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Газет 
1994 жылдың 15 сәуірінен 

бастап шығады

АғАйын, «Ақмешіт АптАлығынА» жАзылдыңыз бА?
міне, баспасөзге 2021 жылдың екінші жарты жылдығына жазылу басталды. 

қапы қалмаңыз, сүйікті газетіңіз төріңізде тұрсын!
жекелер үшін 6 айға – 2500 теңге, мекемелер үшін – 3500 теңге.

баспасөзге қатысты сауалдарыңыз болса, мына нөмірлерге хабарласыңыздар:40-05-81, 70-14-08

Тарихқа үңілсек, қазақтан шыққан батырлар аз емес. Қазақ-
жоңғар соғысында батырлығымен дараланған Бө генбай мен 
Қабанбайды, сұлтан біткен аяқ тартқан Исатай мен Махамбетті, 
немістің қоршауын сан мәрте бұ зып шық қан Бауыржанды, 
қайсарлығымен ерекшеленген Қасымды, Рейгстахқа ту тіккен 
Рақымжанды, жауды әуеден тойтарған Талғатты, «Еркек тоқты 
құрбандық» деп тәуелсіздік жолында жанын қиған Қайратты 
бар қазақ қадір тұтады. Өйткені олар қазақтың қайсар рухты 
ұлдары деген атқа әбден лайық. Ел шебін ерлермен бірдей 
қорғаған қыз дар да жеткілікті. Сонау Тұмар патшайымнан 
бастап Әлия мен Мәншүкке дейінгі аралықта қайсарлығымен 
елдің даңқын асырған арулар қашанда ұрпақ жадында 
сақталатын болады.

Бұл батырлардың аттарын тектен-текке айтып отыр-
ғанымыз жоқ. Ат жалын тартып мінген азамат үшін Отан 
қорғаудан қасиетті міндет жоқ. Қастерлі тудың түбінде тұрып, 
ант беріп, аманат арқалаған азаматтарымыз сенімді ақтап, 
тәуелсіз ел шекарасын кірпік  қақпай күзетіп келеді. 

Халық даналығында «Отаны бірдің тілегі бір, тілегі бірдің 
жүрегі бір» деген қанатты сөз бар. Елімізді мекен етіп, осы 
дархан даладан бақыт тапқан барша ұлттың жалғыз-ақ тілегі 
бар. Ол – Отанымыздың амандығы, тәу етер тәуелсіздігіміздің 
тұғырлылығы мен еліміздің тұтастығы. Шынында да, адамзат 
баласы үшін ата-анасымен, отбасымен тең тұратын ең қымбат 
құндылық – Отан. Елін сүйетін әрбір азамат үшін бұл сөз ең 
қастерлі ұғымның бірі болуы тиіс. Елімізді бір шаңырақтың 
астына біріктіріп, Қазақ елі деп аталатын қастерлі атауға 
ұйытып отырған ұлы ұғым да – осы Отан. Ал оны қорғау, оған 
қызмет ету – әрбір Қазақстан азаматының ардақты борышы, 
перзенттік парызы.

Бүгінде Қазақстан әскерінің қуаты жыл санап артып 
келеді. Қарулы Күштер қажетті техникамен жабдықталып, 
сарбаздарды дайындауда озық әдістер мен тәсілдер енгізілуде. 
Мемлекет Отан қорғаушыларды барынша қолдап, қамқорлық 
көрсетуін тоқтатқан емес. Әскердің тәртібі қатаң екені рас. 
Бірақ бұл ауыр болса да аса абыройлы Отан қорғау міндетінің 

жүгі. Сондықтан дені сау, Отанын қорғауға қабілетті әр азамат 
әскер қатарында болуы тиіс. Өйткені еліміздің Қарулы Күштері 
– егемендігіміздің берік қалқаны. Бір сөзбен айтқанда, әскер – 
мемлекет Тәуелсіздігінің, Қазақстандағы әрбір шаңырақтың 
ты ныштығы мен алаңсыз өмірінің кепілі.

Туған елі мен жерін қорғау – әрбір азаматтың парызы. 
Қазақ баласын осылай тәрбиелеп өсіргендігінің арқасында 
осынау ұлан-ғайыр атырапқа ие болдық. Бабаларамыз 
білектің күшімен, найзаның ұшымен әлемдегі жер көлемі 
жағынан тоғызыншы орынды иеленетін территорияны бізге 
аманат етті. Енді біз Алтай мен Атыраудың арасын жайлап 
жатқан байтақ жерімізді қорғап, тәуелсіздігімізді көзіміздің 
қарашығындай сақтап, Қазақстанымызды Мәңгілік Ел ету 
жолында аянбай еңбектенуіміз қажет. Өскелең ұрпаққа 
беретін тәрбиемізді де осы бағытқа негіздеп, туған жердің 
қасиеті мен киесін ұғындырғанымыз абзал.

Әзиз жҰмАділдӘҰлы

құрметті жерлестер!
қадірлі сарбаздар мен қарулы күштердің 

ардагерлері!
Сіздерді Отан қорғаушылар күнімен шын 

жүректен құттықтаймын!
Шебі бүтін, шекарасы берік қасиетті қазақ елі 

тәуелсіз  дігін алған 30 жылда Қарулы күштердің 
дамуына әрдайым ерекше мән беріп, еліміздің 
қорғаныс қабі летін нығайту жолында қуатты 
армия құрды. Халқы мыз дың негізгі құндылықтары 
болып саналатын Тәуелсіздік пен тұрақтылықты, 
бірлікті, мызғымастай татулықты сақтап, бейбіт 
күнде батырлыққа тең ерлік көрсетіп жүрген Отан-
ды қорғауды өздерінің кәсіби міндеттері ретінде 
таңдаған осы саладағы барлық жандарға шынайы 
құрмет сезімінің болуы заңдылық деп білемін. 
Қазақстан армиясы туған өлкенің ты ныштығын 
күзетуде асқан қырағылық танытып, қалтқысыз 
қызмет атқарып келеді. Әлемді әбігерге салып, жер 
жүзіне тараған қауіпті індет кезінде де осы әскери-
лер құқықтық тәртіпті қамтамасыз етіп, панде мияға 
қарсы іс-шаралардың алдыңғы шебінде болды.

Халқымызда «Ер – елінің қорғаны» деген 
аталы сөз бар. Туған жерін қорғау батыр баба-
ларымыздың кейінгі ұрпаққа қалдырған өшпес 
өсиеті болса, бүгінгі сайыпқыран сарбаздарымыз 
ата-бабаларымыздың ер лік дәстүрін лайықты 
жалғастырып келеді десек, қате айтқандық емес. 

қадірлі Отан қорғаушылар! 
Қазақстанның Қарулы күштері бүгінде халқы-

мыздың берік қорғанына, сенімді тірегіне айналды. 
Сіздердей қырағы қорғаушыларымыз бар кезде 
бейбітшілігіміздің баянды, тәуелсіздігіміздің тұ-
рақты боларына сенім мол.

Осынау ержүрек және қайсар жандардың ме-
ре ке сінде Отан қорғаушыларға зор денсаулық, 
қызметтері мен еңбектеріне табыс, шаңырақтарына 
шаттық, бақ-береке тілеймін!

Әрқашан тірлігіміз тату, бірлігіміз бекем 
болғай!

Құрметпен, 
Қызылорда қаласының әкімі   

ғанибек қАзАнтАев

АЗАМАТ, СЕН ОТАННЫҢ ҚОРҒАНЫСЫҢ!
бір замандарда қаз дауысты 

қазыбек би бабамыз: «біз қазақ деген 
мал баққан елміз, бірақ ешкімге 

соқтықпай жай жатқан елміз. 
елімізден құт-береке қашпасын 

деп, жеріміздің шетін жау баспасын 
деп найзаға үкі таққан елміз; 

ешбір дұшпан басынбаған елміз, 
басымыздан сөзді асырмаған елміз. 

досымызды сақтай білген елміз, 
дәмі-тұзын ақтай білген елміз...» 
деп қазақ қанша жерден момын 

болса да елі мен жерін қорғай алатын 
айбынды жұрт екенін айтып кеткен.

егемен еліміздің айбыны, 
шекарамызды қорғаушы, 

мемлекетіміздің тірегі әскеріміз 
екені әмбеге аян. тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдарында елбасының 
бастамасымен құрылған 

қазақстан қарулы Күштері бүгінде 
мемлекетіміздің шын мәніндегі 

қорғанына айналды. 

Төлеген Жүнісов
Ұлы отан соғысының ардагері: 

ЖАСТАРҒА АдАл бОл дЕп 
Жиі АйТАМЫН

Соғыс – жер бетіне аса зор шығынын алып 
келді. Оны естен шығару әсте мүмкін емес. 

Адамзат тарихындағы сұрапыл кезеңнің 
бірі – Ұлы Отан соғысының 

аяқталғанына қаншама уақыт өтсе 
де ешнәрсе ұмытылмады. қазіргі 

бейбіткүн бізге оңай келген 
жоқ. Сұм соғыс қаншама 

сәбиді балалық шағынан 
айырды, арқа сүйер 

өмірлік серіктері мен 
ата-анасынан көз жазып 
қалды. Сұрапыл соғыста 

ержүрек батырлар, 
ерліктің сан 

үлгісін көрсетті. 
Олардың ерен 

еңбегі жеңіс 
туын желбіретті. 

Ұлы жеңістің 
76 жылдығы 
қарсаңында 
Отан үшін 
от кешкен 

аға буынның 
ерлігі жайлы 

естеліктердің көбірек жазылуы заңдылық болар. 
Соғыс ардагеріне деген құрмет саналы ұрпақ барда 

жоғалмайды. Сыр елінен майданға аттанған 
ардагердің бірі – төлеген жүнісов атамыз. 

«Nur Otan: аймақтық филиал 
конференциясы өтті

«Nur Otan» партияның 
араласуымен өткен жылы 5 ай 
жалақысыз қалған облыстық 
балалар мен жасөспірімдерге 
арналған туберкулезге қарсы 
санаторий қызметкерлерінің 

айлық жалақылары 
өтелген. бұл туралы «Nur 

Otan» партиясы облыстық 
филиалының кезекті 

XXVIIі есеп беру-сайлау 
конференциясында айтылды.
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Елім деген ерлердің еңбегі – болашақ 
буынның санасында мәңгі сақталар қастерлі 
қадам. Әсіресе елден жырақ кетіп, жан-алысып, 
жан беріскен майдангерлер туған жердің 
топырағын аңсап, халық мұраты үшін қолына 
қару алды. Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Назарбаевтың 
пәрменімен тәжік-ауған шекарасына аттанған 
қаншама оғлан да аңызға бергісіз ерліктің ерен 
үлгісін көрсетіп, қазақ халқының жауынгерлік 
рухын паш еткені мәлім. Мереке қарсаңында 
айтулы оқиғаның бел ортасында болған 
қызылордалық ардагер, «Ардагерлер одағының 
(Тәжік-ауған шекарасында жауынгерлік 
қимылдарына және әскери қақтығыстарына 
қатысушылардың)» республикалық қоғамдық 
бірлестігінің облыстық филиал директоры 
Марат Орынбайұлымен жолығып, біршама 
естелікке қаныққан едік.

Рухты адам ғана 
елін қоРғауға қауқаРлы
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қАлА ӘКімінің ОтАн қОрғАушылАр 
Күнімен қҰттықтАуы

құрметті майдангерлер, тыл ардагерлері!
қадірлі жерлестер!

Сіздерді 9 мамыр – Ұлы жеңіс күнімен шын 
жүректен құттықтаймын!

Соғыс үнінің басылып, бейбіт күнде өмір сүріп 
жатқанымызға биыл – 76 жыл. Келер ұрпақтың 
азаттығын ойлап, азаматтық арды ту етіп, Отанды 
қорғаған,  майдан даласында отқа түсіп, кеудесін 
оққа тосқан бабаларымыздың батырлығы 
жадымыздан мәңгі өшпейді. Қайсарлық пен 
батылдықтың, жанқиярлық ерліктің дастанындай 
санамызда сақталады.

Бүгін көз алдымызда қатары сиреген ардагер-
леріміз – сұрапыл соғыс жылдарында бас аман-
дығын емес ел бостандығын ойлап,майданға 
түскен батырлар. Бүгінгі бейбіт күнге жетуіміз 
осы батырлардың Отанға, елге, туған жерге деген 
сүйіспеншілігінің, қажымас қайраты мен ерік-
жігерінің жемісі. 

Майдангерлеріміздің жеңіс жолындағы жан-
қиярлық батырлығы жастарды ерлік пен пат-
риотизм рухына тәрбиелеудің өзгермес өнегесі, 
отан сүйгіштікке баулудың негізгі бастауы. 

Ардақты ардагерлер!
Сіздердің майдан даласындағы ерліктеріңіз 

бен тылдағы еңбектеріңіз жадымызда жаңғырып, 
қатпарлы тарихымыздың ұмытылмас парағы 
болып қалады. Жылдар жылжып, уақыт өткен 
сайын бұл ерліктің қадір-қасиеті мен бағасы 
артып, шоқтығы биіктей бермек. Жеңіс жалауы 
желбіреген күнде Сіздерге алғыс айтып, шексіз 
құрметпен бас иеміз.

Арамызда аман-есен жүріңіздер, ардагерлер!
қадірлі қызылордалықтар!
Баршаңызды ұрпаққа ұран болған жеңіс күнімен 

құттықтай отырып, отбасыларыңызға бақ-береке, 
әулеттеріңізге аман дық, шаңырақтарыңызға 
шаттық тілеймін!

Құрметпен,
   Қызылорда қаласының әкімі         

ғанибек қАзАнтАев

қАлА ӘКімінің жеңіС Күнімен 
қҰттықтАуы
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Ақмешіт АптАлығы

Облыстық партия филиалының төрағасы, облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың төрағалығымен өткен жиында облыстық партия 
филиалы Саяси кеңесі мен бақылау-тексеру комиссиясының 
2019-2020 жылдары атқарған жұмыстарының есебі мен алдағы 
міндеттері тыңдалып, партия филиалы Саяси кеңесінің жаңа 
құрамы сайланды.

Бүгінде «Nur Otan» партиясының Қызылорда облысында 1 ай-
мақтық, 11 аумақтық филиалына қарасты 239 бастауыш партия 
ұйымына біріктірілген 44 мыңнан астам партия мүшесі бар. 
Партияның ядросы болып табылатын бастауыш ұйымдардың 
рөлін көтеру мен оларды оңтайландыру мақсатында облыста 
бұрын 272 бастауыш партия ұйымы болса, қазір олардың 33-і 
қысқарып, 239 бастауыш ұйымына біріктірілген. Олардың 
47%-ның жетекшілері қайта сайланған. Бастауыш ұйымдар 
төрағаларының 66%-ы аумақтық филиалдардың Саяси Кеңестер 
мүшелігіне, 40%-ы Саяси кеңес Бюролары құрамдарына енгізілсе, 
оларға жетекшілік жасайтын мәслихат депутаттарының үлесі 
1,98%-дан 16%-ға өскен.

Партия тарапынан қоғамда резонанс тудырған мәселелерге 
шұғыл әрекет ету жұмыстары да жаңа жолға қойылған. Мәселен, 
облыстық партия филиалының араласуымен Жаңақорған 
кентінде орналасқан №28 «Алпамыс» санаторлық бөбекжай-
бақшасындағы тұрмыстық, санитарлық жағдайы қайта қалыпқа 
келген, еңбек құқығы бұзылған «АГМ-Табыс» ЖШС-ның 328 
қызметкері жұмысына қайта оралған, мекеме таратылып, 5 
ай жалақысыз қалған облыстық балалар мен жасөспірімдерге 
арналған туберкулезге қарсы санаторий қызметкерлерінің айлық 
жалақылары өтеліп, Жаңақорған ауданының Бәйкенже ауылына 
таза ауыз су жеткізілген. 

«Nur Otan» партиясының қоғамдық қабылдауларын тұрғын-
дармен кері байланыстың және олардың  сеніммен бас тіреп келетін 
орны десек болады. Есепті мерзімде партия филиалдарының 
қоғамдық қабылдау бөлмелеріне азаматтан 17418 өтініш түсіп, 
олардың 11192-і оң шешімін тапқан. Бұл жалпы түскен өтініштердің 
64,2%-ын құрайды. 

Жалпы қоғамдық қабылдауға өтінішпен келушілердің 10%-ы 
18-29 жас аралығындағы жастар, 55%-ы 30-44 жас,  24%-ы 45-60 
жас, 6,7%-ы 61 және онан жоғары жастағылар. Көпбалалы және 
толық емес отбасылардан түскен өтініш-арыздар 34%-ды құраса, 
зейнеткерлер мен мүгедектер және мүгедекке теңестірілгендер - 
16%-ын құрайды, – деді облыстық партия филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Ләйлә Төрешова.

Партия филиалының ақпараттық-идеологиялық жұмыстары 
да қарқынды жүргізілуде. Әрбір әлеуметтік топтардың мәселесін 
шешуге бағытталған партиялық жобалар да өзінің нәтижесін 
беруде. Атап айтасақ, «Ардагерлерді ардақтайық» жобасы аясында 
есепті мерзімде соғыс ардагерлері мен 3 мыңнан астам тыл 
ардагерлеріне қолдау көрсету жұмыстары жүргізілген. «Кедергісіз 
келешек» партиялық жобасы аясында мүмкіндігі шектеулі 
азаматтардың өмір сүру сапасын арттыру мен оларға қолайлы 
орта қалыптастыру мақсатында 800-ге жуық мекемеге мониторинг 
жасалып, олардың 50-не айыппұл салынған. «Бақытты отбасы» 
жобасы аясында республикада алғаш болып аудандық деңгейде 
Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында әлеуметтік 
тұрғыдан аз қамтылған, қиын жағдайға тап болған отбасыларға 
жан-жақты қолдау көрсетуге бағытталған «Бақытты отбасы» 
орталығы ашылған. 

Жалпы жиында Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің депутаты, жерлесіміз Ғалым Әмреев, Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда университетінің ректоры, қалалық 
мәслихат депутаты Бейбіткүл  Каримова, Сырдария аудандық 
«Тіршілік тынысы» газетінің бас редакторы, аудандық 
мәслихат депутаты Ақтөре Ибрагимұлы жарыс сөзге шығып, 
Саяси кеңестің атқарған жұмысына оң бағасын беріп, алдағы 
жұмыстарға қолдау білдірді.

Жиынның күн тәртібіне сәйкес облыстық партия филиалының 
Саяси кеңесі мен бақылау-тексеру комиссиясының жаңа құрамы 
сайланып, тиісті қаулылар қабылданды. 

«Ақмешіт - ақпарат»

ОблыСтАғы Он бір 
мАйдАнгердің бірі  

Екінші дүниежүзілік соғыс. Естіген 
құлаққа түрпідей тиеді. Талай отбасының 
отын өшіріп, өшпес дақ түсірді. Әкесіз бала 
өсті. Соларға сүйеніш болып аза маттың 
артында аңырап жесірі қалды. Аза бойыңды 
қаза қылатын қасіретті жылдар жылнамасы 
тарих бедерінде қатталып қала берді.

Кеңес үкіметі құрамында біріккен 
одақ тас республиканың бірі – Қазақстан. 
Мылтық ұстай алатын азаматтың барлығы 
майдан даласына аттанған аласапыран уақыт 
ұрпақ жадынан  ұмыт қалмақ емес.

Қарша бораған оқ пен оттың ортасында 
Отан үшін жаумен арпалысқан арыстан 
жүректі азаматтар бүгінде қазыналы қа рияға 
айналып отыр.  Олардың ел үшін жасаған 
ерліктері қандай құрметке де лайықты.

Бір өкініштісі, бүгінде майдангерлер 
қатары сиреп келеді. Облыс бойынша 11 
ардагер, қала бойынша 5 ардагер ғана 
Ұлы жеңістің 76 жылдығына жетіп отыр. 
Солардың бірі 96 жастағы қала тұр ғыны 
Әбдірауық Сатыбалдиев.

ленингрАд шАйқАСы
– Сол бір қаһарлы күннің күркірі әлі 

күнге көзалдымда қаттаулы. Сұм соғыс 
басталған уақытта майдан шебіне аттануға 
бел будым. Әскери комиссариатқа барып 
өзім сұрандым. Себебі мен үшін Отанды 
қорғау азаматтың бұлжымас парызы болып 
табылады. Отбасымды жасы келген қарт 
әкем мен ағама табыстап, өзім қатарлы 
азаматтармен бұрын естіп көрмеген елдің 
шетіне аттанып кете бардым. 

Қыс мезгілі болатын. Волга өзенінен 
Саратов қаласына келгенде қар қалың 
еді. Алдымызда 12 қатар эшелон тізіліп 
тұр. Бұл – Қиыр Шығыстан соғысқа бара 
жатқан солдаттар. Біз осы жерде іріктеліп, 
мен 3 айлық курсқа кетіп, оны бітірісімен 
қайтадан эшелонға мініп, Ленинград 
қаласына келдім. Онда 76-артиллерияның 
бір бөлімшесіне командир болып Ле-
нинградты қорғадым. Бұл менің қан 
майданға алғаш араласуым болатын. 
Жер үшін сұм соғыстың жанқиярлық 
ащы даусы құлағымызды бітеп тастады. 
Сұрапыл соғыста бастан жарақат алып, 
үш жерден операция жасады. Бір жарым 
айдай госпитальда емделіп, 1944 жылы 
ұрыс даласына қайта кірістім. Ол жерде 
358-дивизия құрамында болып, үлкен 
шабуылдарға қатыстым, – дейді қарт май-
дангер өткен шағын күрсіне еске алып. 

Иә, майдан даласындағы ерлік істері 
бәлкім бүгінгі жас буынға ертегі көрінетін 
болар. Алайда олар үшін санада өшпес сызат 
салған жүрек жарасы екенін естен шығаруға 
болмайды. Ол кісілер – тірі тарих. 

ӘСКердегі 
ӘбдірАуық

Әбдірауық Сатыбалдиев 1925 жылы 
Қармақшы ауданы, Бозарқаш елді ме-
кенін де қарапайым шаруа отбасында 
дүниеге келді. Бидайкөл ауылында білім 
алып, ағасының қолында тәрбиеленеді. 
6-8 сыныптарды Бозарқаш ұжымшарында 
оқып, 9 сыныпты Бестам мектебінде жал-
ғастырды. Бұл бозбала шақ болатын. Алайда 
ауыл арасында асыр салып ойнайтын кезде 
қолына қару алып ел шетіне аттанып, сарбаз 
болып сапқа тұрды. Сол кездегі барлық 
балалардың тыныштығын тәрк еткен сұм 
соғыс талай тағдырды тәлкекке ұшыратқан 
еді. Жасқұрақтай желкілдеген жігіттер 
мұз жас танып, қар жамылды. Отан қорғау 
үшін отбасынан жырақта жүрді. Қажыды, 
қиналды, күрсінді, күңіренді. Алайда қан ша 
азап көрсе де атамекенін азат етуге семсер 
сүйіп, серт берді. 

Әскер қатарына алынған Ә.Сатыбал диев 
алдымен Саратов қаласында коман дирлер 
даярлайтын 3 айлық жедел детілген курста 
тәжірибе жинақтады. Бұл жерде зеңбіректі 
қалай басқару керектігі жөнінде жан-жақты 
оқып үйренді. Содан қызыл жалын шарпыған 
майдан даласына келіп кіреді. 

Майдан шебінде жүріп Воронеж, 
одан әрі Балтық бойы, Латвия, Эстония, 
Литва, Молдавия жерлерін жаудан бо-
сатуға атсалысады. Бұл кезде атты әскер 
кавалериясының құрамында болған ол 
осы жерде аға сержант шенін алады. 
Мұнан соң 1945 жылы Воронеж облысы, 
Острогожен қаласына келеді. Осы жерде 
судан атпен өту, қару-жарақты пайдалану 
тәсілдерін толыққанды меңгереді. Жеңіс 
туының жел бірегенін Ригада қала сында 
жүріп естиді. Германиямен болған соғыс 
аяқталғасын кеңес әскерлері Моңғолия 

жерін жапондардан азат етуге қатысады. Ол 
жердегі соғыс аяқталған соң кейіпкеріміз 
Ташкентке келеді. Бұл жерде бір жыл тұрып, 
келесі жылы шілде айында Түркіменстан 
Республикасының Кушка, Тер мез арқылы 
Ашхабадқа ке ліп орналасады. Осында 
жүргенде жер сілкінісі орын алып, қиын 
кезеңді бастан өткереді. Содан елге 1949 
жылы оралды.

туғАн жерін түлетКен
Майдангер елге келісімен ауыл хал-

қының тұрмысын түзетуге атсалысты. 
Аудандық атқару комитетінеде болып, 
комитет төрағасының қолдауымен депутат-
тыққа өтеді. Жауапкершілігі мол жұмысты 
үлкен ыждағаттылықпен ат қарды. Соны мен 
қатар колхоздарды ірілендіру жұмысына 
да қатысып, қо сымша жастар мектебіне 
түсіп, аттестат алады. Мұнымен тоқтап 
қалмай, Мәскеу университетінің статистика 
факультетіне сырттай оқуға түсіп, экономист 
маман дығын алады. 37 жыл Қармақшы 
аудандық статистика басқармасын басқарды.

жүК мАшинАлАрымен 
Ауыл АрАлАдық

«Аудандық статистика басқармасын 
басқарған жылдары талай істер атқа рылды. 
Оның бағасын ел береді. Жүк машиналары 
арқылы ауылдарды арала дық. Алайда қанша 
қиын болсада жұмыс тан себепсіз қалу, 
кешігу деген менде мүлдем болмайтын. 1960 
жылдан бастап елде жағдай жақсара бастады. 
Менің жастарға айтар кеңесім, адалдық пен 
әділдік адамды шыңға шығарады. Жалған 
сөйлеу жарға жығады. Білімді мыңды 
жығатынын естен шығармаңдар. Тәуелсіз 
еліміздің ертең нұрлы бола түседі. Мен 
соған бек сенімдімін және тілекшімін, – деді 
Әбдірауық ата бізбен әңгімесінде. 

мАйдАнгер мАрАпАты
Иә, соғыс кезіндегі де, бейбіт өмір-

дегі де еңбегі елеусіз қалмады. Майданда 
көрсеткен ерлігі үшін Ұлы Отан соғысының 
І және ІІ дәрежелі орденімен марапатталды. 
Сонымен бірге майдангердің кеудесінде 
30-ға жуық медал жарқырап тұр. Бұл Отан 
үшін кеудесін оққа тосқан ердің жүрегіне 
жылылық беріп тұрғандай. Оған қосы екі 
мәрте «ССРО статистика үздігі» белгісі мен 
көптеген дипломдарды қосыңыз. Қармақшы 
ауданының «Құрметті азаматы» атану да 
ардагерге көрсетілген құрметтің бір парасы 
болатын. 

Биыл ардагер ата жеңістің жетпіс 
алтыншы көктемін көруде. Елдің даму 
дәуірі көз алдында қалыптасқанын айтып, 
қуаныштан тамған жасын сығып-сығып 
алды. Тоқсан алтының төріне тұрақтаған 
қария әлі де тың көрінеді. Тек ырыққа көнбей 
тұрған қарттық қана секілді. 

р.S. Ол кісілердің Отансүйгіштік 
қасиеті әскерге барудан жалтарып жүрген 
жігіттерге өшпес өнеге. Мақаланы 
ақын Нұрмат Мансұрдың сөзімен 
қоры тындыласақ, «Отанды қалай сүю 
керектігін, олар ешбір кітаптан оқыған 
жоқ».

тұрар беКмырзАев
Суретті түсірген н.нҰржАубАй

Сол бір сұрапыл жылдары 
майдан даласына аттанғандардың 
бірі сырбойылық Әбдірахман 
Әбішов. Ол 1923 жылы Қазалы 
ауданы, Томайкөл ауылында дү-
ниеге келген. 1941 жылы соғысқа 
аттанып, Мәскеу түбіндегі май-
данға қатысқан. Елге оралған 
соң Қазалы ауданының, Аққой 
совхозында бас есепші болып 
жұмыс істеді. Совхоздың орталық 
қоймасын 40 жыл басқарып, 
зейнетке шыққан. Бүгінде өзінен 
өрбіген 10 баладан 35 немере, 
20 шөбере ұрпақ жалғастығын 
арттырып келеді. 

Ол майдан даласына аттанарда 
жиырма жастың шамасындағы 
бозбала болатын. Алайда өзі қа-
тарлы жігіттердің елін қорғауға 
аттанып жатқаны рух беріп, жі-
геріне жігер қосты. 

Солайша ауыл баласы ойда 
жоқта оқ пен оттың ортасынан 
табылды. Мергендігі мен мық-
ты лығымен танылды. Талай 
жау ды жер жастандырып, жерін 
қор ғауда жанқиярлық ерлік 
көрсетті. Қарулас сарбаздармен 
қатар жеңіс жолында кеудесін 
оққа тосты. 

Бірде өзен жағасындағы ұрыста 
неміс әскерін талқандап, қарулас 
жолдастарын аман алып қалады. 
Сөйтіп, соғыста жү ріп өзінің ер 
жүректігімен, ба тылдығымен, 
қайсарлығымен көз ге түсіп, Ұлы 
жеңісті жақын датуға үлкен үлес 
қосты. 

Соғыстан кейінгі жылдар 
ту ған жері Қазалы ауданына 

ора лып, қаруын қаламға ауыс-
тырып, елдің өсіп-өркендеуі жо-
лында тынымсыз еңбек етті. 
Ел экономикасының нығаюына 
барынша жұмыс жасады.  

Отанын қорғаудағы жауын-
герлік еңбегі еленіп, Жеңіс күн-
дерінің арнайы орден-медал-
дарымен марапатталды. Өмірі 
өнегеге толы ата жолын кейінгі 
ұрпақ мақтанышпен атайды. 

Қаршадайынан еңбекпен шың-
далып, еңсе тіктеген Әбдірахман 
ата елге келген жылдары есепші 
қызметінде еселі еңбек етті. Со-
ғыс даласында жүріп, елге жиі 
хат жазып жүрді. Бүгінде оның 
барлығы мұрағат төрінде сақтаулы 
тұр. 

Бүгінде Сыр өңірінде ерлік пен өрліктің 
белгісіндей санаулы ғана Ұлы Отан 
соғысының ардагері бар. Соның бірі – 
Әбдірахман Бәйтіков. Мереке қарсаңында 
Отан үшін от кешкен майдангерге сәлем 
беріп, өткен күннің естелігі жайлы әңгіме 
өрбіттік. 

1943 жылдың жазында болған Курск 
түбіндегі майдан Екінші дүниежүзілік 
соғыста орын алған ең қанды шайқас ретінде 
тарихта қалды. Онда екі жақтың броньды 
әскери техникасы сынға түсіп, сан мыңдаған 
адам оққа ұшты. Тек Курск иініндегі 
шайқастағы ерлігі үшін 123 қазақстандық 
Ұлы Отан соғысы Батыры атағына ие 
болды. Курск майданында қызылордалық 
Әбдірахман Бәйтіков те болып, ерлігімен, 
қайрсалығымен көзге түсті. 

Ұлы Отан соғысының ардагері 
Әбдірахман Бәйтіков қан майданға 
аттанғанда небәрі 18 жасар бозбала еді. 
Бүгінде 98-ші көктемін қарсы алған шежіре 
кеуде қария сұм соғыс туралы естеліктерін 
толқыныспен жеткізді. 1942 жылы Ашхабад 
жеріне армияға аттанған сарбаз алдымен 

офицерлер дайындайтын курстан өтеді. 
1943 жылы майдан даласына барып, Курск 
шайқасына қатысқан. Иығына танкіге 
қарсы оқ жаудырар қаруды асынған сарбаз 
майдандастарымен бірге немістердің 
шабуылына қарсы шықты. Шегініссіз алға 
басқан жауынгерлердің дені оққа ұшты. Жау 
тұтқиылынан жараланғандар да баршылық. 

– Таң алдында біздің дивизияға неміс 
басқыншылары шабуыл жасады. Оқтың 
даусына етіміз үйреніп кеткен. Одан қорқу, 
қашу жоқ. Бір ғана мақсат жеңіске жету. 
Соғыс кезінде әрбір жас сарбаздың бойында 
осындай сезім жүрді. Олар тек майданда 
жеңіске жетуді тіледі. Елге аман-есен 
оралып, Отансүйгіштік қасиетімізді болашақ 
ұрпаққа мақтан ету – басты қағидамыз. 
Алайда осы шабуылда қолымнан жарақат 
алып, госпитальға түстім. Сүйегім аман 
екен, тек тамырлары қиылып кеткен. Содан 
қолыма ота жасалды, – деді қарт майдангер. 

Уақыт өз дегенін жасайды. Бұл 
соғыс адамзаттың жүрегіне өшпес 
жара салды. Қаншама ұрпақты қайғы-
қасіретке душар етіп, өмірін өксітіп кетті. 

Госпитальдан шыққан жаралы сарбазды 
Новосібір қаласына жіберді. 1943 жылдың 
желтоқсан айында комиссияға түсіріп, 
II топ мүгедектігіне байланысты шешім 
шығарып, елге қайтарады. Соғыс салған 
ауыр жарақаттан 1944 жылдың басында 
елге оралды. Туған жерде бейбіт еңбекке 
араласып, алдыңғы лектен көрінді.

1945 жылдың 9 мамыры... Жылдан-
жылға алыстап бара жатқан мерзім. Дей 
тұрғанмен, Ұлы жеңістің анық бағасы мен 
маңызы біздің жадымызда мәңгі орын 
алған деуге болады. Ұлы жеңіс тойы – 
бұрынғы кеңестік халықтардың ортақ, 
басты мерекелерінің бірі. Соғыс – адамды 
тәубесіне келтіретін бір белгі ғана. Ол 
өмірдің өзі. Осы бес әріптен тұратын суық 
сөзді есту өте ауыр. Әбдірахман ақсақалмен 
дидарласқан сәтте майдангерлердің осы 
бейбіт күнді, тату өмірді, ашық аспанды, 
тәуелсізсіздікті сыйлағанын жете түсіндік. 

жарасхан қуанышбайұлы
Суретті түсірген 

нұрболат нҰржАубАй

соғысқа сұранған сарбаз

«Nur Otan: 
аймақтық филиал 
конференциясы өтті

басы 1-бетте

Сырбойылық майдангер Әбдірауық Сатыбалдиев 1925 жылы қармақшы ауданында дүниеге 
келген. 1943 жылы Саратов қаласындағы командирлер дайындайтын 3 айлық курсқа қабылданып, 
сержант шенін алып шыққаннан кейін №361-ші дивизия құрамында ленинград қаласын азат етуге 
қатысады. Соғыс аяқталған соң, мәскеу университетінің статистика факультетіне сырттай оқуға 
түсіп, экономист мамандығын алады. 37 жыл қармақшы аудандық статистика басқармасында 
басшылық қызметте абыройлы еңбек етеді. 

КурсК шайқасының 
қаһарманы

қазақстан – тәуелсіз ел. Сол тәуелсіздік жолында қазақ бабам не 
көрмеді десеңізші?! еліміздің басынан азап та, аштық та, сұм соғыс 
та өтті. Әсіресе XX ғасыр қазақ халқы үшін ауыр тиіп, қайғыға толы 
сәттерімен есте қалды. Адамзат тарихындағы ең сұмдық соғыстың 
аяқталғанына биыл 76 жыл толды. Ұлы жеңістің ұмытылмайтыны 
сияқты соғыстың қасіреті де ұмытыла қоймайды. 

МЕРГЕНдіГіМЕН 
ТАНЫлҒАН АРдАГЕР

биыл Ұлы Отан соғысының аяқталғанына тура 
жетпіс алты жыл толып отыр. жасыратыны жоқ, 
бұған жеткен де бар, жетпеген де бар. Сол сұрапыл 
соғыс жылдарының қасіреті мен жарасы әлі күнге 
дейін жазылар емес.

р.S. Иә, ол өз өмірін елге қызмет етуге арнады. Жастық 
шағында қолына қару алып, сол кездегі ортақ Отанымызды жаудан 
азат етуге атсалысты. Кейінгі жылдары туған жерін түлетуде 
аянбай еңбек етті. Бүгінде тәуелсіз елдің арайлы таңы астында 
ұрпақ бақытын көріп, соған шүкірлік етеді. Егемен елдің ертеңіне 
сенеді, соған тілектестігін білдіреді. 

тұрар шАйдуллАҰлы 
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Ақмешіт АптАлығы

Сыр өңірінде майданның 
бел ортасында болып, ерлік 
көрсеткен ардагерлеріміз қа-
тары жылдан-жылға сирей 
бастады. Сондықтан олардың 
есімін елге таныту бізге – 
борыш. Төлеген Жүнісов 
Тереңөзек ауданы, бұрынғы 
Жаңаарық кеңшарында дү-
ниеге келген. Ол кісі бала 
кезден тағдырдың сынына 
ұшырады. 1933 жылғы жап пай 
ашаршылық оны ата-анадан 
айырды. Осылайша ба лалық 
шағын балалар үйінде өткізуге 
тура келді. Бауырларымен 
жетімдер үйін  де тәрбиеленді. 
Қапыда ту ғандарынан көз 
жазып қал ды. Сол кезде 
туғанынан айырылудың қан-
дай екенін Төлеген атаның 
жанының қиналғанынан-ақ 
түсіндік. Өмірдегі жалғыздық, 
бауыр ларына деген сағыныш, 
олар ды бір көрсем деген ар-
маны әлі күнге дейін ол кі-
сінің көкірегін сыздатады. 
Қиналса да мойымай алға 
қарай ұмтылғанымен, оған 
өмірдің жақсылығы оңайлық-
пен келе қоймады. Енді ер-
жетіп, бауырларымды тауып 
қосыламын деп жүргенінде бір 
бүйірден келген зұлмат соғыс 
оны қан майданға ат тандырды. 

Төлеген Жүнісов соғыс 
басталған жылы небәрі он сегіз 
жаста болатын. 1942 жылы он 
тоғыз жасында әскер қатарына 
алынып, Өзбекстанның Са-
марқант қаласына келеді. 
Әскерде жүргенінде білімі 
жеті кластық болғаннан кейін 
8 айға кіші командирлікке 
оқуға жіберіледі. Алайда, 
оқығанына 5 ай толғанда 
соғысқа аттанып, неміс әс-
керін талқандауға бел шеше 
кірісіп кетеді. Бұл Төлеген 
атаның алғаш қан майданға 
араласқан жері болды. Жаяу 
әскердің қатарында болған 
кіші сержант шеніндегі сарбаз 
мұнан кейін Украинаның 
Харьков қаласынан бастап, 
Прискуров, Тернополь, Львов 
маңындағы ұрыстарға қа-
тысып, шайқаста алдыңғы 
шепте жүреді. Автомат пен 
қол пулеметін еркін меңгерген 
қазақ баласы осылайша, 
Украинаны жаудан азат ету 
жолында ерліктің ерекше үл-
гісін көрсетеді. Жауынгерлік 
ерлігі үшін майдангер «I 
дәрежелі Ұлы Отан соғысы» 
ордені, «Германияны жеңгені 
үшін», «За боевые заслуги» 

және «За отвагу», «КСРО 
Қарулы күштеріне – 60 жыл», 
«КСРО Қарулы күштеріне – 
70 жыл», «Еңбек ардагері» 
және «Астанаға – 10 жыл» 
секілді орден-медальдармен 
марапатталды. Төлеген Жү-
нісовке «І дәрежелі Ұлы Отан 
соғысы ордені» ұрыс кезінде 
жаудың соғыс қимылына 
қажетті құрал-жабдықпен жа-
сақталған және жан-жағын, 
алды-артын жіті қарап, ба-
қылай алатын «Тигр» ат-
ты қос танкісін жарып жі-
бергені үшін беріледі. Өз 
міндетіне жауапкершілікпен 
қарайтын жауынгер үшін бұл 
марапаттың орны бөлек.

– Майдан шебінде қан 
көру, адамды жаралау қиын. 
Дегенмен өз Отаның саған 
сенім артып отырғаны 
есіңе түскенде алып күш 
пайда болады. Онда жүріп 
жараландым. Майдангер лер-
дің өздеріне, бір-біріне сенімі, 
қамқорлығы арқылы жеңіс 
туы желбіреді, – деп еске 
алады Төлеген ата.

Жеңіс хабарын ағамыз 
Украинада жүргенде естіді. 
Сұм соғыс аяқталса да, сол 
қалада түнгі патрульде қызмет 
етті. Онда бір жыл жұмыс 
жасап, 1946 жылы үкіметтің 
әскерді босату туралы қау-
лысы шыққаннан кейін ғана 
елге оралды.

– Қазір жастар жалқау, 
барлық нәрсе дайын болса 
екен деп отырады. Кішкене 
қиындыққа да төзе алмайды. 
Біздің көргенімізді олардың 
басына бермесін. Менің заман-
дастарым қаншама қиындықты 
бастан кешті. Аштықты да, 
қан төгісті де көрдік. Бірақ 
біз еш мойымадық, керісінше, 
ата-бабамыздың аманат етіп 
кеткен жерін қорғап қал-
дық. Сұрапыл соғыс енді 
қайталанбағанын тілеймін. 
Жастарға Отанды сүй, адал 
бол деп жиі айтамын. 

Майдангер елге оралған 
соң еңбекке бірден араласып 
кетті. Еңбек жолын колхозда 
қара жұмысшы болып бастады. 
Кейін дүкенші қызметінен 
несібе терді. Қызметке де-
ген жауапкершілік, есепке 
қабілетінің нәтижесінде бух-
галтер лауазымын атқарды. 
1978 жылдан темір жол саласы 
бойынша монтер болды. 
Зайыбы Жәмилә екеуі екі ұл, 
екі қыз тәрбиеледі.

Ардагер қазір 98 жаста. 
Сұрапыл соғыс жылдары 
қаймықпаған ол еліміздің бо-
лашағына, бейбіт өмірге зор 
сеніммен қарайды.

жарасхан 
қуАнышбАйҰлы

Суретті түсірген 
нұрболат нҰржАубАй

Жастарға адал 
бол деп Жиі 
айтамын

«қызылдАн» «САрығА» өттіК
Деректер бойынша Қызыл орда облысында коронавирус 

инфекциясымен тіркелген науқас тар саны 5895 адамды 
құраған. Соңғы тәулікте 32 жағдай тір келді. Оның 27-сі 
симптомды, 5-еуі симптомсыз. Вирус анық талған 15 науқас 
инфекциялық стационарда, 12-сі үй жағдайында бақы лауға 
алынды. Ал індеттен айыққан науқастар саны 4920-ға жетті.

Өткен тәулікте зертханаларға тапсырылған сынамалар 
саны – 1483, тексерілгені – 1138, жұмыс жасалып жатқаны – 
345. Қалдық тест саны – 16127. Эпидмаусым басталғалы бері 
319637 сынама алынды.

Соңғы күндердегі көрсеткіштер бойынша Қызылорда 
облысы эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасында 
6 мамыр күні «сары» аймаққа ауысты. ҚР Бас мемлекеттік 
санитар дәрігердің қолданыстағы Қаулысына сәйкес, 
«қызыл» аймақтан «сары» аймаққа ауысқан жағдайда 
карантин шара ларын жеңілдету 7 күннен кейін жүргізіледі. 
«Сары» аймаққа ауысу қауіптің сейілгенін білдірмейді, 
босаңсуға негіз жоқ. Себебі коронавирус инфекциясы 
бойынша облыстағы ахуал әлі де тұрақсыз деп бағаланады. 
Осылай деген мамандар сақтық шараларына салғырт 
қарамауды сұрады.

індеттен қОрғАнудың 
жАлғыз жОлы – вАКцинА

Қазір бір күн «қызыл», келесі күні «сары» аймақта 
тұратын қым-қуыт кезең болып тұр. Несін жасырамыз, 
әлі күнге дейін жұрттан жасырып, той жасайтын, ас-
құдайы беретіндер бар. Ол жерге қаншама адам келеді. 
Ол адамдардың қайсысы індет жұқтырғанын бетіне қарап 
анықтау мүмкін емес. Сол себепті де мамандар әлемді 
әбігерге салған індетті жеңудің жалғыз жолы вакцина деп 
отыр. Мамандар пікіріне құлақ асқан жандар өз еріктерімен 
барып, екпе салдыруда. Соның бірі – Ы.Алтынсарин 
төсбелгісінің иегері Шолпан Сүйеуова. Ол – алғашқылардың 
бірі болып коронавирусқа қарсы вакцинаны салдырған 
ұстаз. Ол өз отбасы мен әріптестерінің амандығын 
ойлағандықтан осындай шешім қабылдағандығын айтады. 
«Өзімнің отбасымды, әріптестерімді індеттен сақтаудың 
бірден-бір жолы екпе екендігін түсіндім», – дейді ол.

– Мен алғашқылардың бірі болып, өзімнің әріптестеріме 
үлгі көрсетіп, екпені салдырдым. Әрине, әртүрлі алып-
қашпа әңгімелер естігесін алғашында қорқыныш болды. 

Медицина мамандарынан кеңес алып, шешім қабылдадым. 
Өзімнің отбасымды, әріптестерімді індеттен сақтаудың 
бірден-бір жолы екпе екендігін түсіндім. Екпе денсаулығыма 
кері әсерін тигізген жоқ. Жағдайым жақсы. Санала түрде 
барлықтарыңызды екпе салдыруға шақырамын, – деді 
Шолпан Сүйеуова.

Қызылордадағы Ассамблея мүшелері мен мекеме 
қызметкерлері де екпе салдыру өте маңызды деп отыр.

– Өзіңді және жақыныңды қауіпті індеттен қорғаудың 
әзірге жалғыз жолы – вакцина салдыру. Сондықтан да өзіміз 
екпені ерікті түрде салдырдық. Ауырмайтын жол іздейік, – 
деді тіл жанашыры, «Абай қазынасына саяхат» клубының 
жетекшісі  Елена Пак.

вАКцинАлАу КеСтеСіне 
енген өзгеріС

Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық 
дәрігерінің 2021 жылғы 30 сәуірдегі №17 қаулысына сәйкес, 
Спутник V вакциналау кестесіне өзгерістер енгізілді. Қоғамдық 
ден саулық сақтау ұлттық орталығының баспасөз қызметі хабар-
лағандай, бұл жағдайда осы вакцинаның бірінші және екінші 
компоненттерін енгізу аралығы 45 күн болуы керек. Егер 45-ші 
күні екінші компонентті вакциналау мүмкін болмаса, (демалыс, 
мереке күндеріне сәйкес келу, басқа елді ме кенге кету және т.б.) 
90 күн ішінде вакциналауға рұқсат етіледі.

Вакциналау кестесіне қатысты бұл ұстаным Ұлттық  эпи-
демио логия және микробиология ғылыми орталығының 
директоры, профессор, РҒА, Гунзцбург академигі 
А.Гамалейдің 2021 жылғы 22 сәуірдегі мәлімдемесіне 
негізделген. Вакцино логия қағидалары көп дозалы алғашқы 
вакциналау сериясындағы дозалар арасындағы алты 
апталық аралыққа сәйкес келеді. Сонымен қатар негізгі және 
қосымша доза арасындағы ұзақ алшақтық В-жасушасының 
жадысының жетілуіне мүмкіндік береді, нәтиже сінде жоғары 
және тұрақты реакция пайда болады.

Мамандар коронавирус инфекциясына қарсы 
вакциналардың тиімділігін зерделеу бойынша алынған 
ғылыми-зерттеу дерек тері және әлемнің коронавирус 
инфекциясына қарсы вакциналау тәжірибесі екі дозалы 
вакцинаның алғашқы дозасы КВИ мен ауруханаға жатқызу 
оқиғаларының төмендеуіне оң әсер ететінін растады. 
Сонымен бірге екінші дозаны кейінірек, яғни 45 күннен 
90 күнге дейін жүргізу иммундық қорғаныстың ұзақтығын 
қамтамасыз етеді.

52 ныСАн «AShyq» жОбАСынА енді 
Бұл туралы Қызылорда облысы кәсіпкерлер палатасының 

директоры Ғалымбек Жақсылықов айтты. Палата директоры 
«Ashyq» жобасы арқылы жұмысын жүр гізуге ниетті 
кәсіпкерлер қатарының артып келе жатқанын жеткізді.

– 5 мамырдағы ақпарат бойынша облыс көлемінде 52 
кәсіпкерлік нысан QR код алған. Олардың 26-сы тестік 
режимнен сәтті өткен, қалған 25-і жұмысын тестік режимде 
жүргізуде. Бұл нысандардың ішінде басымдық қоғамдық 
тамақтану саласына берілді. бүгінде 34 қоғамдық тамақтану 
нысаны «Ashyq»-қа енді, – дейді Ғалымбек Жақсылықов.

Мұнан өзге 8 компьютерлік клуб, 2 бассейн, 2 кинотеатр, 
2 спа-орталығы, 2 бильярд, 1 боулинг және 1 сауна да 
«Ashyq» жобасы аясында жұмыс жасау жөнінде шешім 
қабылдапты.

– «Ashyq», әсіресе қоғамдық тамақтану саласындағы 
кәсіп керлер үшін тиімділігін көрсетті. Біздің өңір «қызыл 
аймақта» болғандықтан бұл саладағы кәсіпкерлердің 
жұмысы сағат 20.00-ге дейін шектелген еді. Жобаға енген 
нысандар бүгінде «сары аймаққа» тән талаппен, сағат 24.00-
ге дейін жұмыс жасауда, – деді палата директоры.

Палата басшысы «Ashyq» жобасына енген кәсіпкерлердің 
бірқатар артықшылықтармен жұмыс жасайтынын, жалпы 
жобаның жұмыс жасау механизмін түсіндіру мақсатында 
қалалық және облыстық мониторингтік топ мүшелері 
арасында түсіндірме жұмысы жүргізілгендігі жөнінде 
хабардар етті.  

р.S. Медицина саласының қызметкерлері халық 
амандығы үшін қолдан келген амалдың барлығын 
жасауда. Республикамыздың әрбір азаматы өзінің, 
ұрпағының болашағына жауапкершілікпен қарауы тиіс. 
Өзін, отбасын, жақындарын пандемиядан сақтағысы 
келсе, дәрігерлер айтқан нұсқаулыққа көңіл бөлгені 
абзал. 

Аслан нҰрАзғАли

COVID-19: аХуал Әлі тұрақсыз
жер бетін үрейге бөлеген коронавирус жаһан жұртшылығының дегбірін қашырды. Аты 

жаман дерттің күн сайын өршіп келе жатқаны да жасырын емес. дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы пандемия деп жариялаған бұл ауруды жеңудің жалғыз жолы – екпе салдыру.  

басы 1-бетте

Тәжікстанда 1992 жылы азамат соғысы 
басталған еді. Сол сәтте Тәжікстанға көмек беру 
мақсатында Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, 
Ресей қарулы күштерінен құралған бітімгер 
жауынгерлер жасақталып, шекара тұтастығын 
сақтау міндеті туындаған. Қазақстан тарапынан 
аттанған жауынгерлер ол шекараны абыроймен 
қорғап, тыныштықты күзетті. Осы аралықта 
мыңдаған қазақстандық тәжік-ауған шекара сында 
қызмет етіп, борыш өтеген-тұғын.

Алайда 1995 жылдың көкте мінде аттанған топ 
қанды оқи ғаға тап болды. 1995 жылдың көк темінде 
Ауғанстаннан Тәжікстан оппозициясының ірі 
қарулы тобы Пшихавр шатқалына жақын жүргені 
анықталып, соның салдарынан Тәжікстан Қарулы 
күштері бұл аймаққа шекаралық бекет тұрғызды. 
Сол жылдың 7 сәуірінде заңсыз қару ланған топ 
шатқал маңында шекарашы жауынгерлерге оқ атып, 
қарулы қақтығыс орын алды. Бұл уақытта шекара 
шебін қазақстандық жетінші рота қорғап тұрған еді. 
Қан майдан 5 сағатқа созылып, салдарынан 100-
ден астам қазақстандық сарбаз жарақаттанса, 46 
жауынгер қаза тап ты. Тәжік-ауған шекарасындағы 
ал ғашқы және ауқымды ұрыстың бірі орын алып, 
жағдай ушықты. 

Отан қорғауға аттанған Марат Орынбайұлы 
да қан майданның орта сына тура келіп, азан-қазан 
тіршілікке тап болды. Шекара маңына жаңа келген 
сарбаз үш күннен соң соғыс өртіне шарпылып, 
қан майданның ортасына түсті. Сол кезгі оқиғаны 
батырдың өзі былайша еске алады.

– 1996 жылы 12-ші батальон құра мында 
тәжік-ауған шекарасына жет тім. Жат жерге аяғым 
тиген сәтте үшінші күні майдан басталып, ұрысқа 
кіргенім әлі күнге дейін көз алдымда тұр. Қақтығыс 
кезінде бірнеше қарулас бауырымнан айырылып, 
соғыстың ащы дәмін таттық. Олардың қата рында 
Қанат Есетов секілді шейіт болған қазақ елінің адал 
перзенттері бар еді. Алайда әскери борышымды 
өтеген Тәжікстандағы Дробак, Калайкум, Ущелья 
шекара бекеттерінде ел үшін сап түзеп, артылған 
сенім мен парыздың үдесінен шығуға күш салдым. 
Оқ пен оттың ортасына түс кенде рухты адам ғана 
елін қорғауға қауқарлы екенін ұғындық. Шыдам 
мен төзім қанат беріп, сәттілік жолдас болып, 1997 
жылы елге аман-есен оралдым, – деді майдангер.

Кейіпкеріміз соғыстағы сұрапыл жайлар 
мен ауыр зардабының енді қайтып келмеуін 
тілеп, болашақтан үміт күтеді. Майдангердің 
ендігі мақсаты – егемен елдің ертеңіне сеніммен 
қарайтын ұрпақ тәрбиелеп, келешек буынға 
өнегелі тәлім-тәрбиені аманаттау. Бұл бағытта ат-
қарылып жатқан жұмыстар да же терлік. Мәселен, 
қазіргі таңда қаладағы тәжік-ауған ардагерлері 
оқу орындары мен әскери шараларда жастармен 
кездесіп, жас сарбаздарға ақыл-кеңес беруде. 
Тіпті ардагерлер өз қаражаты есебінен жыл сайын 
қайырымдылық акцияларын ұйым дастарып, көшет 
отырғызу шарасын жүргізуді дәстүрге айнал-
дырған. Оған қоса қарулас азаматтарды қол дауға 
мемлекет те, үкіметтік емес ұйымдар да белсене 
атсалысып келеді.

– 2013 жылы 9 қазанда Қырымбек Көшербаев-
тың қолдауымен Қы зылорда қаласында тәжік-
ауған арда гер леріне арналған монумент қойыл -
ды. Бұл Қазақстандағы тәжік-ауған шекарасында 

қызмет еткен ардагерлерге арналған алғашқы 
монумент екенін мақтанышпен айта аламын. 
Бұл сәт барша Сыр жұртшы лығының мерейін 
көтергені анық. Сонымен қатар майданда қаза 
болған жауынгерлердің от басын да назардан 
тыс қал дырған емеспіз. Мысалы, 2021 жылдың 7 
сәуірінде тәжік-ауған шекарасынан қазақстандық 
жеке құрамдағы атқыштар батальонының 
шығарылғанына 20 жыл толуына орай бірнеше 
ауқымды шара ұйым дастырылды. Шара барысын-
да май даннан оралмаған Асылбек Мәденов, Қанат 
Есетов, Жақсылық Жансүгіров, Ержан Әбдиев 
және ұрыс кезінде басынан ауыр соққы алған 
Ермек Бекжанов секілді аза маттардың ана ларына 
«Ана жү регі» төсбелгісін табыстап, шейіт болған 
сарбаздар рухына арнап құран бағышталды, – 
деді Марат Орынбайұлы.

Өткен жылы тәжік-ауған шекара сында қызмет 
еткен азаматтарға мәр  тебе беру идеясы қолдау 
тауып, арнайы заң қабылданғаны белгілі. Ұлы 
жеңістің 75 жылдығына орай қолға алынған заң 
жобасында ауған соғысы арадагерлері, тәжік-ауған 
шекарасында әскери борышын өте гендер мен 
Чернобыль апатын жою ға қатысқандарға ардагер 
мәр тебесін беру ұсынысы қаралды. Нәтижесінде 
өткен жылы тәжік-ауған шекарасында қызмет 
еткен сарбаздарға ардагер санаты бе рілген-тұғын. 
Мұндай ше шімге қол жеткізу үшін тер төккендер 
қатарында кейіпкеріміз Марат Орын байұлы да бар. 
Майдангер қан шама жыл құзырлы органдар мен 
лауа зымды азаматтарға қозғау салып, тәжік-ауған 
шекарасында қызмет ет кен сар баздарға ардагер 
мәртебесін беру қажет деген ұстанымын білдіріп 
келген. 

– 2020 жылдың 6 мамырында Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойған «Ар-
дагерлер ту ра лы» заң күшіне еніп, тәжік-ауған 
ардагерлері заңды мәртебеге ие болды. Жеңістің 
75 жылдығында жасалған мұндай қадам келешек 
ұр паққа өнеге болары сөзсіз. Сон дай-ақ бұл заң 
ардагерлер санатына енетін азаматтарымыз үшін 
кепіл діктер мен жеңілдіктерді алуға үлкен көмек 
болды. Сондықтан қаруластарымызбен Тәуел сіз 
Қа зақстан   ның алғашқы ар  да  гер  лері не жасалған 
осындай қолдауды қуа  нышпен қарсы алдық. Біз 
үшін ма ңыз дысы атақ-абырой емес, хал қы  мыз -
дың татулығы, еліміздің аман ды ғы екенін айтқым 
келеді, – деді ардагер.

Облыста 400-ге жуық тәжік-ауған шека-
расында қызмет еткен ардагер бар. Әңгіме 
ба рысында Марат Орынбайұлы аймақта 
ұйым дастырылған кез келген қайырымдылық 
шарасы мен жиындарда сол азаматтардың 
барлығы үнемі үлес қосып, көмек көрсететінін 
аңғартты. Майдангер қарулас бауырларының 
кең пейіл, ақадал көңілі мен ажырамас 
достығы арқасында ардагерлердің намыс туы 
жығылмай келе жат қанын жеткізіп, әрбірінің 
еңбегін ерекше атап өтті. М.Орынбайұлының 
тағдырлас дос-бауыр ларының жұмыла әрекет 
ететін ауызбіршілігін тебірене баяндағанынан  
бірлік ұғымын ерекше аялай білетінін аңғару 
қиын емес.

Қазіргі таңда елі үшін қан кешкен майдан-
гердің ерлігі көпке үлгі. Отан алдындағы борышын 
абыроймен өтеп, қайсарлық пен табандылықты ту 
еткен халық қорғаны ешқашан ескерусіз қалған 
емес. Абзал азамат ҚР Тұңғыш Президенті  
Елбасы Н.Назарбаевтың Алғыс хатымен, бірінші 
және екінші дәре желі «Шекара үздігі», ҚР Қор-
ғаныс ми нистрінің «Қазақстан Рес публика сының 
қарулы күште ріне 20 жыл», «Тәжік-ауған шекара-
сындағы қыз меті үшін», «Қазақ ба тыры» төс 
белгілерін иеленді. Сон дай-ақ түрлі деңгейдегі 
басшы лардың Алғыс хаты мен көптеген мере-
келік медальдар еншілеп, мәр тебе биігінен көріне 
білгені ел есінде.

Қаруластарының қуанышына шат танған 
Марат Орынбайұлы  – бү гінде отбасының тірегіне 
айналып, екі ұл, екі қыз тәрбиелеп отырған үлгілі 
әке. Тұңғышы Рахат әке жолын жалғап, әскери 
маман болуға талаптанып, Ресейде білім алуда. 
Қос қызы мектеп қабырғасында білім алса, ал 
кенжесі Рамазан әкесі ардагер атағын алған 6 
мамыр күні екі жасқа толды.

Майдангер сөз соңында ғұмыр лық мақсаты 
мен міндеті туралы ой қозғап, келешекке деген 
сеніммен түйіндеді.

– Әрбір адамның өмірлік мұраты, тағдыры 
болатыны белгілі. Менің тағдырым – Отан үшін 
қызмет ету, өмірлік мұратым – өнегелі қарттық. 
Сондықтан әрбір азамат Тәуелсіз Қазақстанның 
кемел болашағы үшін ұлы мақсат қойып, елге 
қызмет етуді арман етуі тиіс деп санаймын, – деді 
Марат Орынбайұлы.
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Таным

қОр жҰмыСынА 
қОлдАу қАжет

Өткен ғасырдың соңында ауыл шаруашылығы саласы 
министрліктері мен Көкшетау, Торғай, Қызылорда 
облыстарын басқарып, республиканың дамуына орасан 
зор үлес қосқан айрықша тұлға, Социалистік Еңбек ері 
Еркін Нұржанұлы Әуелбековке ҚР Үкіметінің шешімімен 
Көкшетау қаласында ескерткіш орнатылатын болды. 
Ескерткіш құны – 45 млн теңгедей.

Ескерткіш негізінен заңды және жеке тұлғалар 
демеушілігінен түскен қаржыға орнатылады. Сондықтан 
өңірдің ірі, орта, шағын кәсіп иелері мен еңбекшілерінен 
құрылған «Еркін Әуелбеков қорына» қала, аудан әкімдіктері 
тарапынан қолдау шаралары жасалса дейміз. Осылайша игі 
бастамаға облысымыз да үлесін қосса, қайраткер тұлғаның 
аймақ үшін атқарған орасан зор істеріне облыс халқының 
жасаған құрметі болар еді. 

БИН/ИНН: 201141000409
ИИК: KZ926010002119935222, 
«Қазақстан халық банкі» АҚ Қызылорда филиалы.
БИК: HSBKKZKX, Банк БИН-і: 940141000330.
Қор төрағасының каспиголды: 8-701-765-67-44.
Қосымша ақпараттты 70-10-43, 
8-701-765-67-44 телефондарынан алуға болады.

Биыл да игі шара жалғасын 
тауып отыр. 

Бұл жолы Ұлы жеңіс күні 
қарсаңында облыстық полиция 
департаменті бастығының орын-
басары полиция полковнигі  
Дәурен Ибраев бастаған қыз-
меткерлер тобы мен ардагерлер 
кеңесі ішкі істер органдарының 
Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне 
теңестірілгендер, тыл ардагерлері 
мен соғыс арда герлерінің жесір-
лерінің үйлеріне барып, мере-
кемен   құттықтады.     

Полицейлер Төлеш Әлиев, 
Әбділда Мұхтаров, Әбубек Тоқ-
сеитов секілді тыл ардагерле  рін 
ҰОС ардагерінің жесірі Жаншай 
Аяпова апайдың отбасыларына 

барып, мерекемен құттықтап, құр-
мет көрсетті.

«Ардақты ардагерлеріміздің 
майдан даласында, отандастары-
мыздың тылда қосқан еңбегі 
өлшеусіз. Ағалардың ардақты 
ісін кейінгі ұр пақ лайықты 
табыстармен жалғастырып ке-
леді. Өскелең ұрпаққа үлгі 
боларлықтай ұла ғатты істеріңіз 
үшін,  сұрапыл соғыстағы көр-
сеткен ерліктеріңіз үшін жеке 
құрам атынан алғысымды 
білдіремін. Өмірлік күш-қуат-
тарыңыз ұзағы нан бол сын!»  деп 
құттықтады де пар тамент бас-
тығының орын басары, поли-
ция полковнигі  Дәурен Алпыс-
байұлы. 

Полиция қызметкерлеріне көр-
сеткен құрметтері үшін ризашы-
лықтарын білдірген ардагерлер ақ 
баталарын берді. 

Болашақ ұрпақтың бейбіт өмірі 
үшін жаумен  шайқасқан арда-

герлерді ұлықтау, құрметтеу – бү-
гінгі саналы ұрпақтың парызы. 
Отан үшін от кешкен жауынгерлер 
қандай да құрметке лайық. 

«Ақмешіт-ақпарат»

«Бір әкенің тәрбиесін жүз мектеп бере 
алмайды» деген де бар.  Өмір шындығына 
жүгінсек, тәрбие бастауы, оның қайнар кө-
зі – отбасы мен өскен ортасы. «Әке көрген 
оқ жонар, шеше көрген тон пішер» дейді 
халық даналығы. Тәрбие арқылы адам 
тағдыры шешіледі. Әр ана сәбиге жарық 
дүние сыйлап, тәрбиелеп, түн ұйқысын 
төрт бөліп, ақ сүтін беріп аялайды. Бар 
жақсыны сәбиінен аямайды.

Ұрпақ тәрбиесіне келгенде селқостық 
танытуға болмайды. Қазіргі аналардың 
көпшілігі жұмыс жасайды. Сондықтан бала 
уақытының көбін теледидарда, ғаламторда 
өткізеді. Болып жатқан түрлі жағдайлар 
жас өреннің психикасын улап, балалар 
мен олардың ата-анасы арасындағы 
қарым-қатынас процесін қиындатады. 
Интернеттегі кейбір ойындардың атын 
атауға қорқасың. Өйткені олардың басым 
бөлігі қырып-жоюға арналған. Жатқан 
атыс-шабыс. Бірінде террористермен 
атысса, енді бірінде көшені кезіп білгенін 
жасап жүреді. Мұндай ойындарда 
балалар адамды қалай өлтіру қажет, ол 
үшін қандай қару қолданатынын жадына 
әбден тоқиды. Бұл дегенің масқара ғой. 
Мұндайда баламды бақылауда ұстаймын 

не болмаса қазақы тәрбие беремін деу 
бекершілік сияқты. Өзгеге еліктеп өскен 
сәби көп жағдайда ата-анасына қарсы 
шығып, оларды тыңдамай өз дегенімен 
жүреді. Әртүрлі жат қылықтар жасап, 
ата-анасының атына кір келтіреді. Бала 
тәрбиесін бақылаусыз жіберіп, артынан сан 
соғып отырмайық. Егер ол өзге пиғылды 
діни ағымның жетегіне еріп кетсе, бағып 
өсірген ата-анасының жағдайы не болмақ? 
Несін жасырамыз, ондайлар қоғамда бар.  
Бұл жағдайға сонда кім кінәлі? Ата-ананың 
балаға берген тәрбиесі ме, әлде баланың 
ата-анаға жасаған іс-әрекеті ме? 

Тәрбие бесіктен беріледі. Баланың 
ақылды, парасатты, әдепті болып өсуі ата-
анаға да байланысты. Қазақ баласына қол 
көтермей-ақ айтар ойын көзбен жеткізген. 
Осының өзінен қазақы тәрбиенің даналығы 
мен даралығын көруге болады.  «Балалы 
үй – базар», «Баланы – жастан», «Бала – 
болашағымыз», «Ұл-қыз – ұрпағымыз» деп 
жатамыз. Осы сөздің бәрі де тәрбиеге келіп 
тіреледі. Отбасы тәрбиесіне, әке-шешенің 
мейірімі мен жылы сөзіне, «Балам, жақсы 
бол, азамат бол, бұзық болма, тәртіпті, 
үлгілі болып өс» деп, перзентінің басынан 
ыстық алақанымен жай ғана сипап өткенге 

ештеңе жетпейді. «Қарға баласын аппағым, 
кірпі баласын жұмсағым» деген емес 
пе?! Ендеше, ата-аналар, қолымыздағы 
алтынымызды жақсылап тәрбиелейік 
және оларға үлгі болар тұлға екендеріңізді 
ұмытпайық. 

«Ұлым – ізгі арманым, қызым – 
қызғалдағым» деген қазақтың ұрпағымыз. 
Олардың тәрбиесіне келгенде барлығын 
талбесіктен бастағанды жөн санайтын 
халықпыз. «Баланың көңілі далада, ананың 
көңілі балада» дейді ғой. Бабаларымыз 
балаға ана сүтімен бірге ана тілінің, 
бойына ұлттық тәрбие мен салт-сана 
даритынын әлдеқашан айтып кетті. «Қар 
қылаумен өседі, бала сылаумен өседі». 
«Таяқтау оңай, тәрбиелеу қиын». «Дұрыс 
қанаттанған түзу ұшар», «Балаға өз 
тіліңмен сөйлеме, өз тілімен сөйле», «Қызы 
анадан үйренбей өнеге алмас, ұлы атадан 
үйренбей сапар шекпес», «Ағаштан ағаш 
сәнін алады, адамнан адам тәлім алады» 
деген екен бабадан қалған асыл сөздерде. 
Қалай болғанда да ізімізді жалғар ұлымыз 
бен өрісімізді кеңейтер қызымыз бізге – 
ата-анасына қарап өсетінін ұмытпайық. 

м.рАХметОвА

Түйе десе бірден оның сүті ойға оралады. Өйткені 
шұбат пен қымыранның сан түрлі дертке шипа боларлық 
қасиеті бар. Бұдан бөлек оның жүнін аяқасты етпейді. 
Одан тоқылған киімдер жылы әрі денсаулыққа пайдалы 
болып келеді. 

Ел ішінде осы бір жануар жайлы аңыз-әңгіме жетіп 
артылады. Ұзақ жол мен шөлге шыдамды жануарды 
керуенге де пайдаланған. Оның осындай қасиеттері 
ескеріліп, түйе жануары Ұлы Отан соғысына да 
қатыстырылыпты. Кеңес Одағының Батыры  902-ші 
полктің командирі, Г.Леневтің естелігінде немістер 
бұл жануарларды «орыс танкісі»  ретінде санаған деп 
баяндалады. Зеңбіректерді сүйретіп жүргенін көрген 
олар түйелерді байқаса бірден атып тастайды екен. 
Тіпті бір кездері Астраханьдағы жергілікті қазақтардан 
жиналған 350 түйенің екеуі Берлинге дейін барыпты. 
Жауынгерлер оларды «Машка», «Мишка» деп атаған 
көрінеді. Сержант Г.Нестеров пен көздеуші Кармолюк 
Рейхстагқа түйе сүйреген зеңбірекпен оқ жаудырған. 

Мағауия Сембайдың «Орталық Қазақстан» газетінде 
жарық көрген «Ойсыл қара тұқымы ойсырамасын» атты 
мақаласында соғыс біткеннен кейін оларды немістерге 
сойып беруді көздеген үлкен шенді командирлерге 
сарбаздар қарсы шығып, қос түйеге араша түскені 
айтылады. Содан соң бұл түйелерді Мәскеудегі 
хайуанаттар бағына жөнелтуге шешім қабылданады. 

Жазушы Шыңғыс Айтматов «Боранды бекет» рома-
ны арқылы қара бураның қасиеті мен атан түйенің киесін 
тамаша суреттейді. Ақын Сайлаухан Жолановтың 
«Аруана» атты поэмасында бұл жануарлардың қайда 
жүрсе де туған жерлеріне қайта оралатыны айтылады.  

Бүгінде бір кездері соғысқа түйе жиналған Астра-
хань да бұл жануарларға арналып ескерткіш орнатыл-
ған. Ескерткіштегі қос түйенің бірі шөгіп жатса, екін шісі 
батысқа қарап тұр. Шөккен түйенің бауырына «Астра-
хань – Берлин» деп жазылған. Осылайша, соғыс тың 
аяғына дейін қатысқан қос түйеге құрмет көрсетілген.

А.беК

Жолбарыс жүректі, арыстан білекті боз кілем 
батырларының белдесулері  қаладағы «Евразия» 
спорт кешенінде өтті. Балуандар бәсекесіне 
Қызылорда, Байқоңыр қалалары мен аудандардан 
9 команда, барлығы 200-ге жуық спортшы қа-
тысты.

Түйе балуан сайысына 13 спортшы қатысты. 
Олардың арасында аралдық Нұрым Сәлімгереев 
«Сыр Барысы» атанып, «Алтын белбеу» белдігін 
қанжығасына байлады. Сондай-ақ Нұрымға 500 мың 
теңгенің сертификаты табысталды. 

Сайыпқырандар жарысында арландай айбарлы 
Мақсат Исағабылов 2-орын алып, «Сыр Арланы» 
атанды. Оған 300 мың теңгенің серти фикаты берілді. 

Балуандар бәсекесінде Ержан Аблуллаев 3-орын 
алып, «Сыр Сұңқары» атанды. Ержан 200 мың 
теңгенің сертификатына ие болды. 

Айта кетейік, 4-шілде күні Нұр-Сұлтан 
қаласында Қазақстан Президенті жүлдесі үшін өтетін 
«Қазақстан Барысы» республикалық турнирінде 
Сыр елінен Н.Сәлімгереев пен М.Исағабылов облыс 
намысын қорғайтын болады.

Сондай-ақ үш жас ерекшелігі бойынша 2004-
2005 жылы туған жасөспірімдер, 2002-2003 жылы 
туған жастар және ересектер арасында спортшылар 
26 салмақ дәрежесінде шеберлік байқасты.

«Ақмешіт-ақпарат»

Тәлім

спорТ

боз Кілем батырлары
ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен қажымұқан мұңайтпасұлының 

150 жылдығына орай қызылордада қазақ күресінен XII облыстық 
«Алтын белбеу» сайысының ақтық кезеңі мәресіне жетті. 

қҰрмеТ

Үлкенге құрмет – кішіге міндет
жыл сайын жеңіс күні қарсаңында Сыр өңірінің  тәртіп сақшылары  соғыс ардагерлерін мерекемен 

құттықтауды  дәстүрге айналдырған. 

қазақ түйені 
киелі жануарлардың 

қатарына жатқызады. 
мұхаммед 

пайғамбардың түйемен 
жүргені белгілі. Сондай-

ақ желмаясына мініп 
жер шалған Асан қайғы 
да жерұйықты түйемен 

іздеген. Суретшілер 
сар даланы қобызымен 

күңіренткен қорқыт 
бабаның суретін 

салғанда да түйені қоса 
бейнелейді. мұның 

барлығы Ойсылқара 
тұқымының қасиетті 

екенін ұқтырса керек.  

ҚАСИЕТІҢНЕН 
АЙНАЛАЙЫН, 
ҚАРА БУРА

қар қылаумен өседі, 
бала сылаумен өседі

балаларымыздың 
болашағы туралы сөз 

қозғағанда ойымызға бірден 
«тәрбие басы – талбесік» 

деген бабадан қалған нақыл 
оралады. Онда ұғынған 

адамға терең мағына жатыр. 
баланың ойы қашанда 

далада болады. өйткені 
ананы білсем, мынаны 

көрсем деген ниетпен сәби 
бейхабар дүниені зерттеп 

таниды. 


