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Ақкемерге ауызсу
құбыры тартылды
Аймақ басшысы алдымен Сарал-

жын ауылдық округіне қарасты Ақ-
кемер ауылына барды. Мұнда облыс
әкімі «Өңірлерді дамыту» бағдар-
ламасы аясында жүзеге асырылған
орталықтандырылған ауызсу жүйесін
іске қосты. Облыс әкімінің қолдауы-
мен жүзеге асқан құны 259 миллион
теңгеге бағаланған жобаның арқа-
сында 80-ге жуық шаңырақ таза сумен
қамтылған. Мердігер мекеме —
«Теміржолсу Ақтөбе» ЖШС.

— Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы
бойынша облыста «Өңірлерді дамы-
ту» бағдарламасы іске асырылып
жатыр. Бүгінгі игі іс — мемлекет
тарапынан ел игілігі үшін жасалып
жатқан ізгі жұмыстардың бір пара-
сы. Ендігі мақсат — сапалы интер-
нет желісін орнату, ауылдың даму
әлеуетін сараптай отырып, газ
тарту мәселесін қарастырудамыз,
— деп аймақ басшысы Оңдасын
Оразалин ауыл тұрғындарын таза
ауызсумен қамтылғандарымен құт-
тықтады. Судың сапасын тексеріп
көрді.
Су жүйесін жабдықтау жұмыстары

мамыр айының 15-інде басталған
болатын.

— Жоба жұмысы екі жылға жос-
парланды. Жоспар бойынша келесі
жылы аяқталуы тиіс-тін. Дегенмен
халықтың, облыстық әкімдіктің
өтініші бойынша биыл аяқтауға күш
салдық. Ауылдан 12 шақырым қашық-
тықтан тереңдігі 40 метр терең-
діктен екі скважина қазылды, — деді
«Теміржолсу Ақтөбе» ЖШС дирек-
торының орынбасары.
Айта кету керек, ауданда орталық-

тандырылған ауызсумен 10 елді
мекен қамтылған. Бұл жалпы халық-
тың 81,8 пайызы, яғни 14,1 мың тұрғын
таза сумен қамтылып отыр деген сөз.

3 жобаның «жыры»
Өңір басшысы бұдан кейін аудан-

дағы суармалы алқаптарды ұлғай-
туды мақсат ету барысында атқа-
рылып жатқан инфрақұрылымдардың
құрылыс-монтаждау жұмыстарын
бақылады. Қазір «Батыс Қазақстан
ҚазСУшар» филиалы Ойылдағы
«Спарта», «Көбек», «Жұмырбай»
шаруа қожалықтарына тиесілі жалпы
көлемі 240 гектар алқапқа жерасты
суын беру мақсатында құрылыс-
монтаж жұмыстарын жүргізуде.
Мердігер мекеме құрылыс жұмыс-
тарын биыл қараша айында аяқтауы
тиіс болатын. Ал Ауыл шаруашылығы
министріне жұмысты қазан айының
ортасында тапсыруға уәде еткен.
Дегенмен мұндағы жұмыс тым баяу.
«Спарта» ШҚ-ның ғана жұмысы қолға
алынған. «Көбек» пен «Жұмырбай»
шаруа қожалықтарындағы құрылыс
жұмыстары әлі басталмапты.

— Мұнда жұмыс мүлде жүріп
жатқан жоқ. Министр келіп кет-
кеннен бері 3 айға жуық уақыт өтті.
Осы 3 айда бір ғана шаруашылыққа
(«Спарта» шаруа қожалығы) 56 метр
құбыр тарта алмау — жұмысқа сал-
ғырт қараудың» озық үлгісі»! Бұл
мақсатта жалпы 154 миллион теңге
ақша бөлінген болатын. Соның 22
пайызы ғана (34 миллион теңге)
игерілді. Ал «Көбек» пен «Жұмырбай»
шаруа қожалықтарындағы жұмыс-
тар әлі басталған да жоқ, — деп
мұндағы жұмыс туралы облыс әкімінің
орынбасары Аманғали Бердалин
аймақ басшысы Оңдасын Оразалинге

баяндады.
Жоспар бойынша мердігер мекеме

аудандағы «Спарта» ШҚ — 56 метр,
«Көбек» ШҚ — 122 метр, «Жұмырбай»
ШҚ 30 метр су құбырын тартып беру
тиіс болатын.

— Мемлекет тарапынан қажетті
қаражат бөлініп отыр. Ал бірақ
жауапсыз мердігерлердің салғырт-
тығының кесірінен жұмыс тиянақты
жасалмай жатыр. Сорақысы, сол,
құжатта көрсетілген мерзім таяу,
ал бұл мердігер мекеме міндетті 3
жобаның біреуінің ғана жұмысын
бастаған, — деп облыс әкімі Оңда-
сын Оразалин жауапты мамандарға
қатаң ескерту жасады. Орынбасары
Аманғали Бердалинге мәселені
бақылауды тапсырды.
Оңдасын Сейілұлы аталған 3

қожалықтың басшыларынан шаруа-
шылықтардың жұмыс жоспары тура-
лы сұрады.
Бұдан соң өңір басшысы демеу-

шілердің көмегімен еңсе тіктеген
аудандық музыка мектебінің жұмысы-
мен танысты. Жоба құны — 15
миллион теңге. Қыркүйек айында ел
игілігі үшін пайдалануға берілген
орталықта қазір 545 бала домбыра,
фортапиано, вокал, хор, дәстүрлі ән,
би үйірмелеріне барып жүр. Облыс
әкімі ғимаратты аралап көріп,

дарынды балалардың өнерін тама-
шалады. Музыка мектебінің дирек-
торы Ләззат Сабыржанованың
айтуынша, мұнда 21 адам еңбек етеді.
Оның 16-сы — педагог.
Мемлекеттік бағдарламаның

шарапаты
Ойыл ауданына жұмыс сапары

барысында Оңдасын Оразалин Көп-
тоғай, Шұбарши ауылдарына кіре-
беріс, сондай-ақ «Ойыл-Қарой» бағы-
тындағы жолдардың жөндеу жұмыс-
тарымен танысты. Бұл жобалардың
барлығы да «Өңірлерді дамыту»
мемлекеттік бағдарламасы бойынша
іске асырылуда. Аталған жолдарды
жөндеуде канадалық технология
пайданылып жатыр. Облыстық жолау-
шылар көлігі және автомобиль
жолдары басқармасының басшысы
Мәлімбет Ибрашевтың айтуынша,
канадалық технологияны қолданудың
арқасында қаражатты көбірек үнем-

деуге болады әрі мұндай жолдың
сапасы да жоғары болады екен.

— Басты мақсат — Ойылды
тоғыз жолдың торабына айналдыру.
Осы үш жобаны жүзеге асырудың
арқасында Атырау, Маңғыстау,
Батыс Қазақстан облыстарына
қатынау оңай болады. Жолдың
сапалы болуы, автокөлік қозғалы-
сының көбірек болуы — экономи-
каның өсуіне ықпал етеді. Соның
арқасында мұндағы халықтың әл-
ауқаты арта түседі. Ойылдық
шаруалар өз өнімдерін облыс орта-
лығымен қатар, көршілес аймақ-
тарға да өткізуіне мүмкіндік алады.
Кемпинг бизнесін дамытуға да қолай-
лы болмақ. Осы жобалардың арқа-
сында шалғайдағы ауданның бола-
шағы жарқын бола түспек, — деді
Оңдасын Сейілұлы.

Сарбие — үлгілі ауыл
Бұдан кейін облыс әкімі Сарбие

ауылына барып, ондағы әлеуметтік
нысандарды аралады. Құны 7,5 мил-
лион теңгеге бағаланған шағын
футбол алаңын көрді. Жекенді дәрі-
герлік амбулаториясының және
Сапақкөл орта мектебінің жұмысымен
танысты. Биыл бұл екі ғимаратқа
күрделі жөндеу жұмыстары жүргі-
зілген.

— «Жұмыспен қамту жол картасы

— 2020» мемлекеттік бағдарламасы
аясында аудандағы 4 елді мекендегі
медициналық пункт ғимараттарына
күрделі жөндеу жүргізілді. Соның бірі
— Жекенді дәрігерлік амбула-
ториясы. Жоба құны — 16 миллион
теңге.
Айта кету керек, індеттің екінші

толқынын алдын алу мақсатында
кешенді жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Бұл індеттің келесі толқынына
аудан толық дайын. Облыс әкімінің
қолдауының арқасында ауданға жаңа
реанимобиль берілді. Демеушілік
көмектің арқасында оттегі концен-
траторы, біраз медициналық құрал-
жабдықтар алынды. Сондай-ақ 2
айға жететін дәрі қоры бар, — деді
аудандық аурухананың бас дәрігері
Сәндібек Нұрбаев.
Сарбие ауылына сапары бары-

сында Оңдасын Сейілұлы ауыл хал-
қымен кездесіп, тұрғындармен емен-

ОЙЫЛ  ТОҒЫЗ  ЖОЛДЫҢ
ТОРАБЫНА  АЙНАЛАДЫ

ӨТКЕН АПТАДА АУДАНЫМЫЗҒА ОБЛЫС ӘКІМІ ОҢДАСЫН ОРАЗАЛИН ЖҰМЫС САПАРЫМЕН КЕЛДІ.
АУЫЛДАРДЫ АРАЛАП, ХАЛЫҚТЫҢ ТҰРМЫС-ТІРЛІГІМЕН ТАНЫСТЫ. СОНДАЙ-АҚ БІРҚАТАР ӘЛЕУМЕТТІК
НЫСАНДАРДЫҢ ЖҰМЫСЫМЕН ТАНЫСЫП, МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАДЫ.

жарқын әңгімелесті. Әдемі әзіл де
айтылды.
Аудан әкімі Асқар Қазыбаев ауыл-

дың тынысы туралы айтты. Ауыл
көшелеріне жарықтандыру жүргізіл-
ген. Халық таза сумен қамтылған.

— Ойыл ауданының тарихы —
терең. Мұндағы халық еңбекқор.
Ауыл шаруашылығы дамып келе
жатыр. Атырау, Маңғыстау облы-
сының тұрғындары облыс орталы-
ғына жету үшін Ойыл арқылы
қатынайды. Қараойдың жолы арқылы
Қаратөбеге (Батыс Қазақстан) де
қатынауға болады. Батыс Қазақ-
станға баратын Байғанин, Темір
ауданының, Атырау, мен Маңғыс-
таудың халқы Ақтөбе, Қандыағаш
арқылы айналып жүрмей-ақ, Қара-
төбе арқылы Оралға баруына
болады. Ойылдың жолы ауданның
экономикалық дамуына үлкен үлес
қосады, — деді аймақ басшысы ауыл
тұрғындарымен кездесуде.
Бұл ауылдағы ең басты мәселе,

жол мен газ. Жол жөндеу жұмыстары
басталды. — Газ тарту екі мәселеге
тірелген-ді. Бірі — қаржы, екіншісі —
техникалық жағдай. Қаржы мәселесін
шешуге мүмкіндік бар. Техникалық
жағдайдың қиындық болу себебі,
Ойылға газ жүргізуге газдың қысымы
жетпей тұр. Болашақта Алты-
қарасудан газ құбырын тарту
жоспарда бар. Бұл — 2-3 жылдықтың
жоспары. Әрине, инфрақұрылым
тартуда, әлеуметтік нысандар
салуда, ең алдымен, сол елді мекеннің
әлеуеті, халық саны ескеріледі. Бұл
ретте ауылдың болашағы ондағы
халық санымен есептеледі. Халық
тұрақты болса, мұндай ауылдарға
Мемлекет басшысының тапсыр-
масына сәйкес көмек көрсетіледі, —
деді аймақ басшысы.
Өз сөзінде Оңдасын Сейілұлы

Сарбие ауылының ажары келісті,
көрікті әрі таза екенін тілге тиек етті.

— Кіреберістен-ақ ауылдың
тұрмысы қандай екенін білуге
болады. Ауыл маңындағы ағаш
алқабы ауыл сәнін арттырып отыр.
Ауыл үйлерінің қасындағы, көшеле-
ріндегі тал-теректер ауыл шырайын
кіргізе түседі. Ауыл келбеті, мұндағы
халық тұрмысы өте жақсы. Нарық-
тың қыспағына шыдай алмаған,
азып-тозып кеткен, күтімсіз елді
мекендер де бар. Сарбие ауылы —
өркениеті, мәдениетімен көп ауылға
үлгі, — деді облыс басшысы.
Кездесу барысында ауыл тұрғын-

дары мал терісі мен жүнін қабыл-
дайтын орталық ашылса деген өтініш-

терін айтты. Облыс әкімі өз сөзінде
тері сапасы жақсы болса, оны алатын
кәсіпкерлер табылатынын жеткізді.

— Облыс әкімінің тапсырмасымен
Ақтөбеде тері өңдеу зауытын ашу
мақсатында Түркия мемлекетінен
арнайы мамандар келді. Дегенмен
сараптау қорытындысында біздегі
ірі қара терісі өте сапасыз екені
анықталды. Бұл түрлі мал ауру-
ларына (шошала, тағы басқа ауру-
лар) байланысты болып отыр. Қазір
малдарды емдеу, егу мақсатында
мемлекет тарапынан 136 миллион
теңге ақша бөлініп, малдар егіліп
жатыр.
Жүн өңдейтін цех ашу мақсатында

жұмыстар жүргізілуде, — деді облыс
әкімінің орынбасары Аманғали
Бердалин.
Ауыл тұрғындары облыс әкіміне

ризашылығын білдіріп, ауыл ақсақалы
бата берді.

Кез келген мемлекеттің құндылығы
мен ізгілігі балалар мен қарттарға,
мүмкіндігі шектеулі жандарға деген
қарым-қастынасымен айқындалады.
Оның ішінде біздің елімізде мүмкіндігі
шектеулі жандар қоғамнан тыс қалған
емес. Олардың барлығына бірдей
көзқарас танытуымыз қажет. Өйткені
тағдырдың маңдайға жазғаны сол
болса одан ешкім қашып құтыла
алмайды. Осы орайда қазан айының
екінші жексенбісі мүмкіндігі шектеулі
жандар күніне орай бүгін аудан әкімі
Асқар Қазыбаев аудан орталығында
тұрып жатқан бірқатар мүмкіндігі
шектеулі жандардың үйлеріне арнайы
бас сұғып, хал-жағдайларын сұрады.
Аудан басшысымен бірге аудан
әкімінің орынбасары Мұратбай Айдар-
баев, аудандық мүгедектер қоғамы-
ның төрағасы Тыныштыбай Шала-
баев, Ойыл аудандық жұмыспен
қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімінің басшысы Бекболат Иманға-

лиев бастаған топ алдымен ауданға
қолөнер шеберлігімен танылған Гүл-
сім Елекбаеваның үйіне одан кейін
Самат Қаумешов, Сырым Өгізбаев
сынды тағдырдың сынына мойымай
келе жатқан ағалардың үйіне барып,
емен-жарқын әңгімелесіп, олардың
ой-пікірлерін тыңдады. Әр кездесу
кезінде аудан әкімі Асқар Қайырғали-
ұлы «Сіздер ешқашан қоғамнан
ажырамай, әрдайым жанымызда
ақыл-кеңестеріңізді айтып, осылай
қолдау білдіріп отырғандарыңыздың
өзі біздің ел үшін қызмет етуге деген
күш-жігерімізді қамшылай түседі», -
деді. Ал, мүмкіндігі шектеулі жандар
хал-жағдайларын үйлеріне арнайы
сұрай келген аудан әкімі мен оның
жанындағы ел үшін тынбай қызмет
етіп жатқан азаматтарға шексіз алғыс-
тарын айтып, ақжарма тілектерін
жеткізді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

 Ауыл игілігі үшін жұмысын бастаған
су жүйесін ауыл ақсақалы Бақеділ
Нұрғалиев алғыс білдіре отырып іске
қосты. Су жүйесі "Өңірлерді дамыту"
бағдарламасы аясында жүзеге асы-
рылды. Жоба Облыстық бюджеттен
қаржыландырылған болатын. Жоба-
ның жалпы құны 269, 369 млн теңгені
құрайды. Тапсырыс беруші "Аудандық
тұрғын үй коммуналдық шаруашылық,
автомобиль жолдары және жолау-
шылар көлігі бөлімі" ММ. Су құбыры-
ның ұзындығы 8,5 км дейін жетеді. Су
жүйесін тартуға жауапты мердігер
компания "БатысГазстрой" ЖШС өз
жұмысын толықтай аяқтады. Аса

ыждағаттылықпен жасалған жұмыс-
тарға ауыл азаматтары да атсалыс-
қан. Осылайша су жүйесінің мерзімі-
нен бұрын аяқталып, халық қолданы-
сына беруге өз үлестерін қосты. Одан
әрі жауапты қызметкерлер компютер-
лік бағдарламамен басқарылатын
жұмыс жүйесімен таныстырып өтті.
Ауыл халқы бұрынғыдай сырттан су
тасып әуре-сарсаңға түспейтіндік-
теріне, тіршілік көзінің үйге кіріп
тұрғандығына қуанышты екендіктерін
жеткізді. Халық ауыз судың келгеніне
дән риза.

Венера АСҚАРҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.

КӨСЕМБАЙ ЕЛДІ МЕКЕНІНЕ
АУЫЗ СУ КЕЛДІ

ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ КӨСЕМБАЙ ЕЛДІ МЕКЕНІНДЕ
ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН АУЫЗ СУ ЖҮЙЕСІ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ. СУ
ЖҮЙЕСІНІҢ АШЫЛУЫНА АУДАН ӘКІМІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ МҰРАТБАЙ
АЙДАРБАЕВ ПЕН АУЫЛ АЗАМАТТАРЫ ҚАТЫСТЫ.

Үстіміздегі жылдың 7-9 қазан ара-
лығында облыс әкімі аппаратының бас
инспекторы, аудан жетекшісі Мурза-
гулова Айжан Хизенқызы аудандағы
мемлекеттік бағдарламалардың
орындалу барысын қарау мақсатында
Сарбие, Ш.Берсиев атындағы ауыл-
дық округі және Саралжын ауылдық
округінің Ақкемер, Ойыл ауылдық
округінің Қаракемер, Ақшатау елді
мекендерін аралап, орталықтанды-
рылған ауыз су құбыры құрылыста-
рымен, аталған елді мекендердегі
мектептер мен емдеу мекемелерінің
жұмысымен, аудан орталығында
жүргізіліп жатқан көшелерге асфальт
салу, жаңа тұрғын үй алаңындағы
ауыз су құбыры құрылысы, спорттық
кешен құрылысын көріп, дүкендердегі
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік
тауар бағасын, дәріханалардағы дәрі,
емдік заттар бағасымен танысып,
мектептердің замануи кабинеттерімен

жасақталуы мен жұмысын, сауда
орындарында халыққа қызмет көр-
сетуді жақсарту, індетке қарсы сани-
тарлық-гигиеналық талаптарды сақ-
тау мәселелері бойынша кездесу
барысында анықталған кемшіліктерді
жоюды ұсынды. Елді мекендерді
аралау кезінде кездескен ауыл тұр-
ғындарының жеке қожалықтағы мал-
дарының шөппен қамтылуы, көмірмен
қамтылу мәселелерін тыңдап, айтыл-
ған ұсыныс–пікірлерін аудан әкімдігіне
жеткізіп, шешілуін бақылауға алуды
тапсырды. Аудан орталығында «Тә-
уелсіздіктің 20 жылдығы атындағы
мәдениет және демалыс орталығы»
ғимаратында өткізілген «Бос жұмыс
орындары жәрмеңкесіне» барып, жұ-
мыс орындарына жолдама алған жұ-
мыссыздармен кездесіп, жұмыспен
қамту бойынша қабылданып жатқан
мемлекеттік қолдау шараларын түсін-
дірді.

ПЕЙІЛІ КЕҢ,
ЖҮРЕГІ ДАРХАН ЖАНДАР

САНИТАРЛЫҚ ТАЛАПТАРДЫ САҚТАЙДЫ
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Ұлы ақын, дана ойшыл Абай ХІХ
және ХХ ғасырлар тоғысындағы
Ағартушылық немесе Ояну дәуірінің
көшбасшысына, елдің болашақ бағ-
дарын айқындап берген рухани
темір-қазығына айналды. Үлкен
білімпаз Құдайберген Жұбанов
Еуропа руханиятымен салыстыра
айтқан-дай, Абай – «өз ортасының
Данте сияқты адамы», яғни
халықтың дәстүрлі сөз өнерін,
таным жүйесін, мінез бітімін
түбірімен жаңаша түлеткен санат-
кер. Орыстар үшін – Александр
Пушкин, ағылшындар үшін –
Уильям Шекспир, немістер үшін –
Иоганн Гете, америкалықтар үшін
– Уолт Уитмен қандай болса,
қазақстандықтар үшін Абай да –
сондай рухани ұлы тұлға.
Мызғымастай көрінген Кеңес импе-

риясы құлап, тәуелсіз жас мемлекет-
тің негізін қалау миссиясы маған
бұйырғанда, тарихтың «соқтықпалы,
соқпақсыз» күрт айнымалы сәтінде
хәкім Абайдың өсиетіне жүгініп,
елімнің болашағына жаңаша көзқа-
распен қарағаным хақ.
Байқауымша, ұлылықты ұғыну –

бір бөлек те, онымен табысу және
тоғысу, яғни түпсіз тереңіне бойлап,
жеке болмысыңа жарату – өз алдына
қырық қатпар құбылыс.
Осыған орай «Менің Абайды

тануым әуелде неден басталды?»
деген сауалға ден қойғанда, әлбетте,
ұлы ақынның сөздері бесік тербеген
әлдимен бірге құлаққа сіңді десем,
асыра айтқандық бола қоймас. Рас,
өлең сөзге жүйрік, ел әдебиетіне
қанық әжем Мырзабала мен анам
Әлжан кішкентай күнімде тіні үзіл-
меген дәстүрлі тәрбие аясында
халқымыздың ертегі, аңыз, қисса-
ларын жадыма барынша сіңірді. Бұл
Абай әлеміне апаратын жолдың
бастауы болатын.
Ал келешегіме бәйек боп жүрген

қайран шешем мені тоғызыншы сы-
нып бітірген соң Қаскелеңге өз қолы-
мен жетектеп апарып, Абай атын-
дағы қазақ орта мектебінің табалды-
рығынан аттатқанда, алдымнан
мүлде басқа әлемнің есігі ашылды.
Ұлы ақынның есімін иеленген оқу
ордасының шәкірті болудың өзі – бір
жағынан мақтаныш, екінші жағынан
жауапкершілік екенін ұқтым. Әрине,
біз Абайдың мектеп жасына лайық-
талған оқу, ғылым, адамгершілік,
табиғат тақырыбындағы хрестома-
тиялық өлеңдерін жұрт қатарлы
жатқа айтатынбыз. Әсіресе, өзім
ақынның философиялық астарға
толы «Ескендір» поэмасын қайта-
қайта құмарта оқығаным есімде.
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Ғаббас Бейсенбетовке
түсінбеген жерлеріме қатысты тосын
сұрақтар қойып, соңынан қалмай-
тынмын. Бұл ынтызарлық менің көне
грек әлеміне, оның билік пен даналық
жүйесіне балалық қиялмен сапар
шегіп, ойымның өрісі кеңеюіне едәуір
септігін тигізді.
Дана Абайдың «талапты ерге нұр

жауар» деген қағидасын басшы-
лыққа алып, 1958 жылы мектепті
бітірген бойда тәуекелге бел байлап,
Арқа төсіне аттандым. Ар жағы –
Украинаның Днепродзержинск қала-
сы... Бұл менің тағдырымдағы бет-
бұрысты сәттердің бірі болғаны анық.
«Жалға жүр, жат жерге кет, мал
тауып кел» демеп пе еді жарықтық
Абай даладағы қой соңында жүрген
қазақ баласына. Ондағысы «алыс-
жақын демей, баратын жеріңе барып,
маңдай тер, табан ақың арқылы кәсіп
үйрен, нәпақаңды жи» дегені ғой. Біз
қаршадайымыздан еңбекқор болып
өстік. Қатарластар бәріміз әке-
шешелерімізге қолғабыс етіп, бірге
еңбекке араласып, шөп шауып, мал
жайлап, отын жарып, жеміс өсі-
ріп, бақша салып, жылдың төрт мез-
гілінде үзілмей кезектесе келіп оты-
ратын шаруаны атқарысып, қара
жұмысқа әбден төселдік. Кейін туған
жерден шалғайдағы Теміртауда,
«Карметкомбинаттағы» от-жалын-
да балқыған болаттың ортасында
құрыштай шыңдалдық.
Кейде біздің буын өмір бойына

ұлы Абай мектебінен, яғни ғұлама-
ның мұхиттай шалқар ой қазына-
сынан толассыз білім алып келе
жатқандай көрінеді.

...Тарих талқысы қызық. Абайға
дейінгі заманға зер салсақ, ат жалын
тартып мінген қилы замандарда өмір
сүрген жыраулардың арқа сүйеген,
сөз арнаған елтұтқасы болыпты.
Әріде Тоныкөктің – кемеңгер Білге
қағаны, беріде құтты қоныс іздеген
Асан Қайғының – Жәнібек ханы,
мұнан соң көмекей әулие Бұқардың
– Абылай ханы, тіпті одан да

кейініректе Нысанбай жыраудың
Кенесарысы үлгісінде ел басшысы
мен данагөй сөз иесі арасындағы
қарым-қатынас ұлт тарихында Ұлы
даланың әсем жарастығының айға-
ғындай із қалдырыпты.
Ал Абайдың маңдай тіреп, ой

бөлісетін, назын айтатын алдияр
ханы болған жоқ. Өйткені өктемдігін
орнатқан империя реформаларының
нәтижесінде Шыңғыс тұқымы екі
тізгін, бір шылбырдан толығымен
айырылды. Ал тіпті ақыр соңында
қазақ үшін биліктің ең зоры, әрі кетсе,
болыстық, ауылнайлық немесе
ресми кеңседегі тілмаштық қана
болып қалды. Cондықтан жаны
күйзелген дана Абай салмақты
сөзінің бір бөлігін «қалың ел, қайран
жұрты – қазағына» бағыштаса,
қалған уақытта «моласындай бақ-
сының, жалғыз қалдым – тап
шыным» деген сарында өзімен өзі
мұңдасты. Ата-тегінде ел басқару
үрдісі бар, әкесі Құнанбайдың аға
сұлтандығын былай қойғанда, өзі де
бірнеше рет болыстық қызмет атқар-
ған Абай билік жүйесінің мән-маз-
мұнын «Көп шуылдақ не табар,
Билемесе бір кемел», «Единица
болмаса, Не болады өңкей нөл»
деген концептуалдық пайымға
сыйғызды.
Дауылпаз жыраулардың соңғы

тұяғы, «Халық – менің шын атым»
деп тұтас ғасырдың жүгін арқалаған
Жамбыл Жабаев «Абайдың суре-
тіне» атты өлеңінде өзінен бір жас
үлкен рухтас ағасының ішкі дүниесіне
бойлай отырып:
Терең ойдың түбінде теңізі бар,
Тесіле көп қарасаң, көңіл ұғар.
Сол тереңге сүйсініп жан үңілмей,
Есіл сабаз ызамен өткен шығар!..

– деп Абай трагедиясының шет-
пұшпағынан хабардар етеді.
Мәселе сол әр қазақтың Абайдың

«тереңіне сүйсініп үңіле білуінде»
жатқан жоқ па?!
Абай заманында толық бодан-

дыққа душар болған қазақ жері
бұтарланған, бөлшектелген. Қармай-
тын тал қалмай, ел тұңғиыққа
сүңгіген. Кезінде төрткүл дүние тара-
бын тоғыстырып, алаш жұртының
айбынын асырған, мәңгілік ұйтқы-
сына айналған кіндік шаһар – Түркіс-
тан өз мәртебесін жоғалтқанына
біраз уақыт өткен. Шын мәнінде,
Абайдың иек артып, тәу етіп баратын
астанасы да жоқ еді. Елдікті аңсаған,
бірлікті көксеген данышпан үшін
мұнан артық қасірет табылмас.
Бүгінгі күні әлемді аузына қаратқан
салтанатты елордасы бар егемен
мемлекетте өмір сүріп жатқан оның
жасампаз ұрпағы мұндай ұлттық
шексіз құндылықтың қадірін біліп,
маңызын түсінуге тиіс. Абайдың
осы арманының орындалғанына,
Есіл-дің жағасында еңселі байтақ
қала-ның ірге теуіп, бой көтеруіне
мұрындық болғаныма мың да бір
шүкіршілік етемін.
Тәуелсіздікті жарияламас бұрын

елімізде жаһандық деңгейдегі аса
маңызды шешім қабылданды. Ол –
Семей ядролық сынақ полигонын
жабу туралы жарлық.
Қараңғы түнде тау қалғып,
Ұйқыға кетер балбырап.
Даланы жым-жырт дел-сал ғып,
Түн басады салбырап.
Шаң шығармас жол дағы,
Сілкіне алмас жапырақ.
Тыншығарсың сен дағы,
Сабыр қылсаң азырақ, – деген

жолдар арқылы Абайдың Гетемен
және Лермонтовпен сөз жарыстыра
отырып бейнелеген туған топырағын
40 жыл бойы сұрапыл жарылыстар
арқылы астан-кестең етіп, жаппай
зобалаңға ұшыратқан тажалдың үні
солай өшті. Сонда халқының бейбіт
тұрмысын, жеке елдік қалпын ұлық-
таған дананың рухы қайта байыз-
даған шығар деймін.
Жаңа мемлекеттіліктің негізін

қалау барысында көкейімде «Өз
елімді ұшпаққа қалай шығарамын?
Әлемнің ең алдыңғы қатарлы жұрт-
тарының қатарына қалай қосамын?»
деген сауалдар менің ойымды онға
бөліп, санамды сан саққа жүгіртіп
келеді.

«Адамзаттың бәрін сүй бауырым
деп...». Бұл – Абайдың мәңгі жасай-
тын қағидасы. Мұның ғажайып үлгісін
мен қаршадайымнан көзбен көріп
өстім. Шамалған ауылында зұлмат
заман-ның тауқыметін тартып, сонау
жер түбінен еріксіз қоныс аударып
келген түрлі ұлт өкілдері жапсарласа
күн кешіп, қоян-қолтық араласа өмір
сүрді. Олардың арасында месхет
түріктері, шешендер, ингуштар,
украиндар, немістер, қарашайлар
бар еді. Біз өзіміз құралпы басқа жұрт

балаларын еш жатсынбай, бір үйдің
баласындай, бір қолдың саласындай
сезініп, құлын-тайдай тебісе жүріп
жетілдік. Ал әкем Әбіш болса, түріне
қарасаң – таулық, тіліне қарасаң –
қазақшадан айырмасы шамалы бір
малқар (ол кезде балқар деуші еді)
отбасын үйімізге әкеп паналатып,
жұмысқа орналастырды. Ішкен асы-
мыз, жасаған тірлігіміз, көрген қызы-
ғымыз, шеккен қиындығымыз ортақ
болғандықтан, тез арада туысып
кеттік. Осындай ортада өскендіктен,
адамзат баласын алаламайтын
мінез бойыма ерте дарыды-ау
деймін.
Әлем тарихына үңілсең, ру мен ру,

тайпа мен тайпа, одан әрі ұлт пен ұлт,
содан соң мемлекет пен мемлекет
арасындағы ірілі-ұсақты кикілжіңнің
көбінің ар жағында Адам Ата мен
Хауа Анадан тараған жұмыр басты,
екі аяқты пенделердің бірін-бірі
тегіне, түріне, тіліне, яғни нәсіліне
қарап жатырқауы жасырынып жата-
тын кездер жиі ұшырасады. Дініне
қарай бөліну індеті де сұмдық
зардаптарға ұрындырған. Абай
айтқан осындай «алты бақан
алауыздықтың» салдарынан талай
жұрт өзара қырқыса жүріп, жер
бетінен біржола жойылып кеткені
мәлім. Кеңес Одағы ыдырауының
барысында және тәуелсіздігіміздің
елең-алаңында өз ішімізде неше
түрлі іріткі салғыш, ірге бөлгіш
пиғылдар оянып, сын сағаты туған
кезде ел тізгінін ұстай отырып,
тарихи тұрғыдан қалыптасқан көп-
этностылық пен көпконфессиялық
жағдайын бірінші кезекте ескеру
қажеттігін аңғардым. Бір жағынан
сепаратистік әрекеттер бой көтергені
байқалса, екінші жағынан ұлтшыл-
дық дабыл қаққан аласапыран
кезеңдерді бастан өткеруге тура
келді. Сондай күрделі ахуалда
түсіністіктен татулыққа, ымырадан
ынтымаққа қол жеткізу арқылы ғана
тұтастығымызды сақтадық. «Алтау
ала болса – ауыздағы кетеді, төртеу
түгел болса – төбедегі келеді» дейді
екен дана бабаларымыз. Қазір
айтуға оңай, сол уақытта біз
«қайтсек, бір жағадан бас, бір жеңнен
қол шығарамыз» деп арпалыса
жүріп, елдігіміздің шаңырағын
шайқалтпай ұстап қалдық. Тұрмыс
тапшылығын да бір тайқазаннан ас
ішкендей бірге еңсердік. Ол қазақтың
кең қолтық, ақ жүрек мейірбан-
дығының және Алтай мен Атырау
арасын сол қазақпен араласа
жайлаған өзге ұлттардың Абай өнеге
етіп қалдырған бауырластығының
арқасында жүзеге асты.  
Кезінде жер жүзінде теңдесі жоқ

институт атанған Қазақстан халқы
ассамблеясының менің бастама-
ммен дүниеге келіп, елдегі татулық
пен тұрақтылықтың ұйтқысына
айналуы-ның өзі ел бірлігінсіз еш ұлы
мақсат-тың орындалмайтынын жете
түсінген-діктен жүзеге асты деп
пайымдаймын.
Ел бірлігі ұранын бағзы замандар-

дан бері талай сұңғыла баба-
ларымыз қайта-қайта көтеріп отыр-
ған. Сонау ХVІІІ ғасырдың өзінде
Бұқар жырау:

...Егер Абылай алдында бітпесең,
Атасын білмес алыспын.
Көшің кетер бір жаққа,
Малың кетер бір жаққа.
Көш соңынан жете алмай,
Есің шығар сол шақта, – деп

бірлікке шақырса, Абай «Біріңді,
қазақ, бірің дос, көрмесең істің
бәрі бос» деп, ХІХ ғасырда-ақ
бірлік арқылы күллі адамзаттың
көшіне ілесе білуге шақырды. Бұл
– кемеңгер тұлғаның көрегендігінің
белгісі еді.
Тәуелсіздігіміздің тұғырлы болуы

жолында мен әрбір сөйлеген сөзімде
ел бірлігі, ұлт татулығы мәселесін
ұдайы еске салып отыратыным сон-
дықтан. Абайдың 150 жылдық
мерейтойына арналған салтанатты
жиында: «Біз де бүгін ұлтішілік
татуластыққа да, ұлтаралық татулас-
тыққа да, әлемдегі барлық ел,
барлық халықтармен ынтымаққа да,
мәдениеттер арасындағы сабақтас-
тыққа да Абайша қарап, Абайша
қастерлеуге ерекше мән береміз», –
деген едім. Осы қағида – менің ешқа-
шан айнымайтын өмірлік ұстаны-
мымның бірі.
Қазақстан Республикасының Пре-

зиденті ретіндегі өкілеттігімді өз
еркіммен тоқтату туралы шешім
қабылдамас бұрын болашақ ел
басқарар азаматқа қажет қайрат-
керлік тәжірибе мен тағылым жайын
ой тезіне, көңіл безбеніне тартып,
асықпай, зер сала қарадым. Абай-
дың:

Бас басына би болған өңкей қиқым
Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқын?
... Бірлік жоқ, береке жок,

шын пейіл жоқ,
Сапырылды байлығың,

баққан жылқың.
Баста ми, қолда малға

талас қылған,
Күш сынасқан күндестік бұзды-ау

шырқын, – деген өкінішін қайталамау
қажеттігі тағы алдымнан шықты.
Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы

күндерінен бастап менімен бірге
жұмыс істеген Қасым-Жомарт
Тоқаевтың адал әрі жауапкершілігі
жоғары азамат екенін есепке алма-
ғанда, оның елдегі ішкі жағдайды
саралап қана қоймай, шығыстың да,
батыстың да тілдерін меңгергендігін,
Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас хатшы-
сының орынбасары қызметін атқар-
ғанын, әлемдік саясаттағы Қазақ-
станның орнын байыптай алатын
дипломаттық қырын да ескердім.
Сондай-ақ, өзім айрықша мән беріп
келе жатқан ел бірлігі мәселесі мен
адамзаттық құндылықтарды үйлес-
тіру қабілетіне сенім арттым.
Өткен жылы Мемлекет басшысы

Қ.К.Тоқаев ұлы ақынның 175 жыл-
дық мерейтойын ХХІ ғасырға
қарышты қадам басқан тәуелсіз
Қазақстанның бүгінгі саяси, экономи-
калық және мәдени жетістіктері
аясында атап өту туралы шешім
қабылдады. Бұл – менің «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы
даланың жеті қыры» атты бағдар-
ламалық мақалаларымда қойылған
мақсаттарды жүзеге асырудың
заңды жалғасы және Абай мұрасын
заман сұраныстарына сай қайта
зерделеудің маңыздылығын білді-
реді.
Уақыт бір орында тұрмайды. Ұрпақ

жаңарады, қоғам жетіледі, талап
өзгереді. Есіме осыдан ширек ғасыр
бұрынғы, тіпті одан сәл әріректегі
кезең түсіп отыр. Себебі Абайдың
ойы мен сөзін күллі әлемдік ауқымда
мойындату мәселесін Кеңестер
Одағы әлі тарамай тұрып, 1990 жылы
халықаралық деңгейде көтерген едік.
Бірақ ол кезде бізге құлақ аспады.
Әрине, алдымыздан шыққан басты
кедергі – Қазақстанның дербес
мемлекет еместігі еді.Сондықтан
асқақ тілегіміз егемендік алғаннан
соң ғана қабыл болды. Абайды
дүниенің даңқты тұлғаларының
тізіміне енгізіп, 150 жылдық мерей-
тойын халықаралық дәрежеде атап
өту жөніндегі ұсынысымды қолдаған
ЮНЕСКО ұйымының сол уақыттағы
бас директоры Федерико Майор
мырза кейіннен мерекелік салта-
натты шараларға да өзі арнайы келіп
қатысты. Және бір айта кететін
нәрсе, осы арада биік мәртебелі
халықаралық ұйым тарапынан
тұрақты тәртіпке айналған бір
шарттылық бұзылды. Өйткені бұрын
тек 200, 300, 500 секілді соңы
бірнеше нөлмен аяқталатын сан-
дарға сәйкес келетін мерейтойлар
ғана тізімге ілінетін. Жас мемлекет
үшін халықаралық ұйым тарапынан
мұндай қолдау көрсетілуі ұмытыл-
масы анық.
Абай мерейтойына әзірлік өте

қиын-қыстау кезеңде қолға алынды.
Экономикалық-әлеуметтік проб-
лемалар шашетектен болып тұрға-
нына қарамастан, нар тәуекелге
бардық. Арнаулы қаулы қабылдап,
атқары-латын іс-шараларды тиесілі
мемле-кеттік құрылымдар мойнына
жүйе-жүйесімен жүктедік.
Мерейтойға әзірлік жөніндегі

республикалық комиссия және штаб
құрылып, оны қаржылық, мате-
риалдық-техникалық, инфрақұры-
лымдық, идеологиялық, диплома-
тиялық, ғылыми, мәдени тұрғыдан
қамтамасыз етудің нақты шаралары
бекітілді. Барлық жұмыстың бары-
сын өз бақылауымда ұстадым.

Жауапты тұлғалардың қатысуы-мен
арнаулы мәжілістер ұйымдас-тырып,
жағдайды жан-жақты пысық-тап
отырдым. Шабандық, салғырттық,
немқұрайдылық, атүстілік белең
алған тұстарда талапты күшейтіп,
тіпті мерейтойдың маңызын
тереңірек түсіндіру үшін дайындық
барысын-дағы басқосудың бірін
Семей қала-сына барып өткіздім.
Сондағы жиын үстінде: «Абай тойы
– тек Алматы мен Семейге,
Жазушылар одағына, басқа да
шығармашылық ұйымдарға ғана
керек шаруа емес. Бұл – бүкіл
республиканың, күллі Қазақстан
халқының мерекесі. Бұл, шын
мәнінде, біздің тарихи және рухани
жадымызға, керек десеңіз, осындай
іс-шараны мемлекеттік деңгейде
өткізе алатынымызға, ұйымшыл-
дығымызға сын. Оның үстіне, Абай
мерекесі даңғойлықты көтермейді,
ұлы адамды еске алу құрметіне,
турасын айтқанда, атаулы күндерді
атап өтуде бізде үйреншікті әдетке
айналып кеткен шектен тыс ас та төк
той жасаудың қажеті жоқ. Парасат-
тылық, ақылға қонымдылық, ең
бастысы, зиялылық пен ұстамдылық
қажет. Мерейтой даңғазалықтан
аулақ, жоғары мәдениеттілік аясын-
да өтуге тиіс. Абайдың өзі бізді
осыған үндеп кеткен және оның
өсиетіне кереғарлық етуімізге бол-
майды», – деген екенмін.
Бұл сөздерді жайдан-жай айтпаған

едім. Жасыратыны жоқ, тәуелсіз-
діктің бастапқы кезеңінде ұлт
тарихындағы көп ақтаңдақтардың
беті ашылып, «Өлі разы болмай, тірі
байымайды» деген ұранмен көпшілік
жұрт өзінің қағаберісте қалған
бабаларын түгендеп жатты.
Олардың ішінде ұлттық деңгейдегі

батыр, билермен қоса, дәреже-дәрпі
жергілікті жерлерге ғана танымал
тұлғаларға да ас беріліп, құрмет
көрсетілді. Тоталитарлық жүйе
құрсауында құндылықтарына тыйым
салынып, іштей булығып келген
халықтың ақ түйенің қарны жарыл-
ғандай сезімі мен сеніміне тосқауыл
қою әбестік саналар еді. Бірақ той
тойлаудың да, ой ойлаудың да жөні
бар. Алты алаштың абызы болып
қана қоймай, адамзаттың асқарынан
көрінген халқымыздың ең аяулы
перзенті, дана ұстазы – Абай мере-
кесін бүкілхалықтық деңгейде лайық-
ты өткізу мемлекет мерейі екенін
ұғындыру керек болды.
Сөйтіп, Абай тойының алдында

оның аруағын одан әрі ұлықтау,
өмірбаяндық деректерінің көмескі
парақтарын қайта жаңғырту, әдеби,
философиялық және музыкалық
мұрасын тәуелсіздік тұрғысынан
тыңнан пайымдау, әлемдік деңгейде
кеңінен таныту бағытында іргелі
жұмыстар атқарылды. Ұлы ақын
шығармаларының алғаш рет жан-
жақты текстологиялық сараптамадан
өткен екі томдық академиялық жина-
ғы, «Абай» энциклопедиясы жарық
көрді. Абайдың өмірі мен шығарма-
шылығын тұтас қамтитын «Жидебай-
Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени
және әдеби-мемориалдық қорық-
музейі құрылды.
Жидебайда үш жүз алпыс әулиелі

мекен Маңғыстаудан әкелінген
ұлутастардан ақшаңқан күмбезді
Абай-Шәкәрім кесенесі тұрғызылып,
оның ашылу рәсімінде бұл орынның
енді әр қазақ үшін рухани Меккеге
айналғанын атап өттім.
Алатаудың жан-жағы тіп-тік құлама

құздармен қаусырылып, заңғар
басына бұлт қонақтаған Абай шыңы-
на көтеріліп, ақын рухына тағзым
еттім. Ұлы ақынның өз халқымен
бірге адамзаттың биігінен көрінгенін
тіледім.
Сол жылы Абайға арналған салта-

натты іс-шаралар Түркияда, Ресей-
де, Қытайда, Францияда, Венгрияда,

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ –
ЕЛБАСЫ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ
«АБАЙ АМАНАТЫ» АТТЫ МАҚАЛАСЫ

АДАМЗАТ ӨРКЕНИЕТІНІҢ ТАРИХЫ САН МӘРТЕ ДӘЛЕЛДЕГЕНДЕЙ, ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАР КӨБІНЕ КӨНЕНІҢ
КҮЙРЕП, ЖАҢАНЫҢ БОЙ КӨТЕРІП, ҚОҒАМНЫҢ БІР САПАДАН ЕКІНШІ САПАҒА АУЫСАР ДӘУІРІНДЕ
ДҮНИЕГЕ КЕЛЕДІ. ЖАРАТУШЫ ӨЗ МЕЙІРІ ТҮСКЕН ЕРЕКШЕ ЖАННЫҢ БОЙЫНА НҰРЛЫ СИПАТ ДАРЫТЫП,
ЗАМАНАНЫҢ САН АЛУАН ФАКТОРЛАРЫ ОНЫҢ ҚАЙТАЛАНБАС ДАРА БОЛМЫСЫН СОМДАЙДЫ.
АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ ТҰЛҒАСЫ ДА – СОНДАЙ АРАЛЫҚ КЕЗЕҢНІҢ ЖЕМІСІ. ЕСКІНІҢ СОҢЫ МЕН

ЖАҢАНЫҢ БАСЫН ЖАЛҒАҒАН АЛТЫН КӨПІР. ОЛ ӨМІР СҮРГЕН ТҰСТА ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫ БҰРЫНҒЫ
ХАНДЫҚ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНЕН БІРЖОЛАТА ҚОЛ ҮЗІП, «ӨЗ ҚОЛЫНАН ӨЗ ЫРҚЫ КЕТКЕН» АЛДЫ
БҰЛЫҢҒЫР УАҚЫТҚА ТАП БОЛДЫ; КӨШПЕНДІЛІК САЛТТАРЫ ДАҒДАРЫСҚА ҰШЫРАП, ОТЫРЫҚШЫЛЫҚ
ӨРКЕНИЕТ БЕЛГІЛЕРІ ЕНТЕЛЕП ЕНЕ БАСТАДЫ; БАҺАДҮР АЛАМАНДЫҚТЫҢ БЕТІ ҚАЙТЫП, ЗАМАНАУИ
БІЛІМГЕ БЕТ БҰРАТЫН КЕЗ ТУЫП КЕЛЕ ЖАТТЫ.

Үндістанда, Мысырда, Украинада,
Қырғызстанда болып өтті. Лондонда
Абай үйі ашылды. Ұлы ақынның
әлем елдері руханиятының табал-
дырығынан аттап, бұрын көз көрме-
ген көкжиектерге енді ешкім тос-
қауыл қоя алмайтын мәңгілік сапары
басталып кетті.
Абайдың 150 жылдығы аталып

өткеннен бергі уақыт ішінде дүние
жүзінің бірқатар елінде оның құрме-
тіне көше аттары беріліп, Ренн (Фран-
ция), Будапешт (Венгрия), Каир
(Мысыр), Мәскеу (Ресей), Ыстамбұл
(Түркия), Бейжің (Қытай), Ташкент
(Өзбекстан), Тегеран (Иран), Баку
(Әзербайжан), Витебск (Беларусь)
қалаларының көрнекті орындарында
ескерткіштер мен мүсіндер қойылды.
Ретінше 2006, 2013 жылдары Мәскеу
мен Ташкентте орнатылған Абай
ескерткіштерінің лентасын Ресей
Федерациясының президенті В.
Путинмен және Өзбекстан Республи-
касының тұңғыш президенті И.
Кәрімовпен бірге қидым.
ХХ ғасырдың екінші онжылды-

ғында, дәлірек айтқанда, 1913 жылы
ұлт зиялысы Ахмет Байтұрсынұлы
өзінің «Қазақтың бас ақыны» атты
мақала-сында «онан асқан бұрынғы-
соңғы заманда қазақ баласында біз
білетін ақын болған жоқ» дей келе,
соған қарамастан Абайдың есімін тек
Семей мен Ақмола облыстарының
қазақтары ғана білетінін, ал дүние-
ден қайтқан соң жарық көрген жал-
ғыз кітабы ел ішіне кеңінен таралмай
жатқаны туралы қынжыла жазған еді.
Қарап отырсақ, содан бергі бір
ғасырдың көлемінде бірте-бірте
ұлы ақынның даңқы жер жүзіне
әйгілі болатындай деңгейге жетіп-
піз. Ол – алдымен, әлбетте,
Абайдың теңдессіз кемеңгер-
лігінің, содан соң тәуелсіз мемле-
кеттігіміздің арқасы.
Абай қаншама тас қапас заманда

өмір сүрсе де, болашаққа үмітпен көз
тікті. Ол өлеңдерінде «жаңа өспірім,
көк өрім», «тілеуі, өмірі алдындағы»,
«көкірегі сезімді, тілі орамды» жас-
тарға үлгі бермек үшін ғибрат айтты.
«Білімдіден шыққан сөз, талаптыға
болсын кез» дей отырып, «дүние де
өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөл-
сеңіз» деген тағылымын үйретті.
Батыс пен Шығыстың ілімін толық
игерген Абайдың өнегесін ескере
отырып, тәуелсіз мемлекетіміздің
жастары арасынан халықаралық
стандарттарға сай, білімі мен білігі
жоғары мамандар даярлау мақсаты-
мен «Болашақ» президенттік сти-
пендиясын тағайындадық. Соның
арқасында ұлы ақын өмір сүрген
заманда «интернатта оқып жүрген»
қазақ баласының ұрпақтары ХХ және
ХХІ ғасырлар тоғысында әлемнің ең
таңдаулы университеттерінде білім
алу мүмкіндігіне ие болды.
Ұлы Абайдың 175 жылдығы биыл

адамзатқа қатер төндіріп, корона-
вирус індеті жайлаған уақытпен
тұспа-тұс келіп қалды. Аталған
дерттің зардабы жер жүзіндегі
мемлекеттердің ешбірін айналып
өткен жоқ. Бірақ жарқын келешекке
деген сенім мен сындарлы әрекеттің
арқасында бұл уақытша қиындықты
да еңсеретін боламыз. Абайдың
сөзіне жүгінсек: «Жамандықты кім
көрмейді? Үмітін үзбек – қайрат-
сыздық. Дүниеде еш нәрседе баян
жоқ екені рас, жамандық та қайдан
баяндап қалады дейсің? Қары қалың
қатты қыстың артынан көгі қалың,
көлі мол жақсы жаз келмеуші ме
еді?».
Лайым солай болсын!
Абайдың сөзі мен ойы біздің күнбе-

күнгі тірлігімізге, өркенді өмірімізге
кірпіш болып қаланып, бүгінгі
өркениет пен алдағы болашақ
талабына лайық ұмтылыстарымыз-
дан және игі істерімізден нақты
көрініс табатынына кәміл сенемін.
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«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Ақтөбе
өндірістік филиалы (әрі қарай –
«ҚТГА» АҚ АӨФ) тұрмыста газды
қауіпсіз пайдалану бойынша талап-
тарды сақтау туралы газ тұтыну-
шыларын ескертеді.
Барлық жағдайларда, оқиғалардың

себептері болып газ пайдаланушы
қондырғыларды пайдалану кезінде
тұтынушылардың қауіпсіздік талап-
тарын бұзуы мен салғырт қарауы
табылады:

- газ қондырғылардың құрылымын
өзгерту;

- өз бетімен газдандыру, газ
қондырғылардың орнын ауыстыру,
жөндеу және ауыстыру;

- реттеу және қауіпсіздік автома-
тикасының болмауы немесе ақау-
лығы;

- түтіндіктерде тартудың болмауы;
- газдану қадағалайтын сигнализа-

тордың қосусыз болуы.
Тұншықтырғыш газбен улану УГОП-

16 жылыту пештерін пайдалану кезін-
де жиі болады. Әдетте, тұтынушылар
пештің жағдайын қадағаламайды,
түтіндіктердегі тартымды да тексер-
мейді. Пештердің жарықшақтары
арқылы немесе түтіндіктерде тартым-
ның болмауының саодарынан тұрғын
үй-жайларға улы газ кіреді. Осыған
байланысты АӨФ УГОП-16 жанарғы-
ларымен жылыту пештерін қауіпсіздік
автоматикасы бар жылыту қазандық-
тарына ауыстыруды ұсынады, олар
түтін жолдарында тартым болмаған
жағдайда газ беруді тоқтатуды қам-
тамасыз етеді.
Газ қазандықтарын қауіпсіз пайда-

лану мақсатында газдандырылған үй-
жайларда газдылықты бақылау
жүйесі қарастырылған, Қазақстан
Республикасы Ішкі істер министрінің
2017 жылғы 9 қазандағы № 673 бұй-
рығымен бекітілген, «Газбен жабдық-
тау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі
бойынша Талаптардың» 7-бөлімінің
233-тармағына сәйкес тұтынушылар
Газдану сигнализаторларын орнатуға
міндетті. Газдану сигнализаторлары
СЗ-1, СЗ-2 табиғи газ (метан), көміртек
оксиді (II) (улы газ) концентрациясын
бақылауға арналған.

2012 жылғы 9 қаңтардағы №532-IV
«Газ және газбен жабдықтау туралы»
ҚР Заңы 19 бабы сәйкес:

- 1-тармақ - газ тұтыну жүйелерінің
және газ жабдықтарының иелері
(тұтынушылары) олардың тиісті
техникалық жай-күйі мен қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге міндетті.

- 3-тармақ - Коммуналдық-тұрмыс-
тық және тұрмыстық тұтынушылар
тауарлық немесе сұйытылған мұнай
газын беруді жүзеге асыратын газ
тарату немесе газ желісі ұйымымен не
газ тұтыну жүйелеріне техникалық
қызмет көрсетуді жүзеге асыратын,
Қазақстан Республикасының өнер-
кәсіптік қауіпсіздік саласындағы
заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік
қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды
жүргізу құқығына аттестатталған,
мамандандырылған тәуелсіз ұйыммен
өздеріне тиесілі газ тұтыну жүйелеріне
техникалық қызмет көрсетуге арнал-
ған шарт жасасуға міндетті.

- 5 - тармақ коммуналдық - тұрмыс-
тық және тұрмыстық тұтынушылар-
дың газ тұтыну жүйелері мен газ жаб-
дығын оларға техникалық қызмет
көрсетуге шарт жасаспай пайдалануға
тыйым салынады.
Осыған байланысты газды тұтыну-

шы Қазақстан Республикасының
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы
заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік
қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды
жүргізу құқығына аттестатталған, газ
тұтыну жүйелеріне техникалық
қызмет көрсетуді жүзеге асыратын
тәуелсіз мамандандырылған ұйыммен
газ тұтыну жүйелеріне техникалық
қызмет көрсетуге шарт жасауы қажет.
Осы талаптар орындалмаған жағ-

дайда және ҚР «Газ және газбен
жабдықтау туралы»  Заңының 17-
бабы 9-тармағының негізінде, «газ
тарату ұйымы мынадай жағдайларда
бұзушылықтар жойылғанға дейін
тұтынушыға газ беруді біржақты
тәртіппен тоқтатуға құқылы:
1) тұтынушының газбен жабдықтау

жүйелері объектілерінің қауіпсіздік
ережелерін бұзуы;

2) газбен жабдықтау жүйелері
объектілерінің техникалық ақауы;

3) тұтынушының газ жабдығын өз
бетімен қосуы;

4) газ тасымалдау немесе газ тара-
ту немесе газ желісі ұйымының өкіл-
дерін газ құбырларына, газ жабды-
ғына және есепке алу аспаптарына
жібермеу;

5) тауарлық немесе сұйытылған
мұнай газын бөлшек саудада өткізу
шартына сәйкес берілген тауарлық
немесе сұйытылған мұнай газына
дебиторлық берешек болған жағдай-
ларда жүргізіледі.

«ҚТГА» АҚ АӨФ «Газ және газбен
жабдықтау туралы» ҚР Заңының 30-
бабы «Газбен жабдықтау жүйелерінің
қауіпсіздігін қамтамасыз ету»,

 - 4 - тармағына сәйкес - Түтін және
желдету каналдарының, ғимарат-

тардың, үй-жайлардың инженерлік
коммуникацияларының кірмелерін
тығыздағыштардың иелері олардың
жарамды техникалық жағдайын қам-
тамасыз етуге міндетті;

- 6 - тармағына сәйкес, 1.19.6 -
тарау: желдету және түтін арналары
тұрғын үйлердегі табиғи газбен жаб-
дықтау жүйелерін техникалық пай-
далану ережелерін мерзімді тексеру-
ден өтуі тиіс:

- жылыту маусымының алдында-
маусымдық жұмыс істейтін газ аспап-
тары мен аппараттарының түтін
құбырлары;

- 12 айда кемінде 1 рет - кірпіш,
асбестцемент, қыш, ыстыққа тө-
зімді бетонның арнайы блоктарынан
жасалған түтін құбырлары, сондай-
ақ желдеткіш арналары.
Желдеткіш және түтін шығаратын

каналдардың техникалық жай-күйін
тексеруді иесінің (тұтынушының)
қатысуымен мамандандырылған
ұйым жүргізеді.
Түтіндіктерді тексеруді мынадай

ұйымдар жүргізіеді:
· Ақтөбе ОС ДПО Пожарная к-сі, 31,

тел. 40-16-99
· «Асыл-Зат» ЖШС Ибатов к-сі, 55-

33, тел. 51-43-40
· «Пож-Сервис» ЖШС 312 атқыш-

тар дивизиясы даңғ., 24, тел. 50-40-
73

· «Іскер Маман» ЖШС Қандыағаш
қаласы, тел. 8-705-590-33-68

· «Каз Нац Газ» ЖШС, Мәртөк
ауылы, Әуезов көшесі, 48 тел. 24-70-
89

· «Шамшырақ» ЖШС тел. 73-64-72
· «Кублашов»  ЖК Шалкар қ. 8

(71335)77-8-35
· «Ари-Дар» ЖШС, Металлургов

көшесі, 30. Тел.: 50-75-87
· «НацГазАймак» ЖШС, Заводская

көшесі, Тел.: 71-21-46
 Түтіндік және желдеткіш арнала-

рын тексеріп және тазалап, маман-
дандырылған ұйымның түтіндік және
желдеткіш арналарын кезеңдік тек-
серу Актісін алғаннан кейін, тұтынушы
екінші данасын «ҚазТрансГазАймақ»
АҚ АӨФ немесе тұрғылықты жері
бойынша аудандық газ шаруашы-
лығына тапсыруы қажет.
Тұтынушыларға  тыйым салынады:
- үйге өз бетімен газ кіргізуге, орнын

алмастыруға, газ жабдықтарын
ауыстыру және жөндеуге.

- қауіпсіздік және реттеу автома-
тикасын айыруға.

- газ жабыдықтары және автоматика
ақауы болған кезде, түтіндік тартылу
болмағанда газды пайдалануға.

- Газды және газ жабдықтарын
міндетіне сәйкес емес пайдалануға.
Газ плитасын ғимаратты жылыту үшін
пайдалануға.

- Газ жабдықтары орнатылған
ғимаратты ұйықтау және демелу үшін
пайдалануға.

- газдандырылған пештер мен
мұржалардың тығыздығын қалау,
сылақ (жарықтар) бұзған жағдайда
газды қолдануға.

- Мамандандырылған ұйымдардың
түтіндіктер және желдету арналарын
мерзімдік тексеруге берілген акті-
лерінің әрекет мерзімі аяқталған соң
газды пайдалануға

- Үздіксіз жұмысқа саналған және
осы үшін арнайы автоматикасы бар
жұмыс жасап тұрған газ аспаптарын
қалдыруға.

- Газдың шығуын анықтау үшін
ашық отты пайдалануға.

- Өз іс-әрекеттерін бақылай алмай-
тын және бұл аспаптарды қолдану
ережелерін білмейтін мектепке дейінгі
жастағы балаларды газ аспаптарын
пайдалануға жіберуге.

- Ғимараттарда және жертөлелерде
бос және толтырылған сығылған газ
баллондарын сақтауға.

- Газ пайдалану кұралдары орна-
тылған бөлмеде газдану дабылқақ-
қыштарын сөндіруге.
Тұтынушыларға қажет:
Қыс айларында түтіндіктің бас

жағына мұз қатып қалу және бітеліп
қалу салдарын болдырмау мақса-
тында оны жиі тексеріп тұру қажет.
Газ жабдығында ақау болғанда,

Сізбен жасалған келісім-Шартқа
сәйкес үйішілік газ жабдықтарына
техникалық қызмет көрсетуге Аттес-
таты бар ұйымдарға, сондай-ақ газ
шаруашылығының апаттық қызметі-
нің телефондарына жолығуды сұрай-
мыз:
Ойыл ауданы Ойыл п. – тел. 8-( код

71332)-2-15-59; 104 Ойыл селосы
Көкжар көшесі №52
Көшелер бойынша, тұрғын үйлердің

алаңдары бойынша өткен кезде бей-
жай қалмаңыз және қырағылық
жоғалтпаңыз. Газдың иісін анықтаған
кезде дереу 104, 50-12-43, 50-45-23
телефондары бойынша қоңырау
шалыңыз. АӨФ авариялық – дис-
петчерлік қызметі тәулік бойы жұмыс
істейді.
Есіңізде болсын, газдың шығуы

жарылысқа, өртке және адамдардың
өліміне алып келуі мүмкін. Дер кезінде
қоңырау шалу өмірін, денсаулығы мен
мүлкін сақтап қалуға мүмкіндік береді.

ТАБИҒИ ГАЗ ТҰРМЫСТА.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗДАР!

Осы жылдан бастап колледж оқы-
тушылары біліктілік санаттарын көте-
ріп, біліктілік санаты берілгеннен
кейін лауазымдық жалақысының 30-
дан 50 пайызына дейін қосымша ақы
алатын болады. Бұл туралы ҚР Білім
және ғылым министрі Асхат Айма-
ғамбетов техникалық және кәсіптік
білім берудің 80 жылдығына арнал-
ған іс-шара барысында мәлімдеді.
Ведомство басшысының айтуын-

ша, бұған дейін біліктілік санаттары
үшін қосымша төлемдерді тек мектеп
мұғалімдері алған болатын. «Педагог
мәртебесі туралы» Заңның қабылда-
нуымен колледж педагогтері де
біліктілік санаты берілгеннен кейін ай
сайын қосымша ақы алатын болады.

«Мемлекет басшысының қол-
дауымен 2020 жылдың қаңтар
айынан бастап колледж педагог-
терінің жалақысы артты, алдағы
жылдары да арта түспек. Біліктілік
санаты үшін педагогтерге қосым-
ша ақы төлеу мәселесі көп жылдар
бойы көтерілген болатын. Егер
мектептерде мұғалімдер біліктілік
санаттары үшін қосымша ақы алса,
колледждерде мұндай үрдіс болған
жоқ. Енді колледж педагогтері де ай
сайын лауазымдық жалақысының
30-дан 50 пайызына дейін қосымша
ақы алатын болады. Өз кезегінде
колледж директорлары мен дирек-
тор орынбасарларының атқарған
жұмысының тиімділігіне байланыс-
ты өз жалақысының 100 пайызына
дейін қосымша ақы алу мүмкіндігі
бар. Бұл әріптестеріміздің жұмысқа
деген ынта-жігерлері мен жұмыс-
тың тиімділігін арттыра түспек»,
– деп атап өтті министр.
Колледждерді сұранысқа ие 100

мамандық бойынша жаңғырту және
білікті мамандар даярлаудың халық-
аралық тәжірибесін енгізу мақса-
тында «Жас маман» республикалық
жобасы іске асырылып жатқаны
белгілі. Министрдің айтуынша, атал-
ған бағдарлама шеңберінде қазақ-
стандық колледждерге техникалық
құрал-жабдықтар сатып алып қана
қоймай, білім беру бағдарламаларын
да жаңарту жоспарланған.

«Жас маман» бағдарламасы –
Елбасының бастамасымен жүзеге
асырылып жатқан теңдессіз бағ-

дарлама екенін айта кеткен жөн.
Бағдарлама еліміздің 180 коллед-жінде
жүзеге асырыла бастады. Осы ретте
тек техникалық құрал-жабдық сатып
алу ғана емес, соны-мен қатар білім
беру бағдарла-маларын жаңарту да
жоспарлан-ған», – деді ведомство
басшысы.
Министр өз сөзінде ҚР Парламенті

Мәжілісі депутаттары тобының баста-
масымен ТжКББ жүйесін дамыту үшін
нормалар енгізілген Заң жобасы
қаралып жатқанына тоқталып өтті.
Атап айтсақ, мамандарды даярлау
барысында еңбек нарығы мен жұмыс
берушілердің сұраныстарын ескеру
үшін колледждерге академиялық
еркіндік беру бойынша.

«Ақша студентпен бірге жүреді»
принципі бойынша қабылдау тетігін
енгізу колледждің бәсекеге қабілет-
тілігін және колледждер арасындағы
бәсекелестікті арттыруға мүмкіндік
береді. Егер қазір өңірлік білім бас-
қармалары конкурс өткізіп, мемлекет-
тік білім беру тапсырысы бойынша
колледждерге қанша орын берілетінін
анықтаса, болашақта бұл шешімді
студенттердің өздері қабылдайтын
болады. Студенттер қай колледждің
бәсекеге қабілетті және жақсы білім
беретінін өздері таңдайды», – деді
Білім және ғылым министрі. Өз кезегін-
де «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС
басқарма төрағасының орынбасары
Әділет Барменқұлов колледж педагог-
теріне жан-жақты қолдау көрсетілетінін
атап өтті. Осылайша, «Үздік педагог»
республикалық конкурсына қатысқан
педагогтердің әрқайсысы корпорация
тарапынан 200 мың теңге көлемінде
сыйақымен марапатталды.
Сондай-ақ Қарағанды облыстық

мәслихатының депутаты, меценат
Бекзат Алтынбеков өз сөзінде «ҚР
колледждерінің ТОП 100 студенті»
байқауының жеңімпаздарын 100 мың
теңгеге дейінгі ақшалай сыйлықтармен
және «WorldSkills» әлемдік чемпиона-
тының жеңімпазын бір миллион теңге
көлеміндегі сыйақымен марапаттауға
дайын екенін жеткізді. Еліміздегі
колледждердің үздік педагогтеріне
қазақстандық салалық білім және
ғылым қызметкерлері кәсіподағымен
сауықтыруға арналған 17 жолдама
берілгенін де айта кеткен жөн.

Начиная с этого учебного года, пре-
подаватели колледжей будут повы-
шать квалификационные категории и
получать доплаты от 30 до 50 про-
центов от должностного оклада после
присвоения квалификационной кате-
гории. Об этом сообщил Министр об-
разования и науки РК Асхат Аймагам-
бетов в ходе мероприятия, посвящен-
ного 80-летию системы технического
и профессионального образования.
По словам главы ведомства, ранее

доплаты за квалификационные кате-
гории получали только школьные учи-
теля. С принятием Закона «О статусе
педагога» теперь и педагоги коллед-
жей будут ежемесячно получать
доплаты.

«Благодаря поддержке Главы госу-
дарства с января текущего года уве-
личена заработная плата педагогов
колледжей, она будет увеличиваться
и в последующие годы. В течение
долгого времени постоянно подни-
мался вопрос по доплате педагогам
ТиПО за квалификационные катего-
рии. Если учителя школ получали
доплаты за квалкатегории, то в
колледжах таких доплат не было.
Теперь и педагоги колледжей будут
ежемесячно получать доплаты от
30 до 50 процентов от должност-
ного оклада. В свою очередь, дирек-
тора и заместители директоров
колледжей также будут получать
доплаты в зависимости от эффек-
тивности работы до 100 процентов
от своего оклада. Это будет стиму-
лировать повышение эффектив-
ности работы наших коллег», –
подчеркнул министр.
С целью модернизации колледжей

по 100 наиболее востребованным
профессиям и внедрения между-
народного опыта подготовки квали-
фицированных специалистов идет
реализация республиканского проекта
«Жас маман».

«Программа «Жас маман» – это
беспрецедентная программа, кото-
рая реализуется  благодаря инициа-
тиве Елбасы в 180 колледжах стра-
ны. В рамках программы предус-
мотрено не только приобретение
оборудования, но и обновление обра-

зовательных программ», – поделил-
ся глава ведомства.
Министр рассказал и о том, что на

сегодняшний день по инициативе
группы депутатов Мажилиса Парла-
мента РК рассматривается законо-
проект, в рамках которого предпола-
гается внесение изменений в законо-
дательство в части предоставления
колледжам академической свободы
для гибкого реагирования на запросы
рынка труда и работодателей.

«Внедрение механизма приема по
принципу «Деньги за студентом»
позволит повысить конкуренто-
способность самого колледжа и
конкуренцию между колледжами.
Если сейчас региональные управле-
ния образования проводят конкурс и
определяют, сколько мест получит
тот или иной колледж в рамках
государственного образовательного
заказа, то в будущем это решение
будут принимать студенты. Сту-
денты своим выбором колледжа
определят, какие колледжи более
конкурентоспособны  и дают лучшее
образование», – сказал министр
образования.
В свою очередь, заместитель

председателя Правления ТОО «Кор-
порация «Казахмыс» Адилет Бармен-
кулов отметил, что педагогам коллед-
жей будет оказана всесторонняя
поддержка. Так, корпорация  поощ-
рила  педагогов, участвовавших в рес-
публиканском конкурсе «Лучший
педагог», премией в размере 200 тыс.
тенге.
Депутат Карагандинского област-

ного маслихата, меценат Бекзат
Алтынбеков в ходе своего выступ-
ления выразил готовность поощрить
победителей конкурса «ТОП-100 сту-
дентов колледжей РК» денежными
призами до 100 тыс. тенге, а  победи-
теля мирового чемпионата «World-
Skills» – премией в размере одного
миллиона тенге. Следует отметить,
что лучшим педагогам колледжей
страны председателем казахстанс-
кого отраслевого профсоюза работ-
ников образования и науки Айгуль
Мукашевой выделено 17 путевок в
лечебные санатории.

АСХАТ АЙМАҒАМБЕТОВ: «КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГТЕРІ БІЛІКТІЛІК
САНАТТАРЫ ҮШІН ҚОСЫМША АҚЫ АЛАТЫН БОЛАДЫ»

АСХАТ АЙМАГАМБЕТОВ: «ПЕДАГОГИ КОЛЛЕДЖЕЙ БУДУТ
ПОЛУЧАТЬ ДОПЛАТЫ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ»

ҚР БҒМ баспасөз қызметі Пресс-служба МОН РК

Қазақстан аумағында тұңғыш рет
кездесіп отырған мұндай тарихи
құндылық Атырау облысының әкімі
Махамбет Досмұхамбетовтің наза-
рынан тыс қалмады. Аймақ бас-
шысы Атырау облысы тарихи-
өлкетану музейіне арнайы барып,
батыр мүрдесін көрді.
Басынан аяғына дейін өте ерекше

үлгідегі темір сауытпен жабдықтал-
ған адам қаңқасының ұзындығы -
175 см. Ал табылған қабірдің
ұзындығы – 2 м 40 см, ені - 80 см.
Сондай-ақ, мүрдемен бірге ұзын-
дығы 1 метр болатын семсері, жебе
ұштары мен қорамсағы, қорғану
қалқаны, патера, ат әбзелдері және
тағы да басқа көптеген жәдігерлер
табылған. Зерттеу жұмыстары
халықаралық дәрежедегі қалпына
келтіруші, «Қырым аралы» ғылыми-
зерттеу орталығының басшысы
Қырым Алтынбековтің басшылы-
ғымен жүргізілуде. Оның айтуынша,
мұндай тарихи жәдігер өте сирек
кездеседі.

- Табылып отырған адамды
«темір адам» деп атауымызға да
болады. Өйткені адам мүрдесі
басынан аяғына дейін темір
сауытпен жабдықталған. Әрі ерек-
ше үлгіде. Соған қарағанда, жауын-
гер болуы әбден мүмкін. Бізді таң

қалдырғаны – темір сауыттың
ұрланбай сақталғаны. Мұндай
дүниелердің мыңдаған жылдар бойы
ұрылардың тимей, сақталуы – өте
сирек кездесетін жағдай. Қазақ-
станда дәл осы іспеттес тарихи
құндылық әлі бірде-бір рет табылған
жоқ, - деді Қырым Алтынбеков.
Табылған тарихи құндылыққа

жасалатын зерттеу жұмыстары әлі
бірнеше жылға созылуы мүмкін.
Өйткені рентген және металл іздегіш
құрылғылардың көмегімен жүргізіл-
ген зерттеулердің нәтижесінде ал-
тын, күміс, темір, сүйектен жасалған
бұйымдардың бар екені анықталған.
Антропологиялық, ДНК-лық зерттеу-
лердің қорытындысы бойынша ал-
дағы уақытта мүрденің бас сүйегі мен
сауытын қалпына келтіру жұмыс-
тарын жүргізу де жоспарланып отыр.

- Әлі тазалаймыз, жәдігерлердің
әрқайсысына бөлек бөлек әдіс жасап,
анализге дайындаймыз. Оған уақыт
көп кетеді. Соның негізінде талай
қазбалар шығуы мүмкін. Бұған дейін
Қазақстанда темір сауытпен адам
шықпағандығын ескерсек, мүрде
толықтай қалпына келтірілгенде,
тек Атыраудың ғана емес, бүкіл
Қазақстанның мақтанышы болары
сөзсіз, - деп атап өтті Қырым
Алтынбеков.

Ерліктері айналмайтын елеске
АТЫРАУДЫҢ алыбының бәрі есте...Т.Досымов

АТЫРАУ ОБЛЫСЫНДА ТЕҢДЕСІ ЖОҚ
ТЕМІР САУЫТТЫ БАТЫР ТАБЫЛДЫ
«АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ТАРИХИ ӨЛКЕТАНУ МУЗЕЙІ МАМАНДАРЫНЫҢ

ҚЫЗЫЛҚОҒА АУДАНЫ, МИЯЛЫ ҚОРҒАНДАР ТОБЫНЫНЫҢ 3
ҚОРҒАНЫНА ЖАСАҒАН АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚАЗБА ЖҰМЫСТАРЫ
БАРЫСЫНДА БАТЫР МҮРДЕСІ АНЫҚТАЛҒАН. МАМАНДАРДЫҢ
АЙТУЫНША, БҰЛ – АРХЕОЛОГИЯДАҒЫ АСА МАҢЫЗДЫ ЖАҢАЛЫҚ»,
ДЕП ХАБАРЛАЙДЫ АТЫРАУ ОБЛЫСТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛАР
ҚЫЗМЕТІ.

Адақ батырдың өмірінде жұрт
таңырқарлық ерекше үш әдет
болыпты. Бірінші әдеті — өзіне тән
атын кім мінсе де қоймайды. Қинал-
ғанына ренжімейді. Екінші әдеті —
сыйлы қонақта, тойда, аста алдына
қандай тағам қойылса да талғамай,
жей береді. Үшінші әдеті — жауға
қарсы жорықтарда, басқа да
шабуылдарда күші басым құрулы
топтан қаймықпайды.
Ел адамдары батырдың бұл әдет-

терін әлденеше рет сынап байқады,
бос сөз емес, шын екендігін іс жүзін-
де анықтады. Ақырында сондай іске
әдеттенуіне не себеп болғанын
батырдың өзінен сұрады. Бұл сұрақ-
қа ол тұжырымды жауап қайырды.

— Бірде жалғыз өзім жазық далада
келе жаттым, — деп бастады ол
сөзін, — күн кешейді. Атымнан түстім
де, екінді оқыдым. Намазымның екі
басын оқығанда, атым жүріп кетті. Ол
үшін намазымды бұзғаным жоқ,
қалған екі басын оқып, артыма қара-
сам, атым көрінбейді. Мүлде ұзап
кетіпті. Күн батып, қас қарайды. Киім-
шең, жаяу жүгіріп қажыдым. Маңайда
тірі жан жоқ. Жапан далада жатып,
тынығуға тура келді. Таңертең тағы
іздедім, таба алмадым. Құлын күні-
нен өзім күтіп өсірген, қандай жағдай-
да болса да өзіме серік бола алады
деп сенген атым төрт бас намазым-
ды аяқтауыма қарамай, айдалаға
қаңғытып тастап кетті. Сол опасыз-
дыққа налыған кезімде: «атымды
ешкімнен қорымаспын, кім мініп
қинаса да ләм демеспін» деп серт
еткенмін. Бір күн, бір түн ел таппай,

жаяу сенделіп жүргенде мейлінше
ашықтым да шөлдедім. Сол ауырт-
палық жағдай үстінде: «бұдан былай
қандай тағам кездессе де, талғамай
жей беремін» деп өзіме өзім ант
еткендей болғамын. Қай жерде, қандай
жиында болса да алдыма қойылған
асты талғамай жей беруіме — себеп
осы.

— Самсаған қарулы топтан қаймық-
пауыма да себеп болды, — деп батыр
сөзін одан әрі жалғастырды. — Бір топ
адам аң аулауға шықтық. Бәріміз де
атқан оғымыз жерге түспейтін, шапқан
қылыш, найзамыз мүлт кетпейтін
мергендерміз. Кенет алдымыздан бір
қоян тұра қашты. Оған оқ жұмсауды
лайық көрмедік. Қоянды айнала қор-
шап алып, найзагерлік, қылышкерлік
қабілетімізді байқалық дестік. Қоян
қамауда қалды. Көзі бақырайып,
әрқайсымызға жаутаң-жаутаң қарайды.
Әр жақтан берілген түрткі дыбыстардан
қорыққан қоян қамаудан шығып кетуге
әрекет етті. Кенет маған қарай жүгіріп
келді де, жанымнан секіріп кетті. Сіл-
тегенім қате кетпейтін қылышым да,
найзам да тимеді, қоян зымырап кете
барды. Жолдастарым бұл мүлт кетуімді
табалаған жоқ, бірақ ол өзіме ауыр
соқты. Дегенмен одан мәңгі есте қалар-
лық қорытынды жасадым. «Қырық күн
қырғын болса да, ажалды өледі» деген
нақыл осындай тәжірибеден туған ғой.
«Қандай ауыртпалық, қандай қатерлі
жағдай кездессе де, одан қаймығып
шегінбеспін» деп жолдастарым алдын-
да серт еттім.
Бұл сөздер, батырдың ерлігі, төзім-

ділігі жұртқа ұнады.

АСАН ҚАЙҒЫНЫҢ ІНІСІ

АДАҚ БАТЫР
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Сіздерді 10-шы қазан “Кәсіп-
одақ-тар күні” мерекесімен шын
жүректен құттықтаймын!

«Кәсіподақтардың негізгі міндеті –
еңбеккер мен жұмыс берушілер ара-
сында туындайтын мәселелерді дер
кезінде шешу, барлық тараптармен
тығыз ынтымақтастықта болу. Бұл
ретте жұмысшылардың еңбек құқық-
тарын қорғауға бағытталған әлеумет-
тік диалогтың жаңа түрлерін дамыту
маңызды» - деп, Елбасымыз Нұрсұл-
тан Назарбаев айтқандай, кәсіп-
одақтардың басты мұраты, негізгі
мақсат-мүддесі бұл – еңбек ұжымда-
рындағы тұрақтылықты сақтау, жалпы
жұмысшы мен жұмыс берушінің ара-
сындағы алтын көпір ретінде өз
функциясын орындау болып табыла-
ды. Азаматтық қоғамның тірегі болған-
дықтан, мемлекеттік саясатты одан
әрі дамыту барысында, Елбасымыз-
дың ұстанған сарабдал саясатымен
өз тарапымыздан алға қойған мақсат-
тарымызды жүзеге асыру үрдісін
жалғастыруға міндеттіміз.
Әлемдік коронавирус пандемиясы

ушығып, еліміздің басына түскен сын
сағаттарда кәсіподақтар халқымыз-
дың еңсесін көтеріп, елдің әлеуметтік-
экономикалық жағдайын тұрақтан-
дыру жолында тиісті орындармен
бірлесе қимылдап, игі шараларға
белсене атсалысты.
Білім саласы кәсіподақ комитетіне

мүше білім қызметкерлері мен ұстаз-
дар қауымы, сондай-ақ, осы салада
еңбек етіп жүрген кіші қызметкерлер
өздерінің шығармашылық және кәсіп-
тік мұқтаждарын жүзеге асыруда бұл
ұйымның қамқорлығын сезініп келеді.
Кәсіподақ қызметінің жандануына ,

жаңғыруына адал қызмет етіп жүрген 
барша жанашыр  әріптестерімізді,
кәсіподақ мүшелерін  төл мерекесімен
құттықтай отырып,  елімізде тыныш-
тық болып,  қызметтеріңізге   толағай
табыстар тілей отырып, еңбектеріңіз
жана берсін демекпін!

Г. ИЗБАГАМБЕТОВА,
Ойыл аудандық білім

қызметкер-лері кәсіподақ
ұйымының төрайымы.

 ҚҰРМЕТТІ ОЙЫЛ АУДАНЫ
БІЛІМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ
КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМЫНЫҢ

МҮШЕЛЕРІ!

Ұстаз еңбегі – ұлы еңбек. Сондық-
тан да ұлы Абайдың:
Ақырын жүріп анық бас,
Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас
Үйретуден балаға,- деп айтуында

терең мағына жатыр.
Шәкірт санасына білім нәрін сеуіп,

ел болашағының өрендерін тәрбие-
леп шығару – екінің бірінің қолынан
келе де бермейді. Жалпақ жұртқа
өнегелі әулетте тәрбиеленіп, ұстаздық
жолын таңдаған, білім беру саласын-
да талай жыл аянбай еңбек етіп,
көптеген шәкірттерінің білімін дамы-
туға өзіндік үлесін  қосқан жандардың
бірі– Суқашева Ира Айсақызы.  Ол
1956 жылы 25 қаңтарда Ойыл
селосында дүниеге келген.1973 жылы
Н.К.Крупская (қазіргі Ж.Жүсібалиев)
атындағы Ойыл қазақ орта мектебін
аяқтап, сол жылы Ақтөбе педагогика
институтына оқуға түседі.1977 жылы
институтты бітіріп келіп,өзі оқыған
мектебіне математика пәнінің мұғалімі
болып жұмысқа кіріседі.

«Ұстаздық - ұлы іс» деп кемеңгер
жазушымыз М. Әуезов айтқандай,
бұған лайық болу - үлкен абырой,
басты борышым деп есептеген Ира
Айсақызы еңбекке араласа сала,
қиындығына қарамастан жауапкер-
шілікпен қызмет етті.1978-1981 жыл-
дар аралығында мектеп директоры-
ның тәрбие ісі жөніндегі орынбасары,
сондай-ақ, 1983-1987 жылдар аралы-
ғында аудандық кеңестің депутаты,
аудандық партия комитетінің мүшесі,
насихатшы, үгітші сияқты қоғамдық
қызметтер атқарды. 1981-1990 жыл-
дары мектеп математиканы кірік-
тірілген бағдарлама бойынша оқыт-
қанда, өз тәжірибесін ортаға салып
«Математика – 5-класс» әдістемелік
құрал жазуға  үлесін қосқан білікті ұс-
таз.
Математикадан сабақ бере жүріп,

мектепте кәсіподақ ұйымының тө-
райымы қызметін де атқарып, кәсіп-
одақ мүшелерінің  мұң - мұқтажын,
мүдделерін, еңбек құқығының бұзыл-
мауын қадағалап, оларға әлеуметтік-
экономикалық қолдау көрсете білді.
Кәсіподақ жұмысын  уақыт пен заман
талабына сай ұйымдастырып, әлеу-
меттік-экономикалық мәселелерді
қарапайым еңбек адамдары тағды-
рына қатысты түйіндерін дұрыс ше-
шуге ат салысты. Ұстаздық жолдың
тек бір сатысында кідіріп қалмай, жан-
жақты ізденіп, өз білімін жетілдіруден
әсте тайынбады. 2011 жылы «Қазіргі
мектептің білім беру үрдісінде оқушы-
лардың математикалық дарынды-
лығын дамыту» курсынан өтті. Небір
тақырыптар төңірегінде сөз қозғап,
ашық сабақтар өткізді. Семинарлар
мен тамыз маслихатының секциялық
отырысында баяндамалар жасап,
әріптестерімен қызу ой бөлісіп, өз
машығын аудан көлеміне танытты.
Дана халқымыз «Ұстазы жақсының

ұстамы жақсы» демекші, ұлағатты
ұстазынан білім алып, ұстаздық
кәсібін таңдап, бүгінгі таңда оқушы-
ларға білім нәрін беріп, ұлы істің игі
жолында аянбай қызмет жасап келе
жатқан шәкірттері баршылық. Тілеге-
нова Жазира, Салиева Айгүл, Мұхта-
рова Света сияқты ізбасарлары Ира
апайларының жолын қуып, матема-
тика пәнінің мұғалімдері атанды,
шәкірт тәрбиелеп, ел игілігі үшін еңбек
етуде.
Соңғы жылдар мектеп бітіруші

түлектердің білімі ҰБТ нәтижесімен
саралануда. Ира апайдың матема-
тикадан дайындаған оқушылары әр
түрлі жоғарғы оқу орындарынан білім
алып, «сен де бір кірпіш дүниеге,

кетігін тап та бар қалан» деген Абай
өсиетін ұмытпады, өмірдің әр сала-
сында қызметтер атқаруда.
Кешегісіз бүгін болмайтыны айқын.

Ендеше, кейінгі ұрпаққа алдыңғы буын
ұстаздарын құрметтеу қашанда
парыз,елеулі еңбектерін естен шығар-
мау –борыш.Іздене жүріп,жиған білімі
мен күш-жігерін оқушысының жан –
жақты дамуына, парасатты азамат
болып өсуіне жұмсаған ардақты
ұстаздар еңбегі ешқашан өшпейді.
Ұстаз еңбегі еленіп, Ира Айсақызы
2013 жылы «ҚР Білім беру ісінің
құрметті қызметкері» төсбелгісін
кеудесіне тағып, зор құрметке ие
болды.
Ұстаздық еткен жылдарының еңбегі

де елеусіз қалмады,  әлденеше рет
Облыстық білім басқармасының,білім
жетілдіру институтының Құрмет гра-
моталарымен марапатталды,балалық
шақтан армандаған таудай талабы
табысқа кенелтті, абыроймен зейнет-
керлікке жеткізді.
Қиын да маңызды міндеттерді жүзе-

ге асыра алатын, тек ұлағатты ұстаз.
Осындай ауыр жүкті алып жүріп, жас
буынды терең біліммен қарулан-
дырып, үлкен өмірге дайындау тек
білікті Иса Айсақызы секілді тұлға-
лардың ғана қолынан келмек. Ескен-
дір Зұлқарнайын: «Даңқ пен абыройға
кенелуімде мен бір адамға қарыздар-
мын, ол – ұстазым Аристотель» десе,
Абылай хан Төле биді, Шәкәрім ұлы
ақын Абайды ұстазым деп, шексіз
құрметтеген екен. Ира Айсақызының
да ізін суытпай келе жатырған, шексіз
үлгі тұтатындар көп десем артық
айтқаным емес.Ұстаз берген тәрбие
әрбір жанның өміріне жол сілтер
шамшырақ болары анық. Ғылым иесі
ғалым да, ел қорғаған батыр да,
тілінен бал тамған ақын да, тегеуріні
темір балқытқан жұмысшы да, егін
салған диқан да, мал бағып терін
төккен шопан да, көк күмбезінен әрі
өткен ғарышкер де бәрі-бәрі ұстаздан
білім, тәлім алған, сондықтан ұлағат-
ты ұстаздарға бүкіл адам баласы
құрметпен бас иеді.
Иә, Ира Айсақызы – өз ісіне аса зор

жауапкершілікпен қарайтын, шәкірт
жанын түсіне білетін ұстаз бола білді.
Ол - осынау мектеп қабырғасында өзі
сабақ өткізген оушыларға екінші ана,
қолдаушы мен қорғаушы. Әріптес-
теріне, жас буынға өзінің қиындыққа
мойымайтын сабырлы мінезімен,
білімді де біліктілігімен үлгілі тұлға
екенін көрсете білген аға өкілдерінің
бірі.
Бүгінде Ира Айсақызы зейнеткер,

отбасында орны ерек ақылшы,  бала-
ларының аяулы анасы, немерелерінің
сүйікті әжесі. Ең бастысы – өз
мамандығының белді қайраткері,
еңбек ардагері.

 Дидар ЕСЕНҒАЗИНА,
 Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл

қазақ орта мектебі бастауыш
кәсіподақ ұйымының төрайымы.

Құттықтаймыз!
Ойыл ауданы, Құрман орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Қыстаубаева Ақтоты Тұрғанбайқызы «Білім және ғылым қызметкерлерінің
кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісімен марапатталды.

ЕЛЕНГЕН ЕҢБЕК

Ойыл аудандық білім қызметкер-
лері кәсіподақ ұйымының ұйымдас-
тыруымен 10-қазан - Кәсіподақ күні
мерекесіне орай «Бастауыш кәсіподақ
ұйымының жұмысын тиімді ұйымдас-
тыру жолдары» атты семинар өтті.
Семинар жұмысына бастауыш кәсіп-
одақ ұйымының төрағалары, кәсіп-
одақ белсенділері қатысты. Кез кел-
ген кәсіптік одақтың күш-қуаты оның
бастауыш ұйымдарының қандай
болуына, олардың әрбір еңбекшінің
құқықтары мен мүдделерін тиімді де
белсенді түрде қорғалуын қамтама-
сыз етуіне тікелей байланысты.
Бастауыш кәсіподақ ұйымдарының
рөлі мен беделін, олардың қызмет
тиімділігін арттыру мәселелері ерекше
маңызды екені күн тәртібінен түспеуі
тиіс, – деді кәсіподақ төрайымы Г.
Избагамбетова. Семинар соңында
«Үздік кәсіподақ ұйымы-2020» бай-
қауының жеңімпаздары анықталып,
Ш.Бекмұхамбетова атындағы мектеп-
гимназиясына І  дәрежелі дипломмен,
50 000 мың теңге сертификат, Ж.Жүсі-
балиев қазақ орта мектебіне ІІ
дәрежелі диплом, 40 000 мың теңге
сертификат, ІІІ орынға Ойыл қазақ
орта мектебіне 30 000 мың теңгенің
сертификаттары табыс етілді. Сондай
–ақ, барлық белсенді бастауыш
кәсіподақ ұйымының төрағаларына
бағалы сыйлықтар мен сыйақы табыс
етілді.

КӘСІПОДАҚ КҮШІ
БІРЛІКТЕ!

Жаз айында кенеттен балам
Қуаныш жол апатына түсіп, қиын-
дыққа тап болдық. Қатты жарақат
алған балама күрделі ота жасалды,
әлі де емдеу курсы жалғасуда. Ем-дом
шаралары айтарлықтай қаржыны
талап ететіндігі жасырын емес. Осы
орайда басыма қиындық ісі түскенде
қаржылай көмек қолын созған Ойыл
аудандық білім қызметкерлерінің
кәсіподақ ұйымына алғыс білдіремін.
Енбектеріне жеміс пен табыс тілеймін.

Ізгі ниетпен: білім
қызметкерлері кәсіподағының

мүшесі  Луиза Куздибаева

Алғыс білдіремін.

ПРАЙМЕРИЗГЕ БЕЛСЕНДІ АТСАЛЫСҚАН
ҮМІТКЕРЛЕР МАРАПАТТАЛДЫ

БҮГІН «ШҰҒЫЛА МӘДЕНИЕТ
ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС ОРТАЛЫҒЫНДА»
«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ ОЙЫЛ
АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ ТӨРА-
ҒАСЫ, АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫ-
БАЕВ, «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ
ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ
ТӨРАҒАСЫНЫҢ БІРІНШІ ОРЫН-
БАСАРЫ САКЕН ЗАЙМОЛДИННІҢ
ҚАТЫСУЫМЕН ПРАЙМЕРИЗГЕ
БЕЛСЕНДІ АТСАЛЫСҚАН ҮМІТКЕР-
ЛЕР «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИА-
ЛЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ ОРАЗАЛИН
ОҢДАСЫН СЕЙІЛҰЛЫНЫҢ АЛҒЫС
ХАТЫ САЛТАНАТТЫ ТҮРДЕ ТАБЫС
ЕТІЛДІ.
Алғыс хатта «Елбасы «Nur Otan»

партиясының Төрағасы Н.Ә.Назарб-
аевтың бастамасымен Қазақстанда
жалпыұлттық деңгейде тұңғыш рет
өткен партияның сайлауалды ірік-
теуіне белсенді атсалысқаныңыз үшін
сізге алғыс айтамын. Праймеризге
қатысу арқылы Сіз бастамашылдық
пен азаматтық белсенділіктің үлгісін
көрсеттіңіз. Осы саяси дода бары-
сында жинаған тәжірибеңіз бен білік-
тілігіңіз келешекте кәсіби маман ретін-
де сіздің бұдан да жоғары жетістік-
терге жетуіңізге сеп болады деп
сенемін.Сізге мықты денсаулық, бақ-
береке тілеймін. Алдағы уақытта

бұдан да үлкен жетістіктерге жетуіңіз-
ге тілектеспін! Біз біргеміз»  - екендігі
жазылған.
Бүгінде партия қатарын шынайы

халықшыл азаматтармен толық-
тыруға және еліміздің қоғамдық-саяси
өміріне тың серпіліс әкелетін жаңа
көзқарасты саясаткерлердің пайда
болуына толық мүмкіндік туғызбақ.

Ал, толықтай алсақ, өзгермелі ахуал
жағдайында жаңа саяси мәдениеттің
пішіндері мен іргетасының қалыпта-
суына септігін тигізбек.
Осы орайда праймериз партияшілік

сайлауына Ойыл ауданы бойынша 26
үміткер қатынасып бүгінгі күні әркезең
бойынша өзара бақ сынасып үміт-
керлер жоғарғы деңгейде атсалысты.

Бос жұмыс орындар жәрмекесіне
Ойыл ауданының мекеме басшылары
мен округтердегі мектеп, балабақша
басшылары қатысып,жұмыссыз аза-
маттарды қабылдады. Қазіргі таңда от
жағушы мамандығы бойынша 93 бос
жұмыс орны болса, мекемелерде киім
ілуші қызметіне 15 бос орын бар.
Сонымен қатар Ж. Жүсібалиев атын-
дағы Ойыл қазақ орта мектебіне1
автобус жүргізушісі және Ойыл қазақ
орта мектебіне информатика, ағыл-
шын тілі мамандарына бос орындар
бар. Аталған қызметтер бойынша
жұмыссыз азаматтар «Жұмыспен
қамту орталығының» қызметткер-
леріне тіркеліп өтініш хаттарын тол-
тырды. Округтегі мектептер мен бала-
бақшаларға жылу беру маусымының
басталуына байланысты от жағушы-
лар мен киім ілушілерге бірнеше

орындар қарастырылған. Мекеме
басшылары әңгімелесу барысында,
қабылдауға келген жұмыссыз азамат-

тарға жұмыстың толық жүру барысын
түсіндіре отырып, жеке құжаттарымен
танысып шықты.

АУДАНДА БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ
ЖӘРМЕНКЕСІ ӨТТІ

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның Т.А.Ә.,

лауазымы

Азаматтарды қабылдау  күні
мен уақыты

Мемлекеттік
органның

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Сарбие ауылдық
округі әкімінің
аппараты

Дәурен Бисебаев
Округ әкімі

Қазан  2,6,9,13,16,20,23,27,30
Қараша 3,6,10,13,17,20,24,27
Желтоқсан 1,4,8,11,15,18,22

Жастар көшесі
№ 11

35-2-20

САРБИЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2020 ЖЫЛДЫҢ ІІІ – ТОҚСАН БОЙЫНША
ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

БҮГІНГІ КҮН ЕРТЕҢГІ ТАРИХ. САРҒАЙҒАН ТАРИХ БЕТТЕРІН ПАРАҚ-
ТАСАҚ ТУҒАН ЖЕР ТОПЫРАҒЫНДА ТУЫП-ӨСКЕН ҚАНШАМА ТАУ ТҰЛ-
ҒАЛАР ЕСКЕ ТҮСЕДІ ДЕСЕҢШІ. СОЛАРДЫҢ БІРІ САТИРИК, ЖАЗУШЫ
ТАБЫЛ ҚҰЛИЯС. АТ ТӨБЕЛІНДЕЙ ҒАНА ШАҒЫН АУЫЛ ҚАРАКӨЛДЕ
ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕНІМЕН ӘДЕБИЕТ ТАБАЛДЫРЫҒЫН ЕРКІН АТТАДЫ.
Ол, «Ойыл газетінде» өзіндік қолтаң-

басын қалдырған қаламгер. Қазіргі
таңда ел жүрегі Нұр-Сұлтан қаласында
тұрады. Арқаның төріндегі Ақмоланың
– бас қала болғанға дейін осында ұлт
жанашырларымен бірге ана тіліміз бен
салт-дәстүрімізді биік тұғырға көтеруге
күш салғандардың бірі де Табыл ағамыз
болды. Алғашқы кітабы 1977 жылы
«Кесілген бұрым» деген атпен жарық
көрді. Оның шығармашылығы туралы
мақалаларда алдымен ауызға алына-
тыны «Жыланның тілі» романы сатира-
лық туындылардың озық үлгілері қата-
рынан орын алады. Бұл орайда «Кесіл-
ген бұрым», «Жалмауыз», «Сауда сақал
сипасқанша», «Қоңыраулы күлкіграм-
ма», «Ши оқ», «Қара терең», «Ақ мыл-
тық», «Жегі», «Миға қойылған бомба» жинақтары – сатира жанрының сәнін
келтірген нәрлі жинақтары бар. Сатирик-қаламгер Табыл Құлияс өткен
ғасырдың 20-30-жылдарындағы қазақ даласындағы аштыққа байланыс-
ты Ресейдiң iрi қалалары мұрағаттарынан халқымызға, тұлғаларға қатысты
бір тың деректер жазып жүргені де бір мәртебе. Биыл жерлесеміз, қарымды
қаламгер, сатира сардары Табыл Құлияс 85 жасқа толды. Осыдан тура бес
жыл бұрын туған жердің төрінде Табыл ағамыздың 80 жас мерейтойы туған
жерде аталып өткені бәріне мәлім. Біз Табыл ағамыздың туған жерге деген
ыстық сағынышын, оның жүрегі үнемі ел-жұрт деп соғып тұатынын аңғардық.
Ендеше бүгінде 85 жасқа толып жатқан қарымды қаламгерді жерлестерінің
атынан айрықша құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық, қажымас
қайрат, сарқылмас күш-қуат тілейміз.
Құрметпен: Асқар Қазыбаев, Мұратбай Айдарбаев, Асылан Кенжебаев,

Еркін Жиеналин, Ербол Тлепов, Нұрлан Атағалиев, Серікбай Қойбағаров,
Тыныштыбай Шалабаев, Сәрсенбай Аманғосов, Сәндібек Нұрбаев.

САТИРА САРДАРЫ

Рейдтік іс-шараларға Төтенше
жағдайлар бөлімінен 4 қызметкер,
№18 Өрт сөндіру бөлімінен 6 қызмет-
кер, МПС 1 қызметкер, Газ шаруашы-
лығы 2 адам, Энергосистема 2 адам,
Жас отан жастар қанаты 4 адам және
жергілікті атқарушы органыннан 2
адам жұмылдырылды.
Ойыл ауданында рейд бойынша

116 үй араланып, 478 адамға үгіт
насихат жұмыстары жүргізіліп, 400-ге
жуық жадынама таратылды.

ЖЫЛЫТУ ПЕШТЕРІН
ЖАҒУ ЕРЕЖЕСI

· Жанып жатқан пештi қараусыз
қалдыру және кiшкентай балаларға
тапсыру аса қауiптi.

· Пештi жағу үшiн жанғыш және тез
тұтанатын сұйықтықтарды қолдануға
болмайды.

· Пеш қатты қызып кетпес үшiн оны
бiржарым сағаттан аспайтын уақыт
және күнiне ек-үш рет жағу керек.

· Ұйықтар алдында үш сағат бұрын
пештi жағуды тоқтату керек.

· Қалауларда жарықшақтардың
пайда болуының алдын алу үшiн, түтiн
шыққышта жиналып қалған күлдi
жүйелi түрде тазалап тұру қажет. Үш
айда бiр рет түтiн шыққыштан күлдi
тазалауға пешшi-тұрба тазалағышты
шақырып отыру қажет.

· Пеште дымқыл ағаштарды және
киiмдердi кептiруге болмайды.

· Жихаздардың, перделердiң жанып
жатқан пештен бiржарым метрден
ары тұрғанына көңiл бөлiңiз.

· Ешқашанда пештi оттыққа ұзын-
дығы бойынша симайтын ағашпен
жағуға болмайды.
Пеш бойымен от жақын маңдағы

заттарға, еденге және қабырғаға өтiп
кетуi мүмкiн.

· Қыс уақытында түтiн шыққыш-
тардың бiтелiп және қатып қалмауын
болдырмау мақсатында айына бiр рет
түтiн шыққыштардың бас жағын қарап
отыру қажет.
Есте сақтаңыз, барлық өрт қауiп-

сiздiгi ережелерi мен нормалары адам
өмiрiмен жазылған және осы қандай
да бiр нормалардың бұзылуы ерте ме
кеш пе сiздi қайғылы оқиғаға әкелiп
соқтыруы мүмкiн.

· Әрбiр пеш жеке iрге тасқа салыну
және барлық жалпақтығымен ағаш
құрылғылардың қандай да бiр қабыр-
ғасына жақын болмау керек. Олардың
арасына саңылау — бөлшек қалдыру
қажет. Оттықтың алдындағы ағаш
еденге мөлшерi 50 * 70 см кем емес
темiртабақ (оттық) қағу керек.“

Ауыз су, ұялы байланыс құралының
орнатылуы халық үшін жасалған игі
шаралардың бірі. Жаһанданудың
жағасына жармасып даму үшін де
шалғай ауыл аймақтарға  көңіл бөлу-
дің маңызы зор. Соның дәлелі  күні
кеше ғана Акемер елді мекенінде
орталықтандырылған ауыз су құры-
лысы жұмысы аяқталған болатын.
Халық тіршілік  нәрінің бұрынғыдай
сырттан тасып әуреленбей үйдің
ішіне кіріп тұруына қолдау көрсеткен
барша азаматтарға дән риза. Ақке-
мірліктер үшін жағымды жаңалық
бұнымен шектеліп қала қойған жоқ.
Бүгінде ұялы байланыс желісінің келуі
ауыл тұрғындары үшін көптен күткен
жақсы жаңалықтардың бірі болды.
Қазір ақкемерліктер 3G байланысын
қолданып отыр. Айшылық алыс жер-
ден жылдам хабар алғызатын байла-

ныс қондырғылары халық үшін, ауыл-
да онлайын оқып жатырған студент
жастар үшін қолайлылық  туғызып
отыр.  Бұрындары ауыз судың, ұялы
байланыстың зардабын тартқан
халық қазіргі таңда тіршіліктерінің
үлкен қала өмірінен кемде - кем
еместігін айтады.   Сонымен қатар ұя-
лы байланыс желісін орнату мәселесі
жыл аяғына дейін байланыс жоқ өзге
ауылдарға да орнатылып жалғасын
табатын болады. «Ауылдан адам
көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді»
демекші бар жағдайы жасалған  ауыл
өміріне қызығып қоныс аударушы
жастардың да қарасы артып келеді.
Бұл дегеніміз өңірдегі  елді мекен-
дердің алға ілгерлеуінің белгісі деуге
толық негіз бар.

Венера АСҚАРҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ

9-ШЫ ҚАЗАН КҮНІ
«ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ» КҮНІНЕ ОРАЙ

РЕЙДТІК ІС-ШАРАЛАР
ЖҮРГІЗІЛДІ.

АҚКЕМЕРГЕ ҰЯЛЫ БАЙЛАНЫС ЖЕЛІСІ КЕЛДІ

Күз.
Алакеуім.
Жатыр әне ішке тартып дала демін.
Бүгін тағы...
Келмедің... Үміт жылап.
Жалғыздық құшағымда

қала бердім.
Мұң түнетіп санасына

Қоңыр Күздің.
Жолымызды қоспайма,

Өмір біздің???
..."Күт" деген ең...соңғы рет...

Содан бәлкім.
Үмітті келді ме екен, соңында үзгім.
Хабарсызсың...Көңілде

күдік басым.
Сарқылқылған жоқ сонда да

 үміт жасым.
Түндер өлген күн бар ғой...

мен ешқашан.
Ол жайлы,
Ұмытпаспын...Ұмытпаспын

Айжан ТАБАРАКҚЫЗЫ.

Күз


