелік айтып, оларды тəртіпке шаќыру шараларына белсенді 
араласатын. Ауыл тўрєындары ол кісіні əділ шешімі їшін ќўрметтейтін.
Ўлы Отан соєысына Серікбай Ќўмєанбаев аєасы Ґскенбаймен бірге 

шаќырылады. Алайда аєасы сўм майданнан сол кїйі  оралєан жоќ. Міне, 
сондыќтанда інісі Серікбай одан ќалєан жалєыз бала Тəліпбайды ґз 
балаларындай баптап- ґсіріп, оќытты. Отау ќўруына ыќпал етті. 
Ал, ґз кіндігінен тараєан 2 ўл, бір ќызы, яєни Жўманєали Ќўмєанбаев ќазіргі 

кїні аудандыќ ќаржы бґлімініѕ басшысы. Жўбайы Анар екеуінен 3 ўл, 1 ќыз, 
екінші ўрпаєы Жўмалбек, Ќалдыкїлден 3 бала,  ќызы Лескїл Мəдіден 5 бала, 

барлыєы Серікбай аќсаќалдыѕ 12 немересі, бірнеше шґбересі тамырын тереѕге 
жая жайќала ґсіп-ґнуде.
Серікбай ќария 1988 жылы, жолдасы Бибігїл 1991 жылы дїние салды. Ґздері 

ґмірден ґтсе де, олардыѕ ґнегелі єўмыры кейінгі жастарєа їлгі болып келеді.
Ґз тілшіміз.

ЖАНЫ ТАЗА ЖАПАР АЄА
Қ.Нарбатыр,
Байзақ ауданының Құрметті 

азаматы.

Күллі әлемді күркірете күңірентіп 
өткен, дүниежүзілік соғыстан кейін 
ел тұрмысының еңсе түзеуіне есті, 
парасатты ерлердің еңбегі мейлінше 
молынан сіңді. Сол ауыртпалықты 
кезеңде  қайраткерлік  сапада 
байқалып бар күш-жігерімен жұртқа 
ортақ жұмыстың жандануына өз 
ықтиярымен үлес қосып, осы таза 
ниетін сақтаумен өмірінің соңына 
дейін ізгі істердің іргесін нығайту 
мақсатын орындап кеткен Жапар 
Дидарбековтың жарқын дидары 
жалпының көз алдында тұр деп 
ойлаймыз. Болмысына біткен биік 
өре, терең ой жетегінде еңбекті сүю 
арқылы ел жақсысы атанған Жапар 
ағамыз кесек мінездің адамы еді, 
тура сөйлеудің ту ұстаушысы еді десек бұл 
сөзімізді ешкім артық көрмес. 
Ауданымыздың  алдыңғы  қа т арлы 

абыройлы ақсақалы Ж.Дидарбеков өткен 

ғасыр ортасындағы қанқұйлы 
соғысқа  қатысқан,  Жеңіс 
күнін  жақындатуға  үлес 
қосқан майдангердің нағыз 
өзі болатын. 

1925 жылы ауданымыздағы 
Ленин атындағы ұжымшарда 
дүниеге келген Жапар ағамыз 
1942 жылы Кеңес Армиясы 
қатарына алынып, бірінші, 
үшінші Белорус және бірінші 
Украин а  майд анд арына 
қатысқан. «Қызыл жұлдыз», 
«Отан соғысы» ордендерімен 
көптеген медальдар иесі Жапар 
Дидарбеков елге 1948 жылы 
оралып, алғаш колхозшылар 
қатарында   еңбектенсе , 
кейінірек аудандық «Колхоз 
жолы»  қазіңргі  «»Ауыл 
жаңалығы» -«Сельская новь») 
газетіне қызметіне тұрады. 

Мұнда ол қатардағы қызметшіден, жауапты хатшы, 
редактор лауазымына өсті.

1954-1958 жылдар  аралығында  жоғары  оқу 
орнын журналистік мамандық бойынша бітіріп 

шықты. Арлылық пен тазалықты нық ұстанған 
Ж.Дидарбеков аудан көлемінде бірсыпыра жауапты 
қызметтерде жүріп өзінің қарым-қабілетімен ел 
ықыласына бөленді.
Өзі туып-өскен ұжымшарды табан аудармай 15 

жылдың жүзінде басқарып, осында көптеген игілікті 
істердің жүзеге асуына ұйытқы болды. Ауданның 
ауылшаруашылығы саласында 25 жылдан астам тер 
төккен ол, ейнетке шыққан соң ауданның қоғамдық 
саяси өміріне белсене араласып, 1989 жылдан 2004 
жылға дейін ардагерлер кеңесінің төрағасы қызметін 
атқарды. 
Байзақ елінің мақтаныш көретін тұлғаларының 

өмір, еңбек жолдарын зерттей қаттап «Өрені өскелең 
Байзақ өңірі» атты танымдық кітапты дүниеге 
шығарып, жұрттың көңілін тапқаны да шындық.
Байзақ ауданының Құрметті азаматы Жапар аға 

өз ұрпағына әкелік тәрбиесін молынан бере алған 
тұлға. Оның ұлы Керімжанның атақоныстары 
Аймантөбе ауылына имандылық ұясы – мешіт салып 
беруі әке тәрбиесінің жемісі екендігіне бір дәлел.

“Жақсының аты өшпейді” демекші бір адамға 
тиісті мехнатты да, жақсылықты да көріп дүниеден 
өткен соғыс ардагері,  Қазақстан Қарулы Күштерінің 
запастағы майоры Жапар Дидарбеков есімі ел 
аузында жылы лебізбен атала береріне сенімдіміз.

  ОТАН  ҮШ ІН  ОТ  КЕШТ І

Т ІККЕН  ТУЫ  ТЎР  БИІКТЕ  ЖЕЛБІРЕП , Т ІККЕН  ТУЫ  ТЎР  БИІКТЕ  ЖЕЛБІРЕП , 

1 9 4 1 - 1 9 4 5  жы л д а р ды 
ш а р п ы ғ а н  е к і н ш і 
дүниежүзілік соғыста Курск 
иінінің шайқасына қатысушы, 
қатардағы гвардия сержанты 
Кембаев Жетпістің өмірі де 
жастарға  үлгі  етерліктей . 
Өкінішке  орай  майдангер 
2014 жылы мамыр айында 
Жең і с т і ң  6 9  жылдығын 
тойлап, артынша дүниеден 
өткен болатын.

 Ол 1923 жылы 1 қаңтарда 
Ж а л ғ ы з т ө б е  а у ы л ды қ 
округ іне  қарасты  Еңбек 
(қазіргі Сеңкібай) ауылында 
дүниеге келген. Жастық шағы 

жалынды жылдармен қатар келген бозбала әке-шешеден 
де  ерте  айырылып ,  алдымен  балалар  үйінде ,  кейін 
ағайындарының қолында тәрбиеленеді.  Өмірдің талай 
ауыртпалығына қарамастан Жетпіс оқу оқып, білім алуды 
басты мақсат тұтады. Орта  мектепті бітіргеннен кейін, 
Жамбылдағы педагогикалық училищеге оқуға түседі. 
Алайда дәл сол уақытта соғыс басталып, қолына қару 
алады дегеннің барлығы әскер қатарына алынады. Жетпіс 
те өзі  қатарлас жігіттер секілді майданға аттанады.

 Алғаш Ржев, Ростов на Дону бағытындағы шайқастарда 
неміс басқыншыларына қарсы тойтарыс берсе, кейін 
Курск иініндегі ұрыста аяғынан жараланып, соғысқа 
жарамсыз  болып  1943 жылдың  күз  айында  елге 
оралады.
Ауылға келген  жауынгер жер қорғадым деп жатып 

алмай, мүгедектігіне қарамастан елдің еңсе тіктеуіне 
барынша атсалысады. Ес жиғаннан кейін, тастап кеткен 

оқуын қайта жалғастырып,  ауданымыздағы «Еңбек», 
«Киров, «Фрунзе» колхоздарында, «Ровное» совхозында 
бухгалтер ,  бас  бухгалтер  және  «Ново-Ивановка» 
поштасында басшы қызметтерін абыроймен атқарады.
Ж.Кембаев жеңісті жақындатуға үлес қосқаны үшін 

«Ұлы Отан соғысы» орденімен және түрлі мейрейтойлық 
медальдармен марапатталған.
Бүгінде отты жылдары Отан қорғаған жауынгерден 

тараған 10 ұл-қыз әке тәрбиесінен тәлім алып, оқу 
оқып,  жан-жақта еліміздің өсіп-өркендеуіне өздерінше 
үлес қосып жүр.
Ал,  майданға  қатысқан  өзге  де  жауынгерлердің 

қатарында  Жетпіс Кембаевтың да есімі Жеңістің 70 
жылдығы қарсаңында Аққия ауылында ашылу салтанаты 
өткізілген  мемориалдық тақтаға ойып тұрылып жазылды. 
Бұл Ұлы Отан соғысында ерліктің ерен үлгісін көрсеткен 
ерлерге жасалып жатқан құрмет дейтін болсақ, ардагердің 
өз ұрпақтары 9 мамыр күні ардақты аталарын еске алып, 
ас бермекші, түрлі жарыстар ұйымдастырмақшы. 

Өз тілшіміз.

Гүлназ, Ерназ Тұрғынбековтер,
Н.Киікбаев атындағы орта мектебінің  

оқушылары.

Ұлы  От а н  со ғы сының  Жең і с п ен 
аяқталғанына 70 жыл толды.  Бүгінгі ұрпақ 
соғыстың    зардабын осы тақырыпқа арналған  
кинофильмдер көріп,   ақын-жазушылардың 
шығармалары арқылы  білдік.  Біздің сыныпта 
оқитын оқушылардың  аталары   майданда   
жаумен шайқасса,  әжелері тылда еңбек еткен 
белгілі. Сондықтан біздер де  майдангердің 
ұрпағымыз деп айтуға болады.
Атамыз  Тұрғынбек Бошқаев  ауданымызға 

қарасты  Дихан-1 ауылында қарапайым шаруа 
отбасында дүниеге келген.  Буденовка орта 
мектебінің 9-сыныбын бітірген соң,  1941 
жылдың күзінде, әскер қатарына шақырылған. 
1942 жылы майданға аттанып, 103-інші 
дивизияның құрамында соғысқа кірген. екен. 
Украинаның Житомир, Луковицы, Ростов, 
Орловск қалаларын жаудан азат ету жолында 
шайқасқан.  Сұрапыл соғыста ауыр жарақат 
алып,  госпитальде  емделіп шыққан соң, 
Курск  доғасында болған шайқаста екінші 
мәрте  ауыр  жарақаттанды .  Қиян-кескі 
шайқастардағы көрсеткен  ерлігі үшін І және 
ІІ дәрежелі «Отан соғысы» ордендері және 
бірнеше медальдармен марапатталған атамыз  
ІІ-топтағы мүгедек болып елге оралған.  
Елге келісіміен   өндірістік бригаданың 

есепшісі,  одан соң бригадирі, 1945-1947 
жылдар аралығында Буденовка селосының 
қойма меңгерушісі, Базарбай ауылындағы 
дүкен меңгерушісі қызметтерін атқарған. 
1948 жылдан бастап, мал жайылымындағы 
малшыларды ауыл шаруашылығы өнімдерімен 

қ а м т а м а с ы з 
ететін дүкеннің  
м е ң г е р уш і с і 
б о л ы п , 
ш о п а н д а р ғ а 
мінсіз  қызмет 
к ө р с е т к е н .  
« Қ а з а қ 
С С Р  с а у д а 
қ ы з м е т і н і ң 
ү з д і г і »  
белгісімен 2001 
жылы    аудан 
әкімінің Құрмет 
грамотасымен 
марапатталған. 
А с ы л д ы ң 

с ы н ы ғ ы 
атанған атамыз 
өте балажан болатын. Әрдайым біздерге  
“Үлкенге  ізет , кішіге  қамқор  болыңдар , 
жақсы оқып, білімді азамат болып өсіңдер.
Қарт кісілерді ардақтаңдар” деп ақыл-кеңесін 
беріп отыратын.

 Атамыз  жылына  бір  рет    ордені  мен 
медальдары тағылған костюмін киіп, ауылдағы 
“Ұлы  Отан  соғысының  боздақтарына 
қойылған”  ескерткішке арнайы барып, гүл 
шоғын қойып, тағзым ететін. Терең ойға кетіп, 
жанарына жас келетін.  
Көпті көрген әжеміз Шариякүл екеуі сегіз 

ұл-қыз тәрбиелеп өсірді. Біздер атамды мақтан 
тұтып, оның асыл бейнесін мәңгі сақтаймыз.  
Бүгінгі біз секілді жас өскіндерге  бейбітшілік 
пен шат-шадыман өмір сыйлаған атам секілді 
майдангерлерге   шексіз  алғысымызды 
айтамыз.

М.Манекеев,
«Ауыл жаңалығы».

Б ү к і л  ж е р  ж а h а н д ы 
д ү р л і к т е р г ен  с ұ р а п ы л 
соғыстың біткеніне де міне 70-
жылдың жүзі болды. Ұлы Отан 
соғысында қанқұйлы жаумен 
шайқасқандардың қатарында 
Әбен Сұлтанбеков те болатын. 
Кешегі  соғысқа  қатысқан 

к өк ө р і м  б а л а ,  к ө г енк ө з 
жас  бүгінде ,  сақал -шашы 
ағарған қартқа айналды. Сол 
сұрапылдың көзі тірі куәгерлері 
бүгінде біртіндеп, өмірдің көш 
керуенін артқа тастап азайып 
барады. Амал қанша, өмірдің 
заңдылығы осы. Тіршілікте бір 
күндік бейбіт өмірдің қадірін 
біліп ,  ұрпақтарына  бейбіт 
өмірді аманат етіп, Ұлы Жеңіс 
мерекесіне жетпей қаншама ардагерлер өмірден 
өтіп жатыр...
Батыр атанып, омырауына алтын жұлдыз 

қадап, атақ-даңқы шықпаса да, сол жандардың 
әрбірінің төккен қаны, көрген бейнеті, шеккен 
азабы үшін де, тіпті, жаңбырдай жауған оқтың 
астынан аман-есен оралғаны үшін де батыр деп 
атасақ артық етпес деген ойға келесің...
Міне, сондай  қарапайым  жауынгер  болған 

ардақты майдангер, елге сыйлы ақсақалдардың 
бірі, саналы өмірінде білім саласын өркендетуге 
атсалысқан, жауынгер-ұстаз, мектеп директоры 
болып,  көп жылдар бойы жемісті еңбек етіп, 
өмірден өткен Әбен Сұлтанбеков еді. Бүгінгі 

мақаламызда сол атамызды еске 
алсақ кейінгі ұрпаққа өнеге болары 
сөзсіз.
Әбен  Сұлтанбеков  1922 жылы 

ақпан айында дүниеге келген. Дихан 
ауылында алғаш рет мектеп есігін 
ашты .  Оқи  жүріп ,1932 жылғы 
ашаршылықты  бастан  кешірді , 
балалар үйінде тәрбиеленді. 1937 
жылғы қуғын-сүргіннің зардабын 
өз  көзімен  көрді .  Ел  енді  есін 
жинап, еңбекке араласып, халық 
шаруашылығын дұрыс жолға қойып, 
жастар оқу іздеп, білім алуға бет 
бұра бастағанда, 1941 жылғы 22-ші 
маусым күні фашистік Германия 
тұтқиылдан соғыс ашты.
Әбен атамыз да алғашқылардың 

бірі болып, Совет Армиясының 
қатарына алынды. Екі ай әскери 
дайындықтан өткен соң соғысқа 
аттанды. Соғыс жолын Харьковты 

азат етуден бастады. Осы бір ұрыста жасаған ерлігі 
үшін «За отвагу» медалімен марапатталды. Кезекті 
осындай бір ұрыста иығынан жараланып, дала 
госпиталында, содан кейін Саратов облысындағы 
госпитальда  емделіп, қайтадан ұрыс майданына 
жіберіледі.

1943 жылғы Сталинград майданына қатысып, 
әйгілі генерал  Фельдмаршал Паулюсты қолға 
түсіру кезінде ауыр жараланып, ұрыс даласында 
ес-түссіз жатқан жауынгерді, біздің әскерлер 
тауып  алып , госпитальге  жібереді . Сонымен 
Ә.Сұлтанбеков 1944 жылы соғысты аяқтап, ІІ 
топтағы мүгедек болып елге оралады.
Соғыстан алған ауыр жарақаты толық жазыла 

қоймаса да жауынгер атамыз өзі сұранып, ауыл 
шаруашылық  жұмысына  белсене  араласады , 
комсомол комитетінің сектор меңгерушісі, кейіннен 
бастауыш партия комитетінің хатшысы қызметіне  
жоғарылатылады .  Колхоздарды  ір ілендіру 
науқанына араласқан жас коммунист  1953 жылы 
Шымкенттегі мұғалімдер институтының тарих 
факультетіне  оқуға түсіп, оны толық аяқтап 
шығады. 1955 жылдан бастап, Әбен ақсақалдың 
педагогикалық өмір жолы басталады.
Сұлтанбеков Әбен зейнетке шыққанға дейін 

ауданымыздың бірнеше орта мектебінде басшы 
қызметтерде жемісті еңбек етсе, соның ішінде, өз 
ауылында В.И.Ленин атындағы орта мектебінде 
40 жылдан астам мектеп директоры болып жұмыс 
атқарды.
Ардақты атамыз бала тәрбиесіндегі жемісті 

еңбегі үшін  мемлекеттік наградаларға ие болды. 
Қазақстан халық ағарту ісінің және КСРО халық 
ағарту ісінің үздігі, Дихан ауылдық округі бойынша 
соғыс  және еңбек ардагерлері кеңесінің төрағасы, 
Байзақ ауданының Құрметті азаматы атанды.
Әбен Сұлтанбеков «За отвагу» 16 жауынгерлік 

медальімен, І, ІІ дәрежелі Ұлы Отан соғысының 
ордені және республикалық соғыс және еңбек 
ардагерлер Кеңесінің Құрмет грамотасының иегері, 
сонымен бірге, аудан және облыс әкімінің Құрмет 
грамотасымен марапатталды.
Ол жұбайы Тұрғанкүл екеуі Зубайда, Айдос, 

Бақытжан,  Майра ,  Дулат  атты  ұл-қыздарын 
тәрбиелеп, өсірді. Бүгінде түрлі салаларда жемісті 
еңбек етіп жүрген перзенттерінен 19 немере, 34 
шөбере, 2 шөпшек өркен жаюда. 
Ұлы Отан соғысы ардагерінің  өмірі бізге үлкен 

үлгі болмақ, қазіргі жарқын болашағымызбен 
оларға қарыздармыз...
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06.50 Кəсіпќой бокс. Геннадий Головкин (Ќазаќстан) -Вилли 
Монро ІІ (АЌШ). 10.50 “Аќсауыт”. 11.20 Концерт “Нўрсəулем-ай”. 
12.50 “Баламен бетпе-бет”. 13.10, 01.20 “Шарайна”. Телесаяхат. 
13.40 “Жарќын бейне”. 14.15 Т/х “Ќўбылай хан”. 16.40 Концерт 
“Екі єашыќ”. 18.20 “Əзіл əлемі”. 20.00, 01.50 “Апта.кz”. 21.05 
“Ўлттыќ шоу: Роза шаќырады”. 22.15  “Алаѕ”. Ток-шоуы. 23.05 
К/ф “Жексенбі кїнін ўмытпа”. 00.40 “Кґкпар” ўлттыќ ойын. 
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“Əзіл əлемі”. 13.00 “Білгірлер бəйгесі”. Интеллектуалдыќ сайыс. 
13.45 “Поэзия əлемі”. 14.15 Т/х “Ќўбылай хан”. 16.40 К/ф 
“Джунгли падишасы”. 17.30, 20.30, 00.05, 03.00 Жаѕалыќтар. 
17.50 Т/х “Джунгли падишасы”. 19.20 Концерт “Саєындырєан 
əндер-ай!”. 21.00 “Сенбілік кездесу”. 22.35 “Жайдарман”. 
Республикалыќ премьер-лига. 00.35 К/ф “Аєылшын пациенті”. 

06.00 Т/с “Белый танец”. 07.30 “Ќылмыстыќ іс №”баєдарламасы. 
08.00 “Таѕєы пошта”. 08.30 “П@ytina”. 08.50 Жаѕалыќтар. 09.00 
Новости. 09.10 “Смак”. 09.45 Х/ф “Там, где есть счастье для меня”. 
11.40 “Фабрика грёз”. 12.05 “Ду ќол шоколад”. 13.00  “Караоке такси”. 
13.30 “101 кеѕес”. 14.00 “П@ytina”. 14.50 “Идеальный ремонт”. 15.50 
Х/ф “Надежда”. 20.00 “Первая программа”. 20.30 “Лучший город. кz”. 
21.30 “Кешкі кездесу”. 22.50 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 23.10 “Тілші 
тїйіні”. 23.35 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 23.55 Х/ф “Зимний круиз”. 
01.45 “Ду ќол шоколад”. 02.30 “Караоке такси”. 03.00 “101 кеѕес”. 
03.20 “Белый танец”.

06.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 07.00 “Ризамын”. 
08.00 М/с. 09.30 Х/ф “Семейный уик-энд”.  11.30 “Дом рецептов”. 
12.00 “Жўлдызды шаѕыраќ”. 12.30 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 15.30 Х/ф “Останавливающие время”. 18.30 Х/ф 
“В ловушке времени”. 20.30 Фильм-концерт “Нысана”. 23.00 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 00.00 Х/ф “Джона Хекс”. 
02.00 Х/ф “Полицейский из Беверли Хиллз-3”. 04.00 “Ќазаќша 
концерт”.

08.00 “Əн шашу”. 08.45 “Сапа”. 08.55 “Такси”. 09.20 “Суперпапа”. 
10.00 М/ф “Ну, погоди!”.  10.45 “Сделка”.  11.05 “Дїние жарыќ”. 11.30, 
18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.00 Т/с “Паршивые овцы”. 15.05 “Əзілстан” 
жасырын тїсірілім. 15.20 “Третий четвертьфинал национальной лиги 
КВН”. 17.25 “KAZNET”. 17.45 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 18.10, 20.05 “Ел 
аузында”. 20.30 “20:30: Біздіѕ уаќыт”. 21.20 “SKY-студия”. 22.10 Х/ф 
“1408”. 00.15 Т/х “Ўмытылмас”.

ХАБАР

07.05 К/ф “Алёнка”. 08.40 “Жїрекжарды”. 09.20  “Шаншарєа” - 20 
жыл!”. 10.00 “Кривое зеркало”. 12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 
13.40 “Звёздная жизнь”. 14.40 “Выходной со звездой”. 15.20 “Табыс 
кілті”. 15.45 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.00 Т/х “Ќарадайы”. 20.00 
“Жазєы фестиваль “KAZAKHSTAN COLA”. 21.00 Другая правда”. 
22.00 “Очная ставка”. 23.00 “Беременна в 16”. 23.55 “TOЙ BEST-
STAR” сазды -ойын-сауыќты баєдарлама. 01.20 “Ґнерлі отбасы”. 
Отбасылыќ ойын-сауыќ думаны. 02.10 Х/ф “Хозяин морей: На краю 
Земли”. 04.15 К/ф “Алёнка”. 

31 канал Тараз

            Сенбі    16  мамыр

        Жексенбі   17  мамыр

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 “Əзіл студио”. 10.00 
Т/с “Человек-приманка”. 11.00 “Городские легенды”. 12.00 М/с. 14.00 
Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 15.00 Т/с “Счастливы вместе”. 19.00 Т/с 
“Человек-приманка”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
23.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 00.00 Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 01.00 Х/ф “Полицейский из Беверли Хиллз-2”. 03.00 “Əзіл 
студио”. 04.30 “Ќазаќша концерт”.

 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”.   10.30 “Телемаркет”. 10.35 
”Жаса меніѕ елім”. 10.50 “Иман нўры”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 
11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 
11.45 Т/х “Маруся”. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 
Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 
“Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ 
їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 
19.15 Т/х “Маруся”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.   20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Ўлт саулыєы”. 21.15 “Ґз 
ґмірініѕ тəлімгері”. 21.25 “Сґз маржан”. 21.30  “Телемаркет”. 21.40 
“Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 
23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 
00.45 “Сазды əуен”.

31 канал Тараз

ЕВРАЗИЯ
06.00 ”Сенбілік жаѕалыќтар”. 06.20 “Тілші тїйіні”. 06.45 “Сенбілік 
жаѕалыќтар”. 07.00 Т/с “Белый танец”. 08.35 Жаѕалыќтар. 08.45  
“Воскресные беседы”. 09.00 Новости. 09.10 “Здоровье”. 10.10 
“Казлото”. 10.45 “Лучший город. кz”. 11.55 “Кешкі кездесу”. 13.05 
“Караоке такси”. 13.40 “101 кеѕес”. 14.05 “Əн дария”. 15.00 “Угадай 
мелодию”. 15.40 “Добрый вечер, Казахстан!”. 16.50 Х/ф “Поздние 
цветы”.  21.00 “Аналитика”. 22.00 “П@ytina+ баєдарламасы”. 23.05 
“Точь-в-точь”. 02.10 “Əн дария” баєдарламасы.

08.00 “Əн шашу”. 08.45 “Сапа”. 08.55 “Такси”. 09.25 “Ел аузында”. 
10.10 “Астана кеші кґѕілді”. Концерттік шоуы. 11.25 Т/х “Ќыз 
єўмыры”. 12.50 Т/с “Паршивые овцы”. 14.55 “Четвертьфинал 
национальной лиги КВН”. 16.55 “Сырты бїтін...”. Деректі драма. 17.20 
“Сырласу”. Ток-шоуы. 18.10 Шоу-лотерея “Бай бол”. 18.30 Т/х “Ќыз 
єўмыры”. 20.05 Арнайы жоба “Той жыры”. 20.30 Информационно-
аналитическая программа “20:30”. 21.20 “Репортёр представляет”. 
21.40 Х/ф “Король вечеринок”. 23.40 Т/х “Ўмытылмас”. 

07.00 “Ду-думан”. 08.00 “Магия кухни”. 08.30 “Айбын”. 09.00 Аќпарат 
арнасы “Жеті кїн”. 10.00 Асарќау”. 10.20 “Спорт əлемі”. 10.50 Х/ф 
“Книга джунглей”. 12.50 М/ф “Любимчики в поисках радуги”. 14.00 
“Бенефис-шоу”. 15.15 Х/ф “Біздіѕ сїйікті дəрігер”. 16.55 “Фильм в 
память о Батырхане Шукенове”. 17.25 Концерт “Батыр LIVE”. 19.45 
“Ќызыќ ТІМЕS”. 21.00 Аналитическая программа “Жеті кїн”. 22.00 
Концерт “Айналдым, елім!”. 00.00 Х/ф “Ним аралы”. 01.45 Х/ф 
“Алдар Кґсе”.

09.00 Əнўран, аѕдатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 Деректі 
фильм. 09.55 “Балаќай”. 10.10 “Балаларєа базарлыќ”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 
10.45 “Балаларєа базарлыќ”. 11.05 “Сыр-перне”. 11.35 “Сґз маржан”. 
11.40 “Телеблокнот”. 11.45 “Сазды əуен”. 11.55 Кґркем фильм. 13.00 
“Жамбылспорт”. 13.10 “Жас талап-2015”. 13.50 “Телемаркет”. 14.00 
-16.00 -техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 16.10 М/ф. 16.30 
“Обменный фонд”. 17.00 Т/х “Томпаќ”.  17.55 “Телеблокнот”. 18.00 
“Əулиеата əуендері”. 18.10 “Общество и закон”. 18.25 Деректі фильм. 
18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Айша бибі”. 19.30 
Т/х. 20.30 “Кино LIЄE”. 20.40 “Ел ертеѕі”. 21.15 “Тосќауыл”.  21.25 
“Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Сазды əуен”. 21.50 Кґркем 
фильм”. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама.         

(Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін)                  

31 канал Тараз

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 07.00 Х/ф 
“Рождественская история”. 09.00 Х/ф “В ловушке времени”. 11.30 
“Дом рецептов”. 12.00  “Жўлдызды шаѕыраќ”. 12.30 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 15.00 “LEMON-SHOW”. 16.00 Х/ф 
“Интервью с вампиром”. 18.00 Х/ф “Адвокат дьявола”. 20.00  Фильм-
концерт “Нысана”. 22.00  “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”.  
00.00 Х/ф “Охотники за духами”. 02.00 Х/ф “Милые кости”.

07.05 М/с “Астробой”. 07.25 “Бен 10. Омниверс”. 07.50 “КТК” 
ќоржынынан”. 09.35 “Табыс кілті” баєдарлама. 10.00 “Звёздная 
жизнь”. 11.00 Х/ф “Женщина в беде”. 14.50 “Дорога домой”. 15.00 
“Жазєы фестиваль “KAZAKHSTAN COLA”. 16.00 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 17.30 КТК” ќоржынынан”. 18.30 “Той BESTSTAR”. 20.00 
“Ґнерлі отбасы”. 21.00 “Портрет недели”. 22.00 “Слуги народа”. 
22.50 “Ґнерлі отбасы” отбасылыќ ойын-сауыќ думаны. 00.00 Х/ф 
“Поздняя любовь”. 02.00 “Дневник лиги чемпионов УЕФА”. 02.25 
“Той BESTSTAR”. 

ҚАЗАҚСТАН

06.00 Т/х “Сїйген жар”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Гетеры майора Соколова” (закл. сер.). 12.00 “Ду ќол 
шоколад”. 12.55 Жаѕалыќтар. 13.10 “Лучший город. кz”. Кїнделік. 
13.10 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 14.00 “П@ytina”. 14.30 
Т/с “Паутина-6”. 15.30 “112”. 15.40 Т/с “Паутина-6”. 16.40 “Жди 
меня”. Казахстан. 17.50 “Поле чудес”. 18.55 Т/с “Весной расцветает 
любовь”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 
“Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.20 “П@
ytina”. 23.45 “Клуб весёлых и находчивых”. 02.00 “П@ytina”. 02.20 
“Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 03.00 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 
03.40 “Ќылмыстыќ іс №” баєдарламасы. 04.05 “Таѕєы пошта”.

06.05 М/ф. 06.20 Д/с “Вау”. 06.45 “Япыр-ай”. 07.30 Жаѕалыќтар. 08.00 
Т/х “Сарай ханымдары”. 08.55 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 10.05 
Т/с “Брат за брата-2”.  12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 13.40 
Х/ф “Тихие сосны”. 15.30  “Не ври мне”. 16.30 Т/х “Мўздан суыќ, 
оттан ыстыќ”. 17.00 К/ф “Кеш келген махаббат”. 19.45 “Жўлдызды 
аќиќат”. Тележурналы. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00  Вечерние новости. 
21.40 “Наша правда”. Ток-шоу. 22.40 Х/ф “Петрович”. 00.45 “Тайный 
шоу-бизнес”. 01.40 “Обзор матчей лиги Европы УЕФА”. 02.05 “Той 
BESTSTAR”.03.15 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 04.10 Жаѕалыќтар. 
04.35 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 05.15 Д/с 
“Попробуйи!”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 Т/х 
“Кґк тарландары”. 10.50 “Айтуєа оѕай”. 11.35, 19.35 Т/х 
“Ќыздар”.  12.30, 17.30, 20.30, 00.10, 03.00 Жаѕалыќтар. 
12.40 “Иман айнасы”. 13.05 “Индустрияландыру: Ўлттыќ 
ґндіріс”. 13.25 “Кґкпар”. Ўлттыќ ойын. 14.10 “Ўлы Жеѕіске 
-70 жыл”. 14.25 “Баламен бетпе-бет”. 14.45 М/с “Айдаћар 
мінген шабандоздар”. 15.05 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 
22.50 Т/х “Келін”. 17.05 “Жан жылуы”. 17.50 “Ґзекжарды”. 
18.05 “Єасырлар їні”. 18.35 “Жайдарман”. Їздік əзілдер. 
19.00 “Меніѕ Ќазаќстаным”.  21.05 “Айтуєа оѕай”. 21.50 
“Шын жїректен!”. Реалити-шоуы. 22.40 “Ўлы Жеѕіске-
70 жыл”. 23.40 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 00.45 
“Ґзекжарды”. 01.05 К/ф “Əурелеѕ”. 02.25 “Тїнгі студияда 
Нўрлан Ќоянбаев”. 

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.15 М/с 
“Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 М/с “Белка и 
Стрелка”. 10.55 “Подари детям жизнь”. 11.00 Новости. 11.15 “Əр 
їйдіѕ сыры басќа”. Деректі драмасы. 11.45 “Магия кухни”. 12.20 
“Незабытые истории”. 12.25 Т/с “Базар на улице Мира”. 13.00 
Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Верь мне”. 
15.00 Новости. 15.15 “Бўйымтай”. 16.00 Т/х “Ґмір сабаќтары”. 16.30 
“Ўлт саулыєы”. 17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 
17.40 Новости. 18.15  Т/с “Слово офицера”. 19.05 “Орталыќ хабар”. 
20.00 Жаѕалыќтар. 20.30 “Сильные духом”. 21.00 Новости. 21.30 
“Жеті əн”. 23.00 Х/ф “Чего ждать, когда ждёшь ребёнка”. 00.50 Х/ф 
“Меніѕ жігітім жынды”. 02.50 Жаѕалыќтар. 03.20 Новости.

ХАБАР

07.00, 20.30 Новости “20:30”. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00 Жаѕалыќтар. 
08.00 Т/с “Кто в доме хозяин?”. 08.30 “Такси”. 09.00, 15.15 Т/х 
“Ґзгерген ґмір”. 10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.30 Т/х “Фериха”. 
11.30, 18.30 Т/х  “Ќыз єўмыры”. 13.10 “Бірегей”. Асанəлі Əшімов.  
14.00 Новости. 14.10 Т/с “Диверсант. Конец войны”. 16.40  “Сырты 
бїтін...”.  Деректі драма. 17.05 “Такси”. 17.30, 22.00  Т/х “Фериха”. 
21.00 Т/с “Александровский сад”. 23.00 “Ел аузында”. 23.25 Т/х 
“Ґгей ґмір”. 00.40 “Əн шашу”.

            Жұма   15   мамыр

КТК

07.02 “Ду-думан”. 08.00 “Аспаздыќ баєдарлама”Сиќырлы ас їй”. 08.30 
“Əсем əуен”. 09.00”Бармысыѕ, бауырым?”. 09.45  “Продвопрос”. 
10.05 “Спорт без границ”. 10.30 М/ф “Отважный маленький Тостер: 
Путешествие на Марс”. 11.45 Х/ф “Йоко”. 13.30 “Тур де хабар”. 
14.00  “Орталыќ хабар”. 14.55 “Жеті əн”. 16.25 М/ф “Жабайы футбол 
жаналєыштары”. 16.55 Футбол. Премьер-лига. “Ќайрат”-”Аќтґбе”. 
19.00 “Бўйымтай”. 19.40 “Бенефис-шоу”. 20.55 Аќпарат арнасы “Жеті 
кїн”. 22.05 Х/ф “Письма к Джульетте”. 23.55 Кери Рассел, Джош 
Хэмилтон “Тїнерген аспан” триллерінде. 01.35 Д/ф “Бразиялия Майкл 
Пейнмен”. 03.15 “Арнайы хабар”. 03.45 “Бюро расследований”. 

ҚАЗАҚСТАН

КТК

АСТАНА

ХАБАР

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 09.45 “Тарих таным”. 10.00 
“Бірінші студия”.  10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Ўлт саулыєы”. 11.05 “Уроки 
самопознания”. 11.30 “Балаларєа базарлыќ”. 11.40 “Телеблокнот”. 
11.45 “Сазды əуен”.  11.55 Отбасылыќ фильм. 13.10 “Сіз не 
дейсіз?”. 13.50 “Телемаркет”. 14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 
“Телеблокнот”. 16.10 “Сазды əуен”. 16.30 М/ф. 17.00 Т/х “Томпаќ”. 
17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Балаќай”. 
18.25  “Обменный фонд”.  18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 
19.00 “Əулиеата апта”. 19.30 Т/х. 20.30 “Жас талап-2015”. 21.00  
“Сазды əуен”. 21.15 “Жамбылспорт”.  21.25 “Телеблокнот”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Кїй кїмбірі”. 21.50 Кґркем фильм. 23.25 
“Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама.

АСТАНА

АСТАНА

         Дүйсенбі  11 мамыр
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Таншолпан”. 09.30 “Апта.kz”. 10.35 “Айтуєа оѕай...”. 
12.00 “Ўрпаќќа ўран болєан ўлы Жеѕіс”. 15.30 “Аќсауыт”. 
Əскери-патриоттыќ. 16.00, 22.40 “Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 
16.10, 22.50 Т/х “Келін”. 17.00 “Меніѕ Ќазаќстаным”. 17.30, 
20.30, 00.10, 03.00 Жаѕалыќтар. 17.50 “Əзіл əлемі”. 19.00 
“Шын жїректен!”. Мерекелік концерт. 21.05 “Айтуєа оѕай”. 
21.50 Т/х “Кґк тарландары”. 23.40  “Сіз не дейсіз?”. 00.45 
“Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 00.55 Футбол. Аєылшын премьер-
лигасы. 36 тур. “Арсенал” - “Суонси Сити”.

06.00 Т/х “Сїйген жар”. 06.40 Т/с “Айвенго”. 08.20 “101 кеѕес”. 08.40 
“П@ytina”. 09.00 Х/ф “Небесный тихоход”. 10.30 Х/ф “Реальный 
папа”. 12.20 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 13.10 “Лучший город. 
кz”. Кїнделік. 13.20 “Караоке такси” баєдарламасы. 13.35 “101 
кеѕес”. 14.20 “П@ytina”+ баєдарламасы. 15.15 Т/с “Диверсант. Конец 
войны”. 21.00 Т/х “Сїйген жар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 
23.45 “Лучший город. кz”. 23.55 “Точь-в-точь”. 02.35 “П@ytina”+ 
баєдарламасы. 03.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”.

07.00 “Əн шашу”. 07.50 “Сапа”. 08.00 “KAZNET”. 08.20 “Суперпапа”. 
09.00, 16.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.30 Т/х “Фериха”. 11.30, 18.30 Т/х  
“Ќыз єўмыры”. 13.00 “9 мамыр Жеѕіс кїніне арналєан арнайы жоба”. 
13.25 Х/ф “Женя, Женечка и “катюша”. 15.10, 22.05 Т/с “Диверсант. 
Конец войны”. 17.30, 23.05 Т/х “Фериха”. 20.00 “Кїлкістан” əзіл-
сыќаќ кеші”. 00.05 Т/х “Ґгей ґмір”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 “Əзіл студио”. 09.30 
Х/ф “Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни”. 
12.00 Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 15.00 М/ф. 16.00 
М/ф “Яблочное зёрнышко-2”. 18.30 Х/ф “Бросок кобры”. 21.00 Т/х 
“Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 00.00 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 01.00 Х/ф “Паранормальное явление-2”. 
03.00 “Əзіл студио”. 04.00 “Ќазаќша концерт”.

07.05 М/ф. 07.20 “Жїрекжарды”. 08.00 “КТК” ќоржынынан” ойын-
сауыќты баєдарлама. 09.00 “Ґнерлі отбасы”. Отбасылыќ ойын-сауыќ 
думаны. 09.35 “Дорога домой”. 09.45 Х/ф “В августе 44-го”. 12.00 
“Церемония награждения Республиканской национальной премии 
“Народный герой”. 14.00 Х/ф “Серебристый звон ручья”. 15.50 
“Оѕтїстік Ќазаќстан облыстыќ əзіл-сыќаќ жəне сатира театрыныѕ” 
ќойылымы. 17.30 “Армысыѕ əз Наурыз” - Маќпал Жїнісова мен 
Ќайрат Нўртастыѕ жаѕа концерті. 20.30 Х/ф “Джентльмены удачи”. 
22.10 Т/с “Перевозчик”. 00.00 Т/с “Шеф-2”. 01.45 “Алдараспан”. 
04.00 Д/с “Попробуйи!”.

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 “Əулиеата апта”. 10.00 “Дəстїр 
дидар”. 10.10   “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Бірлігіміз жарасќан”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 11.25 
“Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х 
“Маруся”. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 
13.20 “Жаѕа айна”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 
“Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 ”Бірінші 
студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 
19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 19.15 Т/х “Маруся”. 
20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй 
кїмбірі”. 20.55 “Тарих таным”. 21.10 “Общество и закон”. 21.25 “Сґз 
маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата 
əуендері”. 21.55  Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”.

07.02 “Əсем əуен”. 07.30 “Ас арќау”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 
Аналитическая программа “Жеті кїн”. 11.00 М/ф “Аэротачки”. 12.30 
Х/ф “На войне как на войне”. 13.50 Гала-концерт “Времён связующая 
нить”. 15.40 “Жеті əн”.  17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Мен кґрген соєыс”. 
17.30, 18.15 “Ќызыќ times”.  18.00  Новости.  19.00 ”ТВ БИНГО”.  
20.00, 00.35 Жаѕалыќтар. 20.30 “Арнайы хабар”. 21.00, 01.05 Новости. 
21.30 Т/с “Приказ вернуться живым”. 22.00 Концерт “Ўлы жылдарєа 
таєзым - Поклонимся великим тем годам”. 23.50 “Бўйымтай”. 01.35 
“Əр їйдіѕ сыры басќа”. Деректі драмасы. 02.05 Жаѕалыќтар.

АСТАНА

              Бейсенбі  14  мамыр
ҚАЗАҚСТАН

 ҚАЗАҚСТАН

         Сейсенбі    12  мамыр

                 Сәрсенбі  13 мамыр
ҚАЗАҚСТАН

06.05 М/ф. 06.20 Д/с “Вау”. 06.45 “Япыр-ай”. 07.30 Жаѕалыќтар. 
08.00 Т/х “Сарай ханымдары”. 08.55 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”.  
10.05 Т/с “Брат за брата-2”. 12.00 Новости. 12.40 “Диагноз”. 13.15 Т/с 
“Возвращение”. 15.15 “Не ври мне”. 16.15 Т/х “Махаббатта шек бар 
ма?”. 17.10 Т/х “Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”. 18.30 Т/х “Махаббатта 
шек бар ма?”. 19.30 Т/х “Сарай ханымдары”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 
Вечерние новости. 21.40 “Чёрный квадрат”. 22.10 Т/с “Перевозчик”. 
00.00 “Путь на Олимп”. 00.30 Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. 
“Реал М” (Испания) -”Ювентус” (Италия). 02.35 “Обзор матчей лиги 
чемпионов УЕФА”. 03.00 Т/х “Сарай ханымдары”. 03.45 Жаѕалыќтар. 
04.10 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 05.00 Д/с “Попробуйи!”.

06.00 Т/х “Сїйген жар”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Гетеры майора Соколова”. 12.00 “Ду ќол шоколад”. 12.55 
Жаѕалыќтар. 13.00 “Лучший город. кz”. Кїнделік. 13.10 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 14.00 “П@ytina”. 14.30 Т/с “Паутина-6”. 
15.30 “112”. 15.40 “Судебные истории”. 16.40 “Давай поженимся”. 
17.50 “Пусть говорят”. 18.55 Т/с “Весной расцветает любовь”. 
20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina”. 
23.45 “Лучший город. кz”. 23.55 Т/с “Молодая гвардия”. 01.50 “П@
ytina”. 02.10 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 02.50 Т/х “Джодха жəне 
Акбар”. 03.30 “Контрольная закупка”.

ЕВРАЗИЯ

07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.15 М/с 
“Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 “Моя история 
войны”. 11.00 Новости. 11.15, 01.40 “Əр їйдіѕ сыры басќа”. Деректі 
драмасы. 11.45 “Магия кухни”. 12.20, 17.50 “Незабытые истории...”. 
12.25, 21.30 Т/с “Приказ вернуться живым”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 
Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Баллада о Бомбере”. 15.00 
Новости. 15.15, 23.55 “Бўйымтай”. 15.55 Т/х “Ґмір сабаќтары”. 16.25 
Т/х “Ўзаќ жол”. 17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 18.00 Новости. 
18.15 Т/с “Слово офицера”. 18.45, 23.05 “Біздіѕ їй”. 20.00, 00.40 
Жаѕалыќтар. 20.30 “100 бизнес тарихы”. 21.00, 01.10 Новости. 22.15 
Т/с “Гречанка”. 02.10 Жаѕалыќтар.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 “Əзіл студио”. 10.00 
Т/с “Человек-приманка”. 11.00 “Городские легенды”. 12.00 М/с. 14.00 
Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 15.00 Т/с “Счастливы вместе”. 19.00 
Т/с “Человек-приманка”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 23.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 00.00 Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”.01.00 Х/ф “Тайна ордена”. 03.00 Əзіл студио”. 
05.00 “Ќазаќша концерт”.

06.00 Т/х “Сїйген жар”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Гетеры майора Соколова”. 12.00 “Ду ќол шоколад”. 12.55 
Жаѕалыќтар. 13.00 “Лучший город. кz”. Кїнделік. 13.10 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 14.00 “П@ytina”. 14.30 Т/с “Паутина-6”. 
15.30 “112”. 15.40 “Судебные истории”. 16.40 “Давай поженимся”. 
17.50 “Пусть говорят”. 18.55 Т/с “Весной расцветает любовь”. 
20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina”. 
23.45 “Лучший город. кz”. 23.55 Т/с “Молодая гвардия” (закл. сер.). 
01.50 “П@ytina”. 02.10 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 

06.05 М/ф. 06.20 Д/с “Вау”. 06.45 “Япыр-ай”. 07.30 Жаѕалыќтар. 08.00 
Т/х “Сарай ханымдары”. 08.55 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”.  10.05 
Т/с “Брат за брата-2”. 12.00 Новости. 12.40 “Чёрный квадрат”. 13.15 
Х/ф “Шпион”. 15.30 “Не ври мне”. 16.25 Т/х “Махаббатта шек бар 
ма?”. 17.10 Т/х “Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”. 18.30 Т/х “Махаббатта 
шек бар ма?”. 19.30 Т/х “Сарай ханымдары”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 
Вечерние новости. 21.30 “Наша правда”. 22.30 Т/с “Перевозчик”. 
00.25 “Обзор матчей лиги чемпионов УЕФА”. 00.55 Лига Европы 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 Т/х “Кґк 
тарландары”. 10.50 “Айтуєа оѕай”. 11.35, 19.35 Т/х “Ќыздар”.  
12.30, 17.30, 20.30, 00.15, 03.00 Жаѕалыќтар. 12.45 “Ўлы 
Жеѕіске -70 жыл”. 12.55 “Агробизнес”. 13.20 “Журналистік 
зерттеу”. 13.40 “Сіз не дейсіз?”. 14.10 “Жан жылуы”. 14.35 М/с 
“Айдаћар мінген шабандоздар”. 14.55 М/с “Джунгли кітабы”. 
15.05 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 22.50 Т/х “Келін”. 17.00, 
01.25 Д/ф “Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары”. 17.50 “Ґзекжарды”. 
18.10 “Айналайын”. 19.10 “Индустрияландыру: Ўлттыќ 
ґндіріс”. 21.05 “Айтуєа оѕай”. 21.50 Т/х “Кґк тарландары”. 
22.40 “Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 23.40 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 00.45 “Ґзекжарды”. 01.05 “Ќылмыс пен жаза”. 
01.55 “Мəлім де беймəлім Ќазаќстан”. 

ХАБАР
07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.15 М/с 
“Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 М/с “Белка и 
Стрелка”. 10.55 “Подари детям жизнь”. 11.00 Новости. 11.15, 01.15 
“Əр їйдіѕ сыры басќа”. Деректі драмасы. 11.45 “Магия кухни”. 
12.20 Т/с “Приказ вернуться живым”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 
Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Баллада о Бомбере”. 15.00 
Новости. 15.15, 23.30 “Бўйымтай”. 15.55 Т/х “Ґмір сабаќтары”. 
16.25 Т/х “Ўзаќ жол”. 17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 18.00 
Новости. 18.15 Т/с “Слово офицера”. 18.45 “Жекпе-жек”. 20.00, 00.15 
Жаѕалыќтар. 20.30 “Моя история войны”. 20.45 “Жерўйыќ”. 21.00, 
00.45 Новости. 21.30 Т/с “Базар на улице Мира”. 22.00 Т/с “Гречанка”. 
22.50 “Біздіѕ їй”.

07.00, 20.30, 23.45 Новости “20:30”. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 23.15 
Жаѕалыќтар. 08.00 Т/с “Кто в доме хозяин?”. 08.30 “Такси”. 09.00, 
15.15 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.30 Т/х 
“Фериха”. 11.30, 18.30 Т/х  “Ќыз єўмыры”. 13.10 “Біз біргеміз”. 
13.35  Арнайы жоба. “Той жыры”. 14.00 Новости. 14.10, 21.00 Т/с 
“Диверсант. Конец войны”. 16.35 Обзор интернета “KAZNET”.  
17.00 “Такси”. 17.30, 22.00  Т/х “Фериха”. 23.00 “Əзілстан” жасырын 
тїсірілім. 00.15 Т/х “Ґгей ґмір”. 

ХАБАР

КТК

31 канал

06.00 Т/х “Сїйген жар”. 07.00 “Доброе утро”. 11.00 Т/с “Гетеры 
майора Соколова”. 12.00 “Ду ќол шоколад”. 12.55 Жаѕалыќтар. 13.00 
“Лучший город. кz”. Кїнделік. 13.10 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 
14.00 “П@ytina”. 14.30 Т/с “Паутина-6”. 15.30 “112”. 15.40 “Судебные 
истории”. 16.40 “Давай поженимся”. 17.50 “Пусть говорят”. 18.55 Т/с 
“Весной расцветает любовь”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х 
“Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне 
Акбар”. 23.20 “П@ytina” баєдарламасы. 23.45 “Лучший город. кz”. 
23.55 Т/с “Молодая гвардия”. 01.50 “П@ytina” багдарламасы. 02.10 
“Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 02.50 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 
03.30 “Контрольная закупка”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 09.30 М/ф “Том и Джерри. Трепещи, 
усатый!”. 11.00 “Городские легенды”. 12.00 М/с. 14.00 Т/х “Мен 
саєан єашыќпын”. 15.00 Х/ф “Бросок кобры”. 17.30 Т/с “Счастливы 
вместе”. 19.00 Т/с “Человек-приманка”. 20.00 “Информбюро”. 
21.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 00.00 
Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”.01.00 Х/ф “Американский 
ниндзя-2. Конфронтация”. 03.00 Əзіл студио”. 04.00 “Ќазаќша 
концерт”.

 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”.   10.30 “Телемаркет”. 

ЕВРАЗИЯ

31 канал

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 Т/х 
“Кґк тарландары”. 10.50 “Айтуєа оѕай...”. 11.35, 19.35 Т/х 
“Ќыздар”. 12.30, 17.30, 20.30, 00.10, 03.00 Жаѕалыќтар. 12.45 
“Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 12.55 “SPORT.kz”. 13.15 “Алаѕ”. 
Ток-шоуы.  14.00, 01.00 “Сыр-сўхбат”. 14.30 М/с “Айдаћар 
мінген шабандоздар”. 14.55  М/с “Джунгли кітабы”. 15.05 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 22.50 Т/х “Келін”. 17.00, 
02.00 “Келбет”. 17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “Айналайын”. 
19.10 “Ќылмыс пен жаза”. 21.05 “Айтуєа оѕай”. 21.50  Т/х 
“Кґк тарландары”. 22.40 “Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 23.40 
“Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 00.40 “Ґзекжарды”. 
01.30 “Шарайна”. Телесаяхат”. 02.30 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 

КТК
06.05 М/ф. 06.20 Д/с “Вау”. 06.45 “Япыр-ай”. 07.30 Д/с “На грани 
возможного”. 08.00 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”.  09.00 “Шаншарєа”-
20 жыл!”. 09.35 Т/с “Брат за брата-2”. 11.35 Х/ф “Джентльмены 
удачи”. 13.15 Т/с “Шеф-2”. 15.15 “Не ври мне”. 16.15 Т/х “Махаббатта 
шек бар ма?”. 17.10 Т/х “Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”. 18.30 Т/х 
“Махаббатта шек бар ма?”. 19.30 Т/х “Сарай ханымдары”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 “Диагноз”. 22.10 Т/с 
“Перевозчик”. 00.00 “Путь на Олимп”. 00.30 Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. “Бавария” (Германия) -”Барселона” (Испания). 02.35 Т/х 
“Сарай ханымдары”. 03.20 Жаѕалыќтар. 03.45 Т/х “Ќайран заман! 
Жалєасы”. 04.40 Д/с “Попробуйи!”.

07.00, 20.30, 00.20 Новости “20:30”. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 23.50 
Жаѕалыќтар. 08.00 Т/с “Кто в доме хозяин?”. 08.30 “Такси”. 09.00, 
15.15 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.00 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.30 Т/х 
“Фериха”. 11.30, 18.30 Т/х  “Ќыз єўмыры”. 13.10 “Дїние жарыќ”. 
13.40 “Ел аузында”. 14.00 Новости. 14.10, 21.00 Т/с “Диверсант. 
Конец войны”. 16.35 “KAZNET”. 17.00 “Такси”. 17.30, 22.00  Т/х 
“Фериха”. 23.00 “Əн мен əзіл” концерттік. 00.50 Т/х “Ґгей ґмір”.

07.00 “Əн шашу”. 07.25 М/ф “Ќарлыєа”. 07.45 “Ќўртќа сўлу”. М/ф. 
08.00 Т/с “Кто в доме хозяин?”. 08.30 “Такси”. 09.00, 15.15 Т/х 
“Ґзгерген ґмір”. 10.00, 13.00, 20.00, 23.50 Жаѕалыќтар. 10.10 Т/х 
“Ґзгерген ґмір”. 10.30  Т/х “Фериха”. 11.30, 18.30 Т/х  “Ќыз єўмыры”. 
13.10 “Əн мен əзіл” концерттік. 14.00 Новости. 14.10, 21.00 Т/с 
“Диверсант. Конец войны”. 16.35 “KAZNET”. 17.00 “Такси”. 17.30, 
22.00  Т/х “Фериха”. 20.30, 00.20 Новости 20:30”. 23.00 “Сырласу”. 
Ток-шоуы. 00.50 Т/х “Ґгей ґмір”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 Т/х “Кґк 
тарландары”. 10.50 “Айтуєа оѕай”. 11.35, 19.35 Т/х “Ќыздар”.  
12.30, 17.30, 20.30, 00.15, 03.00 Жаѕалыќтар. 12.45 “Ќылмыс 
пен жаза”. 13.10, 02.05 “Поэзия əлемі”. 13.40 Д/ф “Ќытай 
дəмі”. 14.30 М/с “Айдаћар мінген шабандоздар”. 14.55 М/с 
“Джунгли кітабы”. 15.05 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 
22.50 Т/х “Келін”. 17.00, 01.35 “Ўлт маќтанышы”. 17.50 
“Ґзекжарды”. 18.10 “Айналайын”. 19.10 “Журналистік 
зерттеу”. 21.05 “Айтуєа оѕай”. 21.50 Т/х “Кґк тарландары”. 
22.40 “Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 23.40 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 00.45 “Ґзекжарды”. 01.10 “Журналистік зерттеу”. 
02.30 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ХАБАР
07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.15 М/с 
“Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 “Мен кґрген 
соєыс”. 11.00 Новости. 11.15, 01.20 “Əр їйдіѕ сыры басќа”. Деректі 
драмасы. 11.45 “Магия кухни”. 12.20, 21.30 Т/с “Приказ вернуться 
живым”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 
Т/с “Баллада о Бомбере”. 15.00 Новости. 15.15, 23.35 “Бўйымтай”. 
15.55 Т/х “Ґмір сабаќтары”. 16.30 Т/х “Пəленшеевтер”. 17.00 
Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 17.45 “Экономкласс”. 17.55 Футбол. 
Товарищеский матч. Казахстан -Буркина ФАСО. 20.00, 00.20 
Жаѕалыќтар. 20.30 “Бюро расследований”. 21.00, 00.50 Новости. 
22.15 Т/с “Гречанка”. 23.05 “Арнайы хабар”. 01.50 Жаѕалыќтар.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”.   10.30 “Телемаркет”. 10.35 
”Ауылєа кел, аєайын!”. 10.50 “Грани”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 
11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 
11.45 Т/х “Маруся”. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 
Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 
“Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ 
їзіліс. 17.55 “Уроки самопознания”. 18.00 Жаѕалыќтар. 18.35 
Новости. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 Деректі 
фильм. 19.15 Т/х “Маруся”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.   20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Первая студия”. 21.20 “Сґз 
маржан”. 21.30  “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата 
əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х . 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 “Əзіл студио”. 10.00 
Т/с “Человек-приманка”. 11.00 “Городские легенды”. 12.00 М/с. 14.00 
Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 15.00 Т/с “Счастливы вместе”. 19.00 Т/с 
“Человек-приманка”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
23.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 00.00 Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 01.00 Х/ф “Полицейский из Беверли Хиллз”.

 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”.   10.30 “Телемаркет”. 10.35 
”Первая студия”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 
11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х “Маруся”. 
12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 
“Балаларєа базарлыќ”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 
“Жаса меніѕ елім”. 18.10 “Иман нўры”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 
Новости. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды 
əуен”. 19.15 Т/х “Маруся”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.   20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сіз не дейсіз?”.  21.30  
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 
Кґркем фильм. 23.25 Т/х . 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 
“Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”.

31 канал

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

КТК

ЖЕКЕ ЌАБЫЛДАУ 
ҐТКІЗЕДІ

Т-137-05-45,46. 2015 жылдыѕ 22 мамырында 
саєат 11.00-де Байзаќ ауданыныѕ 
прокуроры, əділет кеѕесшісі Н.Асабаев 
Мырзатай ауылында азаматтардыѕ жеке 
ќабылдауын ґткізеді.
  

 *               *                *
Т -138-05-45 ,46 . 2015 жылдыѕ 15 

мамырында саєат 11.00-де Байзаќ 
ауданыныѕ  прокуроры, əділет кеѕесшісі 
Н.Асабаев Бəйтерек ауылдыќ округінде 
азаматтардыѕ жеке ќабылдауын 
ґткізеді.

                   
   СҮЙІНШІСІ ДАЙЫН!

Т-139-05-45,46. Ќостґбе ауылыныѕ жанындаєы 
балалар демалыс орныныѕ маѕынан сегіз жасар 
торы бие шыєып кеткен. Кґргендер болса, мына 
ўялы телефон арќылы хабарласуларыѕызды 
сўранамын: 8 705 162 87 74 (Кенжебай).
Бие табылса хабар бергендерге ќомаќты сїйіншіміз 

бар.

А сы л  б е й н е ѕ А сы л  б е й н е ѕ 
ж а дымы з д а  м ə ѕ г і ж а дымы з д а  м ə ѕ г і 

саќталады . . .саќталады . . .
Бірімізге əке, бірімізге жолдас, енді бірімізге  ардаќты аєа 

болєан Сапарбеков Есенгелді Молдабекўлы тірі болєанда 
ґткен 28 сəуір кїні 70-жасќа толар еді. Əттеѕ арда азаматтыѕ 
2 ўл, 1 ќызыныѕ ґсіп-жетілгенін кґріп, ќызыєына бґленем 
деген шаєында 1995 жылы ердіѕ жасы 50-де ґмірден озуы 
баршамыз їшін ауыр ќайєы болєан-тўєын. Оныѕ елге еѕбегім 
сіѕсін деген арман-мўраты да кґп еді-ау…
Е.Сапарбеков 1945 жылы Байзаќ ауданы, Байзаќ ауылында 

дїниеге келді. Орта мектепті тəмамдаєаннан кейін Ќазаќ 
мемлекеттік медицина университетіне оќуєа тїсіп, тіс 
дəрігері мамандыєын алып шыєады. 
Еѕбек жолын Алматы ќаласындаєы республикалыќ 

стоматология клиникасында тіс дəрігері болып бастап, 
кґп жылдар бойы осы салада абыройлы ќызмет етеді. 
Ол білікті маман болумен ќатар, аєайын-туыс, жора-
жолдастары, жекжат-жўраєаттарына да парасат-пайымы, 
байсалдылыєымен де ќадірлі болатын. Їнемі їлкенге ќўрмет, 
кішіге ізет  кґрсетіп жїруден танбайтын асыл азамат бейнесі 
біздіѕ жадымызда мəѕгі саќталады. 
Сіздей болсын дейтін ек əрбір адам,
Ќалды бейнеѕ орын алып санадан.
Əрбір істі тиянаќтап атќарар,
Кґѕілі кеѕ жан едіѕіз жан аєам,

Оѕай тиген жоќ ешкімге сол ќайєы,
Ойлаєанда шаншып жїрек тулайды.
Дос, туысќа биік-тўєыѕ нарќыѕ да,
Ўнаушы еѕ ќарапайым ќалпыѕда.

Ўрпаєыѕмен аќталар-ау сол їміт,
Бəріміз де жїрміз Сізді саєынып.
Жатќан жеріѕ жайлы болсын екен деп,
Бір Алладан сўраймыз біз жалынып.

Еске алушылар: Сапарбековтер əулеті. Т-140-05-45,46.

07.05 К/ф “Алёнка”. 08.40 “Жїрекжарды”. 09.20  “Шаншарєа” - 20
жыл!”. 10.00 “Кривое зеркало”. 12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”.

КТК

ЎЛЫ  ЖЕЅ ІС  7 0  ЖАСЌА  КЕЛД І  ДЕП !ЎЛЫ  ЖЕЅ ІС  7 0  ЖАСЌА  КЕЛД І  ДЕП !
10.35 ”Бірінші студия”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 
11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй 
кїмбірі”. 11.45 Т/х “Маруся”. 12.35 Деректі фильм. 13.0 
Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Ауылєа 
кел, аєайын!”. 18.10 “Грани”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 

Новости. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды 
əуен”. 19.15 Т/х “Маруся”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.   20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сыр-перне”. 21.25 “Сґз 
маржан”. 21.30  “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата 
əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х . 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”.

Аудан  әкімі және аудандық мәслихат аппараттары, 
аудандық ардагерлер кеңесі Шығыс Қазақстан 
облыстық сотының төрағасы Досжан Сарманқұлұлы  
Әміровке анасы

КҮЛӘННІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып 
көңіл айтады. Т-141-05-45,46. 

                      
Аудан  әкімі және аудандық мәслихат аппараттары, 

аудандық ардагерлер кеңесі  аудан әкімдігінің   
мәдениет және  тілдерді дамыту бөлімінің басшысы 
Сәкен  Сыздықовқа ағасы

 ҚУАНЫШТЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып 
көңіл айтады. Т-142-05-45,46.

Аудан әкімдігінің   мәдениет және  тілдерді дамыту 
бөлімі,  әл-Фараби атындағы мәдениет үйінің ұжымы 
осы бөлімнің басшысы Сәкен  Сыздықовқа ағасы

 ҚУАНЫШТЫҢ
қайтыс болуына байланысты  көңіл айтады. Т-143-
05-45,46.

Темірбек ауылдық округіне қарасты Тегістік 
ауылының белді азаматтары, ағайынды Әміровтерге 
аяулы аналары

КҮЛӘН СЕПЕНҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғыларына 

ортақтасып көңіл айтамын. 
Нарбатыр Қасқырбай. Т-144-05-45,46.

Шығыс Қазақстан облыстық сотының төрағасы 
Досжан Әміров және Қарағанды гуманитарлық 
колледжінің директоры, белгілі композитор Есжан 
Әміровке асыл анасы 

КҮЛӘННІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтамыз.

Шотбасовтар әулеті.  Т-145-05-45,46.

УЕФА. Полуфинал. “Фиорентина” (Италия) - “Севилья” (Испания). 
03.00 Лига Европы УЕФА. Полуфинал. “Днепр” (Украина) - “Наполи” 
(Италия). Трансляция в записи.

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА!НАЗАРЫНА!

Байзақ аудандық сотына тағылымдамадан өту үшін 
судья лауазымына  үміткер ретінде Жамбыл облысы, 
Байзақ ауданының тұрғыны Калиев Алмаз Барболович 
(25.07.1981 жылы туылған) тағайындалды.
Аталған үміткерге қатысты өз пікірлеріңіз бен 

ұсыныстарыңызды 8 (726 2) 99-9-133 байланыс 
телефоны арқылы Жамбыл облыстық соты кеңсесінің 
персоналды  басқару  (кадр  қызметі) бөліміне  
білдірулеріңізге болады.

ТАЄЫЛЫМЫ ТАЄЫЛЫМЫ 
МОЛ  КЕЗДЕСУМОЛ  КЕЗДЕСУ

М.Шалєынбай,
«Ауыл жаѕалыєы».

Жуырда, Ўлы Жеѕістіѕ – 70 жылдыєына орай, аудан 
орталыєындаєы Ю.Гагарин орта мектебініѕ бастауыш 
сынып мўєалімі Мейраш Сəлімбаева 2-сынып 
оќушылары мен Ўлы Отан соєысы ардагерініѕ кездесуін 
ўйымдастырды.

Соєысќа ќатысып, бізді ќуанышты кїндерге жеткізген, 
жеѕіспен отбасына оралєан азаматтарымыздыѕ бірі, тоќсан 
жасты игерген Рахымжан Мамыралиев еді. Кездесу əѕгіме-
сўхбатпен жалєасып, оќушылар соєыс жəне ќарулы кїштер 

ардагерлерініѕ ќызыќты да есте ќалєан əѕгімелеріне тəнті 
болып, ґздерініѕ сўраќтарын ќойып отырды. 1943 жылы 
ќаѕтар айында Жамбыл аудандыќ əскери комиссияратынан 
соєысќа аттанып, Приморск ґлкесін, Ворошилов ќаласын 
жаудан азат етуге ќатысќанын, кейіннен Жапонияныѕ 
Манчьжурия, Корея Республикасыныѕ Сеул ќаласында 
соєысќанын баяндап бергені патриоттыќ сезімге дґп тиді. 
Ќызыєы, осыншама кїндерді басынан кешіріп жїргенін, 
батырлыќ жасадым демейді, сол кездегі сержант атаєымен 
орудия командирі болєанмын, деп ќорытындылады.
Сондай-аќ мектеп директоры Шолпан Байтаќова, 

директордыѕ тəрбие ісі жґніндегі орынбасары Баќыткїл 
Оразбекова, бастауыш сынып мўєалімі Нўргїл 
Əбдірайымовалар ретімен сґз алып, ќарт майдангердіѕ 
оќушыларєа бейбітшілік пен татулыќтыѕ маѕыздылыєы, 
соєыс ќасіреті туралы айтќан əсерлі де таєылымы мол 
əѕгімесі їшін алєыс сезімдерін білдірді. 

«Бїгін мектеп оќушыларымен кездесу ґтіп, оларєа 
соєыс туралы естелік айтып бердім. Отанына адал болуы, 
тарихты білуі їшін жастарды тəрбиелеу ќажет», – деп 
атап ґтті ќарт ардагеріміз. Мектеп оќушылары дайындаєан 
жїрек тебірентер əсем əн мен таќпаќтарын айтып, соєыс 
жылдарындаєы ел батырлыєын суреттеді.  Кездесу нəтижесі 
оќушылардыѕ бойында їлкенге деген ќўрмет, ізгілік, 
елжандылыќ, Отансїйгіштік ќасиеттерін ќалыптастырды.


