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  Аудан əкімінің əр аптаның дүйсенбісі күні сағат 9-да 
өткізетін кезекті аппараттық кеңесінде (13.04.2015) «Ау-
дан аумағындағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерді тиімді пайдалану жұмыстарын ұйымдастыру жəне 
облыс əкімінің бақылауындағы тапсырмалардың орын-
далуы туралы» мəселе қаралды. Бұл жөнінде аудандық 
жер қатынастары бөлімінің басшысы Қ.Қ.Кенжебаев есеп 
берді. 
   2015 жылдың 1 қаңтарына текті жер иеленушілердің 
есебінде тұрған егістіктің жалпы көлемі – 144 962 гектар. 
Мұның ішінде ЖШС-тер есебінде  - 61714 гектар, шаруа 
қожалықтарының есебінде – 68712 гектар, иесіз мүлік 
есебінде – 14536 гектар жер телімі бар. Жайылымдық 
жердің жалпы көлемі – 474 063 гектар, мұның 222 677 
гектары ЖШС-тер есебінде. 251, 226 гектары Ш/Қ-тар 
есебінде. Иесіз мүлік есебінде – 120 гектар жер телімі 
белгіленген.  Аудан бойынша 48 449 гектар егістік жер 
пайдаланылмай отыр. Мұның көп мөлшері «Жеңісбек», 
«Магнат» ЖШС-терінде. Жайылымдық жерлері көп болса 
да, мал өсірмей отырған «АБС Жарколь», «КАБ Сергеев-
ка» ЖШС-тері. 
   Өткен жылы аудан əкімінің қолдауымен пайдаланыл-
май отырған 60532 гектар егістік жəне жайылымдық, 
шабындықтық жер телімдері мемлекет меншігіне 
қайтарылды. Биылғы 2015 жылдың басына неме-
се есеп беріп отырған уақытқа дейін 1840 гектар жер 
телімдері, оның ішінде 1725 гектар жайылымдық, 115 
гектар шабындықтық жер телімдері мемлекет меншігіне 
қайтарылды. Биылғы жылдың 1 тоқсанында, 19 қаңтар 
күні бірінші конкурс өткізіліп, 24 лот арқылы 22 970 гектар 
жер учаскелері конкурсқа шығарылса, 19 лот арқылы жеңіп 
алынғаны - 9655 гектар жер учаскелелері пайдалануға 
берілген.
    2014 жылы облыс əкімі тарапынан 5 тапсырма берілген. 
Солардың бəрі орындалған.
   Аппараттық кеңесте талқыланған мəселеге байланысты 
аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов бөлім басшысы Қ.Қ.Кенжебаевқа 
жерді игерудің сапасын арттырумен қатар көлемін де 
ұлғайтуды тапсырды.
  - Біздің мақсат – жерді қайтарып алумен шектелмейді. 
Негізінде сол қайтарылған жерлер игерем деген ау-
дан халқына қайта берілуі керек. Жердің игерілмей, не 
мемлекеттің, не жеке адамдардың қажетіне жаратылмай 
тұруы – зиянды. Жер - қолынан іс келетін, игере алатын 
адамдарға берілуі керек. Қазір бізде көп жерді алғанымен, 
малы сол алған жеріне сəйкес емес кəсіпкерлер жоқ емес. 
Кейбіреулер шабындық жерді мол алып, оны 50-де 50 
пайызға шапқызып, пайда тауып жүр. Ал бұл мемлекет 
үшін пайдасыз. Мұндай əрекеттерге жол берілмеуі шарт. 
Негізінде жер қатынастары бөлімі кəсіпкерлер алған 
барлық жерді: егістікті де, шабындықты да, жайылымды 
да жіті қадағалап, олардың қандай мақсатта жұмыс істеп 
тұрғанын қатаң бақылауға алуы міндет. Жерлер - жұмыс 
істеуі керек. Сонда халыққа да, мемлекетке де пайдалы 
болады. Алдағы уақытта жер қатынастары бөлімі бұл 
тараптағы жұмыстарды барынша тиянақты жүргізуі керек. 
Басқаша жол жоқ! - деді аудан əкімі.
   Аппараттық кеңесте бірқатар ағымдық мəселелер 
қаралды.

2015 ЖЫЛДЫҢ 26 СӘУІРІ - ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІН САЙЛАУ КҮНІ

Аудан əкімі

ЖЕР ТИІМДІ ПАЙДАЛАНЫЛСЫН

  26 сəуір 2015 жылы Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің кезек-
тен тыс сайлауы өтеді. Дауыс беру 
аудан аумағында құрылған сайлау 
учаскелерінде сағат 7.00-ден 20.00 
дейін өткізіледі.
   Нақтылы  сайлау учаске-сінде аза-
матты сайлаушылар тізіміне енгізу 
үшін оның осы сайлау учаскесінің 
аумағында тұрғылықты жері бой-
ынша тіркелу фактісі негіз болады.
   Сайлаушылар тізіміндегі өздеріңіз туралы деректерді тек-
серуге жəне дауыс беретін учаскелік сайлау комиссиясының 
орналасқан жері туралы мəліметті Саll-орталықтан 
(ақпараттық орталық) біле аласыз, байланыс телефоны 
8(71440)22-0-13.
   2015 жылдың 10 сəуірінен бастап тиісті сайлау 
комиссияларының үй-жайларында сайлаушылар тізімімен 
танысу, сондай-ақ оларға енгізілген сайлаушылар жөніңдегі 
деректердің дұрыстығын тексеру мүмкіндігі беріледі. 

АМАНГЕЛДІ АУДАНЫ 
САЙЛАУШЫЛАРЫНЫҢ  НАЗАРЫНА!

Амангелді ауданы əкімі аппараты

   2015 жылдың  13-17 сəуір 
күндері аралығында Қазақстан 
Республикасы Президенттігіне 
үміткер Н.Ə.Назарбаевты 
қолдау жөніндегі аудандық 
штаб  мүшелері өңіріміздегі  
бірқатар мекемелерге  ба-
рып,  олардағы жұмысшы-
қызметкерлермен жүздесті. 
Атап айтсақ: аудандық ау-
руханада,  Қазақтелекомда, 
аудандық тұтынушылар 
құқығын қорғау 
басқармасында, Ə.Боранбаев 
атындағы  орта мектепте жəне 
ауданымыздағы бір топ еңбек  
ардагерлерімен, қоғамдық 
бірлестіктердің өкілдерімен 
кездесті.
     Кездесулерді Қазақстан  Ре-
спубликасы Президенттігіне 
үміткер  Н.Ə.Назарбаевты 
қолдау жөніндегі аудандық 
қоғамдық штаб төрағасы  Аб-
зал Қамбарұлы Ташимов 
ашып,  жұртшылыққа 2015 
жылдың 26 сəуірінде  өтетін 
кезектен тыс Президенттік 
сайлауда  Қазақстан Республи-
касы Президенттігіне үміткер 
Н.Ə.Назарбаевтың Сайлауал-
ды бағдарламасы - «Баршаға 
бірдей осы заманғы мемле-
кет: Бес институционалдық 
реформасы» туралы баяндап, 
оның басым бағыттарымен 
кеңінен таныстырды.  
Еліміздегі  бейбітшілік пен 
тұрақтылықты, халықтың əл-
ауқатының артуын қамтамасыз 

Сайлау - 2015
ЛАЙЫҚТЫ  ТАҢДАУ  ЖАСАУ  МАҢЫЗДЫ

етудегі экономикамыздың  
одан əрі дамуына жасап  келе 
жатқан еңбектеріне жан-жақты  
тоқталды. Елбасымыздың 
арқасында  Қазақстан – 
əлемдік саясаттың белсенді 
қатысушысына айналғанын 
жəне  еліміздің халықаралық 
беделге ие болғанын нақты 
экономикалық жəне са-
яси дерек-дəйектермен, 
көрсеткіштермен баян  етті.
 Қазақстан Республика-
сы Президенттігіне үміткер 
Н.Ə.Назарбаевты қолдау 
жөніндегі аудандық штабтың  
мүшелері Р.Есмағамбетов,   
Ж.Олжағұлова, Г.Смайылова, 
Н.Игіліковтер  «Н.Ə.Назарбаев 
басшылық жасаған уақыттарда  
Қазақстанның қарқынды да-
мып келе жатқанын, жаңа 
инновацияларды енгізуде, 

өндірістерді  жаңғыртуда, 
білім, ғылымды жетілдіруде,  
жастардың жұмысқа орнала-
сып, шетелдерде  білім алуы-
на   барлық жағдай жасағанын 
атап көрсетіп,   жоғарыдағы 
аты аталған  мекемелердің 
қызметкерлерін  26 сəуір – 
cайлау күні Қазақстан  Ре-
спубликасы  Президенттігіне 
үміткер Н.Ə.Назарбаевқа  
бірауыздан  дауыс беруге 
шақырды.  Белсенді ардагерлер  
Қ.Исмағұлов, Б.Нүрсейтов, 
Ш . Ə л м а ғ а м б е т о в ,  
Б.Уахитовтар ауданымызды 
көгалдандыру жөнінде ұсыныс 

көтеріп, ол қоғамдық штаб та-
рапынан  қабыл  алынып, Пре-
зидент сайлауы қарсаңында  
ағаш егу акциясы өтетін болды.
    -  Елбасымыз  -  халықтың 
асқартаудай қорғаны! Біз - оған 
сенеміз! Сондықтан  біздер мен 
сіздер Қазақстан  Республика-
сы  Президенттігіне үміткер  
Н.Ə.Назарбаевқа дауыс 
береміз жəне аудан халқын да-
уыс беруге шақырамыз! – деді 
жиналысқа қатысқан барлық 
жұртшылық.
   Қазақстан  Республика-
сы  Президенттігіне үміткер  
Н.Ə.Назарбаевты  қолдау 
жөніндегі  аудандық қоғамдық 
штаб төрағасы  Абзал 
Қамбарұлы болса:
 - Ауданымызда өткен 
барлық  кездесулерден 
ұққаным: бір ғана дұрыс 
таңдау бары айқындалды. 
Ол - 2015 жылдың 26 сəуір 
күні Қазақстан Республика-
сы   Президенттігіне  үміткер  
Н.Ə.Назабаевқа бір кісідей да-
уыс беру. Барлығыңызды əділ 
таңдау жасауға шақырамын! 
- деді.

Г.СМАЙЫЛОВА,
өз тілшіміз.

 Суреттерде: ҚР Президенттігіне үміткер 
Н.Ə.Назарбаевты қолдау жөніндегі аудандық қоғамдық 
штаб мүшелерінің орталық ауруханада, Ə.Боранбаев 
атындағы орта мектепте жəне қоғамдық штабта 
өткізілген кездесулерден көріністер.

  2007 жылдан бері қарай биылғы 
дейін өлкеміздегі ең үлкен 
өзеніміз Торғай дұрыс тасымай 
келгені белгілі. Бұл жəйт өлке 
халқын алаңдатты. Биылғы жылы 
Торғай өзені жақсы тасып, аудан 
халқы қуанып жатыр. Судың 
жақсы тасуы көп жақсылықтар 
əкелетіні белгілі. Алайда, біздің 

Жыл келгендей жаңалық
ТОРҒАЙ СУЫ ЖАҚСЫ ТАСЫДЫ
аудан  халқын 2007 жылдан бері 
Қарынсалды өзені асырап келді. 
Бірақ, Торғай - Қарынсалды 
өзендерінің жақсы тасып, қосылуы 
- жалғыз біздің ауданға ғана емес, 

көршілес Арқалық, Жанкелдин 
өңірлеріне де көп молшылықтар 
əкеледі. Осы себептен де 
халық оңтүстіктегі Торғайдың, 
шығыстағы Қарынсалдының 

тасуын əр жыл сайын асыға 
күтеді. Əрине Торғай биыл 2007 
жылғыдай жойқын тасыған жоқ. 
Бірақ, жақсы деңгейде.
    Биыл Аллатағала берді: жаң-
быр да жақсы жауып тұр. Енді 
Қарынсалды тасыса, жұртымыз 
молшылыққа тағы бір кенелер 
деп үміттенеміз.

КӨКТЕМГІ ТАЗАЛЫҚ АЙЛЫҒЫ ЖАРИЯЛАНДЫ
Ауламыз ажарлы, көшеміз көрікті, селомыз сәнді болсын

   Аудан əкімі Ж.Қ.Таукеновтың 
2015 жылдың 14 сəуірі күнгі 
№59 қаулысымен ауданымыз 
бойынша тазалық айлығы жа-
рияланды. Көктемгі тазалық 
айлығы 2015 жылдың 16 сəуірі 
мен 21 мамырының арасын 
қамтиды. Бұл кезде аудан-

да барлық ауыл жəне селолық 
округтер бойынша барлық 
тазалық шаралары табысты 
жүргізілуі керек. Айлықтың 
жүруі назарда болады. Бақылау, 
тексеру жасалады. Рейдтер 
жүргізіледі. Айлықтың алғашқы 
15 күні ішінде 1 мамырға 

дейін тазалық шаралары кең 
көлемде жүргізіліп, ауыл-село-
лар мұнтаздай тазалануы шарт. 
Өйткені, мамыр айында бірнеше 
мерекелер тұр. Соның ішінде,  
əсіресе  Жеңістің 70 жылдығын 
мерекелеудің орны ерекше. Оған 
жақсы баруымыз керек.    

  Тазалық айлығының барысын 
аудандық «Аманкелді арайы» 
газеті редакциясы да халыққа 
жан-жақты таныстырып оты-
ратын болады. 
  Күзгі тазалық айлығы 20 
тамыз бен 17 қыркүйек 
аралығында жүргізіледі.  
  (Аудан əкімінің тазалық 
айлығын өткізу жөніндегі 
қаулысының  толық мəтіні 
«АА» газетінің келесі 
нөмірінде жарияланады) 
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МАЙДАНГЕРЛЕР – ҚАҺАРМАН ҚАЙРАН ЕРЛЕР, 
ЕСІМДЕРІҢ ҒАСЫРДАН-ҒАСЫРҒА ӨРЛЕР!

  Соғыс ардагерлерінің 
суреттерін жариялауды одан əрі 
жалғастырамыз. Бүгінгі нөмірде 
де бір топ майдангерлердің 
суреті жарияланғалы отыр. 
Олар: 
      Əбдік МАХАТОВ – 1910 жылы 
1 қаңтарда Үрпек ауылында туған. 
1942 жылы əскерге алынып, Ста-
линград майданында шайқасқа 
түскен. 1943 жылы тамыз ай-
ында ауыр жараланып, Саратов 
əскери госпиталында емделіп, 
əскери дəрігерлік комиссияның 
шешімімен екінші дəрежелі 
мүгедектік беріліп, желтоқсан ай-
ында елге оралған.
  Ə.Махатов – ауданымызда 
кеңестік кезеңнен кейін алғаш 
мешіт ашуға мұрындық бол-
ды. 1992 жылы 18-19 мамыр-
да Алматы қаласында өткен 
мұсылмандардың алғашқы 
құрылтайына делегат болып  
қатынасты. 
   Сұлтан ЖҮНІСОВ – 1910 жылы 
Сартал ауылында туған. Əскерге 
1941 жылы алынған. 1943 жылы 
ауыр жараланып, елге оралған. 
Елге оралған соң 1 май МТС-
де жұмыс істеген. 1963 жылы 
зейнеткерлікке шыққанша Родник 
совхозында бас инженер, МТМ 
меңгерушісі болды.
  Молдабек ҮРІСТЕМБАЕВ – 
1910 жылы Елтай ауылында туған. 
Соғысқа 1942 жылдың 15 мамы-
ры күні алынған. Варшаваны, 
Берлинді алуға қатысқан. Кейін 
Жапонияда соғысқан. Бірнеше 
медальдармен жəне ІІ дəрежелі 
Ұлы Отан соғысы орденімен 
марапатталған. 
  Əнуар КЕҢБЕЙІЛОВ – 1912 
жылы бұрынғы Қайдауыл бо-
лысы Бектұр қопасы деген 
жерде дүниеге келген. 1942 
жылдың 25 мамыры күні əскерге 
шақырылған. І Украина май-
данында жау əскерімен ұрысқа 
қатысады. 1943 жылы Днепр 
өзені үшін ұрысқа қатынасып, 
берілген жауынгерлік тапсырма-
ны орындағаны үшін ІІ дəрежелі 
Отан соғысы орденімен мара-
патталады. 1968 жылы Мəскеу 
қаласындағы Бүкілодақтық 
Ауыл шаруашылығы көрмесіне 
қатынасады. 
      Асан ОСПАНОВ – 1912 жылы 
Байғабыл ауылында туған. Пеш-
ков ауданынан 1939 жылы еңбек 
армиясына алынған. Мерзімін 
өтеп болған соң Ұлы Отан 
соғысы басталып, əскер қатарына 
алынған. Украина майданында жа-
умен соғысқан.       
    Қозы ТІЛЕУБАЕВ – 1917 
жылы Елтай ауылдық кеңесінде 
туған. 1943 жылдың 1 қаңтарында 
əскерге шақырылып, дайындықтан 
өтіп, №323 минометші полкінің 
4 батареясы 2 девизионында 
оқтаушы болған. Бірнеше медаль-
дармен марапатталған. Елге 1945 
жылдың 23 маусымында ора-
лып, əртүрлі қызметтер атқарды. 
Зейнеткерлікке шыққанша бух-
галтер, ферма меңгерушісі, тағы 
басқа да жұмыстар істеген.
  Əбдіхалық БЕКТЕПОВ – 1919 
жылы туған. Тельман колхозында 
еңбек еткен. Əскерге 1941 жылы 
алынып, жауынгерлік ерлігі үшін 
5 медальмен марапатталған. 1944 
жылы жараланып, елге келген. 
Ленин атындағы совхозда кейін 
Родник совхозында шопан болып 
еңбек еткен. Еңбегі бағаланып, 
үкімет тарапынан грамоталар мен 
сыйлықтар алған. 
    Ділдəбек БАЙШОҚАНОВ – 
Байғабыл ауылының тумасы. 1940 
жылы Торғай аудандық əскери ко-
миссариатынан əскерге алынып, 
қатардағы жауынгер болған. Одан 
соң соғысқа қатысқан. Соғыстан 
1944 жылы екінші топтағы 
мүгедек болып оралған. Елге кел-
ген соң колхоз, совхозда қойшы 
болған. 
    Сыздық ДОСТЫҒАЛИЕВ 
- 1919 жылы туған. Ұлы Отан 
соғысына 1941 жылдың шілде 
айында, соғыс жаңа басталғанда 
қатысқан. Зеңбірекші болған. 
Соғыстан 1945 жылы оралған. 4 
жыл бойы бірнеше рет ерліктер 
жасаған. Ерлігі үшін медалімен, 
Отан соғысы орленімен жəне тың 
игеру кезінде бірнеше медальдар-
мен марапатталған. 
   Қали БƏЙІШЕВ – 1919 жылы 
Аманкелді ауданында туған. 
1941 жылы ақпанда əскерге алы-
нып, соғысқа қатысқан. 1941 
жылы шілдеде қоршауда қалып, 
жау қолына түсіп, тұтқында бо-
лады. Одан 1945 жылы босап, 
елге оралған соң мұғалім, кейін 
бөлімше меңгерушісі болып 
жұмыс істеген.
   Теміржан ҚҰЛМАҒАНБЕТОВ 
– Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген 
ауылшаруашылығы қызметкері 
атағының иегері, соғыстан кейін 
ұзақ жыл сиыр фермасының 
меңгерушісі жəне бақташы болып 
еңбек еткен.  
  Шомақ ЖИЕНБАЕВ – 1920 

жылы 2 қазан күні Ұзынқоға ауы-
лында туған. Əскерге 1938 жылы 
алынады. Соғыс басталғанда 
бірден майданға аттанады. Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталған. 
Біраз жыл мал бордақылау 
шаруашылығында еңбек етіп, 
аудандық атқару комитетінің 
жалпы бөлім меңгерушісі бо-
лып қызмет етіп, зейнеткерлікке 
шыққан. 
 Тоқтар ҚАЛМАҒАМБЕТОВ 
(Гильмудинов) – 1920 жылы 
ауданымыздағы Социал ауылында 
туған. 1940 жылдың тамыз айын-
да əскер қатарына шақырылған. 
Елге 1948 жылдың 24 наурызында 
оралды. Қостанай қаласындағы 
сауда тамақтандыру мекемесінде 
жүк тасушы болды. Бірнеше ме-
дальдармен марапатталды.  
    Серікбай ЕСМАҒАНБЕТОВ – 
1920 жылы 15 қаңтарда Ағайдар 
ауылында туған. 1942 жылы 
Аманкелді орта мектебінің 
10 сыныбында оқып жүрген 
кезінде 22 жасында əскерге 
шақырылған. Украина майданын-
да ұрысқа қатысқан. 1943 жылы 
20 тамыз күні ауыр жараланып, 
елге оралған. Мектептерде та-
рих пəнінің мұғалімі, оқу ісінің 
меңгерушісі, мектеп директоры 
қызметтерін атқарған. 
   Əжіғали БАЙМАҚОВ – 1922 
жылы 3 қаңтар күні Кеңтүбек 
ауылында туған. 1942 жылдың 
5 сəуірінде əскер қатарына 
алынған. Соғысқа Белый қаласы 
үшін қатысқан. Воронеж, Киев 
қалаларын, Польша жерлерін азат 
етуде ерлік көрсеткен. Елге 1947 
жылы екінші топтағы мүгедек бо-
лып оралған. Бірнеше медальдар 
алған. 
  Сапа ƏМІРƏЛИН - 1922 жылы 
туған. Соғысқа 1941 жылы қазан 
айында барған. 1942 жылы ауыр 
жараланып, елге оралған. Кол-
хоз-совхоздарда бухгалтер, жинақ 
кассасының басшысы болған.
   Ерғали ЖҰМЕКЕНОВ - 1923 
жылы 14 қыркүйекте туған. Ата-
анасынан жастай жетім қалып, 
Қостанай қаласындағы жетім ба-
лалар үйінде тəрбиеленген. Əскер 
қатарына 1942 жылы шақырылып, 
Батыс Украинаның Старокан-
сантинов, Проскуров, Житомир, 
Львов азат ету шайқастарына 
қатынасқан. 1943 жылы Венгрия-
да, 1944 жылы Карпат тауларында 
шиеленіскен ұрыстарға қатысқан.    
  Өміржан БІРМАҒАНБЕТОВ 
– Байғабыл ауылында дүниеге 
келген. 16 жасында өзі тіленіп 
майданға аттанған. Ерлігі үшін 
Қызыл Жұлдыз, Даңқ, Отан 
соғысы ордендерімен жəне ме-
дальдармен марапатталған.
   Қимат  ҚЫЛДЫБАЕВ – 1924 
жылы туған. 1942 жылы 2 ақпанда 
əскерге шақырылып,  Брянск, 
Ордженекидзе, Орел қалаларын 
азат етуге қатысып, Беларуссия 
жерінде елді мекендерді азат ету-
ге қатысады. Соғысты Берлин 
қаласына жақындағанда аяқтаған. 
    Ақан ƏБІЛБЕКОВ – 1924 жылы 
Құмкешу ауылында туған. Əскерге 
1943 жылы алынған. Елге 1945 
жылы екінші топтағы мүгедек 
болып оралған. Зейнеткерлікке 
шыққанша аудандық кеңес хат-
шысы болған. 
      Балахмет  БАЯХМЕТОВ – 
1925 жылы Аманкелдіде туған. 
1943 жылы əскерге алынып, 
соғысқа қатысқан. 1944 жылы 
Мончик селосы үшін болған 
ұрыста жараланып, елге оралған. 
Родник совхозында көп жыл бай-
ланыс торабының бастығы болып, 
зейнеткерлікке шыққан.
   Ермұхан БІРМАНОВ – 1926 
жылы Жаркөл ауылында туған. 
І-ші, ІІІ-ші Беларуссия майда-
нында соғысқан. Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталған, 5 ме-
даль алған. Əскер қатарынан 
1946 жылы оралған. Аупарткомда 
нұсқаушы, бірнеше совхозда ба-
стауыш партия ұйымының хатшы-
сы, бас зоотехник болып қызмет 
істеген.
       Байдақ МОЛДАШЕВ - 1926 
жылы туған. Соғысқа 1944 
жылы барған. Одер өзеніне 
жақындағанда соғысты аяқтаған. 
Елге оралған соң есепші, 
ауаткомның бөлім меңгерушісі, 
кейін бірнеше мекемелерде бас 
есепші болған. ІІ дəрежелі Отан 
соғысы орденімен марапатталған. 
  Зейнолла ЖҮСІПОВ – 1926 
жылы 10 ақпан күні Молотов кол-
хозында дүниеге келген. Соғысқа 
1944 жылдың 18 қарашасында 
алынған. Одер өзенінен өтудегі 
соғысқа қатысқан. Соғыс біткен 
соң 1947 жылы елге оралып, 
еңбекке араласқан.

(Жалғасы 3-бетте)

   Суреттерде: (солдан оңға қарай) Ұлы Отан соғысының 
қаһармандары:
    Бірінші қатарда:  Əбдік Махатов, Сұлтан Жүнісов, Молда-
бек Үрістембаев, Əнуар Кеңбейілов. 
     Екінші қатарда: Асан Оспанов, Қозы Тілеубаев, Əбдіхалық 
Бектепов, Ділдəбек Байшоқанов. 
  Үшінші қатарда:  Сыздық Достығалиев, Қали Бəйішев, 

Теміржан Құлмағанбетов, Шомақ Жиенбаев. 
 Төртінші қатарда: Тоқтар Қалмағамбетов, Серікбай 
Есмағанбетов, Əжіғали Баймақов, Сапа Əмірəлин. 
 Бесінші қатарда: Ерғали Жұмекенов, Өміржан 
Бірмағанбетов, Қимат Қылдыбаев, Ақан Əбілбеков.   
    Алтыншы қатарда: Балахмет Баяхметов, Ермұхан 
Бірманов, Байдақ Молдашев, Зейнолла Жүсіпов.
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МАЙДАНГЕРЛЕР – ҚАҺАРМАН ҚАЙРАН ЕРЛЕР, 
ЕСІМДЕРІҢ ҒАСЫРДАН-ҒАСЫРҒА ӨРЛЕР!

  Əлімғазы ІЗТІЛЕУОВ – 
1906 жылы Кеңшабында 
туған. 1941-1945 жыл-
дар аралығында Ұлы 
Отан соғысына қатысқан. 
Соғыстан оралғаннан 
кейін Калинин атындағы 
ұжымшарда қой баққан. 
 Қасымбек ЕЩАНОВ – 
Жаңатұрмыс ауылында 
туған. Жауынгерлік ерлігі 
үшін медалімен, ІІ дəрежелі 
Отан соғысы орденімен 
марапатталған. Елге 1945 
жылы оралған. 
 Хасен МАХАМБЕТОВ 
– 1906 жылы Қайыңдыда 
туған. 1941-1944 жыл-
дар аралығында соғысқа 
қатысқан. Ерлігі үшін жəне 
басқа да медальдармен 
марапатталған.
   Əбдібек АЙМАҒАНБЕТОВ 
– 1906 жылы Үрпекте 
туған. 1942-1944 жыл-
дар аралығында соғысқа 
қатысқан. Колхоз-со-
вхоздарда қойшы болған. 
Жауынгерлік 5 медальмен, 
Еңбек Қызыл Ту орденімен 
марапатталған.
  Темір ЖАПАРОВ – 1906 
жылы Жаңатұрмыс ауы-
лында туған. 1926-1932 
жылдар аралығында №2 
ауылдық кеңестің ауылнайы 
болған. 1932-1941 жыл-
дар аралығында Тельман 
колхозының басқармасы 
болған. 1941 жылы соғысқа 
барып, 1943 жараланып, елге 
оралған. Ферма меңгерушісі, 
колхоз партия ұйымының 
хатшысы болған.
   Смағұл ЖАҚЫПОВ – 
1909 жылы Көкалатта туған. 
Соғысқа 1942 жылы алынған. 
Сталинградты қорғағаны 
үшін медалімен, І дəрежелі 
Отан соғысы орденімен 
марапатталған. Ауданда кіші 
малдəрігері болған.
  Фазыл БЕКІШОВ – 
1911 жылы Ұзынқоғада 
туған. 1942-1945 жылдың 
қарашасына дейін соғысқа 
қатысқан. Кавалерлік полкта 
қызмет еткен. ІІ дəрежелі 
Отан соғысы орденімен, 6 
медальмен марапатталған. 
Елге келген соң колхоз-со-
вхозда есепші болған.
  Əбдіхамит НҰРМАНОВ 
– 1912 жылы Байғабыл ау-
ылында туған. Қаратартпа 
серіктестігінде, Калинин кол-
хозында есепші болған. 1942-
1945 жылдар аралығында 
соғысқа қатысқан. 
И.Сталиннен алты рет 
алғыс алған. Қызыл Жұлдыз 
орденімен, бірнеше медаль-
дармен марапатталған.
   Кəкіміш ДОСТАНБАЕВ 
– 1912 жылы Ағаштыкөл 
ауылында туған. 1941 
жылы соғысқа қатысқан. 
Ауданның алғашқы 
механизаторларының бірі.
   Жүсіп ІЗТЕЛЕУОВ – 1912 
жылы Жалдама өзенінің 
жағасында туған. 1942-
1943 жылдар аралығында 
соғысқа қатысқан. Елге 
оралған соң бригадир, қой 
ферма меңгерушісі, кол-
хоз төрағасы, қайтадан қой 
фермасының басқарушысы 
болады. Жер жағдайын 
жақсы білген. Жауынгерлік 
ерлігі үшін медалімен 
марапатталған.
   Сағи ƏБДІЛДИН – 
1913 жылы Сары-Қопада 
туған. 1942-1945 жыл-
дар аралығында соғысқа 
қатысқан. ІІ дəрежелі 
Отан соғысы орденімен, 
«Ерлігі үшін», «Жапония-
ны жеңгені үшін», «1941-
45 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысында Германияны 
жеңгені үшін» медаль-
дарымен марапатталған. 
Соғыстан кейін қой 
бақты, кейін Аманкелдіде 
мемлекеттік банкте күзетші 
болды.

  Баймағанбет ЕСІРКЕПОВ 
– 1913 жылы Аманкелді се-
лосында туған. 1941-1945 
жылдар аралығында соғысқа 
қатысқан. Жауынгерлік үш 
медалмен марапатталған.
   Хайдар КЕНЖЕБАЕВ – 
1916 жылы Қарасу ауылын-
да туған. 1942-1945 жыл-
дар аралығында соғысқа 
қатысқан. ІІ-ші дəрежелі 
Отан соғысы орденімен 
марапатталған. Бірнеше 
медальдардың иегері.
   Тəжі БИЖАНОВ – 1917 
жылы Үрпекте туған. Əскерге 
1938 жылы шақырылған. 
1941-1945 жылдары соғысқа 
қатысқан. Кіші сержант, 
ІІ дəрежелі Отан соғысы 
орденімен марапатталған.
    Қапар БƏЙДІЛДИН – 
1918 жылы Аманкелді село-
сында туған. 1941-45 жыл-
дар аралығында соғысқа 
қатысқан. Ленинград үшін 
болған шайқаста ерлігі үшін 
І дəрежелі Даңқ орденімен 
марапатталған. 7 медалі бар. 
Соғыстан соң ішкі істер 
бөлімінде қызмет істеген.
  Шаумал ƏБДІХАЛЫҚОВ 
– 1919 жылы Сынтас 
жағасында туған. 1941-1942 
жылдар аралығында соғысқа 
қатысқан. Ауыр жараланып, 
екінші топтағы мүгедек бо-
лып елге оралған. Алғашқы 
механизаторлардың бірі. 
Кейін қой баққан.
 Əбдікəрім ƏБІЛБАЕВ 
– 1921 жылы №8 ауыл-
да туған. 1942-1943 жыл-
дар аралығында соғысқа 
қатысқан. Колхозда есепші, 
сатушы болып зейнетке 
шыққан. Жауынгерлік төрт 
медальмен марапатталған.
   Аяхмет ИСМАИЛОВ – 
1922 жылы Құмкешуде туған. 
Соғысқа 1942-1944 жыл-
дар аралығында қатысқан. 
ІІ дəрежелі Отан соғысы 
орденімен, бірнеше медаль-
дармен марапатталған.
  Əбдібек ƏБДІҚАДЫРОВ 
– 1924 жылы Тасты-
да туған. Соғысқа 1941 
жылы алынған. Украина-
да, Венгрияда, Австрия, 
Чехославакия жерлерінде 
соғысқа қатысқан. Елге 
оралған соң есепші, ау-
парткомда нұсқаушы, кол-
хозда басқарма, совхозда 
бөлімше меңгерушісі болған. 
Бірнеше медальдармен 
марапатталған.
  Насыбай ҚАЛИЕВ – 1924 
жылы Аманкелді селосында 
туған. Əскерге 1940 жылы 
шақырылған. 1941-1945 
жылдар арасында соғысқа 
қатысқан. Елге оралған соң 
бухгалтерлік қызмет атқарған.
   Қабжəлел ИСҚАҚОВ – 
1924 жылы Құмкешу ауылын-
да туған. 1942-1946 жылдар 
аралығында соғысқа қатысып, 
əскери қызметте болған. Елге 
оралған соң колхоз-совхозда 
бас жылқышы болған.
    Сейітбек ӨМІРТАЕВ – 1926 
жылы Қарасуда туған. 1943-
1946 жылдар аралығында 
соғысқа қатысқан. Көп жыл 
шопан болған.
   Зейнолла ҚУАНДЫҚОВ 
– 1926 жылы 1 қыркүйекте 
Еңбекші ауылдық кеңесінде 
туған. Əскерге 1944 жылы 
желтоқсан айында алы-
нып, Москва түбіндегі ішкі 
істер бөлімінде айрықша 
бөлім құрамында қызмет ет-
кен. Əскер қатарынан 1950 
жылдың наурыз айында елге 
оралып, колхоз, совхоздарда 
жұмыс істеген. Бірнеше ме-
дальдармен марапатталған.
   Жүніс ТАПЕЛОВ – 1926 
жылы Қарасу ауылын-
да туған. Соғысқа 1946 
жылдың 26 қарашасында 
шақырылған. Соғыстан кейін 
əскери қызметте болып, елге 
1950 жылы оралды. Бухгал-
тер, сатушы болған.

   Суреттерде: (солдан оңға қарай) бірінші қатарда: Əлімғазы 
Ізтелеуов, Қасымбек Ещанов, Хасен Махамбетов, Əбдібек 
Аймағанбетов.
    Екінші қатарда: Темір Жапаров, Смағұл Жақыпов, Фазыл 
Бекішев, Əбдіхамит Нұрманов.
     Үшінші қатарда: Кəкіміш Достанбаев, Жүсіп Ізтелеуов, Сағи 
Əбділдин, Баймағанбет Есіркепов.

   Төртінші қатарда: Хайдар Кенжебаев, Тəжі Бижанов, Қапар 
Бəйділдин, Шаумал Əбдіхалықов.
   Бесінші қатарда: Əбдікəрім Əбілбаев, Аяхмет Исмаилов, 
Əбдібек Əбдіқадыров, Насыбай Қалиев.
    Алтыншы қатарда: Қабжəлел Исқақов, Сейітбек Өміртаев, 
Зейнолла Қуандықов, Жүніс Тапелов.
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    БАЗАРКОМ АҚСАҚАЛ: - 1970 жылы мен «Родник» со-
вхозында қойма меңгерушісі болып істейтінмін. Осы совхоз-
ды қолыммен құрысқан азаматтардың бірі едім. Алғашқы 
директорымыз – марқұм, иманды болғыр Бейсенбек Əбенов 
еді. Одан кейінгі директорымыз Мақанов Ерназар деген 
жігіт болатын. Ол кісі де қайтыс болып кетті. Балалық шағы 
соғыс жылдарында өткен ұрпақтың өкілімін ғой. Сол кезде 
ауырып-сырқап жүрдім. Екі рет Кавказдағы Ессентуки ку-
рортына бардым. Оның алдында Алматының ар жағындағы 
Аяқ Қорған курортында болғанмын. Ұзын аққан Іле өзенінің 
жағасында еді. Содан 1969 жылдың аяғында совхоз кəсіподақ 
ұйымының жетекшісі Уахитов Балтабайға «Сарыағашқа» 
жолдамаға тапсырыс берген болатынмын. Ол өтінішімді құп 
алған. 
      ТІЛШІ: - Ия, сонымен, негізгі əңгімеге көшсеңіз?
   БАЗАРКОМ АҚСАҚАЛ: - Денсаулығым болмағасын, 
Қостанайға қаралуға бардым. «Целинный» деп аталатын 
қонақүйге орналастым. Сол жерде ғайыптан-тайып дирек-
торымыз Ерназар кездесе кетті. «Ау Базарком, не қылып 
жүрсің?» – деді. «Қаралуға келдім. Таяуда Сарыағаш ку-
рортына бармақшымын» - дедім.  «Одан не аласың?» - деді 
Ерназар. «Ештеңе де алмаймын, денсаулығымды түзеймін» 
- дедім. «Онда жүр, ресторанға барайық» - деді. Мен оған 
«Ереке, қалтам таяз, ресторанды көтермейді» - дедім. «Жоқ, 
мен төлеймін ғой. Бірге отырып, тамақтанып, əңгімелесейік» 
- деді. 
      Содан келесі күні дəрігерлерге қаралып, одан келесі күні 
ұшақпен ауданға келдім. Одан тағы да ұшақпен Жыланшыққа 
жеттім. Арада он шақты күн өткен еді. Ауданға телефон 
соғып едім, ондағылар «Сенің жолдамаңды Балтабай алып 
кеткен» - десті. Балтабайға барып едім, ол «Бұл жолдаманы 
директордың ұсынысымен аға шопан Жəркен Айтбаевқа 
бергелі отырмыз. Сен бұрын да емделу орындарына бардың 
ғой» - деді. Содан совхоз директоры Ерназарға бардым. 
Ол да Балтабайдың əңгімесін айтты. Мен ол кісіге: «Ере-
ке, мұныңыз дұрыс емес. «Суға түсуін Бейсенбай түседі, 
қызға баруын Сəрсенбай барады» дегендей, əдейі тапсырыс 
беріп, алдырған жолдамамды бұлай қақпақылға салғаныңыз, 
азаматтығыңызға жата ма? Жəркен ауырса - жаңада ауыр-
ды. Ал мен көптен аурумын. Курорттарға шығындалып, 
еріккеннен барып жүрген жоқпын. Осы жолдамаммен өзім 
баруым керек» - дедім.   
     Ерекең мына сөзден кейін үндемей отырып қалды. Сосын 
«Бəке, Жəркенге уəде беріп қойып едім. Ол осы жолдамамен 
барсын. Жəркен өмірі далаға шықпаған адам. Сен оны апа-
рып, алып кел» - деді. «Ереке, сіз мені кім көріп отырсыз? 
Мұныңыз не? Жəркен менен жас. Жолдаманы оған берсең 
- өзі бармай ма? Мынауыңызды ешкім естімесін» - дедім де, 
орнымнан тұрдым.  «Тоқта Бəке, ренжіме, менен бір қателік 
кетті. Саған 400 сом ақша беремін» - деді. «Ол ақшаның 
маған некерегі бар? Еңбек ақым 70 сом. Оны қалай жаба-
мын» - дедім. «Үндеме, Жəркенді апарып кел. Ол 400 сом 
ақшаны құрылыс есебінен жабамыз. Айлығың жүре береді. 
Оны əйелің алады. Менің осы өтінішімді орындашы» - деді. 
«Жарайды» - дедім. «Сосын, Ереке, алдымен Жəркенмен 
келісіп алайық. Ол былай шыққан соң бұлтақтамайтын бол-
сын. Мен оның еркелігін көтере алмаймын» - дедім. Содан 
Жəркенді шақыртты. Ерекең оған мəн-жайды түсіндірді. 
Жəркен Базаркомның айтқанының бəрін орындаймын!» - 
деді. «Онда сен əуелі менің барып-келу жолақымды төле!» - 
дедім. Ол сөз айтқан жоқ. Бүгін Ерназар да, Жəркен де иман-
ды болсын деп тілеймін.
    ТІЛШІ: - Бəке, енді Сарыағашқа қарай сапарламай-
сыздар ма?
   БАЗАРКОМ АҚСАҚАЛ: - Ия, сонымен Сарыағашқа 
келдік. Жəркен қасымда. Сұрастырып, бас дəрігердің орын-
басарын тауып алдым. Өбəйділдə деген жігіт еді. Алдымен 
бірінші корпусқа Жəркенді орналастырдым. Жəркен маған 
«Бəке, кетпесей, менімен бірге болсай» деді. Онымен болай-
ын десем, менде жолдама жоқ. Қайтадан Өбəйділдəға бар-
дым. «Əй, Өбəйділдə, екеуміз құрдас екенбіз. Сен маған бір 
орын тауып бер» - дедім. Ол «Болмайды» - деді қиқалақтап. 
«Жоқ, болады! Құрдасыңа бір орын тауып бермесең, мұның 
ұят болады» - дедім. «Ал орналастырмасаң, ертең Кавказға 
ұшамын, онда маған жолдама болады. Алдымен мынау 
«Ромнан» бір-бір стақан алып жіберейік», - деп қалтамнан 
бір шыныны шығарып, Өбəйділдəның алдында тұрған екі 
стаканға құйдым. Өбəйділдə шамасы түнде қонақта болған 
болуы керек, шаршаған сыңайлы, қуанып кетті. Біреуден соң 
екеуін жібердік. Сосын ол маған «Жолдаманың бағасы 100 
сом ғой. Ал бұл жерде қолдан алсаң 250 сом» - деді. Тегін 
ақшаны аяймын ба?! Паспортымның ішіне 250 сомды салып, 
Өбəйділдəның қолына ұстаттым да шығып жүре бердім. 
«Ромның» қалғаны да соның кабинетінде қалды. 1-2 минут 
өтті ме, өтпеді ме, Өбəйділдə сыртта отырған менің қасыма 
келді. «Əй құрдас, Базарком, сен бір ер жігіт екенсің. Сені 
мынау екінші корпусқа орналастырамын» - деді. Сөзінде 
тұрып, мені орналастырды. Сосын жағдайын білейін деп 
Жəркенге келдім. Қасына барғаным сол еді, Жəркенім жы-
ламсырап қоя берді. «Ей, саған не болды? Мұның не?» дедім. 

Б А У Ы Р Ж А Н   Б А Т Ы Р М Е Н   Б Е Т П Е - Б Е Т
  Жақында аудандық газет редакциясы-
на қарт кісі келді. «Аты-жөнім - Базарком 
СЕЙТМАҒАНБЕТОВ» - деді. «Жас кезімде 
қазақтың аңызға айналған батыры Бауыржан 
Момышұлымен кездесіп, əңгімелесіп, дəмдес бо-
лып едім. Ол - 1970 жыл болатын. Онда Əзілхан 
Нұршайықовтың «Аңыз бен ақиқат» романы 
жазылмаған кез еді. Сендерге ауылдан ат ары-
тып, əдейі келген мақсатым – Бауыржан батыр 
туралы білетінімді айту еді. Көрген-білгенімді 
мақала етіп, газетке бастырып, оқырманға таны-
стырсам деп едім. Басқа ешқандай шаруам жоқ» 
- деді. 
  Сонымен, құрметті оқырман! Базарком 
ақсақалмен əңгімелестік. Төменде сол сұхбатты 
назарларыңызға ұсынып отырмыз.

«Мынау ұрды» - деді қасындағы жігітті көрсетіп. «Оған сен 
неге тиісесің бұл жігітке?» - дедім. Масаңдау екен. Бірдеңе 
деп еді, түсінбедім. «Менің ініме тиіскен екенсің, сыбағаңды 
аласың» - деп оң қолымменен қақ-маңдайдан тартып 
жібердім. Қалбалақтап ұшып түсті. «Аға, аға, кешіріңіз» - 
деді. Сосын тағы да көрген жерде ауыл бар деп, бас дəрігердің 
орынбасары Өбəйділдəға келдім. «Əй құрдас, жақсылық 
қылсаң бүтін қыл деген атамыз. Сен мені Жəркеннің қасына 
ауыстыр. Оның жанындағы жігітті менің орныма жібер. Анау 
інім өмірі ауылдан ұзап шықпаған жігіт еді. Қамқорлығыма 
алайын» - дедім. «Айттың, болды» - деді Өбəйділдə. Со-
дан сол күні мен Жəркеннің қасына көштім. Түс кезі еді. 
Дəлізбен келе жатсам біздің бөлмеміздің ар жағындағы бір 
бөлмеде көзге таныс бір кісі көрінді. Қайдан көрдім деп ой-
ланып едім, есіме бұл кісінің Бауыржан Момышұлы екені 
түсті. Содан ол кісіге барып, «Ассалаумағалейкүм, аға!» 
- деп сəлем бердім. «Қай облыстың баласысың?» - деді 
Баукең. «Қостанай облысы, Аманкелді ауданының азама-
тымын» - дедім. «Аманкелді батыр туралы не айтасың?» - 
деді. «Мен көп біле бермеймін. 1938 жылы туғанмын ғой. 
Бірақ, руым Бегімбет, Аманкелді атаммен руласпын. Əкем 
Сейтмағанбет ол кісінің жан жолдасы болған. Сол кісіден 
естіген əңгімелерім жоқ емес» - дедім. «Онда ертең сағат 10 
кезінде мен далаға шығамын. Сол кезде сен Аманкелді атаң 
туралы білгеніңді айтып бересің» - деді. 
      Айтқандай келесі күні сағат 10 кезінде Бауыржан ба-
тыр далаға шықты. Сол кезде оны 20-30 адам қоршап алды. 
Мен ішімнен «Мыналар ылғи ығай мен сығай. Олардың 
алдында қалай əңгіме айтамын»  деп ойладым. Шынында 
да ылғи үлкен кісілер. Олардың алдында əңгіме айту ұят 
қой. Бірақ сөзімде тұрайын деп, Баукеңнің қасына барып, 
«Ассалаумағалейкүмді» алдыма салып, қолын алып, аман-
дастым. Сол кезде бір үлкен кісі: «Əй Бауыржан, Сталиннің 
қабылдауына қалай бардың? Барғаның рас па, əлде өтірік 
пе?» - деді. Құдай сақтасын, Бауыржан батыр əлгі шалды 
жерден алып-жерге салды. «Антұрған неме, сен не деп от-
тап тұрсың? Бар, кет!» - деді. Ашуланғанда батырдың түсі 
суық, көздері өткір екен. Содан əңгіме айтамын деп барған 
мен тыпа-тыныш отырып қалдым. Бəлендей ешкім үндемеді. 
Біраздасын Бауыржан батыр бөлмесіне кетіп қалды. «Апыр-
ай, бұл кісімен қалай əңгімелесемін, сөзімді тыңдай қойса, 
жақсы, тыңдамай қойса, қайтемін? Онанда үндемей өзіммен 
өзім болайын» деп ойладым. 
    Келесі күні таңертеңгі сағат 10 кезінде Баукең тағы да 
далаға шықты. Тағы да көп адам оны қоршап алды. Мен де 
далаға шықтым. Жақындамай, əжептəуір жерден бақылап 
тұрмын. Кешегідей емес, Бəукең көңілді екен. Бір ақсақал 
Баукеңе «Бауыржан қалқам, сенен сұрауға бола ма?» - деді. 
«Болады» - деді Баукең. «Онда сен баяғыда бір шовинист 
командирді қалай жазалағаныңды айтып бересің бе?» - деді. 
Баукең жымиып, «Əрине, айтып берейін» - деді. Маңайда 
сілтідей тыныштық ұйыды. Бəрінің көзі Бауыржан батырда.
  - Бір күні əскерлерді аралап келе жатсам, бір орыс командирі 
ауылдан келген бір ауыз орысша білмейтін қазақ балалары 
мен егде жігіттерін армансыз қинап, қорлап жатыр екен. 
Олар оның орысшасын қайдан түсінсін. Анау бір сөз айтады 
да, боқтайды. Айтпайтыны жоқ.  Бір кезде ол қатты ашуға 
басып, қазақтың жап-жас 18-дердегі бір баласын атып та-
стады. Былайғы  қазақ жігіттері не істерін білмей, дірілдеп, 
қорқып  тұр. Мына жағдайды көріп, қалай үнсіз қалайын. 
Жетіп бардым да, əлгі командирге «Мен қазір саған қазақша 
бұйрық беремін. Соны орындамасаң сені де мына жігітті 
атқаныңдай жазалаймын!» - дедім. Сосын оның сөзіне 
құлақ аспастан бірден тəртіп бердім. Менің айтқан сөзімді 
түсінбей, не істерін білмей, «Кешіріңіз, кешіріңіз!» - деді. 
«Жазықсыз адамды атқан адамға кешірім болмайды» - деп 
өзін əлгі мерт болған солдатша жазаладым. Сосын генерал 
Панфиловқа барып, болған істі баяндадым. Ол кісі көп ой-
ланып отырып қалдыда, «Жарайды, Бауыржан! Бұл жағдай 
жоғары жаққа жетпесін деп тілейік. Оның сауатсыз қазақ ба-
лаларын жазалағаны дұрыс емес. Бірақ, жоғары жақ қалай 
түсінеді? Сен əділдік орнатқың келді. Өз басым мұныңды 
теріс демеймін. Ұлттан ұлттың артықшылығы жоқ.  Бір 

ұлттың баласын екінші ұлттың баласы «Менің тілімді 
білмедің» деп кінəлауына болмайды. Егер жоғары жақ білген 
жағдайдың өзінде мен сені қорғаймын» - деді Панфилов. 
«Мұндай қолбасшыға қалай риза болмассың?! Ол кезде мен 
де жаспын ғой» - деп Баукең əңгімесін аяқтады. 
  Келесі кезекте бір кісі: «Бауке, соғыста неше рет 
жараландыңыз?» - деді. «Төрт рет жараландым. Төртінші оқ 
омыртқамда қалған екен. Дəрігерлер оны майдан даласын-
да алуға қорықты. «Аласыңдар!» дедім. «Жоқ, алмаймыз!» 
деді олар. «Ендеше маған ренжімеңдер!» - деп наганымды 
оқтап алып, оң қолыма ұстадым. Олар не істерін білмеді. 
«Алыңдар!» - дедім. «Осылай ала береміз бе? Наркозсыз 
қалай аламыз?» - деді. «Наркозсыз ала беріңдер!» - дедім. 
Содан етпетімнен жастықты тістеп жаттым. Скальпельдің 
жүзі денеме қанша батсада шыдап бақтым. Бір кезде олар 
оқты алғанда жаным жай тапты. Дəрігер маған: «Бауыржан 
Момышұлы, сіз нағыз батыр екенсіз» - деді.  Мен оларға «Бұл 
батырлық емес, жаны қысылған əр адам осылай жасауға ба-
рады» - дедім. Шынында солай, омыртқамда тұрып қалған 
оқ жаныма тыныштық бермеді. Не істейін, амал жоқ осы 
қадамға бардым. 
     Қарақтарым, мен 1944-1945 жылдарда дивизия басқарған 
адаммын. Қарамағымда 18 000 əскерім болды. Соның 5000-
ы жау қолынан қаза тапты. Қалған 13 000 солдатым аман-
есен елге оралды. Білетін шығарсыңдар, дивизиясымен мерт 
болған  қолбасылар болды ғой. Менің тірі жүргенім тілегімді 
тілеген 13 000 солдатымның батасы шығар, - деді. 
      Содан бір күні «Əй бала, сен əңгімеңді айтсайшы» - деді. 
Мен Баукеңе «Аға, сізге бұрын айттым ғой. Мен Аманкелді 
батырдың ұрпағымын! Əкемнің айтуынша «Аманкелді атам 
- Торғайда түрмеге қамалады. Сол кезде елге хабар айтады. 
Екі інім Амантай мен Есентайдың біреуі маған тамақ əкеліп 
берсін. Олар келсе, мен қайтсем де түрмеден шығамын»- 
- дейді. Бірақ, олар бармайды. Сол кезде менің əкем 
Сейтмағанбет «Ендеше мен барамын» деп орнынан ұшып 
тұрады. Сол кезде оның туған ағасы Досай «Бармайсың» 
- деп оның бетін қайтарып тастайды. Түрмеде жатқанда 
Аманкелді атам: «Шіркін-ай, Амантай мен Есентайдың 
біреуі маған тамақ алып келсе, мен солардың біреуінің 
киімін киіп алып, өзімнің киімімді оған кигізіп, сыртқа 
шықсам, оны құтқарып аламын ғой» деп өкініпті. Шынында 
да, Аманкелді атамыз өте аруақты батыр болған. Ол өзіңіз 
секілді шалт қимылды, шапшаң сөйлейтін, өте өжет, өте 
өткір кісі екен. Əттең, не керек, қапияда қаза тапты ғой. Ол 
кісінің атасы Иман бабаның теңдесі жоқ батыр болғанын 
білетін шығарсыз» - дедім. «Білемін» - деді. 
       Содан бір күні көрші жігіттер «3-4 күннен кейін Бауыржан 
курорттан шығады екен» дегенді айтты. Содан мен ол кісіге 
бардым. Ондағы ойым батырға қонақасы беру еді. Ол кісі 
тілегімді қабыл алды. Содан Жəркен екеуміз Шымкенттің 
базарына барып, семіз жылқының қазы-қарта, жал-жаясын 
тағы басқа да дəмді мүшелерін сатып алып келдік. Оны 
əдемілеп пісіріп, қонақасы бердік. Бауыржан батыр біздің 
мұнымызға қатты риза болды. «Ей, шіркін, батырдың 
ұрпақтары-ай, Аманкелді батырдың балалары екендіктеріңді 
көрсеттіңдер ғой!» деп қонақасыдан кейін бізге бата беріп, 
қош айтысты. Бұл - 1970 жылдың тамыз айы еді. 
     Ал сол жылдың 24 желтоқсаны күні Қазақ елі Бауыржан 
батырдың 60-қа толған, тойын тойлады. Азғантай уақыт бірге 
болғанда байқағаным:  Бауыржан батыр - ақкөңіл, ақжарқын, 
қызуқанды, сөзге жүйрік, көздері өткір кісі еді. Бойы орта-
дан жоғары болатын. Денесінде бір қырым артық ет жоқ еді. 
Негізі арық кісі еді. Батыр десе – батыр еді марқұм! Өз ба-
сым ондай адамды əлі күнге көрген емеспін.
   ТІЛШІ: - Базарком аға, Бауыржан батырға бұдан кейін 
кездесе алған жоқсыз ба?
    БАЗАРКОМ АҚСАҚАЛ:  - Жоқ, орайы келмеді. Іздеп бара-
тындай жағдай болмады. Ол кезде совхоздың қойын бақтық. 
Ал қой баққан адамда бос уақыт деген болмайтын. Жылдық 
демалысты да ала алмайтынбыз. Өтті ғой өмір, міне, мен 
биыл 77-ге келемін. Бауыржан батыр 1982 жылы 73 жасқа 
қараған шағында бақиға аттанып кетті. «Бір күн көргенге – 
қырық күн сəлем» деген ғой. Өзім ерекше жақсы көрген ба-
тыр Баукеңе дұға бағыштап отырамын. Ол кісінің бір арманы 
– Тəуелсіздікті көре алмай кеткені деп ойлаймын. Батыр деп 
əне сол кісіні айтуға болады! 
   ТІЛШІ: - Əңгімеңізге рахмет! Енді өзіңіз жəне отбасы-
ңыз туралы айта кетсеңіз.
   БАЗАРКОМ АҚСАҚАЛ:  -  Мен əкеден жалғызбын. 20 
жасымда, 1958 жылы Тілеулес деген қызға үйлендім. Бір 
қыз, бес ұлым бар. Тілеулес 1983 жылы дүниеден өтті. 
Оның жылын берген соң туған жерге - Үрпекке оралдым. 
Балаларымды ағайын-туыстың, нағашыларының арасында 
ер жеткізуім керек болды. Шүкір, қазір балаларымның бəрі 
ер жетіп, жан-жақта жүр. Қолымда бір балам бар. Келінім 
екеуі бағып отыр. Мен өзі жасымда қайратты болдым. Бірер 
кісілік күшім болды. Ерке өскен тентек едім. Өмір қалыпқа 
салды ғой...
      ТІЛШІ: - Енді Жəркен досыңыз туралы айта кетсеңіз.
    БАЗАРКОМ  АҚСАҚАЛ: - Жаркен туралы айтсам, ол 
бір жақсы жігіт еді. Көп жыл Иманов атындағы совхозда 
аға шопан болып еңбек етті. Ұрпақтары бар. Жəркен деген-
нен шығады, сол жолы Баукеңе қонақасы бергеннен кейін 
ол кісі «Əй, балалар, ескерткіш болсын, суретке түсейік» - 
деді. Жылдамдатып, фотографты жетектеп əкеліп, суретке 
түсірттік. Сонда Баукең «Қарақтарым, сендердің менімен 
болғандарыңа мына сурет бұлтартпас айғақ. Əйтпесе жай 
айтқандарыңа жұрт сенбеуі мүмкін» - деді. Міне, сол сурет 
өздерің қарап көріңіздер. Мұнда Баукең 60 жаста, ал мен 
болсам 32 жаста едім. Жəркен 30 жаста болатын.
    ТІЛШІ: - Əңгімеңізге көп рахмет, Базарком аға! 
  БАЗАРКОМ АҚСАҚАЛ: - Өздеріңе де рахмет! Əдейі 
келгенде мені қарсы алып, əңгімелескендеріңе көңілім 
марқайып қалды! Шығармашылық табыстар тілеймін!

Сұхбатты жүргізген Х.ХАЛЫҚҰЛЫ
          Суретте: (солдан оңға қарай) Базарком 
Сейтмағанбетұлы, Бауыржан Момышұлы, Жəркен 
Айтбайұлы. 1970 жыл, тамыз. «Сарыағаш» курорты. 
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1.ƏКЕ:

   Алланың маңдайына жазған тағдырынан 
ешкім де асып кете алмаған. Əйтпесе, Алпыс-
бай  - Елеміс бидің шаңырағында дүниеге келді. 
Ештеңеден кенде болмады. Өмірі тайғақ кешулі 
болмауға тиіс секілді еді. Бірақ, оның да таланы-
на өткен ХХ ғасырдың 30-ыншы жылдарындағы 
қиындықтар тап келді. Əуелі 1929 жылғы 
«Батпақара көтерілісіне» қатысты деген желеу-
мен тұтқындалып, тергеуге түсті. Одан ақталып 
шыққаны сол еді, 1938 жылы «Халық жауы» 
деген айыппен Сібірге айдалды. Негізінде Ал-
пысбай - біртоға, жуас, істеген ісіне тиянақты, 
бос сөзге жоқ шаруа кісі болған. Бірақ, амалы 
қайсы, əкесі Елемістің би болғаны оған күтпеген 
жерден пəле болып жабысты. Өмірі естімеген 
«Жапонияның шпионы» деген жаланың не 
екенін өзге түгілі, өзі түсінбеді. Тергеушіге 
«Қарағым, Жапония деген не?» деп сұрады. «Сен 
əдейі өтірік білмей тұрсың! Жасап отырғаның 
айла. Мұндай қулығыңды қой» деп тергеуші 
басына əңгір-таяқ ойнатты. Айтқан шындығына 
құлақ түрмек түгілі, қаперіне де ілмеді. Ол аз-
дай азапқа салды. Бəрібір бұл білмеймін деген 
сөзінен танбады. Расында білмесе не айтады? 
Тергеуші енді аяусыз зəбір берді, ұрып-соғып, 
ақыл-есінен тандырды. Түрмеде үш күн бойы  
өзіне-өзі келе алмай жатты. Есін жиған соң 
тергеуші толтырған қағазға қарсыласпай-ақ 
ішінен «Саған керегі осы болса» деп, қол қойып 
бере салды. Ақыры, «Халық жауы» деген 
атақпен сызды Сібірден бір-ақ шықты. Əкесінің 
би болғаны рас еді. Кезінде Баймұрат болыстың, 
одан кейін оның баласы Айтқұл болыстың биі 
болғанын теріс дей алмады. Жабылған кінəнің 
ішіндегі анықталғаны осы болды. Тергеуші 
енді «Батпаққара көтерілісіне» қатысқаныңды, 
Байқадам Қаралдиннің күйеубаласы екеніңді 
жасырдың» деп бопсалады.  Əкесі Елемістің   
Байқадам Қаралдиннің қарындасы Бибіғалиға 
құда түсіп, бұған алып бергені де рас еді. Ол 
кезде Қаралды бай жай адамға қызын бере ме? 
Маңайлатпайды ғой.
    Жұрттан естуінше əкесі Елеміс би халыққа 
да, болысқа да жаққан кісі екен. Қай кезде бол-
масын істің əділдігін айтыпты. Баймұратқа 
да, Айтқұлға да өзінің ақыл-парасатының 
молдығымен, билігінің əділдігімен, ұтымды жа-
уаптарымен ұнапты. Ешкім Елеміс би Алтайұлы 
халыққа зəбір берді деп айтқан емес.  
    Алпысбай Сібірде талай азаматтармен 
кездеседі. Оқыған, тоқығаны мол, білімді 
жігіттер жоғары жаққа қайта-қайта арыз жазып, 
өздерінің нақақ жазаланғанын айтып, босатула-
рын өтінді. Солармен бірге арызға қол қояды. 
Ақырында соңғы арыздары жоғары жақтан 
қолдау тауып, 1941 жылдың мамыр айының 
аяғында бұларды босатып, елдеріне қайтарады. 
Елге келгеніне бірер ай бола ма, болмай ма, 
соғысқа аттанады. Қатардағы жауынгер болады. 
Неміс фашистерінің талай жауынгерін жер жа-
стандырады.  
   Алайда, 1943 жылдың желтоқсан айының 
аяғында үшті-күйлі хабарсыз кетеді. Не болғаны 
белгісіз. Алпысбай Елемісовпен соғысқа бірге 
барғандар: Əбілов Сəлімжан, Əбдірахманов 
Мендіғали, Нұрханов Қашырбек, Нұржанов 
Еңсебай, Өкенов Боранбай, Нұркин Төлеш, 
Нұрғалиев Байжігіт, Өтебаев Сарбай, Болтаев 
Кəрім, Байғонов Əбдіхалық, Ысқақбаев Төлеміс, 
Тасбергенов Сарыбай, Тасбергенов Сареке, 
Қалиев Ахет, Қалиев Ағытай, Əміров Қапыш, 
Меңдібаев Тотан, Меңдібаев Əбсейіт, Үкібаев 
Үдербай, Өскин Сейтбек, Аққабақов Қансейт 
деген амангелділік азаматтар. Бұлардың аты-
жөндерін көрсетіп отырған себебіміз, ұрпақтары 
болса, білсін деген ниет. Бұл анықтама - СССР 
Қорғаныс Министрлігінің мұрағатынан 
алынған. Міне, соғыстың аяқталғанына 70 жыл 
толғалы отыр. Бірақ, Алпысбай Елемісұлының 
хабар-ошары əлі шыға қойған жоқ. Не жау 
қолына тұтқынға түскендер тізімінде, не қаза 
болғандар қатарында жоқ. Əлде танкінің оғы 
қопарған ауыр топырақтың астында қалды ма 
екен? Ұрпақтары  іздестіру үстінде.
   Өткен ғасырдың 90-ыншы жылдарының ба-
сында бұрынғы Қазақстанның 40 жылдығы 
атындағы совхозға Байқадам Қаралдиннің аты 
берілуіне орай оның қызы, қазақтың тұңғыш 
стенографисі Данабике Байқадамова апа-
мыз бастаған Қаралды əулетінің ұрпақтары 
ауданымызға келді. Оларды сол кездегі Торғай 
облысы əкімінің орынбасары Нұрқан Ислəмиев 
бастап келді. Совхоз директоры Дүйсен Божма-
нов бастаған бір топ ел ағалары мен ақсақалдар 
оларды Байғабыл ауылының кіреберісінде 
қарсы алды. Сол топтың ішінде Алпысбайдың 
немерелері де бар еді. Жұртпен амандасып, 
есендесіп болған соң Данабике апай өзінің 
қасында тұрған Есен Қасымсейітұлы мен 
Сəрсен Сейдəзімұлына:
   - Қалайсыңдар, қарақтарым? – деп қолдарын 
алып, беттерінен сүйді. 

ӘКЕЛІ-БАЛАЛЫ МАЙДАНГЕРЛЕР

-  Аллаға шүкір, жүріп жатырмыз, апай, - десті 
олар жарыса.
     Содан соң Данабике апай тұрып:
- Міне, сендер де үлкен азамат болып 
қалыпсыңдар. Біз ежелден атадос елдің 
ұрпақтарымыз. Бабаларың Елеміс кезінде біздің 
елдің биі болса, аталарың Алпысбай туған 
жездеміз еді. Ол кісіні менің əкем Байқадам 
Қаралдыұлы құрмет тұтатын. Ешкімге зияны 
жоқ, қой аузынан шөп алмайтын момын кісі еді. 
Кешегі керзаманның салдарынан жазықсыздан 
жазықсыз «Халық жауы» атанып, айдауда бо-
лып, одан соғысқа кетіп, аяғында хабар-ошар 
болмай қалды. Бірақ артында сендер барсыңдар. 
Бүгінде Қасымсейіт те, Сейдəзім де жоқ. 
Имандары көркем болсын. Бізді ұмытпаңдар. 
Біз сендерді ұмытпаймыз. Туыстығымыз, 
сыйластығымыз одан əрі жалғаса берсін. Менің 
өзім түйе айдайтын жасқа жетіп қалдым. Туған 
жердің топырағын енді басамын ба, баспай-
мын ба, оны бір Құдай біледі. Мүмкін бұл 
соңғы келіп тұрғаным шығар. Бақытжанымның 
қыздарына жəне келінім Валентина 
Панфиловаға ата-бабамның туған жері мен елін 
көрсетуге алып келдім. Сендер біз кеткенше 
қасымызда болыңдар! Жатпай-тұрмай аталарың 
Алпысбайдың хабарын іздеңдер! - деді.
     Есен мен Сəрсен болса «Жарайды, апа» десті. 
Бұл əңгімені марқұм Хамза Нұржанов, полк ба-
ласы Өміржан Бірмағанбетов ақсақалдар бізбен 
бірге естіген еді. 
      Тез сөйлейтін Өміржан ағай тұрып:
  -  Данабике апа, айтқаныңыз келсін! – деді.

2.БАЛАЛАРЫ: 

1. ҚАСЫМСЕЙІТ 

     Алпысбайдың үлкен ұлы Қасымсейіт өмірге 
-1923 жылы келген. Ол 1942 жылы 19 жасын-
да əскерге алынған. Дайындықтан өткен соң 
гвардиялық қызылəскер атанған. Жаумен болған 
шайқастарда бірнеше рет ерлік көрсеткен. 
Ресейдің Смоленск облысы Руднян ауданындағы 
Понизовье деревнясы үшін болған кескілескен 
соғыста қарулас жолдастары: №2 девизия 
басқармасы взводының аға телефонисі, кіші 
сержант Яков Иванович Глазковпен (1903 жылы 
туған), осы дивизияның №4-інші минометшілер 
взводының командирі, гвардиялық ефрей-
тор Иван Яковлевич Учненкомен (1918 жылы 
туған), №2 девизия басқармасы взводы байла-
ныс бөлімшесінің командирі, гвардиялық сер-
жант Василий Александрович Матросовтармен 
(1908 жылы туған) бірге СССР Жоғарғы Советі 
Президиумының 1943 жылғы 20 тамыз күнгі 
№93 Жарлығымен «Қаһармандық ерлігі үшін» 
медалімен марапатталады. Арада көп өтпей тағы 
да неміс фашистеріне қарсы көрсеткен ерлігі 
үшін жауынгерлік «Қызыл Жұлдыз» орденін 
иеленеді. Бұл кезде оның шені гвардиялық 
сержантқа көтеріледі. 
 Майдандас достары Қасымсейіт 
Алпысбайұлының мергендігіне əрдайым риза 
болады. «Атқан оғы қате кетпейді, снайпер» - 
деп оны үнемі құрметтеп, сыйлаудан танбайды. 
Қасекең соғыстың соңғы күндеріне дейін 
майданның алғы шебінде болады. Берлинге 
таянғандағы үлкен шайқастарда  бір өзі 50-дан 
астам фашисттің көзін жояды. Тағы да медальдар-
мен марапатталады. Соғыс аяқталған соң 2 жыл 
əскери қызметке қалдырылып, елге 1947 жылы 
24 жасында оралады. Аудан орталығындағы 
МТС-ке бухгалтер болып орналасады. Осы 
кезде ол Айғанша Баймұқанқызымен отау 
құрып, өмірге сəбилер келеді.  Онүш жыл та-
бан аудармай Аманкелді селосында тұрады. 
Қызметте абыройлы болады. 1960 жылы аудан-
да жаппай совхоздар құрылғанда Байғабылда 
Қазақстанның 40 жылдығы атындағы совхоз 
ашылады. Қасымсейіт Алпысбайұлы өзінің ата-
мекенінде ашылған жаңа шаруашылыққа барып, 
үлесін қосуды ойлайды. Совхоз басшылығы  

бұл тілегін қуана қарсы алады. Содан Қасекең 
зейнеткерлікке шыққанша Қазақстанның 40 
жылдығы атындағы совхозда табан аудармай 
бухгалтер-экономист болып қызмет жасай-
ды. Бір сөзді, бір қалыпты Қасекеңді совхоз 
жұртшылығы, жалпы ауыл тұрғындары болсын, 
ағайын-туыстары болсын осы жайсаң мінезі 
үшін құрмет тұтады. 
   Майдангер, Ұлы Отан соғысының жəне 
еңбектің ардагері Қасымсейіт Алпысбайұлы - 
қызметте қандай абыройлы болса, отбасында  да 
сондай адал жар, ардақты əке атанады. Айғанша 
апай екеуі өмірге Жұмакүл, Есен, Қуаныш, 
Бақыткүл, Қуандық, Алмат, Гүлзада, Гүлзира 
атты 5 қыз, 3 ұлды өмірге əкеледі. Олардың 
барлығы да қазіргі күні əр салада жемісті қызмет 
жасап жүр. Бəрі де абыройлы.  
  Қасымсейіт Алпысбайұлы Жеңістің 20 
жылдығында «Екінші дəрежелі Отан соғысы» 
орденімен марапатталған. 

                             2. СЕЙДƏЗІМ

    Ал Алпысбайдың екінші ұлы Сейдəзім бол-
са - 1926 жылы Аманкелді селосында өмірге 
келеді. Ол кісі соғысқа 1943 жылы 17 жасын-
да өзі тіленіп аттанады. Сейдағаң өзінің 1926 
жылы туған құрдастарына қарағанда соғыстың 
сұрапыл сəттерін басынан ерте кешірді.
     Ал негізінде 1926 жылы туғандар - Қазақстан 
бойынша соғысқа ең соңғы барған жігіттер. 
Олар Сейдаға сияқты кескілескен қан майданды 
көрген жоқ. Өйткені соғыстың ең ауыр күндері 
олар əскерге алынған 1944 жылы артта қалған еді. 
Бұл тұста неміс фашистері Кеңес əскеріне қарсы 
тұруға қабілеті азайып, көбіне кейін шегініп бара 
жатқан еді. Сейдағаң соғысқа елден бірге барған 
өзінің құрбы-құрдастарымен бірге шегінген жау-
ды талқандауға үлесін қосады. Соғыс аяқталған 
соң Жапонияға аттанып, ондағы қан майдан-
да өзінің ерлігін бірнеше рет көрсетеді. Жа-
пония тізе бүккеннен кейін əскер қатарында 
қалдырылады. Елге 1952 жылы оралады. Яғни 
əскерде тура 8 жыл болады. Ол – шын мəнінде 
соғыстың айтулы қаһарманы. Неміспен соғысты 
да, жапонмен соғысты да басынан өткерді.  Елге 
аңсап оралғанда ағасы Қасымсейіт соңынан ер-
ген тетелес інісі Сейдəзімді құшақ жая қарсы 
алады. 
    Сейдəзім Алпысбайұлы - 1953 жылы Жа-
мал Сəкенқызына үйленіп, отау тігеді. Өмірге 
Сəрсен, Жақсылық атты екі ұл келеді. Осы 
тұста ол бір шовинистті жазалап, істі болады. 
Үкім етушілер оны 25 жылға соттайды. Бұл 
жағдай осы хабарды естіген жұртшылықты 
шошындырады. Себебі оған дейін Аманкелдіде 
бұлай ұзаққа соттау болмаған екен. Үндемей 
жүрсе де үлкен істі тындыра білетін сабырлы 
да ақылды Қасымсейіт Алпысбайұлы МТС 
басшысынан рұқсат сұрап алып, Алматыға ат-
танады. Барғасын нағашысы, қазақтың ұлы 
композиторы Бақытжан Байқадамов пен оның 
зайыбы Валентина Панфиловаға жəне Дана-
бике Байқадамқызына болған жайды айтып, 
көмектесулерін сұрайды.
   - Сендер тұрғанда жалғыз бауырым Сейдəзімді 
25 жылға қалай соттатып қоямын? Көмектеріңді 
беріңдер, - дейді нағашыларына.
    Сонда Бақытжан Байқадамұлы тұрып:
 -  Қасымсейіт, сенің қан жұтып, қиналып 
тұрғаныңды түсінеміз. Қолдан келгеннің бəрін 
жасаймыз. Сейдəзімнің істі болуы біздің де 
қабырғамызды қайыстыруда. Бір амалын табар-
мыз! - дейді.
   Сөйтіп, Байқадамовтар əулеті Қазақ ССР 
Жоғарғы сотына арыз жазып, істі қайта 
қаратады. Нəтижесінде, 25 жылдың 17 жылы 
шегеріліп, Сейдағаң 8 жылға сотталады. Ол осы 
мерзімді толық өтеп қайтқанша оның отбасына, 
бала-шағасына Қасекең қолдан келген көмегін 
жасайды. Інісінің Сəрсені мен Жақсылығының 
өз балаларындай болып өсуіне аянып қалмайды. 
Осылайша, сегіз жылға созылған сергелдең 

қуанышпен аяқталады. Осы сегіз жылда 
оның құдай қосқан зайыбы Жамал апай да 
сабырлылық пен төзімділіктің тамаша үлгісін 
көрсетеді. Ол өзінің азаматын сарғая адал 
күтіп, екі ұлын ешкімнен кем қылмай өсіреді. 
Күйеуінің сегіз жылға сотталып кетуі – ең əуелі 
осы кісіге қатты батады. Жап-жас əйелдің ұзақ 
уақыт бойы күйеуін күтіп, ғұмыр кешуі түсінген 
адамға оңай емес, əрине... 
   Сейдаға елге келген соң қайтадан бас 
бухгалтерлік қызметін жалғастырады. Жеңістің 
20 жылдығында ІІ дəрежелі Отан соғысы 
орденімен марапатталды. Өмірге Қанат, Бо-
лат атты тағы екі ұл, Ажар деген қыз келеді. 
Сейдекең 1987 жылы 61 жасында, бесінші 
мүшелінде қайтыс болды. 
   Алпысбайдың «халық жауы» болып Сібірге 
айдалып кеткеннен бір ай кейін 1938 жылы 
туған кенже  ұлы Аманжолдан 5 бала бар. Оның 
Гүлбарамы ауданға белгілі іскер əйелдердің бірі.  
     

3. НЕМЕРЕЛЕРІ:

   «Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады» 
дегендей арада біраз жыл өткенде Алпысбайдың 
ер баладан үлкен немересі Есен - көп жылдар 
Арқалық-Аманкелді аудандарының совхозда-
рында бас зоотехник болып қызмет жасады. 
Таяуда зейнеткерлікке шықпақ. Бизнес сала-
сында жүр. Одан кейінгі Сəрсен - Аманкелді-
Амантоғай аудандарында білім бөлімдерінде 
жəне басқа мекемелерде бас бухгалтер бол-
ды. Ол да қазір бизнесте. Ал Жақсылық бол-
са - 32 жасында Аманкелді аудандық атқару 
комитетінің төрағасы, 34 жасында осы 
аудандық партия комитетінің бірінші хатшы-
сы болып сайланды. Екі жылдан соң аудандық 
мəслихаттың басшысы болды.  Бүгінде биз-
несте. Қуандық  - құрылыс саласында басшы 
қызметтер атқарды. Қазір де осы салада. Ал 
Алмат болса - жастай аудандық лимонад це-
хында, аудандық байланыс торабында басшы 
болып қызмет жасады. Бүгінде ол да бизнес 
саласында. Қанат болса - Батыс Қазақстан об-
лысы бойынша мемлекеттік қызмет істері 
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі департаменті бастығының орынбаса-
ры, Болат -  облысымыздың Алтынсарин ауданы 
əкімінің бірінші орынбасары болып қызмет жа-
сауда. Бұған дейін Қарабалық аудандық салық 
комитетінің бастығы болды. Біраз уақыт бизнес 
саласында да жұмыс жасады.  Қазіргі дəуірдің 
жаңа тұрпатты мамандарының бірі.
    Алпысбайдың қыз немерелері де бір-бір 
шаңырақтың шырайын келтіріп отырған өнегелі 
аналар. Сол сияқты, немере келіндері Ақымаш, 
Бақытжамал, Лариса, Дина, Гүлбану, Меруерт, 
Гүлмиралар да əулеттің ұйытқысы болып жүр.
  Қасымсейіт - Сейдəзім Алпысбаевтармен 
құдайы көрші əрі сыйлас болған Күликамал апа 
Қуандыққызы олар туралы:
    -  Қасекең - аузы ауыр, ісіне берік, зиялы кісі еді. 
Ал Сейдəзім – жүзіктің көзінен өтетіндей жігіт 
болатын. Айғанша апай мен Жамал құрдасым – 
тайы жоқ жандар еді. Қасекеңдермен - 13 жыл, 
Сейдекеңдермен - 21 жыл көрші болдық. Іщə 
дескеніміз жоқ. Туыстай болып кеттік. Маған 
бұлардың бəрі де ыстық. Əсіресе, тай-құлындай 
қатар өскен құрдасым, бір-бірімізден сырымыз-
ды жасырмаған жан құрбым Жамалдың орны 
бір бөлек еді. Марқұмды өз қолыммен ақ жуып, 
арулап, жөнелтістім. Ондай төзімді, сабырлы 
əйелдер сирек қой, - дейді көңілі босап, көзіне 
жас алып...

***

        Р. S. Бүгінгі күні бір Алпысбайдың үш 
ұлынан - 18 немере, 60 шөбере өркен жайып 
отыр. Шөберелерінің алды Университеттерді 
жаңа бітірсе, соңы мектепке енді барды. Біразы 
əлі сəби. Болашақтары алда. 

*** 

    Ұлы Отан соғысына үш жыл 
қатысып, ерліктің тамаша үлгілерін 
көрсеткен Алпысбай Елемісов өзі 
із-түссіз кеткенімен, оның балала-
ры Қасымсейіт, Сейдəзім Алпысба-
евтар сұрапыл соғыстан аман-есен 
оралып, қатарымен қызмет жасап, 
өмірге ұрпақ əкеліп, əке үмітін ақтап, 
соңдарына із қалдырды. Кенжесі 
Аманжол да ағаларына еркелеп өсіп, 
жақсы іні, жақсы азамат болды. 
   Бүгінде үшеуінің жолын ұрпақтары 
жалғауда. Сол ұрпақтары немересі 
Алматтың ұйымдастыруымен 
2006 жылы Байғабылда Алпысбай 
аталарының туғанына 100 жыл то-
луына орай Ас беріп, рухына дұға 
бағыштатты. Сол жиында Алпыс-
бай ақсақалды көзі көрген Байғабыл 
ауылының қариялары жəне туы-
стары марқұмның қадірлі азамат 
болғанын айтып, жас ұрпақтың жа-
дына салды. 

Қ.ҚУАНДЫҚҰЛЫ
Суретте: (солдан оңға қарай) Қасымсейіт, 

Сейдəзім Алпысбайұлдары жəне 
орталарында əкесі Алпысбай Елемісұлы.
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     «Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің мəртебесі ту-
ралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының 
Заңына, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 
20 ақпандағы № 1011 «Əскери қызметтің белгіленген мерзімін 
өткерген  мерзімді  əскери  қызметтегі əскери қызметшілерді 
запасқа шығару жəне Қазақстан Республикасының аза-
маттарын 2015 жылдың сəуір – маусымында жəне қазан – 
желтоқсанында мерзімді əскери қызметке кезекті шақыру 
туралы» Жарлығына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің  
2015 жылғы 13 наурыздағы № 135 «Əскери қызметтің 
белгіленген мерзімін өткерген мерзімді əскери қызметтегі 
əскери қызметшілерді запасқа шығару жəне Қазақстан 
Республикасының азаматтарын 2015 жылдың сəуір – ма-
усымында жəне қазан – желтоқсанында мерзімді əскери 
қызметке кезекті шақыру туралы» Қазақстан Республи-
касы Президентінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 1011 
Жарлығын іске асыру туралы» қаулысына, Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің 2012 жылғы 15 мамырдағы № 620 
«Қазақстан Республикасының азаматтарын əскери қызметке 
шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту ту-
ралы» қаулысының 5-тармағына сəйкес Амангелді ауданының                                   
əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. Аудандық əскерге шақыру комиссиясы осы қаулының 
қосымшасына сəйкес құрамда құрылсын.
2. Қоса беріліп отырған аудандық əскерге шақыру 
комиссиясының резервтік құрамы бектілісін.
3. Амангелді ауданының  ауыл, ауылдық округ əкімдері  
азаматтарды мерзімді əскери қызметке шақыруды жүргізу 
кезінде Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің  
«Қостанай облысы Амангелді ауданының Қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімі» республикалық мемлекеттік мекемесіне 
(келісім бойынша) əскерге шақырылушыларды жеткізуді 
қамтамасыз етсін.  
4. «Қазақстан Республикасы Ішкі Істер Министрлігі Қостанай 
облысының Ішкі Істер Департаменті Аманкелді  ауданының 
ішкі істер бөлімі» мемлекеттік мекемесіне (келісім бойынша) 
ұсынылсын:
 1) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің 
«Қостанай облысы Амангелді   ауданының   Қорғаныс   істері   
жөніндегі  бөлімі» республикалық 
мемлекеттік мекемесіне азаматтардың шақыруын өткізуге өз 
құзыреті шегінде қажетті көмек көрсету;
 2) өз құзыреті шегінде əскери міндетілікті орындаудан 
жалтарған адамдарды  іздестіруді жүзеге асыру.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынба-
сары С. У. Хайруллинге жүктелсін.
6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі жəне 2015 жылғы 1 сəуірден бастап 
туындаған іс-əрекеттерге таратылады.
        Амангелді ауданының əкімі                 Ж.ТАУКЕНОВ   

Əкімдіктің 2015 жылғы «20» наурыздағы
№45 қаулысына қосымша

Аудандық  əскерге шақыру комиссиясының құрамы
  Хайруллин Сабыржан Уəлиұлы  - Амангелді ауданы 
əкімінің орынбасары, төраға 
  Аймуханов Сабит Асылбекұлы - Қазақстан Республи-
касы Қорғаныс министрлігі «Қостанай облысы Амангелді 
ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің бастығы, төрағаның орынбасары 
(келісім бойынша) 
   Ержанова Гуля Төлегенқызы - Қостанай облысы əкімдігі 
денсаулық сақтау басқармасының «Амангелді аудандық 
орталық  ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  
мейірбикесі, хатшы (келісім бойынша)
 
                                     Комиссия мүшелері:
  Баженов Қайыржан Баженұлы - «Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігі Қостанай облысының Ішкі Істер Департаменті 
Амангелді ауданының ішкі істер бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
бастығының орынбасары (келісім бойынша) 
    Каканова Жанар Рамазанқызы - Қостанай облысы əкімдігі 
денсаулық сақтау басқармасының «Амангелді аудандық 
орталық  ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
бас дəрігерінің орынбасары, медициналық комиссияның 
төрайымы (келісім бойынша)

Əкімдіктің 2015 жылғы «20» наурыздағы
№45 қаулысымен бекітілген  

Аудандық əскерге шақыру комиссиясының
резервік құрамы

  Хамитов Гафур Фаридұлы - «Амангелді ауданы əкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесі кадрлар бөлімінің басшысы, 
төраға
   Баймағамбет Арман Хабдисаламұлы - Қазақстан Респу-
бликасы Қорғаныс министрлігі «Қостанай облысы Амангелді 
ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің,  келісім-шарт бойынша əскери 
қызметшілерді  жинау жəне əскерге шақыру бөлімшесінің 
бастығы, төрағаның орынбасары (келісім бойынша)
  Андирова Гүлнар Сатмағамбетқызы - Қостанай облы-
сы əкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Амангелді 
аудандық орталық  ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің мейірбикесі, хатшы (келісім бойынша)
                                  Комиссия мүшелері:
   Бирсеитов Саян Серікұлы - «Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігі  Қостанай облысының Ішкі Істер  Департаменті  
Амангелді ауданының ішкі   істер    бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
бастығының орынбасары (келісім бойынша) 
  Есмагамбетов Рашид  Серікбайұлы - Қостанай облысы 
əкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Амангелді аудандық 
орталық  ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бас 
дəрігері - медициналық комиссияның төрағасы (келісім бойынша)

Аудан əкімдігінің №45 ҚАУЛЫСЫ
20 наурыз 2015 жыл.  Амангелді ауылы.

Азаматтарды 2015 жылдың сəуір-маусымында 
жəне қазан-желтоқсанында мерзімді əскери 

қызметке кезекті шақыруды жүргізуді 
ұйымдастыру жəне қамтамасыз ету туралы

    2015 жылы  93300 га алқапқа майлы жəне дəнді-дақыл себіледі  деп  
болжануда. Оның  ішінде майлы  дақыл-3300га, бидай-88500га, арпа-
1500га алқапқа, оған 62 шаруа қожалықтары қатысады. «Өсімдікті 
міндетті сақтандыру» Заңына байланысты 93300га  алқап толығымен 
келісімшартқа отыруы  керек.   
    Өсімдік карантині саласы бойынша  447,28 га жерге қыз-ғылт кекіреге 
қарсы химиялық өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Химиялық  өңдеу 
жұмыстарын «Фитосанитария» РМК атқарды. 
   «Өсімдікті қорғау» бағдарламасы бойынша   250000 гектар жерді үйірлі 

  2015 жылы Қостанай облысында орташа айлық ауа температурасы 
сəуір, қыркүйек, қазан айларында жылдық нормадан 1...2˚С-ға жоғары 
деп болжамдалады, ал мамыр, маусым айларында 1˚С-ға төмен. Шілде 
айында орташа айлық ауа температурасы облыстың кей жерлерінде 1˚С-
ға төмен, басқа аумақтары нормамен жобалас. Тамыз айында орташа 
айлық ауа темперастурасы нормамен жобалас болады. Жауын-шашын 

Айлар Сəуір Мамыр Маусым Шілде Тамыз Қыркүйек Қазан
Температура 4,9-7,7 13,4-16,3 19,3-22,7 20,7-25,0 18,0-22,1 11,9-15,2 3,6-5,4
Жауын-шашын 17-22 16-33 18-42 12-53 15-37 14-27 22-32

мөлшері сəуір, маусым айларында жылдық нормамен жобалас, ал ма-
мыр айында жылдық нормамен жобалас немесе жоғары. Шілде, тамыз, 
қазан айларында облыстың кей жерлерінде нормамен жобалас, ал кей 
жерлерінде төмен. Қыркүйек айында жылдық нормадан төмен деп бол-
жамдалуда.                                                                         С.ТОҚСАНБАЕВ, 

аудандық аумақтық инспекциясының карантин инспекторы

2015 ЖЫЛҒЫ  КӨКТЕМГІ  ЕГІСКЕ  ДАЙЫН  БОЛАЙЫҚ
шегірткеге қарсы химиялық өңдеу жұмыстары жүргізілуі жоспарланған. 
Осының ішінде: итальяндық прус шегірткесіне –. 220000 га, азияттық 
шегірткеге – 30000 га жерге. 
       2015 жылға  мерзімдік  ауа-райының болжамы:
Жылдық мерзімдік  ауа-райы екіге  бөлінеді суықтық  жəне  жылылық.
Суықтық  мерзімі 12 қазаннан  - 12 наурыз аралығы.       
Жылылық  мерзімі 12 наурыздан - 12 қазан аралығы.
   Жылылық  мерзімдегі көпжылдағы орташа айлық ауа температурасы 
жəне жауын-шашын мөлшері

Маман мінбері

  Қазақстан Республикасының 
Жемқорлыққа қарсы страте-
гиясын жүзеге асыру жəне 
халық арасында нөлдік шы-
дам ұстанымын өндіру – осы 
тақырыптарда жақын ара-
да Алтырсарин ауданының 
тұрғындары əңгіме өрбітті. 
Қостанай облысы бойын-
ша мемлекеттік қызмет істері 
жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл Агенттігі 
Департаментінің бастамасы бой-
ынша Силантьевка  ауылында 
мемлекеттік қызметкерлердің 
қоғаммен кездесуі өтті. Кезде-
суге «Нұр Отан» партиясының 
өкілдері, жастар, бизнес өкілдері 
жəне аудандық мəслихат депу-
таттары қатысты. 
 Қостанай Департаментінен 
мемлекеттік қызмет 
өту бөлімінің басшысы 
Əсет Досекенов аталған 

     Мал саулығы – жан 
саулығы деп ата-бабалары-
мыз айтқандай, малдың етін 
жеп, сүтін ішіп отырғаннан 
кейін  қолымыздағы төрт түлік 
малдың сау болғаны бəріміз 
үшін маңызды. Малдардан 
уақытында (жылына екі рет: 
көктемде жəне күзде) бру-
целлезге қарсы тексеру үшін 
қан алдыру қажет.  Себебі 
бруцеллез ауруы қауіпті,  
жұқпалы аурулардың қатарына 
жататындықтан жəне адам-
дар мен жануарларға ортақ 
болғандықтан адамдардың 
осы ауруды жұқтыру қауіпі 
бар. Егер, адам жұқтырған 
жағдайда адам денсаулығына 
едəуір зиян келеді. Сондықтан, 
малдардан уақытында қан ал-
дырып, ектіріп отыру, ауруға 
анықталған малдарды арнайы 
орындарға тапсыру ең алдымен 
мал иесінің жəне оның отбасы 
мүшелерінің амандығы үшін 
қажет.

  Бүгінгі таңда ауданымыздағы 
елді мекендерде бұралқы ит-
тер көбейіп кетті, негізі, ол 
иттердің көбісінің иелері бар, 
бірақ иттерін байлап ұстамайды. 
Кез келген бос жүрген ит адам-
дар, əсіресе, балалар мен қарт 
кісілердің денсаулығы мен 
өмірі үшін қауіп тудырады. Ит 
ұстау қағидасы бойынша ит-
тер аулада байланып ұсталу ке-
рек, көшеге серуендетуге алып 
шыққанда қарғыбаумен жəне 
тұмылдырықпен шығару керек. 
Бос жүрген иттердің барлығы 
иесіз, бұралқы иттер деп сана-
лады, сол себепті жойылуға жа-
тады. Түсініспеушіліктер орын 
алмас үшін, иттеріңізді байлап 
ұстаңыздар.   
 Меншік түріне қарамастан 
барлық мал иелері Қазақстан 
Республикасының «Ветери-
нария туралы» Заңының 25 

Маман кеңесі

МАЛ  САУЛЫҒЫ  –  ЖАН  САУЛЫҒЫ
бабының 5 тармағына сəйкес 
малдарын бірдейлендіруден 
өткізуге; 7 тармағына сəйкес 
ветеринарлық - санитарлық 
қауіпсіздікті сақтау мақсатында 
тексеру үшін малдарынан 
уақытыңда қан алдыруға жəне 
жұқпалы аурулардың алдын 
алу үшін малдарын ектіруге; 12 
тармағына сəйкес мал иелері  
ветеринария мамандарына өз 
жұмыстарын атқару барысын-
да көмектесуге міндетті. 
  Ветеринария туралы Заңның 
талаптары бұзылған жағдайда 
Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік кұқық бұзушылық 
туралы  Кодексінің 406 бабы-
на сəйкес, ит ұстау Қағидасын 
бұзған тұлғалар Қазақстан 
Республикасының Əкімшілік 
кұқық бұзушылық туралы  
Кодексінің 408 бабына сəйкес 
жауапкершілікке тартылады.                                           

С.БЕРДІҒҰЛОВА,
аудандық ветеринария бөлімінің бас маманы

тақырыпатардың барлығына 
жеке тоқтала сөз сойледі. Іс-шара 
жергілікті əкімдікпен бірлесе 
ұйымдастырылды. Департамент 
өкілінің сөз сөйлеуінен кейін 
тыңдаушылар мемлекеттік қызмет 
реформасы жəне жемқорлыққа 
қарсы саясаттың жүргізілуіне бай-
ланысты өз ойларымен бөлісті. 
Олардың айтуынша, бүгінгі 
күні ауыл тұрғындары заңдарды 
қажетті деңгейде меңгермеген, 
сондықтан олар артық 
қиындықтарға тап болады. Ауыл 
тұрғындары қажет анықтамалар 
үшін облыстық орталыққа ба-
рып жатады, алайда, соңында 
барлығын жергілікті деңгейде ше-
шуге болатыны анықталады. 
 Кездесу аясында мемлекеттік 
қызмет өту саласы бойынша 
жəне мемлекеттік қызметке ор-
наласу барысында меритокра-
тия ұстанымдарын қадағалау 

 «ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА»
бойынша мəселелер көтерілді. 
Досекенов жұмысқа қабылдау 
үдерістерінің барлығы таза, бүгінгі 
күні əрбір азамат тең құқыққа 
ие екендігін, əңгімелесулерде 
қоғам қайраткерлері, депутаттар, 
азаматтар қатарынан тəуелсіз 
бақылаушылар болатынын атап 
өтті. Сондықтан конкурстарға өзін 
шын мəнінде жақсы жақтарынан 
көрсете білген үміткерлер 
қатысады. 
 Қорытындылай келе, 
тыңдаушылар қиын мəселелерді 
де атап өтті. Олар ең бастысы 
жемқорлық құқық бұзушылық 
саласын, атап айтқанда заң 
бұзушылыққа не жатады? 
қажет болған жағдайда аталған 
мəселелерді қалай болдырмауға 
болады? деген сауалдар. Маман-
дар мемлекеттік қызмет істері 
жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл Агенттігі жа-

нында əрбір азамат өзінің 
сұрағын қойып, мемлекеттік 
қызметкерлердің ар-намыс 
кодексінің  немесе заңды 
бұзушылық фактілері бойын-
ша хабарласа алатын біріңғай 
байланыс орталығы 1494 
жұмыс істейтіндігін атап өтті 
жəне Департамент пен оның 
аймақаралық бөлімдерімен 
байланысу жолдары ту-
ралы ақпарат ұсынылды. 
Мамандардың айтуынша, 
осындай кездесулер үнемі 
өткізіліп тұратын болады. Де-
партамент келесі кездесуін 
Меңдіқара ауданында өткізеді. 
  Қостанай облысы бойын-
ша мемлекеттік қызмет істері 
жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс- қимыл Агенттігі 
Департаментінің жемқорлыққа 
қарсы сауаттандыру жəне 
жұртшылықпен өзара іс-қимыл 
жасау бөлімі.    
    Телефон: 8(7142)914-262

 Қазақстан  Республикасы 
азаматтарының, тұрғылықты 
мекен-жайына  қарамастан 
жеке басын  куəландыратын 
құжаты болуы тиіс. Жеке басты 
куəландыратын құжаттарға жеке 
бас куəлігі мен Қазақстан Респу-
бликасы азаматының төлқұжаты 
жатады. Қазақстан Республи-
касы азаматының төлқұжаты 
азаматтарға олардың жасына 
қарамастан өз қалаулары бой-
ынша беріледі жəне Қазақстан 
Республикасының аумағынан 
тыс жерлерде иесінің жеке ба-

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗАМАТЫНЫҢ ЖЕКЕ КУƏЛІГІ,                  
ТӨЛҚҰЖАТЫН АЛҒЫҢЫЗ КЕЛСЕ

сын куəландыратын құжат бо-
лып табылады.   Қазақстан Ре-
спубликасы азаматының жеке 
куəлігі азаматтарға 16 жастан 
бастап беріледі жəне республика 
аумағында жарамды. Қазақстан 
Республикасы аумағында ұдайы 
тұратын барлық  азаматтардың 
жеке бас куəлігі болуы тиіс.   Жеке 
бас куəлігі 10 жылға беріледі. 
    16 жасқа толаған азаматтарға 
тиісті құжаттармен Амангелді 
ауданы ХҚКО-да орналасқан 
көші-қон полициясына өтініш 
білдірген дұрыс.  Қазақстан 

Республикасы азаматы жеке 
куəлікті рəсімдеуге 16  жасқа 
толғаннан кейін  ғана жүгіне 
алады, жəне де 10 күнтізбелік 
жұмыс күннің ішінде құжаттануы 
тиіс. Уақытында құжаттанбаған 
жағдайда Қазақстан Респу-
бликасы Əкімшілік құқық 
бұзушылық кодексінің 492 бабы-
на сəйкес ескерту, немесе  5 АЕК 
мөлшерінде əкімшілік айыппұл 
көрсетілген.

  16 жасқа толған азаматтарға 
Қазақстан Республикасы 
азаматының жеке куəлігі, 
төлқұжатына құжаттануға тиіс 
құжаттар; 
- азаматтың туу туралы куəлігі 
түпнұсқасы 
- ата-аналарының жеке бас 
куəліктері 
- азаматтарды тіркеу кітабы не-
месе мекенжай анықтамасы.
- төлқұжат үшін мемлекеттік 
баж салығы төленгендігі тура-
лы түбіртек   4 АЕК   7928 тенге, 
жеке куəлікке 396, 40т.  

     Бүгінгі таңда еліміздің 
саяси, экономикалық жəне 
əлеуметтік өмірінде сыбайлас 
жемқорлық мəселесі маңызды 
мəселелердің бірі болып 
отыр. Сыбайлас жемқорлық 
демократиялық қоғамды 
құлдыратады, кəсіпкерліктің 
дамуына кедергі келтіреді. 
1999 жылғы Еуропа Кеңесінің 
сыбайлас жемқорлық үшін 
қылмыстық жауапкершілік 
Конвенциясында сыбайлас 
жемқорлық заңдылықтың 
жоғары тұруына, демократияға, 
адамдардың құқығына қауіп 
төндіретін, тендік жəне 
əлеуметтік шыншылдыққа 

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖОЮ КЕРЕК
нұқсан келтіретін, бəсекелестік 
шарттарын бұзатын, 
экономикалық дамуды 
тежейтін жəне демократиялық 
институттардың тұрақтылығына 
кедергі келтіретін жағымсыз 
құбылыс ретінде айқындалған.
   Сыбайлас жемқорлық билікті 
бүкіл қоғамның қажетіне 
емес, жекелеген тұлғалар мен 
топтардың қажетіне жұмсауға 
ықпал етеді. Жеке тұлғалар не-
месе топтар лауазымдарын пай-

М.СЫЗДЫКОВ, 
 аудандық ІІБ-нің бастығы, полиция полковнигі. 

Жемқорлықпен күрес

даланып, сый-сияпатқа, атаққа, 
жеңілдіктерге жəне т.б. ие бо-
лады. Сыбайлас жемқорлықтың 
пайда болуының бірнеше 
себептері болуы мүмкін, олар-
бюрократия, қағазбастылық, 
формализмге негізделген 
басқару жүйесі.Сондай-ақ, 
азаматтардыңөз құқықтарын 

мүлдем білмеуі неиесе нашар 
білуі де сыбайлас жемқорлыққа 
əкеліп соғары анық.
    Елбасымыз Нұрсұлтан На-
зарбаев 2014 жылы Қазақстан 
халқына «Қазақстандық жол-
2050: Бір мақсат, бір мұдде, бір 
болашақ» атты Жолдауында 
баса айтылған мəселердің бірі-
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стратегия мəселері болады. 
Бұл ретте Елбасы əкімшілік ре-
форма қағазбастылыққа əкеліп 
соқпауы керек деп көрсетті.

Н.КАКІМЖАНОВ,
аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің инженері,

өртке қарсы қызмет прапорщигі

 Сіздердің назарлары-
ңызға, Қостанай облыстық 
тұрақтандыру қорынан 
бөлінген кебек бір 
қапшығы 500 тенге, қара 
ұн 50 келі бір қапшығы 
2500 тенге, жарма би-
дай (отход) бір қапшығы 
50 келі 1100 тенге  аудан 
орталығында орналасқан 
«Айтбай» сауда дүкенінде 
сатылуда.
 Түсініктеме алам 
деушілер болған жағдайда 
«Амангелді ауданы 
əкімдігінің  кəсіпкерлік 
жəне ауыл шаруашылығы 
бөлімі» КММ-не 21-2-00, 
22-0-19 телефондарына 
хабарласуды сұрайды.

АУДАН 
ХАЛҚЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА!

Хабарландыру
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     Бұл кісілер - ғұлама ғалым, 
ақын-жазушы, атақты əнші-бишілер 
емес, жəй ғана қарапайым қазақ 
қыздары, қолдарынан келгенше 
ұрпағымызды ұлғайтып, өсіріп-
жеткізді. Əкелеріміздің күтімін 
бүкіл тірліктің алдына қойды. 
Əулетіміздің ауыз біршілігін, 
татулығын ойлады. «Абысын тату 
болса - ас көп» - деген қағиданы 
ұстанып, үлкен-кіші болып, бір-
бірімен өле-өлгенше сыйласып өтті.
  Нұрбайдың ұрпақтары Махмұт 
пен Қыпшақбайдың барлық бала-
лары Дүрия мен Сараны «мама» 
деп, Сандуғашты «апа» деп, ал 
əкелерімізді «папа», «көке» деп 
өстік. Дүрия (Нұрбайдың інісі 
Арғынғазының əйелі)  1918 жылы 
Торғайда Жылқайдар Мұса де-
ген кісінің шаңырағында дүниеге 
келген.  Əкесі байдың тұқымы бо-
лып, Кеңес үкіметінің қысымымен 
Қытайға өтіп, Дүрияны кейін заман 
дұрысталған кезде алармыз деп, 
Ташкенттегі жетімдер үйіне өткізген. 
Бірақ, кейін хабар болмаған. Мамам 
Қызылордаға ауысып, тəрбиеленеді. 
Содан Алматыға келіп, мұғалімдер 
институтына оқуға түседі. Оқуды 
бітірер тұста атамыз, Қазақстанға 
белгілі əскери прокурор болып 
істейтін Арғынғазымен кездесіп, 
шаңырақ көтереді. Қазақ ССР 
Ғылым Академиясында қатардағы 
қызметкерден бастап, ғылыми 
қызметкер, бөлім басшысына дейін 
көтеріледі. Мұқаметжан Қаратаев, 
Серік Қирабаев сияқты қазақ тілінің 
білгірлерімен бірге қызмет істейді. 
Осы салада үзбей еңбек етіп, 55 
жасында дербес зейнеткерлік 
демалысқа шығады. Ал, атамыз 
соғыстың орта тұсында кенеттен 
өз еркімен майданға аттанып, со-
дан оралмаған. Інісі Махмұт іздеп 
барып, «Москва түбінде кездестім, 
шамасы үлкен шендегі командир-
ау деймін, адъютанттары бар екен, 
мені күтіп, тамақтандырып, бір 
қапшық азық-түлік беріп, шығарып 
салып еді, содан кейін көрмедім»- 
деп отыратын.
     Арғынғазы атамның артында 2 
ұл, 1 қыз қалды. Оларды Дүрия 
шешеміз өсіріп, жеткізді. Үлкен 
ұлы Марат оқуға шамалы болып-
ты. Ал, Мұрат ағамыз Новосібірдің 
Азаматтық Ұшқыштар институтын 
бітіріп, Қазақ ССР-нің əуе ком-
паниясында ұшқыш болып істеп, 
зейнеткерлікке шықты. Анамыз 
Мұратты елдің қызына үйлендіремін 
деп, 1969 жылы елге келіп, Ормаш 
Ешмұханбетов деген кісінің Фая 
деген қызын алып береді. Елдегі 
ағайындар жиналып, дүркіретіп той 
жасайды. Фая жеңгеміз аудандық 
комсомол комитетінде қызмет 
істейтін. Алматыға барған соң да, 
сол салада қызмет істеді. Қазір Ма-
рат та, Фая да өмірден өтті. Артын-
да Фарида атты жалғыз қыз қалды. 
Фарида да тұрмысқа шығып, ұрпақ 
тəрбиелеп отырған отбасы. Менің 
тəтем Жұмабике хабарласып, арала-
сып тұрады.
   Ал, 1942 жылы туған Зəуреш 
тəтеміз орыс жігітіне тұрмысқа 
шыққан. Өте алғыр болған дейді. 
Москвадан екі жоғарғы оқу орынын 
қызыл дипломмен бітірген екен. 
Кострома қаласында əскери зауыт-
та инженер болып жұмыс істеген. 
Техника ғылымдарының докторы, 
профессор. Қазір немерелерімен 
бірге Москвада тұрады. Майраш 
тəтем хабарласып тұрады. Дүрия 
шешеміз Алматыда тұрғанда, елден 
барған туған-туыстардың барлығы 
бірінші сол үйге түсетін. Құсайынов 
Айтқұл, Əубəкіров Сəбит əкелеріміз 
сол үйден талай дəм татқан
 . Ал, мамам балаларды елге ертіп 
келгенде елдегі ағайын бірінен 
соң бірі қонақ қылып күтетін. 
Алматыдағы Əбдісағит, Мағрипа 
Тəттіғұловтардың, ақын Сағынғали 
Сейтовтердің отбасыларымен 
жақсы араласыпты. 
   Белгілі жерлес жазушы Ақан 
Нұрмановтың апасы Зина 
Нұрманованы қолымнан ұзаттым 
дегенін естіген едім. Еліміздің сол 
кездегі №1 азаматы Д.А.Қонаевты 
өте қарапайым, адамгершілігі мол, 
адал адам деп айтқанын өз аузынан 
талай естідім. 7-ші шағын мөлтек 
аудандағы үш бөлмелі үйін сол 
кісінің көмегімен алдым деп еді. Ал 
Кеңес Үкіметіне деген жүрегіндегі 
ренішін өле-өлгенше айтып өтті. 

ТЫЛ ТАУҚЫМЕТІН ТАРТҚАН ТАРЛАНДАР

Мен ол кісінің үйінде көп болдым, 
оқуға барғанда, Алматыда жұмыс 
істегенде сол үйде жаттым. Басқа 
балалардан гөрі мені жақын тартып, 
əңгімесін маған көп айтатын. 1982 
жылы Алматыда қайтты. Белгілі 
дəрігер Асқар Байжұманов деген 
кісінің шешесімен туған бөле еді, 
мəңгілік тұрағы сол кісінің қасынан 
Кеңсай-1-ден бұйырды.
         Сара Жөкішқызы - 1928 жылы  
Семей облысы, Жарма ауданында 
туған. Əкесі Жөкіш Тобықты руы-
нан. Шешесі Тышқанбаева Нұрбəти 
1910 жылы туған. Бұл кісілердің 
Сара шешемізден кейінгі бірнеше 
баласы аштық жылдары шетінеп 
кетіп, мамамның артында осы күні 
көзі тірі сіңілісі Дариға тəтеміз 
1946 жылғы, 1950 жылы туған 
Ерен деген інісі бар. Олардың отба-
сылары, немерелері бар, Арқалық, 
Алматы қалаларында тұрады. Ма-
мам Жармадағы орта мектепті 
бітіргеннен кейін 1947 жылы 
Алматыдағы Қыздар педагогикалық 
институтына география, биоло-
гия пəндері бойынша оқуға түседі. 
Оқуды бітірген жылдары папам 
Махмұтпен кездесіп, отбасын 
құрады. 1952 жылы Жезқазғанның 
Қорғасынына көшіп келіп (Дəбейге) 
оқу-ағарту саласында жұмысқа ор-
наласады. Ол кісілердің тұңғыш 
баласы 1954 жылы туған Мұратты 
Нұрбай атам Дəбей деп атайтын. 
Папамның мектептегі директорлық 
қызметіне байланысты мамам 
Қайыңды, Сарыторғай, Байғабыл 
мектептерінде мамандығы бой-
ынша мұғалім болып істеді. 
Мұғалімдік қызметінің көп жыл-
дары Аманкелді орта мектебінде 
өтіп, сол мектептен зейнеткерлікке 
шықты. Қазақ ССР оқу ағарту ісінің 
үздігі атанды. 
   Марқұм мамам өте шебер адам 
еді. Ол кісінің тоқыған дүниелері 
қазір аудандық Аманкелді батыр 
мұражайында сақтаулы тұр. Ау-
данда алғашқылардың бірі болып, 
аулаға жеміс ағаштарын отырғызған. 
Соның бəрін өзі баптайтын. Торғай 
көшесіндегі  №1 біздің жекеменшік 
үйіміздің ауласында: алма, алмұрт, 
өрік-шиелердің неше түрлі сорт-
тары өсіп тұратын. Банка-банка 
варенье қайнататын. Аулада неше 
түрлі гүл өсіп шыққанда, тіпті 
құлпырып кететін. Қолы сондай 
берекелі, қонақасын да ерекше 
беретін. Балалардың киім-кешегін 

өзі тігетін. Үйіміз мектептің ал-
дында болғандықтан сабақтан 
шыққан апайлар: Құдайбергенова 
Клара, Есмағанбетова Қаншайым, 
Қазанғапова Жұпар, Сейдеғалиева 
Жалғас апайлар мамамның қолынан 
шай ішпей кетпейтін. Сара мамам 
барлығы 8 құрсақ көтерді. Солардың 
алтауының көзі тірі, аман-сау жүр. 
Марқұм Талғат екеуіміздің арамыз 
екі ай ғана еді. Мамам «екеуіңе бір 
үйдің қызын алып беремін» - дейтін. 
Кейін Гүлшара мен Зəурешті бірдей 
көріп, не алса екеуіне бірдей ала-
тын. Марқұм мамамның шеберлігі 
Қайратқа жұққан. Құдай тіл-көзден 
сақтасын, Дəулет пен Мараттың 
шеберліктері ешкімнен кем емес, 
талғамдары өте жоғары. Оны 
елдің бəрі біледі. Ал, Қайрат інім 
былтырғы жылдың соңында кенет-
тен қайтыс болды. Топырағың торқа 
болсын, Қайратым, егер сен тірі 
болғаныңда, саған сеніп ата-анала-
рым туралы жазбауым да мүмкін 
еді. Əкем Махмұт - тіп-тік жүретін, 
шалбарының қыры сынбаған, 
серілеу кісі еді, мінезі де қаттылау. 
Ал, мамам өле-өлгенше сол кісінің 
бабын тауып, қас-қабағына қарап 
өткен адам. Ұрпағымыздың 
келіндері осы анашымдай болса 
екен деп, іштей тілеп отырамын. 
Мамам Сара 1988 жылы 60-қа 
жақындағанда дүниеден өтті.
       Өз анам Сандуғаш - 1926 жылы 
Кеңшабын колхозында, қазіргі 
Байғабыл ауылында дүниеге кел-
ген Əкесі Ізтілеуов Əлімғазы - 
1906 жылғы, руы шалшы. Ұлы 
Отан соғысына басынан бастап 
қатынасып, 1947 жылы елге Поль-
шадан оралған. Елге келгеннен 
кейін зейнеткерлікке шыққанша 
колхоздың қойшысы болған. 1982 
жылы қайтыс болды.
         Анамның шешесі Əшімқанқызы 
Ырымжан 1907 жылғы, Тастының 
құланы Əубəкір Қылышбайұлының 
апасы. Менің шешемнен кейін 
əжеміз Балтабай, Балғабай, Қоғабай, 
Кенжебикелерді дүниеге əкелген. 
Қазір барлығы да зейнеткерлікке 
шыққан. Бəрі үйлі-баранды, неме-
ре, шөбере сүйіп отырған бақытты 
отбасылар. Ал, əжеміз 92 жасқа 
келіп қайтты. Анамды үйдің үлкені 
болғандықтан ба, нағашыларым 
қатты құрметтейтін. Олай-бұлай 
өткенде ешқашан біздің үйге соқпай 
кетпейтін.
     Анам Байғабылдағы 7 жылдық 

мектепті бітірген кезде, соғыс 
басталады. Мұғалімдердің 
тапшылығына байланысты, анам-
ды жəне Саққұлова Қоңыр деген 
кісіні Меңдіқараға жеделдетілген 
мұғалімдер курсына жібереді. 
Бітіріп келгеннен соң Шитүбектегі 
бастауыш мектепте 1950 жылдарға 
дейін мұғалім болып істейді. 
Қазіргі кезде өмірден озған елдің 
белгілі азаматтары Бəйділдин 
Бақытжан, Қайроллаев Сапабек, 
Ахметов Садуақас деген кісілерге 
сабақ берген. Биыл 75-ке толған 
жерлес жазушы Сəбит Доса-
нов ағамыздың «Сенің анаңнан 
оқыдым» - дегенін өз аузынан 
естігенмін. Қазір Қарашатөбеде 
тұратын зейнеткер, еңбек ардагері, 
туған құдам Жақыбаев Тақан деген 
ақсақал «Қыз кезінде Сандуғаш 
апайдан оқыдық» - деп, есіне алып 
отырады. Анам, соғыс аяқталар 
тұста əкем Қыпшақбай екеуі отау 
құрып, барлығы 11 құрсақ көтереді. 
Соның қазіргі уақытта 7-еуі аман-
сау жер басып жүрміз. Барлығы да 
отбасылы, əр жақта, əр салада өмір 
кешіп жатыр. Шешем марқұм көзі 
тірісінде үйдің үлкендері Майраш, 
Жұмаш, Жұмабикелерді құтты 
орындарына қондырып, Асқар-
Ұлтуған, Гүлсім, Иманбек-Рау-
шан деген кісілермен құда-құдағи 
болып, араласып кетті. Жиендері 
Гаухар, Анар, Берікті көріп кетті. 
Сол құда-құдағилардың ішінен 
қазір Раушан апамыздың көзі тірі, 
балаларының қолында, немере-
шөберелерінің ортасында бақытты 
ғұмыр кешуде. Шешемнің көзін 
көріп, аралас-құралас болған Рау-
шан анамызға амандық тілеймін.
      Анам менің, менен кейінгі інім 
Жомарт, қарындасым Күлизат, 
Бақыттардың қызығын көре ал-
мады. Ең кіші қарындасым 
Бақыт та бұл дүниеден өтіп кетті. 
Бақыттан қазір Аян, Наурызбай, 
Думан деген жиендерім бар. Əкем 
Қыпшақбай еңбекке ерте арала-
сып, Қызылжұлдыз, Қайыңды, 
Үрпек, Жаңатұрмыс, Құмкешу, 
Байғабыл елді мекендерінде 
есепші, ферма меңгерушісі, эконо-
мист болып қызмет істеген, ерте 
кетіп, кеш келетін. Үй тірлігінің 
бəрі шешемнің мойнында. Үйдегі 
қарт адамдардың, балалардың 
күтімі, барлығы шешемнің міндеті 

еді. Шешем сондай байсалды, 
көп сөйлемейтін, берекелі, қолы 
ашық кісі болды. Жаңатұрмыста 
тұрғанымызда менің 1-ші сыныпқа 
барғаным есімде. Алғашқы 
мұғалімім Айтбаев Қалибек болды. 
Қар кете ауылдан төмен қарай киіз 
үй тігіп, бие байлайтынбыз, бие са-
уатынбыз. Ол кезде қымызды тек 
қонақтар үшін баптайтын. Таңертең 
ауылдың үлкені Нұрбай əкеме сəлем 
береміз деп, Іскендір, Байман, 
Жүніс, Жабатай, Есенғазы, Сыздық, 
Бөкебай, Əбілда əкелеріміз келіп, 
қымыз ішетін. Ал, Ыдырыс, Аман-
тай, Шəкір, Жұман, Есенғали, Ты-
ныс, Қашаубай, Сабыртай, Боран-
бай ағаларым мейрамдарда біздің 
үйге соқпай кетпейтін. Солардан 
қазір тірі жүргені Сабыртай жəне 
Боранбай ағаларым. Ешқайсысы 
апамның алдын кесіп өтпейтін. 
(Кейбір ағаларым ұмытылып, атал-
май қалса, кешірім сұраймын). 
Бір таңқаларлығы осыбір кішкене 
ғана Жаңатұрмыс ауылында бір 
атаның балаларындай тату-тəтті 
тұрып, еңбек етті. Театр, мейрамха-
на, телефон болмаса да өмірлеріне 
сондай риза еді. Оқу аяқталып, 
демалысқа шығысымен аудандағы 
бүкіл ағайынның балалары үш 
ай бойы Жаңатұрмыста болатын. 
Əкем аурушаң болып, шешем оның 
денсаулығына үнемі алаңдап отыра-
тын. Сəл ауырса Бимағанбет ағайға 
хабарласып, алдыртатын. Ол кісіні 
ерекше құрметтеді. Біздің үйдің 
балаларының барлығы дерлік үйде 
туған. Қазіргі кездегідей көк кітапқа 
тіркелу, есепке тұру, сақтандыру де-
гендей шаруалар ол кезде болмаған-
ау шамасы.
       Шешем Сандуғаш 1974 жылы 
барлығы 48 жасында қайтыс бол-
ды. Қазіргі менің жасымнан мүшел 
жасқа кіші екен. «Есейіп кетсемде, 
мен саған сəбимін» деп Ғафу мен 
Шəмші ағаларымыз қалай керемет 
жырлап кеткен. Жыл өткен сайын 
анамның бейнесі менің санамда 
тіпті айқындала түскендей болады. 
Баяғыда анасын Меккеге арқалап 
апарған бала Жаратқаннан «Мен 
перзенттік парызымнан құтылған 
шығармын» - дегенде, Жаратқан: 
«Сен анаңның сені туғандағы бір 
толғағының ғана парызын өтедің» 
деген екен. Ал, мен аналарымның 
алдындағы перзенттік парызымды 
өтей алдым ба, жоқ па, ниетім аяулы 
да асыл аналарымның рухтары риза 
болса болғаны.
    Үш анам да кешегі сұрапыл 
соғыстың зардабын, тылдағы 
тірліктің тауқыметін бастарынан 
кешті. Олар өмірлерінің ең қызықты 
кезеңдерін соғыс уақытында, 
соғыстан кейін өткізді. Олардың сол 
кездегі ащы өмірі туралы естігенде, 
көзіме жас келетін. Енді бүгін жасым 
60-қа келер тұста сол соғыстағы, 
тылдағы өмір туралы əңгіме айта-
тын адамдар да аз қалды. Əрине, 
көңіл босайды. Арды, ұят пен намы-
сты ойлаған аналарымыз бізге үлгі 
болды. Олар туралы немерелеріне 
үнемі əңгімелеп айтып отырамын. 
Немерелері ол əңгімелерді қызыға 
тыңдайды. Демек, аналарымыздың 
жанкешті істері ұмыт болмайды деп 
ойлаймын.
       Анам қайтыс болғаннан кейін от-
басы тірлігі қиындап, əкем қайтадан 
əйел алмақшы болды. 1975 жылы 
туыстардың ұйғаруымен сол кез-
де басы бос отырған, елге сыйлы 
болған Тасжан деген кісінің жесірі 
Бибізия шешемізбен бас қосты. 
Əкем қайтыс болғанға дейін, 
анамыздың орнына ана болды. 
   Менің үлкенім Болат сол кісінің 
бауырында өсті. Ол кісі Атамбоз 
деген қараманның қызы, інісі Ілияс, 
сіңілілері Данаш, Рəзияны нағашы 
қылып араластық. Бибізия анамыз - 
ақылды, талғампаз, өте таза кісі бо-
латын. Өмірден өтер кезінде інісінің 
қолында болды. Қайтыс болғанда 
біз, балалары тегіс барып, жаназа-
сына қатынастық. 
  Қазіргі уақытта қол жайғаны-
мызда, ол кісіні дұғамыздан 
қалдырмаймыз. 
      Менің аналарым осындай еді.

     Суреттерде: аналарым Дүрия Мұсақызы, Сара Жөкішқызы, 
Сандуғаш Əлімғазықызы, жеңгем Фая баласы Фаридамен бірге 
жəне Сара анамның өз қолымен тоқыған кілемшесі.

Мақсұт Қыпшақбайұлы НҰРБАЕВ
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   ЖШС «Амангельды жолы» мекемесінің күл-қоқыс төтегін орынға жүк 
көліктерімен кіру бағасы төмендегідей:
    Жеңіл автомашина тіркемесіне - 200,00 теңге.
   МТЗ-80 тіркемесіне, ПТС-4, Газ-52, Газ-53 машинасына күл-қоқыстың бағасы 
- 350,00 теңге.
 Зил-130 машинасына күл-қоқыстың бағасы - 500,00 теңге.
 Камаз машинасына күл-қоқыстың бағасы - 700,00 теңге.
 Камаз тіркемесіне күл-қоқыстың бағасы - 700,00 теңге.
 К-700 тіркемесіне ПТС-9, ПТС-12 күл-қоқыстың бағасы - 900,00 теңге.

АУДАН  ХАЛҚЫНЫҢ  НАЗАРЫНА!
Хабарландыру

ҮЙ САТАМЫН
   Еврожөндеу жүргізілген, су құбыры кіріп тұр, сарай, гараж бар, ауласы кең. 
Бағасы 4 300 000 теңге. Мекен-жайы: Аманкелді селосы. Тел: 8-702-250-77-07

  Зымырап өтіп бара жатқан уақыт-
ай... Егер тірі болғаныңда бүгінде 
75 жасқа келіп, сол тойыңды 
дабырлатпай-ақ, өзіңе тəн қарапайым 
қалыпта адал көңілмен атап өтер едік 
қой. Жалғыз қызың болғандықтан 
ба, мені ерекше жақсы көрдің. 
Əкелік шексіз махаббатың жария-
лап айтпасаңда, көзіңнен көрініп 
тұратын. Қыз бала сезімтал ғой, 
сенің жүрегіңнің төріндегі өзіме де-
ген ыстық ықыласыңды айтпай-ақ 
түсінуші едім. Мен үшін сен орны 
ешқашан толмайтын жансың, əке! 
Өзіңді, жарқын жүзіңді, салмақты 
сөзіңді сағындым. Сол сағыныш 
қызыңның қолына бүгін қалам 
алдырды. Өзің білесің əке, мен 
əдебиетші де, журналист те емеспін, 
биологпын. Биологтар сөзден гөрі 
іске бейім келетінін де жақсы білесіз 
ғой. Бүгін өзіңе деген перзенттік 
сезімімді айтсам деп едім. 
   Əркімнің де əкесі бар ғой. Ал мен 
үшін сен шын мəніндегі жақсы 
əкенің үлгісі едің. Суретіңе қарап, 
ойға шомғанда ішкі дүнием бо-
сап, көңілім алабұртып, көздеріме 
сағыныш жасы келеді. Қайран, 
жан əкем менің! Сен өмір бойы 
ұстаз болып өттің. Өміріңнің көп 
жылы аудан орталығындағы №154 
кəсіптік-техникалық училище-
де өтті. Училищенің əр баласы-
на  білікті білім мен тағылымды 
тəрбие бердің. Өйткені сен олардың 
бəрін жүрегіңмен жақсы көрдің. 
Мүмкін жақсы көрдің деуім аз да 
болар. Негізі сен сол балаарды өз 
баларыңдай  - ұл-қызыңдай  сүйе 
білдің. Ешбірінің бетіне жел болып 
тимедің. Еркеліктері мен тентектігін 
көтере жүріп, оларды жақсы азамат 
етіп шығардың. Сол зор еңбегің елен-
бей кетпеді. Əлі есімде, 1976 жылдың 
12 ақпаны күні Қазақстан Компар-
тиясы Орталық Комитетінің, Қазақ 
ССР Жоғары Кеңесі Президиумының 
жəне Қазақ ССР Министрлер 
Кеңесінің бірлескен Қаулысымен 
«Ұстаздық қызметтегі үздік 
жетістіктерің үшін» есімің Қазақ 
ССР-нің «Алтын Кітабына» жазыл-
ды.  Ал 1977 жылдың 2 қарашасы күні 
«СССР кəсіптік-техникалық білім 
беру ісінің үздігі» атандың. Сенің 
осы қуанышыңа өзіңнің кəсіптік-
техникалық училищең, əріптестерің, 
шəкірттерің, солардың ішінде 
туған бауырыңдай болып кеткен 
достарың Хамит Досжанов, Бектеш 
Олжағұлов, Хайролла Хасеновтер 
ерекше қуанды. Солбір қуанышты 
сəт менің де жас жүрегімде алтын 
əріптермен жазылып қалды. Сенің 
осындай үлкен жетістіктеріңе анам 
Мəрияш та өзіңнен бетер қуанды. 
«Менің Асаным əуелден алтын аза-
мат қой. Сондықтан да, ол Қазақ 
елінің «Алтын Кітабына» жазылды» 
- деп балаша қуанды. 
   Сол қуанышты күндерде отбасы-
мыз боп ерекше шаттанғанымыз 
есімде. Əсіресе, өзің жүзің бал-бұл 
жанып, мейірім төгіп, бұрынғыдан да 
мейірбан болып кетіп едің-ау... 

Тағзым

САҒЫНДЫМ ӘКЕ , ӨЗІҢДІ . . .

Амал не, 1991 жылы кəсіптік-
техникалық училище жабылған 
соң Ы.Алтынсарин атындағы орта 
мектепке келіп, ұстаздық қылдың. 
Жоғары сынып оқушыларына ма-
шинатану пəнінен дəріс бердің. 
Жас балаларды машинаның қыр-
сырын терең меңгеруге үйреттің. 
Олардың бəрі де осы кəсіпті бала 
кездерінен жетік біліп алды. Бұл да - 
сенің жақсы ұстаз болғаныңның бір 
көрінісі деп білемін. Осы кезде мен 
өзіңмен бірге бір мектепте ұстаздық 
еттім. Мектепке өзіңмен бірге барып 
жүрген күндерім қандай бақытты еді, 
десеңізші. Өзіңнің қасыңда əңгімеңді 
тыңдап, тəжірибеден өткендей болу-
шы едім. 
  Əке, өмір өткінші дегенді сіз 
жақсы білесіз. Адам бүгін бар, ертең 
жоқ. Бірақ, оның ісі жақсы болса, 
ұмытылмайды. Əсіресе, ата-ананың 
жақсылығын кім ұмытар?! Оның 
үстіне, өзің сияқты жақсы əке болған 
кісіні қалай ұмытуға болады?! 
   Міне, мен 24 жылдан бері ұстаз 
болып келемін. Еңбек жолымды 
Жаңауыл орта мектебінде бастап, 
1990 жылы Ы.Алтынсарин атындағы 
орта мектепте жалғастырып, 1998 
жылы шаңырақ көтеруіме байла-
нысты Жасбуын орта мектебінде 
қызмет жасап келемін. Шəкірттеріме 
мен де өзің сияқты ерекше ыстық 
ықыласпен, мейіріммен қараймын. 
«Шəкіртті жақсы көрсең, ол сені 
жақсы көреді» - деуші едің ғой. Сол 
айтқаның айнымай келіп жүр. 
     Əке, мен өзіңді кішкентай күнімнен 
ерекше жақсы көрдім. Сен де 
ұлдарыңнан гөрі мені ерекше жақсы 
көріп, еркелеттің. Жүрегіңнің жылу-
ын бердің. «Менің алтын қызым» деп 
алақаныңда аялап өсірдің. Əрине, ол 
күндер енді қайтым келмес, бірақ, 
жер басып жүрген уақытымда олар-
ды қалай ұмытайын, жан əкем! Мен 
кеше ғана бала едім, ал бүгін есейіп 
кеттім. Өзімнің де отбасым, бала-
шағам бар. Солардың қамымен жүріп, 
тіршілікті күйттеген соң көп нəрсенің 
орайы келмейді ғой. Күнделікті 

жұмыс, бітпейтін қыбыр-жыбыр ша-
руалар адамның ойын тежейді ғой. 
Сондайда естен шығатын нəрселер 
болады. Бірақ, мен сені ешқашан 
есімнен шығарған жоқпын. Жиен 
немерелеріңе «Сендердің туған 
нағашыларың осындай кісі болған, 
сол кісіге ұқсаңдар» деп айтудан да 
жалықпаймын. Аллаға шүкір, артың 
жаман емес. Анам сенің тілеуіңді 
тілеп, қарашаңырағыңда отыр. Саған 
Алладан иман тілеуден жаңылмайды. 
Нұрлыбегің -    Арқалық қаласында 
балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебінде жаттықтырушы болып 
істейді. Ал Қанатың - өзің көп жыл-
дар ұстаз болған №154 кəсіптік-
техникалық училищенің ғимаратында 
орналасқан, асыл бауырың, біздің 
жақын туысқан ағамыз  Əнуар Бо-
ранбаев көкеміздің атындағы орта 
мектепте дене тəрбиесі пəнінен сабақ 
береді.
     Əке, мен Ы.Алтынсарин атындағы 
орта мектепте өзіңмен бірге 7 жыл 
ұстаз болдым. Сол кезде сенен 
үлгі алдым. Істеген ісімді білемін. 
Ешкімде шаруам жоқ. Өзің сияқты 
жан баласымен ренжіспей, арықын 
жүріп, анық басып, еңбегім жанып, 
төрт жиен немереңді өсіріп, құдай 
қосқан қосағым Ғабиденмен тату-
тəтті тұрып жатырмын. Атыңға тит-
тей де кір келтірген емеспін. Ұлдарың 
да өзің секілді инабатты, қалыпты, 
қатарластарының алғы сапында 
келеді, балалы-шағалы. Тек сенің 
жоқтығың болмаса, қалғанының 
бəрі бар. Анам бүгінде «Менің Аса-
ным о дүниеге ерте кетіп қалды ғой. 
Оның аман-есен жүрген құрдастарын 
көргенімде жүрегім ауырады, ол да 
соларша жүрсе ғой» - деп күрсінеді. 
   Жан əкем, асқар тауым менің, 
сағындым сені! Топырағың торқа 
болсын! Алла саған көркем иман 
берсін! Тіршілікте адам баласы-
на жамандық жасамаған жан едің, 
Аллатағала соның бəрін өзі көріп-
білді ғой. Саған пейіштен орын 
сыйлағай деп тілеймін.
   75 жас – аса ұзақ ғұмыр емес. Бірақ 
сен бұл жасқа жете алмай кеттің. 
Сенің жасамаған жасыңды, көрмеген 
қызығыңды анам Мəрияшқа, 
балаларың - бізге берсін, Аллатағала! 
   Өзіңе деген осы сағынышымды 
жүрегімнен шыққан бірер ауыз 
жыр жолдарымен түйіндейін. Бұл - 
менің сенің қабіріңе салған бір уыс 
топырағым болсын, жан əке!
Жан əкем, қадіріңді ұғынамын,
Алланың дегеніне бағынамын.
Есейіп кетсемдағы, мен өзіңді - 
Əрдайым есіме алып сағынамын.
Өмірде жүруші едің асықпай, сақ,
Есімде қалды мəңгі əке, сол шақ.
Пейіштің қақ төрінен орын берсін,
Жарылқап иманыңнан, Жаратқан Хақ!

Гүлнар АСАНҚЫЗЫ,
Жасбуын орта мектебі биология пəнінің мұғалімі.

Суретте: СССР кəсіптік-техникалық білім беру ісінің 
үздігі Асан ҚҰРМАНҒАЛИЕВ.

   Ардагерлерге құрмет көрсету, ұрпақтарға олардың ерлік, елдік істері арқылы 
тəрбие беру - аға ұрпақтың төл міндеті. 
   Таяуда 70 жыл толғалы отырған Ұлы Женіс мерекесіне орай аудан бойын-
ша өнегелі іс-шаралар жүзеге асырылуда. Соның бір тармағы бойынша, 
ардагерлердің үйлерінде болып, мереке қарсанында сый-сияпат жасау, əнгімелесу 
болып табылады. Осы мақсатта Амангелді ауданы төтенше жағдай болімі №21 
өрт сөндіру бөлімімен бірлесе отырып, аудан орталығында тұратын Ұлы Отан 
соғысынын ардагері Ертай Мұқанұлы ақсақалдың үйінде болып, кездесу жаса-
ды. Соғыс ардагерінің бүгінгі көніл-күйі жоғары, жастарға айтар тілектері мол.
    Ол тірі жүрген соғыс ардагерлеріне еліміз бойынша көрсетіліп жатқан 
құрметке дəн риза. 
  - Мен келесі жылы 90 жасқа келемін. Барлық тілегім - елімнің көркеюі, 
аман болуы. Елбасымыздың елі үшін аянбай қызмет жасай беруі. Халқымыз 
тыныштықта, бейбітшілікте өмір сүре берсін, - дейді ақсақал.

АРДАГЕРГЕ ҚҰРМЕТ

    2015 жылдың 11 сəуірі күні сағат 12.00-де Н.Мейірманов атындағы орта мектептің 
спорт залында Е.Сейкенов атындағы аудандық балалар жəне жасөспірімдер спорт 
мектебінің ұйымдастыруымен жасөспірімдер арасында ұлттық қазақша күрестен 
«Амангелді барысы» жарысы өтті.   Сайыстың ашылу рəсіміне аудан əкімі жəне мекеме 
басшылары, спорт ардагерлері қатынасты. 
   Алғашқы сөз кезегі аудан əкімі Ж.Қ.Таукеновке берілді. Аудан басшысы жас спорт-
шыларды болып жатқан спорт мерекесімен құттықтап, олардың бəріне  сəттілік  тіледі. 
   Содан соң сөз кезегі ауданымыздың спорт ардагері, тұңғыш рет  ҚР-ның спорт шебері 
атағын қорғаған Ерлан Баймағанбетовке берілді. «Амангелді барысы» жасөспірімдер 
арасында 2-ші мəрте болып жатқандығын айтып, қазақ күресіне өзіндік үлес қосып, жас 
балуандарымыз аудан намысын облыстық, республикалық жарыстарда қорғайтынына  
сенімін білдірді.  Сайыс нəтижесінде 1-ші орындарды: 1998-1999 жылы туғандар 
арасында Амантоғай ауылынан келген 42 кг салмақ дəрежесінде Елубай Айбек,    
Аманкелді орта мектебінің оқушысы 51 кг салмақ дəрежесінде Құрақбай Қуаныш, 
Үрпек ауылынан келген 57 кг салмақ дəрежесінде Сапабек Али, Байғабыл ауылынан 
келген 64 кг салмақ дəрежесінде Қойшыман Мұханбет, Үрпек ауылынан келген 72 
кг салмақ дəрежесінде  Ш.Зауышов,  81кг салмақ дəрежесінде  Ерназаров Жұмағали, 
Қарасу ауылынан  81 кг салмақ дəрежесінен жоғары Қалижан Ақжолдар иеленді.  
    2000-2001 жылы туғандар  арасында Амантоғайдан келген 35 кг салмақ дəрежесінде 
Балғабай Əсет, Қолдасбаев атындағы орта мектебінен 46 кг салмақ дəрежесінде 
Əбілдин Ербұлан, Аманкелді орта мектебінен 60 кг салмақ дəрежесінде Ерманов Ма-
дияр, 66 кг салмақ дəрежесінде Нұрпейсов Ерсұлтан,  Аманкелді селосы, Боранбаев 
атындағы мектеп оқушысы 73 кг салмақ  дəрежесінде Карбозов Сержан, Алтынсарин 
атындағы мектеп оқушысы 73 кг салмақтан жоғары Талғатов Ерасылдар 1-ші орын-
дарды иеленді. 1998-1999 жылы туғандар арасында 2-ші орындарды Есір ауылынан 
46 кг салмақ дəрежесінде Мирамов Əлішер, Байғабыл ауылынан келген 51 кг салмақ 
дəрежесінде Жақсыбай Ерсұлтан, Қарасу ауылан келген 57 кг салмақ дəрежесінде 
Сəкен Шаттық, Есір ауылынан 72 кг салмақ дəрежесінде Сағынаев Ержан, 81 кг 
салмақ дəрежесінде Аубакиров Армандар иеленді. 2000-2001 жылы туғандар ара-
сында Байғабылдан келген 38 кг салмақ дəрежесінде Жақсыбай Ерқанат,  Амантоғай 
ауылынан  42 кг салмақ дəрежесінде  Елубай Əділет, Қарасу ауылынан келген 46 кг 
салмақ дəрежесінде Сағымбай Ерман, Аманкелді ауданы, Қолдасбаев атындағы орта 
мектебінен Ізтаев Жасұлан, Үрпек ауылан келген 55 кг салмақ дəрежесінде Сəлім 
Заңғар, Қарасу ауылынан келген 60 кг салмақ дəрежесінде Мухтаров Кенжебек, Үрпек 
ауылан келген  66 кг салмақ дəрежесінде Төлепбергенов Нұржан, Аманкелді селосы, 
Боранбаев атындағы орта мектептің оқушысы 73 кг салмақ дəрежесінде Карбозов Ер-
жандар 2-ші орындарды иеленді. 
  3-ші орындарды 1998-1999 жылы туғандар арасында Құмкешуден келген 46 кг 
салмақ дəрежесінде Файзрахманов Мирас, Аманкелді селосынан 51 кг салмақ 
дəрежесінде Мұратбеов Жанболат пен Аңсағанов Аманкелді, 57 кг салмақ дəрежесінде 
Сағымбай Думан мен  Қарасу ауылынан Молдағазы Ерғазы, Құмкешуден 64 кг салмақ 
дəрежесінде Баяхметов Жолдыбек пен Амантоғай ауылынан Жармағанбетов Аслан,  
Есір ауылынан 72 кг салмақ дəрежесінде Байжылдин Руслан, Үрпек ауылынан Мара-
тов Айдарлар иеленді.   2000-2001 жылы туғандар арасында 38 кг салмақ дəрежесінде 
Амантоғайдан Темешбаев Аслан мен Балғабай Сағидолла, Қарасу ауылынан 42 кг 
салмақ дəрежесінде Жүнісов Нұрымжан мен Аманкелді селосынан Уахитов Арсен, 50 
кг салмақ дəрежесінде  Бауыржан Бердібек пен Сайлау Əліби, 55 кг салмақ дəрежесінде 
Үрпек ауылынан Айдарханұлы Дəуіт, Үрпек ауылынан Шоқан Нұрдəулет, 60 кг салмақ 
дəрежесінде  Амантоғайдан  А.Əшімхан, 66 кг салмақ дəрежесінде Үрпек ауылынан 
Зинолла Нұрдəулет пен Қарасу ауылынан Шарафиден Шерхан, Үрпек ауылынан 73 
келіден жоғары салмақ дəрежесінде Жақсыбай Аяндар өзара бөлісті.  

Əнет ШАЛАБАЙ

«АМАНГЕЛДІ БАРЫСЫ» ӨТТІ
Спорт

 Арқалық қалалық балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебіне 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына ар-
налып 2001-2006 жылғы туғандар 
аралығында бокстан ашық турнир 
өтті.   Бұл турнирге Аманкелдіден 

А б

БЫЛҒАРЫ  ҚОЛҒАП  ЖЕҢІМПАЗДАРЫ

Б.Қолдасбаев атындағы мектептен 
жасөспірім спортшылары бақ сынасып, 
оның 9 оқушысы жүлделермен оралды. 
Атап айтар болсақ: Ағатанов Елдар-
хан, Шынтақов Нұржан, Сағымбеков 
Самғаттар  1-ші орындарды алса,  

Аманжолов Нұрсұлтан, Белғожин Ак-
пар,  Дулыбаев Дінмұханбеттер 2-ші 
орындарды иеленді. Ал Шынтақов 
Нұрислам, Қалиев Мағжан, Əділбек 
Жандостар 3-ші орындарды алып 
келді.     
   Е.Сейкенов атындағы балалар жəне 
жасөспірімдер спорт мектебінің 
бапкері, спорт ардагері  Махатов Жеңіс 
ағай мектепке арнайы келіп,  өзінің 
тəрбиелеп жатқан жасөспірім спорт-
шыларына лездемеде дипломдарын 
табыс етіп, ыстық ықыласын білдіріп, 
олармен  естелік суреттерге түсті. 
   Мектеп басшысы А.К.Айтмағамбе-
тов пен тəрбие ісі жөнінің орынба-
сары М.С.Əбдіковтер осындай жас 
жеңімпаздар мен болашақ чемпиондар-
ды тəрбиелеп жатқан  Ж.Ə.Махатовқа 
ризашылығын білдіріп, алғыстарын 
айтты.  Б.Қолдасбаев атындағы орта 
мектептің кішкентай былғары қолғап 
шеберлері бұған дейін де облыстың 
бірнеше мəрте жеңімпаздары атанып 
үлгерді.  Алдағы уақытта олар жаңа 
биіктерді бағындыратынына сенеміз!  

Əнет ЖҰМАБЕК

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
  Жақсымбетов Кенжеболат Сабыржановичтің атына берілген 26 желтоқсан 
2006 жылғы Аманкелді аудандық жылжымайтын мүлікті жария ету тура-
лы №12 шешім жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Бәрекелді!


