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Партиялық конференцияЖаңалықтар

 Республикада 

Ауыл шАруАшылығы Өтінімдер қабылдаймыз
Шығыс Қазақстан облысындағы «Азық-

түлік корпорациясы ҰК» АҚ-ның өкілдігі 
ауыл шаруашылығы кешені субъектілерін 
2015 жылғы көктемгі егіс-дала және 
орақ жұмыстарына бидай және арпаны 
форвардтық (1га егістік жерге 6000 теңге) 
сатып алу арқылы «Ертіс» әлеуметтік-
кәсіпкерлік корпорациясы» ҰҚ» АҚ-ның 
кепілдігімен қаржыландырады. 

Ауылшаруашылық тауар өндірушілері 
әлеуетті астық тапсыратын тізімді 
аудандық үйлестіру кеңесіне ұсыну үшін 
ауыл шаруашылығы және ветеринария 
бөліміне өтінімді тапсыру қажет.

Әлеуетті астық тапсыратын 

шаруашылықтар қаржы мәселесін шешу 
үшін «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» 
АҚ-ның Шығыс Қазақстан облысындағы 
өкілдігіне, мекен-жайы: Өскемен қ., Голов-
кова к-сі, 30, 206 каб. Тел: 25-95-67, 25-44-
77 тиісті құжаттарын тапсырып, келісім-
шарт жасау қажет.

Сонымен қатар, ауылшаруашылығы 
бөлімі 2015 жылғы егістікке пайдаланатын 
минералды тыңайтқыштар мен гербидцит-
терге өтінім қабылдайды. 

2015 жылғы көктемгі егіс-дала 
жұмыстарын өткізу үшін ауданға Павлодар 
мұнай-химиялық зауытынан 1315 тонна 
дизельдік отын бөлінді. Зауыттағы бағасы 

-1 тоннасы 90000 теңге.
Ауылдық әкімшіліктерде шаруашы-

лықтардан дизельдік отынға (бағасы 
бөлшек саудадағы бағаның 83%) 
өтінім қабылданады. Аудандық 
ауылшаруашылығы және ветеринария 
бөлімі жиынтық тізім жасайды. Бөлінетін 
дизельдік отынның көлемі - ағымдағы 
жылғы себілетін егістікке тікелей байланы-
сты. 

Рақымғали  байгереев,
аудандық ауылшаруашылығы

 және ветеринария бөлімінің
 басшысы.                                        

Күн тәртібінде төмендегідей мәселелер 
қаралды:

1. Қазақстан Республикасының «Сай-
лаулар туралы» заңының 101 бабы, 4 
тармағы негізінде Катонқарағай аудандық 
мәслихатына «Нұр Отан» партиясынан №5 
Солоновка сайлау округі мен №10 Аққайнар 
сайлау округі бойынша депутаттыққа 
үміткерлер ұсыну туралы.

2. Қазақстан халқы Ассамблеясы 
Кеңесінің Қазақстан Республикасының 
Президентін кезектен тыс сайлау бойынша 
бастамасын қолдау туралы.

Конференция жұмысына 16 бастауыш 
партия ұйымдарының делегаттары, Саяси 
Кеңес мүшелері, аудандық мәслихат депу-
таттары, ауылдық округтер әкімдері, «Жас 
Отан» жастар қанатынан делегаттар, БАҚ 
өкілдері қатысты. 

Күн тәртібі мен конференцияның жұмыс 
регламенті бекітіліп, оның жұмыс органда-
ры сайланған соң, «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Г. Ағажаева күн тәртібіндегі 
бірінші мәселе бойынша баяндады. Ол 
конференцияға қатысушыларды Соло-
новка және Аққайнар сайлау округтерінде 
өткізілген  праймериздердің нәтижесімен 
таныстырды. Оларды өткізудің барлық 
ережелерін сақтай отырып, №5 Солонов-
ка сайлау округімен анағұрлым көп дауыс 
жинаған Бердюгин Иван Андреевич, №10 
Аққайнар сайлау округінен Амисолтанов 
Тоқтархан Қадылбекұлы «Нұр Отан» парти-
ясынан депутаттық резервке ұсынылды. 

Онан соң, конференцияға қаты-
сушылар И. Бердюгин мен Т. 
Амисолтановтың  өмірдеректерімен және 
бағдарламаларымен танысты. 

Аудандық партия конференциясының 
қаулысымен И.А. Бердюгин мен Т. Қ. 
Амисолтанов «Нұр Отан» партиясынан 
аудандық мәслихатқа депутаттыққа үміткер 
болып ұсынылды. 

Екінші мәселе бойынша сөз сөйлеген 
Г. Ағажаева 14 ақпан күні Астана 
қаласында Қазақстан халқы Ассамблея-
сы кеңесінің отырысы өткендігін айтты. 
Оған қатысушылар мерзімінен бұрын 
президенттік сайлау өткізу бастамасына 
бірауыздан дауыс берді. 

«Әлемдік экономикалық  дағдарыс 
пен күрделі халықаралық жағдай орын 
алып отырған тұста сайлау өткізу туралы 
жалпыхалықтық бастаманың көтерілуі уақыт 
талабы болып табылады. Жаһандық сын-
қатерлер кезеңінде еліміздің Президенті 
Н. Назарбаевқа Қазақстанды дағдарыстан 
алып шығуына мүмкіндік беретін жаңа сенім 
мандаты берілуі тиіс. 

Әлемде тұрақсыздық орын алған жаңа 
әрі күрделі кезеңде еліміз стратегиялық 
бағытынан айнымай, Қазақстанды жаңғырту 
және дүниежүзінің озық 30 елінің қатарына 

ену үшін Н.Ә. Назарбаевқа сенім білдіру 
қажет» деп айтылған құжатта деді ол.

Бұл үндеуді «Нұр Отан» партиясы 
қолдады, Саяси Кеңес Бюро отырысында  

саяси өтінішті бекітті. 
Партияның өтініші оқылған соң, сөз 

аудандық мәслихат хатшысы Д.З. 
Бралиновқа берілді. 

Ол өз сөзінде егемен Қазақстанның қол 
жеткен жетістіктері тікелей тұңғыш  Прези-
дент, ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевпен байланысты екендігін атап 
өтті. Заманауи кезеңде еліміздің әлемдегі 
жоғары дамыған отыз мемлекеттің 
қатарына енуі бойынша стратегиялық 
бағыты, ауқымды мемлекеттік жобалар 
мен бағдарламалар тек Н.Ә. Назарбаевтың 
тікелей басшылығымен жүзеге асуда. 

Мерзімінен бұрын Президент сай-
лауын өткізу туралы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының бастамасын толық 
қолдаймын және Қазақстан халқы 
бірауыздан қазіргі Президентке, нәтижесінде 
экономикалық тиімділікті, қоғамдық-саяси, 
әлеуметтік курсты, елімізде бейбітшілік пен 
тұрақтылықты сақтауға дауыс береді,- деді 
Д.З. Бралинов. 

Катонқарағай ауылдық округінің әкімі 
А. Балтабаев пен аудандық орталық 
аурухананың бас дәрігері С. Байгереева  
да өз сөздерінде Қазақстан халқы Ассам-
блеясы Кеңесінің бастамасын қолдады. 
А. Балтабаев елімізде сабақтастық пен 
тұрақтылық сақталуы тиіс деп атап өтті. 

-«Нұр Отан» партиясының мүшесі ретінде 
ҚХА Кеңесінің бастамасын қолдау туралы 
Саяси Кеңес Бюросының саяси өтінішін 
қолдаймын. Н.Ә. Назарбаев басшылық 
ететін біздің партиямыз елімізде ең ірі және 
ең қуатты саяси күш болып есептеледі. Бұл 
– еліміздің азаматтарының сенімділік  ман-

даты осы партияға берілгендігін білдіреді. 
Біздің үміткеріміз, біздің Көшбасшымыз – 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев,- деді ол. 

С. Байгереева сөз сөйлегендерді қолдай 

отырып, Ел Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
денсаулық сақтау саласын дамытуға 
зор маңыз беріп, ерекше көңіл бөліп 
отырғандығын атап өтті. Осының мыса-
лы ретінде, біздің көз алдымызда болып 
жатқан оңды өзгерістерді атап өтуге бола-
ды. Катонқарағай, Аққайнар ауылдарында 
заманауи аурухана мен амбулатория са-
лынды. Алтынбел ауылында отбасылық 
дәрігерлік амбулатория салынуда. Жыл 
сайын медицина мекемелеріне күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізіліп, олардың 
материалдық-техникалық базалары 
жақсара түсуде. 

Тек соңғы уақытта ғана «Жедел жәрдем» 
автомобильдер паркі жеті бірлік жаңа 
техникамен толықтырылды. Жыл сай-
ын тұрғындар арасында сырқаттар  саны 
азая түсуде. Ұлт денсаулығын жақсартуға 
арналған Президент курсы, «Саламатты 
Қазақстан»  мемлекеттік бағдарламасы 
медқызметкерлер үшін қызметіміздегі ба-
сты бағыт болып саналады. Ауданның 
денсаулық сақтау саласы мерзімінен 
бұрын Президент сайлау туралы бастама-
ны толық қолдайды. Біз ұлт Көшбасшысын 
қолдаймыз,- деді АОА бас дәрігері. 

Кезектен тыс XIV аудандық пар-
тия конференциясы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының бастамасы мен «Нұр 
Отан» партиясы Саяси Кеңесі Бюросының 
өтінішін қолдау бойынша барлық партия 
мүшелерінің атынан жасалған үндеуін 
бірауыздан бекітті. 

Жомарт Жақыпов.
сурет автордікі. 

Сенат Мемлекет 
басшысынан 

Президент сайла-
уын тағайындауды 

сұрады
Бүгін Парламент Сенатының 

жалпы отырысында палата 
депутаттары Қазақстан халқы 
Ассамблеясы кеңесінің кезек-
тен тыс президент сайлауын 
өткізу туралы ұсынысын қарап, 
Президент Н. Назарбаевқа 
Үндеу жолдады. Бұл туралы 
«ҚазАқпарат» хабарлады.

«Құрметті Нұрсұлтан 
Әбішұлы! Парламент Сенаты 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
кеңесінің кезектен тыс Пре-
зидент сайлауын өткізу тура-
лы бастамасын толығымен 
қолдайды. Уақыттың өзі талап 
етіп отырған бастама барша 
халықтың қызу қолдауына ие 
болды, қазақстандық қоғамда 
оң пікірлер қалыптастырды. 
Халықаралық шиеленістің 
артып отырған жағдайында 
жаһандық экономика-
да дағдарыс құбылыстары 
күшейе түскен уақытта ішкі са-
яси тұрақтылықты қамтамасыз 
ету, Сіз айқындаған әлемнің 
озық отыз елінің қатарына енуді 
мақсат ететін «Қазақстан-2050» 
ұзақмерзімді стратегиясын, 
Мәңгілік Ел тұжырымдамасын, 
«Нұрлы жол» бағдарламасын 
жүзеге асыруға жағымды аху-
ал қалыптастыру қажет.

Сіздің дана әрі күшті 
к ө ш б а с ш ы л ы ғ ы ң ы з б е н 
Қазақстан өзінің дамуы мен 
қалыптасуына қатысты барлық 
қиыншылықтарды лайықты 
еңсерді.

Тәуелсіздік жылда-
ры Сіздің саясатыңыздың 
нәтижесінде нарықтық эконо-
микасы дамыған, халықаралық 
қауымдастық алдында 
беделді, қуатты мемлекет 
қалыптасты. Сондықтан да, 
қазақстандықтар барлық 
жетістіктерді Сіздің атыңызбен 
байланыстырады», — деді 
палата атынан Үндеуді 
жариялаған Сенат төрағасы 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Бұдан бөлек, Үндеуде 
Қазақстанның өз дамуының 
жаңа сатысына аяқ басқаны 
айтылып, белгіленген рефор-
маларды одан әрі ілгерілетуге 
бағытталған Елбасы бағдарын 
табысты жүзеге асырудың 
сөзсіз шарты болып табыла-
тын тұрақтылықтың маңызы 
зор екеніне назар аударыла-
ды.

«Біз Парламент Сенатының 
депутаттары Президенттің ке-
зектен тыс сайлауын өткізу 
елімізде бейбітшілікті, бірлік 
пен келісімді нығайтуға ықпал 
ететіндігіне сенімдіміз. Аса 
құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, 
Сізден Қазақстан халқы Ас-
самблеясы Кеңесінің ба-
стамасын қолдап, кезектен 
тыс Президент сайлауын 
тағайындау туралы мәселені 
қарастыруыңызды сұраймыз», 
делінген Үндеуде.

Akorda.kz

ағымдағы жылдың 18 ақпанында аудандық Мәдениет үйінде «Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының кезектен тыс XIV конференциясы өткізілді. 



 
2 - бет 25.02.2015 жыл

Ұлы  Жеңістің  70  жылдығы  қарсаңында

Осыдан төрт жыл бұрын  
Катонқарағай ауданының ардақты 
ақсақалдарының бірі Қабдрашит Али-
пин  балаларымен,  немерелерімен, 
туған-туысқандарымен  өзінің  
тоқсанға келген жасын тойлағанда 
қазірде Алматы қаласында тұратын, 
қарулас досы, қазақтың белгілі ақыны 
Мұзафар Әлімбаев: 

«Қан майданда қарулас,
Батыр солдат, жалын жас.
Қабдрашит, қадірлі,
Қайырлы болсын 90 жас,
Жабырқамай 100-ге кел,
Өзіңдей дос табылмас»,-деп 

өлеңмен өз құттықтауын жазып 
жіберген екен. Оны көп алдын-
да майдангер ағамыздың тағы бір 
қандыкөйлек досы, Социалистік Еңбек 
Ері Бошай Кітапбаев әкеліп, оқып бер-
ген болатын. Үш майдангердің арасын 
бір жарым мың километр жер ғана 
емес, бейбіт аспан астындағы жетпіс 
жыл бөліп жатқанымен бүгінгі күнге 
дейін мәңгілік достар еткен майдан 
даласы еді. Қимылы азайып, жүріп-
тұруы қиындағанымен Қабдрашит 
ағамыздың ойы сергек, есте сақтау 
қабілеті де әлі онша кеміген жоқ. 
Көзілдірігін киіп алып мерзімдік ба-
сылымдарды жібермей оқиды, әдеби 
кітаптар да майдангердің өмірбойғы 
серігі. Оқығандарының өз көңіліне 
жаққан тұстарын жеке дәптеріне 
көшіріп жазып та алады, күнделік 
жазуға да уақытын бөледі.Соңғы 
уақытта өзі оқыған Қадыр Мырза-
Әлі, Несіпбек Аитов сияқты көрінекті 
ақындарымыздың шығармаларынан, 
орыс жазушысы Г. Серебрякованың  
«Қара құйын» кітабынан зор әсер 
алғанын айтады. 

Алайда ол өзінің майдандағы 
жорықтары жайлы айтуға онша 
құлықсыз. Кезінде аудандық газет-
те істеген қарт журналист болса да 
осы уақытқа дейін қан майданда қан 
кешкен кездерін еске алып естелік 
жазған, не біреуге барып «мен Мос 
кваны қорғаған майдангермін» деп 
кеуде қағып көрген емес. Өткен 
ғасырдың жетпісінші жылдарының 
басында жергілікті журналист К. Дроз-
довская ғана ол туралы  шағын бір су-
реттеме жазған болатын. Шын жүйрік 
бойын жасырып жүретіндігі сияқты елі 
үшін туған, байсалды адамдардың 
өте қарапайым болатыны осы 
Қабдрашит ағаның өмірбаянынан 
көрініп тұр. Әйтпесе Қ. Алипиннің 
Отан қорғаудағы ерліктері, бейбіт 
өмірдегі қажырлы еңбектері аз емес. 
Және оларды  жетпіс, жүз жыл өтседе 
кейінгі ұрпаққа үлгі етіп ұсынсақ та 
кеш емес. Ендеше... 

 Соғыс басталған жылы желтоқсанда 
ол Катонқарағайдан Бошай Кітапбаев, 
Қапаш Сүлейменов, Мұхтар 
Қасымханов, Кәкім Жақыповтармен  
бірге армия қатарына шақырылып 
жұптары жазылмаған күйде Ақтөбеге 
келеді. Осы жерде олар Қазақстанда 
жасақталған 101-ші қазақ ұлттық 
атқыштар  бригадасының  
минометшілер дивизиясының 
құрамында соғыс өнеріне жаттығады. 
Алдымен Ақтөбе, Батыс Қазақстан, 
Қызылорда облыстарынан әскерге 
шақырылған жауынгерлерден 
жасақталған  бұл бригада  Алматы,  
Шымкент,  Семей облыстарының 
солдаттарымен де толықтырылып 
ондағы адам саны 3815 адамға 
жеткізіледі. Кеңестер Одағының Бас 
Қолбасшысымен қабылданған «1943 
жылдың 1-қаңтарына дейін  Ржев-
Сычев-Оленино-Белый аймағындағы 
дұшпан күші жойылсын» деген   ар-
найы директиваны орындау үшін 
құрылған құрамалардың ішінде  
қазақтың ұлттық  101-атқыштар бри-
гадасы  да  кіреді.

-Ақтөбенің қысы суық, жазы өте 
ыстық болады екен,-дейді Қабдрашит 
аға. Алтайдың, қоңырсалқын климат 
жағдайына үйренген бізге әскери 
дайындықтан гөрі батыстың ауа-рай-
ына төзу  өте қиын тиді. Арамызда ми 
қайнататын ыстықты көтере алмай 
құлап қалғандар да болды. Екі-үш 
ай соғыс өнеріне жаттыққанымызда 
минометті қойып пулеметтің де 
қандай болатынын көзбен көргеніміз 
жоқ. Себебі біреу бізге опасыздықпен 
шабуыл жасайды деп ойламаған, 
ешкімнен сезіктенбеген Кеңестер 
Одағында соғыстың алғашқы жылда-
рында Қызыл Армияда қару жетіспеді. 
Сондықтан біз  минометтің стволына 
ұқсатып, нобайлап жонылған ағашпен 
жаттықтық. Көзің көріп, қолмен 
ұстамаған соң минометті оқтау, көздеп 
ату өте қиын болып көрінген. Әскери 
дайындық аяқталуға аз күн қалғанда 
120 милиметрлік  зеңбіректі әкеліп 

көрсеткенде оп-оңай меңгеріп кеттік. 
Айтпақшы, Ақтөбедегі жаттығу поли-
гонында даңқты қолбасшы Вороши-
ловты алғаш рет көрдім. Москвадан  
ұшақпен Ақтөбеге ұшып келген ол 
біздің дайындығымызды байқап көрді 
де тағы да біраз уақытқа ұзартуға 
кеңес беріп кетті.

1942 жылдың тамыз айында 
Ақтөбеден шыққан поезд эшалон-
дарына тиелген 101- атқыштар 
бригадасының минометшілер  ди-
визиясы күндіз жасырынып, түнде 
ғана  жүріп отырып, Москва түбіне 
келеді. Осы жерде  бір ай уақыт соғыс 
өнеріне жаттықтырылып, қарашада 
соғысқа кіреді. Жаппай шабуылға 
шыққан жаяу әскерлерді қолдаған 
минометшілер жау бекінісіне оқ 
жаудырады. Қабдрашит Алипин 
алғашында төртінші одан кейін бірінші 
батареяның оқтаушысы, Сүлейменов-
байланысшы, Қасымханов 
дивизияның барлаушысы болып 
жауға қарсы тұрады. Сташкова де-
ревнясы үшін болған қиянкескі ұрыста 
талай қазақстандық  жауынгерлер 
қаза табады. Алайда олар бір адым 
да шегінбейді. Қазақ ұлттық атқыштар 
бригадасының минометшілері осы-
лайша алғашқы сынақтан өтіп, 
өздерінің ержүректілігін, Отанға 
шынымен берілгендігін  жау оғына 
кеуделерін тосып дәлелдейді. Ұрыс 
толас тапқан кезде командирдің   са-
яси бөлім жөніндегі орынбасары 
Өмірзақ Махамбетов  Қ. Алипинге 
келіп:

-Мен сені Ақтөбеден бері сынап 
келемін. Бұл соғыс жағдайында 
аз уақыт емес. Сен батыл да адал 
жауынгерсің. Партия қатарына өт,-
деп ұсыныс жасайды. –Бұған Қ. Али-
пин қуана келіседі. Өйткені, партия 
қатарында болу-бір жағынан үлкен 
абырой  болса, екіншіден сол кезде 
алдағы өмірге де керек еді.

Уақыт өте келе Қ. Алипиннің ізімен, 
қалған төрт  катонқарағайлық жа-
уынгерлерде өз өтініштерін жазып 
коммунист болады. Б. Кітапбаевқа 
партиялық кепілдемені Қабдрашит аға 
береді. Майдан даласында алған осы 
қызыл билет соғыстан кейінгі  жылдар-
да қызметте өсуге, әсіресе Бошакең 
үшін жақсы жолбасшы болғаны да 
рас. 1942 жылдың қысында соғыс ба-
рысында түбірлі өзгеріс болып, Қызыл 
Армия біртіндеп күш ала бастайды. 
Москва түбінде қатты қарсылыққа 
тап болып, соққы жеген немістердің 
алғашқыдай емес беттері қайтып, ша-
булды азайтып, көбірек қорғанысқа 
көшеді. Мәскеудің ызғарлы қысы да 
немістерге оңай тимейді. Жаудың 
осы осал тұсын байқаған  кеңес 
әскерлерінің қолбасшылары  жау 
шебіне шабуылдауды жиілетіп, 
қарсыластарын кері ығыстырады. Осы 
жойқын соғыстар мен қантөгістердің 
ішінде Беларусия майданының 
құрамындағы катонқарағайлық до-
стармен бірге Мұзафар Әлімбаев 
та болады. Осы бетпен қарулас до-
стар Калининградты, Ленинградты, 
Прибалтика респуликалары мен Бе-
ларусияны жаудан азат етеді. Лат-
вияны  жаудан тазарту кезінде аға 
сержант Мұқтархан Қасымханов бір 
бума гранатамен жаудың «Тигр» 
атты танкісінің астына түсіп, көзсіз 
ерлік жасайды. Мұқтарханның осы 
ерлігі Кеңес Одағының Батыры 
атағына ұсынылып, дәл сол кезде 
101-бригаданың таратылуына байла-
нысты жерлесіміздің ерлігі де атағы 
да аяқсыз қалып қояды. 

  «Қырық жыл қырғын болса да ажал-
ды өледі».Жан алысып, жан беріскен 
қиянкескі ұрыстардан жандары аман 
қалғаны болмаса жау оғы  Қабдрашит 
ағаны да аяған жоқ. Алғаш рет 1943 
жылдың жазында жауырын тұсынан 
снаряд жарқыншағымен жараланып 
дала госпиталіне түсті.

- Жауды Смоленск жерінен қуып 
шығып  аздап дамыл тапқанбыз,-деп 
еске алады майдангер.-Тамыздың 
тамылжыған жаймашуақ күндерінің 
бірі болатын.Қолыма қаруымды алып 
күзетке тұрғанмын.  Ойламаған жер-
ден жау самолеттері көрінді. Бұлар 
немістердің барлаушы самолеттері 
екендігін  сезіп тұрмын. Олардың 
біздің шебімізді аспаннан барлап, 
қай тұсқа оқ жаудыру керек екендігін 
хабарлап жүргені анық еді. Көп 
ұзамай-ақ, жау атқылай бастады. 
Ысқырып келіп жарылған бір сна-
ряд түскен жерінің ойран-топырын 
шығарып кетті. Екіншісі минометтерді   
сүйрейтін аттардың атқорасына  
түсіп жермен- жексен етті. Атыс 
күшейе түсті. Оқтан қорғанайын деп 
немістерден тартып алған терең орға 
түсе бергенімде жауырыным ысып 
кетті. Жарықшақ тиген екен. Дереу 
мені госпитальға жеткізді.Онда бес 
жарым айдай емделіп,  басқа әскери 
бөлімде қайтадан қолыма қару ал-
дым. Сөйтіп, Катонқарағайдан бірге 
майданға аттанған достарымнан көз 
жазып қалдым. Сол жылы Бошайда 
бір аяғынан айрылып, ауыр халде  
госпитальға түсіпті.

Беларусияның ауа райы  алдамшы. 
Сол 1944 жылы оның ормандары-
на көктем ерте келіп, ақпан айында 
қар көбесі сөгіле бастады. Қ. Алипин  
сапында жүрген шаңғышылар ба-
тальоны шаңғыларын тастап, жаяу 
әскерге айналды. Кері шегінген жауды 
атқыштар дивизиясы өкшелеп   келе 
жатыр. Қызыл Армиядан жүректері 
шайлыққанымен жаудың әлі берісер 
түрлері жоқ. Әр сүйем қарыс жер үшін  
қарсылық көбейіп, адам мен техника 
шығыны арта түсуде. Қ. Алипиндер 
ұрыс сала отырып, немістердің кезекті 
бекінісін тартып алады. Алда әліде көп 
бекіністер бар.  Пулеметін  ұзыннан 
ұзақ етіп қазылған  траншеялардың 
ыңғайлы бір жеріне орналастырған Қ. 
Алипин де қаруластарымен бірге тағы 
бір қатты шешуші ұрысқа әзірленді. 
Командирлерінің берген бірыңғай ко-
мандасымен жауынгерлер немістерге 
оқ жаудырып, гранаталарды да 
лақтырып жатты. Қарсылас жақта 
қарап қалмады. Сол күні түн жарық 
болды, траншеяларға мықтап бекінген 
кеңес жауынгерлері  таңертеңгі негізгі 
шабулды күтіп, түні бойы көздерін 
ілдірмеді. Күткендеріндей-ақ, таң сыз 
бере, біздің «Катюшалар» сарнап қоя 
береді. Жау-жақтың астаң-кестеңі 
шықты. Қаруластарын Қабдрашит 
аға да пулеметпен қолдап, жаудың 
басын көтертпеді.Мұндай  ұрыста екі 
жақ ең алдымен пулеметшінің көзін 
жоюға тырысады. Өз позициясын-
да пулеметшілерді аңдып отырған 
жау мергені Қабдрашит Алипиннің 
пулеметінің қай жерде орналасқанын 
сезіп қалып, оның көздеушісін 
нысанаға алады. Алғашқы оқ қарудың 
қалқаншасына келіп соғылды да 
екіншісі мойнына келіп тиеді. Жауға 
деген кегі тұтанған пулеметші Қ. Али-
пин жарақатына қарамай атыса берді. 
Осы ұрыста жерлесіміз  ефрейтор  Қ. 
Алипин  «Ерлігі үшін» медалімен ма-
рапатталды.

Соғыстың соңғы жылдарын-
да  76- миллиметрлік зеңбіректің 
көздеушісі болып жаумен арпалысты. 
Бұл қаруды меңгерудеде ол өзінің 
жеттіктігін, ержүректілігін көрсете 
білді. Қ. Алипин  Ұлы Жеңіс Күнін 
Ленинград майданының құрамында,  
Беларусия жерінде қарсы алды. 
Майданнан 1946 жылы жаз айын-
да туған жеріне   қайтып оралған Қ. 
Алипин  бейбіт өмірдегі еңбек жолын 
аудандық газетте бастайды. Небәрі 
екі ақ қызметкерден: редактор мен 
жауапты хатшыдан тұратын газет 
жұмысын редакцияда  күндіз-түні  
қонаға  жатып,  төрт жыл  істейді. 
1950 жылы ауданның жолдамасы-
мен Зайсан қаласындағы мұғалімдер 
даярлайтын училищеге оқуға барып, 
оны бітіргеннен соң, Чернова, Язевка, 
Қабырға ауылдарындағы мектептер-
де  сабақ береді. Зейнеткерлікке  1982 
жылы Қабырға бастауыш мектебінен 
шығады .

Өр кеудесі «Отан соғысы» ордені 
мен көптеген медальдарға толы 
қарт майдангер, ардагер ұстаз 
Қ. Алипин бұл күндері балалары 
мен немерелерінің, шөберелерінің 
мейіріміне бөленіп, туған-
туысқандары мен ауылдастарының 
арасында бақытты, баянды күндерді 
кешіп отыр. 

                    Жәнібек Қызыр.
                               Сурет автордікі. 

   101-АТҚЫШТАР БРИГАДАСЫНЫҢ  
ЖАУЫНГЕРІ  

Адам жас 
кезінде көп 
нәрсені ескере 
бермейді екен. 
Енді ойлап отыр-
сам сондағы 
немқұрайлықтың 
салдарынан көп 
қ а з ы н а м ы з д ы 
ж о ғ а л т ы п , 
қ о л ы м ы з д а н 
кетіріп алып-
пыз. Мұны ай-
тып отырғаным 
міне, Ұлы Отан 
с о ғ ы с ы н д а ғ ы 
Жеңістің 70 
жылдығы да келіп 
қалды. Сол Жеңіс 

күнін майдан даласында қан төккендердің қатарында 
менің әкем Төтеке Әбілғаязов та болды. Соны біле, 
жүрегіне 2-3 сантиметр ғана жетпей, кеудесін тесіп 
өткен жау оғының ізін көре тұра, оның қай жерде, қай 
майданда соғысқанын да сұрамаппын. Ол кезде ауы-
лымызда да ауданымызда да майдангерлер баршылық 
болатын. Сондықтан да болар, ол бізге  қатардағы 
ауыл тұрғындарының бірі болып көрінетін. Әкем 43 
жасында Қабырға ауылынан ең алғашқылардың 
бірі болып Отан қорғауға шақырылыпты. Қазіргі кез-
де көзі тірі майдангер, соғысқа дейін Қиынжыра 
ауылдық кеңесінде хатшылық қызметте болған Сіләм 
Тойғанбаев ақсақалдың айтуы бойынша  соғыстың 
екінші күні   Бошай Кітапбаевтың әкесі Кітапбай 
Әкімбаев және менің әкемді бүкіл ел болып, майданға 
шығарып салыпты. Әкем хат танымайтын еді, бірақ 
орысшаға судай болмаса да, ауызекі тілді білетін.  
Кейде өзі құралыптастар жинала қалғанда  атты әскер 
батальонының  құрамында алғаш рет соғысқа кіргенін, 
жау танкісіне қарсы қылыш алып, қарсы шауып, та-
лай  қаруластарының мерт болғанын айтып отыра-
тын. Содан кейін  әкемнің әңгімелерінен құлағымда 
қалғаны - Харьков, Псков қалаларының аттары. Қазір 
осы қалаларды жаудан қайтарып алуға қатысқан ғой 
деп жорамалдаймын.Өзім туған ауылда орыс ұлты 
жоқ. Алғаш рет Иван деген орыс есімін де мен әкемнің 
аузынан естідім. Кеудесіне оқ тиіп қансырап жатқан 
оны Иван есімді орыс жігіті  майдан даласынан алып 
шығып, санчастьқа тапсырса керек.

Әскери қызметке денсаулығы келмейтін әкемді 
әскери комиссия 1944 жылы үйге қайтарыпты.Мұнда 
да оны жеңіл өмір күтіп тұрмаған екен. Біздің анамызға 
дейін алған әйелінен туған үш бала: Сағила әпкеміз бен 
Әнуарбек, Қабдуәли деген ағаларымыз өз қолдарымен 
аналарынан айрылып, туысқандарымызды жағалап 
күнелтіп жүріпті. Сол кезде балаларының ең үлкені 
Сағила 11-ақ жаста екен. Ауыр науқастан  қайтыс 
болған аналарын осы үш бала  зиратқа апарып, өлдім-
талдым деп жүріп топырақпен бетін жасырған екен.

 Өзі мүгедек, артында ер жетпеген үш баласы бар 
әкеме үй болып отыру қиынға соғады. Сол кезде ол ба-
лаларымен ақылдаса жүріп, өзіне лайық жар таңдайды. 
Ақыры барлығының таңдауы  анам Мағышқа түседі. Ол 
бұл кезде  алғаш қосылған қосағы-ері қайтыс болып, 
Өрнектен Қабырғаға қайтып келіп, егіс бригадасын-
да тракторшы болып  жүрсе керек. Шешеме таңдауы 
түскен әкем өзі сұранып, оған тіркеуші болып жұмысқа 
барады. Ақыры екеуі тіл табысып, көңіл жарастырып 
үйленген екен.

Қара танымайтын әкемнің кейбір істерін анамыз  
әңгіме етіп күліп отыратын.

- Бұрандаларды бұрайтын кілттің номерін оқи 
алмағандықтан, Төтеке үшін олардың әрқайсына 
әртүсті шүберек байлап қоятынмын,-дейтін анам. –
Алғашқы кезде сол түс бойынша ол маған кілттерді 
тауып әкеліп беріп тұрды. Кейінірек кілттерді, 
бұрандамаларды өзі-ақ танитын болды.

Қиын жылдарда, қиын жағдайда отау құрған ата-
анам отыз алты жыл тату-тәтті өмір сүріп, жеті баланы 
өмірге әкеліп, өсіріп жеткізді. Ата-анамның арқасында 
мен де ешнәрседен кемдік көрмей ер жеттім, жоғары 
білім алдым. Семейдің зооветеринарлық институтын 
бітіргеннен кейін ауданға келіп, өз мамандығым бойын-
ша қызмет істедім де, аудандық комсомол комитетіне 
қызметке шақырылып, екінші хатшы болдым. Сол 
жылдарда  халықаралық жағдай күрделеніп  кетті де, 
Кеңес үкіметі Ауғанстанға әскер кіргізді. Сол кездегі 
саясатпен мен сияқты азаматтарды әскер қатарына 
шақырып, Әзербайжанда саяси жетекшілер даярла-
ды. Әне-міне Ауғанстанға жөнелтеді деп дайындалып 
жүрген кезімізде, бізге белгісіз себептермен жоспар 
күрт өзгерді. Мен ол кезде Сумгаит қаласында жеке 
автомобиль ботальоны командирінің саяси жетекшісі 
болып жүргенмін. Бұл жерде тағы бір айта кетерлік 
жайт, саяси жетекшілерді даярлайтын үш айлық курста 
жүрген кезімде өзім сияқты бір топ әскерилерді Харь-
ков қаласына экскурсияға апарды. Онда бізді қанды 
соғыс болған жерлерді аралап, ескерткішке қойылған 
танктің алдында бәріміз суретке түстік. Сонда ғана 
мен бұдан қырық үш жыл бұрын әкем жүрген  жолмен 
жүріп өткенімді сезініп, жеңімпаз майдангердің бала-
сымын деген мақтаныш сезімін жүрегіме ұялаттым.

 Амал не, ол кезде әкем Төтеке бұл дүниеде жоқ еді, 
үш жыл бұрын 81 жасында өмірден қайтып кеткен бо-
латын...

                                          Мұхамедуәли Әбілғаязов.
Суретте Т. Әбілғаязов.

ӘКЕМ ЖҮРІП 
ӨТКЕН МАЙДАН 

ЖОЛЫМЕН
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Бар жақсы - балаларға

«2020 жылға қарай 
қалалық, сол секілді 
ауылдық жерлердегі 
барлық балалар мектеп 
жасына дейінгі тәрбие 
беру және оқытумен 
қамтылатын болады. Бізде 
мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестігінің  зор 
әлеуеті бар. Жекеменшік 
отбасылық балабақшалар 
мен шағын орталықтар - 
бұл мемлекеттік мекеме-
лерге балама.

Н.Ә. Назарбаев. 
 

Қазіргі таңда О. Бөкей 
атындағы Белқарағай ор-
та мектебінің жанынан  
шағын орталық ашылып, 
төрт жылдан бері жұмыс 
істеуде. Бұл  орталық ау-
дан әкімдігінің қолдауымен 
және мектеп директоры  
Тоқтарғазы Жайлыбаевтың 
басшылығымен қолға алы-
нып, 2008 жылы жарты 
күндік болып ашылып жұмыс 
істеп, 2011 жылы толық 
күндікке ауысты. Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың тікелей 
басшылығымен дүниеге кел-
ген «Балапан» бағдарламасы 
аясында шағын орталыққа 
бүлдіршіндер тәрбиесіне 
қажетті құрал-жабдықтар, 
жиһаздар, оқулықтар әкелінді. 
Ал өткен жылы мектеп 
ғимараты күрделі жөндеуден 

өткізілді. Соның ішінде 
шағын орталық жұмысына 
қосымша бөлмелер бөлініп, 
оларға жылыланған еден са-
лынып, тазалық бөлмесіне  
су тартылып, септик орна-
тылды. Қолайлы жағдайлар 
жасалғанның  арқасында 
бүлдіршіндер де балабақшаға 
зор ынтамен келетіндігі көрініп 
тұр.

Аз уақыт ішінде жақсы 
жетістіктерімен көзге түсіп, 
еселі еңбектің арқасында  
еліміздің болашағы - 
бүлдіршіндерімізді тәрбиеге 
баулып, тәй-тәй басқан 
сәбиден мектепалды  даярлық 
топқа дейін қамтитын шағын 
орталық ата-аналар мен 
сәбилер қуанышына айналды. 

Еліміздің ертеңгі бола-
шағы-бүгінгі өсіп келе жат-қан 
жас ұрпақ тәрбиесіне жауап-
кершілікпен қарап, өзіндік 
үлесін қосып келе жатқан 
тәрбие орталығында  үш 
адам еңбекпен қамтылған.
Тәрбиешілер құрамы жо-
ғары білімді, өз істерін 
тиянақтылықпен атқара білетін 
Күлзипа Толықбаева, Ләззат 
Құнанбаева және тәрбиешінің 
көмекшісі Шынар Саинова 
сынды жандардан тұрады. 
Бала ағзасының дұрыс дамып, 
қажетті дәрумендерді барын-
ша көбірек сіңіру барысында 
тамақтың сапасын қажетті 
дәмдермен толықтырылуын, 

бала ағзасына қажетті 
витаминдердің жеткілікті 
болуын мектеп медбикесі 
Гүлмайра Нұрсейтова үнемі 
бақылап отырады. 

- Бізде  20 бала тәрбие-
ленуде. Орталық жұмысы 
жүйелі түрде жоспарла-
нып, жолға қойылған. Жыл 
бойы ертеңгіліктер, тренинг-
тер, спорттық сайыстар өз 
уақытында өткізіліп отырады. 

Балабақшаға бару – бала-
лардың болашағы үшін өте 
маңызды. Мұны, көп ешкіммен 
ойнамай, үйде өскен баланың 
мінезі тұйық, ауырлау бола-
тыны мен көпшілік арасында 
өскен баланың қай ортада бол-
масын, өз ойын анық жеткізе 
алатынынан-ақ, байқауға 
болады. Шағын орталық 
негізінен бүлдіршіндермен 
«Зерек бала» және 
«Қарлығаш» бағдарламалары 
бойынша жұмыс атқарады. 
Бүгінгі күні біз қабылданған 
балалармен түрлі тақырыпқа 
құрылған жұмыс жоспа-
рын жасап, алдымызға 
келген бөбектердің жас 
ерекшеліктеріне сай ән айтып, 
ойын ойнатып, өлең жатта-
тып тіл дамыту жұмыстарына 
жете назар аударамыз. Түрлі 
қызықты шағын ертегілер 
оқып, олардың кейіпкерлерін 
рөлге бөліп ойнатуға баули-
мыз. 

Тіл дамыту сабағын 

сергіту жаттығуларымен 
ұштастырамыз. Сергіту 
жаттығулары бір жағынан бала 
тілін дамытса, екінші жағынан 
шаршаған балалардың дем 
алуына ықпал етеді. Соны-
мен қатар, сандар әлеміне 
саяхат жасап, ауызша зат-
тарды санауға үйретеміз, сол 
заттардың түсін ажыратуға, 
пішінін білуге, онға дейін 
санауға жаттықтырамыз.

Әдеп сабағында бүлдір-
шіндерді үлкенді сыйлауға, 
өздерін дұрыс ұстауға, 
ұстаздармен, ата-анала-
рымен, тәрбиешілермен 
сәлемдесуге, дастархан ба-
сында дұрыс отыру, жеке 
гигиеналық ережелерді 
сақтауға үйретеміз. 

Сонымен қатар, ата-ана-
лармен тығыз байланыс 

орнатылған. Олар әрдайым 
мерекелік шараларға 
және ертеңгіліктерге бел-
сене қатысады, - дейді 
К.Толықбаева.

Жас ұрпақты білім  нә-
рімен сусындатып,өмірге 
қабілеттілігін арттыруда еңбек 
етіп жүрген тәрбиешілердің 
еңбегі ұшан теңіз. Олардың 
жұмысы ата-аналар көңілінен 
шығып, алғысқа бөленуде. 

«Ел болам десең, бесігіңді 
түзе!» - деп заманымыздың 
заңғар жазушысы Мұхтар 
Әуезов атамыз айтқандай, 
«тәрбие басын тал бесіктен» 
бастап отырған О. Бөкей 
атындағы Белқарағай орта 
мектебінің ұжымына  сәттілік 
тілейміз.

Жанар Қасымханова.
Сурет автордікі.

Орны бөлек орталық 

(Жалғасы газеттің келесі санында)

Қазақ хандығы
…одан соң 

інілер қаған 
болды

Қазақ мемлекетінің 
бұдан кейінгі төрт 

ғасырлық шежіресінде халқымыздың қасиетін артты-
рып, іргелі елдігін өрістетуге ұйытқы болған ірі тарихи 
тұлғаларымыз: Қасым хан, Хақ-Назар хан, Тәуекел 
хан, Еңсегей бойлы ер Есім хан, Салқам Жәңгір хан, 
Әз-Тәуке хан, Абылай хан, көкжал Кенесары хан 
газетіміздің алдыңғы нөмірінде сөз еткен Әз-Жәнібек 
ханның тікелей ұрпақтары болып келеді.

Атамекенінде азаттық туын көтеріп, дербес іргелі 
хандық құрған қазақ халқының талайым тағдыр алға 
тартқан тар жол, тайғақ кешулері осымен тәмам бола 
қалған жоқ. Тәуелсіз жас мемлекеттің бітіспес қас 
дұшпанына айналып, кек қуған Әбілхайыр ханның 
немересі Мұхаммед Шайбанимен жұлқыласқан соғыс 
отыз жылдан астам уақытқа созылды. Бұл қанкешу 
шайқастарКерей ханның ұлы Бұрындық ханның (1480-
1511) тұсында аса шиеленіскен сипат алды.

Әз-Жәнібек хан қайтыс болғаннан кейін Қазақ 
хандығының билігі Керей ханның ұлы Бұрындықтың 
иелігіне көшеді. Бұл – 1480 жылдың шамасы болатын. 
Кешегі Көк Орда ұлысында, Дешті Қыпшақ даласында 
азаттық күресін бастап, Тәуелсіздік туын тіккен Қазақ 
хандығы осы ширек ғасыр уақытта төрт тағанына нық 
тұрып, төңірегіндегі елдерді санасуға мәжбүр еткен 
іргелі мемлекет ретінде қалыптасып алды. Ақылына 
іскерлігі сай Әз-Жәнібек өзі дара хандық құрған жеті жыл 
ішінде мемлекеттің құрылымын, басқару және заңдық 
жүйесін, әскери тәртібін жасап, берік орнықтырып кетті.

Қазақ хандығының алғашқы басқару жүйесінен 
кейінгі кезеңдеріне дейін жалғасқан озық үрдіс алғаш 
осы Әз-Жәнібек қалдырған заңдарда нақты көрініс 
тапса керек. Оның ішінде ерекше көңіл аударарлығы 
– хандық биліктің әкеден балаға емес, ағадан ініге 
көшуі. Ол – ағайын арасындағы алауыздықты бол-
дырмай, туыстықты берік жалғастыруға, інінің ағаны, 
кішінің үлкенді құрмет тұтуына негізделген ұлттық 
дәстүрді нығайтуға бағытталған көрегендік саясат еді. 
Ол – сонау Түрік қағанаты кезеңінен ұлттық қанымызға 
сіңген ізгілікті үрдістің лайықты жалғасы болатын. 
Оған көнедегі VIII ғасырдан бізге жеткен Білге-қаған 
ескерткішіндегі «Әуелі әкелер қаған болды, одан соң 
інілері қаған болды, содан кейін балалары қаған бол-
ды» деген қасиетті шежіре жазулары айқын дәлел.

Төрт ғасыр бойы дәуірлеген Қазақ хандығының 
алғашқы «алтын ғасыры» тарихында осы бір ұлағатты 
үрдісті барынша бұлжытпай ұстауға күш салынғаны 
анық байқалады. Әз-Жәнібектің өзінен туған Махмұт, 
Еренші, Әдік, Қасым, Жаныш, Таныш сияқты ел ішінде 
естілігімен де, ерлігімен де аттары шыққан, өңкей сырт-
тан тоғыз ұлы бола тұра, хан тағының аға баласы – 
Керейдің ұлы Бұрындыққа берілуінен де осы бабалар 
дәстүрін жаңа мемлекеттің заңдарында орнықтырып, 
ұрпаққа ұлағат етіп қалдыру мақсатынан туған ізгілікті 
үрдістің нақты жалғасын көреміз. Данагөй әкенің па-
расатты өнегесіне сөзсіз бағынған тоғыз сұлтан ата 
дәстүрін берік орнықтырып, қазақ елінің мерейін асыр-

ды. Олардың ешқайсысы Бұрындық ханның алдында 
тексіздік танытпады. Тіпті, сол кездің өзінде айбары 
асқан, «тақсыз хан» атанған Қасым сұлтанның өзі де 
Бұрындық ханға қарсы келмеді. Осы ұлағаты зор озық 
дәстүрді сол заманның тарихшылары да: «Бір кезде өз 
әкесі Жәнібек Керей ханның билігіне бас ұрғаны сияқты, 
Қасым да Бұрындық ханды ұлық тұтты», – деп ерекше 
мән бере жазған.

Бұрындық хан билік құрған кезеңде Қазақ хандығы 
ата жауларының үздіксіз жүргізген басқыншылық 
соғыстарына күйрете соққы бере отырып, ел іргесін 
де кеңейте түсті. Қазақ хандығы Көк орданың байырғы 
астанасы Сығанақ қаласымен бірге Сырдарияның 
жағасындағы страте¬гиялық маңызы зор Созақ, Са-
уран, Аркөк, Үзкент, Аққорған сияқты қалалары мен 
шұрайлы аймақтарын өзіне қаратты. Сонымен бірге, 
қасиетті Түркістан, атақты Сайрам, ежелгі Отырар 

қалалары дұшпандардың көз құртын жеген қазақ 
мемлекетінің иелігі еді.

Сырдария бойындағы бай қалаларды жаулап алу 
жолында бітіспес қанды шайқастар жүргізген Қазақ 
Ордасының қас жауы – Мұхаммед Шайбани болды. Сол 
сияқты Әмір Темір әулетінен шыққан Әмір Мұхаммед 
Мәзит Тархан хан мен Моғолстан билеушісі Жүніс хан да 
қазақтардың стратегиялық маңызы зор бай қалаларын 
өздеріне қаратып алуды көкседі. Мұхаммед Шайбани 
Сырдың бойындағы қалаларды басып алу және ата-
сы Әбілхайырдың Дешті Қыпшақта құлаған үстемдігін 
қайта орнату үшін қазақтармен 30 жыл үздіксіз соғысты. 
Бұл соғыстарда ол бірде Әмір Темір әулеттеріне, бірде 
Ноғай одағына, бірде Моғолстан хандарына иек артты. 
Шайбани хан өзінің осы пиғылын қайткен күнде жүзеге 
асыру үшін Қазақ еліне төрт рет жойқын басқыншылық 
жорық жасады.

1509 жылы Мұхаммед Шайбани мұздай қаруланған 
100 мың әскермен қаңтардың қақаған қысында 
Сырдарияның мұзынан өтіп, Әз-Жәнібектің ұлы Жаныш 
сұл¬танның ұлысына шабуыл жасады. Қамсыз жатқан 
бейбіт елді қырып-жойып, Аркөк, Үзкент, Түркістан 
(Ясы) қалаларын басып алып, Жаныш сұлтанның 
қыстаулары Қарабдалға жетеді. Тосын жауға қарсы Жа-

ныш сұлтан бүкіл ұлысын көтереді. Сол кезде Жаныш 
сұлтан ұлысында барлығы 100 мыңдай халық бар екен, 
содан 30 мыңдай азамат атқа қонып, қанқұйлы жауға 
қарсы тұрыпты.

Күш тең емес еді. Бірақ Жаныш сұлтан бастаған 
қазақ әскері басқыншылармен шайқаста туған жердің 
әрбір қаласы мен қырат-қырқасы үшін бастарын 
бәйгеге тікті. Өздерінен үш-төрт есе көп жаумен жан-
таласа арпалысқан Жаныш сарбаздары Шайбани 
қосындарының қатарын селдіретіп-ақ тастады. Бірақ 
кенеттен соқтыққан көп жау дегенін жасады. Ұзақ 
қантөгіс шайқастан кейін қазақ әскері түгелдей майдан 
даласында қаза тапты. Жаныш сұлтанның жаужүрек 
баласы Ахмет те осы соғыста мерт болды.

Мұхаммед Шайбанидің жартылай қансыраған ыза-
лы әскері бейбіт жатқан қазақ халқын қырып-жойып, 
мыңдаған бала-шағасын құлдыққа, қыз-келіншектерін 
күңдікке алды. Жау қолына түс¬кен мал-мүлік те 
қисапсыз еді. Шайбани әскерінің құрамында болған, 
кейіннен “Михманнама и-Бұхара” атты аса құнды тари-
хи еңбек жазған тарихшы Фазлаллах ибн Рузбеханның 
айтуы бойынша, қазақтардың бала-шағалары мен 
жүктерін артып, көшіп жүре беретін “жылжымалы 
үйлерінің” (арба үстіне тігілген кигіз үйлі күймелер) 
өзінен он мыңнан астам үй олжа болған. Үйір-үйір 
жылқы, табын-табын түйе мен қой қолды болған.

Жеңіске желігіп, оңай олжаға құныққан Мұхаммед 
Шайбани Қазақ хандығын біржолата талқандап, ата 
кегін қайтару үшін 1510 жылы тағы қыс айында өзінің 
соңғы, төртінші жойқын жорығына шықты. Бұл жолы 
да Сырдарияны көктей өтіп, бейбіт қазақ қалалары 
мен ауылдарын қырып-жойып, әскерінің негізгі бөлігін 
Сарыарқаға аттандырады. Жаудың бір жыл бұрынғы 
басқыншылық жорығынан сабақ алған қазақ жұрты 
қамсыз емес еді. Жаужүрек қолбасшы Қасым сұлтан 
«жау қосындары қай қиырдан, қай мезгілде тиіседі» де-
гендей әскерін томаға-тұйық ұстап, Ұлытаудағы орда-
сында жатқан болатын. «Аттан!» деген алғашқы жаушы 
хабарынан кейін-ақ Мойынсыз Қасен батыр бастаған 
әскерінің алғашқы легін жауға қарсы аттандырады.

Жаужүрек баһадүр Мойынсыз Қасен жау қосындарын 
Кішітау маңында қарсы алады. Қазақ сарбаздары 
Мұхаммед Шайбанидің баласы Темір мен немересі 
Ұбайдолла сұлтандар бастаған басқыншылардың тас-
талқанын шығарды. Үрейленген жауды түре қуып, көп 
шығынға ұшыратты. Әскердің қалдығы Сыр бойындағы 
Көк Кесене бекінісінде жатқан Шайбани қосындарына 
келіп қосылады. Шайбани әскерінің басын құрап 
үлгергенше қазақтардың негізгі жасағын бастап, Қасым 
сұлтан басқыншыларды қоршауға алады. Кескілескен 
шайқас ұзаққа созылды. Туған жерін қанға бөктірген 
жауға деген кек жігерлендірген қазақ сарбаздары 
Шайбанидің есін жиғызбады. Оңай олжа қуып келген он 
мыңдаған басқыншылар жер жастанды. Бар әскерінен 
айрылған Мұхаммед Шайбанидің өзі бас сауғалап, 
зорға қашып құтылады (Мұхаммед Хайдар Дулати, 
«Тарих-и-Рашиди»).

Жылқыбай ЖАҒЫПАРҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан».

(Жалғасы. Басы газеттің өткен сандарында)
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Тарихи-Танымдық шара Құттықтаймыз!

Аршаты  ауылының тумасы, 
аяулы ана, көп жылғы өмірін 
бала тәрбиелеуге арнаған 
ардақты ұстаз БөЛеНҚАНовА 
веНерА ТоҚТАғАНҚызы көзі 
тірі болса 49 жасқа толар еді. 
Бірақ, сұм ажал арамыздан ерте 
алып кетті. Жатқан жерің жай-

лы, топырағың  торқа болсын демекпіз.
 Жыл толды, сыршыл жүрек тоқтағалы,
 Шәкірттерің іздеп сені жоқтағалы.
 Артыңда бала-шағаң, ұрпақтарың,
 Жалғайды өміріңнің соқпақтарын.

еске алушы: әріптестері атынан:  
  Үмітова зәуреш.

  

Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамудың 
қысқаша қорытындылары

2015 жылы қаңтар айында жұмыскерлерге есептелген орта-
ша айлық  жалақы 62496 теңгені құрады. 2014 жылдың сәйкес  
кезеңімен салыстырғанда  өсім 107,2%. 

2015жылдың қаңтар айындағы негізгі капиталға салынған ин-
вестициялар көлемі 7,3 млн. теңге, бұл өткен жылдың сәйкес 
кезеңінің  126,8% құрады . 

2015 жылдың қаңтар айындағы бөлшек саудада тауар 
айналымының көлемі 164,4 млн теңгені құрады,немесе  2014 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 98,3%. 

Ағымдағы жылдың қаңтар айында өндірілген тұтастай 
өнеркәсіп өнімдерінің көлемі  173,6 млн. теңгені құрады, бұл 
өткен жылдың сәйкес кезеңінің 95%. Өңдеу өнеркәсібінде 141 
млн теңгенің өнімі өндіріліп, өткен жылғы деңгейдің 100% құрады. 
Соның ішінде 85,4 млн.тенгенің тамақ өнімдері өндірілді, өткен 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда  100%.  

2015 жылдың қаңтар айында  ауыл шаруашылығы жалпы 
өнімінің көлемі  421 млн теңгені құрады. Нақты көлем индексі 
өткен жылдың сәйкес кезңімен салыстырғанда 100,6%. 

 2015 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша тіркелген шағын 
бизнес кәсіпорындарының саны 121 бірлікті құрады,жұмыс 
істеп тұрған заңды тұлғалар саны 86, соның ішінде белсенді 
кәсіпорындар саны 79,өткен жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда 103,9 % .

ерік Мамыров,
аудандық статистика басқармасының басшысы. 

Статистикалық ақпараттарды өз жарияланы
мдарыңда                  (басылымдарыңда)  
пайдаланған жағдайда ҚР Статистика 
агенттігі ШҚО Статистика департаменті 
Катонқарағай ауданының статистика 
басқармасына сілтеме жасау міндетті.

  
   Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті  

Катонқарағай а уданының Статистика басқармасы  
 

Қазақстан республикасы Статистика агенттігі  

  БАСпАСӨз хАБАРЛАМАСы №8 2014 жылғы«18» ақпан                           

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
Катонқарағай ауданының Статистика басқармасы

Алтынбел ауылының тұрғыны Оралбаева 
Бахты Қасымханқызын 22 ақпан туған күнімен 

және зейнеткерлікке шыққанымен шын 
жүректен құттықтаймыз!

Жасыңыз құтты болсын зейнеткерлік,
Жарасым табатындай Сізден бірлік.
Кенеліп ұл мен қыздың шаттығына,
Өмірің нұрға толсын өрнектеліп.
Ізетті қасиеттің көпке үлгі,
Арманға жолықтырып өткен күнді.
Қартаймай ортамызда жүре берші,
Қарсы алып қуанышпен көктем-гүлді. 

Ізгі тілекпен: Алтынбел ауылдық округі 
әкімдігінің ұжымы. 

Биыл қазақ хандығының 
құрылғанына - 550 жыл. Ай-
тулы датаға орай Үлкен На-
рын ауылындағы Қ.Дамитов 
атындағы орта мектептің тарих 

пәнінің мұғалімі Садуова Нуриля Момынжанқызы 
жоғарғы   сынып оқушыларымен тарихи-
танымдық кеш өткізді.

Шара барысында жиналғандарға, сонау XV 
ғасырдың орта шеніндегі Керей мен Жәнібектің 
Қазақ шаңырағын тігуі, дербес хандықтың тыны-
сы жайлы айтылды . Сонымен қатар, қазақтың кен 
даласын сақтап қалған арыстар еңбегін айналып 
өтпеді. Бұдан бөлек, қазақ хандығы тақырыбы ая-
сында өрбіген шарада хандықтың ежелгі тайпа-
лардан өрбуі баяндалған «Ұлы дала дүбірі» атты 
бейнефильм көпшілік назарына ұсынылды.

Танымдық шараның екінші бөлімінде оқушылар  
екі топқа бөлініп, қазақ хандығы жайлы білімдерін 
тексеру үшін сайыс ұйымдастырылды. Екі топ 
та жүргізуші қойған сұрақтарға дұрыс жауаптар 
қайтарып, ұпайлары тең болды. Бұл сайыста, 
әсіресе, 11 сынып оқушылары белсенділік та-
нытып, алдағы басты сынақ – Ұлттық Бірыңғай 
тестілеуге Қазақстан тарихы сабағынан толықтай 

даяр екендіктерін дәлелдеді. Ал ол болса тарих 
мұғалімі жұмысының жемісі деуге болады.

Шара соңында мектеп директоры  Күлпаш 
Байжуминова, ата-бабаларымыздың бізге 
мұра ретінде қалдырған кең даламызды, 
мемлекеттілігімізді қолдан жіберіп алмау, бүгінгі 
мектеп түлегі  - ертеңгі ел тірегі қолында екенін 
атап өтті.

Жанар Қасымханова.
Сурет автордікі. 

  

Құттықтаймыз!

Катонқарағай ауылының тұрғыны 
Мустафина Маулия Зиятбекқызына!

Сізді зейнеткерлік жасқа шығыуыңызбен 
шын жүректен құттықтай отырып,

Ашық болсын шуақты әр күніңіз,
Шаттық толып үйіңізге көп күліңіз.
Тойыңызға жасыңыз ұласумен,
Жүзге дейін аман-есен жүріңіз,- демекпіз.

Ізгі тілекпен: әріптестеріңіз.Мәкішев
 Бауыржан 

Нұролдаұлы
1971 жылы 7 қыркүйекте  

Катонқарағай ауданының 
Өрел ауылында дүниеге келді. 
Білімі жоғары. Қазіргі уақытта 
Катонқарағай ауылдық округ 

әкімінің орынбасары. «Нұр Отан» партиясының 
мүшесі, үйленген, үш баласы бар.

Сайлауалды бағдарламасы:
-ірі-қара мал басының санын, жұмыс 

орындарының санын арттыру, қызмет 
көрсету саласын дамыту үшін мемлекеттік 
бағдарламалардың басымдығын насихаттау, 
ауылдық округте олардың орындалуына ықпал 
ету;

-ауылдық округтегі инфрақұрылымды да-
мыту, елдімекендер ішіндегі көшелердің 
жөнделуі бойынша жұмыстар атқару, кешкі 
және түнгі уақытта ауыл тұрғындарының 
жүруіне қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ауылдың 
сырт келбетін жақсарту үшін көшелерді 
жарықтандыру жұмыстарын жалғастыру;

-жастармен жұмыстар жүргізу, олардың 
патриоттық тәрбиесіне көңіл бөлу, бос 
уақыттарын ұйымдастыру, жұмысқа орналасуға 
ықпал ету;

-ақсақалдар, ардагерлер, әйелдер 
кеңестерімен тығыз қарым-қатынаста жұмыс 
істеу, жергілікті өзін-өзі басқару жұмысын да-
мыту;

-елдімекендерді көркейту, көгалдандыру, 
санитарлық тазалықтарын жақсарту бойынша 
жұмыстар жүргізу;

-шағын және орта бизнесті дамыту үшін 
округ тұрғындарына несиелер алуға көмектесу 
және насихат жұмыстарын жүргізу;

-мал жаю жұмыстарын ұйымдастыру және 
оның шығынға ұшырамауы үшін алдын алу 
шараларын жүргізу;

-«Туған жерге тағзым» акциясы аясында 
жұмыстар жүргізу;

-ауыл тұрғындарының салауатты өмір сал-
тын ұстануына жан-жақты қолдау көрсету, 
округ аумағындағы жастарды спортпен 
шұғылдануға, мәдени-көпшілік шараларға тар-
ту, балалар мен жасөспірімдер клубтарының 
құрылуына ықпал ету;

-мектеп пен ауылдық округ жастарын спорт 
құралдарымен қамтамасыз ету бойынша инве-
сторлар тартуға ықпал ету.

 Коробиха ауылдық округтің алдағы уақытта 
даму мүмкіндігі зор. Қызмет барысында Ко-
робиха ауылдық округінің тұрғындары маған 
түсіністік пен қолдау көрсетеді деп сенемін. 

Солоновка ауылының тұрғыны 
марқұм әкеміз, НАурузов ЖұМАБеК 
ҚұМАрБеКұЛы тірі жүрсе 23 ақпанда 
65 жасқа толар еді. Аяулы да, ардақты 
әкемізді сағынышпен еске аламыз. 

Тірі болса 65-ке толар едің,
Жарқылдап ортамызда жүрер ме едің?
«Құлынтайым»,-дейтұғын еркелетіп,

Әкелік мейірімге зәру балаң. 
Қара жер құшағында жатсаңыз да,
Жүректің түкпірінде сақтаймыз да.
Әкешім, сағынышпен еске аламыз,
Топырағыңыз торқа, жәнатта болсын жаныңыз.

еске алушылар: зайыбы, балалары, күйеу 
балалары, келіні, немерелері. 

Катонқарағай ауданы бойынша кірістер 
басқармасына 2015 жылдың әр аптасының 
төртінші күні сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін 
жаңа бастаушы кәсіпкерлер үшін Бірыңғай күн 
кеңесін жүргізілетінін хабарлайды.

Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасын насихаттау салық төлеушілердің 
(салық агенттерінің) салык мәселелері 
жөнінде хабардарлығын арттыру, оның ішінде 
олардың назарына Қазақстан Республикасы 
салық заңнамасының ережелерін, Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасына 
енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды, 

сондай-ақ, салық міндеттемесін орындауға 
байланысты мәселелер бойынша ақпаратты 
жеткізу арқылы хабардарлығын арттыру мак-
сатын көздейді.

Барлық сұрақтар бойынша Улкен Нарын 
ауылы, Амангелді көшесі 61 мекен жайында 
орналасқан Катонқарағай ауданы бойынша 
кірістер басқрамасына немесе 2-19-69 теле-
фонына хабарласуларыңызға болады.

Катонқарағай ауданы бойынша
 кірістер басқармасы.

Салық төлеушілердің назарына!

Әріптесіміз Асаинова Гүлнәр Әйкенқызын туған 
күнімен құттықтаймыз!

Қызметіне табыс, отбасылық бақыт, зор денсаулық 
тілейміз!

Бақыт, дәулет тілейміз басыңызға,
Қолдаушы Қыдыр жүрсін қасыңызда.
Ешқашан күлкі кетпей жүзіңізден,
Қосылсын талай жылдар жасыңызға!

Ізгі тілекпен: АПБТ ұжымы. 

«Қызылжұлдыз негізгі орта мектебі» КММ- де 2-09-08 
сенім телефоны жұмыс істейді. Мектеп ғимаратында өтініштер 
мен шағымдарға арналған жәшік орнатылған. 

Катонқарағай ауылдық округі әкімдігінің ұжымы, осы мекеменің 
қамту қызметкері Смағұлова Еркешке апайы 

Бибигүлдің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-

тады.                                            

Коробиха ауылдық округі әкімі лауазымына үміткер


