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Киелі Маңғыстау өлкесінің тумасы
Өмірзақ Озғанбайұлын республика
жұртшылығына таныстырып жатудың
қажеттігі бола қоймас деп ойлаймын.
Өйткені бұл азамат елімізге белгілі
мемлекет және қоғам қайраткері
болуымен бірге, күні кеше ғана Астана
қаласында өткен республикалық
ардагерлер ұйымының VII съезінде осы
ұйым кеңесінің төрағасы болып қайта
сайланғанын ескерсек, оның халыққа
қаншалықты танымал тұлға екеніне көз
жеткіземіз.

Дана халқымыз "өткен күнде белгі
жоқ" деп бекерге айтпаған ғой. Көптеген
жылдар Маңғыстауда қатар жүріп
қызметтес болсақ та, соңғы жылдары
облыстық ардагерлер кеңесінде халқы-
мыздың өткені мен кеткені, бүгіні мен
ертеңі, болашағымыз - жастар тәрбиесі
жайлы ақыл-кеңес құрып жүрсек те,
уақыттың қалай өткенін байқамай қалған
екенмін. Енді аңғарсам, Өмірзақ Озған-
байұлының күні кеше ғана өткендей
болып есте қалған 70 жасқа толған мерей
тойына да қазір 5 жыл толып отыр екен.
Осыған орай, құрметті ініміздің кең
дүниенің есігін ашып, өмірдің кедергісі
мол киелі табалдырығынан сүрінбей өтіп
келе жатқанына 75 жыл толу мерекесіне
арнап лебіз білдіру мақсатында қолыма
қалам алдым.

Өмірзақ Озғанбаевтың өмір есігін
толық ашпай жатып бүкіл  дүние жүзін
қамтыған алапат соғыстың зардабын
шегуі, соғыстан кейінгі жылдарда өзі
қатарлас әкелері соғыстан оралмай
қалған балалардың басына тегіс түскен
ауыр қиындықтар жағдайында өсіп-
жетілуі, балалық шағынан әр кез аяқ
астынан кездесе кететін қандайда
болмасын кедергілерді жеңіп отыруды
басты мақсат ете білуі, оның кейінгі,
есейген кезінде алдынан шығатын талай-
талай "тар жол, тайғақ кешулерден"
сүрінбей өтуіне кеңінен жол ашты.

Ортамыздан күні кеше ғана қайтпас
сапарға аттанып кеткен айтулы тұлға,
Адамзаттың Әбіші - Әбіш Кекілбайұлының
өзгенің тілі жетпейтін, ойлаған сайын
естен кетпейтін, тек өзі ғана сол кездерде
өмірге келгендердің балауса шақтарында
көрген қиындықтарын көзге елестетіп
айта да, жаза да алғанын "Дүние ғапыл"
атты өлеңдер жинағындағы мына
жолдардан көре аламыз:

"Біз туып, жер басқалы апыл-тапыл,
Мүйіздескен дүние сатыр-сатыр;
Қиян кескі қым-қуыт түрін көрдік,
Орнамады демесең заман ақыр.

Өтті-кетті балалық жалап-сұқтап,
Өлдік-өштік, күн кештік жылап-

сықтап.
Жастық өтті жаутаңдап жалтақ-

жұлтақ,
Егделікті еңсердік қалтақ-құлтақ...."
Өмір жолы осылай, дәл Әбіш

айтқандай болып басталған, балғын
балалық шағы тек ертек-қиялдағыдай
болып өткен Өмірзақтың асыл анасы
Ақажан жеңгеміз бауыр еті баласына
жетімдік көрсетпей, қатарларынан
қалдырмай өсіруді ойдан шығармады.
Осы мақсатта ол кісі ең алдымен ұлының
сабақтан қалмауын ойластырып, оның
сыныптан сыныпқа көшкен кездегі
баратын мектептерінің бір-бірінен орасан
шалғайлығына қарамастан, онда көшіп
бару азабын бастан кешіп отырды. Жер
шалғайлығы дегенде 284411 шаршы
шақырым жердің иесі маңғаз Маңғыс-
таудың ол кездегі көлік түрлерін еске
алғанда елді мекендерінің ара қашықтығы
қандай болғанын  екінің бірі аңғара
бермейді.  Көгілдір аспанында ұшқан қара
жоқ, торғай екеш торғай да көзге
түспейтін, сусыз шөл, манаурап жатқан
маң даланың шегі қанша күн жол шексең
де жеткізіп болар ма, "пәлен күн" емес-
ау, кейде апталап, айлап азапты жолды
артта қалдырып діттеген жеріңе әрең
жетесің. Сондай қашықтықтардың қата-
рына сол кездегі "Джип" - түйемен көшуді,
жартылай жаяу жүруді еске алсақ,
Өмірзақтың туған жері "Құрықтан" - Форт
Шевченкоға дейін, Форттан Сенек,
Бекдашыға, одан Красноводскіге дейінгі
аралықтарды жатқызуға болады.

Кеңес үкіметінің жергілікті халықтың
мүддесіне қарсы бағытталған солақай-
қанқұйлы саясаты салдарынан туған
тұрмыстың төзгісіз ауырлығына байла-
нысты, ұрпақты аман сақтау мақсатында
туған жерін тастай көшкен ағайын-
тумалардың көшіне ілескен, соғыста
ерлікпен қаза тапқан Озғанбайдың отбасы
жол бойы сульфатты Бекдашының дәмін
тата отырып, Красноводск қаласынан бір-
ақ шықты. Осы аталған елді мекендердің
бәрінде де оқуын үзбей сыныптан
сыныпқа көшіп отырған Өмірзақ, осын-
дағы мектеп-интернатта жатып оқып, орта
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                          ***
Біз сізді білімдар, парасатты,

бүкіл саналы ғұмырын, бойындағы
қабілет-қарымы мен қайратын
халық игілігіне жұмсаған, жаны
жайсаң азамат, ел тарихын
зерттеген данагөй ғалым ретінде,
әрқашан да арқа сүйейтін,
тілеуіңізді тілейтін жаны жақын
ініңіз ретінде үлкен құрмет
тұтамыз.

Сіздің парасат-пайымыңыз бен
зиялы болмыс - бітіміңіз, турашыл-
дық пен ақиқатқа ғана жүгінетін
қасиетіңіз ортаңызға олжа, ұрпаққа
өнеге.

Бақытқожа ІЗМҰХАНБЕТОВ,
ҚР Парламенті мәжілісінің

төрағасы.

                            ***
Маңғыстау өңірінің жан-жақты

дамуына қосқан қарымды қабіле-
тіңіз бен арынды күш-қуатыңыз
еліміздің өсіп-өркендеуі жолына
сіңірген еселі еңбегіңізбен жара-
сымды жалғасын таба білді.

Әсіресе, отандық білім беру
саласының белді маманы болған
тұсыңыз бен Қазақстан Республи-
касы Жоғары Кеңесі, Парламент
Сенатының депутаты болған
кезеңде Сіздің ірі іскерлігіңіз бен
білікті бейнеңіз жарқырай көрінді.

Иманғали ТАСМАҒАМБЕТОВ,
ҚР Қорғаныс министрі.

                            ***
Танымал қоғам қайраткері

ретінде Сіздің күш - жігеріңіз бен
тума талантыңыз, жастар тәрбие-
сіне қосқан ерен еңбегіңіз Егеменді
еліміз - Тәуелсіз Қазақстанның
берік те қуатты ел болып құры-
луына, өсіп - өркендеуіне қосқан
елеулі үлесіңіз деп білеміз.

Осы орайда көптеген жоғары
марапаттарыңыз Сіздің қажырлы
еңбегіңіз бен асқан шеберлігіңізге
берілген зор құрмет пен қошемет-
тің бағасы деп санаймын.

Б.САПАРБАЕВ,
Ақтөбе облысының әкімі.

                           ***
Халқымызда «Жақсының жақ-

сылығын айт, нұры тасысын»  деген
өсиетті сөз бар. Сіз игі жақсы-
лардың ізін жалғастырып, ақы-
лыңызбен, білімділігіңізбен, ше-
шендігіңізбен, көсемдігіңізбен
жүрген ортаңызды мойындатқан,
кісілік келбетіңіз ерте қалыптасып,
туған халқыңыз бен Тәуелсіз
Қазақстанға қызмет етіп жүрген
құрметті азаматсыз.

Ел ертеңі болар бүгінгі жас
ұрпақ Сіздей халқының ардақты
азаматына қарап бой түзейтіндігі
ақиқат. Сондықтан Сіздің жүрген
жолыңыз, туған еліңіз үшін еткен
ерен еңбегіңіз жас ұрпаққа үлгі-
өнеге болатындығына сеніміміз мол.

Қырымбек КӨШЕРБАЕВ,
Қызылорда облысының әкімі.

                         ***
Жазушы, тарих  және фи-

лософия ғылымының  докторы,
Қазақстан Республикасы
Парламенті Сенатының комитет
төрағасы Өмірзақ Озғанбайдың
қазақтың көрнекті қоғам және дін
қайраткері Шәймерден Қосшығұлов
туралы кітабы осындай
отаншылдық рухта жазылған. Бір
жағынан оның депутаттық қызметі
революцияға дейінгі Ресейдің
Мемлекеттік Думасына  тұңғыш рет
мүше болған қазақтардың бірінің
өмірі мен қызметін зерттеуге
мұрындық болды.

Бұл кітаптың тек тарихты
зерттеушілердің ғана назарына
ілігіп қоймай, ел рухын көтеру-
шілердің бірінің және отандас-
тарының көкейкесті мүддесін жан-
тәнімен қорғаушының қапияда
ұмыт болған абзал есімін халық
жадында оятарына сеніміміз мол.

Жабайхан ӘБДІЛДИН,
Қазақстан Республикасы

Ғылым академиясының
академигі.

                           ***
Кейінгі жылдары Өмекең өзі

көрген өмірден, саяхаттап барған
жерлерінен бірнеше танымдық
кітаптар жазды. Соның ішінде
Жапон, Тай, Пәкістан, Англия т.б.
елдерде болған сапарларынан
жазған танымдық кітапшалары
шықты. Облыстық, республикалық
көлемдегі халқымыздың ардақты
ұлдарына арналған мерейтойлы
шараларды ұйымдастырып, халық-
тың алғысын алды. Өмекең Педа-
гогикалық білімнің халықаралық
академиясының академигі, тарих
ғылымының докторы. Ол әлі де
өзінің бай тәжірибесі мен білімін
жастарға беруден тынған емес.

Қойшығара САЛҒАРИН,
жазушы, мемлекеттік

сыйлықтың лауреаты.

Республика ардагерлері Орталық Кеңесінің
төрағасы, тарих ғылымының докторы,
профессор Өмірзақ Озғанбаев 75 жаста

мектепті үздік бағамен бітіріп шықты.
Оқуын бұдан әрі жалғастыруға отба-

сылық жағдайы көтермеген Өмірзақ
ұстаздарының ұсынысы, әрі қамқор-
лығымен мектеп пионер ұйымының
жетекшісі болып тағайындалады да,
Қызылорда педагогикалық институтына
сырттай оқуға түседі.

Институтты қызыл дипломмен бітір-
ген, туысынан зерек Өмірзақ Озған-
байұлының алдынан өмірдің жарқын да
кең есігі айқара ашылды. Ол алғашқы
жұмысын ұстаздықтан бастады.  Ұстаздың
кім екенін, қандай болуы керектігін айтқан
даналар аз емес. Сол ғұламалардың алғаш-
қыларының  қатарында  біздің дәуірімізден
төрт ғасырдай бұрын өмір сұрген,
Александр Македонскийдің ұстазы ежелгі
грек философы Аристотель айтқан: "Тек
туғанына ғана қарыздар ата-анадан,
тәрбиесі үшін қарыздар мұғалімдер
балаларға қадірлірек: біреулері бізге тек
өмір, ал басқалары-жақсы өмір сый-
лайды"-деген сара жолды негізгі мақсатым
деп білген  ұстаз Өмірзақ Озғанбаев
барлық саналы өмірін шәкірттеріне, бүкіл
жастарға, халқына жақсылық сыйлаумен
келеді.

Ол жастарға білім берудің барлық
сатыларынан - мектепте оқытушы, дирек-
тордың орынбасары, облыстық мұғалімдер
білімін жетілдіру институтының дирек-
торы, білім беру басқармасының бастығы,
республикалық оқу-әдістемелік кабине-
тінің директоры, басқа да білім саласының
басшы қызметтерін атқара жүріп, алдына
ғылыммен айналысу мақсатын қойды.
Табиғат берген таланты мен қаблетінің,
қандай қиындықтар болса да жеңуге
талпынған өзіне де, өзгеге де талап қоя
білуінің, шаршамай- талмай жүргізген
ізденімпаздығының, қажырлы еңбегінің
арқасында екінің бірінің маңдайына
жазылмаған, қайсыбір талапкерлердің
қанша талпынса да ғылымның бір
саласының да атын ерттеп міне алмай
жүрген, білімнің, ғылымның инемен құдық
қазғандай деп бағаланатын қиындық-
тарына қарамастан өресі білімнің биік
шыңдарға көтеріліп, педагогика ғылым-
дарының кандидаты, тарих, философия
(халықаралық классификация бойынша
қорғалған) ғылымдарының докторы
атанды, Педагогикалық білімнің Халық-
ралық ғылым академиясының академигі
болып сайланды. Профессор Ө.Озғанбаев,
сонымен бірге, Қазақстан Республикасы,
Түрікменстан, КСРО елдері білім беру
жүйесінің үздігі атағына, Ыбырай Алтын-
сарин медаліне ие болды. Осы кездерде
Өмірзақтың жеткен биіктіктерін жоғары
бағалап құттықтау жолдаған Әбіш: "Қадірлі
Өмірзақ! Тоз-тоз заманда туып, елден-
жерден шалғайда өсуге мәжбүр болсаңыз
да, еліңізбен, жеріңізбен бірдей жаңарып,
бірдей еңселенер дәурен кешіп келесіз.
Туған халқыңыздың жас ұрпағын тәрбие-
леп жетілдіруге қалтқысыз үлес қостыңыз.
Білім берудің әрі ғұлама ғалымы, әрі шебер
ұйымдастырушысы болып, жұртшылық
құрметіне бөлендіңіз..." - деген еді.

Өнегелі өмірімен, тындырымды ісімен
халықтың сеніміне, сүйіспеншілігіне ие
болған Өмірзақ Озғанбаев қатарынан екі
рет: біріншісінде - XIII шақырылған
Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңе-
сінің депутаты болып сайланса, екін-
шісінде-қоғамның жаңа талаптарына сай
өмірге келген Қазақстан Республи-
касының тұңғыш кәсіби қос палаталы
Сенатының депутаты болып сайланды.
Осы палатаның Аймақтық даму мәсе-
лелері және жергілікті өзін-өзі басқару
Комитетінің төрағасы болып сайлануы

халық қалаулысы Өмірзақтың депутаттар
арасында да үлкен беделге ие болғаны-
ның куәсі еді. Аталған Комитеттің
төрағасы бола жүріп, республикамызда
аймақтық өзін-өзі билеу саясатының
жүйелі жүргізілуіне үлкен жігермен
атсалысқаны, өзге елдерде болатын
халықаралық парламенттік тәжірибе
алмасу, өткізілетін ғылыми конферен-
циялар  кездерінде терең біліктілікпен
шешен сөйлеп, шетелдік әріптестерін
таңғалдырып отыратыны сапарластары
тарапынан жиі айтылатын.

Белгілі жазушы, марқұм Камал
Смайылов Тұманды Альбион елінде-Лон-
донда өткен дүниежүзілік конференцияға
Өмірзақпен бірге барғанын айта келіп,
"...Білімді адам өнебойы ойланып, тол-
ғанып жүреді. Бір пікір Англия мен АҚШ-
та бірдей қолданылатын, бір ағылшын
тілінде бірдей жазылып, екі түрлі, екі
бөлек оқытылатын сөздер, ұғымдар көп
екенін көріп, Өмірзақ жазылуы мен
оқылуы бірдей келетін қазақ тілінің
құдіретіне таң қалатынын білдірді" деп
естелік қалдырған еді. Естелікте айтылып
отырғандай, депутаттығына байланысты
әлемнің көп елдеріне сапар шегетін
Өмірзақ Озғанбайұлы өркениетті елдер-
дің бір қатарында болып, елге келер
кезінде олардағы көзге ұрып тұрған әсем
құрылыстарға, салынған жолдарға, барды
пайдалана білу ісіндегі ұқыптылықтарға
жай таңданумен оралған жоқ. Ол сол
елдердің тарихына, әдебиеті мен мәде-
ниетіне, елдің әл-ауқатына зер салып,
алған жақсы әсерлерінен үлгі алуды,
жағымсыз жақтарынан бойды аулақ салу
қажеттігін айтып, ұшқыр қаламымен
жазып та келетін. Ғалымның, жазушының
бұл бағыттағы терең ойлары, ұсыныс-
пікірлері ғылыми еңбектерінен, сөйлеген
сөздерінен, тартымды да әсерлі-оқыған-
дардың құмарын қандырып, авторына
шынайы ризалығын білдіретін-шабытты
шығармаларынан кеңінен орын алып
отырады.

Мен бұл жерде "жазушы" деген сөзді
бекерге айтып отырған жоқпын. Алып
қарасақ, оның кітаптары тек ғылым
салаларын талдау, жетілдіру, не сапар-
ламаларды баяндау емес, сүйіп оқитын,
халқымыздың мақал-мәтел, тапқыр нақыл
сөздерімен тұздықталған шынайы әдеби
шығармалар екеніне көз жеткіземіз.
Өмірзақтың ұшқыр қаламынан өмірге
келген шығармалардың қай-қайсысы да
оқырмандарды бей-жай қалдыра алмай-
ды. Осындай шығармалардың  қатарында
жазушының "Ресей мемлекеттік думасы
және Қазақстан", "Дәуір бел-белес-
терінде", "Ата мекен хикаялары", "Халық-
тан асқан ұстаз жоқ", "Қара нар керек
бұл іске", "Ұлы бесін", "Атан қомынан
атом заманына дейін", кейінгі жылдары
жазған "Жадымда жүрген жақсылар",
"Отты жылдар", басқа да осы сияқты
құнды кітаптарын атауға болады. Иса-
Досан бастаған "Маңғыстау" көтерілісі,
"Адай көтерілісі", Мәтжан, Қашаған,
Түмен, Оразмағанбет, Шотан, Атағозы
батырлар, әрі батыр, әрі шешен, ұзақ
жылдар адай елін басқарған Сүйінқара,
Пір Бекет ата, тағы басқа адайдың
маңдайына біткен көптеген дарын иелері
туралы бірқатар қаламгерлер жазып
келеді ғой, бірақ Өмірзақтай тереңдеп,
кейіпкерлерінің айтулы қасиеттерін,
еліне сіңірген еңбектерін жеріне жеткізе
баяндай алғаны кем де кем деп айта
аламын.

Өмірзақ Озғанбайұлының Ыбырай
Алтынсарин атындағы Білім Акадамия-
сының Президенті болып істеп жүрген
кезінде өткізген білім салаларын рефор-
малауға арналған бір үлкен конфе-
ренцияда сөйлеген ғалымдар Білім
Академиясын тек білімді адамдар ғана
басқара алады деп, қазір осы Білім
Ордасын сондай жан-жақты білімді  кісі
басқарып отырғанын айтқан екен.
Өмірзақ Президент болып істеген 550 күн
ішінде атқарылған қыруар жұмыстар
туралы сол кездегі Қазақстан Республи-
касы Білім және ғылым министрі Нұралы
Бектұрғановтың сол конференцияда
сөйлеген сөзінен көреміз. Ол: "...Ал
педагогика саласындағы тұғырлы ой-
тұжырымдарыңызды бүгінде Академия
президенті қызметін атқару үстінде жан-
жақты дамытып, жүзеге асырып отыр-
ғаныңызға еліңіз куә. Өзіңіз басшылық
еткен уақыт аралығында Академия
аясында қыруар қажырлы істердің
ұйтқысы болып келесіз. Жаңа уақыт
талабына лайық жаңа бағыттардың кең
өріс алуына Сіздің қосқан үлесіңізді
ерекше атап өту - парыз. Қазақстанның
жаңа буын төл оқулықтарын дайындау,
жаңа педагогикалық парадигмалардың
мектеп тәжірибесіне дендей енгізілуін
қамтамасыз ету жүйесінде Сіздің
біліктілігіңіз бен біліміңіз айқын көрінді"
-деп жоғары баға берген екен.

Соңы 2-бетте.

МАЙДАНГЕР АҒАНЫ
ЕСКЕ АЛУ

Ардагерлер ұйымдарында

Ұлы Отан соғысының Жеңістің 71
жылдық мерекесі  қарсаңында
Жамбыл ауылдық округінің  Жаңатаң
ауылында Отан соғысына қатысушы,
майдангер, марқұм Раисов Мансұр
Иманбайұлының жарқын бейнесін
еске алуға арналған волейбол
жарысынан аудан ардагерлер
арасында спорттық турнир өтті.

Мансұр ағамыздың жан беріп-жан
алысқан қаңды майданда көрсеткен
ерлігі ескерусіз қалмай бірнеше
ордендермен және медальдармен
марапатталған. Мансұр аға ауыр
жараланып елге оралды, жазылғаннан
кейін еңбек етіп, бұрынғы Жамбыл
кеңшарының өсіп-өркендеуіне өз
үлесін қосты.

Осы жарысты ұйымдастырып,
жоғары деңгейде өткізген аудандық
ардагерлер кеңесі болса, демеушілік
көмек көрсеткен балалары Серікбай,
Ертісбай, Кенжебай Раисовтар.
Жарысқа Аққу, Бесқарағай, Жамбыл,
Жаңатаң, Әйтей батыр ауылдарынан 3
волейбол командасы жасақталды.
Төртінші команда отбасы командасы
болып Мансұр ағаның балалары
Серікбай, Ертісбай, Кенжебай және
немерелері  жарысқа қатысты. Жақсы
ойнады, әсіресе Ертісбайдың баласы
Бауыржан, қызы Анара, Бауыр-
жанның соққан добын ардагерлер
қайтара алмаған кездері көп болды.
Жарысқа 60 жастан жоғары

волейболшы спортшылар қатысты.
Тартыс Аққу ауылының командасы
мен Жамбыл ауылының командасы
арасында өтті. Жамбыл ауылының
волейболшылары жеңіске жетіп,
кубокты, мадақтама, ақшалай сыйлық
алды. Екінші орынды Аққу ауылының
командасы иеленді. 3 орында Жаңатаң
ауылының командасы. Оларға да, алған
орындарына қарай мадақтама мен
ақшалай сыйлықтар табыс етілді.

Жекелеген үздік ойыншылар да
аталып өтті. Үздік шабуылшы жамбыл-
дық Оразалин Мардан, үздік қорғаушы
жаңатаңдық Вассу Болатхан, үздік
таратушы аққулық Оразалин Нұрлан
аталды.

Ұйымдастырушылар Жаңатаң
ауылында жарысқа қатысушыларға
арнап, арнайы киіз үй тігіп, кең
дастархан жайып, шын ықылас-
тарымен, жарқын пейілдерімен қарсы
алды. Ас алдында Жаңатаң ауылының
молдасы Аскен Дүсекенов ақсақал
марқұм Мансұр Иманбайұлына арнап
құран бағыштады.

Ардагер спортшылар дастархан
басында өзара мәжіліс құрып,
шүйіркелесіп, көңілдері көтеріліп
қалды. Осындайда қазақ "бір жасап
қалды" дейді.

Төлеубай МАКИН,
Лебяжі аудандық ардагерлер

кеңесінің төрағасы.
Павлодар облысы.

“ТӘУЕЛСІЗДІК-ТІРЕГІМ”

АВТОКОРТЕЖ ВЕТЕРАНОВ К
ВЕЧНОМУ ОГНЮ

Стикеры со словами "Подвезем
ветеранов!" на лобовом стекле некоторых
машин можно было увидеть в весенние
дни в городе. Это члены автоклуба "Kia
Rio Club Almaty" в знак особой
признательности, выражая свою благо-
дарность, оказали особое внимание и
услуги ветеранам войны и труженикам
тыла военных лет. Главное, в дождливый
праздничный день 9 мая прямо из дома
привезли их в парк им. 28-ми гвардейцев-
панфиловцев к церемонии возложения
цветов к Вечному огню и развезли
каждого по домам, при этом вручив им
продуктовые наборы.

Впервые в этом году в день 71
годовщины Победы в Великой Отечес-
твенной войне инициативная группа
энтузиастов автоклуба "Kia Rio Club
Almaty" осуществила на своих личных
машинах организованный приезд
ветеранов к Вечному огню на возложение
цветов и потом  развезли каждого участ-
ника поездки по домам.

После согласования с акиматом
города, утверждением маршрута кортеж
сопровождала  полицейская машина ДВД
города с мигалкой.

Алматинский городской Совет
ветеранов сообщил адреса  уважаемых
людей - участников войны, тружеников
тыла, активистов ветеранского дви-
жения, для участия в кортеже, а молодые
водители по предварительной договорен-
ности посетили своих подопечных и в

праздничное утро 9 мая подвезли к месту
сбора на площадь Республики.

Незабываемы минуты общения
прибывающих участников автокортежа.

От крепких дружеских рукопожатий
ветеранов зазвенели их многочисленные
награды на груди. Очень рады были
видеть друг друга члены городского
Совета ветеранов  Леонид Юзефович
Гирш, Михаил Николаевич Грибанов,
Хамит Биржанович Биржанов, Зул-
харнай Сеитович, Газиз Есмуканович
Есмуканов.

Праздничное преподнятое настрое-
ние обеспечивали своим вниманием,
заботой все молодые юноши и девушки.
Их белоснежные футболки и кепки с
эмблемой "БИПЭК авто - АЗИЯАВТО"
были специально подготовлены для этого
торжественного дня.

Все участники автокортежа едино-
душно благодарили молодых за орга-
низацию и осуществление этой идеи, от
всего сердца пожелав ребятам сохранить
их душевную щедрость, заботу и
внимание к ветеранам.

Пусть их начинание  автокортежа
станет хорошей традицией.

Алия РАХИМОВА,
член комиссии по культуре и

межнациональным отношениям
Алматинского городского Совета

ветеранов.

Тәуелсіздікке-25 жыл

Таяуда ел Тәуелсіздігінің 25
жылдығы аясында Астана қаласында
"Жас Отан" Жастар қанатының
ұйымдастыруымен  "Тәуелсіздік -
тірегім" атты шара өтті. Құрметті қонақ
ретінде Республикалық ардагерлер
ұйымы орталық кеңесінің төрағасы
Өмірзақ Озғанбаев, Астана қалалық
ардагерлер кеңесінің төрағасы
Сансызбай Есілов шақырылған шараға
елордадағы колледждерден, мектеп-
терден оқушылар қатысты. Ел
мерекесінің атаулы тарихына арналған
кездесуді "Жас Отан" Жастар
қанатының өкілі Арман Абдуллаев
жүргізіп отырды.

- Биыл елімізде үлкен тарихи
мереке. Еліміздің Тәуелсіздік алғанына
25 жыл толып отыр. Осы жылдары кең
байтақ Қазақстанды әлемге танытатын
ауқымы үлкен, маңызы зор шаралар
жасалып, оның басында Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев тұрды. Қазақ-
стан Президентінің ұстанған сарабдал
саясатының арқасында елімізді әлем
танып білді, - деді шарада алғашқы
болып сөз алған Ө.Озғанбаев. Одан әрі
ол тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-
дағы ел өміріндегі кездескен қиындық-
тар, Астана қаласының қалай өмірге

келгендігі, қалай көркейгендігі туралы
тереңірек әңгімеледі.

Кезекті сөз алған Сансызбай Есілов
"Әр ұлттың баға жетпес байлығы бар,
ол - өзінің ана тілі. Ана тілін ардақтап,
қадірлемеген адамның елін сүйіп, еліне
қорған болады деген сенімсіз ұғым.
Ардың биіктігі, намыстың биіктігі
алдымен туған тілін сүйген адамнан
басталады. Ана тілдеріңізді құрметтеп,
оның қасиетін бағалай біліңіздер. Мен
орыс мектебін бітірсем де, үлкендердің
ақылымен ана тілімді терең үйрену
үшін көп еңбектендім" деді.

Бұдан бұрын Парламентте ел
қалаулысы болып қызмет жасаған
құрметті қонақтарға  жастар тара-
пынан қызықты сұрақтар қойылып,
тиісті жауаптар қайтарылды.

Сондай-ақ, кездесу барысында
жоғары оқу орнын бітірген жастарға
бүгін жұмыс табудың өте қиындығы,
әлеуметтік желінің жастар өміріне
тигізетін әсері, қарттар мен жастар
арасындағы қарым-қатынастардан
туындаған сұрақтар төңірегінде
толымды әңгімелер айтылды.

Қаламқас САТЫБАЛДЫ.
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ТҰЛҒАТҰЛҒАТҰЛҒАТҰЛҒАТҰЛҒА
Өмірзақтың бір таңғаларлық, әрі

үлгі-өнеге боларлық қасиеті осы ғылым
салаларындағы жаңалықтарды аша
білуге, отызға тарта тартымды кітаптар
жазуға мемлекеттік жұмыстарды атқара
жүріп уақыт таба білгені. Бұл не деген
сөз. Бұл уақытым болса, адам
баласының қолынан келген игілікті
істердің бәрін жасай алар едім деп
армандаған ағылшын ғалымы Юнг
айтқандай, Алла Тағала әуелден адам
баласына барынша қысқа етіп берген
уақытты үнемдей білген әрбір жан
ойлаған мұратына жете алады деген сөз
деп түсінген ләзім.

Бұған дейінгі 60, 70 жастарға толған
мереке тойларында туған елінің өркен
жаюы жолында аянбай тер төккен
құрметті Өмірзақ Озғанбайұлын Респу-
бликамыздың жоғары билік орындары
басшылары, бүкіл дерлік зиялы қауым
өкілдері, қызметтес, қатарлас жолдас-
тары шын жүректен құттықтап, алға
қарай да табыстан табысқа жетіп халық
сеніміне ие бола беруіне тілектестік
білдірісті. Құттықтауларда той иесінің
кім екені, тәуелсіз еліміздің болашағы-
жастарға түбегейлі білім, тәлім-тәрбие
берудегі кезек күттірмейтін мәселелерді
шешудегі шеберлігі, ойшылдығы, тағы-
лымды өнегесі айтылды.

Осы құттықтаулардың ішінен менің
ойымнан кетпейтін, басқаларға да
сондай әсер қалдырса керек, бір
құттықтау-естелік болды. Оның иесі
халқымыздың ардақты ұлы Әбіштің
шығармаларын неміс тіліне аударған
белгілі жазушы Герольд Бельгер еді.
Жайқалып өскен теректей тік, көрген-
дердің бәрін бірдей сүйсіндіретін келісті
келбетімен күле келіп ассалау-
мағалайкум деп көрісуге қос қолын
созып тұратын Өмірзақ ініміздің
мейірімге толы осы бейнесін көз
алдыңнан кетпестей етіп суреттеген
Г.Бельгердің сол бір естелік-құттық-
тауын қайталап берудің артықтығы
болмас деп есептедім. Ол сөзбен салған
суретін Азамат Культуртрегер деп
бастап: "...Статный, неизменно собран-
ный, деликатный и корректный,
улыбчивы, учтивы, порою застенчивый
("қыз мінезді" говорят казахи) Омирзак
заметно этим свойством выделяется в
шумной, буйной, порою необузданной
ватаги депутатов, находившихся в то
время под эйфорией юной свободы и
независимости страны. Было в нем,
Омирзаке Озганбаеве, во внешном и
внутренном облике что то от прирож-
денного педагога, внимательного,
чуткого, опрятного, терпеливого и
снисходительного. Подкупали его
мягкие манеры, добрый взгляд из-за
очков, неизменно приветливая улыбка,
немногословность.Он и был педагогом
по профессии и призванию. В
справочнике депутатов так и было
указано: образование высшее, учитель,
кандидат педагогических наук, началь-
ник областного управления народного
образования.

Выступал он, помнится, не часто, в
шумные и нередко беспредметные
дискуссии не ввязывался, в споры не
не встревал, на горло не нажимал,
больше слушал, приглядывался, улы-
бался, но когда высказывался по тому
или иному поводу, чувствовалось, что у
этого воспитанного, сдержанного,
обходительного джигита есть свое
мнение, свое выношенное понимание
всего того, что происходит в стране, и с
толку его не собъешь.

Он по всей своей сути человек
культуры, науки, образования, умело
сочетающий эти сферы со здравой,
умеренней политикой.

Он из тех кто не отрывается от
реальности, смотрит далеко вперед и
медленно, но верно идет по наме-
чанному пути.

Таким я видел и воспринимал тогда
Омирзака Озганбаевича.

Потом наши пути-дорожки разош-
лись, но из виду его не терял. Знал про
все его успехи на ниве политики,
культуры, образования, науки. Знал, что
он по-прежнему в хорошей форме,
неброско деятелен, упорен и настойчив,
защитил диссертации, стал доктором,
написал солидные книги, занимает
высокие посты, сеет, не торопясь,
основательно, вечное и доброе.

Ныне он занимает высокий и
ответственный пост, и руководя Ака-
демией образования. Это, несомненно,
его место, его дело. Он поднимет свою
личностную роль на этом тернистом
пути.

Я бываю у него, имел с ним беседу,
он доверительно поделился своими
близкими и далекими планами. Знаю:
ему и ночью снятся новые школьные
учебники, достойные времени и
насущных национальных задач.

Академия образования - ключевой
участок в становлении и укреплении
культуры и духовности молодой неза-
висимости страны. И Омирзак с честью
одолеет этот крутой перевал.

Для этого у него есть все. 60-летие -
зрелая, благодатная пора в жизни
ученого мужа.

Я желаю Омирзаку оставаться и
впредь таким же, какой он есть,
сохранить еще очень долго огонь души
и обояние джентльмена. Всяческих
успехов на пути достойного Азамата-
просвещенца, подлинного культур-
трегера.

 Герольд Бельгер,
писатель

- деп аяқтапты бұл тамаша құттықтау
шығармасын баршамыздың құрметімізге
бөленіп келген, ұзақ жылдар есімізде
сақтала бермек, жұрты бөлек болса да,
жүрегі бір айтулы жазушы марқұм
Герольд Бельгер.

Осы Г.Бельгер сипаттағандай, тек
өзіне тән мінез-құлқымен, ауыз толтырып
айтарлық еңбектерімен ғылым сала-
сында, басшылық қызметтерде, қоғамдық
жұмыстарда шыққан биіктіктеріне сай өз
елімізде Қазақстан Республикасына
еңбегі сіңген қайраткер, тағы  талай
жоғары марапаттарға ие болған Өмірзақ
Озғанбаевтың атақ-даңқы шет елдік-
тердің  назарынан да тыс қалған жоқ.
Оған халықаралық таңдаулы марапат-
ИКПП Ресей Федерациясы, Еуропа
Бизнес Ассамблеясы және Ресей іскер-
лер тобы Ассамблеясы "XXI жүзжылдық
Лидері" атты халықаралық имидждік
бағдарламасының біріккен сараптау
Кеңесінің шешімімен "Ұлт зияткерлігінің
лауреаты" атағы берілсе, Америка
Құрама Штаттарында болған кезінде
ғылым, әдебиет-мәдениет салаларындағы
елеулі еңбектері ескеріліп, оған ТЕХАС
штатының Құрметті азаматы атағы
берілді.

Ата-бабаларымыздың кең байтақ
жерімізді көз алартып келген жат-
жұрттық дұшпандардан қорғап қанын
төккен, ғасырлар бойы тәуелсіз ел болуды
аңсап келген арманы орындалып, Мем-
лекетіміз Тәуелсіздік алған, аспан түстес
көк туымыз аспандап көтерілген сол бір
шақта жан-жақты білімді, өмір тәжірибесі
мол Өмірзақ  Озғанбаев та бұл бақытқа
туған халқымен бірге қуанып, тәуелсіздік
тұғырының мызғымас берік болуынан
барлық қадір-қабілетін, күш-жігерін
аямады. Осындай құлшыныспен еңбек
еткен оның Республика көлемінде -
алғашқыда Маңғыстау облысында, кейін-
нен Алматы, Астана қалаларында қандай
істер тындырғаны, жоғарыда атап
өткеніміздей, жұртшылыққа белгілі деп
білемін. Бұл кездерде Мемлекетіміздің
сарабдал саясатының арқасында  Қазақс-
танның аты әлемді шарлап, экономикасы
дами түсіп, халықтың әл-ауқаты жақсарып
келе жатқан, ынтымақты, бірлікті, тұрақты
ұлтаралық қатынас орнаған бейбіт ел
атанып кеткен еді.

Республикамыздың даңқы қалай
жоғары шарықтаса, қара алтынның
қазынасы-Маңғыстау да айырықша
табыстарымен жұртшылықты қызық-
тырумен келе жатты. Қазақстанның
тұңғыш Президенті, Елбасы Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың "Еліңнің ұлы
болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық
намысың болса, қазақтың ұлттық жалғыз
мемлекетінің нығайып-көркеюі жолында
жан теріңді сығып жүріп еңбек ет.
Жердің де, елдің де иесі өзің екенініңді
ұмытпа!" деген даналық нақыл сөзі
барлық өмір жолының бағыттан адас-
тырмайтын маягі болып келе жатқан
Өмірзақ Озғанбайұлы   ендігі жерде сонау
облыс құрылған жылдарда азаматтармен
қоян-қолтық қатарласа  жүріп  еңбек
еткен еліне - Маңғыстауына қайтуды,
бұдан әрі де нығайып-көркеюіне
атсалысуды  ойлады.

Бір нәрсенің сәті түсейін десе сөз бар
ма, Өмірзақтың бұл ойы ойламаған
жерден іске аса кетті. Жұмыстан кештеу
келсе, столының үстінде Маңғыстау
облысының әкімі Қ.Көшербаевтан келген
жедел хат жатыр екен. Шақырумен
келген Өмекеңді құшақ жая жылы
қабылдаған Қырымбек Елеуұлы облыстың
қазіргі жағдайымен таныстыра келіп,
өзінің шешімімен 2006-шы жылдың 3-ші
маусымы күні облыс әкімі жанынан
ардагерлер кеңесін құрғанын, оған
облыстың экономикалық, мәдени-көп-
шілік, әлеуметтік дамуына елеулі үлес
қосқан аға буын өкілдері мүше болып
кіргенін, құрылған кезден бастап кеңес
төрағалығына облыстың бұрынғы басшы-
ларының бірі, танымал тұлға марқұм
Н.Ә.Марабаев бекітіліп, бірқатар оңды
істердің атқарылғанын айта келіп, осы
орынға және облыс әкімінің кеңесшілігіне
Сіздің кандидатураңыз ұсынылып отыр -
деп аяқтады басшы өз сөзін. Айтылған
ұсынысты қабылдай  отырып, кеңес
мүшелері - ардагерлердің бірауыздан
келісімін алған Өмірзақ Озғанбаев
Нәсіпқали Әбуғалиұлының бастап кеткен
жұмыстарын тиянақтылықпен ілгері
жалғастыра білді. Ардагерлер Кеңесі
ұсыныс беретін кеңесші орган сипатында
жұмыс жасады, мемлекеттік саясатқа
сәйкес рухани келісімді қамтамасыз ету,
тыныштықты, ішкі саяси тұрақтылықты
сақтау, жастар арасындағы тәрбие
жұмысының жайын қадағалап, қажетті
кезде ақыл айтып, мәселенің оң шешілуін
ықпал етті. Ардагерлер облыстық
телерадио Комитетімен тығыз бірлікте
жүргізілген "Ақыл ағадан", "Тәуелсіздк
тағылымы" атты циклді хабарларда
жастар тәрбиесі жайлы пікірлерін ортаға
салып, өздерінің өмір тәжірибелерімен
таныстырып отырды. Ө.Озғанбаевтың
басшылығымен жүргізіліп жатқан
жұмыстар ішінде мәдени мұраларды
сақтау, қорғау ісіне айырықша көңіл
бөлінді. Осы жерде Ө.Озғанбаевтың
тікелей араласуымен тындырылған және
қатысушылардың ризалығына ие болған
мәдени мұраларды сақтау жөніндегі бір
істің қалай шешілгендігі туралы өзінің
естелігін келтіре кетудің артықтығы
болмас деп есептедім. Онда былай
делініпті: "...Сисем ата қасиетті
бабалардың мәңгі тұрағы. Ертеректе
Маңғыстау түбегінде бақилық болған
белгілі адамдарды Сисем атаға апарып
жерлеу арман болған.

Назар атаның бүгінгі ұрпақтары осы

қорым іргесіне  рұқсатсыз ескерткіш салу
жұмысын бастап кеткен. Ескерткіштерді
қорғау жөніндегі заңның бұзылғанын
анықтап, мәдениет саласы қызметкерлері
дабыл көтерді. Ағайындар 4 миллион
теңге қаржы шығындалғанын айтып, оны
құлатуға қарсы болды. Мамыр айында
осы мәселеге қатысы бар 24 адамды
Сисем ата басына алып барып,
ардагерлер кеңесін өткізіп, ескерткішті
құлатпай, оның қызметін өзгертіп, яғни
бабалар басындағы ескерткіштердің
орналасу тәртібін көрсететін сілтеме-
жоспарға айналдыру туралы ағалар
ұсынысы айтысушы екі жақты да
қанағаттандырды. Бұл ел ағаларының
қатысуымен шешіліп жатқан жұмыс-
тардың бір парасы ғана". Айта берсе
ардагерлер араласқан жұмыстар сан-
алуан еді.

Кеңес түгел құрамымен аудан, қала-
ларда көшпелі мәжлістер өткізуді әдетке
айналдырды. Сонымен бірге, қайсыбір
мәдени- көпшілік, тәрбие жұмыстары
бойынша Республика көлемінде өткізі-
летін шараларға да кеңінен қатысып
келді. Осы істердің қай-қайсысының да
басында жүрген Өмірзақ Озған-
байұлының білімділігі, өз ойын жеткізудегі
шешендігі, жоғары ұйымдастырушылық
қабілеті, халық арасындағы беделі, бәрі-
бәрі Кеңестің салиқалы ой, тиянақты да
салмақты пікір орталығы болып
қалыптасуына ықпал етті. Құрметті
жерлесіміз, ғалым Қабиболла Сыдиықов
"Сегіз қырлы, бір сырлы" - деп баға берген
ұстаз, ғалым, философ, шешен, талапты
басшы Өмірзақ өз өмірінің барлық мәнін,
мұратын халқына қалтқысыз қызмет ету
деумен келеді. Алдына келгендердің
тілегін қанағаттандыра алмайтын
жағдайларда көңілі құлазып қалатын ол,
"қолыңнан келсе жақсылық ет, келмесе
де жақсылық ет" - деген қағиданы берік
ұстау арқылы данышпан Абайдың
"...Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп,
және хақ жол осы деп әділетті" - деген
сөздерінен өмірлік тағылым алып келе
жатқан, табиғи болмысынан бүкіл
адамзатты ардақтау сезімі көзге ұрып
тұрған Тұлға.

Өмірзақ үлкенді-кішілі талай
орталарды көріп үлгі ала білген, жараты-
лысынан кішіпейіл, ақкөңіл, ақжарқын,
ашық мінезді, өзгелер туралы артық сөз,
теріс пікір айта білмейтін, қайта, ел
азаматтарының,  қатар жүрген жолдас-
тарының әрбір табысты істеріне ақтарыла
қуанып, олардың ел үшін атқарған жақсы
істерінің ұшқынын көптей көріп, ұшқыр
да өткір қаламымен жарыққа шығаруға
асығатын, ықылас-ниеті мейірімді
жүзінен төгіліп тұратын бір тоға, парасат-
пайымы жоғары, жаны жайсаң азамат.
Ол өзінің    "Ұлы бесін" атты еңбегінде
адамның Пайғамбар жасынан асуын ұлы
бесін деп философиялық тұжырым
жасайды. "Ұлы бесін" кітабы Өмірзақ
Озғанбаев мырзаның бұрынғы өткен
билер мен батырлардың, басқа да елге
еңбегі  сіңген тұлғалардың өмір
жолдарына тереңдете қалам тартқан
құнды шығарма болып шыққан. Кітапты
оқи отырып, автордың елінің өткен
тарихында өшпестей із қалдырған айтулы
ерлері мен ғұламаларын қаншалықты
мақтан тұтқан шалқыған биік көңілін
көресің, қазіргі өзімен бірге өмір сүріп
келе жатқан замандастарына деген
риясыз кең пейілін, құрметін айқын
аңғарасың. Бұл шығарма негізінен келер
ұрпақты өзінен  бұрынғы ата-баба, аға
ұрпақтың игі істері мен ерлік, өрлік
қасиеттерінен үлгі алуға үндейді.

"Тіл қаруы - сөз, сөз қаруы тіл" - деп
атақты қазақ жазушысы Ғабиден
Мұстафин айтқандай, алдымен тілді
меңгеру, осының негізінде шеберлікпен
сөз сөйлей білу жөнінде қазіргі
замандастары арасында Өмірзақтың
шоқтығы биіктігі талас туғызбайды. Ол
ешбір кідірместен, қағазға қарамастан
айтайын деген ойын жан-жақты,
тұшымды мақал-мәтелдермен, бұрынғы
өткен ойшылдардың кестелі сөздерімен
қаныққан күйінде, сиқырлы сөздердің
майын тамыза, асау арна болып
атқылаған бұлақтай құйыла, төгіле,
айызыңды қандыра сөйлейді. Сөйлеп
тұрған кезінде залда бір де бір сыбыр,
орынсыз қозғалыс болмауын ол түйдек-
түйдек ағызып айтатын ой-пікірлердің
ұғына білетін құлақтарға барынша терең
сіңіп-еніп жатқанының белгісі деп
білгеніміз ләзім.

Осындай сөз өнерінің майталманы,
терең білімді, басшылық қызметтерде де,
ғылымда да, әдебиетте де белгілі еңбек-
терімен жұртшылыққа кеңінен танымал
азаматтың, облыс әкімі жанындағы
ардагерлер кеңесінің төрағасы және
әкімнің кеңесшісі қызметтерін талаптарға
сай білімділікпен, іскерлікпен атқарып,
ел алдында зор құрметке бөленіп жүрген
көрнекті тұлға - Өмірзақ Озғанбаевтың
жоғары билік орындарының ұсынысымен
Қазақстан Республикасы Ардагерлер
ұйымы Орталық кеңесінің төрағасы
болып сайлануы маңғыстаулықтарды
кезінде бір қуантса, таяуда өткен съезде
қайтадан сайлануы екінші рет қуантып
отыр. Қуанышымыз ұзағынан болғай!

Құрметті Өмірзақ Озғанбайұлы!

Сізді 75 жасқа толған мерей-
тойыңызбен шын жүректен құттықтай
отырып, Сізге зор денсаулық, алты
алаштың қамы жолында атқарып жүрген
жұмысыңызға  толағай табыс, отба-
сыңызға баянды бақыт тілеуші ағаңыз.

Дүйсембі ӘРІПҰЛЫ,
Қазақстанның еңбек сіңірген

қайраткері,
Маңғыстау облысының құрметті

азаматы.

Маңғыстаудың ыстығы жүрегіңдеМаңғыстаудың ыстығы жүрегіңдеМаңғыстаудың ыстығы жүрегіңдеМаңғыстаудың ыстығы жүрегіңдеМаңғыстаудың ыстығы жүрегіңде

Соңы. Басы 1-бетте.
Өмірі өнеге өзгегеӨмірі өнеге өзгегеӨмірі өнеге өзгегеӨмірі өнеге өзгегеӨмірі өнеге өзгеге

Әлбетте, бастығың туралы, әсіресе, ол
танымал тұлға болса,  пікір білдіру, адами,
кәсіби жақтарынан дұрыс баға беру оңай
шаруа деп айтуға болмас. Оның үстіне,
мен бүгінгі сөз арнап отырған адам -
Өмірзақ Озғанбаевқа әр кездері үлкен де,
кіші де өз жүрекжарды ойларын молынан
білдірген екен. Солардың қағазға түскен
біразына үңіліп, ондағы мінездеме-
бағаларға бас шұлғи, келісумен болдым.
Қалайша келіспейсің, Өмекеңе сөз
арнағандар, кілең адам жанының  білгір
инженерлері, сөз зергерлері, әлемге
әйгілі қаламгер-қайраткерлер: Әбіш
Кекілбаев, Фариза Оңғарсынова, Камал
Смайылов, Қойшығара Салғара, Герольд
Бельгер,  Қайрат Жұмағалиев т.б. болса.

Мысалы: осыдан 15 жыл бұрын
қазақтың Герағасы (марқұм Герольд
Бельгер) Өмекеңе арнаған құттық-
тауында: "...Ол негізінде мәдениеттің,
ғылымның, білімнің адамы, осы сала-
ларды ақылға қонымды және орынды
саясатпен ұштастырады. Ол көздеген
мақсатына асықпай, бірақ анық жететін,
алысқа көз тастайтын, шынайылықтан
алшақтамайтын нық сенімдегі адам"
деген екен.

Немесе, қазақтың біртуар ақын қызы
Фариза Оңғарсынова апамыз: "...өз
бойындағы шапағат шуағын маңайына
шашыратып, қалайда халыққа қызмет
ететін адамдар болады. Олар сирек.
Сондай адамдардың бірі, Өмірзақ інім.
Өмірзақ жүрген жерінің бәрінде тек
адамгершіліктің, адалдық пен азамат-
тықтың ізін қалдырып келеді. Адам
баласының соңында қалатыны - отырған
тағының биіктігі, байлығы мен мансабы
емес кейінгі ел-жұрты бағалайтын,
көңіліне сақтайтын азаматтық істеген ісі,
жан-жағына жасаған жақсылығы.
Құдайға шүкір, Өмірзақтың соңында да
осындай ел сүйсінер қасиеттер жетер-
лік..." деген алтын сөздері бүгінгіге де
қатысты.

Ал, қазақтың белгілі ақыны Темірхан
Медетбектің:

"...Сөйлейді өзің жайлы өлең бүгін,
Сөйлетпей қоймас сенің кемелдігің.
Өзіңе жұртты тартып тұрады ғой,
Кеңдігің, Биіктігің, Тереңдігің", -

деген жыр жолдары тура баға екені
даусыз.

Жалпы, Ө.Озғанбаев жайлы жазыл-
ған ой-пікірлерді жиып, қорытын-
дыласақ, ол кісі туралы:

- Нағыз ұлтжанды азамат;
- Әргі-бергі тарихтың білгірі,

тынбай ізденетін ғалым;
- Ұстаздардың ұстазы, білікті

педагог;
- Көсіле шабатын шешен, көркемсөз

шебері;
- Салмақты саясаткер;
- Қарымды қаламгер;
- Үлгілі отағасы;
- Демократ басшы, -  деп тағы

осылай ары қарай тере беруге болады.
Халқымыздың: "Сегіз қырлы, бір

сырлы", - дейтіні осындай азаматқа арнап
айтылған болса керек.

Мақаладағы кейіпкерімді  осы
қоғамдық ұйымдағы бірлесе қызмет
атқарып,  танып білгеніме бар жоғы үш-
ақ жыл болған екен. Дегенмен, осы аз
аралықта ол кісі туралы өз пікірімді
қалыптастыра алдым  және оны білдіруге
құқылымын ғой деп ойлаймын.

Өмекең, қазіргі лауазымына келгенде
әбден қалыптасқан саясаткер, ұстаздық,
басқарушылық, мемлекеттік деңгейдегі
қайраткерлік жұмыстарында мол
тәжірибе жинаған азамат,  200-дей
ғылыми-танымдық мақаланың, 30-дан
астам кітаптың авторы,  сан түрлі
марапат, оның ішінде "Құрмет", "Пара-
сат" ордендерінің иегері.

Елбасының сарабдал саясатын қол-
дап, сенімді серіктерінің бірі болған
кейіпкеріме қазіргі лауазым дәл уақы-
тында тиіп отыр десе де болады.

Қазіргі ақсақалдардың ақсақалы
болып жүрген кезең, Өмекең үшін, келесі
бір сатылық кезең.

Мен таныған Өмекең, бұрынғы
жиған-терген білім, тәжірибелік қорымен
тоқмейілсіп қалмаған, ақсақалдық жасқа
жетсе де бойында шаршағандық белгінің
еш нышаны жоқ басшы. Тіпті, ол кісінің
өмірінде, қайраткерлік, қаламгерлік
ғұмырында жаңа тыныс, "екінші жастық"
кезеңі басталғандай көрінеді.

Ол кісінің осы үш жылда қызмет
бабымен бармаған, ардагерлер ұйым-
дарының тыныс-тіршілігімен таныспаған
елімізде өңір қалған жоқ, ірі қала,
аудандар да табыла қоймас. Тынбай,
аптаның 5 күнінде  5 өңірде іс-сапармен
болып, оған қарамай демалыс күндері
жұмыс кабинетінен табылатынын көріп,
күш-қуат, төзімділігіне таңданысымызды
жасыра алмай, тіпті денсаулығына кері
әсер етпесе екен, - деген жанашырлық
танытқан шақтарымыз да болған.

Бүгінде еліміздегі бірде-бір тарихи-
көпшілік іс-шаралар Өмекеңсіз өтпейтін
болды десек, артық кеткендік болмас.
Соның бәріне де шақыру алып қана
қоймай, ол іс-шаралардағы негізгі
баяндамашының бірі болып қатысатыны
және оған мұқият дайындалып, өз
тәжірибе-қорына тың, қосымша деректер
жинап, сол іс-шараның ортасынан ойып
орын ала кететіні таңқалдырады. Аса атап

айтарым: Өмекеңнің көпшілік іс-
шараларында жарқырап көрініп, елді
сүйсіндіретіні: терең білімі,  айтар ойы
мен байламын дәл де нық жеткізетін
қасиеті. Ерекше дауыстық тембрі,
тыңдаушы аудиторияны сезінуі, өзін
еңселі де тік ұстай білуі. Ол кісімен қатар
жарыссөзге не баяндама жасауға шыққан
талай жайсаң жандардың Өмекеңнің
сөзінен кейін көрінбей, естілмей,
тыңдалмай қалатын сәттерін сан мәрте
көріп жүрміз. Сонымен қатар, Өмекеңнің
бір күнде бес рет сөз алғанда,   сол бір
тақырыпта қайталанбай, орынды да
көркем сөз таба беретін шешендік
шеберлігіне тәнтіміз.

Мен, өз жеке басымда бірер адами
жақсы қасиеттер мен қабілеттер бар деп
іштей ойлайтын едім. Бірақ, мендегінің
Өмекеңнің бойындағы сол қасиет-
қабілеттерге қарағанда сан мәрте кем
түсетінін ешбір ренішсіз, жалған сезімсіз,
мойындаймын. Ол қасиеттерден де бөлек
Өмекеңнің қаншама қырларын байқап
жүрміз. Осындайда "Дарынды адам, қай
істе де дарындылығынан таймайды" деген
асыл баға ойға орала кетеді.

Бітім-болмысы, жиналған білім,
өмірлік  тәжірибе, шешендік қабілет
басқаға бата беретін дәрежеге жеткізген
еді. Еліміздің түкпір-түкпірінде қандас-
тарымыз әртүрлі ретте, сәттерде Өме-
кеңнен бата сұрап, алып қалуды шын
көңілдерімен қалаған шақтарының
куәсіміз. Оның үстіне ел ардагерлерін
басқара отырып, Өмекең бата беріп қана
қоймай,  90-100 жасаған абыз ақсақал-
дардың баталарына өзі де қарық болып,
қоржынын толтырып жүр. Оның бәрі
текке кетпесі хақ.

Мен білетін ағайындардың көбісі
"Еріншектің ертеңі таусылмас" деген
тұжырымның адамдары, атқарар істерін
созып-керіп, кейде олар қажеттігін
жоғалтып жататын еді. Өмекең,  ондай
жандарға мүлдем қарама-қарсы, ойға
алған шаруасын дереу іске асырады,
және осыны қарамағындағылардан да
бұлжытпай орындауды талап етеді.
Осыған орай, Өмекеңнің өзі көріп-білген
айтулы оқиғаны дереу қағазға түсіру
қабілетіне неше мәрте таңқалғаным бар.
Көргенін баяндап, суреттегенде, Өмекең,
оқиғаның негізгі, маңызды жерлерін нық
байқап, көңіл бөліп, есіне қалдырады,
ерекше сәттерді қалт жібермейді.

Мысалы, Қытай Халық Республи-
касына Жеңістің 70 жылдығын тойлауға
барған сәтін немесе өткен жылғы
Меккеге мінажат еткен сапарын, олардан
келе-сала 1-2 күннің ішінде көпшілік
назарына жазба ретінде ұсынуы. Осын-
дай көпшілікке дәлме-дәл, нақты,
негіздемелі көрген-білгенін баяндауды
әрбір   жазып шығарған кітаптарынан
анық байқалады.

Өмекеңнің ғылыми-танымдық
шығармаларынан басқа айналасындағы
замандас, сапарлас азаматтар, елге
танымал қайраткерлер жайлы әр кезде
жазылған шығармалары, кітаптары бір
төбе. Ондағы сол көзкөргендері туралы
жазылған естелік, пікірлер, суреттеме-
лерден кейіпкерлеріне деген  адами
жылылық, психологиялық, портреттік
дәлдік, ойларындағы  адалдықты жазбай
танисың.

Өмекеңнің ендігі бір ерекшелігі: кез
келген әріптес, жолдас, шәкірт  бойлары-
нан  тек жақсылықты іздеп, таба білуі,
мейлінше оның ашылуына көмекке
ұмтылуы. Ол кісі қашанда ағаға ізетті іні,
ініге ақылшы аға бола біледі. Табиғатынан
солай жаратылған десек те,  оған қоса,
негізгі мамандығы, кәсіби тәжірибесінің
көпшілігі ұстаздықпен байланысты
болғаны және ұстаздық жолдың барлық
сатысынан өтіп, ең биік шыңына жеткенін
ұмытпағанымыз жөн шығар.

Республикалық ардагерлер ұйымын
Өмекең басқарған кезеңде, Орталық
аппарат, барлық деңгейдегі ардагерлер
кеңестері, әсіресе Ұлы Жеңістің 70-
жылдығына орай қыруар шаруалар
атқарып, ардагерлердің, жалпы жұрттың
ризашылығына бөленгенін айту керек.
Оның ішінде ардагерлер басшысының
тынымсыз еңбегі ерекше. Ол кісінің
сұхбат бермеген, арнайы мақала жібер-
меген, түсірілімдерге қатыспаған орта-
лық телеарналар мен бұқаралық ақпа-
раттық құралдар жоқ деуге болады. Бірде-
біреуінің сұранымына келісім бермеген,
"уақытым жоқ" деп, немесе басқадай
сылтау, сілтеме жасай салған кезі болған
емес. Жалпы қазіргі лауазымы бойынша
да, "Нұр Отан" партиясы саяси кеңесінің
мүшесі ретінде де қалың көпшілік
аудиторияларында Елбасы саясатын
салихалы, тұжырымды да түсінікті тілмен
жеткізе білетінін айтып өткеніміз абзал.
Оған қоса болашақ, өскелең ұрпаққа
патриоттық тәрбие беру жолында да
жалықпай жастармен кездесіп, әңгіме
өткізбеген оқу орындары да кемде-кем.

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай,
Өмекеңнің тікелей атсалысуымен және
басшылығымен, тек Орталық Кеңестің өзі
4 кітап: "Жеңіс солдаты" - "Солдат
Победы", "Отты жылдар әзілдері мен
аңыздары", "Бата - сөздің анасы", "Тың
игеру - тарихи кезең" шыққан болатын
және олар оқырман арасында, оның
ішінде аға буын, соғыс және тыл
ардагерлері арасында жақсы пікір-

ризашылыққа ие болды. Оқырман
сұранысы бойынша екі кітап ("Отты
жыр, орамды әзіл", "Бата дарып, бақ
қонсын") толықтырылып, қайта басы-
лып шықты.

Жақында, осы жылдың 20 сәуір  күні
өткен республикалық ардагерлер
ұйымының VII cъезі өткен аралықтағы
ардагерлер Орталық Кеңесінің де, оның
басшылығының да жұмыстарына  оң
баға беріп, Өмекеңді төрағалыққа
бірауыздан қайта сайлады.

Жалпы Өмекеңнің бүгінгі жетіс-
тіктері мен биігіне жан жары - қазақ
әйелінің үлгісі  деген биік атаққа лайық,
Нұрияш Нұрбергенқызының қосып
отырған үлесі өлшеусіз. Жеңгеміздің
Өмекеңнің музасы да, оққағары да,
сенімді тыл иесі де екеніне көзіміз жетіп,
сырттан сүйсіне қараймыз. Екеуі қосар-
лана жүріп, небір қуаныш-қызықтың
төрінен табылып, айналасына нұр
шашудан шаршаған емес. Жеңгеміздің
алтын қолды ісмер, "Награда тыся-
чилетий", "Еңбек даңқы" ордендерінің
иегері, ұлттық өнерді насихаттау
жолында жүздеген шәкірт тәрбиелеп
ұшырған халық шебері екенін біреу
білсе, біреу білмес. Ол кісінің әртүрлі
нақышпен құлпырта әрлеген ұлттық
киім үлгілері  әлемдік биіктен көрініп,
Ұлыбританияда алтын жүлдемен баға-
ланған. Қазіргі кезде Нұрияш жеңгеміз
ашып, басшылық жасайтын  "Өрнек"
ұлттық киімдер шеберханалары Ақтау,
Астана қалаларында жұртшылықтың
құрметіне бөленуде.

Озғанбаевтар  отбасы ұлды ұяға,
қызды қияға қондырған, нағыз қазақы,
асыл дәстүр-салтпен тәрбиеленген, һәм
жаңаша, европалық мәдениеттің озық
дүниелерінен де нәр алған деп айта
аламыз. Осы жанұяны, сәні мен
салтанаты бірдей биік дамыған,
экономикасы мығым, саясаты бейбіт
кішігірім мемлекет деуге болады. Оларға
қарап, сырттай қызығып, сүйсінетіндер
аз емес.  Әрине, басқаша  ойлайтындар
да табылатын шығар. Бірақ, өз басым,
Өмекеңнің және ол кісінің отбасының
жанашыр, дос-жарандарының әлде-
қайда, сансыз көп екеніне күмәнсізбін.

Әрине, періште көкте ғана.  Жаңыл-
майтын пенде болмайды. Сондықтан да
құдайға құлшылық ету мұсылманның
парызы,

Өмекең, саналы ғұмырында дін мен
ділді   қадірлеп, ұлттық дәстүр-сана мен
мұсылмандық қағидаларды ұстанып,
жан тазалығына шаң жуытпауға тыры-
сатын азамат.

Өткен  2015 жылы, сәті түсіп,
Нұрияш жеңгемізбен Меккеге барып,
көптен көкейлеріндегі жүретін ниеттері
- Аллаға мінажат етіп, қажылық сапарда
болып қайтқанын айтып кеткеніміз  жөн
болар.

Осы орайда Өмекеңнің "Меккедегі
мінажат" жазбасындағы өз сөзін
келтірейік: "Ұлы Отан соғысының отты
жылдарында туған жердің топырағы
бүйырмай, майдан өтінде шейіт болған
әкесінің, қанаттыға қақтырмай, тұмсық-
тыға шоқыттырмай мәпелеген анасы-
ның рух шәріптері риза болсын деп,
үрім-бүтағына, отбасына Алладан медет
сұрап қайттық.  Қажылық - адасқанға
жол көрсетіп, жаңылғанға - иман
сыйлайды".

Ата-анасының Өмірзақ (өмірі ұзақ
болсын деген ырыммен) деп ат қой-
ғанын да ескеріп, желіп жеткен жетпіс
бесі шыңға шығу сатысы ғана деп
ойлаймыз. Өмекеңнің әлі талай биік-
терден көріне, шапағатты істерді
айналасына шашатынына шек келтіре
алмаймыз. Ұзағынан болғай !

 Мақаладағы кейіпкерім туралы
риясыз көңілден шыққан ой-пікірімді,
өлеңмен, "ассонанс" тәсілімен өрнек-
тегім келгенін, оқырман, түсіністікпен
қабылдар деп үміттенемін:

Өз бойымнан ұшырдым "үкілімді",
Өлеңімен таң қылар, бүкіліңді.
Өтіріксіз шумақтар жеткізеді,
Өмекеңе деп жазған пікірімді.
Өткел сайын,  шыңдала,  өзгеріпті,
Өн бойына жинапты ізгілікті.
Өркениет талабын  терең ұғып,
Өмір бойы,  бір тынбай, ізденіпті.
Өркөкірек кезі жоқ зіркілдеген,
Өзекжарды ойлардан іркілмеген.
Өзгелерге ұқсамас сырбаз  қалпы,
Өрнектеген сөздерді нұр тілменен.
Өктемдікке ешқашан ұрынбайтын,
Өсек-аяң дегенге бұрылмайтын.
Өтінішін ешкімнің жерге қоймас,
Өртұлғалы бейнесі бүгін айқын.
Өңірлердің барлығын аралаған,
Өткен ізді санамен саралаған.
Өгейсуді білмейтін басқаларды,
Өресімен өзінің бағалаған.
Өзімсініп, мақтанып, толғанамыз,
Өзіңізге ұқсауды қолға аламыз.
Өзгермесін, болмысы өр тұлғаның,
Өнегелі өмірі - болған аңыз.
Өкше басып, соңынан келеміз біз,
Өмекеңдей басшыға  сенеміз біз.
Өмірі ұзақ болсын деп, атына сай,
Өз атына ақ бата береміз біз.

Көпболсын  БЕКМАҒАНБЕТ,
ҚР ІІМ-нің Құрметті ардагері.

Күнде кәрі Каспийден таң атырған,
Басқалардан бір бөлек дара тұлғаң.
Озғанбаев болған соң аты-жөнің,
Озу үшін адамсың жаратылған.

Бала жастан ой бағып,
Білім бағып.
Тұлпар тұяқ -
Тау-тасқа тілінді анық.
Қайран дүние
Кеңейіп сала берер,
Қарсы алдымнан сен шықсаң күлім
                                                    қағып.

Арулардың оянып бар құмары,
Айтатының - серінің, салдың әні.
Маңғыстаудың даласын кезіп жүрген,
Секілдісің Арқаның арғымағы.

Қиялыңда қалықтап -
Арман құсы,
Булығады бойында толған күші.
Саған ғана
Маңдайын тіреп барар,
Маңғыстауға жол түсіп барған кісі.

Уәдеңе беріксің сөз бергенде,
Тілін білдің дүние өзгергенде.

Ардагерлер маршалыАрдагерлер маршалыАрдагерлер маршалыАрдагерлер маршалыАрдагерлер маршалы
Ардақтаған Ақтауы,
Маңғыстаудың мақтаны.
Ардагерлер маршалы,
Сарбаз емес саптағы.

Тілі мөлдір тау суы,
Елімен бір бар сыры.
Ардақтымыз Өмекең,
Ардагерлер маршалы.

Елдің жайын толғаған,
Пір Бекеті қолдаған.

Өмірзақ Озғанбайұлына
Қаһарманы халықтың,
Қарттың қамын ойлаған.

Жүзі жарқын, жайдары,
Ауыл, елдің ардағы.
Салмақты оймен саралар,
Саясаттың сардары.

Жүрегінде нұрлы елес,
Мыңға басшы, бірге емес.
Жеткен бүгін Өмекең,
Жетпіс бес те бір белес!

Кемел ойы, кеңесі,
Кемеңгерлік кемесі.
Көлбеңдеген алдында,
Көп өмірдің елесі.

Биік ойы, өресі,
Төл елінің төресі.
Құтты болсын, Өмеке,
Жетпіс бестің белесі!

Махмұтбай ӘМІРЕҰЛЫ,
Жазушылар одағының мүшесі.

Жайшылықта
Жуас боп көрінгенмен,
Ұстатпайсың жалыңды кез-келгенге!

Айналаңа жинадың достың бәрін,
Мұнайыңа Рухтың қостың нәрін.
Арғы-бергі
Архивті көп ақтарып,
Арыстарын тірілттің "Гос Думаның".

Білгенің де жетеді,
Білерің де.
Таусылмайды аңызың бірер күнде.
Алдаспанның ұшқыны -
Жанарыңда.
Маңғыстаудың ыстығы -
Жүрегіңде.

"Атойласа" -
Адайлар аш бүйірден,
Қабағың бар,
Кей кезде тас түйілген...
Маңғыстаудың сен де бір мұнарасы,
Бірге жаса,
Мәңгілік Каспииіңмен!

Кітаптарың -
Алтын дән дестелеген,

Бұтақтарың -
Балалар өскен өрен.
Келінім бар келісті
Шаңырағында -
Махаббаттың өрнегін кестелеген.

Көңілің -
Кең дүние өлшем деймін.
Алаңдаймын сені іздеп сенсең кей
                                                         күн.
Жетпіс жасқа келді деп ел айтады,
Ел айтқанмен бәрібір мен сенбеймін.

Шыңыраудың суындай тұнық кейпің,
Үзілмейтін бір мықты - үміт дейтін.
Әлі тағы Адайлар "аттан" салса,
Атқа қарғып мінетін жігіттейсің.

Мұнайлы өлке табысқан
Өз ырысың.
Бір-бірімен қабысқан,
Сөзің - ісің.
Алла берген атыңды,
"Өмірі  ұзақ" деп -
Озғанбаев жаралған озу үшін!

Серік ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ.
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БІЗ СОҒЫСТЫ КӨРМЕДІК...
"Соғыс!" деген сөзді естіген кезде

бойымызға үрей, көз алдымызға
қантөгіс, қырғын, ажал атты қорқы-
нышты көріністер елестері анық. ХХ
ғасырдағы оның қанды да қасіреттісі
қайсысы десек, ол екінші дүниежүзілік
соғыс дер едік. Себебі, оған әлем
халықтарының 80 пайызы қатысып,
майдан даласына 72 мемлекет тартылды.
40 мемлекеттің жері соғыс отына
шарпылып, 110 миллион адам қолына
қару алды.

Отан қорғау соғысына 1 млн. 366
мың қазақстандықтар қатысып, 410
мыңы қаза тауып, 125 мыңы із-түссіз
жоғалып кеткені тарихтан белгілі.

Иә, бұл соғыстың тарихи жеңісі -
бүкіл халықтың ерлігі. Сондықтан, жыл
өткен сайын жеңіс алауының өшпес
отының маздай беретіні даусыз.

Бұл соғысқа күршімдік Ысқақов
Тұрсеке де 18 жасынан қатысып,
сұмдық соғыстың қатысушысы әрі
куәгері болды.

Соғыстың зардабынан небәрі 27
жыл ғана өмір сүрді. Ол кезде ұлы
Советхан бар - жоғы бес жаста еді. Ол
кезде әкесінің соғыс туралы айтқанын
ұққан да жоқ, соғыстың не екенін
білмеді де.

Биылғы жылы Ұлы Жеңістің 71
жылдығы қарсаңында қолыма қалам
алғызған бір жәйт бар. - дейді ұлы
Советхан Ысқақов.  Ол әкемнің көзі
ретінде отбасымызда сақталып келген,
сарғайып қалған мақтау қағазы еді. Сол
мақтау қағазының мәтінін өзгертпей
тарихи дерек ретінде келтіруді жөн
санаймын.

                       Грамота
Рядовому Искакову Турсеке

Приказом Верховного Главнокоман-
дующего

Маршала Советского союза това-
рища Сталина.

От 23 апреля 1945 года №341
За овладение штурмом города Опава

Интервью

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Ветеран органов прокуратуры

Кайрат Кенжебулатов, которому в июне
этого года исполняется 75 лет, всю свою
жизнь посвятил профессии, связанной
с правозащитной деятельностью.

 Проработав более 36 лет в право-
охранительной системе, более 20 лет
отдал службе в органах прокуратуры.

Именно трудовая деятельность в
органах прокуратуры способствовала
становлению и развитию его как юриста,
будущего блюстителя Закона, дала
возможность быть объективным и
взвешенным при решении острых
профессиональных вопросов, быть
принципиальным в защите прав и
интересов граждан и государства,
глубоко познать суть общения с людьми,
понять сложность человеческих
отношений.

 В преддверии юбилея нашего гостя
мы попросили Кайрата Кенже-
булатовича ответить на некоторые
вопросы.

- Кайрат Кенжебулатович, рас-
скажите, пожалуйста, о себе и первых
шагах становления Вашей практической
деятельности?

- Я уроженец Акмолинской области,
среднюю школу окончил в городе
Атбасаре, высшее образование получил
в 1966 году, с отличием окончив
юридический факультет КирГУ.

 Трудовая деятельность после вуза
начиналась с должности стажера
следователя, помощника прокурора
города Фрунзе, а в последующем я
проработал заместителем районного
прокурора, старшим помощником -
руководителем отдела прокуратуры
Жамбылской области, на ответственных
должностях прокуратуры Мангыш-
лакской, Тургайской областей,
прокурором отдела прокуратуры
Казахской ССР.

В 1976-77 годах работал старшим
преподавателем на юридическом
факультете Карагандинского государс-
твенного университета, работал на
правовой работе в советско-проф-
союзных органах области. В 1996 году
работая в должности старшего
помощника прокурора Акмолинской
области вышел пенсию по выслуге лет.

За добросовестную работу наг-
ражден знаком "Почётный работник
прокуратуры", поощрен ведомс-
твенными наградами и благодарствен-
ными письмами. Классный чин - старший
советник юстиции.

- Чем Вы занимались после выхода
на пенсию?

- После выхода на заслуженный
отдых до 2010 года я продолжал работать.
Несколько лет работал в правовой
сфере советско-банковских органах
области, а последние 10 лет на пре-
подавательской работе в вузах столицы.

- Длительное время Вы работали в
органах прокуратуры республики. Что
можете сказать о людях, возглавлявших
эти сложные структуры?

- Периоды службы в регионах
республики, прежде всего коллективы и
руководители, возглавлявшие их в
разные годы, оставили во мне самые
наилучшие воспоминания, впечатления,
уважение и признательность.

Абсолютная правда в том, что
руководители органов прокуратуры, не
только где я работал, но и в целом по
республике отличались исключительной
порядочностью и честностью. На всю
жизнь примером подражания для меня
остаются такие руководители област-
ных прокуратур как Барьян Турсунов,
Рахметолла Губайдуллин, Халиль
Акимжанов, Олег Гайданов, Аркадий
Хегай, с которыми мне посчастливилось
поработать.

Не могу не сказать добрых слов и
не вспомнить 1968 год, когда по приезду
в город Джамбул (ныне г. Тараз) я
почувствовал доброжелательность
очень тихого и зеленого областного
центра, где живут замечательные люди.
Я сразу очутился в хорошем коллективе
областного аппарата прокуратуры. Мне,
молодому человеку, выбравшему для
себя прокурорскую деятельность было
приятно ощущать заботу и внимание со
стороны опытных старших товарищей
П. Зубенко, А. Садыкова, которые в то
время занимали должности заместителей
прокурора области. Многому я научился
у начальника отдела, секретаря парт-
организации областной прокуратуры В.
Конотоп и других моих наставников.

 Особо мне бы хотелось сказать о
Б. Турсунове - участнике Великой
Отечественной Войны, как о человеке,
оставившем о себе самую светлую
память. Требовательный к своим
подчиненным он всегда оставался
справедливым и заботливым руково-
дителем. Его стиль работы способс-
твовал повышению и укреплению
авторитета не только среди населения
области, но и среди органов
прокуратуры республики. Одним из
важнейших приоритетов деятель-
ности Б. Турсунова была забота о
воспитании прокурорских кадров.
Под его руководством область
воспитала таких профессионалов как
кавалер ордена "Трудового красного
знамени" К. Орынбаев, заслуженный
юрист Казахской ССР О. Сауранбаев,
Почетный работник прокуратуры М.
Аккулиев и другие.

Мы все равнялись на них. Без
преувеличения можно утверждать,
что эти люди особого рода,
посвятившие свою жизнь служению
Закону, защите интересов граждан и
государства. В целом все сотрудники
органов прокуратуры области весьма
успешно выполняли свой служебный
долг, продолжая многолетние
традиции, и потому прокуратура
области всегда считалась одной из
лучших в республике.

Безусловно, опыт, полученный в
годы работы в Жамбылской области
очень пригодился мне в дальнейшей
трудовой деятельности. Не могу не
отметить, что в целом авторитет
органов прокуратуры областей
зависит в определенной  степени
также от лиц, возглавляющих это
ведомство, от их компетентности  и
принципиальности. А ярких личнос-
тей в прокуратуре не мало.

В галерее замечательных юристов,
посвятивших жизнь укреплению
законности в республике начиная с
1970-х годов, были прокуроры
республики которых и сегодня многие
знают и помнят - У.Сеитов. Г.Еле-
месов, Ж.Туякбай, Ю.Хитрин,
Р.Тусупбеков, К.Мами, А.Даулбаев и
другие видные юристы.

Эстафету своих коллег предшес-
твенников в настоящее время
достойно продолжает руководство
Генеральной прокуратуры РК в главе
с Жакипом Асановым - достойным
выходцем из прокурорской когорты.

- На протяжении ряда лет Вы
руководили ветеранской организа-
цией органов прокуратуры г. Астаны.
Расскажите пожалуйста о ее целях и
задачах.

Органам прокуратуры и всем
правоохранительным органам свойс-
твенна важная черта - уважительное
отношение к своим ветеранам,
пребывающим на заслуженном
отдыхе. Не удивительно, что в 2002
году на базе прокуратуры г.Астаны
было создано самостоятельное
общественное объединение "Вете-
раны прокуратуры г. Астаны".

Первоначально в составе вете-
ранской организации было 25 человек,
а в связи с изменением порядка выхода
на пенсию в соответствии с новым
законом "О правоохранительной
системе", количество ветеранов
возросло до 80 человек.

 По истечении 5 лет руководством
Совета ветеранов города, управление
было  передано представителю

среднего поколения ветеранов -
Е.Досанову, человеку с большим
опытом руководящей работы, ос-
таваясь сам председателем реви-
зионной комиссии общественного
объединения. В нашей организации
немало заслуженных ветеранов,
участников войны и тружеников тыла
- А.Куропятник, В.Терентьев, С.Жаку-
пов, Л.Иванова и другие.

На опыте этих людей мы воспи-
тываем молодежь и действующих
молодых сотрудников, совместно
участвуем в общественно-патрио-
тической и правовоспитательной
работе прокуратуры и в трудовых
коллективах. Особый приятный
участок нашей работы - организация
досуга людей старшего поколения.
Руководство прокуратуры города и
республики постоянно поддерживает
связь с пенсионерами, интересуются
их проблемами и чаяниями, оперативно
и качественно реагируют на них.

Ветераны прокуратуры города
тесно взаимодействуют с городским
Советом ветеранов Астаны, который
оказывает посильную помощь и
заботу по организации праздничных
обедов, концертных выступлений,
через предпринимательские струк-
туры и учреждения культуры города
Астаны.

- Расскажите о своей семье.
Наверное, вы любимый отец и
заботливый дедушка?

В силу излишней принци-
пиальности характера не могу
претендовать на роль любимого отца.
Благодаря доброте и порядочности
супруги - стержня семейного очага,
наделенной искусством создавать
комфорт в семейных отношениях, я
могу считать себя любящим дедом и
строгим отцом. Главное, я доволен, что
вооружен и защищен, то есть у меня
трое детей, пятеро внучек и один внук.
Все дети с высшим образованием.
Старшая дочь  Гульнара - кандидат
наук, преподаватель иностранного
языка учебного заведения. Мужчины
- специалисты в области экономики и
права. Уже внуки пошли по стопам
своих родителей - двое студенты
московских вузов.

- Вы уже не работаете. Чем
занимаетесь в свободное время?

У каждого человека есть свое
хобби. Для меня общественная работа
была постоянным спутником жизни с
детства.

В школьные годы - звеньевой,
председатель пионерского отряда,
председатель совета дружины. В
студенческие годы - староста группы,
председатель совета общежития,
командир добровольной дружины
факультета. В период  трудовой
деятельности - председатель профкома,
зам. секретаря партийной организации.
И неудивительно, что после выхода на
пенсию я полностью переключился в
общественно политическую и
ветеранскую жизнь столицы и
прокуратуры.

В настоящее время являюсь членом
президиума городского Совета
ветеранов, член политсовета партии
"Нур Отан" района Алматы, филиала
г. Астаны, член общественного совета
при прокуратуре столицы. На
последних выборах Мажилиса
Парламента и Маслихатов был
доверенным лицом кандидата в
депутаты в представительные органы.

Я люблю свое дело потому и не
устаю от работы, ибо мне приятно
видеть успехи страны, внимание
нашего Президента к ветеранам.  Наше
государство по сравнению со многими
странами постсоветского прос-
транства занимает лидирующие
позиции в построении правовой
системы, сохранению мира и
укрепления стабильности в обществе.
Наша задача - приложить все усилия
для успешной реализации страте-
гического курса Лидера партии "Нур
Отан",  главы нашего государства
Н.Назарбаева по обеспечению вер-
ховенства закона, единства, стабиль-
ности и созидание в стране.

Линара САКТАГАНОВА.

ЗҰЛМАТ   ЗАМАН  ЗОБАЛАҢЫТарихтағы аса бір халқымызға
жайсыз да, рахымсыз кезең - өткен
ғасырдың отызыншы жылдары.  Оның
ішінде 37-жылдардағы сталиндік
репрессияның салмағы мен салдары
орасан.

Осы бір зұлмат заманның сұм-
дығын кино, газет-журналдардан ғана
емес, тікелей ҰҚК (КГБ)-нің архив-
теріндегі қылмыстық істерді оқып білу
арқылы танысқан едім. Небір
жантүршігерлік, адам нанғысыз
құжаттар үлгісін көрдім.

Заңдылықтың, тергеудің не еке-
нінінен аздаған хабары бар мен, ондағы
адам тағдырын оп-оңай шеше берген
құжаттарды көріп бас шайқаудан басқа
лаж таппаған едім.

Ойпырмау, Жапонияның қайда
екенін, жапондардың кім екенін, бар-
жоғын білмейтін ауыл қазақтарына
Жапонияның шпионысың деп айып
тағып, мойындатып, оп-оңай тағды-
рына балта шаба салған сұмдықтарды
оқыдым.

Бір ғана, қылмыстық іспен, шағын
қазақы аудан Ақтоғайдан (ол кезде
Қоңырат ауданы болу керек) 65 адам
халық жауы болып сотталып, он адамы

(Троппау) - важным узлом дорог и
сильным Опорным пунктом обороны
немцев;

30 апреля 1945 года №353
За овладение штурмом города

Моравские - Острова- крупным
промышленным и мощным опорным
пунктом обороны немцев в
Чехословакии;

8 мая 1945 года №365
За овладение после ожестаченных

боев городом и крупным железно-
дорожным узлом Оломоуц - важным
опорным пунктом обороны немцев на
реке Морава.

Всему личному составу нашего
соединения, в том числе Вам, прини-
мавшему участие в боях, обьявлены три
благодарности.

Командир соединения полковник
Г.ДЖИНЧАРАДЗЕ.

Қазіргі дамыған заманда жаңа
технология интернетке сүйеніп,
сұрапыл соғысқа 4-Украин майда-
нының құрамында қатысқан әкесі
туралы іздеу сала бастайды. Мақтау
қағаздарында аты аталған майдан
шептерінде қиян-кескі соғыстың
болғанына куә болды. 4-Украин
майданының қолбасшылары сол
кездегі армия генералдары  И.Е.Петров,
А.И.Еременко. Қызыл армия жағынан
сол  шайқаста 255 мың адам, 3 мың ірі
калибрлі миномет, 180 танк, 408 самолет
қатысыпты, шығынға ұшыраған адам
саны - 112621, соның ішінде қаза
болғандары - 23964 адам.

Немістердің шығыны 250 мың, 150
мыңы тұтқынға түскені туралы
деректер бар.

Соғыс... Дабылы дамыл таппаған
соғыс даласы Жер-Ананың перзент-
терін жалмап жатты. Бірақ, жауыздық
құйыны әділдік үшін соғысқан
сарбаздарды жеңуге дәрменсіз еді. Иә,
жауыздық пен ашкөздіктің алапат

құйыны  Жер-Ана ошағын сөндіруге
шамалары жетпеді...

Миллиондаған жауынгерлердің
1418 күн мен түн жан алып, жан
беріскен қиян-кескі шайқастардағы өр
рухымен, қайтпас қайсарлығының
арқасында келген Ұлы жеңісті  жас
ұрпақ теңдессіз ерліктің  үлгісі деп
танып бойына сіңіріп жадына сақтаса
жарар еді.

Әкесі майданнан оралмаған Мұқа-
ғали  ақын айтқан еді.

"Мен соғысты көргенім жоқ,
көргенім жоқ, көрмедім,

Соғыс ойынын ойнайтынмын,
балалықтың ермегі.

Қару алып қан майданда, қас
жауыма төнбедім.

Көрдім, бірақ, жесірлердің, жетім-
дердің еңіреуін.

Біздің ұрпақ соғыстың зардабынан,
әкелердің мейірімін, қамқорын көрмей
өскен жандар.

Аналарымыз аялы алақанына салып
өсірсе де әкенің асқар таудай тірек
екенін кішкене жүрегімізбен сезе-
тінбіз, сағынатынбыз, жылайтынбыз...

Самай шашымыз ағарып,зейнеткер
жасқа келгенімізде Алладан тілей-
тініміз: Елімізде тыныштық болса екен,
береке-бірлігі жарасқан көпұлтты
Қазақ елі Елбасымыз айтқандай,
мәңгілік ел болсын! - дейді Тұрсекеұлы
Советхан

Ата-анамыз ғасырлар бойы арман-
дап өткен тәуелсіз ел болу мәртебесін
көру бүгінгі  ұрпаққа бұйырғанына
мақтанамыз, марқаямыз. Соны көзінің
қарашығындай сақтай білуге оларға
ақыл-ой, парасат берсе екен деп
тілейміз.

 Нурсавет ҚАЙЫРОВ,
Күршім ауданы ақсақалдар

кеңесінің төрағасы,
Күршім ауданының Құрметті

азаматы.

бірден атылып, қалғандары тозақтың
небір түрлерін көруге кете барған.
Содан елге аман-есен келгені, мен
білсем, үшеу ғана болатын.

Осы жазықсыздан жазаланған-
дардың біреуі менің туған нағашы атам
- Әменнің Құтжаны еді. Тоқырауын
өзенінің бойындағы сол кезгі "Үш
Өзек"  колхозының басқарма төрағасы
болып тұрғанда, жаламен айдалып
кетеді. Сондағы бар кінәсі: елге сыйлы,
беделі бар, ақынжанды, айналасына
қамқор, еті тірі болғандығы. Бір
ерекшелігі жүйрік, жорға мініп, жалпы
жылқының жайын бір адамдай
білгендігі екен.

Айдалардың алдында, аудан
орталығына НКВД-ға шақырылғаннан-
ақ, одан үйге енді қайтып келмесін
сезген Құтжекең, ауданға жүрерінде,
әдеттегідей жорға атын мінбей, жаңа
құлындаған ала биені ерттейді де,
үйдегілерге құлынын алып қалыңдар
дейді.

Екі күннен кейін, шұрқыраған
биенің дауысын естіп, үйдегілер

сыртқа шықса, ала бие ер-тұрманымен,
жүгенсіз, құлын қамалған қораның
алдында тыпырлап тұр екен. Үйдегілер
биені тыныштандырып, құлынына
қосып, ертоқымын сыпырса, оған қоса
дорба байланғанын көреді. Ашса,
дорбадан жаңа туған ұлына деп алып,
беріп жіберген жас баланың киім-
кешегі, ойыншықтар т.б. үй  жабдық-
тары шығады. Төрт баласының кенжесі
- Ғазиздің қырқынан жаңа шыққан кезі
екен.

Аудан басында бала-шағасына
керегін алып, дорбаға салып, ертоқымға
байлап, НКВД-ға жеткен соң
жануардың жүгенін сыпырып (оралып,
бірдеңеге ілініп қалмасын десе керек)
биені ауылға қарай "Шу!" деп айдап
жібереді. Сонда мал жайын жақсы
білетін Құтжекең, биенің жас
құлынына қайтсе де жететінін, өзінің
қайтпайтынын  елге сездірген екен.

Жарықтық, сол кеткеннен орал-
май, 1943 жылы Волго-Вятск қаласында
(Беломорканал құрылысында) бас-
бұзарлардың қолынан қаза болыпты.

Осыны айдаудан аман қайтқан, үшеудің
бірі - кейінде "Дала академигі" атанған,
атақты шопан, 98 жыл жасаған Көпбаев
Зікірия марқұмнан естіген едік.

Ақтоғайдағы ағайындарды "Жапон
шпиондарына" айналдырудың алдында
Голошекиннің "Кіші октябрь" мақсатты
науқанының басталуы тұр. Сол 1937
жылы қазақтың қаймаққа шығар
асылдарын жаппай қудалау мен
жазықсыз жазалау басталған еді.

Арқаның асыл ұлы, ұлтжанды
азаматы, мемлекет және қоғам қайрат-
кері, сырбаз ақын Сәкен Сейфуллинді
тұқырту жолында Қарағанды облысы-
ның сол кезгі басшылары Асылбеков,
Гатаулиндерді қамтып, құйтырқы ойлы
осы схема бойынша аудан деңгейіне
түскен. Түрлі азаптау мен қинау арқылы
кейбіреулеріне кінәларын мойындатқан.
Сол бір жасанды қылмыстық іспен 65
адам, кілең ауданның бетке ұстар
азаматтары, жартысына жуығы менің
нағашы атам сияқты колхоз басқар-
малары болатын (ол кезде колхоздар,
кейінгі ірілендіру кезеңіне жетпеген

шағын шағы). Мен көріп, оқыған
қылмыстық істен бөлек басқа да істер
бойынша осы Ақтоғай ауданынан
жалпы саны 235 адам жазықсыз
жазаға тартылған екен, мұрағаттар
мәліметі  бойынша.

Өзім қолыма алып,  оқыған қыл-
мыстық  іс материалдарымен таныса
отырып, тергеуге алынғандардың
кейбірінің азаптауға шыдай алмай, өзі
көріп білмеген Жапонияның қалай
агенті болғанын мойындап, облыстың
басшыларының бірін "мені азғырып
көндірді, "вербовать" етті", - деп
көрсетуге мәжбүр болғаны анық
байқалды.

Айта кететіні, мен атап отырған
қылмыстық іспен, нақаққа жаза-
ланған 65 адам, біркелкі емес, арасында
аудан көлемінде басшылықта болған
бірер азамат аса сауатты, қос тілді тең
меңгергендері, қайта-қайта кеңес
өкіметіне берілгендігін, кінәсі жоқ
екенін айтып, аппеляцияға хат
жазғандары да болды. Ал көбіне еті
тірлігі арқасында белгілі бір
дәрежедегі қызметке басшы болып
көтеріле бастаған қарапайым жандар
еді.

Тағы бір жайт: 8томнан тұратын
қылмыстық істің бірінші жартысында
сол кезгі НКВД-ның бастығы негізгі
айыптаушы, жауапқа тартушы,
тергеуші болып басты рөлде жүрген.
Істің екінші жартысында оның аты
мүлдем кездеспеді. Кейін белгілі
болғандай, іс бітпей жатып, оның өзі
де көрсетумен жауапқа тартылатын
болып, кабинетінде табелді қаруымен
өзін-өзі өлімге қиған екен. Оған
таңдануға да болмас, өйткені, сол
НКВД-ның одақтық басшылары Ягода
мен Ежовтар да өз қазған орларына
өздері түсен жоқ па еді.

Сұрқия заман, сұм тағдыр бәрін
теңестіріп жіберді.

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын
еске алу күні қарсаңында өз
ойымдағыны бөлісуді жөн көріп
газетке жіберіп отырмын. Тарихтың
қара күндерін ұмытпауымыз керек.
Нақақтан құрбан болғандардың
аруақтары баршамызды қолдап,
қорғап жүргей.

Көпболсын БЕКМАҒАНБЕТ,
ҚР ІІМ-ңің Құрметті ардагері.

ҚАРИЯСЫ БАР ЕЛДІҢ - ҚАЗЫНАСЫ БАР
Қазақ қоғамында ақсақалдар -

елдік пен өнегелі өмір тәжірибесінің
қайнар көзі. Қарттар қашанда елді
береке-бірлікке, ырыс-ынтымаққа
жұмылдыра білген. Халықтың
"Ауылыңда қартың болса, жазып
қойған хатпен тең", "Қариясы бар
елдің -  қазынасы бар" деген
сөздерінің мәнісі - ақылдың кені,
қазыналы қарттарды құрметтеу,
ақсақалдар қауымын ардақтау болып
табылады.

Бүгінгі күні еліміздің үлкен жетіс-
тіктерге жетіп, дүние жүзіне
танылған, стратегиялық тұрғыдан
сенімді әріптес, іргелі мемлекет
атануына ардагерлердің сіңірген
еңбегі зор. Ұлағатты ұрпақ тәрбие-
леген ардагерлер күні бүгінге дейін
қоғамдық өмірге белсенді араласып,
еліміздің елеулі азаматтары болып
отыр.

Ал өзім сөз еткелі отырған Алматы
облысы, Ұйғыр аудандық ардагерлер
ұйымы Республикалық, сондай-ақ
Алматы облыстық ардагерлер ұйым-
дарының басшылығымен және Ұйғыр
аудандық әкімшіліктің қолдауымен
бірлесе жұмыс атқарып келеді.
Ауданымыздағы ардагерлер ұйымы
1965 жылдан бері жұмыс істеуде.
Бүгінгі күні аудан халқының жалпы
саны 63 мың 400 тұрғын десек соның
ішінде зейнеткерлікке шыққаны 6882
зейнеткер, оның ішінде 4662 әйелдер
қауымы. Батыр аналар мен "Алтын
алқа" аналар 1685, Ұлы Отан соғысына
қатысқандардың қазір қалғаны 13
ардагер, оларға теңстірілгені 41,
Ауған соғысына қатысқандардың
саны 27 адам, Чернобыль зардаптарын
көрген 19 болса, Семей полигонынан
зардап шеккендер 4 адам, асырау-
шысынан айырылғандар 566, соғыс
жесірлері 10 адам, оның ішінде 3 жан
жүз жасаса, 69 адам тоқсанда, 1778
адам жетпістен асқандар.

Ауданымыздағы 2900-ден астам
шаруа қожалықтары мен 44 ұжым-
шардың жұмыстарының нәтижелі
болуына өз еңбектерімен, даналық
сөздерімен ауылдағы үлкен-кішіге
ақыл-кеңестерін айтып келе жатқан
жүздеген ардагер азаматтар бар.
Ауданның барлық 25 елді-мекен-
дерінде ауылдық округтердегі
ардагерлер кеңесінің төрағалары
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтің
"Қазақстан жаңа жаһандық нақты
ахуалда: өсу, реформалар, даму" атты
Қазақстан халқына арнаған
Жолдауын басшылыққа  ала отырып,
кешегі өткен Парламент Мәжілісінің
барлық деңгейдегі мәслихат депутат-
тарын сайлау нәтижесі бойынша
сайлаудың әділ де ашық болған-
дығына, Елбасының Тәуелсіздігімізді
нығайту үшін, қабылданып жатқан "5
институтуттық реформа мен Ұлт
Жоспары - 100 нақты қадамын" іске
асыру бағытында жүргізіп отырған
саясатының жалпы ұлттық қолдауға

ие екендігін тағы бір рет айқындады.
Бүгінгі күні ата жасына жетіп,

ардагер атанып отырған қарияларымыз
бен ақ жаулықты аналарымыз
өздерінің істеген жақсылықтарына
орай лайықты сый-құрмет көріп отыр
ма? Өңірлердегі ардагерлер ұйымдары
олардың құрметке бөленуіне,
қоғамдық өмірге белсенді арала-
суларына қаншалықты үлес қосуда?
Жергілікті билік органдарының
ардагерлерге деген құрмет дәрежесі
қандай? - деген сұрақтар алдымыздан
көлденеңдеп шығатыны белгілі. Әрине,
өмірлік, соның ішінде басқарушылық
тәжірибесі мол, ақылман ақсақалдар
басқарып отырған ардагерлер ұйым-
дарында атқарылып жатқан шаралар
жоқ емес. Өткен жылдың қазан
айынан бастап Ұйғыр ауданының
барлық елді-мекендерінде белгіленген
кестеге сай ардагерлер ұйымдарының
есеп беру-сайлау жиындары өтті.

Ардагерлер ұйымдарының төра-
ғалары 2013-2015 жылдар аралы-
ғындағы істелген жұмыстарының
есебін берді. Оған аудан бойынша 965
адам қатысып, 87-сі сөз сөйлеп, өз
ұсыныс-пікірлерін білдірді. Аудан
әкімшілігімен  келісе отырып, аудан-
дық ардагерлер ұйымының бекітуімен
тоқсан сайын алқа мәжілісі өткізіліп,
әрбір ауылдық округтердегі ардагерлер
кеңесінің төрағалары "Халықтар
достығы - береке кепілі", "Ардагер-
лердің ауыл мәдениетін өркендету
және зейнеткерлерді қоғамдық
жұмыстарға араласуын ұйымдастыру",
"Тұрмыс деңгейі төмен отбасыларына
қамқорлық көрсетуді ұйымдастыру"
тағы да басқа әртүрлі тақырыптардағы
есептері тыңдалған болатын.

Аудан мектептерінде сыныптан тыс
"Ата-баба дәстүрі - ұрпаққа аманат"
атты тақырыпта іс-шаралар өткізіліп
тұру дәстүрге айналды. Оның
қорытындысы облыстық ардагерлер

ұйымында шығарылып үздіктер
марапатталып келеді. Жыл сайын
ауданда үш мектеп ұдайы жеңімпаз
аталып марапатталады. Өткен жылы
Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерей-
тойында Ұлы Отан соғысының  4
ардагеріне ақысыз үй берілді. Сол
секілді соғыс және тыл ардагерлеріне
аудандық орталық аурухана қызмет-
керлері әрқашан жоғары деңгейде
медициналық қызмет көрсетіп келеді.
Ауданда ардагерлердің атсалысуымен
Ұлы Жеңістің 65 жылдығына "Ерлік -
елге мұра, ұрпаққа ұран", ал Ұлы
Жеңістің 70 жылдығына "Ұрпаққа
ұран болған - Ұлы Жеңіс" атты кітап-
тардың тұсаукесерлері болып өтті.
Ауылдардағы 25 елді-мекеннің 20-да
Ұлы Отан соғысында қаза болғандарға
арнайы қойылған ескерткіштері
күрделі жөндеулерден өткізіліп, төрт
ауылда ел-жұрттың көмегімен жаңа
ескерткіштер орнатылды.

Аудан орталығы Шонжы ауылын-
дағы монументте ҰОС-на қатысып,
туған ауылына аман оралған, кейін
қайтыс болған 2800 ардагердің аты-
жөні мәрмәр тасқа жазылды. Сондай-
ақ Ұйғыр ауданы әкімі Алимжан
Тохтасуновтың тікелей  басшылы-
ғымен мекеме мен қоғамдық ұйым-
дардың көмегімен Монументтің
қасына "Батырлар аллеясы" жасалып,
оған 70 түп қарағай көшеттері
отырғызылды.

Республика деңгейінде ардагерлер
ұйымының басшылығындағы "Арда-
гер айнасы" газетімен "Ардагер және
қоғам" журналына жазылу науқаны
кезінде белсенділік танытып, мекеме
басшыларының көмегімен бекітілген
жоспардағы тапсырманы артығымен
орындап келеміз. Аудан көлемінде
аудандық спорт бөлімі мен арда-
герлердің ұрпақтарының ұйымдасты-
руымен спорт жарыстары тұрақты
өткізіліп тұрады. Жастарға патриот-
тық маңызы бар іс-шара әскерге
шығарып салу рәсімін Ұлы Отан
соғысы монументі жанында шағын
митинг өткізіп, балаларға әкелік жылы
сөздерді айтып, шығарып салу дәс-
түрге айналған.

Алдағы уақытта да ардагерлер
қауымы еліміздің өсіп - өркендеуіне,
өз үлестерін қоса отырып, "Мәңгілік
Ел" ұрпақтарына өздерінің өмірден
алған мол тәжірибесін күш-қайраты
жеткенше жұмсай беретін болады.
Барлық әріптестерім мен заман-
дастарыма амандық тілеп, өсіріп
отырған ұл-қыздары мен немере-
шөберелерінің қызықтарын көруге
нәсіп етсін демекпін.

Нұрбек СЕЙІТОВ,
Ұйғыр аудандық ардагерлер

кеңесінің төрағасы,
Алматы облысының Құрметті

азаматы.

Зерде
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Ардагерлер ұйымдарында

Шашубай Малдыбаев - қазақ
әдебиеті мен мәдениетіне және
журналистикасына  өзіндік үлес қосып
келе жатқан қаламгер азаматтардың
бірі. Өткен ғасырдың жетпісінші
жылдары Қазақ мемлекеттік универ-
ситетінің  филология факультетін,
сексенінші жылдардың басында
Алматы жоғары партия мектебін
тамамдаған Ш.Малдыбаев ұзақ жылдар
бойы Солтүстік Қазақстан облысында
бұқаралық ақпарат құралдары
саласында, әртүрлі әкімшілік қыз-
меттерде абройлы еңбек етіп,
басшылық қызмет атқарды. Өзінің
терең білімімен, іскер ұйым-
дастырушылық қаблетімен көзге түсе
білген айтулы  азамат облыс өңіріндегі
игі шаралардың басы-қасында жүріп,
сан алуан тарихи оқиғаларды жүзеге
асыруға мұрындық болды. Әсіресе,
қазақ халқының ұлы тұлғалары Абай,
Жамбыл, Мағжан, Сабит, Ғабит сияқты
кемеңгерлердің, Сафуан Шаймер-
денов, Ғалым Малдыбаев, Кәкімбек
Салықов, Есіләм Зікібаев, Герольд
Бельгер  сияқты ақын, жазушы
жерлестерінің  мерейтойларын,
Наурыз, Айтыс, Мүшайра,  "Тамаша",
"Жігіттің сұлтаны", "Қыз сыны",
"Атадан - аманат"  сияқты халықтық

АҚЫН. САЗГЕР. ӘНШІАҚЫН. САЗГЕР. ӘНШІАҚЫН. САЗГЕР. ӘНШІАҚЫН. САЗГЕР. ӘНШІАҚЫН. САЗГЕР. ӘНШІ
Өнеге өрісі

сипат алған мерекелерді шебер
ұйымдастырушы ретінде көпшілік
көңілінен шыға білді.

Шашубайдың шығармашылық
әлемі өз алдына бір төбе. Ол -қарымды
қаламгер ғана емес, сонымен қатар
әуенді әнші, әуесқой сазгер, ақын және

жеті шекті гитараны шебер  шертетін
өнер адамы. Отызға тарта әннің авторы.
Сонау студенттік шақтардан бастау
алған Шашубайдың бұл өнері күні
бүгінге дейін жалғасын тауып
келеді.Оның жүрек қылын тербейтін
сырлы сезімге толы әсерлі әндері
тыңдаушысын тылсым күйге бөлейді.
"Келші жаным", "Түнгі сыр", "Қыз-
ғанам", "Қарындастарым-қарлығаш-
тарым", "Жаз гүлім", "Майражан",
"Немерем әнім", "Бір кездесу бар алда",
"Сіз ғана", "Айнам-ау" , "Теңізден
сәлем", "Сезім сыры", "Қабыл ал,қалқа",
"Әлемнің мәні - әйелде" атты  әндері
орындаушысын, тыңдаушысын тапқан
шығармалар.

Ш.Малдыбаев "Жамбыл қоры" ән
байқауының жүлдегері. "Шуақ-шашу"
әндер жинағы кітабының авторы.
Қазақстан Республикасы Журна-
листер одағының құрметті мүшесі, ҚР
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Құрмет, Мақтау грамоталарының
бірнеше дүркін иегері.

Автордың көптеген әндері Қазақ
радиосының "Алтын қорында" сақтал-
ған.

Біз бүгін Ш.Малдыбаевтың "Жеңіс
жыры", "Немере - әнім" әндерін
оқырмандар назарына ұсынып
отырмыз.

ЖЕҢІС ЖЫРЫЖЕҢІС ЖЫРЫЖЕҢІС ЖЫРЫЖЕҢІС ЖЫРЫЖЕҢІС ЖЫРЫ Жеңіс жыры - шырқа бүгін аспанға,
Үлгі болып жалындаган жастарға.
Жеңіс жыры - қуанышқа бөле сен,
Бейбіт елді болашакқа баста алға!
Бейбіт елді болашаққа баста алға!

Жеңіс күнін - жердің жүзі біледі,
Жеңіс күнін - бар халықтар тіледі.
Осы күнді - адамзатқа сыйлаған
Батыр түлға- жауынгердің жүрегі!
Батыр түлға - жауынгердің жүрегі!

Қайырмасы:
Жеңіс күні, жеңіс жыры,
Жеңіс жыры, жеңіс күні,
Жеңіс күнін жердің жүзі біледі.

Оралмады канды қырғын
жорықтан,

Жауға шапты жоқ жауынгер
қорыққан.

Қан майданда тэнін жерге
тапсырды,

Қыршын жастар Отан үшін төгіп
қан.

Қыршын жастар Отан үшін төгіп
қан.

Бас иеміз ардагерге ардақты,
Қастерлейміз жерде жатқан

аруақты.
Ал, қанекей тірі жүрген адамдар,
Еске алайық қаза тапқан солдатты,
Еске алайық қаза тапқан солдатты!

Ардагерлер шығармалары

Дін - ізгілік бастауыДін - ізгілік бастауыДін - ізгілік бастауыДін - ізгілік бастауыДін - ізгілік бастауы
Көз салсақ өткен тарих безбеніне,
Дінді бөлдік, ал одан өзгерді не.
Ата-анамыз дұға оқыса құдай бар деп,
Қол  жайдық түспей ешкім көздеріне.

Тәуелсіздік  төрлегенде  нұрын
шашып,

Дәстүрлі дін келді қайта есік ашып.
Имандылық  өркенді  өмір өзегіндей,
Бұрын  кез  жүре  берсек  белден  асып.

Шәкәрім  мен Абай  ақын  жырлап
ұдай,

Бәрін  десе  бақылап  тұрған  құдай.
Кешір, баба, бәрін де  кеш  ұғындық,
Көзімізге  шел  қаптамас бұдан былай.

Дініміз,  діліміз де, тіліміз де,
Ұмытылмайды  жүректе  тірімізде.
Дем  беріп, санамызға ұшқын  тастап,
Бәріміздің  құран  тұрсын  төрімізде.

Дінім,  тілім - тағдырым,  ар-намысым,
Кезінде  сан  қиындық  салғаны  шын.
Жүрегімнің  қанын  сығып  берер  едім,
Қазақтың  рухы  мен  арманы  үшін.

Дін  деген күре  тамыр  дүниеге,
Өзі  табар  лайықтаса  кімді  неге.
"Мәңгілік ел", "Нұрлы жол" - біздің

бағдар,
Қуанамыз  ел  бақытына  сүйінгенде.

Ұрпақ  үніҰрпақ  үніҰрпақ  үніҰрпақ  үніҰрпақ  үні
Дархан далам - ата-бабам мекені,
Кең жайлауы көңілімді серпеді.
Өз еліммен мақтанамын, уа ием,
Өз жеріме, өз еліме не жетеді...

Ата-бабам  көрегендік танытқан,
Бір аумаған қазақшылық қалыптан.

Тілі мен ділін сақтап өтер бір
жанмын,

Тамыры терең өзек тартқан
халықтан.

Тіршілік бар жаңарып, түрленген,
Ата-баба мұрасымен гүлденген.

Өмір - тіршілік, өткен тарих
жадында,

Ұрпағым бар ұлағатын меңгерген.

Дана халқым, дәстүрің бар тәлімді,
Бойға жинадым асыл тәрбие

нәріңді.
Ұрпақ жалғап мұрасындай

бабамның,
Елді сүю, жерді сүю - бәрі үлгі.

РизамынРизамынРизамынРизамынРизамын
Ризамын өткен күніме,
Сайраңдап жүрген төрінде.
Ана боп ұрпақ өсіріп,
Еміреніп сүйдім өзім де.
Ұстаздық еттім жалықпай,
Шәкіртім көп-ау бүгінде.

Ризамын өткен күніме,
Балалықтың бал шағын-

Қимай бір өскен көгінде.
Жастық шақ деген албыртты,
Көгендеп тіздік кезінде.

Ризамын өткен күніме,
Қос ұлым, қызым ер жетіп,
Азамат боп өсті бүгінде.
Тәтті екеніне көз жетіп,
Ұрпағым өскен гүлім де.

Ризамын, ризамын, өткен күніме,
Ақ жаулықты, ақ әже болған

күйіме.
Мәңгілік ел болашаққа бастасын,
Елдің бірлігін сақтар данасы-
Елбасының сөзіменен қостасын.

Нағима УӘЛИҚЫЗЫ,
ардагер ұстаз.

Атырау облысы.
Елтай ауылы.

Газетіміздің келесі саны шілде айында шығады.

  Түзету
Осы жылғы 4

мамырдағы  8 бет
болып жарық көрген
«Ардагер айнасы»
газетінің реттік са-
ны №10-11 болып,
түзетіліп оқылсын.

Қымбатты  ардагерлер!
"Ардагер айнасы" газетіне 2016 жылдың екінші жарты

жылдығына жазылу жүргізілуде.
Жазылу бағасы 6 айға:
Қалалар үшін - 1163,70 теңге.
Аудан, ауылдар үшін - 1198,98 теңге.
Жазылу индексі - 64562.
Газетке жазылу Қазпоштаның жергілікті бөлімшелері

арқылы жүргізіледі.

Н.Бекежанов атындағы музыкалық
драма театрында облыстық ардагерлер
кеңесінің ұйымдастыруымен "Қазақ-
тың келіндері-ай" атты тағылымды іс-
шара болып өтті.

Ата-енесін ардақ тұтып, әулетінің
береке-бірлігін арттырып, ынтымағын
жарастырып, туған-туысына келінге
тән иба, әдебімен жаққан келіндерді
көпшілікке үлгі қылу, оларға құрмет
көрсету мақсатындағы шараға облыс
әкімінің орынбасары Рауан Кенже-
ханұлы қатысты.

Салтанат сахнасына көтерілген
облыс әкімінің орынбасары шараның
көпшілік үшін, әсіресе, жас буын үшін
маңыздылығын атап өтіп, игілікті істі
алғаш болып қолға алған облыстық
ардагерлер кеңесіне алғысын білдірді.

- Құрметті қауым, бүгін міне,
біздің елде "Қазақтың келіндері-ай"
деген аты да, заты да, мазмұны да
ерекше шара өтіп жатыр. Бұл
қазақшылықтың қаймағы бұзылмаған,

салт-дәстүрді берік сақтанған Сыр елі
үшін мақтануға тұратын бастама
көпшілікке, өзге аймақтарға, тіпті,
республикаға үлгі ретінде көрсетуге,
таратуға лайықты шара деп ойлаймын.
Осы бастаманы ұйымдастырып, басы-
қасында жүрген облыстық ардагерлер
кеңесіне, оның басшысы Сейілбек
Шаухаманов ағамызға алғысымыз
шексіз. "Отан отбасынан басталады"
дейді. Олай болса, қазақ отбасында
келіндерге жүктелетін жауапкер-
шіліктің жүгі ауыр. Сондықтан да
керегемізді алтын қылып отырған
үлгілі келіндерді қалай құрметтесек те
жарасады, - деп атап өтті Рауан
Кенжеханұлы.

Өз кезегінде сөз алған облыстық
ардагерлер кеңесінің төрағасы
Сейілбек Шаухаманов шараның мән-
мағынасына тоқталды.

- Кешегі қыз, бүгінгі келін,
ертеңгі ана, арғы күнгі әже. Қазақ:
"Келіннің аяғынан, қойшының

таяғынан" - деп бекер айтпаса керек.
Отбасын отбасы етіп, әулетті әулет
етіп, елді ел етіп отырған осы аналар -
келіндер. Халқымыздың бар жақсы
қасиеттерін, тілін, дінін, әдет-ғұрпын,
салт-санасын, дәстүрін дарытушы,
дамытушы, насихаттаушы да әйел,
ана, келін. Сондықтан, облыстық
ардагерлер кеңесі үстіміздегі жылдан
бастап өңірімізде келіндердің
байқауын, таңдауын жүргізіп, жария-
лылығын қамтамасыз ететін болады, -
деді Сейілбек Шаухаманов.

Таңдаулы келіндерге "Қазақтың
келіндері-ай" арнайы дипломы табыс-
талып, "Үлгілі келін" алқасы тағылды
және сыйлықтар берілді. Сонымен
бірге үлгілі келіндердің есімдері
облыстық ардагерлер кеңесінде
ашылған "Құрмет кітабында"
жазылды.

Игі шара Сыр өнерпаздарының
концертімен жалғасты.

А.БАТТАЛОВА.
Т.БӨГЕНОВ.
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Облыстық ардагерлер кеңесінің
атсалысуымен қала ардагерлері
бастауыш ұйымдарына ұдайы қолдау
көрсетіліп келеді. Жақында осы
сөзіміздің айғағындай Семей атом
полигоны ардагерлерінің бастауыш
ұйымы құрылып, олардың алаңсыз
жұмыс жасауына қолайлы болуы үшін
қалалық ардагерлер кеңесі жанынан
арнайы бөлме ашылды. Ашылу
салтанатына облыстық ардагерлер
кеңесінің төрағасы С.Шаухаманов
қатысты.

Бастауыш ұйым басшысы Амандық
Өтегенов бүгінгі таңда атқарып жатқан
жұмыстары жөнінде жан-жақты есеп
берді. Оның айтуынша көктемгі
көркейту-көгалдандыру науқанында
өздерінің күшімен 500 түп саялы ағаш
отырғызылып, ардагерлер аллеясы
ашылыпты. Қоғам қайраткері, белгілі
ақын, Қазақстанның Еңбек Ері Олжас

Сүлейменовтың 80 жылдығына орай
мерейжас иесінің атына бастауыш
ұйымның ұйғарымымен құттықтау
жеделхат жолданыпты. Ұйымда 40
ардагер есепте тұратын көрінеді.
Олардың әлеуметтік жағдайына ұдайы
көңіл бөлініп, зерттеліп отырады екен.

Бастауыш ұйым бас қосуында
облыстық ардагерлер кеңесінің
төрағасы С.Шаухаманов сөз алып,
жаңадан құрылған ұйымдардың жан-
жақты жұмыс жасауы үшін
қамқорлық туғызыла беретінін
жеткізді. Сондай-ақ, қалалық
ардагерлер кеңесінің төрағасы
А.Әбдібаев жаңа ұйымның жақсы
жұмыс істеуіне қажетті жағдай
жасалатынын айтты.

                           ХХХ
Осы күні "Қызылорда жылу

электро орталығы" МКК мекемесі

жанынан да жаңа бастауыш ұйым
құрылып, ардагерлер бөлмесінің
салтанатты ашылуына облыстық
ардагерлер кеңесінің төрағасы
С.Шаухаманов қатысып, сөз сөйледі.
Ұйым төрағасы Жамбыл Орманов
ұйымда 5 алқа мүшесі, 80 ардагер
есепте тұратынын, мекеме
басшылығының қолдауымен
ардагерлер бөлмесінде компьютер,
телефон орнатылғанын, алқа
мүщелері ай сайын бас қосып, өз
жұмыстарын талапқа сай жүргізіп
отырғанын жеткізді.

Бастауыш ұйымдардың
құрылуына арналған бас қосуға
облыстық ардагерлер кеңесі
төрағасының орынбасары
К.Ермағамбетова, қалалық ардагерлер
кеңесінің төрағасы А.Әбдібаев
қатысты.

Т.Нұржан-Балта.
Қызылорда қаласы.


