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           Дүниеде жетістікке жеткен ұлы тұлғалар көп. Олардың жетістіктері -  

кейінгі ұрпақ үшін үлкен өнеге. Бірі өзінің ақыл-ой, білімінің арқасында 

әлемге танымал болатындай атақ-абыройға қол жеткізсе, бірі 

еңбексүйгіштігінің арқасында байлыққа кенеліп жатады. Ал менің нағашы 

атам Ахметбеков Мәжит Ахметбекұлының төрткүл дүниеге даңқы тараған 

жоқ. Қыруар байлықтың да егесі емес. Бірақ мен ол кісіні жетістікке жеткен 

жан деп есептеймін.  

           Атам 1928 жылы наурыз айының 8 жұлдызында Ұлытау ауданының 

Кеңгір өзені бойындағы атамекені Бименде қажының Көк Үйінде дүниеге 

келген. 1942 жылы Қызыл Коммуна колхозында жеті сынып бітіргеннен 

кейін Жезқазған Руднигіндегі  ФЗО мектебіне алынып, оны 1943 жылдың 

ақпан айында электр мамандығы бойынша тәмамдады. Ұлы Отан соғысының 

қиын-қыстау кезеңінде атам, он бес жасынан еңбекке араласып, ел өмірінің 

қиын-қыстау кезеңдерінде темір болаттай шыңдалып ер жетті. Жастықтың 

жалынымен тәулігіне 12 сағаттан жұмыс атқарып, поселкеден 5-6 шақырым 

жердегі шахтаға жаяу қатынаған екен.  

          1947 жылы білім ордасын алтын  медальмен бітіріп. Осы жылы Алматы 

мемлекеттік ауыл шаруашылық институтына түсіп, оны 1951 жылы тамыз 

айында өте жақсы бағамен бітіріп, ғалым агроном дипломын алды.  

Оқып жүрген кездерінде күреспен, бокспен айналысты. Спортпен 

тыңғылықты шұғылдануының нәтижесінде 1948 жылдың шілде айында 

Алматы қаласы бойынша күрестен чемпион атанды. Бір айдан кейін 

Қазақстан бойынша күрестен Спартакиада өтті. Оған 15 облыс және Алматы 

қаласынан 48 палуан қатысты. Атам Алматы қаласының абыройын қорғап, 

қарсыластарын түгел тойтара жеңіп, Республика чемпионы атанды. 1949 

жылы Орта Азия бойынша күрестен чемпион болды.  

Институтты бітіргеннен кейін 1951-1953 жылдары Қарқаралы 

қаласындағы зооветтехникумда мұғалімдік қызметке орналасып, агрономия, 

өсімдік шаруашылығы, экономика және трактор, комбайн, автомашина 

пәндерінен сабақ беріп, ауылшаруашылық  мамандарын даярлауға өз үлесін 

қосты.  

1953 жылы Ұлытау ауданындағы Машина Трактор Станциясына 

(МТС) директор болып тағайындалды. Ол кезде Ұлытау ауданындағы 

іріленген сегіз колхоздың экономикалық жағдайы ауыр болатын. 

Колхозшылардың табысын көбейту, әлеуметтік жағдайын көтеру мақсатында 

МТС-ке көп міндеттер жүктелді. Әр колхоз кемінде 300-400 гектардан жер 

жыртып, егін салуы керек болды. Оны жинау үшін МТС механизаторларына 

үлкен жауапкершілік артылды. Бұл мәселелерді шешу жолында аудан 

басшыларымен келісе отырып атам әр колхоздан озат машина 

жүргізушілерін жинап алып, оларды МТС жанынан тракторшылар мен 

комбайншылар дайындайтын курс ашып оқытты. Сөйтіп әр колхоз 300-400 

гектардан егін салып, әр гектардан 7-8 центнерден өнім жинауда МТС 

тарапынан үлкен көмек көрсетілді. 

1957 жылы МТС, колхоздар тарағаннан кейін Қаракеңгір совхозында 



алты ай, аудандық ауыл шаруашылық инспекциясында үш жыл бас агроном 

болып қызмет атқарды. Екі жылдай Ұлытау аудандық ауыл шаруашылық 

инспекциясын басқарды. 1962 жылы Алғабас астық совхозының директоры 

қызметіне тағайындалды. Сол уақыттарда жоғарғы көрсеткіштерімен 

танылған Алғабас астық совхозы Қарағанды облысы бойынша алдыңғы 

қатардағы ауыл шаруашылықтарының бірі болды. Совхоз бірнеше дүркін 

Қазақстан Орталық Партия Комитетінің Министрлер Советінің ауыспалы 

Қызыл Туын және КПСС Орталық Комитетінің Министрлер Советінің 

ауыспалы Қызыл Туын жеңіп алып отырды. Сонымен қатар жыл сайын 

көрші Жезді ауданының совхоздарын жем, комбикорммен қамтамасыз етіп 

отырды. Совхоз 3-4 жылдың ішінде төрт танапты (бидай, бидай, арпа, 

көпжылдық шөп) егіс жүйесін игерудің нәтижесінде әр гектардан алынатын 

дақыл түсімі көбейді. «Еңбек ер атандырады» дегендей, қоғамдық өмірге 

белсенділікпен үн қатқан, еңбек майданында өзімен бірге тер төккен ерен 

еңбек иелерінің есімдерін атам қашанда үлкен құрметпен атап отыруға даяр.  

1972-1975 жылдар аралығында Ұлытау аудандық ауыл шаруашылығы 

басқармасында бас агроном, 1975-1980 жылдары ауылшаруашылық 

министрлігінің суландыру жөніндегі шаруашылық есептегі қарауында 

Жаңаарқа, Жезді, Ұлытау аудандары бар Жезқазған су құбыры 

құрылыстарын жөндеу мекемесінің бастығы қызметін атқарды. Аталған 

аудан территорияларында тоған, бөгеттер салынып және бірнеше жүздеген 

құдық, ұңғымалар қазылды. Мал жайылымдары суландырылды және 

бақташылар мен шопандар ауыз сумен қамтамасыз етілді.  

1981-1983 жылдары Ұлытау аудандық ауылшаруашылық басқарма 

бастығының орынбасары,  1983-1985 жылдары Жезқазған облыстық ауыл 

шаруашылық басқармасында өсімдік шаруашылығы және оны суландыру 

бөлімінің бастығы, 1985-1989 жылдары Ұлытау аудандық ауылшаруашылық 

басқарма бастығының бірінші орынбасары болып қызмет жасады.   

      1989-1994 жылдары Ұлытау аудандық ауыл шаруашылық 

басқармасында бас агроном, 1994 жылы аудандық Мәслихатқа депутат 

болып сайланды. Мәслихат сессиясында Ұлытау аудандық Мәслихат 

депутаттары жиналысының шешіміне байланысты тексеру комиссиясының 

төрағасы болып сайланды. 1998 жылдың аяғына дейін қызмет жасап, аудан 

көлеміндегі бюджеттік мекемелерде бюджетте көрсетілген қаржыны дұрыс 

жұмсау, талан-таражға салдырмау мақсатында тексеріс жүргізіп отырды. 

1998-2000 жылдың сәуір айына дейін аудандық ауыл шаруашылық  

басқармасында бас агроном болып қызмет жасады.    

    Ауданда егін шаруашылығының мәдениетін көтеруде үлкен үлес 

қосты. Өз білімі мен тәжірибесін мал басын өркендетуге, әр шаруашылықта 

мал өнімін арттыруда жерді барынша тиімді пайдалануға, оның 

құнарлылығын арттыруға, сондай-ақ нақты табиғи-экономикалық жағдайда 

еңбек шығыны  мен оған жұмсалатын қаржыны мейлінше кемітуге, жер 

өлшемінен жоғары сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерін мол алуға жұмсады 

және еңбек етті.  

Атамның еңбек өтілі 57 жыл. Осы жылдар арасында адал қызмет 

жасап, аудан экономикасын көтеруде, халық бірлігін арттыруда өз үлесін 



қосты. Атамның көп жылдар бойы ауданның экономикасы мен әлеуметтік 

саласын дамытуға, жас ұрпақтарды тәрбиелеуге қосқан зор үлесі мен 

еңбектегі үздік жетістіктері үшін №1 куәлігі бойынша Ұлытау ауданының 

Құрметті азаматы атағы берілді. Төккен маңдай тері үшін бірталай 

медальдарға ие болып, ерен еңбегі үшін құрмет грамоталарымен 

марапатталды. 

 «Таза болсаң, судай бол, бәрін жуып кетірген, жақсы болсаң жердей 

бол, бәрімізді өсірген» деген бабаларымыздың нақыл сөзі осы кісіге арналған 

сияқты. Атамыз не айтса да ақиқатты, әділдікті жеріне жеткізе дәлелдеп 

айтатын шыншыл кісі еді. Кешегі ауыр жылдарда жан-тәнімен еңбек етіп, 

осы өмірді қалыптастыруға еңбегі сіңген атамдай тыл ардагерлерін ұмытуға 

болмайды. Бүгін Ұлытау-Жезқазған аймағындағы елдің ықыласына бөленген 

осындай атамның болғанын мақтан етемін. 

Алтынның сынығындай асыл атам мәуелі бұтақтарын кең жайған 

бәйтерек еді. Бар байлығы, асыл қазынасы - балалары. Өсірген он баласы 

өрістерін жалғастырып, өз ортасында әкесінің абырой-беделін жоғары ұстап, 

көздеген мақсаттарын іске асыруда. 

          Үлгілі ұстаз, ардақты әке, ел қамқоршысы Мәжит атам бір сөзінде 

айтып еді:  «Қарағым, атақ-даңқ, көпе-көрнеу мақтау адамның еңбекке деген 

ынтасын төмендетеді. Маған ең биік құрмет – ел құрметі». Ендеше, ол кісі өз 

мақсатына жетті. Өзімен талай жыл табысты еңбек еткен замандастары 

Ахметбеков Мәжит Ахметбекұлын   «Ақ бидайдың академигі» деп атап кетті. 
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Жетістікке жеткен адамның тарихы. 

(әңгіме) 

 

       Мен үшін ешқашанда өзгермейтін, ешқашанда әділдіктен таймайтын, 

адал да, турашыл адам – өзімді мектеп қабырғасында білім нәрімен 

сусындатқан, химия ғылымына алғаш көзімді ашқан сүйікті ұстазым – 

Әбішова Зерлеш Әбішқызы. Зерлеш апай Абай хакім қастерлеген ұстаздық 

мамандықтың шын иесі, ұстаздардың ұстазы. Апайдың көзінен күннің 

шуағындай жып –жылы сәуле шашырап тұрады. Ол –мейірім шуағы. 

Шәкірттеріне деген ұстаздың мейірім шуағы.Солай бола тұрса да 

«қаталдығы» да сезіліп тұрады. Ол қаталдық- шәкірттерім бәрін білсе, 

үйренсе деген «қаталдық». Оны барлық бала біледі, түсінеді. Сондықтан да, 

барлығы да апайды жақсы көреді, сыйлайды. Бұл тек талантты, тәжірибелі 

ұстаздарға көрсетілетін шынайы сезім деп білемін. Бала болсақта рентген 

сәулесі сияқты кімнің «жақсы», кімнің «жаман» екенін түсінеміз.Апай қойған 

«3» деген бағаның өзі бестікпен тең. Өйткені, химия- ең қиын пән. Қанша 

қиын болса да Зерлеш апайдың шәкірттері олимпиада жүлдегерлері, химия 

саласында жоғарғы оқу орны студенттері, химия пәні мұғалімдері. Ол кісі де 

атақ, абырой да жеткілікті. Міне, мен «Жетістікке жеткен адамның 

тарихы» тақырыбына  тек осы апайым лайық деп ойлаймын, сондықтан апай 

туралы жаздым. Өйткені, өмірде ары да,жаны да таза, қай істі де ақыл 

таразысына салып,бағамдай білетін, бойындағы   ең жоғарғы қасиеті – 

табандылығы, еңбекқорлығы деп бағалайтын адамдар санаулы ғана десем 

артық айтқандық болмас, сірә! Иә,өз  болашағын өзі таңдап, өзі айқындаған, 

ең қиын, ең қызықты - ұзтаздық атты мамандық иесі бола жүріп жетістікке 

жеткен адамның келбеті шынайы түйінделген іс-әрекеттің жемісі! Осылайша 

берілген бағаны өткен кезеңдердің жемісті жеңістерін тілге тиек ете келтірер 

дәлелдермен нақтыласам:  1969 жылы мектеп бітіргеннен кейін, алғашқы 

еңбек жолын Қамыскөл мектеп интернатында аға вожатыйлықтан бастап, 

1976 жылы Гурьев педагогикалық институтының биология және химия 

факультетін бітргеннен Құлсары қаласындағы Н.Островский атындағы орта 

мектепте жалғасқан еңбек жолы мұғалімдік, директордың оқу тәрбие-ісі 

жөніндегі орынбасары, директорлық сияқты салаларға ұласқанын айтудан 

бастаған жөн шығар. 46 жылғы еңбек өтілінде аудандық озат тәжірибе 

мектебінің, тірек мектебінің жетекшісі және штаттан тыс әдіскері бола жүріп, 

іс-тәжірибесі аудан көлемінде таратылып, аудандық семинарларда өткізген 

жаңа үлгідегі ашық сабақтары әріптестері тарапынан шынайы бағасын алды 

емес пе?! Еңбек жолындағы жетістіктерін санамалай берсек дәлелдер 

жеткілікті-ақ. Оқушыларының аудандық, облыстық пәндік 

олимпиадалардағы жүлделі орындарға ие болуы, дарынды балалардың таным 

қабілетін арттыра отырып, шығармашылық ізденіске баулудағы 

көрсеткіштері нағыз ұстаз ретіндегі табандылығы ма?! Республикалық 

«Экология және балалар» конкурсында, «Алхимик-2010» Республикалық 

танымдық сайыстағы, «Ғылыми жоба», «Жылыой Экспресс» қоғамдық 

бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен «VCT-жобасы» байқауларында 



оқушыларының бірнеше рет жүлдегер атануына қалайша сүйсінбеске?! 

Республикалық ғылыми-танымдық педагогикалық «Химик анықтамалығы» 

журналы ұйымдастырған танымдық сайыста да бірнеше оқушылары 

жүлдегер атанды, өзі де осы «Химик анықтамалығы» журналы 

ұйымдастырған «Үздік слайд» сайысында  жүлделі орынға ие болды.Сол 

сияқты, электронды дискіде үлгі сабақтарының презетанциясы, «Химия 

мектепте» журналында тақырыптық тест сұрақтары, «Елорда ғылыми 

хабаршысы» ғылыми журналында тәжірибе сабақтары жарияланды. Атырау 

облыстық ғылыми практикалық конференцияда «Химияны мектепте оқыту 

проблемалары және оны шешу жолдары» тақырыбындағы баяндамасы 

жинаққа еніп, «Алғыс хатпен» марапатталды. 

    Әлемдік өркениетке бет бұрған, болмысы жаңаша  халқымыздың  рухани 

қазынасын бойына сіңіре білген ұстазымыздың ой-өрісінің жоғарылығына 

қалайша таңданбасқа?! Заман талабына сай жабдықталған химия кабинетінде 

дидактикалық материалдар жинағы, сауалнамалар жинағы, үлгі сабақтар 

топтамалары жинақталған.  

Міне, осындай жігерлі ұстаздың риясыз көңіліне, өзіндік ой-пікіріне, асқақ 

мақсат-мұратына, өрелі көзқарасына ең бастысы бала жанын баурап алар 

қасиетіне қалайша бас имеске?!  Осы жылдардағы еңбегі ескерусіз қалмай 

1989  жылы «педагогикалық ізденіс» куәлігімен, 1992 жылы «Қазақстан 

Республикасы Білім беру ісінің үздігі» белгісімен, 2001 жылы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Құрмет грамотасы», 1992 

жылы Бүкілодақтық пионер ұйымының «Құрмет грамотасы», аудандық,  

облыстық білім беру ұйымдарының бірнеше рет «Алғыс хат», «Құрмет 

грамоталарымен» марапатталуы және Орта Азия Еуразия қоры 

ұйымдастырған «Жыл адамы» премиясына ие болуы, Республикалық 

ғылыми-білім беру орталығының «Үздік педагог-зерттеуші» І дәрежелі 

Мадақтамасы сияқты жетістіктеріне қалайша риза болмасқа?! Өмірге деген 

айқын көзқарасымен, батыл бастамаларымен қашанда жігеріңді жанып, 

жаныңды сүйсіндіреді! Облыстық энциклопедияда, Атырау облысы 

мұғалімдерінің энциклопедиясында, «Жылыой жылнамасы» жинағында, 

Беларусь, Қазақстан, Ресей, Украина педагогтары энциклопедиясының 

тоғызыншы басылымындағы «Құрмет тақтасында» жетістіктері жариялануы 

шығармашылықтың көрнісі емес пе?! Тынымсыз еңбек еткен ұстазымыздың 

ерен еңбегінің өтеуі- Республиканың түкпір-түкпіріндегі химия саласы 

мамандары.46 жыл ұстаздық тізгінін ұстаған апайымның алдағы еңбек 

жолына қажыр-қайрат тілеймін! Жылдар көші әлі талай өз бағасын бере 

жатар. Ұстаз еңбегі замана ағымына сай еселі еңбегімен, өнегелі өресімен, 

біртуар болмыс-бітімімен,  мәртебелі мерейіне куәлік етер  тың істерімен әлі 

де талай дәлелденер! Жасы 65 ке жақындаса да сүйікті шәкірттерінің, 

күмістей сыңғырлаған қоңырау даусының, шулаған балалар үнінің 

ортасында. Бұл ортаны ешкімге, ештеңеге де айырбастағысы жоқ. Әлі де 

жүректегі мейірім шуағын,білім шуағын  жас ұрпаққа бере бермек! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ел құрметіне бөленген 
 

 

 

Серікбай Інжу, 8 жаста 

Жетекшісі – Мырзахметова Гүлнұр Қалижанқызы 

Жасбуын жалпы білім беретін орта мектебі КММ Ardak.jas@mail.ru 

Қостанай обл.Аманкелді ауд. Қарасу ауылы. 
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Ел құрметіне бөленген 

 

        Біздің елімізде жақсы жұмыс істеген адамдарды құрметтейді. Менің атам 

Шоңғалов Серікбай сондай ел құрметіне бөленген жан. Бала жастан бастауыш 

сынып мұғалімі Ақыжан апайындай ұстаз болуды армандаған атам 1972 жылы 

Қарағанды мемлекеттік университетін мұғалім мамандығы бойынша бітіріп, өзі 

оқыған мектепке мұғалім болып келеді. Екі жылдан кейін мектеп директорының 

тәрбие жөніндегі орынбасары, алты жылдан кейін сол мектептің директоры 

болады. Он үш жыл аудандық газет редакторы орынбасары, нұсқаушы, 

Сарыторғай жылқы зауыты партком секретары болып істейді. Ұстаз болуды 

арман еткен атам мектепке қайта келіп ,Байғабыл орта мектебіне директор 

болады. Кейін Рассвет, Жасбуын орта мектептерінде мектеп басқарып, 

тәрбиелеген оқушылары жоғары жетістіктерге қол жеткізеді. Қазақ тілі пәнінен 

республикалық пән олимпиадасында шәкірттері жүлде алады. Білім берумен 

қатар оқушыларды спортқа, өнерге тәрбиелеуге күш салады. 1995 жылы ұлттық 

педагогиканы оқу – тәрбие процесіне енгізудегі жаңалықты жұмысы «Сорос – 

Қазақстан» қоры ұйымдастырған конкурста аталып өтіледі.Байғабыл орта 

мектебі оқушылары «Азия балалары достасады» халықаралық фестиваліне 

қатынасып, жүлде иеленеді. Ауданда бірінші болып Қазақ ССР –і оқу ісі үздігі 

Ақтұрсын Әжібаева атындағы атаулы мектеп ашып, республикалық семинар 

өткізеді. Іс – тәжірибесі таратылады. Оқу сапасы жөнінен атамның басқарған 

мектебі Қостанай облысындағы 344 мектептің ішінде 34 –ші орында болған. 

Мұның барлығын өткен жылы атам зейнеткерлікке шыққанда мектепте болған 

жиналыста аудан әкімі Жансұлтан Таукенов ағай айтты. Менің атамның өткен 

өмір жолы, қол жеткен табыстары жайлы Қазақстан ұлттық телеарнасы «Еңбек 

түбі - береке» айдарымен ролик түсіріп, көрсетіп жүр.  

   Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев еңбек адамына үлкен құрмет көрсетіп, олардың 

өнегелі істерін жастарға үлгі етуде. Былтыр Қостанай қаласында облыс 

мұғалімдері кәсіподағы ұйымдастырған «Еңбек адамы» мерекелік кешіне Жанар 

тәтем екеуі қатынасып келді. Осы жиында атам туралы ролик көрсетіліп, жолын 

қуған ізбасары, мектеп директорының тәрбие жөніндегі орынбасары Жанар 

тәтем екеуіне сыйлық берді. Конфеттерін інілерім Оразалы, Серғазы үшеуіміз 

таласып жедік.  

    Өткен жыл біздің отбасымыз үшін мерекелі жыл болды. 23 мамырда атам 

Серікбай, әжем Ғазиза екеуі «Мерейлі отбасы» байқауында ауданда бірінші 

орын алып, облыстық байқауға қатынасты. Біздің отбасымызды мұғалімдер 

әулеті деп атайды. Атамның үлкен қызы Жанар тәтем мен менің әкем Жұмат, 



шешем Жұлдыз Жасбуын жалпы білім беретін орта мектебінде мұғалім болып 

істесе, Меруерт тәтем Астанада мұғалім. Ал Анар тәтем мен Қамар тәтем 

Арқалық педагогикалық институтында оқытушы. Талғат көкем мал өсіріп, жеке 

кәсіппен айналысады.  

       Мен атамның өз балалары ғана емес, ел балаларын тәрбиелеген ұлағатты 

ұстаз болғанына мақтанамын. Жазда Астанадан бір топ атамның оқушылары 

келіп, қонақ болды. Сонда бір апай маған : - Атаң сияқты жылы жүректі, жарқын 

көңілді азамат бол, зейнеткерлікке шығу тойын ауыл ғана атап өтпей, атаңның 

еңбегі Бірінші ұлттық телеарнадан бүкіл республика халқына үлгі етіп 

көрсетілді. Осындай ұстазым болған шәкірті мен, ел құрметтеген атасы болған 

сен бақытты жандармыз, - деген еді. Мен ол апайды жақсы көріп кеттім. Атам 

сияқты мен де ел құрметіне бөленген ұстаз болғым келеді. 

Атамның Қазақ ССР –і оқу министрлігі, Қостанай, Торғай облыстық білім 

басқармалары, Қазақстан ЛКСМ Орталық комитеті берген көп грамоталары бар. 

Қазақстан Республикасы оқу ісінің үздігі, Тәуелсіздіктің 10 жылдығы медалінің 

иегері. Баланы жақсы көруі, мамандығына деген сүйіспеншілігі арқасында 

осындай жетістікке жеткен. Қазір атам – зейнеткер. Үйде немересі Серғазыны 

бағады. Бізге өмір жолы жайлы қызықты әңгімелер айтады. Атам бізге : - 

Болашақ сендердікі. Тәрбиелі, тәлімді болыңдар. Әр кезде адал, шындықты 

айтыңдар. Адал еңбек етсеңдер армандарыңа жетесіңдер, - дейді.  Мен атамның 

айтқанын орындап,  ол сияқты құрметті азамат боламын. 
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                Белгісіз    Ауған   соғысының    ардагері 

    Мен бұл әңгімені  бастамас  бұрын  Ауған  соғысы  туралы  мағлұмат  

іздедім.Себебі, менің  кейіпкерім осы соғыстың ардагері. Ол  үшін:  

«Ауғанстан қандай  мемлекет , бұл елде қандай  соғыс болды ? Кімдер  

соғысты, не  себепті бұл  соғыс  көпшілік  үшін белгісіз болды?» деген 

сауалдарға   жауап  іздедім . 

   Бұл соғыстың  талай адамның  жан  жүрегін жылатып,  баласынан,жарынан, 

әкесінен,бауырынан  айырғанын білдім.Мыңдаған  жас азамат  жат  елде  жан  

тапсырып, мыңдаған   қандастарымыз ұрыс  даласынан жарақатпен  оралды. 

Ия, өлгендер қайтып  келмейді,бірақ,соғыс жүрегіне өшпес жара  салған  

азаматтарға,құрмет  көрсету – біздің қасиетті парызымыз. 

   Ауғанстан –  Оңтүстік  Азиядағы аграрлы ел.  Экономикасының  негізі – 

суармалы  егіншілік  пен мал  шаруашылығы. Бұл  елдің  астанасы  ең  көне  

қалалардың бірі – Кабул  . Жерінің  ¾ бөлігі таулар.Халқы  өзен аңғарларын,  

шатқалдар мен шалғынды  жерлерді  мекендейді.Жауын-шашынның  

жылдық орташа  мөлшері   350 мм-ден аспайды.Климаты  құрғақ 

субтропиктік. 

     Халқы 20-дан  астам әр  түрлі этникалық  топтардан  құралған.Олар: 

пуштундар,тәжіктер,хазарлықтар,өзбектер,түрікмендер және  басқа  ұлттар. 

    1978 жылдың  30 сәуірінде  елдің  Революциялық  кеңесі  елді  Ауғанстан  

Демократиялық  Республикасы  деп  жариялады.Ауғанстанға  американдық 

көмек  аяқ  асты  тыйылды. Бұл  елден АҚШ  барлық  қызметшілерін  және  

мамандарын  шақырып  алды. 1979 жылдың  15 наурызында  Герат  

қаласының  20 мыңдай   тұрғыны үкіметке  қарсы бүлікті бұрқ еткізді. Ауған  

жетекшілері   Кеңес Одағынан   тікелей әскери  көмек  беруі  туралы  өтініш  

жасады.  Мәскеу уақыты  бойынша 1979 жылы желтоқсан  айының 25 

жұлдызында сағат 15.00-де  КСРО   Қорғаныс министрінің берген 

бұйрығымен  Ауғанстанға кеңес  әскерлерін      енгізу  басталды.Соғыс  1989 

жылдың   15 –ші ақпанына  дейін  созылды. 

    Осы соғысқа  қатысқан   ағалардың  бірі – Төлепбергенов   Талғат  

Білісбекұлы.Ардагер  аға 1987 жылы 25 наурызда әскер  қатарына  

алынып,Мәскеу қаласынан бірақ  шығады.Сол  жерде борышын өтеп жүріп,  

сол жылы 13 қарашада   Ауған  жеріне  әскери ұшақтары қонды. Өзінің 

қойын  дәптеріне «Қош бол  Кеңес Одағы,сәлем  бердік алыстағы бөтен де 

белгісіз ел – Ауғанстан» деп жазып  қойды.  Жат   елде  талай  достарынан  

айрылып  қалатынын  ол  кезде  сезген  де  жоқ.Талғат  аға  Хост,Лагар, 

Жалалабад,Баграм,Файзабад, Пули-Хумри және т.б. жерлердегі  ұрыста 

болып,өзінің азаматтық  борышын өтеп келді.Анасы үнемі баласын 

сағынышпен  күтіп,әрбір  хатын асыға  күтті. Отырып  түскен суреттерінен 

қатты  секем  алып, уайымға  салынушы еді .Себебі,соғыс  бар  жерде  зардап 

бар.Көптеген  азаматтар із-түзсіз жоғалып  кетті,қайсыбір  аналар 

жалғызынан айрылды.Ауған  соғысының   еліміз  үшін  әкелген адам  



шығыны  мен зардабы  аз  болмады. «Соғыста   жауынгерлердің оққа 

ұшқанын көру қандай ауыр еді… Әр шабуылға шыққанда «қайтып ораламыз 

ба, жоқ па?» деген ауыр ой еңсені басатын еді. Алайда, ұрысқа кіргенде 

санада әскери тапсырманы орындаудан басқа ой қалмайды. Соғыс ешқашан 

шығынсыз болмаған. Ал ерлікпен қаза тапқан жауынгерлерді ұмытпау – 

кейінгі ұрпақтың парызы,–деді Ауғанстан соғысының ардагері. Талғат аға  

1989 жылы қаңтардың 22-і күні жат елден аман-есен елге  оралды. 

    Қазіргі  танда Талғат  Білісбекұлы  отбасылы,үш баланың әкесі.Балаларына 

адал еңбек  етіп, бір-біріне қамқор болуды,туған елін құрметтеуді  үнемі 

айтып  отырады.Бірнеше жыл   бойы ішкі істер органдарында  адал қызмет  

етіп, әр түрлі дәрежедегі бірнеше  медальдардың иегері болды. 

   Ауғанстанға аттанған  әрбір  азаматтың  ойы  да,мақсаты  да  өзінің   

борышын   адал орындау  болса, ал өскелең  ұрпақ ардагер ағаларды   мақтан  

етіп,құрмет тұтамыз.       
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Мен «Жетістікке жеткен адамның тарихы» атты тақырыпта бірнеше 

күндер бойы ой толғай  келе, есімі алты алашқа әйгілі, танымал тұлға, біртуар 

талант иесі, Халықаралық ақындар айтысының жеңімпазы, ҚР еңбек сіңірген 

қайраткері, Ғ.Құрманғалиев атындағы облыстық филормонияның әншісі, 

жыршы-термешісі Қатимолла Жәңгірұлы Бердіғалиевті таңдадым. Таңдаған 

себебім бұл кісі мен үшін жазылмай жүрген дастан, әрі мамандығым үшін 

айтарлықтай маңызы бар, еліктірерліктей, үлгі де мақтан етерліктей 

әрекеттерімен, ұлы істерімен тәнті қылған дархан жан. Содан ақ қағазға 

қаламымды нығымдап, ойға құшып тербей жөнелдім. Тарихын жырлай келе 

Қатимолла ағамыз сонау 1952 жылы 29 ақпанда Қазталов ауданының Тереңкөл 

ауылына қарасты Беспішен елді мекенінде қарапайым шаруа Жәңгір Бердіғалиев 

пен Зүбәржаттың отбасында дүниеге келген. Дүниеге келген күні ерекше «кебісе 

жылы», яғни төрт жылда бір рет келетін уақытпен тұспа-тұс. Тіпті дүние есігін 

ашқандағы мезгілі аталмыш ұлу жылындағы 29-шы жұлдызымен айшықталады. 

Әкесі Жәңгір Қатимолланың алты айлығында дүниеден өтті. Сөйтіп ол атасы 

Бердіғали мен әжесі Сәпияның бауырында өсті. Анасының орнын басқан әжесін 

«мама» деп атады.  Ол кісілердің түйгендері мол, зейіндері мықты, ойлары 

жүйрік болды. Атасы мен әжесі арттарынан қалған жалғыз ұрпағының бетін 

қақпай, әрдайым қолпаштап отырды. Алланың қалауымен жылдар өте есейіп, 

кішкентайынан Қатимолла ауылдағы әнші, баян мен домбыраның шебері 

Орынғали Шынғалиевтің қасында көп жүріп, домбыраны үйреніп, ән айтуды 

меңгерген. Немересінің өнерге деген ынта-жігерін байқаған атасы 

радиоқабылдағыш сатып алып берген. Титтейінен эфирден берілген әндерді 

тыңдап, радиоқабылдағыштың қасынан шықпады. Мектепті оқып жүріп, 

мектепшілік, аудандық мәдениет үйіндегі көптеген шараларда ән айтып, «әнші 

балапан» атанады. Мектеп жасында 5 сыныптан бастап әртүрлі байқаулардан 

жүлделі орындарды иеленіп жүрді. Өнердің бастауына ілгері жылжып, арман 

шыңына қанат жайды.  

1965 жылы Оралдағы музыка училищесін оқып жүріп, студент кезінің 

өзінде-ақ алғаш автоклуб меңгерушісі болып тағайындалады. Әрі қарай 1860-

1970 жылдар аралығында ауданда өнер саласындағы тың өзгерістері оған  

жаңаша серпін берді. Мәдениет үйі жанындағы драма, би үйірмесінде, үгіт 

бригадаларында жұмыс жасап,  «Халықтық ұжым» атағына ие болды.  

Тізбектеле келе «Халық театры», «Қарлығаш» би ансамблі, «Көңіл ашар», 

«Жадыра» ойын – сауық кешенінде оның қосқан үлесі атап өтерліктей. Бірден – 

бір ол қатысқан «Көңіл ашар» мәдени-үгіт бригадасы республикалық байқауда 

бірінші орын алып, Мәскеу халық шаруа көрмесінде өнер көрсетті. Сонымен 

қатар аудандық «Халық театры» жұмысына белсене араласып, бірнеше рөлді 

сәтті алып шықты. Ә.Нұрпейісовтің «Қан мен тер» қойылымындағы Сүйеу 

қартты, С.Шаймардановтың «Дөкей келе жатыр» спектакліндегі Көпен рөлдері 

көрермен жадында әлі сақтаулы. Осыдан біз Қатимолла Бердіғалиевтің  

ұйымдастыру қабілеті, актерлік шеберлігінің өте жоғары екендігін көре аламыз. 

1982 жылы мектептегі жұмысын қойып, 1991 жылға дейін аудандық мәдениет 



үйінің әдіскері, көркемдік жетекшісі, халықтық атағы бар ұжымдардың 

жұмысын атқарушы болып жасады. Ауданның сан-салалы науқандық 

жұмыстары: қой төлдету, егін егу, мал азығын дайындау кезінде, әсіресе күзде 

егін оруда мәдениет бригадасын бастап, әнді түннің бір уағына дейін 

әуелеткеніне қасындағылары куә. Міне, осындай қызу тартысты, мәдениет 

саласындағы сан қырлы белсенді еңбегі үшін 1989  жылы күзде «ҚР еңбек 

сіңірген мәдениет қызметкері» атанды. Ендігі бір суырып салма қыры заман 

ақиқатын бұқара халыққа жайып салған  айтыс өнерінде еді. Осы жылдары 

Республикада өткізіле бастаған ақындар айтысына қызығушылық білдіріп, 

өнердің осы саласында да бағын сынап көрді. Айтыс өнеріне өзінің жерлесі, 

облыс ақыны марқұм Нығмет Нағымов баулыды. 1987-1989 жылдар аралығында 

ел есінде қалған семейлік Дәмеш Омаров, монғолиялық Егеухан 

Мұхаммедқызымен айтысы еді. Мен  Егеухан Мұхаммедқызы апамызбен 

айтысқанын өз көзіммен желіден көргенмін. Қазіргіден бөлек болды. Апамыз 

кимешегін киіп, камзол қазақ киімімен төгіліп, бастауын домбырасыз халық 

әнінің бір мақамымен зыр дөңгелетіп айта жөнелді. Соңында ағамыздың қандас 

апамызға күтпеген жерден домбырасын табыс етіп, таңғалдырғанының өзі 

көкейдің даналығы мен көрегендігінің белгісі деп ойлаймын. Солай Бердіғали 

көкеміз көп өңірлерді аралап, «жілігін қағып, майын ішкен» айтыстың нағыз 

майталман ақынына айналды.  

1981 жылы алып Кеңес үкіметі ыдырап, мәдениет ошақтары жабылып, 

ғимараттары әркімге сатылып жатқан кезде Қ.Бердіғалиев облыстық мәдениет 

басқармасының шақыруымен Орал қаласына қоныс аударды. Батыс өңірінде 

ашылған Мұхит мектебінің шәкірттеріне дәріс беріп, әнші-термешілер даярлау 

жұмысын қолға алды. Олардың қатарында Армат Ислямғалиев, Мирас 

Бақтығұлов, Ернар Өмірәлі, Жәнібек Ғайнеденов, Айдар Досқалиев, Қайрат 

Кәкімовтердің есімін атауға болады. Өмірдің ащысы мен тұщысын, қайғы мен 

қуанышын, жақсылығы мен жамандығын көріп, әртүрлі кедергілердің 

белестерінен өтіп, алпысқа жетті. «Алпыс-талып түс» дейді дана халқымыз. 

Ендігісінде егде жасында, көркем де айрықша 28 ақпан күні филормонияның 

үлкен залында 1 сағат 25 минут бойына «Айман-Шолпан»  жырын жырлады. 

Алдыңғы қырық жасында домбырамен халық әндері мен композиторлардың 

туындыларын, 50 жасында оркестрмен романс, классикалық шығармалар айтты. 

Бұл еңбектер кез-келген адамның қолынан келе бермейді. Жанарының 

мүкістігіне қарамастан алпыстың алқымына дейін бірталай терді шарпыды. Ал 

соның бірі жырға келетін болсақ, оның жолы  қаншама, траквоты ауысып 

тұрады. Жырлық өнерді дамыту егде жаста мүлдем қиын. Оны қайта заман 

талабына сай етіп жаңғыртып, жаңашыл көзқарастағы көрермендер мен 

тыңдармандардың көңілін табу, ұйып тыңдату ағамыздың ішкі түйсігінен, алла 

тағала бойына ана сүтімен дарытқан тума талантынан деп білемін.   

Дана халқымыз «Жақсы әйел күйеуін төрге сүйрер, жаман әйел күйеуін 

көрге сүйрер» дегендей Қатимолла ағайдың шыңға шығар жолында жұбайы 

Бәтиманың қолдауы, дос жарандарының көмектері зор болды. Қазіргі таңда 



Қатимолла ақын Аңсар,  Нұрғиса атты екі ұлы, Амандық, Гүлсана, Нығмет, 

Нұрсана деген немерелерінің қызығын көруде.  

Қ.Бердіғалиев – менің санамда ұзақ уақыт бойы ойымды шертіп жүрген 

Батыс мектебінің Мұхит, Ғарифолла, Мекес сынды аталарымыздың жалғасы, 

өмірді сүйген, халқын кең құшағына сыйғызған, әуенімен қазақтың кең даласын 

жырлаған, халқының қамын жеген дара да дана тұлғалардың бірі. 
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Жетістікке жеткен адамның тарихы 

Ер елі үшін туады,елі үшін өледі 

Міне,биыл Ұлы Жеңіске 70 жыл толмақ.Осы жеңіс біздің ұлтжанды 

ағаларымыз бен ержүрек батырларымыздың ,аталарымыздың арқасында 

келді.Қан майдан соғысқа елін қорғау үшін жанын азат еткен жандар 

қаншама.Осы жандардың арасында менің атам Бисен де болды.Үлкендердің 

айтуы бойынша, атам 18 жасында майданға аттанған.Атам соғыста бөлімше 

командирі болған..Майданнан аман-есен елге оралған.Үстіндегі күнге 

қақталып,тер иісі сіңген гимнастеркасының кеуде тұсында «Даңқ»,Отан 

соғысы ордендері мен бірнеше медальдар тізілген.Нағыз батыр.Бұл 

көріністерді мен ескірген фотолардан көргенмін.Елге оралған атам қолына 

шопан таяғын ұстайды.Сөйтіп,әуелі колхоздың малын баққан,кейін трактор 

жүргізген.Әйтеуір,таңнан күн еңкейгенше  бар ерік-жігерін жұмсап жұмыс 

жасаған.Еңбексүйгіштігімен,жұмысқа адалдығымен,ерекше қабілетімен елге 

танылған.Халық қалаулысы-депутаттыққа дейін сайланған.Менің атам нағыз 

батыр. Ол адамды менің әкем үнемі маған айтып отырады.Ол кісі жеңісті—

Фашистердің ордасы-Берлинде қарсы алған.Праганы азат еткен.Маған 

атамның әскери құжатын көру бақыты бұйырды.Соғыста көрсеткен 

батырлығы мен ержүректілігі үшін «Даңқ»орденінің ІІІ ші дәрежесі,Отан 

соғысы,«Қызыл жұлдыз » ордендерімен, «Праганы азат еткені үшін», 

«Берлинді алғаны үшін» және де көптеген медалдармен 

марапатталыпты.Қазіргі уақытта немере,шөбере өрбіген атамның өмір жолын 

мақтан тұтамын.Әжеміз оның әрбір ерліктері үшін алған Мақтау қағазы, 

Алғыс хаттары,орден,медальдарының құжаттарын осы уақытқа дейін 

сақтағанының арқасында Ұлы Отан соғысындағы ерліктерін көріп,немере-

шөберелері әрдайым мақтан тұтып жүреміз.Өйткені, атамыз елінің 

азаттығы,ұрпақтарының болашағы жолында қаһармандық танытқан ардагер 

болатын.Сын сағатта сұрапыл соғысқа аттанып,елін-жерін қорғап,қажет 

кезде қажырлы еңбек еткен менің атам қазір арамызда жоқ болғанымен,менің 

санамда мәңгі сақталары ақиқат.Осындай адамды шығармама арқау ету менің 

перзенттік парызым.Өйткені,атамның өмір жолы мен үшін ерлік,мен үшін 

тарих.Мен осындай нағыз батырдың,нағыз еңбек ардагерінің  ұрпағы 

болғаныма мақтанамын!Мен үшін жетістікке жеткен адам- менің атам.Осы 



шығармамды мынадай нақыл сөзбен аяқтағым келеді. «Ер елі үшін туады,елі 

үшін өледі»демекші, менің атамдай елі үшін туған азаматтар көп болғай деп 

тілеймін! 

 

 



<<Жетістікке жеткен адамның тарихы>>  

                                        Даналар көп менің мына даламда,                                 

Атағы аян осынау кең ғаламға.                                                                                        

Дәріс алған табиғаттың өзінен,                                                                                         

Жүгінгені қағаз бенен қаламға.                                                                                  

Ж. Сәтібеков. 

        Өмірде мынау қас-қағым, 

        Қалса деп жүрмін жақсы атым. 

        Адам боп келдім өмірге, 

     Адам боп өту мақсатым, - деп жас кезінен-ақ жүректі шымырлатқан 

сезімдерін  ақ қағазға өрнектеп отыруды әдетке айналдырған, ер-ағасы, ел-

ағасы атанған,  орнықты ісімен, ерен еңбегімен үлкен құрметке бөленген,  

республика, облыс көлеміне танымал, халық алдында сыйлы, беделі бар 

ақын, жазушы  Есжанов Темірбек - жеті бірдей әдеби танымдық кітаптардың 

авторы, белгілі қаламгер, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, 

Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері.  

        Міне, осындай тарихта жарқырап ізі қалған біртуар тұлға елге 

танымалдығымен, ақындығымен, еңбексүйгіштігімен жетістікке жетіп 

отырған бүгінгі менің сүйікті кейіпкерім Есжанов Темірбек 1948 жылдың 

қаңтар айының 22-ші жұлдызында дүниеге келген.  Ағамыздың өмір жолына 

тоқтала кетсем, ол  1966 жылы Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы №34 

орта мектепті бітіріп, механизатор болып еңбек жолын бастаған. 1967 жылы 

Қызылорда қаласындағы Н.В Гоголь атындағы мемлекеттік педагогикалық 

иниституттың филология факультетіне түсіп, 1971 жылы бітіріп шығады. 

Сөйтіп ұстаздық жолын Жалағаш ауданындағы №118 «Таң» орта мектебінде 

бастайды. 1976-1980 жылдары осы мектеп директорының орынбасары болып 

қызмет етеді. 1980 жылы №122 «Қызыл Дихан» орта мектебінде 

директордың орынбасары, одан кейін директор  міндеттерін атқарады. 1983 

жылдың қаңтар айында «Таң» совхозы кәсіподақ комитетінің төрағалығына 

сайланады. Одан кейін 1987 жылы наурыз айында халық депутаттары «Таң» 

ауылдық кеңесі атқару комитетінің төрағалығына дейін жоғарылайды. 1992 

жылдан 1996 жылға дейін «Таң»  күріш совхозының директоры болып 

қызмет етіп, 1996 жылдан бастап білім беру мекемелерінде қызметке 

ауысады. Зейнеткерлікке шыққанға дейін 10 жылдан астам уақыт Қызылорда 

қаласындағы №173 Ә. Молдағұлова атындағы орта мектеп директорының 

бірінші орынбасары қызметін абыроймен атқарады.  

     Иә, ағамыздың еліне жасаған адал қызметтерін айта берсек, том-том кітап 

болып шығары сөзсіз. Енді  жеткен жетістіктері қандай? 

1998 жылы «Астана» медалімен,   

2002 жылдан бастап Қазақстан журналистер одағының мүшесі, 



2008 жылы Қазақстан Республикасы оқу министрлігінің құрмет 

грамотасымен, 

 2010 жылы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері 

Қызылорда қаласының 80 жылдық медалімен,  

 Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 70 жылдық 

медалімен марапатталған. 

Сондай-ақ жылдар бойына жазып, өмірінің өзегіне айналдырған, әрқайсысы 

өз алдына бір әлемдей саналатын жинақтары  «Жақсыларда жаттық жоқ», 

«Өлең мен жыр», «Керуен», «Бір нәзік сәуле», «Ақтолқын» және 

«Қызылқұмның қызы»  жарық көрді.    

Парызың емес, ақын болып туу анаңнан,  

Ақынды бірақ ардақтап өту парызың»,- демекші  ақын ағамыз 2011 жылдан 

бастап,  зейнеткерлікке шықса да,  тыным таппай ақындық, жазушылық 

жолынан алыстамай Сыр елінің ақпараттық-танымдық апталығы «Ел тілегі»  

газетінің бас редакторы болып қызмет атқарып жүр. Жанұяда жолдасы 

Оразымбетова Зияда екеуі алты перзентті тәрбиелеп өсіріп, он төрт 

немеренің атасы болып отырған ақының жолын қуған ізбасарлары мен 

шәкірттері де тұтас бір үлкен лекті құрайды. «Жалғыз екенсің, артыңнан 

ерген ізбасарың жоқ екен, онда құның шамалы, шәкіртсіз ұстаз да бұтақсыз 

ағаш сияқты»-дегендей өмір бойы сыйлап өткен осы қадірлі ұлағаты мол 

ұстаз атанған ардақты атамыздан үлкен үлгі, өрісті өнеге алғандар 

Қызылордада ғана емес, бүкіл қазақ елінде молынан саналады. Мен де 

сондай шәкірттің бірімін.  

Ерлік іспен жалындаған жанымыз,                                                                      

Темірбектің шәкіртіміз бәріміз. 

Шаттанайық, мақтанайық сол үшін, 

Шарапатқа шарықтасын өңіміз!-деп еліне сыйлы, халқына қадірі бар ағамыз 

жапырағын кең жайған саялы бәйтеректей ағайынға ұйытқы, немерелерге 

үлгі болып отыр. Осындай зиялы жанға зор денсаулық, ұзақ өмір тілей 

отырып, бала-шағаның қызығын, немеренің тәтті қылығын қызықтау 

бұйырсын деген тілектестігімді білдіремін. 

                                                                    Оразалиева Меруерт                               

Ә. Молдағұлова атындағы                                                                                             

№173 орта мектептің                                                                                                             

9 г сынып оқушысы 

Жетекшісі - тарих пәнінің мұғалімі  Алмашова Оразкүл   
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Жетістікке жеткен адамның тарихы 

Атам, Жарылқасынов Оңталап, 1898 жылы Қазалы ауданының №13 

ауылында, Қаратерең маңында туған, өз айтуынша елі Ақтөбе облысының 

Қарабұтақ жері. Атам шаруа жанұясында дүниеге келген.  

Атамның ата-тегі Әлімұлынан тарайды. Әлімұлынан Төртқара. 

Атамның бес жасында шешесі, жеті жасында әкесі қайтыс болып, ағасы 

Медеудің қолында тәрбие алған. Атам орта бойлы, арықша, аққұба, қой көзді, 

дөңгелек жүзді,жай сөйлеп, жай қозғалатын, сабырлы кісі болған. 

Өзін-өзі асырауға бет алған атам 13-14 жасынан Қарабұтақ-Арал 

арасында жүкшілерге жалданып, Аралдан тұз, Қарабұтақтан қамыс тасыған. 

19 жасынан 2-3 жылдай молда болып балаларға арабша дәріс берсе, кейін 

мәсі-кеуіш тіккен. Кеңес үкіметі орнағаннан өзі пысық, өзі хат танитын 

жігітті ауылнайға көмекші – салық жинайтын агент қылып сайлаған. Сөйтіп 

жүріп бухгалтерлік курсты бітіріп, бухгалтер болып қызмет жасаған. 

1932 жылы «Дихан» колхозына басқарма төрағасы болып сайланып, 

содан үздіксіз 1960 жылға дейін қызметте болды, одан соң ауыл совет 

төрағасы болып екі жыл жұмыс жасады. Колхоздың шаруашылығын 

өркендетуінің арқасында, колхозды миллионерлер қатарына қосып, егін және 

мал шаруашылығының жоғарғы көрсеткіштеріне жетіп, «Победа» деген 

автокөлікпен марапатталды. Кейін тағы екі жыл ауылсовет төрағасы болып, 

біржола жұмысты тастады. Басында 250 үйден тұратын колхоз қайта-қайта 

ірілендіріліп отырып үлкен шаруашылыққа айналып, «Ғани Мұратбаев» 

колхозы атағы берілді. Өзінің «тақыр жерге тал егіп, шөл басқан жерге шөп 

еккен» ерен еңбегі, адалдағы арқасында атам үлкен абыройға ие болып, 

халық қошеметіне бөленді. 



Екі рет «Еңбек Қызыл Ту» орденімен, Қазақ Жоғарғы Советінің 

грамотасымен марапатталып, облыс көлемінде әлденеше рет депутаттыққа 

сайланды. 

Республикалық дәрежедегі дербес зейнеткер кезінде аудандағы талай 

жиынның қонағы болып, жастарға ақыл-кеңесін аяған жоқ. Атам білімге 

құштар кісі болған. Ол өмірдегі тәжірибесінің үстіне, мал, егін 

шаруашылығы жөніндегі кітаптарды үзбей оқып жүретін. «Білмеген айып 

емес, білгісі келмеген айып» - дегенді көп айтады екен. Күріштен мол өнім 

алып, мал шаруашылығындағы жақсы көрсеткіштері үшін атам Москвадағы 

Бүкілодақтық көрмеге қатысып, Қазақ Жоғарғы советінің грамотасына ие 

болды. «Огонек» журналынан атақты тілші Нина Шахова келіп атам туралы 

мақала жазған. Жаңа дақыл, мал шаруашылығын жетілтірудегі жұмыстарын 

үлкен кітап етіп жазуға болар еді. Атамның күнделігі болған, онда күнделікті 

ауа райы, күннің шығуы, жел күші, құстың жоғары-төмен ұшуы, шөпке 

түскен шық, қырау мөлшері жазылып, сол бойынша жыл бойы ауа райының 

құбылысын алдын ала болжап отырушы еді. 

1953 жылы қыс қатты болып, колхоздардың малы қырылып қалыпты. 

Ал атам болса, қыстың қатты болатынын болжап, колхоз малын әр үйдің 

қорасын оңдатып, жем-шөп түсіртіп, бөліп беріп, малды аман-есен алып 

қалыпты. Малы қырылған колхоз басқармаларын соттап жіберді. 

Атам өмір талабын жете түсініп, өмір өзгерістеріне ілесе білетін өте 

жаңашыл кісі еді. Сонау 1952 жылы ел есін жинар-жинамастан 

электростанция салдырып, кеш болса ауылда электр шамы жарқырайтын 

болған. 

Оңталап атам келешекті дөп басып, дұрыс шешім қабылдай алатын кісі 

болған. «Дихан» колхозының болашағының бұлыңғыр екенін алдын ала 

есепке алып, болжап, шаруашылыққа ыңғайлы «Қазақстанның 30 жылдығы» 

колхозына ауысқан. «Диханның» көп жері су астында қалып егістікке 

жарамай қалды, ал бос жерлері егістік егуге арықтардан қашық болатын. 

Бірнеше колхоз бірігіп, халқы көбейіп айтарлықтай шаруа орталығына 

айналды. Бір кезде іргелі шаруашылық болған Мұратбаев колхозының негізін 

Оңталап атам қалады деуге болмай ма? 

Атам 1978 жылдың 21-наурыз күні ауырмай бірден қайтыс болған. 

Қазір өзіміз өсіп жатқан үй тұрған көше атамыздың атымен аталып, үй 

алдына қойылған ескерткіш, аудандық мұражайда атама арналған стенд, 

орталық саябақтағы еңбек ардагерлерінің ортасында тұрған суреті 

көңілімізге жұбаныш та, мақтаныш та ұялатады. 2013 жылы Ғани 

Мұратбаевтың туылғанына 110 жылдығы атап өтіліп, Қазалы жері үлкен той 

жасағанда, атамыздың аты Мұратбаев атындағы колхозды басқарып – 

өркендеткен қайраткер ретінде аталып өткеніне, атамның атынан ат жарысқа 

бәйге тігілгеніне ризамыз. О дүниелік болғанына 35 жыл болса да, туып өсіп, 

еңбекпен маңдай терін төгіп, елінің өркендеуіне үлес қосқан атамызды 

ұмытпай халқының қастер тұтқанына ризамыз. Елде атамыздың көзін көріп 

немесе кейін көріп ғибратты әңгімесін естіген кісілер бізді көрген жерде 

атамыздың адамгершілік қасиеттерін, қайырымдылығын, 



қарапайымдылығын, әркімге қол ұшын беруге дайын болғандығын айтып 

бергенде, кеудемізді мақтаныш сезімі кернеп отырады. Атаның ұрпағына 

тастап кеткен мұрасы да, мәртебесі де осыдан артық бола ма? Халықты жеп, 

колхоз малын ұрлап қалтаға басып қалып, бізге мұра еткенде, біздің бетімізге 

шіркеу болмас па еді? 
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  Автордың аты-жөні: Жақсылық Дихан Саятұлы 
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    Бір тақиялы ата мектепке келіп, салтанатты жиындарға қатысып тұрады. Біз 

көбінесе сапта тұрамыз. Бірде сынып жетекшімізден «Бұл кісі кім?» - деп 

сұрадым. «Бұрынғы мектеп директоры Шашубай ағай»- деп жауап берді тәтей 

«Мұражайда мәліметі бар».”Үйдегі әжем Әлия да білетін шығар”, деймін 

ішімнен. Ол кісі де осында қырық жыл ұстаздық еткен. 

     Әуелі атаның өмірбаянымен таныстым.Досмайылұлы Шашубай Жамбыл 

облысы, Шу ауданы, мен туған Көктөбе ауылында 1942 жылы 10 шілдеде 

дүниеге келген. Мен оқитын Жамбыл атындағы орта мекттепті 1960 жылы 

бітіріп, Алматы қаласындағы ҚазМУ-дің тарих факультетіне сырттай оқуға 

түсіп, қалада жұмыс істеген. 1962 жылы елге келіп, Шу ауданындағы 

«Еңбекші» бастауыш мектебіне мұғалім болып орналасады. 1964 жылы ҚазМУ-

ге қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша қайта оқуға түсіп, 1969 жылы 

бітіріп шығады. Екі жыл әскери қызметін  өтеп, 1971 жылы елге келген соң, өзі 

оқыған мектебіне әскери жетекші болып орналасады. 

     1979-1992 жылдары Ә.Молдағұлова атындағы орталау мектепте, 1992 

жылдан 2005 жылға дейін зейнетке шыққанша Жамбыл атындағы орта 

мектепте директор болып қызмет атқарады.1982 жылы «Халық ағарту ісінің 

озық қызметкері төс белгісімен» марапатталады.Жұбайы Досмайыл Жұмакүл 

неміс тілі мен әдебиеті пәнінің маманы, 35 жыл ұстаздық еткен. Екеуі 5 бала 

тәрбиелеп өсіреді. 9 немересі бар. Төлеген атты ұлы химия ғылымының 

кандидаты. 

     Менің әжем атаны әскери жетекші қызметінде жүрген кезінен бастап жақсы 

біледі екен. «Ол кезде жастардың отан сүйгіштік сезімі ерекше еді»- дейді 

әжем.Жоғары сыныптарынан, 5-6 сынып оқушыларынан «Орленок», «Зарница» 

тобын құрып,ертелі-кеш дайындықты үзбей жүргізіп тұратын.Мылтықтан 

нысана атудан,  әскери ойын жарыстарында облыс деңгейіне дейін жүлделі 

орындарға қол жеткізіп жүрді. 

       1975 жылы Ұлы Жеңістің 30 жылдық мерекесі елімізде кең түрде аталып 

өтті.Шашубай ағай шәкірттерімен бірге  Ұлы Отан соғысында қаза 

тапқандарды іздеп, үй-үйін аралады. Сондай боздақтың бірі Бөкенбаев 

Тұңғышбай тұрған үйге келгенде, таяққа сүйенген анасы қарсы 

алады.Баласының атын естігенде қарт анасы- баламнан хабар бар ма? Тірі ме? -  

деп еңіреп қоя береді.Ұлын 34 жыл бойы зарыға күткен ананың   сарғайған 

сағынышы еріксіз көзге жас алдырды.Ауыл бойынша 113 боздақты тауып,аты-

жөнін мәрмәр тасқа ойып жазып ,мектептің ауласына ескерткіш 

орнатты.Ал,соғыстан аман есен оралған 90 адамды сапқа тұрғызып ,өкімет 

әрқайсысын «Жеңістің 30 жылдығы медалімен» марапаттап,бағалы сыйлықтар 

тапсырды. 

        1995 жылы жеңістің 50 жылдығында ұзақ жылдар бойы іздестіру 

нәтижесінде 182 боздақ анықталып,Мәдениет үйінің алдына ескерткіш 

орнатылды.Бұл істің де басы –қасында Шашубай ата жүрді. 

        1979 жылы Шашубай ағайды көрші Бөлтірік     ауылындағы 

Ә.Молдағұлова атындағы 8 жылдық мектепке директор етіп бекітеді.Шағын 

мектепті жаңа басшы бірден дөңгелетіп әкетеді.Әлия әжемнің төркіні сол 

ауылдан болғандықтан үнемі жақсы істерін естиді.Қосымша оқу бөлмелерін 



салдырып,ішін заман талабына сай жабдықтайды.Оқушылардың өндірістік 

бригадасын ұйымдастырып еңбекке баулиды.Жыл сайын жазғы демалыстарда 

Мәскеу,Тбилиси,Харьков,Алматы қалаларына туристтік сапар шегіп, ел тануға, 

жер тануға тәрбиелеп, олардың дүние танымын  кеңейтуге күш салады. Ауыл 

балалары үшін бұл баға жетпес рухани байлық еді. 

      1989 жылдан бастап наурыз мерекесін тойлау дәстүрге айналды.Шәкірттер 

ұлттық салт-дәстүрмен қауышты.Ұлттық тәрбиеге баулып ұлттық 

болмысымызды айшықтай түсті.Мектепке ұлттық киіммен келу,  араб әріпімен 

төте жазу үйрену  қолға алынды. Тәуелсіздіктің жан сергітер  самалы есті. 

      1992 жылы Шашубай ата Жамбыл атындағы орта мектепке директор болып 

оралды.Өнегелі ісімен өшпес із қалдырған ұстазды туған ауылы,мектебі қуана 

қарсы алды.Бірақ мұнда жағдай мәз емес екен.Мектеп үйінің тозығы 

жетіп,апатты жағдайда болғандықтан,онда сабақ оқу тоқтатылған. 450 оқушы 

даярлық тобына арналған қосымша бөлмелерінде,балалар бақшасының үйінде 

екі ауысыммен бөлініп оқитын деңгейге жеткен.Әйтседе,тәжірибелі басшы оқу 

– тәрбие жұмысына нұқсан келтірмей, сабақты бір күнде тоқтатпастан қиын 

жағдайдан алып шықты.Бұрынғы басшылар 750 оқушыға арналған 3 қабатты 

мектеп үйінің шатырын  жабуға келгенде,одақ ыдырап қаржы болмай амалсыз 

тоқтатыпты.Мына қалпында тұра берсе,төбесінен су өтіп, кірпіштері езіліп, әрі 

қараусыз қалған нысанды тонап кетуі мүмкін.Әуелі тездетіп төбесін жауып алу 

керек.Ауыл ақсақалдарымен,ата-аналармен ақылдасты.Олар үйден екі теректен 

жинауға келісім берді.Ауыл үлкен еді.800 терек жиналды.Аудан басшылары 

ескі мектеп  үйлердің төбесін жабу үшін 1500 шифрға ақша бөлді.Екі айда 

мектеп төбесі су өтпейтіндей етіліп жабылды . Арада біраз жыл өткен соң олар 

есік,терезеге ішкі-сыртқы сылаққа деп 150 миллион теңге бөлді.Қиын кезеңде 

мұндай тірлік жасау ерлікпен тең еді.Жоқтан бар жасап үйренген Шашубай ата 

жаңа мектепке көшкен соң, екі жыл қатарынан жас түлектерді өмірге қанат 

қақтырып, 2005 жылы зейнетке шықты. 

         Ауылда тұрса да ,мал бағуға,егін егуге жастардың құлқы болмай 

кейбіреулері жұмыс іздеп,қалаға кетіп  жатты.Өмірін бала оқытумен өткізген 

қарт ұстаз қаламын қоя салып,қолына таяқ алды. .«Дос» атты шаруа қожалығын 

құрды. 100 қаралы қой өсіріп, оған жем-шөп дайындауға кірісіп кетті.Қаладағы 

балалары Жалғасбек,Шыңғысты алдырды.Трактор ,шөп шапқыш,шөп 

тайлағыш,тырма сияқты шаруашылық құралдарын жинап,ескілерін жөндеп іске 

қосты. Шаруа қожалығында тек жоңышқа ғана емес,бау-бақша,жүгері егілді. 

        Шу алқабында су да, жер де,күннің шуағы да жетеді.Тек диқанның жерге 

деген жүрек жылуы қажет.Атаның зейнетке шыққанына 10 жыл толды.Бірақ әлі 

тың.Қолында сүйенетін емес қой бағатын таяғы.Кетпенін қолына алып,бау-

бақшасын суғарады.Қазыналы қарияның айтары көп.Білімі де,білігі де 

жетеді.Елбасының сындарлы саясатын  қолдап отырады.Өзі көңілді,мінезі 

ақжарқын. «Туған жерге туың тік»деген мақал бар.Ата сол туды көтеріп 

жүргендей .Мен атаға қызыға қараймын. 
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Жетістікке жеткен адамның тарихы 

                                                                                        Айдар Жансая  

                                                                                        С.Шәкіров атындағы орта 

                                                                                  мектептің оқушысы  

       Ұстазымыз «Жетістікке жеткен адамның тарихы»  тақырыбында  әңгіме 

жазудан республикалық байқау жарияланғанын хабарлап, байқаудың 

мақсаты мен міндетін, маңыздылығын  түсіндірді. Кімдер туралы жазуға 

болатынын да қысқаша ұғындырды. Бұл хабарлама маған  Жақыбаев 

Әбжапар  атай туралы  жазуға ой салды. Қолыма қалам алуыма менің атай 

туралы көбірек естігенім,оқығаным ,ол кісімен мектепте болған кездесуде 

сұрақ қойғаным әрі бір ауылда, бір көшеде  тұратыным себеп болды.               

Атайдың жасы қазір 80-ге келіп қалды, бірақ қимылы да, сөзі де ширақ.Ол 

кісінің әңгімесін тыңдаған адам тұтас бір кітап оқығандай марқайып қалады 

десем, артық айтқандық болмас еді.Өзінің ынтасы мен ширақтығының 

арқасында заманында жоғары білім алып, түрлі қызметтер атқарған, 

шығармашылықпен айналысқан. Дәлірек айтсам,атай Абай атындағы 

педагогикалық институтты және жоғары партия мектебін  бітірген. Өзінің 

еңбек жолын мектепте аға пионер жетекшісінен бастап, жауапкершілікті 

жоғары қоятын қасиетінің арқасында Бүкілодақтық  Орталық  Комсомол 

Комитетінің «Озат пионер жетекшісі» атағын иеленген. Бұл туралы  сол 

кездегі «Қазақстан пионері»  газетінің 1958 жылғы 12 наурыздағы  № 21  

санында,  «Лениншіл жас» газетінің 1958 жылғы 1 наурыздағы  № 42 

санында  жарияланыпты. Сарғайған газет парақтары атайдың қымбат дүниесі 

санатында жеке құжаттарымен бірге сақталған екен, кездесуде  біз бұл 

дүниелерді  қызыға тамашаладық. 

      Кейіннен атай Шу аудандық комсомол комитетінің, Шу өндірістік 

(аймақтық) комсомол комитетінің бірінші хатшысы болыпты. Қазақстан 

комсомолының Х съезіне делегат болып қатысқан. Кездесуде атайдың: «Осы 

съезде басқалармен қатар Бүкілодақтық екпінді комсомол құрылысы -

Теміртаудағы металлургия комбинатының делегаты  Н. Назарбаев та сөз 

сөйледі. Әрине, сол кезде 22 жасар осы делегаттың болашақ егемен 

Қазақстанның алғашқы Президенті болатынын ешкім де сезбеген болар...»-

деген сөзін естігенде, мен қатты толқыдым. 

     Жасы толыса  келе атай  өзі тұратын «Новотройцк» совхозында  партком 

хатшысы, аудандық партия комитетінде саяси-ағарту үйінің меңгерушісі, 

үгіт-насихат бөлім меңгерушісінің орынбасары, ауылшаруашылығы 

қызметкерлері кәсіподағының аудандық комитетінің төрағасы қызметтерін 



атқарыпты. Сұхбат барысында: «Облыстық кәсіподақ комитетінің 

жолдауымен Мәскеудегі бір айлық курста оқып,біліктілігімді 

көтердім.Кремльдің Съездер сарайында өткен КСРО кәсіподақтарының ХІV 

съезіне қатыстым.Осында КОКП Саяси бюросы мүшелері мен мемлекет 

басшыларын көзбен көрудің сәті түсті...» десе, бір әңгімесінде: «Қазақстан 

кәсіподақтарының VІ съезіне қатыстым. Съезге Жамбыл облысынан 

облыстық кәсіподақтар кеңесінің төрағасы Әнуарбек Жүнісәлиев бастаған 50 

делегат қатысты. Шу ауданынан мен - Әбжапар Жақыбаев, «Далақайнар» 

кеңшарының аға шопаны Құлжанбай Қапаров және аудандық денсаулық 

сақтау бөлімі кәсіподақ комитетінің төрағасы Владимир Пак  болды.Облыс 

делегаттарының атынан маған сөз берілді. Ол Республикалық телеарнадан 

көрсетілді, себебі сөзім мазмұнды болуымен қатар бірден -бір мемлекеттік 

тілде сөйлеген делегат едім...»- деген болатын. Бұның өзі ол кісінің қоғамда 

өзіндік орны бар, ұлтжанды, көреген азамат болғанын көрсетеді. 

    «Зейнеткерлікке шыққанға дейін облыстық аудандық партия 

комитеттерінің кәсіподақтар кеңесінің барлық конференцияларының 

делегаты болып сайланды. Аудан көлемінде қоғамдық жұмыстарға белсене 

араласты. 25 жылдан аса аудандық,аймақтық сайлау комиссиясына 

жетекшілік етті. Аудандық ауылдық  кеңестерге депутат болып бірнеше рет 

сайланды. Әбжапар Құнанбайұлы Жақыбаев бірнеше медальдармен,  Құрмет 

грамоталарымен марапатталды,»-делінген 75 жылдық мерейтойы қарсаңында 

шыққан аудандық «Шу өңірі» газетінде. Демек,мен мақтан тұтатын атайдың 

әрекетінен өз заманының көзі ашық, көкірегі ояу, уақыт талабына сай ел 

жүгін арқалаған зор бейнесін көреміз. 

     Әбжапар атай - Шу ауданының  «Құрметті азаматы». Әр күні ізденіске 

толы шежірелі қария – шығармашыл адам. Ол өз өмірін бейнелейтін «Өмір- 

шежіре» атты кітап жазған. Онда тағылым аларлық қаншама оқиғалар 

тізбектелген, кейіпкерлерінің бірі-ұстаз, бірі-шәкірт, бірі- туыс, бірі- дос. 

Туған өлкесі - Шу ауданының 80 жылдығына арналған « Шоқтығы биік 

Шулықтар» кітабында осы ауданнан шыққан мемлекет және қоғам 

қайраткерлері, ғалымдар,ақын - жазушылар , еліне еңбегі сіңген елеулі 

азаматтар жайында баяндайды. Бүгінде атай - аудандық  «Шу өңірі» газетінің 

белсенді қоғамдық тілшісі.  Әбжапар атай мен Тұрғанкүл апайдың ұл-

қыздарының  бәрі –жоғары білімді қызметкерлер. Қазыналы қариялар тек өз 

немерелерінің өнегелі ата-апасы емес, бүкіл ауыл балаларының ақылшысы. 

 



 

 

 

 

 

 

 



    Әр адамның өзіндік өмірінің тарихы бар.Сондай адамның бірі-менің 

нағашы атам Көрпешов Таусоғар Көрпешұлы.Атам Қобда ауданының 

Бесқопа деген жерінде дүниеге келген.Бесқопа ауылының нулы суы мол,жері 

шұрайлы,сирек кездесетін аңдары мен емдік қасиеті бар шөбі көп жер. 

    Атам орта бойлы,ажарлы,кең маңдайлы,ақ жарқын жүзді,шашы қара 

бұйра,келбетті келген.Әкесінен жастайынан жетім қалған,ол кішкене кезінен 

ауыр жұмысқа араласқан. Небәрі 3 кластық мектепте оқып,білім алды.Бұл 

білім де оған сол кезде жеткілікті еді,себебі ол кездің балалары үлкен кісіше 

ойлаған.Оның бабалық кезі ашаршылық жылдарымен тұспа-тұс 

келгендіктен,соны еске алып,кейбір кездерде көзіне жас та толған. 

Таңертеңнен кешке дейін екі ағасы мен шешесі екі өгізді жегіп,жерді 

жыртып,егін еккен. Бұл жұмыс жас балаға өте қиын болса да, бәріне шыдауға 

тура келді.Сондағы ішетін асы тек қана бір-екі уыс бидай,арпа талқаны 

қосылған ботқа. Ағалары бұл күнге жетпей,сол кездегі «шешек » ауруымен 

ауырып,көз жұмған. 

     Алда одан да күрделі сын жатқанын атам ол кезде білмеген.Уақыт өте 

келе 1941 жылы Ұлы отан Соғысы басталып,18 жасар «уызы аузынан 

құрғамаған» бала майданға аттанып кетті.Бұл кезде бүкіл әлемді дүр 

сілкіндірген «қарғыс атқыр соғыс» жер бетіндегі тірі жан атаулыны жалмап 

барды.  

     Ұлы Отан соғысы елдің басына қара бұлт үйірілтіп,елдің тыныштығын 

бұзып,қырғын зұлмат әкелді.Туған жерімен,елімен, туған туыстарымен 

қоштасып қан майданға азаматтар аттанды.Олардың барлығы да 

қайсарлықпен,ерлікпен өздерін көрсете білген. 

     Атам екі рет Совет Армиясы әскер қатарына шақырылған:бірінші рет 1942 

жылдың 17-ші наурызында және екінші рет 1943 жылдың 10-шы 

қыркүйегінде үй демалысына жіберілуіне байланысты медициналық 

тексерілуден өткен.Ол жараланып,Кемерово қаласындағы №2344 госпиталіне 

түскен.Әскери антын 1942 жылдың 20 сәуірінде алған. 1942 жылдың 12-ші 

шілдесінде Сталинград майданындағы Верхне-Аксеновка станицасының 

қасында түнгі күзетте тұрған кезде Ростов-Дон қаласы жағынан жау 

әскерлерінің келе жатқанын көріп хабарлаған.Оның әскери шыңдалуы осы 

кезден басталды.1942 жылдың 23 шілдесінде жауға шабуылдаған кезінде 

жараланған.Ең алдымен Сталинградта №14 ЭГ-да 17 күндей емделген. 

Қыркүйекте Эльтон,Баскумчак және Волынск қалалары арқылы Кемерово 

қаласына жіберіліп,сонда емделуде болған.Одан кейін оны ауылға демалысқа 

жіберген.Демалыс кезінде туған ауылының ауыл шаруашылығына араласып, 

дала бригадасының бригадирі болып жұмыс жасаған.Сонымен қатар атам 

соғыста Сталинград, Витебск, Бобруйск, Кемерово,Кенисберг қалалары 

түбіндегі шайқастарға қатысқан,203-ші минерлер айрықша отрядында 

болған.1944 жылы Смоленск,Витебск төңірегінде жеке өзі 11 мың минаны 

залалсыздандырып,ерекше ерлік көрсеткен. Смоленск-Витебск тас жолын 

және Батыс Двина өзенінің Батыс жағалауын  және  көптеген егін жерлерін, 

ауылдарды, көпірлерді,өзен жағалауларын миналардан тазартқан.Өзінің 

байқағыштығы,логикалық тез шешім қабылдауының арқасында аман 



қалуының бірден-бір себепшісі болған. Әскерде жүргенде «ефрейтор» шенін 

алған.Жауынгерлік ерлігі үшін екі мәрте «Қызыл Жұлдыз» орденімен, 

«Сталинградты қорғағаны үшін», «Кенисбергті алғаны үшін» 

медальдарымен,І Прибалтика майданы қолбасшысының бұйрығымен «Үздік 

минер» ( «Отличный минер») белгісімен, «Отан соғысының ІІ-ші дәрежедегі» 

орденімен марапатталған. Соғыс әр үйге азап пен уайым алып келді.Талай 

боздақтар елін азат ету жолында өздерін құрбан етті. Оларды болашақ ұрпақ 

ұмытпауы тиіс.Ерліктерін әр кезде естеріне түсіріп жүруі керек.  

     1945 жылы соғыс аяқталғаннан кейін тағы 2 жыл әскери қызметін 

атқарып,1947 жылы елге оралған.Елге оралысымен отбасы құрып,одан соң 

Ақтөбе педагогикалық техникумын,кейін Орал педагогикалық институтын 

бітірген.Техникумдағы  оқуды қатар ала жүріп,Сарбұлақ ауылында ауылдық 

округ әкімі қызметін атқарған.Одан Қобда,Сарбұлақ орта мектептерінде 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі,оқу ісінің меңгерушісі қызметінде 

болды. Жұмыс барысында беделді,сыйлы,білімді,білікті ұстаздар қатарынан 

орын алды. Сол еңбегі еленіп 1985 жылы «Қазақ ҚСР ағарту ісінің үздігі» 

атағының иегері атанды. 1988 жылы аталған мектептен зейнеткерлікке 

шықты. 

    2003 жылдың 25 тамызында жүрек ауруынан дүниеден озды. 
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Жетістікке жеткен адамның тарихы 

 

Майдан. Жауыздық. Өлім. Қаралы хабар. Еңіреген жесір мен шырылдаған 

жетім. Бұл соғыс жылдарындағы екі отбасының бірінде орын алып жататын 

көріністер еді. Арада жылдар жылжып өткенімен, бұл көріністер көз көргендердің 

санасында жаңғырып жатқаны белгілі. Себебі, ол жылдардың жаңғырығы "көзден 

кетсе де, көңілден кетпейді". Соғыс жылдардағы қатігездік пен  қасіретті,  

халықтың  сол  кездегі  тыныс  тіршілігін  көзімен  көргендердің  бірі.Қолыма  

қалам  алып  ой  толғап  сыр  шерткелі  отырған  адамым  маған,  әлемдегі  ең  

жақын, ең  ыстық  жан, яғни  менің сүйікті  әжем  тыл  ардагері  Талас  

Сабырбаева.Әжем  1929 жылы  15 қаңтарда  Маңырақ ауылында  қарапайым  

жанұяда  дүниеге  келген. Әжем балалық  шақтың  бал  дәмін  енді  тата  

бастағанда, өміріне  сұм  соғыс  келіп килікті. Сол  кезде  оннан  енді ғана  асқан  

бала едім деп, әжем есіне  жиі  алып  отыратын. Жаспын  деп  қарап  отырған  жоқ  

жұдырықтай  жұмылған  елмен  бірге  кохоз  жұмысына  шығып, шамасы  егін  

жинап  масақ  теруге  әрең  жете  жүріп  ауыл  мектебінің 7- сыныбын  бітірді.  

Қан   майданың  қақ  ортасында  болып  қайтқан  атам  Қасым Нұрсафаұлы  мен 

отбасын  құрып  бірге  еріп  жүріп. Өзінің  еңбекқорлығы  мен  төзімділігін  

арқасында  техниканың  қыр  сырына  қанықты. Троктор  жүргізуге де үйретті. 

Жастайынан  ер  адамдармен  қатар  еңбек  етіп  жүрген  Талас  әжем  темір 

тұлпарды тізгіндеп  колхоз  жұмсынтарына  ер  адамдар  мен  бірдей  еңбек  ете  

бастапты. Еңбекті  оқу  мен  ұйымдастырып , Зайсан  қаласындағы  тракторшылар  

курысын  да  бітіріп  қайтты.Келе  " Наити" тракторының  руліне  отырып,  ұшы 

қиыры  жоқ  кеңшар  шаруасына  араласып  басшылар  қайда  жұмсаса,  сонда  

жүріп  отбасы  мен  7 баланың да  жағдайын  жасап  жүрді. Әжемнің  замандасы  

еңбектегі  тұстасы   Мержақып  Уәлиев  екеуі  "Нати "  тракторы  мен  атамыз  

түнгі,  әжеміз  күндізгі  кезек  пен  жер  жырту  науқанына  бір  кісідей жер  

жыртуға  өзіндік  үлесін  қосқан. Әжеміз  сол  кездегі  жұмыстың  бәріне  қалай 

уақыт  тауып  үлгеріп  жүрді екен деген ойға қаламын. Ия,  әжемнің  еңбегі  жеткен  

жетістігі  бағаланбай  қалған  жоқ. Қ.Р Президентінің  Жарлығымен  " Күміс  алқа "   

иегері  атанды.  " Тыңға -50 жыл"  және  әр  жылдары  Ұлы Отан   соғысының  

мерейтойлық  медальдарымен,  мақтау  қағазымен  марапатталған  ардақты  ана. 

Бүгінгі  таңда бейбіт  күннің  ауасы мен тыныстап,  немере- шөберелерінің   

қызығын  қуаныштап   отырған  ардақты  әже. " Еңбек  еткен  әйелдің  ырысы  

артық"  деген  сөзді әжем  жиі  айтып  отыратын.  Әжем  бүгінде   сексенің  шырқау  

биігінде. Әйтсе де,  қимылы  ширақ ,  денесі  тік, көңілі  зерек. Шаруадан әлі  де  

қалған  жоқ. Әжем  жастайынан  еңбекке  араласып  өмірдің  ыстығы мен суығына  

бірдей  көнген  жан .Әжемнен  тәлім-тәрбие, үлгі-өнеге  алып, менде  әжем сияқты  

сыйлы  да  кеңбейілді  адам  болсам  деймін.  Мен  әжемнің  қажырлылығын,  

батылдығын  әр  қашан  есімнен  шығармаймын. Әжем  осындай  еңбекке  өз  



бойындағы  қажырлылығын  арқасында  жеткен  деп  ойлаймын. Әжемнің  ер 

азаматтардың  қолынан  келе  бермейтін  еңбекке  араласқанына қазір  мен  әжем  

бойындағы  жүректілік  еңбекқорлық деп  айта алар  едім.Асыл  әжеме  арнап мына  

бір  шығармашылық  өлең  жолдарымды  арнағым  келеді. 

Тәрбие беріп, балаларын жеткізген, 

Жақсылыққа  баулып, бізді  өсірген, 

Жақсылыққа  баулып, бізді  өсірген, 

Ақыл менен кеңес беріп баршаға 

Үлгі аларлық  қасиет  көп  бізге сізден. 

Асыл әжем- анамдайсың  әлпештеген  қолында 

Асыл әжем  тірегісің- жанұямның алдында 

Бақыт тілеп баласына  әр  қашанда  жол  сілтеп 

Шуақ шашып отыр әжем  немерелерінің жанында! 

Шынында да әжем ауылдығы ел-жқұрттың жасы үлкен сыйлы қариясы, отбасы 

тірегі. Әжемнің әр сөзі, ақыл кеңес, біздің күнделікті өміріміздің азығы болып қала 

береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



«История успешного человека» 

 

 У каждого человека в жизни есть свой идеал. У одних это герой 

любимой книги, который совершает множество подвигов, у других – 

известные люди, которых знает весь мир благодаря их заслугам в музыке, 

литературе или науке. Для меня идеал успешного человека – моя бабушка. 

Историю ее успеха я и хочу рассказать.  

Она родилась в 1954 году в семье шахтера и медсестры. С самого 

детства она видела и понимала, сколько усилий прилагали ее родители, 

чтобы дать ей все самое лучшее, хотя время было не совсем простое. Ее мама 

работала медсестрой в районной больнице и часто брала ее с собой. Моя 

бабушка рассказывала, что, когда она в первый раз пришла в больницу, 

первое, что ей запомнилось – запах больницы и идеальная чистота. С каждым 

новым приходом в больницу она чаще думала о том, кем хочет стать…  

И вот ей исполнилось 17 лет. Школа, в которой она всегда была одной 

из лучших учениц, старостой класса, занимала призовые места по танцам, 

закончилась. К тому времени она уже точно знала, с чем будет связана вся ее 

жизнь.  

Дальше она начала уверенно идти к своей давней мечте – помогать 

людям бороться с болезнями, делать их здоровыми.  

Бабушка поступила в Карагандинский медицинский институт. Училась 

долгих 6 лет. Проходила практику в разных отделениях больниц, где видела 

больных детей. Детей, которых можно было вылечить, детей, чьи болезни не 

поддавались никаким известным методам лечения. В какие-то моменты ей 

становилось очень тяжело, она переживала все чувства, которые переживали 

родители больных детей. Но она ни разу за время учебы не засомневалась в 

выборе дела своей жизни.  

Она окончила институт, стала врачом-педиатром. Сначала, как она 

говорит, было очень трудно работать, ведь с детьми всегда труднее, чем со 

взрослыми. К каждому нужен свой подход.  

Моя бабушка работает педиатром уже более 35 лет. За эти годы она 

создала свою семью, вырастила двоих детей, сейчас воспитывает двоих 

внуков.  

Помимо семьи и работы она всегда стремилась получать новые знания 

в области медицины, прошла множество курсов повышения квалификации, 

обучалась новым подходам к лечению.  

Моя бабулечка, успешный человек, - врач высшей категории Ходжаева 

Наиля Салиховна. Через ее добрые, ласковые руки прошли тысячи детей. 

Многие из ее пациентов сейчас приводят к ней своих детей. Ее знают и 

уважают, любят.  



Бабушка уже два года на пенсии. Но сидеть дома – это не для нее. Она 

очень подвижный, энергичный человек. Она не ушла с работы, а продолжила 

помогать детям справляться с их болезнями. У нее доброе и отзывчивое к 

чужим бедам сердце! К ней приходят люди не только за лечением, но и за 

добрым советом, хорошими эмоциями, радостным настроением. Она умеет 

выслушать человека, понять его душевное состояние, может успокоить, 

приободрить. Таким, я думаю,  и должен быть хороший врач, чтобы уходить 

из ее кабинета не со слезами, а с надеждой, что все будет хорошо.  

 Я очень счастлива, что у меня есть такой близкий человек – моя 

бабушка, которая всегда и во всем меня поддержит, успокоит, даст совет. Я 

ею очень горжусь! Она – успешный человек, она всего добилась сама, своим 

трудом, терпением, ответственностью. Она для меня, как бесстрашный герой, 

который ежедневно совершает героические поступки, спасая детей, помогая 

им скорее встать на ноги, оправиться от болезней.  

 Хотелось бы, чтобы моя бабушка жила долго, была молодой и 

неунывающей, чтобы продолжала дело своей жизни и помогла мне стать 

похожей на нее, найти свой путь в жизни и достичь тех же высот!    
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Мен Қабдраш Аңсар – жасым сегізде, №15 орта мектеп оқушысы, 

өзімнің  нағашы атам – Кәкібаев Қалит туралы әңгімелеп бергім келеді. Мен 

ол кісіні жақсы көрем, әрі мақтан етем. 

Менің атамның жасы 88де, Қарқаралы ауданы, Тегісшілдік селолық 

округіне қарасты № 7 «Калинин» атындағы орталау мектепте 45 жыл бойы 

ұстаз болып қызмет жасаған. Көп мақтау қағаздары бар.  1971жылы 26 

мамырда Қазақ ССР Оқу министрлігі «Қазақ ССР халық ағарту ісінің озық 

қызметкері» значогімен наградталғаны туралы куәлігі бар. Маған өте 

қызықты әңгімелер айтып береді. 

1932 жылғы ашаршылықты көрген. Адамдардың не малы, не астығы 

болмай қалай қырылғанын, тіпті адам етін жеген адамдар туралы айтқанда, 

менің денем түршігеді. Анасы ақырғы дәмін баласының аузына тосып, өзі көз 

жұмғанда, баласы жылағанда барлық халықтың сай-сүйегі сырқыраған екен. 

Оларға халық жауының жанұясы деп, ешкім тамақ бермейді екен. Ал тамақ 

берсе өз бастары пәлеге қалатын болғандықтан, жандары ашыса да бере 

алмайды екен. 

Ал Ұлы Отан соғысы басталғанда атам 14 жаста болыпты. Үлкендердің 

барлығы соғысқа аттанып, ауылда тек балалар мен әйелдер ғана қалыпты. 

Ауылдағы барлық ауыр жұмысты солар істеген екен. Соның ішінде менің де 

атам бар. Шөп шауып, егін сеуіп, отын дайындап, мал күтіп, «Бәрі майдан 

үшін» деп, күні-түні тынымсыз еңбек етіпті. Еңбектене жүріп, оқуын да 

тастамай жалғастырып оқыған екен. Сол еңбегі еленіп, «Еңбек ардагері» 

медалімен марапатталды. 

1999-жылдың 8-қазанында 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 

соғысындағы Жеңістің 55 жылдығы құрметіне «1941-1945 ж.ж. соғыс 

ардагері» Белгісі тапсырылды. Бес жыл сайын мерекелік медальмен 

марапатталып отырады.  

Соғыс аяқталған соң 1945 жылдан 1990 жылға дейін ұстаз болған. 

Алдынан қаншама шәкірт тәрбиеленіп шыққан. Әжем де мұғалім болған. 

Атамның үш қызы да атамның жолын қуып,  мұғалім болып істеп жүр. Оның 

бірі менің анам. Менің әпкем де (атамның немересі) «Болашақ» 

университетінде ұстаз болып, қызмет жасап жүр. Мен де атамның жолын 

қуып мұғалім болғым келеді. Сабағымды жақсы оқимын. Мамам жұмыста 

болғанда, сабақ оқуыма атам көмектеседі. 

Атам бес мезгіл намаз оқиды, құран оқиды. Ауылдың кісілерінің 

барлығы құран оқуға атамды алғызады. Атам мұсылманның бес парызы 

туралы да көп әңгіме айтады. Үлкендерді сыйлау керектігін, үнемі көмектесу 

керектігі, мұғалімнің және ата анамның  айтқанын бұлжытпай орындау керек 

екендігін үнемі айтып отырады. «Біздің көргенімізді сендер көрмеңдер, 

барды бағалаңдар, елбасымыздың саясаты өте дұрыс саясат, содан 

танбаңдар» деген ақылын да үнемі айтып отырады.  

Барлық балалардың менікіндей атасы болса, барлық бала ақылды 

болып, сотқар балалар болмас еді деп ойлаймын.     
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Жетістікке жеткен адамның тарихы 

                                               Біз Жалпыұлттық идеямыз-Мәңгілік Елді басты бағдар        

                                 етіп тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. 

                                Өткен тарихымызға тағзым,бабалардан мирас болған ұлы мұраны          

                                қадірлеу ұрпаққа аманат 

                                                                                                                   Н.Назарбаев 

                               «Нұрлы Жол-болашаққа бастар жол» Қазақстан халқына Жолдауынан 

          

         Жетістікке жету екінің бірінің қолынан келе бермейді. Жетістікке батыл 

да жігерлі, алға қойған мақсатына жете алатын, намысшыл адам ғана жете 

алады. Ел аузында «Жетістікке жеткен адам» деп құрметпен айтылатын 

менің атам Сыздықов Шардарбек пен әжем Қалижанқызы Зейнелақжар 

жайлы сыр шертпекпін. Атам 1917 жылы 10 қаңтарда Қарағанды облысы, 

Қоңырат ауданы,Киров ауылында дүниеге келген.  

       Атам сол бір ауыр да азапты, ат ауыздықпен су ішкен,ер етікпен су 

кешкен сұрапыл соғыс жылдарында ерлік пен елдіктің өшпес өнегесін 

танытып, Отанына шексіз берілгендік рухында еліміздің ұлтарақтай жері 

үшін төсін оққа төсеп,басын ажалға тікті.Көзі тірісінде атамнан жауынгерлік 

жолы жайлы айтып беруін өтінген едік. 

         -Асық ойнап, ақсүйек ойынының қызығына тоймаған Қазбек (Кеңес 

Одағының Батыры Қазбек Нұржанов) екеуміздің балалық шағымыз бірге 

өтті. Есейе келе ол Қарқаралыдағы 6 айлық мұғалімдер курсын бітіріп,ауылға 

мұғалім болды. Мен ол кезде ауылдық кеңесте жұмыс істедім. 1939 жылы 

әскер қатарына шақырылдық. 1939 жылдың қазан айында әскер қатарына 

Тоқырауын бойынан 29 бала аттандық. Сол жылдары жапондықтар Кеңес 

Одағының шекарасына көз тігіп, бірнеше рет шекара бұзушылық болды. 

Олар бұзған сайын оларға тойтарыс беріліп отырылды. Жапондықтар Хасан 

өзенінің маңында біздің еліміздің шекарасына шабуыл жасады. Біз сол 

шекара күзетінде болдық. Владивосток-Қиыр Шығыста әскери аймақта 

болдық. Әскери борышымызды өтеп елге қайтамыз деп тұрғанда соғыс 

басталып кетті. Бізді негізгі соғыс Қиыр Шығыстан басталады деп 

шоғырландырып отырды. Жапония, Қытайдан қатты қауіп болатын. 

Сталиннің құпия бұйрығы болды, шекара бұзушыларға бірінші оқ атпау 

туралы. Не болса да шекарадан өткізіп алып өлтіруді тапсырды. Азық-

түліктен қиындық болды. Сол жердегі Платоновка станциясына барып азық-

түлік болмай қалғанда халықтан әскерге нан,картоп әкелеміз. Кім несін 

береді? Азын –аулақ тамақ. 

         1942 жылдың аяғына дейін сол жерде болдық. Бізді әскери тапсырма 

бойынша сұрыптады. Мені атқыштар дивизиясына жіберді,Қазбек барлауға 

сұранды. 1942 жылдың 2 ақпаны күні шекара бұзушылық болып, біздің взвод 

соған кеттік.14 күндей шекарада болдық. Қайтып келсек бөлімде 

қалғандарды Батысқа алып кетіпті. Қазбек кетерінде бөлімшеде қалған қол 

қапшығымның ішіне орамалын қалдырып, -көріскенше қош бол!-деп жазып 

кетіпті.1943 жылы хат алдым.Хатында барлау жұмысында жүріп жатырмын 

деген болатын.Одан кейін хабар болмады. 



        Соғыс біткеннен кейін Владивостокта, Хабаровск өлкесінде 

Комсомольск на Амуреде болдық. 1946 жылы елге оралдық. Досымның 

батыр атағын алғанын елге оралғаннан кейін естідім. Отжүректі азамат еді. 

Сонау жылдар әлі есімде. Көз алдымда сан қилы оқиғалар-деп аяқтады атам 

естелігін. 

          Міне,қарт жауынгер,  атамның ерлік жолы осындай. Соғыстан 

келгеннен кейін ел игілігі үшін жауапты қызметтер атқарады. Атамның 

еңбегін халқы бағалады.  

          Кеңес Одағы кезінде 1977 жылы «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг», 1980 жылы «Ветеран Труда», 1985 

жылы Орден «Отечественной войны ІІ степени», «Сорок лет победы вІ 

великой Отечественной войне 1941-1945 гг», 1988 жылы «70 лет 

Вооруженных сил СССР», еліміз тәуелсіздік алған кезеңнен бастап 1999 

жылы «В честь 55-ой годовшине победы в Великой Отечественной войне» 

медальдарымен, «Ветеран войны 1941-1945 гг» төс белгісімен, 2000 жылы 

Ақтоғай ауданының экономикасы мен мәдениетін көтеруде сіңірген еңбегі 

үшін Қарағанды облысы Ақтоғай аудандық Мәслихаты 2000 жылғы 25 

қаңтардағы №3/27 шешімімен «Ақтоғай ауданының Құрметті азаматы» 

атағымен, 2005 жылы Елбасымыз Н.Назарбаевтың жарлығымен «Ерен еңбегі 

үшін» медалімен наградталған.  

         Әжем Қалижанқызы Зейнелақжар соғыстың сұрапыл жылдарында 

жанқиярлық еңбекпен,құрыштай топтасқандық үлгісін көрсетіп, «Бәрі 

майдан үшін,бәрі де жеңіс үшін!» деген ұранмен ғаламат еңбек жасаған тыл 

еңбеккері.Майдандағы Қызыл Армияға арнап жылы киім, қолғап, тон 

тігіп,шұлық тоқыпты.Әжем де майдандағы Қызыл Армияға көмек көрсетуде 

қосқан үлесі үшін бірнеше марапаттарға ие болды. 1975 жылы «Тридцать лет 

победы в Великой Отечественной войне1941-1945гг», 1980 жылы «Ветеран 

труда»,1995 жылы «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы Жеңісінің елу 

жылдығы», 2004 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің №1439 

Жарлығы бойынша «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 

60 жыл» мерекелік медальдарымен наградталды.  

         Биыл қаһарман кеңес халқының теңдесі жоқ тарихи Жеңісіне 70 жыл. 

Ұлы Жеңістің алау туы желбіреп барша халыққа бақыт нұрын сепкен 1945 

жылғы 9 мамыр еліміздің тарихына алтын әріптермен жазылды. Уақыт жер 

бетінен соғыс іздерін өшірді, бірақ ештеңе де ұмытылмақ емес.Өйткені онда 

әкелеріміздің жалынды күндерінің белгісі бар. Олардың әр қайсысының өмір 

жолы өшпес ерлікке толы. Олар Отанымыздың болашағы үшін, ана мен 

баланың бақыты үшін, жарқын болашақ жасампаз өмір үшін қандай да 

болмасын қиындыққа төзіп,иыққа түскен ауыртпалықты қайыспай көтерді. 

         Атам мен әжем 90-ға қараған шақтарында дүниеден озды. Әрқашан 

балаларының тілеуін тілеп отыратын. Ұрпақтарынан немере, шөбере сүйді. 

Ұрпақ тәрбиелеп өсірген ордалы әулет.Саясы мол, зор бәйтерек секілді. 

Бүгінде ұрпақтары еліміздің сан қырлы саласында еңбек етуде. 

         Әрдайым атам мен әжемді еске алып отырамыз.Ол кісілердің 

еркелеткені, айтқан ақылы санамызда. Жыл сайын Жеңіс күні қарсаңында 

атам мен әжеміздің басына барып тағзым етіп қайтамыз. Атам мен әжем 



әрқашан жадымызда. Мен олардың баршамызға үлгі болар ұлы да ізгі ерлігін, 

қайтпас қайсар даңқын мақтан тұтамын. 
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Жетістікке жеткен адамның тарихы 

 

    Адам баласы дүниеге келісімен-ақ,шыр еткен сәтінен бастап анасының 

құрсағында жатқан кезде пешенеге жазылған өмірін сүре бастайды. Бұл әр 

адамның даңғыл жолы болса керек. Жер бетіндегі адамдар әр түрлі , 

дегенмен әрбір адамның мықты тұсы мен әлсіз тұстары болады. Бір адам 

барлық жағынан мықты болуы мүмкін емес. Бірақ өзіне ыңғайлы  оң 

жамбасына келетін іспен айналысқандар  өз ісінің жілігін шағып,майын 

ішеді. Мұндай адамдар өз ісінің тіс қаққан шебері бола алады. Бұны адамның 

мықтылығы деп қабылдаған жөн. Ал, әлсіз тұсы құдай берген қасиетті 

шыңдай алмай немесе болмашы кедергіден сағы суға кетіп,жігері құмға 

айналатын тұсы деп түсінемін. Өкінішке орай, қоғамда осы екінші топтағы 

адамдар көбірек кездеседі. Дей тұрғанмен бойындағы қасиетін шыңдап,өрге 

қарай жүріп,айбатты жүрген адамдар жетерлік. Айтар әңгімем нақ осы бір 

күннің батыры ,біздің арамызда жүрген исі қазақ,қазақтың қара домалағы 

Қазбек атты замандасымыз туралы болмақ.Тегінде Қазбек есімділер 

халықтың назарында жүретін болса керек. Менің кейіпкерім Қаз дауысты 

Қазбек болмағанмен зор арынды Қазбек деп айтуға толық негіз бар. 

   Қазбек Есенғазы әулетінің үкілеген үміті. Әкесі Тілектес  Қобда 

ауданы,Ақырап ауылының тұрғыны ,қарапайым жұмысшы. Анасы Туғанай 

үш ұл,бір қыз тәрбиелеп отырған асыл жан. Қазбек 11-жасында спорттық 

машығы жағынан «кикбоксингтен» еліміздің бірнеше дүркін чемпионы 

Бергалиев Серіктің көзіне түсіп,қол астында  жаттығуға келісімін 

беріп,бүгінгі таңда өз қатарының алды болып жүрген азамат. Жаттығуын 

Ақырап ауылында бастап,бүгінгі күні республикаға танымал Елеусін 

ағамыздың туып-өскен киелі топырағы Егіндібұлақ  жерінде білім алып,өз 

жаттығуларын жалғастырып келеді. Қазбек «кикбоксингтен» бірнеше дүркін 

облыс чемпионы,Халықаралық турнирдің жеңімпазы ,Қазақстан 

чемпионаттарының жүлдегері. Енді жасына тоқталайын.Жасы небәрі 14 

жаста. Бұл барып тұрған ерлік. Нағыз қайсарлық! Енді мына қызықты 

қараңызшы.....Қазбектің жаттықтырушысы Бергалиев Серік өз ісінің шебері 

болғаны сондай Ақырап ауылынан арнайы Егіндібұлақ ауылына келіп 

жаттығу жұмыстарын жалғастыруда. Бұл үлкен ерлік,жанашырлық,өз ісін 

сүйгендік деп түсінгеніміз абзал. Қандай адам шәкірті қайда барса сонда 

барып немесе өзі қайда барса сол жаққа  шәкіртін ертіп алып жүреді. Менің 

жеке көзқарасым бойынша еліне  , жеріне,шәкіртіне жаны ашитын ,спортқа 

шынайы берілген адам ғана. Бұл тұста Қазбектің ерлігін де ескермеуге 

болмайды. Өзіне артылған үмітті ақтап,қаншама дүбірлі жарыстарда 

жауапкершілікті сезіне біліп,әр қатысқан жарысында  жеңіс тұғырына 

көтеріліп оза шауып жүр. Бапкері бұлақ көрсең-көзін аш деген ұғыммен 

аптасына 4 рет,әр күні 1 сағат 30 минуттан жаттықтырады. Шын мықтыға 

тұсау жоқ демекші,әрдайым оза шауып,бағы шаппаған күннің өзінде бабы 

шауып,бабы шаппаса бағы шауып жүрген бозбала. Бағы мен бабы шапқан 



кезде оған ешкім қарсылық келтіре алмайды. Туымыз көкте 

желбіреп,әнұранымыз әр елдің төрінде шырқалуына тікелей септігін тигізіп 

жүрген спортшы. Бармақтай бағы баянды болу үшін бұқаралық спорт 

тарапынан немесе спорт федарацияларынан демеу болса ғой деп ауыл халқы 

күбірлеп қояды.Тынымсыз еңбекпен төгілген тердің нәтижесінде Қазбек 

қаржылық дағдарыстарға да төтеп беріп,өз дегеніне жетіп жүр. Қатысты , 

ұтты! Бұл Қазбектің өмірлік ұстанымы. Сабақта сабырлы,спортта аяусыз 

батырымыз біз оқып жүрген И.Құрманов атындағы орта мектебінің 

мақтанышы , жас болса да елдің мәртебесіне бөленіп жүрген қатарының 

алды!  

     Еліміздің атын әлемдік аренаға шығарып жүргендер де Қазбек сияқты 

ауылдың ауасын жұтып,топырағында аунап өскен қарапайым ғана жігерлі 

өрендер! Еліміздің көк туын аспанда  желбірететін, байрақты бәсекелерде 

елдің атын шығаратын,керек жерде алынбас қамал болып елді қорғайтын,  

Отаны үшін от кешетін Қазбек сияқты қара домалақтар! Асықты асық деме, 

салмағы болса сақа  болар деген. Біз Қазбекпен мақтанамыз. Қазбек  бүгінгі 

күннің батыры ,ертеңгі күннің тарихы болатынына сеніміміз зор. Жарқын 

болашақта теледидардан көз алмай қадағаласаңыз, Қазбекті көріп 

қалатындарыңызға кәміл сенемін. Қазбекке жарыстарда тек сәт-сапар 

тілейміз! Алар асуларың әлі алда!  



Ұстаздық еткен жалықпас..... 

      Атақты адамдар, танымал тұлғалар туралы  сөз болғанда біздің ойымызға 

Абай, Ыбырай, Шоқандардай ағартушы – ғалымдарымыз, Ақан сері, Біржан 

сал, Үкілі Ыбырай, Орынбай, Мағжан секілді сал-серілер мен ақындарымыз, 

Бөгенбай, Қабанбай, Ағынтай, Қарасай, Баян сияқты батырларымыз түседі. 

Сондай-ақ Ұлы Отан соғысында ғажайып ерліктің үлгісін көрсеткен 

Бауыржандай, Мәншүк пен Әлиядай талай-талай ерлеріміздің жарқын 

бейнесі де көз алдымызда тұра қалады. 

        Биылғы Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерекесінде барша жас ұрпақ осындай 

батыр бабалардың рухына бас иіп, отансүйгіштік сезіммен ауызданары сөзсіз 

ғой деп ойлаймын. Биылғы қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойынан да 

біз секілді жастарымыз төл тарихынан мол мәлімет алып, Жәнібек, Тәуке, 

Керей, Абылайхан сияқты ел басқарған атақты тұлғалардың еңбегімен, өмір 

жолымен кеңінен таныс болары анық. Осынау тұлғалардың баршасы- өз елін, 

өз жерін өлшеусіз сүйіп, елеулі ел болуымыз үшін үлкен еңбек етіп өткен 

жандар. Найза ұстаған батыр болсын, ел тізгінін ұстаған хан болсын, 

домбыра ұстаған ақын болсын, сөзге шешен би болсын бәрінің де ортақ 

мақсаты болғаны анық. Бәрі де еліне адал қызмет еткен, қажет болған 

жағдайда өз өмірлерін құрбандыққа да шалған. 

      Тәуелсіздікке қолымыз жетіп, аңсап күткен арманымыз алдымыздан 

шыққанда, халқымыздың ынтымақ-бірлігін күшейтіп, еліміздің еңсесін 

көтеріп, алдыңғы қатардағы дамыған елдердің қатарына қосу үшін әлі де 

қаншама күш-жігер, қайрат пен намыс керек десеңші?! Бүгінгі бейбіт кезеңді 

пайдаланып, болашағымыздың іргетасын нығайтып алмасақ, аяқ астынан 

қиын сәттер туа қалса, бүгінгі азаттығымыздан айрылып қалу қаупі бар екені 

даусыз. Сол себепті де мектептеріміз бен алуан түрлі оқу орындарында 

оқушыларды патриот етіп тәрбиелеу ісі мен жеке тұлға етіп қалыптастыру 

мақсаты біртіндеп орындалу үстінде. Бүгінгі таңда бейбіт еңбек 

орындарында жас мемлекетіміздің жедел дамуы үшін, Президентіміздің 

Жолдауын іске асыру жолында елеулі еңбек етіп жүрген аға-апаларымыз аз 

емес. Бірақ олардың ерен еңбегі сол азаматтардың қарапайымдылығының 

себебінен көзге де онша көріне бермейді. Мүмкін оларды күнде көріп 

жүргендіктен де шығар, бізге аса байқала қоймайтындығы кейде газет 

бетіндегі «жаныңда жүр жақсы адам» деген айдарда оқығанда ғана көңіл 

аударамыз. Осындайда: жақсылар «жақсымын» деп айта алмайды, жамандар 

«жақсымын» деп айқайлайды, деген өлең шумақтары еріксіз еске түсетіні 

бар. 

      Менің осы тақырыпта сөз еткелі отырғаным өзімнің ұстазым Қасым 

Нұрғалиұлы жайлы еді. Еліміз тәуелсіздік алған жылы өзінің ұстаздық 

жолын бастаған ол осынау ширек ғасырдай уақыт аралығында нағыз 

ұлағатты ұстаз екендігін көрсете де білді. Шәкірттердің жан-дүниесін терең 

түсініп, олардың жүрегіне жол таба білген ұстаз ағайымыз оларды білім 

нәрімен ғана емес, ұлттық тәлім-тәрбие нәрімен де сусындата білді. 

Балаларға қазақ тілінен тереңдете білім беріп, әдебиет әлемінің құпияларына 



жетелеген ол олардың бойындағы қабілет көздерін ашып, шығармашылық 

жұмыспен айналыстыра бастады. Соның арқасында Қасым ағайдың 

оқушылары аудандық, облыстық, ел көлеміндегі тіпті халықаралық 

байқаулар мен олимпиадалардың жүлдегері атанды. Жоғары оқу орындарына 

грантпен түсіп, Елбасы атындағы шәкіртақыға қол жеткізе білді. Өңірлік 

және ел көлеміндегі айтыстар мен «Абай, Шәкәрім», «Мағжан», «Махамбет 

оқуларынан»  жеңімпаз болып оралды. Әр түрлі шығармалар байқауына 

қатысқан оқушылар да талай рет арнайы дипломдармен, бағалы 

сыйлықтармен марапатталды. Мектебімізде Қасым ағайдың жетекшілік 

етуімен «Айтыс», «Жас ақындар» үйірмесі жұмыс істейді, драмалық 

үйірмеде аудандық, өңірлік байқауларда жақсы жетістіктерін көрсетіп жүр. 

Мен оқитын 8-сыныптың оқушылары түгел осы үйірмелерге белсене 

қатысады. Тек қана осы сыныптың 4 оқушысы «Жас ақындар» үйірмесінің 

мүшесі. Заманбек Әлібек, Богенбай Назыбаев, Ажар Ақжігітова деген 

ақындарымыз бірнеше рет аудандық сайыстардан жүлдемен оралды. 

     Менің өзімде төрт жылдан бері Қасым ағайдан ақындықтың қыр-сыры, 

шығармашылық жұмыстар туралы ақыл-кеңестер алып тұрамын. Соның 

нәтижесі болар облыстың Абай оқуынан ІІ, ІІІ орын, «Елбасым-

мақтанышым» байқауынан І орын, республикалық «Махамбет» оқуынан ІІІ 

орын, пәндер олимпиадасынан ІІІ орын, «Жарқын болашақ» олимпиадасынан 

І орын алдым. Енді алдағы сәуір айында Астанада өтетін «Жарқын болашақ» 

KATEV , байқауына қатыспақпын. Наурыз айында Қызылжар қаласында 

өткен облыстық айтысқа қатысып жүлделі ІІІ орынды иелендім. 

    Ұстазымыз Қасым ағайдың өзіде әр түрлі сайыстарға қатысып, бізге үлгі 

көрсетіп тұрады. Облыста өткен Қожаберген, Мағжан, Ғабиттей 

асылдарымыздың мерейтойларындағы ақындар мүшайрасына қатысып, сол 

жандардың атындағы жүлделермен бірнеше мәрте марапатталды. Облыстық 

білім департаментінің, білім жетілдіру институтының, Білім министрінің 

Құрмет Грамоталарын, Алғыс хаттарын алды. 2012 жылы өңірлік байқауға  

қатысып «Үздік педагог» атанып, арнайы төсбелгісін өңіріне тақты. Облыс 

әкімінің қолынан «Ең үздік мұғалім» деген диплом мен ақшалай сыйлық 

алды. 2014 жылы облыстық мұғалімдер конференциясында «Білім беру ісінің 

құрметті қызметкері» деген төсбелгімен марапатталды. 

      Биылғы жаңа басталған жыл да ұстазымыз үшін табысты болып 

басталды. Себебі Қасым ағай жақында ғана облыстық білім департаментінің 

басшысының екі бірдей Алғыс хатын алды. Оның бірі VІІ «Жарқын 

болашақ»  республикалық KATEV қазақ тілі олимпиадасының облыстық 

кезеңіне оқушысын сапалы дайындағаны үшін болса, екіншісі «Қазақ 

хандығының құрылғанына 550 жыл» толуына арналған «Туған жерім-

Қазақстан» атты облыстық жас ақындар айтысының қатысушын сапалы 

дайындағаны үшін берілді. Мен мұның бәрін мақтану үшін немесе 

ұстазымды мақтау үшін айтып отырған жоқпын. Бүгінгі күннің талабына сай 

болу үшін бізге терең білім, өрісті өнер керек. Ал сол терең білімді болу 

үшін, өнерімізді өрістету үшін шығармашылық бағдарлама қажеттілігі 

айқын. Білім беру саласындағы ұстаздарымыз ғана емес, сол білімді алып 



жатқан біз секілді жастарымыз да шығармашыл болса, жаңа 

технологияларды меңгеріп қана қоймай өздері де өнертапқыштық бағытта 

жұмыс істесе, Елбасымыздың қазақ халқының алдына мақсат етіп қойып 

отырған Жолдауындағы «Нұрлы жол» бағдарламасының орындалатыны 

анық. Біздің жас мемлекетімізге, жаңа қоғамымызды дамытуға Мағжан ақын 

айтқандай жігерлі, қайратты, білімді, ойы ұшқыр, елін, жерін, ұлтын сүйетін 

сегіз қырлы, бір сырлы жастар керек-ақ.  

    Мен де келешекте ұстазымыз Қасым ағай секілді ана тілімізді жақсы 

меңгеріп, салт-дәстүрімізді сүйетін, төл әдебиетімізді әрлендіретіндей азамат 

болғым келеді. Сол себепті болашақта танымал журналист болуды 

армандаймын. Еліне елеулі, халқына қалаулы болғанға не жетсін, шіркін! 

 

Арманым-парасатты адам болу, 

Білім мен өнер жинап, тасып толу. 

Аспанда еркін ұшқан жас қырандай, 

Биігін асқар шыңның таңдап қону... 

 

Мақсатым- елімізге еңбек ету 

Жерімді гүлге оранған өңір ету, 

Елбасым Жолдауында айтып кеткен, 

Дамыған отыз елге жедел жету. 
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Тақырыбы:  Ұстаздық еткен жалықпас... 
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Аңыз адамның ұстаздық жолы...  

Аңыз адам! Иә, аңыз адам – сөзінің мағынасына терең үңілсек, бейне бір ой-

қиялдан туындаған адам жайлы әңгімелеп отырғандай көрінесің. Бұл шынымен 

солай болса керек, бүкіл ғұмырын келер ұрпақтың жарқын болашағы үшін 

маңдайдан аққан қара терге қарамай, екі аяқ, бір қолының жоқтығына қарамай, 

саналы өмірін ұстаздық мамандығымен байланыстырып, бүгінде ел аузында, 

жадында  «Аңыз адам» ретінде қалған  Құмаш Нұрғалиұлы Нұрғалиев жайлы 

қалам тербемекпін.  Саналы ғұмырын жас ұрпақ тәрбиелеу жолына арнаған 

Құмаш атамыздың ұстаздық жолын жазу мен үшін үлкен жауапкершілік, зор 

мәртебе деп санаймын. 

Кең жазиралы даласы бар, асқақтаған таулары бар байтақ Қазақ даласының 

шығыс шетінде  асқаралы Алтай тау мен сұлудың көзіндей мөлдіреген 

Марқакөлдің жағасында Сармөңке  атты ауылда 1925 жылы жылқышы Нұрғали 

мен оның жары Күлдәрінің отбасында Құмаш есімді тұңғыш нәресте дүниеге 

келеді. Алғаш мектепке барғаннан бастап  бала Құмаш  алғыр, зеректігімен бірден 

көзге түседі. Бала Құмаш кітап оқуға құмар болатын. Оның дәлелі, түнгі уақытта 

айдың жарығымен кітап оқып, жатқа білген хисса-дастандарын үй ішіне айтып 

беретін – деп жазылған естелік кітаптарында. Бала кезіндегі Құмаштың асыл 

армандарының бірі – ел сауатын ашатын мұғалім болу болатын. Осы арман 

жолында ізденіс пен тынымсыз еңбек нәтижесінде биік жетістіктерге жеткенін 

мақтанышпен айтамын. Құмаштың 16 жасқа толған  шағында соғыс басталып, ол 

да қатардағы жауынгер атанып, соғысқа аттанады. Қанды соғыс майданында  

ауыр жараланған Құмаш екі аяқ, бір қолынан айырылады. Есін жиып, болған 

жайтқа куәгер болғанда  да өмірдің қатал сыңына  сынбай,  алға қарай қадам басу 

керек екендігін түсінді. Сол шақтан бастап қайсар жігіт өзін Ұстаз болуға 

даярлады. Тәнін ғана емес, жанын да сырқыратқан ауыр жарақатына қарамастан, 

госпитальдағы екі жылын үздіксіз білім алумен өткізді. Орта білім туралы 

аттестат пен бухгалтерлік курсты аурухана төсегінде жатып алған Құмаштың елге 

оралар шағы да жетті.  

Елге оралған  жас Құмашты  қызығы мен шыжығы қатар тосқан ерлікке толы 

еңбек жолы күтіп тұрды... Құмаштың алғашқы ұстаздық еңбек жолы туған жері 

Сармөңке  ауылындағы мектептегі орыс тілінің мұғалімі қызметімен басталды. 

Осы кезден бастап Сармөңке ауылындағы іскер маманның есімі жан-жаққа тарала 

бастады. Тыңбай еңбектің арқасында кейіннен мектепке директор болып 

тағайындалған Құмаш Нұрғалиевтің педагогикалық еңбек жолы Алексеевка орта 

мектебінде, одан кейін Кеңес Одағы тұсында атағы жер жарған Боран орта 

мектебінде өз жалғасын тапты.  Директор Құмаш Нұрғалиұлы алғашында шағын 

ғана екі корпусты ескі ғимаратта орналасқан Боран орта мектебін республика 



көлемінде алғаш рет типтік жобамен қайта салдырады. Бар ғұмырын  жас 

ұрпақтың білім беруі мен тәрбиеленуі жолында еңбектенген ұстаз – «ұстаздардың 

ұстазына» айналды. «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» - дегендей, өз 

заманында бала тәрбиелеп, білімге жетелеп, үйретуден Құмаш Нұрғалиұлы еш 

шаршамаған жан.   

Бүгінгі таңда Боран  ауылы  мен  Құмаш Нұрғалиұлы есімі қатар жүреді. 

Себебі, Боранды айтып Құмаш атаны айтпай кету мүмкін емес. Екеуі нағыз егіз 

ұғымды білдіреді. Құмаш Нұрғалиұлы Жоғары Кеңестің партиялық бақылау 

комитетінің төрағасының қабылдауында болып, шалғайда жатқан Боран атты 

ауылға жаңа мектеп салдыруға рұқсат алғанда: «Елге медаль емес, мектеп алып 

келдім,»-деп, ауылға балаша шаттанып қуанышпен оралады.  Міне, сол кезден 

бастап, бүгінгі күні 100 жылдық  тарихы бар білім ошағы облысқа, республикаға 

танымал мектептердің бірі болып саналады. Қазіргі таңда  Құмаш Нұрғалиұлы 

есімімен аталатын  алтын орда гимназиямызға бет бұрсаңыз, алғашқы бастама 

ретінде көзі тірісінде айтып кеткен - «Неліктен Боран орта мектебінің шәкірттері 

мәскеулік оқушылардан кем жағдайда білім алуы керек» деген даналығынан 

бастау алады.  

Бақ боп қондың қайталанбас бағымызға, 

Сақталасыз мәңгілікке жадымызда. 

Өшпейді есіміңіз әрқашанда, 

Құмаш ата тұрасыз тағымызда – дей отырып, мен ғасырда қайталанбас ұлы 

тұлға Құмаш Нұрғалиұлының тек бір ғана ұстаздық жолындағы ерең еңбегі мен 

жемісті жолын әңгімеме арқау еттім. Саналы ғұмырында  жас шәкірттерге сапалы 

білім мен саналы тәрбие берген ұлы ұстаз Құмаш Нұрғалиұлы өз кезеңіндегі  

жетістікке жеткен нағыз тарихи тұлға болып қала бермек.  
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Өмірін сурет етіп өрнектеген Өтеген аға 

 

Мен 8-сыныпта оқып жүрген кезімде, сыныбыммен Жезқазғандағы айтулы 

мәдениет ошағы, тарихи-археологиялық мұражайға экскурсияға бардым. Мұражай 

табалдырығын аттаған беттен-ақ бір таңғажайып әлемге тап болғандай болдым. 

Маған мұражай қазақ тарихының өткенінен сыр шертіп тұрғандай көрінді. 

Мұражай ішін аралап жүріп, менің назарым көздің жауын алатын әшекей 

бұйымдар, тұрмыстық заттар мен тарихи суреттерге түсті. Не деген керемет, әсем 

туындылар десеңізші! Осы сәтте мен басқа жерде емес, осындай дарынды 

тұлғалары бар, тарихқа толы мәдени өлке – Жезқазғанда – дүниеге келгенім үшін 

өзімді бақытты сезіндім. Кеудемді бір өзгеше қуаныш кернеді. Мен іштей міндетті 

түрде осындай асыл бұйымдарды жасаған қолы алтын шебермен кездесуім керек 

деп шештім. Көп ұзамай бұл бақыт та маған бұйырды... 

Қарт Ұлытаудың қай тұсына да көз жүгіртсеңіз ұшы-қиыры көз жеткізбейтін 

төрт құбыласының бүгіп жатқан сыры, үңілсеңіз тереңге кетер тарихы, зер сала 

қарасаңыз елітіп әкететін табиғаттың құдіреті бар. І. Жансүгіровтың «Жетісу 

суреттері» деп аталатын өлеңін оқыған боларсыз?! Елу төрт жолдық өлеңінде 90  

өсімдіктің атын атап, Жетісудың байлығын паш етеді. Мен сөз қозғағалы  отырған 

Ұлытау деген киелі мекенде Байқоңыр деген бір ауыл бар. Ілиястың өлеңіндегі 90 

түрлі өсімдіктің атауы тура осы ауылдың жайлауында да кездеседі. Исі аңқыған 

жусаны, даланы қызғылт түске бояған тобылғысы мен құлпырған қызғалдағын 

көргенде Ілияс бәлкім «Байқоңыр суреттерін» жазарма еді?! Байқоңыр - жырға да, 

күмбірлеген күйге де сұранып тұрған өлке. Табиғаты әсем, тарихы аңыз, кие қонған 

қасиетті өңірде өмірге келуде бір бақыт шығар?! Бақыттан гөрі Тәңірдің сыйы деп 

біліңіз. 

Осы бақыт, сол сый менің кейіпкерім Өтеген Ахметұлына да бұйырыпты. 

Дүниенің есігін 1954 жылы Байқоңыр ауылында ашқан сәбидің маңдайына суретші 

болсын деген бақ жазылған екен. Туған жердің топырағы әуелі оны ержеткізіп, 

бұралаңы көп өмір атты жолға шығарып салуды көздеп, алдына бірнеше мақсат 

қойды. 

Ауылдағы мектепті бітіре сала арман қала – Алматыға жол тартты. Мақсаты–

В.Гоголь атындағы көркем-сурет училищесіне түсіп, кәсіби суретші атану. Бозбала 

оқуға асығып жеткенде,училищеге студенттерді қабылдап қойғандығын айтады. 

Уақыттың қадірін түсініп өскен балаң жігіт енді әскерге баруды көздеп, Ресейдің 

Новосибирск қаласынан бір-ақ шықты. Әуе қорғанысы күштері саласында өзінің 

Отан алдындағы борышын өтеу кез-келген жігітке бұйыра бермейтін еді. Оны да 

абыроймен атқарып, елге солдат болып оралды. Бастысы әу бастағы арманынан 

танбады. Алматыға қайта оралып, сол училищенің студенті атанды. Алған білімін 

азсынып, Театр және көркемсурет институтында білімін жалғастырды. Қанында 

бар қасиетті, өнерді осылайша біліммен ұштастырды. Қанында бар дейтінім 

нағашы атасы Әбілда өңірге танымал ұста болыпты. Ал, анасы Жәрдем ауыл-

аймақтағы қыз-келіншекті ісмерлікке баулыған қолынан бал тамған шебереді. 

Осындай шебердің ұрпағы қанына тартпай қайда барсын?! Қолын иіп тұрып, он 

саусағын майыстырып ою ойған баланы көрген жұрт қолы елге ортақ шебер 

болатына күмәнданбайтын. Көптің тілегі қабыл болып, ауылдағы бала, 

Алматыдағы балаң жігіт,бүгінде елге танымал шыңдалған шеберге айналды. Еңбек 

жолын бастаған Жезқазған тарихи-археологиялық мұражайындағы көрер көзді 



қызықтырар, таңдай қақтырар бірнеше бұйымдар Өтегенше бердің қолынан 

шықты. Ұлытау даласын мұражай ішіне көшіріп әкелгенде өзі. Көшіріп әкелді 

дейтінім, Жошыхан, Алашахан мазарларының ағаштан көшірмесін жасаса, 

Талдысайдағы мыс қорыту пешінің қалыбын тастан шеберлеп өре білді. Ұлытау 

өңірінің көне жәдігерлерін қалпына келтіріп, ата-бабамыздың асыл мұрасын көз 

қызықтыратындай етіп қайта жаңғыртты.Осынысымен-ақ әріптеске беделі артты, 

елге сыйлы болды, ал бізге үлгі көрсете білді. Ұлытау ұлының ең танымал 

туындысы– «Ұлытау үні» фестивалінің төсбелгісі еді. Атағы Республикамызға 

танымал дәстүрлі бұлфестивальдің төсбелгісін қаншама өнер иелері төсіне тағып, 

мерейленді десеңізші!...Өмір есігін ашқан Ұлытауына осындай лайықты сый 

жасаған Өтеген ағажұлдызы жанған Жезқазғанға да лайықты тарту жасады. 

Еліміздің байтақ даласына ат шаптырып тойлаған Жезқазған қаласының 60 

жылдық мерейтойы төсбелгінің де авторы осы – Өтеген шебер. Еңбектеген 

баладан, еңкейген кәріге дейін тойдан тәбәрік деп алған бұл төсбелгі –қала 

тарихының баға жетпес құнды жәдігері. Табан тіреген жеріне ізін қалдырған талант 

иесі алғыс пен құрметке де кенде болған жоқ. 2008 жылы жарық көрген «Жезқазған 

өңірінің қолданбалы өнер шеберлері» атты фотоальбомындағы еңбектері елдің 

қызығушылығын туғызды. Мұражайдың 30 жылдық мерейтойында «Мұражай 

ісінің үздігі» төсбелгісімен марапатталды. Оның алтын қолынан шыққан көрме 

жұмыстары 2009 жылы «Мұражай көктемі-2009» байқауында бас жүлдені жеңіп 

алды. Облыс пен қала әкімдігінің Құрмет грамоталарымен марапатталып, мерейі 

үстем болды. 

    «Атадан жақсы ұл туса игі, ата жолын қуса игі» дейтін халқымыздың арман 

мен асыл мұратқа көзделген нақылы нақ осы Өтеген шеберге айтылғандай. Жақсы 

болып туылып, ата жолын жалғады. Өшкенімізді өрнек етіп ортамызға қайта 

әкелді. Оның зерттеу мен зор талғамға лайықтап жасаған әшекей бұйымдарына 

мыңдаған адам көзайым болып, елден елге тамсана айтар аңызға айналып кетті. Бір 

ғана «Қазақ әйелдерінің сәндік бұйымдары» сериясымен жасалған он шақты 

әшекей бұйымдарына зер салсаңыз «тарихтың өзі, көненің көзі» екенін анық 

байқаған болар едіңіз. Әшекей бұйымдардың шыққан уақытына да мән берген. 

Мәселен, Азиядан Еуропаға өркениеттің жолы болып ашылған Жібек жолының 

тарихы кішкене әшекейдің ішіне сыйғызылған. Бұл екінің бірі емес, мыңнан бір 

туатын таланттың ғана қолынан келер іс екені анық. Бұйымдарды жасау барысында 

сол кезеңнің тарихын меңгеріп, технологиясын терең түсінуді қажет етері сөзсіз. 

Ал, мұның бәрін Өтеген шебер әу бастан түсінген. Әуелі ізденіп, тереңіне бойлап 

барып істі қолға алатын шебердің туындылары сонысымен құнды. Мен «Өтеген 

шебер жасаған» деген таңбасы бар мұралардың ұрпақтан-ұрпаққа құнды қазына 

болып жетеріне еш шүбәсіз сенемін.  

Орташа бойлы, сөзі кір тасындай салмақты жанның жан дүниесінен қазақтың 

жанын, тарихын көреміз. Жұлдызын жерұйығы Жезқазғанда жаққан Өтеген аға 

туған жердің аманатына адал болды. Оның тарихын, табиғатын әшекей бетіне 

өрнектеп сала білді. Байқоңырдың бар байлығы өз кезегімен оның туындыларынан 

өрнек болып көрініс тапты. Бұл Өтеген шебердің туған жер алдындағы өтелген 

парызы болатын. Ғасырлардың тоғысына, дәуірлердің дүбіріне оның есімін де 

жеткізетін осы туындалары. Ата жолынан айнымаған шебердің талантына еріксіз 

риза боласыз.Өмірін сурет етіп өрнектеген, Өтеген шебердің өнегелі өмірі кейінгі 

ұрпақ, біздерге, үлгі болып қала бермек.   
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Успешный человек… Каким я его вижу…?  Конечно, это тот, кто очень 

много трудится, кто имеет хорошую работу, кого любят и уважают люди, кто 

помогает им и кто является примером для подражания. Это 

целеустремленный человек, который достиг успеха, благодаря своим 

знаниям и упорному труду. 

Для меня таким является мой дедушка, Мусханов Жамул Вахитович. 

Вот, о ком я хочу рассказать. 

Дедушка… Как много значит он для меня. Мой дедушка – 

замечательный человек, сильный и смелый, ласковый и строгий, 

требовательный, но очень справедливый. И, несмотря на то, что он очень 

занят, он всегда находит время, чтобы со мной поговорить и рассказать о 

своей работе и о своих успехах. 

Из его рассказов о своей жизни я знаю, что у него было трудное 

детство. Он родился в 1958 году в селе Речное Сандыктауского района 

Акмолинской области в многодетной семье репрессированных чеченцев. В 

их большой семье было одиннадцать детей. С малых лет он привык 

трудиться, заботился о младших братьях и сестрах. Он рано остался без отца, 

и поэтому ему пришлось помогать маме и работать наравне со взрослыми. 

И, несмотря на такую трудную жизнь, мой дедушка учился очень 

хорошо. Он с отличием окончил школу, два университета: государственный 

университет в городе Грозный  и сельскохозяйственный университет в 

городе Алматы. И всю свою жизнь посвятил работе в сельском хозяйстве. 

В 1983 году дедушка начал работать экономистом в госплемзаводе 

«Балкашинский», потом его назначили заместителем директора этого 

совхоза. В 1992 году стал директором. А в 1999 году он  создал свое 

хозяйство, занимающееся растениеводством и разведением крупного 

рогатого скота. Сейчас мой дедушка директор ТОО «Сандыктау». У него 

большой опыт в сельском  хозяйстве.  

Он много трудился, эффективно внедряя прогрессивные технологии и 

комплекс передовых агротехнических приемов, рекомендуемых наукой. Вот 

поэтому его хозяйство ежегодно добивается высоких и устойчивых урожаев 

и повышения качества продукции. 

 С 1988 года дедушка проводил опыты по выращиванию поголовья 

мясной породы. И результатом его труда стало выведение новой 

высокопродуктивной линии внутри породы, хорошо приспособленной к 

нашему суровому климату.  Он часто берет меня с собой и показывает свое 

хозяйство, в котором есть лошади и коровы, не только казахские 

белоголовые. В 2012 году мой дедушка был в Канаде и завез оттуда 

крупнорогатый скот породы «герефорд». 

Я горжусь и тем, что он единственный в районе руководитель 

предприятия с ученой степенью. Он кандидат сельскохозяйственных наук, 

занимающийся развитием племенного производства.  В 2008 году он защитил 

диссертацию на тему: «Казахская белоголовая – уникальная порода 

крупнорогатого скота» 

Он пишет книги о своей работе,  у него часто берут интервью, 

показывают по телевидению. В 2013 году в Алматы вышла книга 



«Селекционные и технологические основы повышения потенциала 

продуктивности мясного скота», автором которой является Мусханов Ж.В. 

Он имеет много наград. В 2009 году был удостоен высокой 

правительственной награды «За трудовую доблесть». 

Мой дедушка не раз был на встречах с Президентом нашего 

государства Назарбаевым Нурсултаном Абишевичем. Он наградил его двумя 

юбилейными медалями в честь 10летия и 20летия независимости Казахстана. 

А в 2013 году его признали лучшим бизнесменом Казахстана и наградили 

Орденом Славы. 

Кроме этого, мой дедушка ведет активную общественную работу и 

является председателем общественного объединения Чечено-Ингушского 

центра «Зама» по Атбасарскому и Сандыктаускому району, а также ежегодно 

принимает участие в сессиях Ассамблеи народов Казахстана. 

Он заботится о людях своего села, уважает их. И они отвечают ему тем 

же. О людях он говорит так: «Мы все одна большая и дружная семья, 

живущая в одном селе, в одной державе, поля которой необозримы, а 

солнечный поток зерна во время жатвы можно сравнить с полноводной 

рекой, подпитанной нашими общими стараниями…» 

Когда дедушка приходит с работы, я выбегаю всегда к нему навстречу, 

он крепко обнимает меня, гладит по голове и расспрашивает о том, как дела у 

меня в школе и какие оценки я получил. Поэтому я стараюсь учиться на 

отлично, чтобы быть похожим на него. 

          Я живу с дедушкой и вижу, как часто к нему идут за советом, за 

помощью. В доме у нас всегда бывает много людей. И всегда мой дедушка 

говорит, что все мы должны быть рады тому, что живем в Казахстане, где 

царит мир, стабильность и благополучие. 

         Я всегда прислушиваюсь к его словам и хочу во всем быть похожим на 

него. Он для меня самый близкий и родной человек, пример для подражания, 

образ успешного человека! 
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Я живу в большом и красивом селе «Новокубанка». Оно находится в очень 

красивом месте. Вокруг села течёт река Колутон, она как будто обнимает село. А 

вокруг стелятся бескрайние поля. Весной они нежно зелёные, а осенью золотые! 

Люди, проезжающие мимо нашего села, всегда любуются полями. В эту красоту 

вложено много людского  труда. 

В нашем селе проживает много людей с интересной судьбой. Но мне хочется 

рассказать о человеке, которого я  знаю лично, так как моя мама работает с этим 

человеком. 

Живёт и работает в ТОО «Новокубанское» главным агрономом  Носачёва  

Надежда Дмитриевна. Надежда Дмитриевна родилась 20 октября 1956 года в селе 

Пригородное. Ещё ученицей, с 7-го класса мечтала стать агрономом. В 10 классе  

поступила на заочное подготовительное отделение, чтобы затем поступить  на 

Агрономический факультет. Годы учёбы были интересные.  

Её трудовой путь начался в 1979 году, когда она после окончания 

Целиноградского сельскохозяйственного института начала работать агрономом по 

озеленению в совхозе «Октябрь» село Рождественка. Это была очень интересная и 

увлекательная работа. Она занималась реконструкцией сада, посадкой клубники, 

озеленением всего хозяйства, выращиванием цветов в зимней теплице.  В 1978 году 

Надежда Дмитриевна приезжает в село Журавлёвка  Макинского района. Здесь она 

получает должность агронома-химика. Работа была связана с удобрениями, 

болезнями и вредителями. Кроме этого было много опытов по технологии 

выращивания сельхоз культур, а также изучались разные виды удобрений, нормы, 

способы внесения на производстве.  В 1980 году Надежда Дмитриевна  принимает 

решение вернуться на свою родину, где всё знакомо  с детства. Здесь она стала 

работать агрономом-семеноводом. Хозяйство большое, кроме зерновых  

выращивали кормовые культуры, кукурузу, люцерну, житняк. Нужна была прочная 

кормовая база. Работа занимала много времени и сил, но в то же время было очень 

интересно трудиться. В этой должности она проработала до 1984 года.  Потом 

перешла в школу села Пригородное, где 10 лет преподавала биологию и химию. 

Надежда Дмитриевна имела прочные знания по этим предметам. В течении  10 лет 

был создан прекрасный кабинет химии и биологии, лаборатория, ученическая 

производственная бригада .Это  была хорошая трудовая школа, которая для многих 

ребят переросла в специальность. Для многих кроме профессии это стало хобби: 

овощеводство, цветоводство. В школе был прекрасный коллектив  и в работе всё 

ладилось. 

  Но… Надежду  Дмитриевну позвало поле. В это время руководство совхоза 

Пригородное предложило ей работу главного агронома.  В 1994 году Надежда 



Дмитриевна вернулась на родные поля. В Агрономической работе, требующей 

опыта, организации труда пригодились знания, полученные в педагогическом 

коллективе.   В хозяйстве по-прежнему выращивали зерновые и кормовые культуры. 

Кроме этого было организовано  семеноводство овощных культур. Всё это 

требовало ответственности, организованности, большого опыта и знаний.  

В 2000 году по предложению руководства ТОО «Новокубанское»  Носачёва  

Н.Д.  приезжает с семьёй в село Новокубанка. Хозяйство купило ей большой дом.  

Начала работу агронома-семеновода. Работа доставляла удовольствие и большой 

интерес. В хозяйство часто приезжали  учённые не только из института имени 

Бараева, но  и из Японии, Италии, Германии. Надежда Дмитриевна  щедро  делится  

накопленным  опытом  и  знаниями. 

   В 2003 году Надежду Дмитриевну назначают главным агрономом ТОО 

«Новокубанское».  Хозяйство получило статус семеноводческого по производству 

зерновых культур. Это производство и реализация семян, новые технологии, а также 

производство товарного зерна. С 2010 года происходит перестройка в 

полеводчестве.  Требовались  новые знания и опыт. Постоянно приходиться 

повышать квалификацию  на курсах при институте имени А.И. Бараева. В ТОО 

«Новокубанском» закладываются опыты по агроэкологическому сортоиспытанию, 

стимуляторам роста, применению удобрений. Надежда Дмитриевна берёт всё новое, 

что достигнуто в данное время в земледелии. Она встречается с фермерами, 

коллегами, ведёт консультации и подготовки студентов дипломников. Всё это 

требует не мало сил и времени, но если это любимая работа – это только доставляет 

радость. Надежда Дмитриевна воспитала троих детей, имеет внуков. Любит 

заниматься выращиванием овощей, цветов. Увлекается фотографией. В рабочем 

кабинете главного агронома множество комнатных растений, стендов с 

фотографиями, на которых поля в разное время года. 

  За свой нелёгкий достойный труд неоднократно награждалась Почётными 

грамотами Акима  области и района. В 2008 году получила звание «Лучший 

агроном» Шортандинского района. В 2009 году награждена орденом «Курмет». 

Профессия для женщины редкая и очень ответственная, связанная с хлебом. В 

районе она единственная женщина-агроном. За плечами Надежды Дмитриевны 

большой жизненный и трудовой опыт, она считает себя счастливым человеком – она 

востребована как специалист. В коллективе работников хозяйства и односельчан 

пользуется заслуженным авторитетом. 

В 2014 году Надежда Дмитриевна вышла на заслуженный отдых. Но она 

продолжает трудиться на своих родных, любимых полях. У  неё много творческих и 



производственных планов, чтобы наши Новокубанские  поля давали полноценный  

урожай, чтобы заботиться о Земле нашей и о нашем бесценном богатстве.  

Все, кто знает Носачёву Надежду Дмитриевну, кто с ней рядом живёт и 

работает, считают  её такой землячкой – современницей,  которой  нельзя не 

гордиться!!! 
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История одного творческого и успешного человека… 

Здравствуйте, меня зовут Швец Татьяна, мне 10 лет. Я родилась и живу в очень 

творческой, любящей и большой семье. Хотя я ещё маленькая и многого не понимаю, но я с 

уверенностью могу сказать, что моя семья состоит из успешных и творческих людей. Моя 

прабабушка Рая, бабушка Ира, дедушка Гена, тетя Юля, мама и папа – все добились в своей 

жизни больших результатов и я ими очень горжусь. Но сейчас я бы хотела поделиться с вами 

одной очень увлекательной историей. Этим человеком я восхищаюсь и когда выросту хочу быть 

похожим на него. Эту историю мне рассказала моя бабушка Ира… 

Итак, с чего же всё начиналось? 50 лет назад в живописном уральском городке Кыштым, в 

скромной семье, на свет появился мальчик Гена. Через несколько лет его родители переехали в 

Казахстан. А теперь, давайте, перенесёмся в 1976 год в город Целиноград. В небольшом доме по 

улице Революционной  живёт ученик 4 класса Гена Брюханов. В его семье нет и не было  

музыкантов, но музыка просто притягивает его. Наверное – это гены, ведь его мама  - знатная 

певунья. И вот без всякого принуждения  мальчик  идёт и записывается в самодеятельный 

духовой оркестр. С этого дня он неразлучен с духовой музыкой. 

4 года в самодеятельном оркестре не прошли даром. Выбор сделан – нужно учиться 

музыке дальше. В 1980 году мой дедушка Гена поступает  в Целиноградское музыкальное 

училище  в класс преподавателя Зейфрида Гельмута Теодоровича по специальности кларнет. 

Это были незабываемые годы: юношеская энергия  находила выход в самых 

разнообразных творческих проектах: дедушка пел в хоре, был неизменным участником 

студенческих капустников и училищных мероприятий. И первые шаги в джазе были сделаны 

именно здесь – в ученическом биг-бенде и  диксиленде при медицинском колледже. 

Следующая ступень в овладении музыкальным мастерством – Государственная 

консерватория им. Курмангазы. Дедушка поступает в класс ведущего педагога консерватории – 

Сабирова Рустема Насыровича. Обучение в консерватории для каждого музыканта – это не 

только профессиональный рост, накопление репертуара, творческого опыта, но и общение с 

мэтрами искусства. Моему дедушке посчастливилось работать в студенческом симфоническом 

оркестре с лучшими дирижёрами: Ринатом Салаватовым, Валерием Руттером, Толепбергеном  

Абдрашевым. Ну и как же без джаза! Дедушка становится музыкантом биг-бенда под 

управлением Я.Ткаченко. 

А с 4 курса он начинает  работать в коллективе, который даёт ему настоящую 

профессиональную школу джаза – это оркестр Алма-Атинского государственного цирка.  

Годы учёбы закончились. Начались трудовые будни. Но они не стали для дедушки 

скучной рутиной. Ему посчастливилось по распределению попасть в молодой, творческий 

коллектив – малый симфонический оркестр Кокчетавской государственной филармонии под 

управлением Бориса Лагоды. Это были годы смелых творческих дерзаний, многочисленных 

гастролей и концертов. Чего только стоят блестящие музыкальные спектакли для детей 

«Бибигон»,  «Алдар Косе», водевиль «Граф Нулин», где дедушка Гена выступал в новом для 

себя амплуа театрального артиста. 

В этом коллективе он прошёл путь от музыканта оркестра до директора распорядителя. 

Ну и как же опять без джаза! Параллельно с работой в филармонии  дедушка выступает с 

городским духовым оркестром под управлением И.Фёдорова. А вскоре начинается и 

преподавательская деятельность – дедушка Гена набирает класс саксофона в музыкальном 

училище  г. Кокшетау. 

1995 год становится переломным в жизни моего дедушки. Отныне его жизнь связана с 

Петропавловском. Он занимается преподавательской деятельностью в колледже искусств, из 

своих учеников организует сакс-хорус, который выступает в различных концертных 

программах. С1997 года  работает в военном оркестре высшего военного училища. Но мысли о 

джазовом оркестре не покидают, очень хочется играть именно эту музыку. 

В чём же заключается такая притягательная, почти магическая сила джаза? Наверное, в 

том, что джаз очень тонко чувствует пульс времени, и может абсолютно искренне, на понятном 

каждому языке говорить о том, что волнует каждого из нас. В 1997 году дедушка Гена  собирает 



лучших музыкантов города и организует джазовый оркестр. У него нет официального статуса, 

музыканты работают почти без оплаты, на голом энтузиазме. Но они играют любимую музыку!  

Настоящее рождение и признание джазового оркестра при СКО филармонии произошло в 

знаковый год, год Милениума,  на рубеже   20 и 21 века – в феврале 2000 года. При поддержке 

областного управления культуры Р.Султанов, бывший тогда директором филармонии, подписал 

приказ об открытии оркестра эстрадной и джазовой музыки при СКО филармонии. Мечта 

осуществилась! 

Показателем творческого и профессионального роста  коллектива  становится, прежде 

всего, участие в конкурсах и фестивалях. Джазовый оркестр под управлением Геннадия 

Брюханова неоднократно становится участником и лауреатом  республиканских и 

международных фестивалей в городах  Костанай, Курган, Ишим, в 2009 году  коллектив 

занимает 3 место  в престижном международном джазовом конкурсе-фестивале в Актобе. 

Но настоящей гордостью становится свой фестиваль в Петропавловске. В апреле 1997 

года, вместе с В.Вчерашним и И.Коротаевым,  дедушка становится одним из организаторов  

первого джазового фестиваля в Северном Казахстане «Улыбка в джазе». В 2014 году состоялся  

уже девятый фестиваль. И по сложившейся традиции все любители джаза с нетерпением ждут 

первых апрельских дней, чтобы услышать ведущие джазовые коллективы Казахстана и России. 

Сегодня джазовый оркестр под управлением моего дедушки Геннадия Брюханова 

является одним из ведущих и востребованных коллективов города. У него есть своя постоянная 

публика, свои  преданные ценители, которые не пропускают ни одного выступления 

коллектива. Среди поклонников бенда – люди самых разных возрастов. В течение нескольких 

лет в летние месяцы оркестр собирал ценителей ретро  на парковых сценах – поэтому его так 

любят люди старшего поколения. В арсенале оркестра большой военный репертуар – поэтому 

он обязательно выступает на площадках города 9 мая и в день Защитника Отечества. Молодое 

поколение оркестр приобщает к джазу и воспитывает музыкальную культуру на лекциях 

«Путешествие в мир джаза» - поэтому на джазовых концертах и фестивалях  так много молодых 

лиц в зале.  

Без участия оркестра эстрадной и джазовой музыки не обходится ни один городской  и 

областной праздник, он является неизменным участником всех культурно-массовых 

мероприятий города и области. 

Оркестр под управлением Геннадия Брюханова – это настоящая творческая лаборатория. 

Оркестр смело экспериментирует в поисках новых стилей, направлений и имён. В разные годы 

оркестр сотрудничал с ведущими вокалистами города: О.Куликовой, А.Солдатовой, 

Л.Нечаевой, Н.Ахметжановой, Д.Курманктной, Н.Колокольчиковым, А.Нуриахметовым. 

Интересные программы создавались с танцевальными коллективами и солистами: Азаматом 

Сахтановым и Натальей Гильмановой, народным театром танца «Экспромт» под управлением 

Алёны Маринец, студией спортивно-бального танца «Доминанта». Для многих молодых 

артистов сотрудничество с джазовым оркестром стало началом признания у публики и 

настоящей путёвкой на большую сцену. 

В жизни многих музыкантов есть произведения, которые становятся знаковыми, 

определяющими, и в хорошем смысле слова, преследуют их всю жизнь. Именно таким 

произведением  для моего дедули стала пьеса «Жаворонок». С него начинался его творческий 

путь как сольного исполнителя. В пьесе «Жаворонок» дедушка солировал в концерте перед 

президентом РК Н.А.Назарбаевым, и именно это произведение неизменно сопровождается 

бурными аплодисментами публики. 

…Как вы уже поняли, мой рассказ был о творческой жизни моего дедушки – Брюханова 

Геннадия Васильевича. Это маленькая частичка насыщенной жизни моего дедушки. О его 

увлечениях, достижениях и победах, можно говорить очень долго. Я надеюсь, что мой рассказ 

получился увлекательным и произвел на вас только положительное впечатление. 

 



 

 

 

 

 

Жетістікке жеткен әжемнің тарихы 

Рысбекова Сымбат, 8 жас 

Жетекші: Елеубаева Еркежан Шайхыбековна 

ШҚО әкімдігі ББ «Облыстық дарынды балаларға арналған 

мамандандырылған балет мектебі» КМҚК 

Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы 

erke070@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Жетістікке жеткен әжемнің тарихы 

Менің отбасым шағын. Отбасымдағы құрметті адам-әжем. Мен қазір 

әжеммен көп уақыт өткіземін. Әжем көпті көрген адам. Ол кісі маған өзінің 

қызықты әңгімелерін айтып отырады. Әжемнің маған  көп айтатыны, 

мақтанатыны- өзінің енесі. Мен де үлкен әжемді  көрдім. Ол кісі - атамның 

анасы.  

          Менің әжем Оспанова Роза 1924 жылы Ақсуат ауданы Амангелді 

совхозында дүниеге келген. Осы ауылда өмір сүріп, еңбек еткен. Туған 

жеріне еңбегінің арқасында үлкен жетістіктерге жетіп, ұрпағын жеткізген.   

 Үлкен әжем-аппақ, сыпайы Ақ әже болатын. Аппақ таяғы болатын. 

Үлкен әжем маған: «Сымбатай,  таяғымды әперіп жіберші»,-деп мені 

жұмсайтын. Бәрі есімде. Әжем тек мені ғана емес, біздің үйдегі кішкентай 

мысықты да сипалап еркелететін.  

Үлкен әжем Ұлы Отан Соғысына қатысқан. Әскерлерге тылда еңбек 

етіп тамақпен, киіммен қамтамассыз етіп отыратынбыз дегенді әжемнен көп 

естігенмін. Сонда ол кісі соғыс кезінде көп еңбек еткен адам болғанын 

білдім. Соғыс деген не екенін де түсіндіріп отыратын. 

Сол жылдары еңбек етіп жүргенде өгіз арбамен далада  қалған 

күндерім де болған  деп отырушы еді. Сол кезде өгіз арба туралы алғаш 

білгенмін.  Соның бәрі ойымда. 

Қазір әжем осы кісілер туралы маған айтып, түсіндіріп отырады. 

Ұлы атамыз бен әжеміз Ұлы Отан Соғысы кезінде еңбек еткен еңбек 

ардагерлері екен. Әжеміз бен атамыз «Қос Коммунист отбасы», «Ерлі-

зайыпты бақташылар» ордендерінің иегерлеі. Атамыз ең жоғары Үкімет 

марапаты «Ленин» орденінің иегері болған адам. 

Үлкен әжемміз ауылында беделді адам болған. «Барлық адам, еңбек 

еткен адамды кез-келген жерде сыйлайды»,- дейді әжем. Сондай беделінің 

арқасында әжем Қазақ ССР жоғары советінің депутаты болған.  Облыстық 

кеңеске 3 рет депутат болып сайланыпты. Сол кезде Мәскеу қаласында өткен  

ауыл шаруашылық қызметкерлерінің бүкіл одақтық көрмесіне қатысып, 

бірнеше алтын-күміс медальдардың иегері атанған. 

 Ол кісінің еңбегін елі жақсы бағалаған, өз елінде сыйлы болған. 

Халқына тигізген еңбектері үшін әжемді «Еңбек Қызыл ту», «Құрмет 

белгісі» ордендерімен марапатталған. Ол  кісі «Еңбек және соғыс ардагері». 

 Ол кісілер осындай атақ пен жетістікке үлкен еңбектің арқасында 

келген. Сол кездегі ауыр жағдайға қарамай  күні-түні мал бағып, туған 

жеріне қызмет еткен.  

  Біз үлкен әжеміздің ордендері мен марапаттарына қарап, үнемі еске 

түсіріп отырамыз. Үлкен әжеміздің тек қана еңбекпен аты шықпаған екен. 

Әжем ол кісіні ұзақ жылдар бойы бағып, қараған. Әжем ол кісінің жақсы 

адам, сыйлы кісі болғанын айтады. Балаларына жақсы тәрбие беріп, 

мейірімді ана болған дейді. Өмірге 10 бала әкеліп, өсірген «Батыр ана», 

«Алтын алқаның» иегері. 



  «Еңбек ер атандырады» деген  осы. Менің әжемнің жетістікке жеткен 

жолының тарихы осындай.  Мен әжемің өмірімен, жетістіктерімен 

мақтанамын. Өскен кезде мен де еңбектеніп, үлкен азамат болғым келеді. 


