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10 тамызда ұлтымыздың  ұлы ақы-
ны, ойшыл тұлғасы Абай Құнанбай
ұлының туғанына 175 жыл толды.
Бұдан ширек ғасыр уақыт бұрын Тұң-
ғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұл-
тан Назарбаевтың бастамасы-мен
Абайдың 150 жылдығы ЮНЕСКО
деңгейінде өткізілген еді. Бұл торқалы
той – сол тамаша дәстүрдің жалғасы.
Биылғы мерейтойға орай бірқатар іс-
шара жоспарланған болатын. Бірақ
әлемді жайлаған індетке байланысты
соның көпшілігін онлайн форматқа
ауыстырдық. Әрине сан сынақтан
сүрінбеген халқымыз бұл дертті де
жеңеді. Қиындық өтпелі, ал Абай
мұрасы мәңгілік. Менің тапсырмам
бойынша Үкімет оныншы тамызды
«Абай күні» деп белгілеп, мерекелер
тізбесіне енгізді (бірақ жұмыс күні
болып қала береді). Ұлы ақынның
мұрасын ұлықтауға арналған ісшара-
лар жыл сайын өткізіліп тұратын
болады. Мәселе мерейтойда емес –
тұғырлы тұлғаның туындыларынан
терең тәлім алуда. Абайдың рухына
тағзым ету – оның қағидатын ұстану,
аманатына адал болу. Сонда ғана жас
ұрпақтың санасына қастерлі құнды-
лықтарды сіңіреміз. Біз ұлы ойшыл-
дың өнегелі өмірі мен тағылымы
туралы айтудан жалық - паймыз.
Әсіресе қазіргі Қазақстан қоғамын
Абайдың рухани ұстанымына сай
дамыту аса маңызды. Мен бұл жөнін-
де «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақ-
стан» атты мақаламда кеңінен айт-
тым. Биылғы жыл халықаралық «Абай
жылына» айналды. Әлемнің көптеген
елдері оның шығармашылығына на-
зар аударуда. Қазақстанның бастама-
сымен және ЮНЕСКО-ның қолдауы-
мен ұлы ақынымыздың 175 жылдық
мерейтойы жаһандық деңгейде ата-
лып өтуде. Ақынның баға жетпес
мұрасын ұғындыру және дәріптеу –
азаматтық парызымыз. Өйткені Абай
– әлемдік деңгейдегі кемеңгер тұлға.
Абайтанудың тұғырнамалық негізі де
осы болуға тиіс. Қазір ақынның
еңбектерін халықаралық ғылыми
айналымға енгізу үшін нақты және
мақсатты жұмыстар қолға алынуда.
Оның шығармалары әлемнің он тіліне
аударылып, баспаға әзірленді. Бұл
кітаптар жүзден астам елдің кітап-
ханалары мен мәдени орталықтарына
жіберіледі. Бірқатар шетелдік аудар-
машыларға, Абайдың шығармашы-
лық мұрасын зерттеушілер мен наси-
хаттаушыларға менің Жарлығыммен
мемлекеттік награда берілді. Абай
рухын ұлықтау шаралары жалғасуда.
Шетелдегі елшілік теріміздің жанынан
Абай орталықтары ашыла бастады.
Ақынның шығарма шылығын жүйелі
зерттеу үшін Л.Н.Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті жанынан
Абай академиясы құрылды. Біз бәсе-
кеге қабілетті мемлекет болу үшін
Абай мұрасын естен шығармауымыз

керек. Себебі ұлт ретіндегі жаңару
идеясы да оның көзқарасымен үнде-
сіп жатқаны анық. Келесі жылы Қазақ-
стан Тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап
өтеміз. Бірақ кезінде ұлы ойшылды
қатты толғандырған кейбір келең-
сіздіктер қоғамда әлі де кездеседі.
Өкінішке қарай Абай айтқан «бес
дұшпаннан» толық арылып болған
жоқпыз. Азаматтарымыздың арасын-
да жалқаулықпен сөзуарлық жиі
кездесетіні қынжылтады. Бұлар бұ-
рынғыша тойқұмарлықтан тартынбай,
күнделікті тынымсыз тірлікті дәріп-
теудің орнына, әрбір қоғамдық оқиға-
дан саяси астар іздейді де отырады.
Абай халықты той тойлауға емес,
еңбек етуге, рухани кемелденуге
шақырды. Абайдың ұлағаты әлі күнге
дейін маңызын да, құндылығын да
жоғалтқан жоқ. Сондықтан біз оның
терең ойларына, келешектің келбе-
тіне үңілген көрегендігіне таңырқау-
дан жалыққан емеспіз. Абай ілімі
бүгінгі бірқатар бағыттарға орайлас
келеді. Ең алдымен, білім игеру. Біз
бүкіл әлемді ақыл-ой мен парасатты
пайым арқылы ғана мойындата ала-
мыз. Заман талабына сай білім алу
интел-лектуалды ұлт қалыптастыруға
жол ашады. Екінші, тәрбие мәселесі.
Сон дықтан, өскелең ұрпаққа дұрыс
бағыт берген жөн. Ақынның «Пайда
ойлама, ар ойла, талап қыл артық
білуге» деген өсиетін әрдайым санаға
сіңіру қажет. Үшінші, жаңа кәсіп игеру.
Ақын әр қазақ өз ісінің шебері болса
деп армандады. Әсіресе бәсекелес-
тікке толы алмағайып заманда мұның
мәні зор. Абай: «Мал керек болса, қол
өнер үйренбек керек. Мал жұтайды,
өнер жұта майды» дейді. Біз еңбекке,
жаңа өнер игеруге деген көзқарасы-
мызды түбегейлі өзгертуге тиіспіз.

Байлық-тың да, бақыттың да кілті –
өзің сүйген кәсіпте. Төртінші, ынтымақ
мәселесі. Абай әрдайым қоғамның
береке-бірлігін арттыруға ден қойды.
Ол «Біріңді, қазақ, бірің дос, көрмесең
істің – бәрі бос» деп, елді татулыққа
шақырды. Біз аса күрделі кезеңді
бастан өткерудеміз. Осындай сәтте
бір-бірімізге қол ұшын беріп, өзара
мәміле мен ынтымағымызды арттыра
түсу аса маңызды. Кемеңгердің де
жан-жүрегімен тілегені жұртының
амандығы мен ұлтының тұтастығы
еді. Сондықтан бүгінгідей қиын шақта
Абай мұрасына жүгіну өте өзекті
болып отыр. Абай өнегесінің құны
дәуір алмасқан сайын артпаса, кемі-
мейді. Ол баршаға түсінікті әрі күллі
адамзатқа ортақ. Оның қара өлең
болып өрілген және қара сөз болып
төгілген оралымды ойлары әлі күнге
дейін өмірлік бағдар болып келеді.
Ұлтының болашағы үшін қам жеген
ұлы ойшыл күллі жұртшылықты да
махаббат пен мейірімге үндеді. Ақын-
ның осындай адамгершілік қағидат-
тары еліміздің бүгінгі ұрпақтары үшін
де аса қажет. Мемлекет тәуелсіздік
жағдайында ұлттық сананы қайта
жаңғыртуға және жаһандану өзгеріс-
теріне бейімдеуге жалпыұлттық тұр-
ғыдан басымдық беріп отыр. Ұлы
данышпан елдік мүддені әрдайым жо-
ғары қоюға, алған білім мен тәжірибені
халық игілігіне жұмсауға шақырды.
Бүкіл адамзат үшін даму үрдісін
осындай ұстаным арқылы ұғыну
әрдайым маңызды болмақ. Абай –
біздің ұлтымыз бен жұртымыз ды
танудың төте жолы. Ұлы ақын бізге
мазмұндық тұрғыдан өлшеусіз, халық
тың рухани азығына айналған мұра
қалдырды. ХХІ ғасырға қадам бассақ
та, Абайдың көзқарасы заманауи

ізгілік қағидаттарына және Қазақстан
қоғамының басты құндылықтарына,
оның бірлігі мен берекесіне толықтай
сай келетіндігіне тағы да бір мәрте көз
жеткіземіз. Ұлы данышпан ұлттың
рухани мәдени, адами бет-бейнесін
асқан көрегендікпен сипаттаған. Оның
ұлылығы да осында. Абайдың дана-
лық сөздері қазақ халқының алтын
тұғыры, түп негізімізге үңіліп, ұлттық
ұстынымызды іздеген көп теген ұрпақ-
тың басын біріктіретін мәңгілік рухани
тірек болып қала бермек. Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев «Абай сөзі –
қазақтың бойтұмары» деген болатын.
Бұл тұжырым бізді ақын әлеміне терең
бойлауға, жаңаша ойлауға міндет-
тейді. Қазір елімізде абайтанумен
айналысатын бірнеше ғылыми-зерт-
теу орталығы бар. Осылардың жұмы-
сын жүйелеп, елордамыздағы Абай
академиясының төңірегіне топтастыр-
ған жөн. Академия барлық зерттеу
мекемелерінің жұмысын ғылыми тұр-
ғыдан үйлестіруші міндетін атқара
алады. Алдағы уақытта гуманитарлық
пәндердің бөлінбес бөлшегі ретінде
«Абайтану» курсын оқыту мәселесін
қолға алу керек. Жаңа философиялық
және саяси ұстаным тұрғысынан
«Абайтану» оқулығы мен хрестома-
тиясын әзірлеу қажет. Сондай-ақ
Абайдың «толық адам» ілімі жан-
жақты әрі терең зерттелуге тиіс. Біз
Абайды ХІХ ғасырда өмір сүріп, ХХІ
ғасырдың сөзін сөйлеген данышпан
ретінде әлемге танытуымыз керек.
Сонымен қатар оны ұлттық сананы
жаңғыртуға зор ықпал еткен рухани
реформатор ретінде дәріптеуге мін-
деттіміз. Түптеп келгенде, әрбір қазақ
Абаймен мақтануға тиіс! Халқымыз-
дың ұлы перзентінің торқалы тойы
құтты болсын!

Конференция жұмысына аудандық
мәслихат депутаттары - фракция
мүшелері, мемлекеттік органдар
басшылары, бастауыш партия ұйым-
дарынан сайланған делегаттар, «Жас
Отан» ЖҚ мүшелері қатысты. «Nur
Otan» партиясы Ойыл аудандық
филиалының төрағасы, аудан әкімі
Асқар Қазыбаев төрағалық еткен
конференцияның күн тәртібінде үш

мәселе қаралды. Бірінші мәселе
бойынша «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалы төрағасының
бірінші орынбасары Сәкен Займолдин
«Nur Otan» партиясының праймеризін
өткізу жұмыстарының ұйымдасты-
рылуы туралы баяндама жасап,
бірлесіп атқарылатын жұмыстардың
барысымен таныстырды. Күн тәрті-

біндегі екінші мәселе бойынша алдын
ала ұйымдастыру жұмыстарының
Ақтөбе облыстық филиалының он-
лайн форматында өтетін конферен-
циясына қатысатын делегеттар
бекітілді. Ал, үшінші мәселе бойынша
«Nur Otan» партиясы Ойыл аудандық
филиалының Саяси кеңес құрамына
өзгерістер енгізілді. Конференция
соңында Ойыл аудандық партия

филиалы Саяси кеңесі Бюросының
және «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалы жанындағы пар-
тиялық бақылау комиссиясының,
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
жөніндегі қоғамдық кеңесінің жаңа
құрамы бірауыздан сайланды.

Өз тілшіміз.

Іссапар барысында  Нұржауған
Қалауов жаңадан салынып жатқан
дене шынықтыру кешенінің құрылыс
жұмыстарымен танысып, құрылыс-
шылардың қарқынды еңбек етіп жат-
қанын айтты. Ойыл ауданында тарихи
орындарды күрделі жөндеуден өткізіп
ел игілігіне беру жұмыстары жүргізі-
луде. Күрделі жөндеуді қажет ететін
ғимараттардың бірі - Шәрбану Бек-
мұхамбетова атындағы мектеп-гим-
назиясының жанында орналасқан
көне ғимарат. Облыс басшысының
бірінші орынбасары ол жерге де ат
басын тіреп, жөндеу жұмысымен

танысты. Шәрбану Бекмұхамбетова
атындағы мектеп-гимназиясының
жанында орналасқан ескі ғимараттың
жөндеу жұмыстары 27 шілдеде бас-
талып кетті. Құрылыс жұмыстарын
қолға алған мердігер ТОО «Строй
ком+сервис».  Құрылыстың жұмысшы
тобы жергілікті азаматтардан құрал-
ған. Күрделі жөндеуден өтіп жатқан
мектеп ғимаратын  27 қазан күні біті-
ріп, оқушыларды орналастыру  жос-
парлануда.

Венера АСҚАРҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, Қазақстан Республикасының Президенті

Игі іске мұрындық болған аудандық
мәслихат депутаты  Айсұлу Мамбето-
ваның айтуынша, құрылғы үшін жи-
налған қаржының басым бөлігін яғни
1 миллион теңгеден астамын сыныбы-
мыздың мақтанышы, қазіргі таңда
облыстық мәслихат депутаты, кәсіп-
кер Талғат Салфиков  бөліпті. Соны-
мен қатар, ұстаздары Факизат апай
бастаған бір топ сыныптастарының
еңбегі мен қосқан үлестері ерекше,
жалпы 1980 жылы бітірген түлектер
яғни 1963 жылғы азаматтар игі іске
қашан да дайын екендігін жеткізді.
Сонымен қатар аурухананың бас

АБАЙ - РУХАНИ РЕФОРМАТОР

ЖЕРЛЕСТЕР ТАРТУЫ - ӨТЕ ҚАТ ҚҰРЫЛҒЫ

Құтты мекеннің ауасын жұтып, топырағына аунап
қунап өскен, бал балалықтың тәтті естеліктерін әдемі
қалыпта санада сақталуына себепкер болған туған
жердің қасиетіне түлектердің ризашылығы қашан да
шексіз. «Әр қазақ менің жалғызым» - дейтін асыл
азаматтар халық үшін игі іс жасауға әрқашан дайын!

Венера АСҚАРҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.

ҚЫСЫЛТАЯҢ ШАҚТА БІР ЖЕҢ-
НЕН ҚОЛ, БІР ЖАҒАДАН БАС ШЫ-
ҒАРЫП ЕЛ ӘЛЕУЕТІН ӘЛДЕНДІРУГЕ
АУЫЛДАН ТҮЛЕП ҰШҚАН ТҮЛЕК-
ТЕР АТ САЛЫСУДА.  ӘЛЕМДІ ЖАЙ-
ЛАҒАН ІНДЕТТЕН ЕЛІМІЗДІҢ АЗА-
МАТТАРЫ ДА ЗАРДАП ШЕГУДЕ.
ЕЛІМ ДЕП ЖҮРГЕН АРДА АЗАМАТ-
ТАР ІНДЕТКЕ ҚАРСЫ КҮРЕСТЕ
ҚОЛДАН КЕЛГЕН КӨМЕКТЕРІН
ҰСЫНУДА. СОЛ ІЗГІ БАСТАМАЛАР-
ДЫҢ ТАҒЫ БІР ЛЕГІ ӨЗ ЖАЛҒАСЫН
ТАПТЫ. 1963 ЖЫЛҒЫ ФАКИЗАТ
СҮЛЕЙМЕНОВАНЫҢ «Б» КЛАССЫ
АТЫНАН АУДАНДЫҚ АУРУХАНАҒА
1980 МЫҢ ТҰРАТЫН «МОНИТОР
ПАЦИЕНТА ВМ-1» АППАРАТЫНЫҢ
2 ДАНАСЫ ТАРТУ ЕТІЛДІ. «МОНИ-
ТОР ПАЦИЕНТА ВМ- 1» АППАРАТЫ
АУРУДЫҢ ДЕНЕ ҚЫЗУЫН, ҚАН
ҚЫСЫМЫН, ТЫНЫС АЛУЫ МЕН
ТОЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ӨЗІ БАҚЫЛАП
ТҰРАДЫ. БҰЛ АППАРАТ ЕМДЕЛУ-
ШІЛЕР ҮШІН ТАПТЫРМАЙТЫН ҚҰ-
РАЛДАРДЫҢ БІРІ. ҚҰРЫЛҒЫНЫ
АУРУХАНАНЫҢ БАС ДӘРІГЕРІ
СӘНДІБЕК НҰРБАЕВҚА ТАБЫС-
ТАДЫ.

дәрігері Сәндібек Нұрбаевтың айтуы-
на қарағанда жақсы істің жаршысы
болған тұлғалармен ақылдаса оты-
рып ауруханаға тапшылығы сезілетін
осы аппаратты алуды жөн көрген екен.

«Емделушілердің қан қысымынан
бастап барлық ағзасындағы болып
жатқан процесті қарап бақылап оты-
руға болады, бұл біз үшін үлкен көмек.
Ауыр жағдайда жатқан науқастарды
жіті бақылауда ұстап отыру үшін аса
қажет құрылғылардың бірі. Медици-
налық пандимияға байланысты жан-
жақта келіп жатқан көмектер өте көп.
Өңірден шыққан азаматтарды халық-

тың денсаулығына бей-жай қарамай-
тындығы керісінше қолда бар көмекті
ұсынып жатқаны қуантады. Айсұлу
апай бастаған бір топ жанашыр

жандар ауруханаға қандай көмек
қажет екендігін алдын ала сұрап
науқастар үшін өте қажет құрылғыны
сыйға тартып отыр.

НҰРЖАУҒАН ҚАЛАУОВ
ҚАРҚЫНДЫ ҚҰРЫЛЫСПЕН ТАНЫСТЫ
ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ БІРІНШІ ОРЫНБАСАРЫ Н.ҚАЛАУОВ ӨТКЕН

БЕЙСЕНБІ ОЙЫЛ АУДАНЫНА ІССАПАРМЕН КЕЛДІ. БҮГІНДЕ
АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРГЕ, СОНЫҢ ІШІНДЕ АҚКЕМЕР,
КӨСЕМБАЙ, ҚАРАКЕМЕР, АҚШАТАУ АУЫЛДАРЫНА  АУЫЗ СУ
ТАРТУ ЖҰМЫСТАРЫ ҚАРҚЫНДЫ ЖҮРГІЗІЛІП ЖАТЫР. ОБЛЫС
БАСШЫСЫ ОҢДАСЫН ОРАЗАЛИН ӨҢІРДЕГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖҰМЫСТАРЫН САПАЛЫ ЖӘНЕ УАҚЫТЫНДА АЯҚТАП ХАЛЫҚ
ИГІЛІГІНЕ БЕРУДІ ТАПСЫРҒАН БОЛАТЫН. БҮГІНДЕ ЖҰМЫС
БАРЫСЫ 80 ПАЙЫЗҒА АЯҚТАЛЫП ҚАЛҒАН. СОНДЫҚТАН ДА
МЕРДІГЕРЛЕРГЕ ҚЫРКҮЙЕК АЙЫНЫҢ АЯҒЫНА ДЕЙІН БАРЛЫҚ
ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІ АУЫЗСУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТАПСЫ-
РЫЛҒАН.

САЯСИ КЕҢЕС ҚҰРАМЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ

ЖУЫРДА «ШҰҒЫЛА» МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС ОРТАЛЫҒЫНДА
«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ XХХVІІІ
КЕЗЕКТЕН ТЫС КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ.
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Таңертемен басталған мал азығы
жәрмеңкесіне 3 камаз тіркемесімен, 2
трактор тіркемесімен, 5 газель, 3 «Газ-
53» көлік шөп шығарылды. Алайда әр
округтен ағылып келген мал азығы көп
кешікпей өтіп кетті. Аталған жәрмең-
кеге аудан әкімі арнайы қатысып,
қысқы мал азығын тұрғындар ерте
қамдап алу керектігін жеткізсе,
аудандық кәсіпкерлік және ауыл
шаруашылығы бөлімінің басшысы
Сүйіндік Өскенбаев күздің жауын-
шашынды күндері мал азығын тасы-
малдау қиындық тудыратынын баса
айтып, тұрғындар осындай сәтті
пайдаланып қолжетімді бағадағы мал
азығын мейлінше ылдым-жылдым
түсіріп алуға шақырды. Қазір шөптің

Осы орайда біз аудандық кәсіпкер-
лік және ауыл шаруашылығы бөлімінің
басшысы Сүйіндік Өскенбаевтан
арнайы мәліметтер алған болатын-
быз. Сала басшысы мал азығын
дайындау науқанында бірнеше рет
болып, мал азығының дайындалу
барысын үнемі бақылауында ұстап
келеді. Нәтижесінде биыл, мал азығын
дайындау ісі ауданның Қайыңды,
Қараой ауылдық округтерінде қарқын
алып отыр. Оған қоса, Қаратал,
Сарбие ауылдық округіндегі шаруа
қожалық иелерінің де ісі өнімді. Мал
азығын дайындауда Саралжын, Ойыл
ауылдық округтері де тоқтаусыз
жұмыс атқаруда. Ал, Көптоғай ауыл-
дық округінде шөптің шығымы төмен.
Қазіргі таңда, Саралжын, Қайыңды
ауылдық округтерінен «Мұрагер»,
«Елдос», «Есбол», «Сағын» шаруа-
шылық иелері ашық күнді қолайлы
пайдаланып, Көптоғай ауылдық округі
тұрғындарын мал азығымен қамтып
жатыр. Анығын айтсақ, ауданда 2250
аула болса, 576 аулаға мал азығы

Қоғамдық мал басын өсіру, одан
алынатын өнімдерді арттыру ең бірін-
ші шаруашылықтың жоғары сапалы
жем-шөппен қамтамасыз етілуіне
байланысты. Мол да сапалы табиғи
мал азығын дайындауға еңбекті меха-
никаландыру дәрежесі елеулі түрде
ықпал етеді. Сондықтан шаруа қожа-
лықтардың басшылар науқан бастал-
мас бұрын техниканы жөндеуден
өткізіп, сапқа қоюға баса көңіл бөлу
қажет.
Мал азығын дайындау кезінде ысы-

рапқа жол бермеудің үлкен маңызы
бар. Сондықтан, мал азығын дайын-
дау кезінде өрт қауіпсіздігін шарала-
рын қатаң сақтау керек екендігін естен
шығармаймыз. Атап айтқанда олар
мыналар:

– жұмылдырылатын техникаларды
жарақты өрт сөндіру құралдарымен
қамтамасыз ету, ірi жемшөптердi
тасымалдауға арналған көлiк құрал-
дары екi ұнтақты өрт сөндiргiшпен
қосымша жабдықтау;

– агрегатта және оның, айнала-
сында темекі тартуға тыйым салу,
темекі тарту үшін арнайы орын бөлу;

– тракторлар мен автомобиль-
дердің ұшқын сөндіргіштермен және
өрт сөндіргіштермен жабдықталуы;

– электр-газ дәнекерлегішін қол-
дана отырып, жөндеу жұмыстарын
арнаулы орындарда жүргізу;

- ірi жемшөптердi жинау биiктiгi жер
деңгейiнен 4 метрден аспайтындай
етiп орындау;

- Iр i жемшөптерді тасымалдау
арнайы жабдықталған көлiк құралы-
мен жүзеге асырылады, олардың
пайдаланылған құбырлары радиатор-
дың астына шығарылады және ұшқын
сөндіргіштермен жабдықталады;

- Тұрғын үйлердiң қожалық учас-
келерiнде ірі жемшөптердi жинау
ғимараттарға және аула алдындағы
құрылыстарға дейiн кемiнде 15 метр
қашықтықта орындау. Көрсетілген
қашықтықта ірі жемшөптердi жинау

бағасы тұрақты.
Теңдеп буылған шөп - 350 теңге

болса, шиыршықтап буылған шөптің
бағасы 3500 теңге. Бұл мал бағып
отырған жандар үшін үлкен мүмкіндік.
Себебі жергілікті билік өкілдерінің
айтуынша, бұл баға «Қыстың қамын
жаз ойланың» қамы. Егер күн суып,
арты жауын-шашынға ұласатын
болса, шөп дайындаушылардың да
еңбегіне біз тосқауыл бола алмай-
мыз», - дейді. Сондықтан ашық-
жарықта мал азығын ауламызға түсі-
ріп алуға асығайық ағайын. Жәрмеңке
алдағы уақытта әр аптаның сенбісінде
өтетін болады.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

түсіп тұр. Бұл көрсеткіш 25,6 пайызды
құрайды. Ал, қыстақтарға 56 мың
тонна мал азығы тасылды. 2019-2020
жылдың қысына дайындалған мал
азығының қалғаны 33,7 мың тонна.
Шөптің бағасы әр ауылдық округтерде
әртүрлі. Бағасы да қолжетімді. Алайда
тұрғындардың ауласына қысқы мал
азығын түсіріп алуы деңгейі орташа.
Оның басты себебі тілсіз жау, яғни
өрттің өріс алуы. Соның салдарынан
кейбір тұрғындар шөпті жайырақ
түсіруге бейімделген. Әрине, «Сақтан-
саң сақтаймын» деген бекерге айтыл-
мағанымен күздің ызғары ерте соғып,
қыс жайсыз болатын болса, шөп
тасымалдау одан да бетер қиынырақ
болуы әбден мүмкін. Сондықтан мал
басының амандығы үшін мал азығын
ауламызға ертерек түсіріп алу, басты
міндетіміз. Өйткені көп шығынмен, көп
еңбекті талап ететін мал азығын
дайындау басты мәселе.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

мүмкiн болмаған кезде, жинау орнын
кемiнде 500 литр суы бар қосымша
ыдыспен қамтамасыз еткен жағдайда
қашықтық 5 метрге дейiн қысқар-
тылады;
Мыналарға:
1) қоралар мен басқа да шаруа-

шылық құрылыстардың шатырла-
рына;

2) электр жеткiзу желiлерiнiң ас-
тына;

3) учаскенiң сыртқы қоршауынан
кемiнде 3 метр қашықтықта шөп
шошақтарын, шөмелелерді, iрi жем-
шөп маяларын, өзге де жанғыш заттар
мен материалдарды жинауға жол
берілмейді.
Бұл ережелер мал азығын дайын-

дауға ат салысып жүрген әрбір
қожалық мүшелерімен жұмысшылар-
ға таныстырылып, оны қатаң сақтау-
ды бақылау әрбір қожалық иелерінің
міндеті.
Сондықтан да дайындалған мал

азығын дайындау, тасымалдау кезін-
де өрт қаупінен сақтану мақсатында
барлық өрт қауіпсіздік ережелерімен
талаптарды қатаң сақтау қажет.
Әрине, әңгіме арқауы осы байлық
көздерін кездейсоқ оқиғалардың бірі
– өрт қаупінен сақтау баршамыздың
ортақ міндетіміз болуға тиіс. Осыған
байланысты  барлық жерде мал
азығын дайындаумен қатар оны
өрттен сақтаудың барлық  шараларын
қолдану қажет. Сонымен қатар, өрт
қауіпсіздігіне қойылатын ережелер-
мен талаптарды орындамау ҚР
ӘҚБтК-ы бойынша әкімшілік жауапкер-
шілікке тартылатындықтарын ескер-
теміз.
Есіңізде болсын! Өрт туындаған

жағдайда салқынқандылық таныты-
ңыз, өрт сөндіру бөлімін «101» немесе
«112» телефон нөмірі бойынша
шақыртып (қоңырау шалу ақысыз),
маңдай термен келген еңбектеріңіз еш
кетпес үшін қажетті шараларды
қолданыңыз.

АУДАНДА «АУҚЫМДЫ ДЕҢГЕЙДЕ»
«ШӨП ЖӘРМЕҢКЕСІ» ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ
ӨТКЕН СЕНБІ КҮНІ АУДАНЫМЫЗДА ТҰРҒЫНДАР ҮШІН ШӨП

ЖӘРМЕҢКЕСІ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ. ЖӘРМЕҢКЕГЕ АУДАНҒА ҚАРАСТЫ
ӘР АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕН ТЕҢДЕП, ШИЫРШЫҚТАП БУЫЛҒАН ШӨП
ӘКЕЛІНДІ.

МАЛ АЗЫҒЫН ДАЙЫНДАУ
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Хакімнің небары жалғыз-ақ шумақ-
тан тұратын мына бір ғазалы пайғам-
барлық дәргейге пар.
Сүйсіне алмадым, сүймедім,
Сүйегім жасып сор қалың.
Сүйісіп саған тимедім,
Бола алмадым сенің жарың.
Осы бір шумақ өлеңді тағы бір

мұқият оқып көріңізші. Енді құдай-
шылығын айтыңыз. Бұл да ұрғашыға
арналған ғазал ма сонда? Біз неге осы
кез келген шығармадан «сүю» мен
«жар» ұғымдары жолықса болғаны,
көк бауырдай жабысып алып әйелден
әріге бара алмай жатамыз. Бұл
хакімнің өзі жиі айтатын «жаннан
тәтті» Жаратушысына қылған шын
назы ғой (Бір жағынан осы өлеңде
адамның шын сүйіспеншілігі мен
қатар еркіндігі де ерекше байқалып
қалады). Өлеңді оқып отырғанда көз
тостағың жасқа шыланады. Әрине,
Абайға емес, екі аяғыңның басына
салмақ түсіріп жемтік сүйретіп жүрген
өз бейшаралығыңа.
Ғазалдан ұққанымыз, ғашық жан

өзін қашанда сынық қанат құстай
төмен ұстайды. Жаратқан алдында
тым жалынышты көрінген осы хәл
өлеңнің тек сыртқы формасы ғана. Ал
ішкі атмосферасына келгенде жаның
шыдамайды.
ШЫН ЖАРЫНЫҢ алдында қорға-

сындай балқыған, ыстық ынтызар-
лықтың алауы жүзіңді шарпиды.
Рас, «Сүйісіп саған тимедім...» тілегі

кемеңгерді «Күні-түні ойымда бір-ақ
Тәңірі...» өлшеміне өткізді. Сонда
адам ертелі кеш Жаратқанды бір
мезетке болсын еш есінен шығарып
алмай қалайша ғұмыр кешеді? Мұн-
дай өлшемге пенде баласы нендей
құдіреттің қуатымен жете алады?
Міне, осы секілді сұрақтардың да
көлденең тартылатыны мәлім. Мұның
бір тиянағы хакімнің өз пайымында
жатқан секілді. «Құдай ләмәкән»
(мекенсіз) деген кемеңгер оның шын
«мекені» адамның өз жүрегі ғана
екендігін ишаралайды.
Сонымен «Күні-түні ойымда бір-ақ

Тәңірі...» өлшемінен біз Алла мен
Адамның бірігіп кеткен тұтас болмы-
сын көреміз. Енді бұл болмысты өзара
еш бөліп қарауға мүлде келмейтінін
ұғамыз.
Әңгіменің аңдатпасы ретінде жазы-

лып отырған бұл мәселенің түйіні
төменде барынша тарқатылатын
болады.
Сәл сабыр сақтап, бейіл қойя

білсеңіз болғаны құрметті оқырман
қауым.

II
Сонымен жалғыздық феномені,

оның негізгі мағынасы қандай? Әңгіме
әлхамы да осы болайын деп отыр ғой.
Осы жерде философия мен теология
әдіснамасын алға салып, сәл шыған-
дап сөз шығару да керек болып тұр-
ғаны. Ендеше бұған дейінгі бар жиған-
тергенімізді осы жердегі ой талқысына
салсақ па дейміз. Әрине, әнтек басқан
жері, кеткен кемшілігі болса кешірім
сұраймыз.
Біздің ойымызша, Құдайдың таным-

дық болмысы бір (1) цифрында емес,
керісінше жалғыздық феноменінде
тұр.
Қайталап айтамыз, бір (1) мен

жалғыздың парқы қашан да екі бөлек.
Абайлап байқасаңыз, жалғыздық
цифрдан гөрі болмысқа, нақтырақ
айтсақ мазмұнға көбірек жақын. Бұл
жердегі бір цифры Құдайдың сандық
сипаты болса, жалғыздық оның негізгі
мәні. Осыған қарап бұларды өзара
ұқсамайтын екі бөлек философиялық
категориялар деп бөлсек те болады.
Мейлі, бүгінгі қазақ топырағында

қоғадай қаулаған деструктивті діни
топтар, мың жерден Құдай бір
(таухид) деп безек қаққанмен қазақ-
тың негізгі темірқазық түсінігі сопылық
ілімінде жатыр. Құран сөзін құр
жаттаған жадағай насихатшы (молла-
лар) мен Алланың хикметін танушы-
ның парқы жер мен көктей. Иррацио-
нализм кеңістігі сопылықтың негізгі
тағаны, ал Жаратушы жалғыздығы-
ның мағынасы мен мазмұны оның
басты сыры. Бұл жердегі сопылық
таным цифрға емес, керісінше маз-
мұнға ынтық. Көбіне адамның рацио-
налды (суық ақылы) зат пен мәтіннің
тек сандық сипаттағы нақтылығына
ғана жүгінсе, жүрек сол мәтіннің
аутенттілігіне иланады. Бұл манифест
Шәкәрім трактовкасында «Бас көзімен
қарама, жүрегіңнің аш көзін» болып
келсе, Абайда «Тіл жүректің айтқа-
нына көнсе жалған шықпайды» болып
күрделеніп кете береді. Егер жүрекке
жүгінсек, мәселенің бәрі сенімде
ғана. Сенсең ғана кез келген
ғажайыптың ішкі құпиясына ендей
аласың. Ал сенбейді екенсің, еште-
ңені де пайымдай алмайсың деп
бірден кесіп айтуға болады. Әрине,
жүректің өзіне ғана мәлім «көретін» әм
«сезетін» мұндай хикметін затшыл-

дық (матерализм) әмәнда мойын-
дамақ емес.
Әл-Фараби өзінің «Ғылымдардың

шығуы» туралы трактатында субс-
танция мен акциденция ұғымы
турасында айтады. «Субстанция – зат
болса, акциденция – қасиет. Біз
акциденцияларды тек сезім арқылы
ғана танимыз» дейді данышпанның өзі
ағынан жарылып. Әл-Фарабидің бұл
жердегі қолданып отырған «сезім»
ұғымы иррационализм екендігі
шүбәсіз.
Мұны жазып отырғандағы бар

ниетіміз, жалғыздықты тануға жасал-
ған қадамның Жаратқанға жасалған
қадам екендігін оқырман қауымға аз
да болсын аңдатып өту ғана.

III
«Жалғыздық Құдайға ғана жарас-

қан» дейді бабатаным.
Абайдың «Бір құдайдан басқаның

бәрі өзгермек» өлшеміне салсақ, рас,
адамға идеалды дүние тек Жарату-
шының өзі ғана (Әрине, өзгермек,
оңбақ, жоғалмақ дүниеден қандай
идеалды дүние бола қойсын).
Адамның Аллаға деген махаббаты

мен ынтықтығының мағынасы да
осыдан шығады емес пе. Идеалға
«еліктеу» мен «ұқсау» – адамның
негізгі мұраты. Дәлірек айтсақ,
адамның Аллаға «ұқсау» дәргейі де
осы ынтызарлықтан туындайды.
Бірден айтайын, бұл жол біздің төл
түсінігіміз бен негізгі жүлгеміз. Әрісі
Халлаж Мансұр, берісі Мәшһүр-
Жүсіптерге дейін жалғасқан Алланы
тану жолының негізгі тағаны да осы
болатын.
Мұның басты мәні не десеңіз, адам

Жаратқанның Сабырын тану арқылы
«сабырлы», Ілімін тану арқылы
«білімді», Рахымын тану арқылы
«рахымды», Мейірімін тану арқылы
«мейірімді» болмақ. Мінеки, адамның
Аллаға «ұқсау» ұғымының негізгі
мұраты да осыдан шығады. Тарихтан
белгілі, Иассауидің рухани ұстазы
Халлаж Мансұрдың рухани хәл
биігінде әнә-л-Хақ (Мен Хақпын) деп
айтқандығы естеріңізде болар. Ал,
Мағжанның «Өзім – Тәңір табына-
мын өзіме, Сөзім – құран, бағына-
мын сөзіме» деп айтуының сырын
да осы өлшем өресінен іздеген
дұрыс. Өкінішке қарай, кешегі
қызыл жүйе адам рухындағы осы
бір «МЕН» ұғымын толығымен
тұншықтырып, болмысты «біз»
деген ұжымдық (дұрысы тобыр-
лық) өлшемге өткізіп жіберді.
Сөйтіп, «МЕН» ұғымы саналы түрде
екінші орынға жылыстады.
Әйгілі француз ойшылы Жиль

Делездің: «Теологияны антрополо-
гияға ауыстырғанда ғана адам туралы
асықпай, аптықпай отырып сөйлесуге
болады» пайымының айтпағы да дәл
осы болатын. Әрине, жоғарыда сөз
еткен Халлаждың жетілген «МЕНІН»
тобырлық таным өз бойларына
тоғытып еш қабылдай алған жоқ,
керісінше оны қанға бөктіріп
дегендеріне жетті. Сөйтіп қашанда
жоғары тұруға тиіс «МЕН» (эго)
шариғат пен қағидат табанында
қалды.
Мұны баса салмақ салып айтып

отырғанымыз, адамның «МЕНІ» анық-
талмайынша Алланың да мәні шық-
пайды.
Мінеки, осы танымның орнықпау

кесірінен мешіт пен шіркеудің фор-
мальді, ащырақ айтқанда «қуыршақ»
құдайлары пайда болды. Әрине одан
бері қаншама жылдар сусып, дәуірлер
ауысса да қожа-моллалардың осы бір
төбедегі түсінікті бүгін де бәлендей
хош көре қоюы екіталай. Неге дейсіз
ғой? Біріншіден, бұл танымды
төрге оздырар болса, онда олар-
дың дені жеп отырған нанынан
айырылады. Дұрысы, тобырдың
ақылсыздығынан күн көріп отыр-
ған үлкен «бизнесі» толығымен
күйреп тынады. Екіншіден, оларға
ақиқаттан гөрі мешіт пен шіркеуді
садақа жәшігі ретінде сақтап отыру
әлдеқайда тиімді.
Бұл арада мына бір екі айырық

пікірдің де арасын ашалап алғанымыз
дұрыс. Бірден айта кетейік, біз айтып
отырған «құдайға айналу» (абзалы
құдайшылық) ұғымының перғауындық
я сталиндік құдайлық менге еш
қатысы жоқ. Біз көп дүниені бер
жағынан ғана қайырып, келте пайым-
дап жатамыз ғой. Айталық, о бастағы
пайғамбарлық идеяның төл мәнін де
көбіне дін төңірегінен іздеп түсіндір-
гіміз келеді. Негізінде пайғамбар-
лықты жетілген жан (толық адам) мен
әділет жолында күрескен демократтар
десек те болады (Есіңізге Мұса мен
перғауының екеуара ұзақ теке-
тіресін түсіріңіз).
Абзалы, пайғамбарлық мазмұн,

азаматтық әм зайырлы қоғам идея-
сының тым ілкі бастауы болса, ал,
перғауындық пиғыл соған кедергі

жасаушы, бүгінгі тілмен айтар болсақ
автократ ұғымының архаикалық
баламасы ғой.
Өкініштісі сол, осындай озбыр

пиғылды көп көргендігімізден және көп
жапа шеккенімізден шығар, бізге ШЫН
ҚҰДАЙДЫҢ образы көбіне визуалды
перғауындар бейнесінің негізінде
қалыптасқан. Себебі ұзақ әрі үреймен
басқарылған билік табиғаты, көбіне
«ұлы Жаратушының» бір сипатына
ұласып кетіп отырады.
Әйгілі Ежи Лец айтпақшы «Ерге-

жейлер елінде ел басшысына тек
үлкейткіштер (лупа) арқылы ғана
қарауға рұхсат етіледі».
Бұған мысал әрине, шаш-етектен

ғой. Осыған қарап отырып-ақ әрісі
перғауындардан берісі сұм патшалар-
дан көз ашпаған жәмиғаттың осы бір
жандардың басқару пәлсапасын ШЫН
ЖАРАТУШЫ мазмұнына еш негізсіз
теліп алғандығын байқайсыз.

«Патша – Құдайдың жердегі
көлеңкесі» деген секілді қолдан
жасалған құбыжық өтіріктер бар
болғаны автократтардың арман-
мұраттары ғана. Бір-ақ мысал. Эдуард
Уайд Сайд өзінің «Ориентализм»
кітабында мынадай бір тосын деректі
келтіреді: «...Мысырды толықтай
бағындыру үшін әскерінің тым аз
екендігін түсінген Наполеон жергілікті
муфтилер мен имамдарға аса мол
тарту-таралғы үлестіру арқылы
Құранды өз мүддесіне қарай түсін-
діруді бұйырды. Өз кезегінде бұл әре-
кет ерекше нәтижесін берді», – дейді.
Көрдіңіз бе, қолдан құдай жасау

технологиясының қандай оп-оңай-ақ
екендігін. «Бұйрығын орындамасаң
болды, быт-шытыңды шығаратын, ал
керісінше құлдық ұрсаң болғаны
барынша жарылқайды» дейтін кәдімгі
пендеуи (саудагер) түсінігіміздің
тағаны қайда жатқандығын енді өзіңіз
бағамдай беріңіз.
Шындап келсек, мұның бәрі әлгі

Шәкәрім данышпан айтатын ШЫН
ҚҰДАЙҒА ешқандай да қатысы жоқ.
Осыдан-ақ бізге көбіне құлдық

ұғымының қайдан келгендігін, ол бар
болғаны жердегі жебір патшалардың
жанымызға еккен үрейі мен қорқы-
нышы екендігін түсіну аса қиын емес
тәрізді. Содан барып үндемеу мен
көндігу біздің ең басты бастионымызға
айналып отыр.
Ендеше ШЫН ҚҰДАЙДЫҢ мазмұ-

ны не болды десеңіз, ол – СҮЙІС-
ПЕНШІЛІК ПЕН МАХАББАТ дейміз.
Рас, үрей мен қорқыныш тұрған кеуде
де нендей мейірімді құдай орныға
қойсын...

IV
Жаратқанның шын құпиясы – оның

жалғыздығы. Жалғыздықты түсіну
арқылы адамзат баласы оның таным-
дық болмысына тереңдеп ендей
алады. Бірақ біздің ең қорқатын, ең
қашатын дүниеміз де осы ғой.
Жалғыздықтың жауы не десеңіз ол
коллективтік (ұжымдық) сана дер
едік. Оның мия тамырындай бытыс-
қан, тек өзіне ғана тән ойын шарттары
бар. Әрине, ойын қыза түсу үшін
фанаттар қарасы көп болуы керек қой.
Алыс-беріс, көлгірсу, көңілтабу секілді
толып жатқан саудагерлік есептен
тұратын бұл ойын ережесінен екінің
бірі кіндік үзіп кете алмайды. Бейнебір
ұшы-қиыры жоқ қарақұрдым дерсіз.
Жалғыздық – айтқанға ғана тым

оңай-ақ нәрсе. Оның кермегі ащы,
мехнаты мол. Біздің Абайға антро-
пологиямыз ғана ұқсағанмен ақыл-
ойымыздың еш ұқсамайтыны да
осыдан болса керек-ті.
Жалғыздықтың коллективтік қағи-

даларға мүлде томпақ келетін морал-
дық өртіне жаныңыз сірі болса шыны-
мен-ақ шыдап көріңіз. Әгәрәки, бұл
«екінің бірі, егіздің сыңары» өте
алатындай соншалықты бір жеңіл
өлшем болса, онда кім арзан атақ-
тарға күйлеп, кім тобырды өз кәдесіне
жарату үшін өтірік «қайраткер»
болады.
Әрине, ертеңгі шындықтар мен

ақиқаттар турасында ештеңе айта
алмаймын. Бірақ, бүгінгі қылмыстар
ар мен ұяттың, Абай мен Алаштың
атын жабылу арқылы жасалып
жатқандығын ашық айтқым келеді.
Қайыра айтуға мәжбүрміз, тобыр-

дың басты жауы жалғыздық пен
индвидуализм идеясы. Себебі олар
автономды ой ойлаудан өлердей
қорқады. Олар қаумана көзіндегі
шелді сылып тастауға емес, керісінше

оны одан әрмен үстей түсуге барынша
әрекет жасайды. Сондықтан шығар
көбіне топталып алып шибөрі пәлса-
пасымен өмір сүреді. Қолдарынан
келетін бар «өнерлерінің» сиқы болса
мынау. Шаты айырылып кеткенше
шенге жүгіру... Қай жерде жылы-
жұмсақ болса, сол жерден табыла
қалу... Торқалы той өткізіп өзін мақ-
тату... Бас оздырған жалғызды көре
қалса, қасақана елемеуге, дараланып
бара жатса, қайыра бас көтере
алмастай етіп турап тастауға тыры-
сады (Байқайсыз ба, жағымпаз-
дықпен жан бағатындар көбіне
қолынан өнер келмейтін қортықтар
мен бейшаралар екендігін).
Кемеңгердің ең үлкен мұғжизасы не

дейтін болсақ, ол өз маңдайындағы
«жазуды» өзі оқи алатыны дер едік.
Адамға дарын мен қабілет қаншалық-
ты молынан пішілсе, оның кермегі де
соған пар берілетіні тағы да мәлім ғой.
Таласбек Әсемқұловтың «Талтүс»
романындағы өз прототипі Әжігерейге
қарата айтылатын «...Өнерді сор ғана
көтереді деген. ...Әжігерей, сенің
сорың қалың, өйткені өнерің биік»
дейтіні де осы лепес қой. Осы биіктік
пен өре қаламгердің аз ғұмырында
өзінің шын «сорына» айналды десек
те болатындай.

...Көзіме жас бер, жылайын
Шыдам бер, қайрат қылайын.
Жаралы болған жүрекке
Дауа бер, жамап сынайын.
Өзіңіз ойланып көріңізші, сау адам

басына осындай «сорды» тілей ме
енді? Біздей жұмыр басты пенденің
тілегі мен дұғасы бұған мүлде
керісінше ғой. Бұл сонда қалай
болғаны? Не десеңіз де бұл тілектің
қалыпты адамның қалауынан мың
мәрте биік тұрғандығы мәлім (Мұндай
тылсымды түсіндіріп беруге біздің де
енді еш өреміз жетпейді).
Сөз бен ойдың заттанатынын

ескерсек, Абайдың аталған тілегі
айнымай алдынан шықты. Мүмкін,
тәләйі дерміз... Бір нәрсе ешқандай да
дау туғызбайды. Бұл тағдыры мен
кермегі кем туындының тұзы жоқ
тағамдай тек су татып тұратыны ғана.
Рас, жалғыздың бағамдайтын

шындығы бөтен. Адамзаттың небір
ғажайыптары мен жауһар туынды-
ларын осы жалғыздар ғана жасады
ғой. Шыбын жаны қурайдай уілдеген
Махамбет «Өтемістен туған он едік,
онымыз атқа мінгенде жер қайысқан
қол едік» десе, Абай «Атадан алтау,
анадан төртеу, жалғыздық көрер
жерім жоқ» деп өздерін алдарқатып
сөйледі. Шындап келгенде бұлар
жападан жалғыз-тұғын. Жалғыздық
кермегіне шыңдалып рухани жетілім
жолына түскен осы жандар келе-келе
кемелденіп, жасампаз сана өкіліне
айналып кетті. Сөйтіп өздері сүйген
идеалды ұлы Жаратушы секілді
ғажайып туындылар «жасаушы»
сыпатқа көтерілді.
Рухани жалғыздық – Жаратушы

болмысымен қауышудың негізгі
тағаны. СЕБЕБІ, ҚҰДАЙДЫҢ БОЛ-
МЫСЫН «ҚҰДАЙҒА» АЙНАЛҒАН
АДАМ ҒАНА ЕТЕНЕ ТҮСІНЕ АЛАДЫ.
Ендеше, адамның жалғыздықтан

қашуын Жаратқаннан қашуы деп те
пайым жасауға болады. Әрине,
Абайдың Масғұт поэмасындағы
«жынды су» ұғымы жалғыздыққа
қарсы коллективтік сананың лаңы ғой.
Абайдың соры да сол суды қотарып
ішпегендігінде болып отыр ғой.
Біздің «жалғыздығымыз» турасын-

да бірдеңе болжау қиын, бірақ Абай-
дың жалғыздығында Алланың болмы-
сы мен мазмұны бар.
Абайдың жалғыздығында тұтас

адамзат өркениеті мен азат фило-
софия суаты бар. Содан шығар Абай-
ды меңгерген адамға материалдық
кедейлік пен рухани құлдық атаулы
еш жүрмейді. Ең еркін адам
пәлсапасы да Абай еңбегінде алаулап
тұр. Алаш сол «рухани құлдықты» құп
көрмейтін азат философия қайна-
рынан түлеп ұшты десек еш асылық
айтқандығымыз емес.
Міне, біздің де алдымызда қос

бұрымдай өріліп екі сүрлеу жатыр.
Біріншісі – кермегі көп, мехнаты мол
сүрлеу болса, екіншісі – дырду мен
қызықтың қайнаған мекені. Бейне бір
бұл жолдарды өмірдің өз уақыт
белдеуінде орналасқан фәнидің өз
«жұмағы» мен «тозағы» дерсің...

Ықылас Ожайұлы.

ЖАЛҒЫЗДЫҚ ПӘЛСАПАСЫ

Абай атасынан кемеңгер болып
жаратылып, анасынан дана, еліне
пана, өз заманында асқақ ойлы
ғұлама, қазақ үшін дертті болған,
кеудесі қайғы мен қасіретке толы
қазақ тарихындағы ең ірі трагедиялық
қайталанбас тұлға. Алаштың алып
темірқазығына айналған тұғырлы
тұлғаның рухани келбеті бүгінде тұтас
ұлт болмысын айшықтап тұр. Абайды
жаңа ғасыр  биігінде тану - рухани
жаңғырудың басты һәм маңызды тірегі
болары ақиқат. Әр  ұлттың өмірінде
сол ұлттың кешегісін бүгінге  байла-
ныстырып, бүгінгі күнін ертеңге
жалғайтын, әр ұрпақты рухани бай-
лықпен сусындап, үлгі тұтатын, біріне
бірін рухани ұштастыратын тұлғалар
болады. Орыстар Пушкинмен мақта-
нып Евгений Онегин шығармасын
әдеби мұрасының жауһары санаса,
қазақ елі әлем таныған  Ұлы Абайы-
мен мақтанып «Абай жолы» шығар-
масын жарыса оқиды. Сөздің қадірі
мен қасиетінің парқына бара алған
адам «Ұлы» деген сөздің өзін кез
келген қазақ иемндене алмайтынын
жақсы біледі. Ал осы «Ұлы» сөзі
Абайдың атына жалғануы қазақтар
үшін үлкен бір ғанибет. Ұлтының Ұлы
Абайы ұрпақтың, елдің данасы екені
әмбеге аян.
Абай атамыз «Өлең шіркін - өсекші,

жұртқа жаяр, Сырымды тоқтатайын
айта бермей»,-деп нағыз адам
мұратын қалыптастырып қана қойған
жоқ, сонымен бірге ол мақсатқа
жетудің шынайы жолын көрсетіп

берді. Абай шығармашылығындағы
сондай-ақ адам бойындағы қайырым-
дылық, қанағат секілді адамның
қалыптасуына себепші иманды
қасиеттерді талдап ұрпаққа жол
көрсетті. «Қайырымдылық», «қара-
пайымдылық» секілді ұғымдарды
тұлғаны қалыптастыратын басты
белгі деп қарастырған. Нағыз адамды
білімділік, ақылдылық, біліктілік,
ғылымсүйгіштік қасиеттер анықтайды
деп тұжырымдайды. Дана ақынның
пайымынша, адамшылықтың мұра-
тына жетудің негізгі құралы - шығар-
машылық ойлау. Абайдың айтуынша,
ой кісіге табиғат құбылыстардан ғана
емес, адам өмірін талдау, қорыту,
салыстыру үшін берілген. Нағыз адам
мұратына жетудің екінші шартын Абай
еңбек, қызмет деп есептейді. Ақын
еңбек туралы да жаңа сөз айта алды.
Ол қазақ қоғамында еңбек туралы
жаңа түсінік қалыптастырды. Абайдың
айтуынша, еңбек - жай ғана қызмет
емес, адам болмысының айнасы.
Еңбектің өмір сүру құралы екендігін
баршаға насихаттайды. Ғылымды
игеру, тану, білімді болу - табан ақы
маңдай тердің, еңбектің мәні.
Сондықтан ақын еңбек пен мақсатты
өлеңдерінде асқақтата жырлады.
Ендеше Абай армандаған жан-жақты
өркенетті қоғам құруға  ұмтылумыз
керек. Абайша сүйіп, Абайша күйетін
уақыт жетті!

Венера АСҚАРҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.

АБАЙДЫҢ ЕСІМ-СОЙЫ ҒАНА АБАЙ ДЕМЕСЕҢІЗ, ОЛ РУХ ПЕН
НАМЫС, ХАЛ МЕН БОЛМЫСТЫҢ ІШКІ МАЗМҰНЫ ҒОЙ.
АНТҰРҒАНЫМЫЗ СОЛ, БІЗ ОНЫ ТЕК «АҚЫН» ҒАНА ДЕП ЕСЕПТЕЙТІН
ЕРГЕЖЕЙЛІКТІҢ ЕҢ ТӨРІНДЕ ОТЫРМЫЗ. МӘЙМӨҢКЕЛЕМЕЙ ӨЗ
ПІКІРІМДІ БІРДЕН БІЛДІРЕЙІН. ДІН МҰСЫЛМАННЫҢ КӨҢІЛІ МЕН
КӨЗҚАРАСЫНА ҚАРСЫ КЕЛСЕМ, ҮШБУ КЕШІРІМ СҰРАЙМЫН.

бүгін таңда,
Ол тұрмас бастан жыға қисайғанда.
Мұнан менің қай жерім аяулы деп,
Бірге тұрып қалады кім майданда?
Ендігі жұрттың сөзі – ұрлық-қарлық,
Саналы жан көрмедім сөзді

ұғарлық.
Осы күнде, осы елде дәнеме жоқ
Мейір қанып, мәз болып қуанарлық.
Байлар да мал қызығын

біле алмай жүр,
Жаз жіберіп, күз атын

міне алмай жүр.
Сабылтып, күнде ұрлатып,

із жоғалтып,
Ызаменен ыржиып күле алмай жүр.
Саудагер тыныштық сауда

қыла алмай жүр,
Қолдан беріп, қор болып,

ала алмай жүр.
Ел аулақта күш айтқан,

топта танған,
Арсыз жұрттан көңілі

тына алмай жүр.

Естілер де ісіне қуанбай жүр,
«Ел азды» деп надандар

мұңаймай жүр.
Ала жылан, аш бақа күпілдектер,
Кісі екен деп ұлықтан ұялмай жүр.

Бектікте біреу бекіп тұра алмай жүр,
О дағы ұры-қарды тыя алмай жүр.
Қарсылық күнде қылған телі-тентек,
Жаза тартып ешбірі сұралмай жүр.

Қарындас қара жерге
тыға алмай жүр,

Бірінің бірі сөзін құп алмай жүр.
Құда-тамыр, дос-жаран,

қатын-алаң
Олар да бір қалыпты

бола алмай жүр.

Бір күшті көп тентекті
жыға алмай жүр,

Іште жалын дерт болып,
шыға алмай жүр.

Арақ ішкен, мас болған
жұрттың бәрі,

Не пайда, не залалды
біле алмай жүр.

Жетілтіп жаз жайлауға
қона алмай жүр,

Күз күзеу де жанжалсыз
бола алмай жүр.

Қыс қыстауың – қып-қызыл ол
бір пәле,

Оралып ешбір шаруа оңалмай жүр.

Жасы кіші үлкеннен ұялмай жүр,
Сұрамсақтар нәпсісін тыя

алмай жүр.
Сәлем – борыш, сөз – қулық

болғаннан соң,
Қандай жан сырттан сөз боп,

сыналмай жүр?

АБАЙ ӘЛЕМІ -
ҚАЗАҚ ӘЛЕМІ

Ішім өлген, сыртым сау

Ішім өлген, сыртым сау,
Көрінгенге деймін-ау:
Бүгінгі дос - ертең жау,
Мен не қылдым, япырмау?!
Өз үйінде өзендей,
Күркірейді, айтса дау.
Кісі алдында кірбеңдеп,
Шабан, шардақ және шау.
Мұндай ма едің ана күн,
Мұның қалай, батыр-ау?
Үш күн арқаң босаса,
Бола қалдың бас асау.
Жан қысылса, жайтаңдап,
Жанды еріткен жайдары-ау.
Жан жай тапса, сен неге
Жат мінезсің жабырқау?
Ұрлық пенен қулыққа,
Байлағанда, кестің бау.
Берерменде бесеусің,
Аларманда және алтау.
Топ болғанда көрерсің
Түрлі дауды жүз тарау.
Аяғында сендейлер,
Көрмей жүр ме қанталау?
Қайтып келер есікті,
Қатты серіппе, жарқын-ау!
Жетілсең де, жетсең де,
Керек күні бір бар-ау.

Байлар жүр жиған
малын қорғалатып,

Өз жүзін, онын беріп, алар сатып,
Онын алып, тоқсаннан дәме қылып,
Бұл жұртты қойған жоқ па

құдай атып?
Барып келсе Ертістің суын татып,
Беріп келсе бір арыз бұтып-шатып,
Елді алып, Еділді алып есіреді,
Ісіп-кеуіп, қабарып келе жатып.
Әрі-бері айналса аты арықтап,
Шығынға белшесінен әбден батып.
Сұм-сұрқия, қу, білгіш атанбаққа
Құдай құмар қылыпты қалжыратып.
Қорғаласа, қорықты деп

қоймаған соң,
Шаптырады қалаға бай да аңдытып.
Күшті жықпақ, бай жеңбек әуел

бастан,
Қолға түсер сілесі әбден қатып.
Жаны аяулы жақсыға қосамын деп,
Әркім бір ит сақтап жүр ырылдатып.
Көңілім қайтты достан да,

дұшпаннан да

Көңілім қайтты
достан да, дұшпаннан да,

Байлар жүр жиған
малын қорғалатып

10 ТАМЫЗ - ҰЛЫ АБАЙ КҮНІ. БҮГІН ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛЫ АҚЫНЫНЫҢ
ТУҒАНЫНА 172 ЖЫЛ ТОЛДЫ. ЖАЛПЫ АБАЙДЫҢ ҚАЙ КҮНІ ДҮНИЕГЕ
КЕЛГЕНІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҚОҒАМ АРАСЫНДА САН ТҮРЛІ ПІКІРЛЕР
КӨП. БҰЛ  КҮНДІ НАҚТЫ БЕЛГІЛЕУДЕ  АБАЙТАНУШЫЛАР ДА БІР
МӘМІЛЕГЕ КЕЛЕ АЛҒАН ЖОҚ. БІРІ ҰЛЫ АҚЫНДЫ 10 ТАМЫЗДА
ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕН ДЕСЕ, ЕНДІ БІРІ 23 ТАМЫЗДА ТУҒАН ДЕГЕН ПІКІР
АЙТАДЫ. ДЕГЕНМЕН АБАЙ АҚЫН ЕСКІ ЖЫЛ ҚАЙЫРУ БОЙЫНША 10
ТАМЫЗДА ТУҒАН. АЛ 1917 ЖЫЛДАН БАСТАП, БҰЛ 23 ТАМЫЗҒА
СӘЙКЕС КЕЛЕДІ ЕКЕН. БҰДАН БӨЛЕК ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ТУҒАН
КҮНІНЕ ҚАТЫСТЫ КЕЙІНГІ КЕЗДЕРІ ҚАРАМА-ҚАЙШЫ ПІКІРЛЕР ӨТЕ
КӨП. ХӘКІМ АБАЙДЫҢ 100 ЖЫЛДЫҚ, 125 ЖЫЛДЫҚ, 150 ЖЫЛДЫҚ
МЕРЕЙТОЙЛАРЫ 10 ТАМЫЗДА ТОЙЛАНҒАН. СОНДЫҚТАН ДА ДАРА
ТҰЛҒАНЫҢ ТУҒАН КҮНІ ЕЛІМІЗДІҢ МЕРЕКЕЛЕР ТІЗІМІНІҢ ҚАТАРЫНА
10 ТАМЫЗ БОЛЫП ЕНГІЗІЛДІ. ҚАЗАҚСТАН ҮКІМЕТІ БИЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҢ
10 ТАМЫЗЫН АБАЙ КҮНІ ЕТІП БЕЛГІЛІП ҚАУЛЫ  ҚАБЫЛДАҒАН
БОЛАТЫН. АТАЛМЫШ МЕРЕКЕНІҢ КҮНТІЗБЕГЕ ЕНГІЗІЛГЕНІНЕ ҚАЗАҚ
ЕЛІ ДӘН РИЗА.
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Шаруашылығын алғашында мал
бағумен бастаған ол, шаруашылық
жеріне қосымша бау-бақша салды.
Шағын жерден мол өнім алған Темір-
бек Жауынбайұлы қара жұмыстан
қашпай, қара жерден нәпаха табуға
болатынын байқады. Десе де, топы-
рақты күтіп-баптап, несібесін қара
жерден теру Темірбектің ұзақ
жылдардан айналысып келе жатқан
кәсібі емес. Алайда бес жылдан бері
осы салаға машықтанған ол биыл 7
гектар жерге қарбыз, қауын, қияр,
қызанақ, картоп сынды бау-бақша
дақылдарын еккен. Өнімдерінің
шығымы асып-тасып жатпағанымен
түсімі жаман емес. «Бұрын қарбыз-
дың түсімі жақсы болатын. Бір
қарбыздың 22 килограммға дейін
тартқан кездері болды. Биыл күннің
ыстығы мен өзен суының азайып,
ашып кетуі де кері әсерін тигізіп
отыр. Бірақ бір қуанарлығы қияр

Ертелі-кеш бітпейтін ауыл тір-
шілігін көріп өстім. Ондағы туыстар,
ағаларым мен жеңгелерім, қариялар
мен ақ жаулықты аналар, бірге
өскен құрбыларым көз алдымнан бір
сәт кеткен емес. Бүгін, міне, бір кезде
ауылдың көркі болған, қыз-
жігіттермен еңбек майданында бірге
жүріп, біте қайнасқан мен, 65-ке
толған шағымда сағынышпен ойша
ауылға қайта оралып отырмын.
Сонау бір 1979 жылдары совхоз

директоры Сәрсенғали Балапашев
ағаның қарамағында комсомол
жетекшісі болған сәттерімнен есте-
лік жазам деп ойламаппын...
Бәрі де аяқ астынан болды. Бей-

таныс нөмірден өзін: «Ақтөбе-
денмін. Журналист Іңкәр Сабыр-
қызы деп білерсіз. Сіз 1995 жылы
«Ақтөбе» газетіне «Айтылмаған
аманат» деген Жекенді совхозының
директоры Сәрсенғали Балапашев
туралы мақала жазған екенсіз. Биыл
сол кісінің қайтыс болғанына 25 жыл
толып отыр. Соған байланысты
бірге жұмыс істеген болсаңыз,
естелік жазсаңыз қалай болады?» -
деді өтініш білдіргендей.
Бұл мен үшін тосынсый болды.

Алланың Сәрсенғали аға сияқты
асыл ағаны еске түсіруге мүмкіндік
жасағанына шын жүрегімнен қуан-
дым.
Сәрсенғали Балапашев аға біздің

Жекендіге 1979 жылы совхоз дирек-
торы болып келді. Мен ол кезде
комсомол жетекшісі болып қызмет
ететінмін. Өкінішке қарай, мен бір
жыл ғана қызметтес болдым да
тұрмысқа шығып кеттім. Әрине,
маған жұмбақ, мен білмейтін жақсы
қасиеттері толып жатқан болар.
Бірақ осы қызметтес болған аз
уақыттың ішінде Сәрсенғали ағаның
асыл қасиеттерін көріп те, түйсініп
те, үлгі алып та үлгердім.
Бірде патша Анушируан өзінің

ақылды уәзірінен «Дана деп кімді
айтамыз?» дегенінде: – Өзін басқа-
лардан кішік, қарапайым ұстаған
кісіні,- деп жауап беріпті. Бұл орайда
қадірлі Пайғамбарымыз да: «Сен

қайырымдылығыңнан айырылсаң,
бәрінен айырылғаның» - деген екен.
Сәрсенғали ағаның бойындағы ең

абзал қасиет – қарапайым-
дылығымен қоса қайырымдылығы
мен мейірімділігі. Өте жайлы кісі
болатын. Еш уақытта түтігіп, ашу-
ланып, айқай салып жатпайтын. Сөзі
мен ісінде алшақтық жоқ, ұстам-
дылығы, төзімділігі мол, мінезге бай
адам еді. Кей істерінің шешімін таба
алмай отырған кездерінде темекіні
үсті-үстіне тартып, ұзақ ойланып
отыратын. Темекі тартысы ма, әлде
мұрты ма, әлде бір ұқсастығы бар
ма, құрдастарының сыртынан
қойған «Сталин» деген лақап аты
болатын. Әрине, ішкі жан-дүниесі
Сталинге мүлдем ұқсамайтын.
Ер үстінде ұйықтамасаң,
Атқа мініп нең бар?
Халық қамын ойламасаң,
Датқа болып нең бар?- деген екен

Саттар Ерубаев 23 жасында. Иә,
Сәрсенғали аға мүлдем демалуды
білмейтін. Үнемі шопандардың
жағдайын біліп, егіншілермен
сұхбаттасып, ауыл тірлігіне көңіл
аударып, үнемі ат үстінде жүретін.
Біздің ауыл бұйра-бұйра құмы бар

құмайтты жер. Ауылдың көркі –
талы, тамырын жайған ағашы емес
пе? Сол құмды ауылдың кіреберіс
шетін орман қылған да осы Сәрсен-
ғали аға. «Артыңда мал қалғанша,
тал қалсын» - деген осы! Ұзақ
жылдар күзетшісі Есен ата болған-
дықтан бұл күнде «Есенталы»
атанып кеткенімен, сол талдарды
Сәрсенғали аға өз қолымен ектіріп
еді. Қазір ауыл сол тоғайымен
көрікті. «Тәрбиелі адамдар адамның
жеке басын ардақтай біледі.
Сондықтан да ол әр уақытта
мейірімді, жайдары, сыпайы келеді»
деген А.П.Чехов.

1995 жылы мен қырыққа толдым.
Анамды тойға шақырғаныммен,
келе қояды деп үміттенген жоқпын.
Ол кез елдің бәріне белгілі, бензин
жоқ, еңбекақы уақытылы төлен-
бейді, халық күйзеліске түскен,
құрттап кеткен ұнды илеп, талғажау
жасаған, не нәрсе де тапшы жылдар
болды. Ол жылды еш уақытта ұмыта
алмаймын.
Есік алдына келіп тоқтап жатқан

үлкен «Зил» машинасынан түсіп
жатқан марқұм Жәмила апам мен
анамды көргенімде, қуаныштан ба,
күтпегендіктен бе, отыра кетіп
жылағанымды білемін.
Сол жылы анам ауырып жүр екен.

Соңғы сапары екенін сезді ме екен,
«Зил» машинасына менің еншім деп
бұзаулы сиыр, қашар, сауын ешкіге
дейін әкеліпті. Әрине, ішінде Аман-
жол жездем мен Жәмила апамның
да тойға шашуы бар.
Иә, айтпағым, алдына көмек сұрай

барған анамның меселін қайтармай,
сонау Орал облысының Ақжайық
ауданына үлкен бір машинаны беру
– ерлік демей көріңіз! Анам айтпақ-
шы, «мұндай жақсылықты туған
балаң да жасай алмайды» - деп.
Бүкіл өмірін қиындықпен өткізген
жалғызілікті ананың өтінішін жерге
тастамай, елдегі қиын жағдайға
қарамай, осындай жақсылық жаса-
ған адамды халқы қалай ұлық

көтермесін?
Адамның бағасын өзі емес,

өзгелер қояды. Сол анам ағаға
алғысын жеткізе алмай, маған
аманаттап өмірден өтіп кетті. Әтте-
ген-ай, сол аманатты, ананың ақ
алғысын жеткізіп үлгере алмадым.
Бар-жоғы бір-ақ күн кешіктім. Мен
анамды ауылға алып келген күннің
ертесіне Сәрсенғали аға қайтпас
сапарға аттанып кете барыпты.

...Қарасында болдым. Шығарып
салуға келген жер қайысқан халық.

- Наурыз күні келіп құттықтап,
көрісіп шығатын еді. Сәлемі түзу еді.
Халық қамын ойлайтын нағыз

азамат еді, - деп жоқтап жатты
қарттар мен үлкендер жағы. Шыны-
мен де ешбір директорға ұқсамай-
тын ерекше жан еді. Басқа совхоз-
дың басшыларының астында бір-бір
«Вольгадан» болса, Сәрсенғали
ағада ол да жоқ еді. Әдетте басқа-
ның үйінен табылмайтын нәрсе
директордың үйінде болатын. Қай-
тыс болғанда үйінде артық ештеңе
болмағанын халық әлі күнге дейін
таңғалып айтады.
Адалдығына, тазалығына өзім де

куә болғанмын. Бірде бір шопанның
шаруа жайын білуге бардық.
Кетерде: «Марқа сойғызбадыңыз,
мынау сіздің сыбағаңыз» деп шопан
бір қойды әкеліп, машинаның
артына салды. Марқұм Сәрсенғали
аға сабырмен: «Сенің мал басын
аман шығарғаның менің сенен
сыбаға жегенім» - деп қойды түсіртіп
тастады. Осы көріністер қанша жыл
өтсе де көз алдымнан кетпейді.
Қоғамдық өмірге араласқан сайын

шынайы өмірді көре бастайды
екенсің. Ары да, жаны да таза
Сәрсенғали ағадан аз уақыт болса
да алған өнегем көп болды. (Оның
бер жағында Сәрсенғали ағаға
ұқсамайтын жемқор басшылар
көбейіп кетті ғой).
Менің ұзатылу тойымда: «Ғазиза,

аз уақыт болса да қызметтес
болдық. Жастармен аз уақыт ішінде
көп жұмыс істедің. Көп көмегің
болды. Бақытты бол, айналайын!» -
деп маған ұлттық көйлекті тарту етті.
Сол көйлек менде әлі сақтаулы.
Сәрсенғали ағаның көзі.
Өмірден ерте өтсе де еңбегін

болашаққа мол сіңіріп кеткен жан
еді. Өзі көркейтіп кеткен ауылда бұл
күнде Сәрсенғали ағаның қолтаң-
басы көп.
Бәрін де қойшы, бәрі де

өтер тоқтаусыз,
Өмір ме, өмір, өспей де

өшпей жоқ-барсыз.
Кезегім келіп, кеткенде

қайтпас сапарға,
Хабарсыз, ізсіз қалмасам

екен жоқтаусыз,
- деп Мұқағали жырламақшы,

Сәрсенғали аға сияқты абзал да
ардақты жан жоқтаусыз қалмайды.
Артына өнегелі өмірін қалдырған
Сәрсенғали ағаны «Жақсының аты
өлмейді» дегендей, елі мәңгі жадын-
да сақтайды.

Ғазиза РАХМЕТҚЫЗЫ,
Батыс Қазақстан облысы,

Теректі ауданы,
Ақжайық ауылы.

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АРХИВІ - АУ-
ДАН ТӨРІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НЫСАН-
ДАРДЫҢ БІРІ. МҰНДА АУДАНЫ-
МЫЗҒА ҚАТЫСТЫ ҚҰНДЫ ҚҰЖАТ-
ТАР ҚОРЫ САҚТАЛАДЫ. “БІЗДЕРДІ
ДЕ ОЙЛАЙТЫН ЖАН БОЛСА ЕГЕР,
ШАҢ БАСҚАН АРХИВТЕРДЕН
ТАБЫЛАМЫЗ” - ДЕП МҰҚАҒАЛИ
АҚЫН ЖЫРЛАҒАНДАЙ, ӨТКЕНІ
ЖОҚ ЕЛ, ТАРИХЫ ЖОҚ ХАЛЫҚ
БОЛМАЙДЫ. ҚАЗАҚСТАН АРХИВ-
ТЕРІНІҢ МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫНЫҢ
ҚАЛЫПТАСУДАҒЫ РОЛІ ӨТЕ ЗОР.
ОЛАР ХАЛЫҚТЫҢ ҚҰЖАТТЫҚ
ЖАДЫН БІР ТАЛДАП ЖИНАП,
ӨСКЕЛЕҢ ҰРПАҚ ҮШІН САҚТАЙДЫ.
Архив халық үшін құрылды, соны-

мен қатар әр адам өз қажеттілігімен
архивтен көмек алу үшін келеді. Архив
қызметкерлері іс жүргізу сұрақтары
бойынша кеңес беріп, жеке және
заңды тұлғаларға архивте сақталған
қажаттар бойынша еңбек өтілін рас-
тауы, төлем ақы есептеуін, атауларын
өзгерту немесе ұйымның қайта ұйым-
дастыруы және тағы басқа сұрақ-
тарды “Архив анықтамаларын беру”
мемлекеттік қызмет көрсету арқылы
орындайды.
Қазақстан Республикасы Мәдениет

және спорт министрінің 2020 жылғы 29
мамырдағы №159 бұйрығының 1-
қосымшасына сәйкес бекітілген
“Архивтік анықтамалар,архивтік құ-
жаттардың көшірмелерін немесе
архивтік үзінділер беру” мемлекеттік
қызмет көрсету қағидасының екінші
тарауында мемлекеттік қызмет көрсе-
ту тәртібі бойынша жеке және заңды
тұлғаларға мемлекеттік көрсетілетін
қызметті берушінің кеңсесіне, “Аза-
маттарға арналған үкімет” мемле-
кеттік корпорациясы” коммерциялық
емес акционерлік қоғамына не “элек-
трондық үкімет” www.egov.kz веб-
порталы арқылы жүзеге асырылады.
Ойыл аудандық архиві 2020 жыл-

дың қантар-маусым айлары аралы-
ғында шет елдерден, облыстардан,
аудандардан келіп түскен 97 азамат-
тың өтініштеріне қызмет көрсетті.
Оның ішінде 74 өтініш қанағаттан-
дырылып, 23 өтінішке түсініктеме
анықтамасы берілді.

А.ОҢҒАРБАЕВА,
Ойыл ауданының мемлекеттік

архивінің архивисі.

жақсы шықты. Әзірге қызанақ-
тарым қызара қоймады. Қауын-
дарымды енді-енді шығарып, сатып
жатырмын», - дейді Темірбек
Жауынбайұлы. Иә, расында бау-
бақша өнімдерін күтіп-баптау үлкен
еңбекті талап етеді. Сондықтан өз
қаражатымен бау-бақша салып,
несібесін жерден теріп отырған жігіт
бүгінгі күнде екі адамды жұмыспен
қамтып отыр. Қазір пісіп жетілген
өнімдерін жинап, сатып жатыр. Оның
айтуынша, тұтынушылар жақтан
қарбыз бен қиярға сұраныс жоғары.
Бұл өнімдерді көп күттірместен сатып
әкетіп жатады. Себебі ешбір
қоспасыз күтіп бапталған таза өнімнің
дәмі де ерекше болатыны сөзсіз.
Қазіргі мезгілге сай жергілікті
тұтынушыларды сұранысқа ие
сапалы өніммен қамтып отыр.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ТЕМІРБЕКТІҢ ҚИЯРЫНА
СҰРАНЫС КӨП

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫМЕН АЙНАЛЫСАТЫН АУДАННЫҢ ШАРУА БАҚҚАН
АЗАМАТТАРЫ СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ БАҒБАНДЫҚ КӘСІПКЕ ДЕН ҚОЯ
БАСТАДЫ. БҰҒАН МЕМЛЕКЕТТІҢ ОСЫ САЛАНЫ ЖАН-ЖАҚТЫ ҚОЛДАУЫ
СЕБЕП БОЛЫП ОТЫР. ОЛАРДЫҢ ҚАТАРЫНДА «БОЛАШАҚ» ШАРУА
ҚОЖАЛЫҒЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ ТЕМІРБЕК ЖАУЫНБАЕВ ТА БАР.

АРХИВ МЕМЛЕКЕТ
ТАРИХЫН САҚТАУШЫ

ЖЕКЕНДІДЕ САЙРАП ЖАТЫР «ІЗДЕРІ»
«ҚЫЗ – ЖАТ ЖҰРТТЫҚ» ДЕГЕН,

ӨЗ БАҚЫТЫМ ҮШІН ЖАЛҒЫЗ
АНАМДЫ, КІНДІК ҚАНЫМ ТАМҒАН,
ӨЗІМ ҮШІН ЖЕРДІҢ ЖҰМАҒЫ,
ТУЫП-ӨСКЕН «САРБИЕ» АТАНЫП,
СОҢЫНАН ЖЕКЕНДІ СОВХОЗЫ
БОЛҒАН АУЫЛЫМДЫ БАТЫС
ҚАЗАҚСТАННЫҢ БІР БАЛАСЫНА
АЙЫРБАСТАП КЕТКЕНІМЕ ДЕ,
МІНЕ, 40 ЖЫЛ БОЛЫПТЫ.


