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А д а м з ат  т а р и х ы н д а 
қандай қатыгез соғыстар, 
қандай қантөгіс майдан-
дар  болмаған .  Соның 
ішіндегі ең қасіреттісі де, 
ең қайғылысы да – екінші 
дүниежүзілік соғыс. Ол 
соғыстың зардабын кім 
тартпады дейсің. Қаншама 
боздақтар құрбан болды, 
күйзелген ел, өртенген жер, 
артта қалған жетім-жесір 
– бәрі де сол соғыстың сал-
дары. Оның салған сыза-
ты жүрегімізден әлі кетер 
емес. Сонымен бірге, аға 
ұрпақтың соғыстан кейінгі 
ерлік – дастанға толы 
ерен еңбегі бүгінгі тама-
ша күндерге жеткізген жа-
сампаз дүние болып отыр. 
Ақмоланың астықты мекен-
ге, асқақ Астанаға айналуы 
да сол дәуірдің дарабоз 
қаһармандарының арқасы.
Олардың  қантөгіспен 

әкелген жеңісі, тылдағы 
кәрі-жастың адам төзгісіз 
ауыр жұмыстарды атқара 
ж ү р і п  ж е ң і с  к ү н і н і ң 
ж а қ ы н д ау ы н а  қ о с қ а н 
үлестерінің арқасында біз 
бақытты күндерді кешудеміз. 
Оларға мың тағзым! Міне, 
сол  соғыстағы жеткен 
Жеңісіміздің 70 жылдық 
мерей тойын тойлатып от-
ырмыз. Ардагерлеріміздің, 
тыл еңбеккерлеріміздің 
көздеріндегі жас тек қана 
қуаныш жасы болсын! 
Өмірлері құрмет пен сый-
сияпатқа толсын. Отан үшін 
шайқаста көп ұлтты со-
вет әскерінің бірлігі мен 
ынтымағы үлкен рол атқарды. 
Ендеше, қазіргі таңда еге-
мен еліміздегі бірлік пен 
ынтымақ жасасын! Мереке 
құтты болсын!

Аудан әкімі 
ж. нұркенов.

Ер есімі - ел есінде 

Аудандық газеттің түрлі-түсті болып шығуына дамеушілік білдірген «Ижев» өндірістік кооперативінің бас директоры, Социалистік 
Еңбек Ері, облыстық мәслихат депутаты, Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, Аршалы ауданының, Ақмола облысының 

құрметті азаматы Ибрагим Дауытұлы Жанғоразовқа алғысымызды білдіреміз. Деніне саулық, ісіне сәттілік тілейміз.

7 мамыр – Отан қорғаушылар күні

Азаматтық парыз
Қорғаныс  күштер ін ің 

құрылуы әрине  оңайға 
түспеді. Ол кезде қазақ әскерін 
қалыптастырудың, оның қандай 
болуы керектігінің ешқандай да 
тұжырымдамасы болмады. 

Кадрлардың болмауы және 
тәжірибенің жоқтығынан 
с о л  к е з д е  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының аумағында 
болған, орта азия және 
Түркістан әскери округінің, 
Ауған соғысынан шыққан 40-
шы әскерлерінен жинақталып, 
б а р л ы ғ ы  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының Қарулы 
күштері деп аталды

1997 жылы ақпанда Қарулы 
күштер академиясы құрылды, содан 
кейін қорғаныстың Ұлттық Университеті 
түзілді. 

2003 жылы Қарулы Күштер құрылымы 
бекітілді, Аэроұшқыштар әскері, артилле-
рия және ракеталық әскер, Қарулы Күштер 
Тылы деп белгіленді. 

2007 жылы Қазақстанда алғаш рет 
Президенттік Әскери Доктрина және 
азаматтық Қорғаныс Министрлі 
тағайындалды. 

Қазақстанның Әскери Доктринасы 
1993 жылы қабылданған алғашқы нұсқа, 
ол Қарулы Күштердің орнығуында 
және құрылуында әскери қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуді нықтаған кешендік 
шараны. 

Қазіргі таңда қазақ әскері қарулы 
күштердің, әскери техникалардың негізгі 

түрлерімен қамтылған.
2013 жылы 7 мамырда От-

арда шеру өткізілді.  Қазақстан 
Қарулы Күштерінің әскери 
жағдайда әрекет етуі, жаңа 
техниканы алға тартып, 
әскери шерудің маңыздылығы 
мен құрылымын көрсету 
тұрғысынан бұл үлкен 
шара. 7 мамыр күні барша 
қазақстандықтар Қарулы 
Күштердің құрылуын атап 
өтеді. Алайда, бұл мерекелі 
шараның түпкі негізі со-
н ау  ж ы л д а рд а ғ ы  ат а -
бабаларымыздың көзсіз 
ерлігінің арқасында кең байтақ 
жеріміздің шекарасының 

бұзылмағандығы мен Ұлы Отан соғысы 
жылдардағы отан үшін шайқасының 
арқасында ерлік пен жауапкершілікті 
мығым ұстағандығымыз.

Сондықтан да Қарулы күштер күні 
қарсаңында, Жеңіс Күні қарсаңында барлық 
ардагерлерді, тыл ардагерлерін, ауған 
соғысының жауынгерлерін, Чернобыль 
апатында көмек жасап келген азаматтар-
ды, Қарулы Күштер әскерінің ардагерлері 
мен қазіргі таңда отан алдындағы ұлы 
міндетін өткеріп жатқан сарбаздарды және 
барша қазақстандықтарды мерекелерімен 
құттықтаймын. Аға буыннан тәлім-тәрбие, 
үлгі алған біздің ісіміз жарқын істердің 
жалғасы. 

т. БрАжАнов,
Аршалы ауданының қорғаныс істері 

жөніндегі бөлім бастығы,

Б а р ш а ң ы з д ы  Ұ л ы 
Отан соғысындағы жет -
к е н  Ж е ң і с і м і з д і ң  7 0 
жылдық мерейлі тойымен 
құттықтаймын.  Қасиетті 
жерімізді жаудан қорғап қалған 
аға буынның ерлігі мәңгі 
есімізде. Балалық шағымды 
ұрлаған сұм соғыстың кейінгі 
зардабының ащы дәмін мен де 
таттым. Соғыстан кейін қираған 
қалаларды орнына келтіру, 
өртенген ауылдарды қайтадан 
жайнату, азайған мал басын 
көбейтудің өзі қаншалықты 
ауыр, қаншалықты жауапты 
болғаны үлкендердің айтып 
отырғанынан есімде. Ауыл 
баласы үшін жердің қасиеті, 
малдың қадірі жоғары еді. 
Менің де бар арманым ауылды 
жайнату, өнеркәсіпті дамыту 
болды. Осы мақсатты ұстанып, 

Құрметті жерлестер!
о сы бағытта  еңбек  ет іп 
келемін. Қазіргі таңда менің 
басшылығыммен жұмыс жасап 
жатқан өндірістің болашағы 
зор. Ел игілігіне қызмет жасап 
жатыр. Қымбатты ауылдас-
тарым! Баршаңызға бейбіт 
аспан астындағы мамыра 
жай өмірді, егемен еліміздегі 
ынтымақ пен  б ірл іктег і 
бақытты ғұмырды тілеймін. 
Осы күндерді жақындатқан 
соғыс ардагерлерінің қаза 
тапқандарын еске алып, ара-
мызда жүргендерін құрметтеп, 
олардың ерлік істерін ұрпақ 
санасына сіңіруде белсенділік 
танытайық. Тарихты білу – 
парыз. Осы Жеңісті әкелген 
жандарға алғысым шексіз. 
Мереке барлық шаңыраққа 
қуаныш, бақыт, бақ әкелсін.

и. д. жАнғорАзов

.  Ш а й  ұ с ы н д ы ,  ж ұ м ы с 
кабинетінде екі сағатқа жуық 
әңгімелестік. Волгодон селосында 
және Түрген ауылында кездесуі 
өткен болатын. Тұрғындар мен 
оқушыларға өзінің майдандағы 
өтіп шыққан соғыс жолдарын 
әңгімелеген ол ешқашан да мен 
ерлік жасадым деген мақтану 
сөзді айтқан емес еді. Ленинград 
блакадасына қатысып, бір күнде 
екі рет снаряд жарықшағынан 
үлкен жарақат алып, госпитальда 
есін жинағанын естідік. Сонда 
да жарақаты жазылар-жазылмас 
майданға сұранған ол өзінің 
полкіне жеткен. Кабинетінде 
соғыс ардагерлеріне арналған ар-
найы қабырға болды. Жұмыс орны 
теміржол торабы болғандықтан 
осы сала ардагерлерінің соғыс 
жылдарындағы еңбегіне көп 

Аяулы ардагер 
аршалылықтардың есінде

мән беріп, кітап жазып, мақала 
жинақтаған екен. Осы ұйымның 
төрағасы ретінде  көптеген 

деректерді жинап, соғыс және 
тыл ардагерлеріне көп көмек 
беріп тұрған. Шыдамдылығы мен 
тиянақтылығы, қайсарлығы мен 
жинақылығы кім-кімге болмасын 
үлгі еді. Қалжың сөздің де май-
талманы болған ардагер соғыстан 
қалған белгі бір көзін қысыңқырап 
тұрып, осы түріммен келер жылы 
өтетін Жеңістің 70 жылдық пара-
тына Москваға барамын. Шақыру 
жасап жатыр деген еді. Әттеген 
- ай. Қан төгіс қан майданнан тірі 
қайтып, тоқсанға қараған шағында 
кенеттен көз жұматынын кім 
білген. Араға он төрт күн салып 
аяулы ардагер Қаматай атамыз-
ды ақтық сапарына шығарып 
тұрды елі. Өзімен бірге майданда 
болған талай жауынгер-ардагерлер 
көздеріне жас алып, достарын 
қимай жатты. Кеудесі орденге 
толы, жүрегі жұмсақ, қолынан 
қалам түспеген, ширақ қимылды, 
білімді ардагеріміз осылайша кете 
барды. Тоқсанға шыққан ардагер 
емес, орта жасқа енді жеткен аза-
маттайын жұмыс орнын да ойсы-
ратып, елін де жылатып мәңгілік 
мекеніне аттанды. Ер есімі ел 
есінде мәңгі сақталмақ!

м. Ахметқызы 

Құттықтаймын!  
Құрметті аршалылықтар! 

Баршаңызды Отан 
қорғаушылар күнімен шын 
жүректен құттықтаймын. 
Бейбіт еліміздің әскері 
мықты, заманымыз ты-

ныш болсын. Сарбаздарымыз 
елдің тыныштығын қорып, 
елдіктің айбыны болып абы-
ройлары асқақтай берсін. 
Аудан әкімі Ж.Нұркенов 

Москва парадына жолдама бар еді...

Қаматай Тоқабаев Бабатай стансасынан. Аршалы ауданының құрметті 
азаматы. Аршалы ауданы Қаматай ақсақалдың жүрегінің түбінде 
балалық шағының тәтті елесін келтіріп, соғысқа дейінгі әдемі кезін 
есіне салушы еді. Иә, Қаматай атаменен 2014 жылдың 14 наурызында 
жолыққанымда Аршалы ауданының соншалықты ыстық екендігін, 
әкесінің есімі жазылған естелік тақтасының (Волгодон селосында 
соғыста қаза тапқан жандарға арналған ескерткіштегі тақтада)  көз алды-
на жиі келетінін айтқаны бала болуды армандаған қарияның сағынышқа 
толы кезі еді. Бәлкім өмірінің санаулы күндері қалғанынан да шығар
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Біздің ауданның адамдарының 
і ш і н д е  б ұ л  а р д а г е р д і 

ұмытпағандары бар шығар. Сай-
лаубай Байділұлы өмірлік ұстанымы 
мықты, жақсылыққа жаны жақын, 
белсенді еді. Ардагердің майдандағы 
жо л ы  т у р а л ы  В . Е . А х и т к и н  
Г.С.Беляев, Л.Г.Францкевич жақсы 
жазған.  Сайлаубайдың өзі де штаттан 
тыс тілші ретінде талай жүрекжарды 
өмір жолымен бөліскен еді. 

Ардагер қолына қалам алған сайын 
сонау майдан шебінде өткен сұрапыл 
кездерді, жауынгерлердің жан 
төзгісіз ауырлықты отан үшін бас-
тарынан қажымай көтеріп, жеңісті 
жақындата түскен ерліктерін келер 
ұрпаққа жеткізу үшін асыққандай. 
Оның жазғандарын оқи отырып, 
әрбір азамат отанының қорғаушысы 
екендігін, елінің сақшысы болудың 
өзі бір мәртебе екендігін сезетін 
еді. Қазіргі таңда сол бір жылдар 
тарихын дәріптеу үшін, сол кездегі 
ұрыстағы оқиға желісін көрсету 
үшін соғыста, қан майданның орта-
сында жүріп, басынан кешкендерін 
газет бетінде тайға таңба басқандай 
етіп қалдырып отырған осындай ар-
дагер – жазушылардың мақалалары 
өте құнды болып табылады.  

Ардагердің өмір жолына назар 
аударайық.  1920 жылы 1 қаңтарда 
дүниеге келген ол отбасындағы үш 
ұлдың кенжесі екен. Ата-аналарынан 
ерте айырылып, жетім қалған. 
Алғашында аналары, содан кейін 
әкелері көз жұмған. Кішкентай Сай-
лаубайды Қарағандыдағы балалар 
үйіне жіберген. Моман, Данынбек 
деген ағалары қалған. 1935 жылы 
15 жастағы Сайлаубай Николаев-
када тұратын ағасының қолына 
келеді. Осы жерде оқып, осы жер-
де тұрақтап қалды. Алайда сұм 
соғыстың басталуымен ол өзімен 
қатарлас жиырма екі жігітпен бірге 
жұмылдыру пунктіндегі медкомис-
сиядан өтуге келді. Оның жетімдіктің 
зардабынан арық, әлсіздеу болуының 
себебінен «Жарамсыз» деп таны-
лып, қатардан шығарды. Алайда ол 
қайтадан медициналық комиссия ал-
дына барып, екінші рет өтті. Сонда да 
«жарамсыз» деген қорытынды тұрды. 
Орысша жазылған еді «Не годен», сол 
кезде айтқанынан қайтпайтын жігерлі 
жігіт «Не» деген сөзді ақырындап 
өшіріп тастайды да майданға алынуға 
жарамды болып бірақ шығады. 
Көкшетау қаласына снайперлік оқуға 
аттандырылады. 367 қосымша полк 
құрылып жатқанда Сайлаубайды 
жаңадан келіп жатқандарды даярлау 
кадрлық жұмысына қалдырмақ бо-
лады. Бірақ бұл жолы да ол майданға 
аттануды мақсат қойған шешіміне 
жетеді. Курс дугасындағы майданға 
қалыптастырған 148 жеке танкке 
қарсы жазықтық резервтік соғыс ди-
визиясында, 73-ші атқыштар дивизия-
сында болған біздің жерлесіміз Ұлы 
Отан соғысының ірі шиеленістерінде 
болған.

Сайлаубай Байділұлының ерен 
ерліктері туралы «Вперед» газетінде 
Георгий Семенович Беляев жазған 
еді. Подольск қаласында Қарулы 
Күштері Орталық мұрағатында 
марапаттау парақтарындағы жаз-
балар Сайлаубайдың көптеген 
наградаларының куәсі болып табы-
лады.Сол жазбалардан үзінді:

«1943 жылы 5 қазанда Гомель-
ский облысы, Воткинский ауданы, 
Пахомьев Монострь аумағындағы 
Сож өзенінен өткізу барысында аға 
сержант С.Ыбраевтың танкке қарсы 
бөлімшесі жаудың екі станктік пу-
леметын құртты. Қару-жарақ толы 
бір автокөліктің көзін құртты, ав-
томатпен 20 шақты гитлершілдерді 
құртқан. Аға сержант С.Ыбраев өзі 

Ыбраев Сайлаубай Байділұлы

жеке ПТР-ден станктік бір пулемет-
ты құртқан, автоматпен бес фашистті 
өлтірген».

Әскери құжаттаға жай жазбалар.... 
Ал сол жазбалардың артында адам 
тағдыры, қалай тірі қалғаны, жауды 
қалай жеңгені қаттаулы. Осындай 
деректі құжаттарда жазылғандай 
біздің жерлесіміз Сайлаубай Ыбраев 
батылдығы үшін «Красная знамя», 
«Красная звезда», «Отечествен-
ная война» I деңгейлі, «Слава» III 
орденерімен марапатталған.

Ардагердің айтып берген  сол бір 
оқиғасы аянышты. Ол жағдай үшін 
медаль алмаған, бірақ мәңгілік 
есінде қалған екен.

«Тапсырма бойынша деревняға 
барып, су алып келуім керек бол-

екен. Сол бір көрініс, сол бір кездегі 
жаудың қатыгездігі, айуаннан өткен 
мейірімсіздігі, бейкүнә балаларды 
қинаған істері жүректі тілімдейді, 
ұмыта алмапты. Иә, қандай жауды 
жеңдік, соны ұрпақ білсе екен, 
ұмытпаса екен, - деген еді Сайлаубай 
ардагер. Ардагердің соғыста жүріп 
өткен жолдары Мос-квадан Берлин-
ге дейін созылыпты. Талай мәрте 
барлауға шыққан, снайперлік жау-
апты істерді атқарған, артелиристтік 
қимылдарды өткерген,  талай 
достарының майдан даласында 
өмірмен қош айтысқан сәттерін 
көзімен көріп, жүрегі тілімденген 
жауынгердің көзіне жас тола басынан 
өткендерін қаншалықты ауыр болса 
да айтқан екен. Соғыста жүріп туған 
ағасы Даныбектің қаза болғанын 
естіген. Бұдан ауыр қасірет болмай-
тын шығар. Ардагер тағы бір ыстық 
та аптапты күнді есіне алыпты. 
«Сол күні күн қатты ыстық болды. 
Жау болса қырық жеті рет ұрысқа 
шықты. Топырақ аспанға дейін 
көтеріліп, түтінмен араласып, әбден 
мазаны кетірді. Гуілдеген оқтың 
дауысы, жарылған снарядтардың 
ысқырығы,жауынгерлердің ұранды 
айғайы, танктің гүрілі, от, бәрі-бәрі 
араласып, жер астан-кестен болып 
жатты. Осындай аласапыранның 
арасынан жаралы  емен ағашының 
жылап тұрғандай сәтіне көзім түсті. 
Иә, ағаштың талай қабығын оқ 
жұлып әкетіпті, бұтақтары опыры-
лып, бірнеше қатар оқ орындарының 
орны анадайдан мен мұндалап 
тұрды. Аянышты. Ағаш сонда да 
иілмей, еңсесін биіктетіп нық тұрды. 
Құлата алмайсың деп тұрғандай. 
Тағы бір қатты жарылыс естілді. 
Осы сәтте жаралы ағаш құлады, 
діңінен шайыр ағып бара жатты. 
Ағаштың көз жасы... Бірақ, бұл бір 
сәттік жан тебіренісі, қарап тұруға 
уақыт жоқ».

А р д а г е р д і ң  с о ғ ы с т а ғ ы 
соқпағы Ресей, Украин, Бела-
рус, Польша,Германия аумағын 
қамтыған екен. Жыл он екі ай 
мерзімінің ыстығын да суығын да, 
батпақты жерін де, белшеден кеш-
кен суларында,аптапты ыстығын 
да, белуардан қалың қарын да 
басынан өткерген жауынгердің 
сол бір азапты күндерге қалай 
ш ы д а ғ а н б ы з  д е г е н і н е н - а қ 
қаншалықты ауырлықты басынан 
кешіргенін елестете беріңіз. «Менің 
сол кездердегі күннің суығында 
су-су болған киімдерімізді ауысты-
ратын да кептіретін де жағдайымыз 
жоқтығынан кеудеміздегі кішкентай 
жүрегіміздің әлі де тіріміз, аман 
болайық, жеңіске жетейік деген 
ыстық арманы ғана кептіріп, күш 
беретін» дегені есімде. Иә, талай 
рет танктердің ойып кеткен, орны-
на су толған жерлерімен өтуімізге 
тура келген. Тіпті лас, адамдардың, 
аттардың мәйіттері, шинель, каска, 
құжаттар, суреттер, мазут араласып, 
бәрі-бәрі көз алдымызда...» дегенде 
көзіне мұң толып еді. 

Соғыстың аты соғыс. Жеті адам 
тұратын пушкада екі-ақ адам тұрған 
кездер болды. Бір күні алты пушкаға 

ешкім де ешҚАшАН дА ұмытылмАйды

Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында соғыс ардагерлерінің барлығына және соғыстың дәмін татқан барлық жандарға сіздердің жігерліліктеріңізге бас иеміз, мақтанамыз, сол 
кезде қаза болған, қазіргі таңда арамыздан кеткен, сонымен қатар қасымызда аман жүрген барлықтарыңызға сіздердің ерен еңбектеріңіз ешқашан да ұмытылмайды дейміз.

Т. КОрОСТЕлЕвА

Тналин Қабыкен 
байжұманұлы

Ағысы қатты 
м ы н а 

ө м і р д е  
е ш қ а ш а н  д а 
ұмытылмайтын 
м а ң ы з д ы 
оқиғалар легі бо-
лып жатады. Сол 
оқиғада орын 
алған жайттар-
ды көзбен көріп, 
ж а н ы м ы з б е н 
сезінбесек те 
сол жылдардың 
ауыртпалығы 
мен қиналысын 
с е з і н і п 
жүретініміз де 
белгілі. Соның 
бірі – Ұлы Отан 
соғысы. Жеңістің 
7 0  ж ы л д ы ғ ы 
қарсаңында га-
зет беттерінен 
де, теледидардан 
да, ғаламтордан 
да талай оқиғалардың куәсі болып 
жатырмыз. Соғыс жылдарын артына 
тастап жан мен тәндерінде жазылмас 
жараларын арқалап келген талай 
ардегерлеріміздің, қазірдің өзінде 
енді ғана жерленген жерлері табылып 
жатқан жерлестеріміздің аттарын 
естіп, сол бір лағнет атқыр соғыстың 
зардабын тартқан тылдағы жұрттың 
жағдайын деректі фильмдерден көріп, 
оқығанынң өзінде жүрегіміз қанға 
толады. Олардың өздері бұл өмірден 
кеткенімен, есімдері ешқашан да 
ұмытылмайды. Біз оларға мәңгілік 
қарыздармыз!

Бүгінгі таңда әрбірін атымен атап, 
құрметпен еске алып жатырмыз. 
Солардың бірі Тналин Қабыкен 
Байжұманұлы. Бізде мұрағаттық 
кездесуге келген ардагерлеріміздің 
адам тағдыры, өмір соқпақтарының 
ирелеңдеген іздері туралы айтқандары 

1941 жылы 7 
қарашада ав-
тополк Волхов 
м а й д а н ы н а 
ж е т к і з і л е д і . 
Ладож көлінің 
қасында Боро-
вичте тоқтаған. 
Майдан шебінен 
қайтқан техни-
каны жөндеген, 
«Өмір жолы» 
ат а н ғ а н  м ұ з 
с о қ п а қ п е н 
Ленинградқа 
нан тасыған, 
қаладан бала-
ларды әкелген. 
А с а  қ ұ н д ы 
рейстерді түнде 
жасаған. Білінер 
–білінбес ноқат 
жарықпен жол-
ды барлай оты-
рып, аралықтағы 
жалауша ұстаған 

бағыт-таушылардың көмегімен 
соқпақтан шығып кетпей, жанда-
рын шүберекке түйіп, жау көзіне 
түсіп қалмайын деп, межелі жерге 
жеткенше жанталасып, өмір мен 
өлім арасында жүрген сол бір кезін 
ешқашан да ұмытпасы анық . Осы-
лайша Ленинград блакадасы алынған 
соң Қабыкен Байжұманұлы үкіметтік 
байланысты қамтамасыз ету үшін 
«Виллисе» -де майор Коротковты 
тасыған. Осылайша қызмет етіп 
жүре бере ме еді..1943 жылы Зағфи 
есімді туған қарындасының  күйеуі 
халық жауы деген атақпен 58 –ші 
бап бойынша қамауға алынбағанда. 
Осылайша НКВД қызметкерлерінің 
туысқандығы бар деген күдігі бой-
ынша тұтқынға алыну қаупіне ілінеді.  
Сонымен қатар Қабыкеннің үкіметтік 
жүйедегі байланысты қамтамасыз 
еткендігі тағы бар. Алайда бір сәттілік 

әлі есімізде. Қабыкен ардагер 1908 
жылы Бабай ауылында дүниеге кел-
ген. Мектепті аяқтаған соң Харьков 
мектебінде оқуын жалғастырған. 
Әкесі қайтыс болғанда туысқан ағасы 
Біләл Тналин оқуын аяқтауына үлкен 
көмек берген екен. Ауыл баласы, 
аттың құлағында ойнаған жігіттің сай-
ын далада аттың үстінде жүріп, жылқы 
бағу, мал қарау жұмысынан гөрі темір 
тұлпарды тізгіндеу мақсаты болып, 
жүргізушілікті игерген. Қабыкен 
Байжұманұлы өмірінің соңына дейін  
1930 жылы 20 мамырда № 005049 
номерімен берілген жүргізушілік 
куәлігін сақтаған екен. Сол бір 30-шы 
коллективтендіру мен ашаршылық 
жылдарын қарт ардагер көзіне жас 
алып, мұңайып еске алды, -деп жазады 
Таисия Корастелева. Қалай көзге жас, 
жүрекке қан толмасын! Ақмоладан  
аштықтан өлгендердің мәйітін 
тасыған, ал ашаршылықтан әлсіреген 
талай жандарды ауылдарға апарған, 
біреулер мейірімділік танытып, азын-
аулақ тамақтарымен бөлісіп, тірі алып 
қалар деген үмітпен. Сол жылдары 
Ақмола бойынша талай жерлерді 
колхоздың шаруаларымен аралаған 
ол сол жылдары көктемнің алабұртқан 
боранды күні Киевка жағында бір 
аптадай адасып, жол таппаған 
кездері қалай тірі қалғанына бертін 
тоқсаныншы жылдары таң қалатын. 
1935 жылы Қабыкен Байжұманұлы 
Алма-Ата қаласына оқуға бара-
ды. Техникумда оқу жылы баста-
лып кеткендіктен қабылданбайды. 
КАЗ ЦИК –қа жүргізуші болып 
жұмысқа кіреді. Жоғарғы Кеңес 
төрағасы Елтай Ерназаровты тасиды. 
Осылайша жүргізушілік жұмысы 
барысында Әліби Жангелдиннің 
жүргізушісі болады. Бірнеше рет 
Сәкен Сейфуллинмен кездеседі. 
Әліби Жангелдинге еңбекқор, таза, 
тиянақты жүргізуші ұнайды да, 
жақсы мінездеме жазып беріп, Талғар 
қаласындағы автомеханиктердің 
р е с п у б л и к а л ы қ  м е к т е б і н е 
жібереді. Осы мектепті аяқтаған 
Қабыкен Қотыркөл автомектебінің 
жүргізушілер курсының ұстазы болып 
тағайындалады. Соғыс басталғанда 
Қабыкен Байжұманұлы Биробид-
жан қаласына 66 жөндеу автополкі 
құрылып жатқан жеріне жіберіледі. 

болды. Ақмоладағы НКВД органының 
қызметкерлері сұранысқа жауапты 
бергенде, Қабыкен Байжұманұлы 
үкіметтік байланыста қызметте емес, 
ол 18 автополкте деп жазған, содан 
кейін етездетіп сол автополке жіберген. 
Міне сол автополктің құрамында 
соғыстың аяғына дейін еңбек етті. 
Витебский түбіндегі қан майдан-
ды, Каунасты, Вильнюсті босатқан 
кездердегі шайқасты, Кенипсбергтегі 
шиеленісті еске алған ардагер ауыр 
күрсінетін. Жаудың оғының астын-
да снарядтарды тасудың өзі ерлік 
емес пе? Жау самолеттері Қабыкен 
Байжұманұлының қару-жарақ артқан, 
жараланған жауынгерлерді тасыған 
көлігін талай аңдып, талай рет боба 
да тастаған. Иә, сол бір соғыс не 
көрсетпеді. Жазықта өскен бала 
үшін Балтық теңізі, қираған кемелер, 
сол қираған кемелерден жауына оқ 
атып, жанталасқан моряктардың 
әрекеті әлі көз алдында. 1946 жылы 
қаңтар айында үйге қайтуға рұқсат 
алады. 1951 жылы жүргізушілік 
шеберлігіне орай мемлекеттік авто-
инспекция жұмысшыларын даяр-
лайтын    Новочеркасстық милиция 
мектепбіне жолдамамен жібереді. 
Ақмола ГАИ – на ол кіші лейтенант 
шенінде қызметке кіреді. 1952 жыл-
дан 1962 жылға дейін біздің кентте 
мемлекеттік автоинспектор болып 
қызмет атқарған. Майдандағы ор-
ден, медалдары ардагерге ерекше 
күш пен әдемілік беріп тұрушы еді. 
Ерекше мақтан тұтатыны «Кенсбергті 
алғаны үшін» медалі еді. Бұл қала-
қорғанды аларда қаншама достары 
көз жұмған. 

Қабыкен Байжұманұлы: «Мен 
ешқашан да өкінбеймін. Дала баласы, 
атқа мінер қазақ ұлы жүргізушілікті, 
атңдағаныма. Сол бір 30-шы жыл-
дары таңдау жасап, темір тұлпарға 
міндім, адам тағдыры – үлкен жол. 
Мен жолдың қиынын да, жеңілін де, 
ауырын да, орны толмас жағдайларды 
да, қуанышты жайттарды да бастан 
кештім. Бірақ, тек қана алға жылжу 
болды мақсатым». Иә, өмір жолы 
– төрт дөңгелекпен өрнектелген, 
кеудесінде майданның айшықты 
мәліметі толы болған ардагерімізді 
ұмытпай, ардақтау ұрпақтардың 
еншісінде.

ды, - деп есіне алған Сайлаубай. 
Жолдасым Виктор екеуіміз шықтық 
жорыққа. Деревня деген атауы бол-
маса әбден жанып, өртеніп, күлі ғана 
қалған екен...

Ойланып отырып, ардагер сол бір 
оқиғаны қинала есіне алды. Былай 
болыпты:

Бұлар деревняға келгенде күлді 
аралап бір жетпістердегі кемпір 
тамақ іздеп жүр екен. Сосын біліпті 
ол небәрі қырық бесте екен. Қызы 
Ольга, екі ұл немересі болыпты. 
Немістер деревняға кенеттен ша-
буылдап кіріп, 94 адамды өлтірген. 
Ольганы, анасын және төрт жасар 
екі ұлын алаңға алып шығыпты.
Олар балаларды мықтап ұстап 
тұрып, Ольга мен анасын қинаған 
екен. Ольга жаралы партизанды 
жасырын барып емдеп жүргендігін 
біліп, соны айт деп қыстаған. Екі 
баланы әбден қинаған, естерінен 
танып құлаған олардың үстіне 
бензин құйып, өртеген. Жаны 
қиналған Ольга бұл азапқа төзбей 
есінен танып құлағанда фашисттер 
оны да өлтірмек болып төне бер-
генде совет самолеттері төбеден 
бомба тастай бастаған. Бәрі де 

қашып, бас сауғалаған. Көптеген 
тұрғындарды жаңағылар өлтіріп 
те үлгерген. Анасы мен Ольга тірі 
қалып, оларға орманда тағы бір 
қыз қосылып, үшеуі бір жертөлеге 
тығылып, аман қалыпты. Бірнеше 
күн тығылып жатқан соң, әбден 
аштықтан қалжырағанда әйел тамақ 
іздеп шыққан беті екен. Сайлаубай 
мен досы екеуі қолдарындағы ба-
рын беріп, қайғыдан қан жұтқан 
әйелге енді жау келмейді деген 
жақсылық үміт артып, қайтқан 

төрт артелирист қалдық, алты снаряд 
болды. Гранаталармен қарсыластық. 
Қазір ойлап отырсам, сол кезде қалай 
тірі қалғаныма таң қаламын..»

Сайлаубай үш рет қатты жараланған 
, бір рет басынан контузия алған. 
Соңғы жарақаты Берлинге ен-
ген кезде 1945 жылы 27 сәуірде 
болған. Есін госпитальда жинаған. 
Москвадағы гос-питальда жатып 
Жеңіс Күнін қарсы алған. Мерекелік 
отшашуды да сол госпитальда жатып 
тамашалаған.
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сАлық төлеушілер нАзАрынА!
Аршалы ауданы бойынша Салық басқармасында қызмет этикасын сақтау және жемқорлықпен күрес сұрағы бойынша ко-

миссия жұмыс істейді. Салық органының мемлекеттік қызметшілері қызмет этикасын және /немесе/ заңнаманы бұзушылық 
деректерін хабарлау үшін, Сіз осы «сенім телефонына» хабарласа аласыз: 8(71644)2-20-32, 8(71644)2-12-87.

«Аршалы ауданының экономика және қаржы бөлімі» 
ММ 2015 жылғы 21 мамырда сағат 11.00-де www.gosreestr.
kz аудандық коммуналдық мүлік объектілерін сату бойынша 
электрондық аукцион өткізу туралы хабарлайды. 

Аудандық коммуналдық мүлік объектілерін сату Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы No 920 
қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату 
қағидасына (бұдан әрі – Қағида) сәйкес жүзеге асырылады.

Сауда-саттықтың голландық әдісі бойынша электронды 
аукционға аудандық коммуналдық мүліктің мынадай 
объектілері қойылады:

1. 2003 жылы шыққан, м/н С278BW, ГАЗ 3110 автомобилі. 
«Аршалы ауданының ветеринария бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 170200 теңге, бастапқы құны – 851000 теңге, 
ең төменгі баға – 93116 теңге. Кепілдік жарна 25530 теңге.

2. 2007 жылы шыққан, м/н C438CV, BАЗ 23290 автомобилі. 
«Аршалы Су-2030» ШЖҚ МКК теңгерімінде. Алғашқы 
құны 194300 теңге, бастапқы құны – 971500 теңге, ең төменгі 
баға – 106301 теңге. Кепілдік жарна 29145 теңге.

3. 2004 жылы шыққан, м/н C855ZC, ВАЗ 21213 автомобилі. 
«Ақбұлақ селолық округі әкімі аппараты» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 229500 теңге, бастапқы құны – 1147500 
теңге, ең төменгі баға – 125558 теңге. Кепілдік жарна 
34425 теңге.

4. 2003 жылы шыққан, м/н С933BS, ВАЗ 21074 автомобилі. 
«Бұлақсай ауылдық округі әкімі аппараты» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 142500 теңге, бастапқы құны – 712500 теңге, 
ең төменгі баға – 77961 теңге. Кепілдік жарна 21375 теңге.

5. 2005 жылы шыққан, м/н С148ZB, ВАЗ 21060 автомобилі. 
«Аршалы кенті әкімі аппараты» ММ теңгерімінде. Алғашқы 
құны 77700 теңге, бастапқы құны – 388500 теңге, ең төменгі 
баға – 42509 теңге. Кепілдік жарна 11655 теңге.

6. 2004 жылы шыққан, м/н С465KS, ВАЗ 21122 автомобилі. 
«Аршалы ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» 
ММ теңгерімінде. Алғашқы құны 168400 теңге, бастапқы 
құны – 842000 теңге, ең төменгі баға – 92131 теңге. Кепілдік 
жарна 25260 теңге.

7. 1999 жылы шыққан, м/н С054PK, ГАЗ 3110 автомобилі. 
«Аршалы ауданының білім бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 135100 теңге, бастапқы құны – 675500 теңге, 
ең төменгі баға – 73913 теңге. Кепілдік жарна 20265 теңге.

Электронды аукционға қатысу үшін мыналарды көрсете 
отырып, www.gosreestr.kz

мемлекеттік мүлік тізілім веб-порталында алдын ала 
тіркелу қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін 
(бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын (бар болған 
жағдайда);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін 
(бұдан әрі – БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, 
атын, әкесінің атын (бар болған жағдайда);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі 
банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін;

4) байланыс деректерін (пошталық мекенжайы, теле-
фоны, факс, е-mail);

5) ұлттық куәландырушы орталық берген ЭЦҚ-ның 
жарамдылығы мерзімін көрсете отырып, Тізілімнің веб-
порталында алдын ала тіркелу қажет.

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы 
бір жұмыс күні ішінде Тізілімнің веб-порталына енгізілген 
деректерді өзгертеді. Электронды аукционға қатысушы 
ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ-сы қойылған 
электронды аукционға 

қатысуға өтінімді осы Қағидаға қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет. 
Электронды аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама 
жарияланған күннен бастап жүргізіледі және электронды 
аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.

Қатысушыларға кепілдік жарнаның кез келген санын 
енгізуге жол беріледі, бұл ретте бір кепілдік жарна 
қатысушыға ол бойынша сауда-саттыққа қатысу үшін осы 
кепілдік жарнаны енгізген жекешелендіру объектісін сатып 
алу құқығын береді.

Кепілдік жарна мына есепшотына төленеді: «Ақпараттық-
есептеу орталығы» АҚ, БСН 050540004455, ЖСК 
КZ529261501102032004, БСК КZKOKZKX, «Казкоммерц-
банк» АҚ, Кбе 16, КНП 171. 

Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілім веб-
порталында үш минут ішінде өтінім берілген сату объектісі 
бойынша кепілдік жарнаның түсуі туралы мәліметтердің 

тізілім дерек қорында болуы тұрғысынан автоматты түрде 
тексеру жүргізіледі.

Қатысушының осы Қағидада көрсетілген талаптарды 
сақтамауы, сондай-ақ Сатушының шотына сауда-саттықты 
өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаның 
аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім 
веб-порталында өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін негіз 
болып табылады.

Тізілім дерекқорында сатушының шотына кепілдік 
жарнаның түскені туралы мәлімет болған жағдайда, тізілім 
веб-порталында өтінімді қабылдау және қатысушыны 
аукционға жіберу жүзеге асырылады. Тізілім дерекқорында 
сатушының шотына кепілдік жарнаның түскені туралы 
мәлімет болмаған жағдайда, тізілім веб-порталында 
қатысушының өтінімі кері қайтарылады.

Автоматты түрдегі тексеру нәтижелері бойынша тізілім 
веб-порталында қатысушының өтінімінде көрсетілген 
электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау туралы 
электрондық хабарлама не өтінімді қабылдаудан бас тарту 
себептері туралы электрондық хабарлама жіберіледі.

Аукционға жіберілген қатысушыға тізілім веб-порталында 
берілетін аукцион нөмірі бойынша аукцион залына кіруге 
рұқсат беріледі.

Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін 
бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана 
отырып, аукцион залына кіреді. Аукцион жекешелендіру 
объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты 
түрде орналастыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы 
хабарламада көрсетілген Астана қаласының уақыты бой-
ынша басталады.

Голландық әдіс бойынша: 
1) егер аукцион басталған сәттен бастап екі ми-

нут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі аукционда 
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын 
болса, жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы 
Қағидада белгіленген қадамға азаяды;

2) егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде 
қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру 
объектісінің соңғы жарияланған бағасы белгіленген 
қадаммен азаяды.

Жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін бірінші болып растаған қатысушы сауда-
саттықтың голландық әдісі бойынша аукцион жеңімпазы 
болып танылады және осы жекешелендіру объектісі бой-
ынша аукцион өткізілген болып танылады;

3) егер жекешелендіру объектісінің бағасы белгіленген ең 
төменгі мөлшерге жетсе және қатысушылардың бірде-біреуі 
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамаса, онда 
аукцион өткізілмеген болып танылады.

Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша 
электронды аукцион нәтижелері аукцион нәтижелері 
туралы электронды хаттамамен ресімделеді, оған сатушы 
және жеңімпаз ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, сауда-саттық 
өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды.

Электронды аукцион нәтижелері туралы хаттама аукцион 
нәтижелерін және жеңімпаз бен сатушының жекешелендіру 
объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол 
қою міндеттерін белгілейтін құжат болып табылады.

Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тәшенов 
көшесі, 47 мекен-жайы бойынша жеңімпазбен сатып алу-
сату шартына электронды аукцион өткізу күнінен бастап он 
күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде қол қойылады.

Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына 
қол қойған кезде сатушыға салыстыру үшін мынадай 
құжаттардың:

1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның 
жеке басын куәландыратын құжаттың;

2) заңды тұлғаларүшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың, заңды тұлға 
өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың, сондай-
ақ, заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке 
басын куәландыратын құжаттың түпнұсқаларын міндетті 
түрде көрсете отырып, олардың көшірмелерін не нотариат 
куәландырған көшірмелерін ұсынады.

Құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін бір 
жұмыс сағаты ішінде қайтарылады.

Аукцион өткізу туралы ақпаратты 8 (71644) 21928 теле-
фондары арқылы және басқарманың www.gosreestr.kz ресми 
сайтынан білуге болады.

СаУДа-СаТТыҚ ӨТкІЗУ ТУРалы 
аҚПаРаТТыҚ ХабаРлама

«Аршалы ауданының экономика және қаржы бөлімі» 
ММ 2015 жылғы 21 мамырда сағат 11.00-де www.
gosreestr.kz аудандық коммуналдық мүлік объектілерін 
сату бойынша электрондық аукцион өткізу туралы 
хабарлайды. 

Аудандық коммуналдық мүлік объектілерін 
сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 
жылғы 9 тамыздағы No 920 қаулысымен бекітілген 
Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына (бұдан 
әрі – Қағида) сәйкес жүзеге асырылады.

Сауда-саттықтың ағылшын әдісімен электронды 
аукционға аудандық коммуналдық мүліктің мынадай 
объектілері қойылады:

1. Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, 
Астана көшесі, 17-Б мекен-жайында орналасқан 
барлық көлемі 509,3 шаршы метр оқу-өндірістік 
кешені ғимараты, «Аршалы ауданының білім бөлімі» 
ММ теңгерімінде. Бастапқы (алғашқы) құны 6712142 
теңге. Кепілдік жарна 1006821 теңге.

2. Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Красное озеро 
селосы, Мектеп көшесі, 9 мекен-жайында орналасқан 
барлық көлемі 360,5 шаршы метр бастауыш мектептің 
ғимараты, «Аршалы ауданының білім бөлімі» ММ 
теңгерімінде. Бастапқы (алғашқы) құны 2273902 теңге. 
Кепілдік жарна 341085 теңге.

3. Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Донецкое се-
лосы, Әуезов көшесі, 27 мекен-жайында орналасқан 
барлық көлемі 1153,9 шаршы метр балабақшаның 
ғимараты, «Аршалы ауданының білім бөлімі» ММ 
теңгерімінде. Бастапқы (алғашқы) құны 7998057 теңге. 
Кепілдік жарна 1199709 теңге.

4. Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Родник село-
сы, Родников көшесі, 12 мекен-жайында орналасқан 
барлық көлемі 644,1 шаршы метр бастауыш мектептің 
ғимараты, «Аршалы ауданының білім бөлімі» ММ 
теңгерімінде. Бастапқы (алғашқы) құны 4963048 теңге. 
Кепілдік жарна 744457теңге.

5. Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Бірсуат селосы 
мекен-жайында орналасқан барлық көлемі 416,2 
шаршы метр негізгі мектептің ғимараты, «Аршалы 
ауданының білім бөлімі» ММ теңгерімінде. Бастапқы 
(алғашқы) құны 3176203 теңге. Кепілдік жарна 
476430 теңге.

6. Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Ақжар ауылы 
мекен-жайында орналасқан барлық көлемі 126,4 
шаршы метр бастауыш мектептің ғимараты, «Ар-
шалы ауданының білім бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Бастапқы (алғашқы) құны 2117860 теңге. Кепілдік 
жарна 317679теңге.

7. Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Түрген ауылы, 
Жеңіс көшесі, 26 мекен-жайында орналасқан барлық 
көлемі 876,5 шаршы метр интернаттың ғимараты, 
«Аршалы ауданының білім бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Бастапқы (алғашқы) құны 5483213 теңге. Кепілдік 
жарна 822482 теңге.

8. Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Белоярка се-
лосы, Доман көшесі, 28/1 мекен-жайында орналасқан 
барлық көлемі 372,9 шаршы метр балабақшаның 
ғимараты, «Аршалы ауданының білім бөлімі» ММ 
теңгерімінде. Бастапқы (алғашқы) құны 3906138 теңге. 
Кепілдік жарна 585921 теңге.

Электронды аукционға қатысу үшін мыналарды 
көрсете отырып, www.gosreestr.kz

мемлекеттік мүлік тізілім веб-порталында алдын 
ала тіркелу қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін 
(бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын (бар 
болған жағдайда);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру 
нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық атауын, бірінші 
басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болған 
жағдайда);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі 
банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін;

4) байланыс деректерін (пошталық мекенжайы, 
телефоны, факс, е-mail);

5) ұлттық куәландырушы орталық берген ЭЦҚ-ның 
жарамдылығы мерзімін көрсете отырып, Тізілімнің 
веб-порталында алдын ала тіркелу қажет.

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кез-
де қатысушы бір жұмыс күні ішінде Тізілімнің 
веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді. 
Электронды аукционға қатысушы ретінде тіркелу 
үшін қатысушының ЭЦҚ-сы қойылған электронды 
аукционға қатысуға өтінімді осы Қағидаға қосымшаға 
сәйкес нысан бойынша тізілімнің веб-порталында 
тіркеу қажет. Электронды аукционға қатысушыларды 
тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап 
жүргізіледі және электронды аукцион басталғанға 
дейін екі сағат бұрын аяқталады.

Қатысушыларға кепілдік жарнаның кез келген 
санын енгізуге жол беріледі, бұл ретте бір кепілдік 
жарна қатысушыға ол бойынша сауда-саттыққа қатысу 
үшін осы кепілдік жарнаны енгізген жекешелендіру 
объектісін сатып алу құқығын береді. 

Кепілдік жарна мына есепшотына төленеді: 
«Ақпараттық-е септеу орталығы» АҚ,  БСН 
050540004455, ЖСК КZ529261501102032004, БСК 
КZKOKZKX, «Казкоммерцбанк» АҚ, Кбе 16, КНП 
171. 

Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілім 

САУДА-САТТЫҚ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
веб-порталында үш минут ішінде өтінім берілген 
сату объектісі бойынша кепілдік жарнаның түсуі 
туралы мәліметтердің тізілім дерек қорында болуы 
тұрғысынан автоматты түрде тексеру жүргізіледі.

Қатысушының осы Қағидада көрсетілген талап-
тарды сақтамауы, сондай-ақ Сатушының шотына 
сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген 
кепілдік жарнаның аукцион басталғанға дейін екі 
сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталында өтінімді 
қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

Тізілім дерекқорында сатушының шотына кепілдік 
жарнаның түскені туралы мәлімет болған жағдайда, 
тізілім веб-порталында өтінімді қабылдау және 
қатысушыны аукционға жіберу жүзеге асырылады. 
Тізілім дерекқорында сатушының шотына кепілдік 

жарнаның түскені туралы мәлімет болмаған 
жағдайда, тізілім веб-порталында қатысушының 
өтінімі кері қайтарылады.

Автоматты түрдегі тексеру нәтижелері бойынша 
тізілім веб-порталында қатысушының өтінімінде 
көрсетілген электрондық мекенжайына өтінімді 
қабылдау туралы электрондық хабарлама не өтінімді 
қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық 
хабарлама жіберіледі.

Аукционға жіберілген қатысушыға тізілім веб-
порталында берілетін аукцион нөмірі бойынша 
аукцион залына кіруге рұқсат беріледі. Аукционға 
қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат 
ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана отырып, 
аукцион залына кіреді. Аукцион жекешелендіру 
объектісінің бастапқы құнын аукцион залында авто-
матты түрде орналастыру жолымен 

сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада 
көрсетілген Астана қаласының уақыты бойынша 
басталады.

Ағылшындық әдіс бойынша: 
1) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен 

бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың 
бірде-біреуі осы Қағидаға сәйкес белгіленген қадамға 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру 
жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін 
растамайтын болса, онда осы жекешелендіру объектісі 
бойынша аукцион өткізілмеген болып танылады;

2) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен 
бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың 
біреуі осы Қағидаға сәйкес белгіленген қадамға 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын артты-
ру жолымен жекешелендіру объектісін сатып 

алу ниетін растайтын болса, онда бастапқы баға 
белгіленген қадамға артады;

3) егер баға азайғаннан кейін бес минут ішінде 
қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру 
объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, 
жекешелендіру объектісінің соңғы жарияланған 
бағасы белгіленген қадаммен азаяды.

Жекешелендіру объектісі бойынша сауда-саттықтың 
ағылшын әдісі бойынша электронды аукцион 
қатысушылардың біреуі ұсынған ең жоғары бағаға 
дейін жүргізіледі.

Жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы 
бағаны арттырудың кемінде екі қадамына өскен 
жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша 
сауда-саттықтың ағылшын әдісі бойынша электрон-
ды аукцион өткізілген болып танылады, бұл ретте 
бастапқы бағаның екі қадамға өсуін кемінде екі 
қатысушы жүзеге асырады.

Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша 
электронды аукцион нәтижелері аукцион нәтижелері 
туралы электронды хаттамамен ресімделеді, оған 
сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, 
электронды аукцион аяқталғаннан кейін жиырма төрт 
сағат ішінде тізілімнің веб-порталында қол қояды.

Электронды аукцион нәтижелері туралы хаттама 
аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен сатушының 
жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып 
алу-сату шартына қол қою міндеттерін белгілейтін 
құжат болып табылады.

Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы 
кенті, Тәшенов көшесі, 47 мекен-жайы бойынша 
жеңімпазбен сатып алу-сату шартына электронды 
аукцион өткізу күнінен бастап он күнтізбелік күннен 
аспайтын мерзімде қол қойылады.

Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына 
қол қойған кезде сатушыға салыстыру үшін мынадай 
құжаттардың:

1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке 
тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың;

заңды тұлғаларүшін: заңды тұлғаны мемлекеттік 
т іркеу (қайта т іркеу)  туралы куәліктің не 
анықтаманың;

2) заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын 
құжаттың, сондай-ақ, заңды тұлғаның өкілі 
паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын 
құжаттың түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете оты-
рып, олардың көшірмелерін не нотариат куәландырған 
көшірмелерін ұсынады.

Құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін 
бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады. Аукцион 
өткізу туралы ақпаратты 8 (71644) 21928 телефон-
дары арқылы және www.gosreestr.kz ресми сайтынан 
білуге болады.

« Қ а з а қ с т а н  Ре с п убл и ка -
сындағы жергілікті мемлекет-
т ік  басқару  және  өз ін-өз і 
басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңының 6 бабының 
1 тармағының 15) тармақшасына, 
«Агроөнеркәсіптік кешенді 
және ауылдық аумақтарды 
дамытуды мемлекеттік рет-
т е у  т у р а л ы »  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының 2005 жылғы 8 
шілдедегі Заңының 18 бабының 
8 тармағына, «Ауылдық елді 
мекендерге жұмыс істеу және 
тұру үшін келген денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік 
қамсыздандыру,  мәдениет, 
спорт және агроөнеркәсіптік 
кешен саласындағы мамандарға 
әлеуметтік қолдау шараларын 
ұсыну мөлшерін айқындау ту-
ралы» Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2009 жылғы 18 
ақпандағы № 183 қаулысының 
2 тармағына, «Ауылдық елді 
мекендерге жұмыс істеу және 
тұру үшін келген денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік 
қамсыздандыру,  мәдениет, 
спорт және агроөнеркәсіптік 
кешен саласындағы мамандарға 

АқмолА оБлысы АршАлы 
АудАндық мӘслихАт шешімі

Аршалы кенті        № 40/8          2015 жылғы 27 наурыз 
2015 жылға арналған Аршалы ауданының ауылдық елді мекендергежұмыс істеу және тұру 

үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және 
агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну туралы

әлеуметтік қолдау шараларын 
ұсыну қағидаларын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 
2014 жылғы 6 қарашадағы № 
72 бұйрығына сәйкес, Аршалы 
аудандық мәслихаты ШЕШІМ 
ЕТТІ:

 1. 2015 жылға арналған Ар-
шалы ауданының ауылдық елді 
мекендерге жұмыс істеу және 
тұру үшін келген денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік 
қамсыздандыру, мәдениет, спорт 
және агроөнеркәсіптік кешен 
саласындағы мамандарға келесі 
әлеуметтік қолдау шаралары: 
1) жетпіс еселік айлық есептік 
көрсеткішке тең сомада көтерме 
жәрдемақы; 2) тұрғын үй сатып 
алу немесе салу үшін, бір мың 
бес жүз еселік айлық есептік 
көрсеткіштің мөлшерінен аспай-
тын сомада бюджеттік кредит 
ұсынылсын.

2. Аршалы аудандық мәслихат-
ының «2015 жылға арналған 
Аршалы ауданының ауылдық 
елді мекендерге жұмыс істеу 
және тұру үшін келген денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік 
қамсыздандыру, мәдениет, спорт 

және агроөнеркәсіптік кешен 
мамандарына әлеуметтік қолдау 
шараларын ұсыну туралы» 2014 
жылғы 24 желтоқсандағы № 36/3 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
4589 тіркелген, 2015 жылдың 
13 ақпанда «Аршалы айна-
сы» аудандық газетінде, 2015 
жылдың 13 ақпанда «Вперёд» 
аудандық газетінде жарияланған) 
шешімінің күші жойылды деп 
танылсын. 

 3 .  О с ы  ш е ш і м  А қ м ол а 
облысының Әділет депар-
т а м е н т і н д е  м е м л е к е т т і к 
тіркелген күнінен бастап күшіне 
енеді және ресми жарияланған 
күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Аудандық мәслихат 
сессиясының төрайымы 

и. слоБодянюк 
Аудандық мәслихатының
хатшысы ю. сериков

КЕЛІСІЛДІ
Аршалы ауданының әкімі 

ж. нұркенов
2015 жылғы 27 наурыз

Ақмола облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 16 сәуірдегі № 4752 тіркелген.

Биылғы жылды «Ардагерлер 
жылы» деп мақтан тұта айтып 

жатырмыз. Біздің отбасы үшін 
Жеңістің 70 жылдығының орны 
ерекше. Әкеміздің өмір жолының 
бір саласы Ұлы Отан соғысының 
майдан шебін қамтыды. 1916 жылы 
Ақмола облысы Қарасу селосында 
дүниеге келген. Әкем бір жасқа 
толғанда анасы қайтыс болып, он 
алтыға толғанында әкесі де көз 
жұмған екен. Шұман бір отбасының 
жалғыз баласы болған. Жетім қалған 
бала қайда барарын білмей, басын 
тауға да, тасқа да ұрып, күнін көріп 
жылдарды артқа тастаған. Солай 
жүріп жиырмаға толған оны 1936 
жылы әскер қатарына шақырады, 
о сы әскер қатарында отан 
алдындағы борышын өтеу жолын-
да 1945 жылға дейін болған. Соғыс 
уақытында Ақмола қаласының 
комиссариатында қызмет жа-
сап, жас бозбалаларды майданға 
жіберіп жүріп, жаудан жерді қорғау 
мақсатында өзі де соғыс алаңына 
аттанған.  Соғысқа дейін 1938 
жылдары Хасан өзенінің маңында 
жапон самұрайларымен соғысқан. 
Жарақат алып, қайсарлығы мен 
жігерлігі үшін алғашқы медал да 
алған. Сол соғыстағы тәжірибесі 
бар жас жігіт екінші дүниежүзілік 
соғыста рота командирі болып 

Ешқашан да ұмыт болмас асыл бейнең

бастаған. Шиеленіскен ұрыстарда 
қ а н ш а л ы қ т ы  ж ау ғ а  қ а р с ы 
келгендерімен дер кезінде қару-
жарақ, әскермен толықтырылып 
ү л г е р м е г е н  о н ы ң  р о т а с ы 
Смоленскіге дейін шегінулеріне 
мәжбүр болып, сол ұрыста қатты 
жараланады. Госпитальда жарақаты 
жазылған соң жас командир Бірінші 
Украин майданына түседі. Осы 
жолмен совет жауынгерімен бірге 
фашисттерді тықсыра қуып, жау-
дан жерді босатып, алға жылжи-
ды. 1945 жылы 12 қаңтарда жау 
бекінісін бұзып, өзі басқарған 
взвод 10 немісті және екі пуш-
касын қолға түсіреді. Хмельник 
қаласын жаудан тазартуда қоян-
қолтық ұрыста бір өзі 5 неміс сол-

датын жеңген. Мемлекеттік мадақ 
– Александр Невский орденімен 
марапатталған. Варшаваны боса-
ту және сол сияқты жау қолында 
қалған талай қалаларды босатуға 
қатысқан. Ұрыстың орта белінде 
жүріп Берлинге де жеткен. Жеңіс 
күні қарсаңында тағы да жарақат 
алған. 1945 жылы күзде туған 
үйіне оралған. Сыздықов Шұман, 
атқыштар взводының командирі  
ретінде шеберлік көрсетіп, көзге 
түсіп, «Красная Звезда», «Красное 
Знамя», «Отечественная война» 
I және II деңгейлі ордендерімен, 
«За отвагу», «За боевые заслуги» 
медалдарымен марапатталған. 

Соғыстан кейін Шұман Ақмола 
қаласында комиссариатта қызметін 
жалғастырады. Содан кейін Алек-
сандровкада тұрып, еңбекке 
араласқан. Сүйген жары Сәлиман 
екеуі алты бала тәрбиелеп, бәрінің 
де жоғарғы білім алуына қолдау 
жасап, бағыт-бағдар берген. 

Қазіргі таңда Шұман ардагердің 
соңында қалған ұрпағы молайып, 
балалары, немере, шөберелері 
әке ерлігін, ата жолын ардақтап, 
еске алып, үлгі болар өмір жол-
дарына үңіліп, осындай атаның 
ұрпағы екендіктеріне, жеңістің 
жақындауына үлес қосқан буынның 
жалғасы екендігіне қуануда. Жеңіс 
күні – отбасылық мереке. Осындай 
отбасылар қашан да ерлікке толы 
ата жолын жалғастыруда. 

Балалары, немерелері, 
шөберелерінің естелік 

жазбасынан

Баймолданың Құлжан, Сұлухан, 
Қайыртай, Әбілқайыр және Әйтбекен 
деген бес ұлының Катон-Қарағай 
ауданының орталығындағы со-
нау бір соғысқа дейінгі бақытты 
шақтарындағы суреті. Сұлухан Се-
мейде оқу оқып аяқтаған кезде Катон-
Қарағай ауданына Райисполкомға 
қызметке жіберілген екен. Соғыс 
басталғанда да қызметінде қалып, 
майдандағы жауынгерлерге тылдан 
үлкен көмек, қолдау жасалуына ықпал 
еткен. Ал қалған төрт ұл майданға ат-
танып, отанымызды жаудан қорғау ба-
рысында әрқайсысы өз үлесін қосып, 
маңдайларына жазылған тағдыр 
талабының жүгін арқалаған екен. 
Баймолданың бес ұлы туралы толық 
деректі газетіміздің кезекті санының 
бірінде береміз. Бір үйдің атқа мінер 
алпамсадай ұлдарының сол бір кездегі 
өмір соқпағымен танысасыздар.

м. құдАйБергеновА 

Суреттер сөйлейді 

Баймолданың бес ұлы
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Сұрапыл   жылдар 
қаһармандарына   тағзым

1941-1945 жылдардағы Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңістің 
70 жылдығына орай 2015 
жылы 4 мамырда Ақмола 
облысы бойынша Аршалы 
кентінде «Ел есінде» жеңіл 
атлетика эстафетасы бастау 
алды. Студенттер, мектеп 
оқушылары, соғыс және 
еңбек ардагерлері, әртүрлі 
ұйымдардың және БАҚ 
өкілдері қатысты. Бұл шараға 
қатысушыларғы қошемет 
сөз айту үшін аудан әкімінің 
орынбасары А.Е.Мысырәлімова 
шықты. Келесі сөз кезегін алған 
облыстық дене шынықтыру 
және спорт басқармасының 
өкілі

Н .Н ұрақаев  Ұ лы О т ан 
соғысындағы қазақстандық-
тардың, вишневкалықтардың 
және  М.  Мәметованың , 
Ә.  Молдағұлованың,  28 
панфиловшылардың ерлігі 
туралы қысқаша айтып өтті.  
Жиналғандардың барлығы 
соғыста қаза тапқандарға 
арналған ескерткішке гүл 
қойды. Команда құрамында 
агротехникалық колледждің 
үздік студенттері: Е.О.Меркер, 
Д.В.Бунеевич, Р.Р.Дошлакиев,  
Д.Мокроусов, С.С.Годун, 
Т.Малинник, Н.В.Соливончик, 

Жеңіс күніне арналған эстафета

Міне, бүгінгі күннің жаңалығы. 
Тағы да отан алдындағы бо-

рыштарын өтеуге жас бозбалалар 
аттануға дайын тұр. Олар Осата-
ненко Андрей Викторович Нико-
лаевка селосынан, Гричуха Артем 
Александрович Константиновка 
селосынан. Өмір жолдарындағы 
ер жігітке парыз болып табылатын 
әскери сыннан өтуге бел буған екі 
жігіттің шығарып салушылары да 
көп. Олардың бұл жерде ғана емес 
ертеңгі күні Қазақстанның барлық 
түкпірінен жиналған жігіттермен 
достықтары артып, араласар орта-
лары кеңіп, жер көріп, ысылып 
қайтатындықтарының өзі керемет 
емес пе? Ендеше, Андрей, Артем, 
тек қана, алға!, - дейміз.

А л  Ә б д р а с і л о в  А й д о с 
Бауыржанұлының үлкен шешім 
қабылдап, С.Нұрмағамбетов 
атындағы «Жас – Ұлан» мектебіне 
баруға ұмтылғаны, Бауыржан 
Момышұлы атасына ұқсамақ бо-
лып,  әскери киім киіп, өмір жолын 
осы қиындығы мен қызығы мол 
салаға арнауының өзі бір ерлік. 

еР   жІгІТТІң   ПаРыЗы
Әкесі Бауыржан өмір соқпағын 
дін жолына арнап, халықтың ру-
хани байлығын, діни танымдығын, 
сауаттығын ашу жолында ерінбей 
еңбек етіп, аз жылдардың ішінде 
аршалылықтар үшін туғанындай 
болып кеткендігін еске алсақ, 
ұлы Айдостың ел іргесін әскери 
салада жүріп, қорғап, қарулы 
күшпен толықтыруға талпынғаны 
әкеден алған өнегесі деп білеміз. 
Айдостың бұл қалауы кішкентай 
іні, қарындастарына мақтан, ал 
болашақтағы ойып орын алар 
биігі оларға қолдау болары анық. 
Аршалы ауданына осындай елін 
сүйген, бала жастан таңдауын 
жасай білген жас өрендер қатары 
толыға берсін.

Иә, біз, Қорғаныс істері бөлімі 
тарапынан әскер  қатарына 
алынатындарға да, келісімшартпен 
қалушыларға да, арнайы әскери 
мектептерде оқуға ниет білдірген 
балаларға да қуанамыз.   Әскері 
мықты елдің болашағы да нақты,- 
дейді бөлім бастығы Т.Бражанов.

м.ернырқызы

Айтыңыздаршы, бауыр еті ба-
ласына қарайтын уақыттың 

жоқтығынан, қаншалықты ауыр 
болса да  майдандағы ерлерге 
тамақ даярлау үшін жан са-
лып, бар күштерін сарп еткен 
аналардың сол кездегі жан жара-
сын, жүрек дүрсілін қазір сезіне 
аламыз ба?

Бірде бір ардагердің айтқанын 
естідім: «Мен соғыс басталғаннан 
майдан алаңанда болдым. Қанды 
шайқасты да, амалсыз шегінуді де, 
небір мықты бекіністерді бұзуды 
да, суық пен ыстықты да бастан 
кешірдім. Аш та болдық, тоқ та 
болдық. Қасыңда жолдастарың 
мен отанға деген махаббат, туған 
үйге аман жеңіспен оралсақ 
деген ниетпен жүрдік. Жауды 
жеңіп, кеудеміз орден, медалға 
толып, бала-шағамен қауышып, 
мәз болып дастархан басында 
отырғанымызда, жоқтан бар 
құрап, тәтті-жұмсақтарды ал-
дыма тосып жатқананам мен 
әйеліме қарап, аман келгеніме 
қуанған едім. Олардың жағдайы 

ОТан – ОТТан Да ыСТыҚ

Соғыс және бала

ТылдАғы жАн ТөзБес жАғдАй

Аршалы ауданының Қорғаныс бөлімі жыл сайынғы көктем мен күз 
мерзіміндегі өтетін әскерге шақыру шарасын қызу жүргізіп жатыр. 
Былтыр отан алдындағы борыштарын өтеуге кеткен бозбалалар 
әскери сыннан өтіп, бүгінгі таңда үйлеріне оралып, қуанышқа тол-
тырып жатыр. Бір жылдың ішінде ұлдарының ер жетіп, сөздері мен 
істерінде нағыз азаматқа тән сипат пен мінездің қалыптасқанына 
ата-аналары риза. Құрдастары қызыға қарауда.

Анадай жерде жатқан жас сәбидің 
жылаған дауысын естісек,  шөп 
орып жүрген біздер жұмысымызды 
тоқтатпаушы едік. Жылағаны жанға 

демеу, тірі, аман. Ал егер де бала біраз 
уақыт жыламай қалса, бірдеңе шағып 
кетпеді ме, не болып қалды екен деп 
жүгіріп келіп, қараушы едік....

күнделікті осылай болғандай 
күйде алаңсыз ұйықтап, дем 
алдым. Ал екі-үш күннен соң 
ауылдағы жағдайды, аналар мен 
балалардың тырбанып жасап 
жатқан жұмыстарын көргенімде 
жағамды ұстадым. Бес –алты жа-
сар ойын баласы ертеңгі күнін ой-
лап, малдың қиын теріп, кептіріп 
жүргенін, үш жасар баланың 
ойын ойнамай екі кішкентай 
балаға қарап, бағып отырғанын 
көргенімде соғыс болмаған бұл 
жердегі жағдайдың қаншалықты 
зардап әкелгенін сезіндім. Бір-
екі сағат көз шрынын ала салып 
бір жұмыстан соң бір жұмысқа 
шайқала басып кетіп бара жатқан 
әйелдерді көргенде жүрегім 
екіге бөлінді. Далада доп қуған 
бала жоқ. Қай үйге барсаң да  
тырбанып бірдеңе жасап жатқан 
тіршілік иелері. Ойын баласы 
жоқ есейіп кеткен біртүрлі ауыл. 
Құдай-ау. Соғыстан қайттым деп 
айтуға да аузым бармады. Менің 
көргенімнен де ауыр жағдайды 
бастарын өткізіп жүрген ауыл 

адамдарының халі тіптен де 
мүшкіл екен ғой. Біздің аяғымызға 
оралып жатқан бала болмады 
қасымызда, көздері жәутеңдеп, 
көмек бере алмай жтақан қарттар 
болмады қарайтын, басымызда 
үй болмады отын жағу, суын 
әкелу керек дейтін, ертең үй-
ішіндегілер нені талғажу қылады 
деп тамақ та іздемедік. Біздің 
сондай ауырлықтан алып, біздер 
үшін жандарын салып еңбек 
еткен тылдағы жерлестерімен 
қ а р ы з д а р м ы н .  Ж е ң і с т і 
майдандағы жауынгерлермен 
бірдей жақындата түскен аяулы 
аналарымыз қандай бомласын 
құрметке лайық екен ғой. Ал 
балалығы ұрланған мына жалаң 
аяқ, жалаң бас балалардың тәтті 
бала күндерін енді ешкім де 
ешқашан да қайтарып бермесі 
анық. Олардың бойында аш 
қалмайық деген үрей өмір 
бойы қатталғаны белгілі. Төрт 
жылға созылған соғыстың аяғы 
Қазақстан жеріне жетпесе де ең 
ауыр ауырпалығы қазақ елінің 

еншісіне түскендей. Сның өзінде 
өзге ұлттың киелі мекеніне ай-
налып, кім-кімге болмасын 
пана болған жерімнің қасиеті 
мықты ғой», - деген еді көзіне 
жас алып. Қан майданды кешіп 
өткен ардагердің сөзі терең ойға 
салды. Анам да тыл ардагері. 
Он жаста болған екен. Айтып 
отырғанын естігенмен басыңнан 
өткізбеген соң көп мән бермейміз. 
Соғыс кезіндегі тылда еңбек 
еткен аналардың көзіндегі жас 

қуаныш жасы дегенмен олардың 
жүректері қан жылап тұрғанын 
ұмытпағанымыз жөн. Ал сол 
кезде бала бола тұра жеңіс үшін 
үлес қосқан әке, аналарымыздың 
балалық шақтары жойылса да, 
қарттық шақтағы шаттыққа толар 
күндері азаймасын.

Барлық тыл ардагерлеріне 
амандық-саулық тілеймін.

м.АжықАновА.
суретті түсірген 

р. сАмков. 

Ю.С.Иванов, О.Р. Сейтказин, 
А.А.Ержанов, Р.Құсайынов, 
А.Тлеубердиев болды. Бұл 
делегацияның құрамында 
Аршалы ауданының дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің 
басшысы К.Князов болды. 
Қатысушылардың маршруты 
Целиноград, Шортанды, Ақкөл, 
Бұланды аудандары арқылы 
өтеді, Көкшетау қаласында 
қорытынды жас алынып, 
эстафета жабылады. 

в.Белых.
суретте: Аршалы кентінен 
шыққан жеңілатлетиктер 

эстафетасына қатысушылар
суретті түсірген 

р. сАмков. 

Ең бірінші бақытым – 
Халқым менің,

Соған берем ойымның 
алтын кенін.

Ол бар болса, мен бармын, 
қор болмаймын,

Қымбатырақ алтыннан 
нарқым менің.

Ал, екінші бақытым – 
Тілім менің,

Тас жүректі тіліммен тілімдедім,
Кей-кейде дүниеден түңілсем де,
Қасиетті тілімнен түңілмедім.
Бақытым бар үшінші – 

Отан деген,
Құдай деген кім десе, 

Отан дер ем!
...Оты сөнген жалғанда 

жан барсың ба?
Ойланбай-ақ кел-дағы от 

ал менен.
Түтін түтет. Өс, өрбі, көгере бер,
Немерелер көбейсін, шөберелер.
Жадыңда ұста, жақсылық 

күтпегейсің!
От емес, оқ сұрасаң менен егер!
Үш бірдей бақытым бар алақанда,
(Мені мұндай бақытты жаратар ма!)
Үш күн нұрын төгеді аспанымнан,
Атырау, Алтай, Арқа, 

Алатауға!

Үш бақытым
Мұқағали Мақатаев.

Ақиық ақын


