
Халқымыз саналы түрде өз құқығын
пайдаланып, таңдау жасауда. Мен дауыс
беруге барғанда Ойыл қазақ орта мектебінде
орналасқан №392 сайлау учаскесінде
халықтың қарасы көп. Елінің болашағы үшін
жасалатын таңдауда осылайша белсенділік
танытқан ойылдықтардың көңіл күйі де жоғары
болды.
Мен Қазақстанның әрі қарай ұлы

жетістіктерге жететініне сенемін. Татулықтың
тұтқасы, бірліктің бесігі болған елімнің әрі
қарай көркейіп, гүлденуі үшін, елдің
тұрақтылығы үшін дауыс бердім. Мен еліміздің
экономикасы үшін, тұрақтылығы үшін таңдау
жасадым. Парламент сайлауы - елдің
болашағына, берекесі мен бірлігіне, беделіне
кепіл болады. Әрбір азамат - өзінің ел
алдындағы, ұрпағының алдындағы парызын
адал атқаруы тиіс. Бүгінгі сайлау жасампаз ел

Қазақстан үшін саяси сынақ.
«Мың өліп, мың тірілген» ұлттың бүгінгі ұрпағы қай уақытта да сын сәтте

«алтаудың алалығына» жол бермей, бірліктің туын биік ұстады. Сондықтан,
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент Мәжілісі мен мәслихат
депутаттары сайлауын тағайындау туралы үндеуінде «саяси жаңғыру,
көппартиялықты дамыту және еліміздің қоғамдық-саяси өміріне азаматтардың
қатысу аясын кеңейту жөнінде шаралар қабылданды» - деп атап өткендей,
дүбірі бөлек саяси дода -
бұл сайлауда да Қазақстанның бір бөлшегі - ойылдықтардың да қашанғы

дәстүрінен жаңылмай, «Бірлік түбі – береке» екенін дәлелдейтініне сенімім мол.
Еркін ЖИЕНАЛИН,
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Биыл қастерлі Тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Бұл –
қайта жаңғырған қазақ мемлекеттігінің, ата-бабаларымыз
аңсаған азаттықтың тұғыры нығая түскенін әйгілейтін
маңызды белес. Тарих тұрғысынан алғанда, отыз жыл –
көзді ашып жұмғандай қас-қағым сәт. Дегенмен, бұл
көптеген халықтар үшін қиындығы мен қуанышы,
дағдарысы мен дамуы алмасқан тұтас дәуір деуге болады.
Біз де осындай жолдан өтіп келеміз.
Азаттығымыздың айшықты белесіне шыққанда әрбір

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ Қазақстан Республикасының Президенті

Тәуелсіздік бәрінен қымбат
Бағдар мен белес

саналы азаматты «Отыз жылда біз қандай жетістіктерге
жеттік?», «Келер ұрпаққа қандай елді аманаттаймыз?»,
«Мемлекеттігімізді нығайта түсу үшін тағы не істейміз?»
деген сауалдар толғандырары анық. Осы тұрғыдан
алғанда, бұл – арман-мақсаттарымызды тоғыстырып,
болашаққа тың серпінмен қадам басу үшін өткенге тағы
бір мәрте оралатын, жетістіктеріміз бен кемшіліктерімізді
ой елегінен өткізетін маңызды мезет.

(жалғасы 2 бетте)

ҚР ОРТАЛЫҚ САЙЛАУ
КОМИССИЯСЫ 10 ҚАҢТАР
КҮНІ ӨТКЕН ҚР ПАРЛАМЕНТІ
МӘЖІЛІСІ МЕН МӘСЛИХАТТАР
ДЕПУТАТТАРЫН САЙЛАУДА
САЯСИ ПАРТИЯЛАР
ЖИНАҒАН ДАУЫСТАРДЫҢ
АЛДЫН АЛА
ҚОРЫТЫНДЫСЫН ЖАРИЯ
ЕТТІ.
ҚР Орталық сайлау комиссия-

сының хатшысы Сәбила Мұста-
финаның дерегінше, «Ауыл»
халықтық -демократиялық
патриоттық партиясы 5,29, Nur
Otan партиясы 71,9, «ADAL»
саяси партиясы 6,57, Қазақстан-
ның «Ақ жол» демократиялық
партиясы 10,95 және Қазақ-
станның Халық партиясы 9,10
пайыз дауыс жинады.
Естеріңізге сала кетсек, сайлау

өткен күні түнде Қоғамдық пікір
институты Еxit poll нәтижесін
жария еткен болатын. Оған
сәйкес, респонденттердің 5,75
пайызы «Ауыл» халықтық-
демократиялық патриоттық пар-
тиясына, 71,97 пайызы Nur Otan
партиясына, 3,07 пайызы
«ADAL» саяси партиясына, 10,18
пайызы Қазақ-станның «Ақ жол»
демократиялық партиясына, 9,03
пайызы Қазақстанның Халық
партиясына дауыс берген. Айта
кетерлігі, аталған институт дирек-
торы Айнұр Мәжитова сауалнама
қателігі 2 пайыз шамасында
болатындығын ескерткен-ді.

Қазақпарат

Парламент сайлауы – бұл еліміз үшін аса
маңызды шара. Сондықтан мен де бүгін елдің
әрбір азаматы секілді, қоғамымызда
бейбітшілік пен тұрақтылық болу үшін, сондай-
ақ халықтың әл-ауқатын жақсарту мақсатында
жүргізіліп келе жатқан реформалардың
жалғасын таба беруі және ұл-қызымның,
немерелерімнің жарқын келешегі үшін дауыс
бердім.
Сайлаудың маңызы өте зор. Сайлау - біз

үшін мереке. Өйткені, мен осы сайлаудың
басы-қасында жүріп, қырық жыл қазанында
қайнаған адаммын. Мен жетпістен асқан
шағымда өмірде неше сайлауға қатысқанымды
білмеймін. Бірақ, бірде-бір сайлаудан қалып
көргенім жоқ.  
Алдағы Парламент құрамына елім дегенде

езіліп, жұрт дегенде жұмылып, ел үшін қызмет ететін елжанды азаматтардың
сайланатынына сенімдімін. Сайлаудағы алауыздықтың салдарынан қарапайым
халықтың зардап шеккенін көрші мемлекеттерде өткен саяси додаларда көз
жеткіздік. Елдің бірлігі ең қуатты күш екенін біз әлемге дәлелдедік. Біздің ауданда
бүгінгі күнгі сайлау да үлкен ауызбіршілікпен, бірлікпен өтіп жатыр.

Сәрсенбай АМАНҒОСОВ,
Аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы.

Алдымен конституциялық құқығым-
ды пайдаланып, өз таңдауымды
жасадым. Саяси шараларда қашан-
нан белсенді алдыңғы буынның өкілі

Мен Ойылдың байырғы тұрғындарының
бірімін. Осы жерде туып-өстім. Бүгін «Nur
Otan» партиясының атынан Ойыл
селосындағы №391 сайлау учаскесінде
бақылаушы болып отырмын. Қашаннан саяси
санасы сергек жерлестерімнің белсенділігі
жоғары.
Бүгінгі таңда көпұлтты еліміздегі тұтастық

пен бірлік, мәдениеттер мен діндердің үндесуі
әлемдік тәжірибе ретінде танылған. Біз
тәуелсіздік туы желбіреген елімізде ұлттар мен
ұлыстардың нәсілдік, этностық, діни және
әлеуметтік тең құқықтылығына қол жеткізген
мемлекетпіз! Азаматтық татулық пен
этносаралық келісім басты құндылығымызға
айналды. Қазақстанның сыртқы және ішкі
саясаты бейбітшілік пен келісімге, сенім мен
тұрақтылыққа негізделген.
Біз сияқты жан-жақты тәлім-тәрбие алып өскен ұрпақ азаматтық теңдік,

еңбексүйгіштік, адалдық, сияқты «Мәңгілік Ел» идеяларын басты қағида санауы
тиіс. Баршамыздың ортақ үйіміз – кең-байтақ Қазақстанның қамын ойлап,
халқымыздың еңселі ертеңіне, татулықпен атқан әр таңына алаңдайтын болсақ,
әр дауыс маңызды дер едім.

Елена БРАТАШОВА,
Ш.Бекмұхамбетова атындағы

 мектеп-гимназияның мұғалімі.

ДАУЫС БЕРУ –
ҰРПАҚ АЛДЫНДАҒЫ ПАРЫЗ!

БІРДЕ-БІР САЙЛАУДАН ҚАЛҒАН ЖОҚПЫН!

ЕРТЕҢІМЕ СЕНЕМІН!
Мен де биыл алғаш рет дауыс беріп, өз

таңдауымды жасадым. Еліміздегі кез-келген
сайлауға қатысу болашағына сенген әр
азаматтың негізгі міндеті. Халқымыздың
егемендік алғаннан кейінгі жолына, жеткен
жетістіктеріне көз жүгіртіп, саралап, тереңнен
толғана келіп, осындай шешімге келдім. Саяси
науқанға қатысып, өзімнің дауыс беру құқына
ие болып, өзімді елімнің алға қарай дамуына
үлес қосатын жасқа жеткенімді мақтан
тұтамын!
Жаңа Парламенттің әлеуметтің әлеуетін

арттырып, тұрғындарының тұрмысын көтеріп,
Қазақстанның болашағын одан әрі жарқын
ететін өміршең заңдарды қабылдайтынына
сенемін!
Ойыл ауданындағы бүгінгі сайлауда дауыс

беруде жастардың белсенділіктері ерекше.
Демек, менің замандастарымның әлдебіреулердің жел сөзіне ермей, өздерінің
азаматтық құқығын пайдалануы қуантады.

Нұрбек АЙДЫНҒАЛИЕВ,
Қазақстан Ресубликасы

 Ішкі Істер Министрлігі Б.Бейсенов атындағы
 Қарағанды Академиясының студенті.

№391 САЙЛАУ УЧАСКЕСІНДЕ
ЕШҚАНДАЙ ЗАҢ БҰЗУШЫЛЫҚ БОЛҒАН ЖОҚ!

– Ақан Нұрғабылов ақсақал алғаш-
қылардың бірі болып дауыс берсе,
жастардың да алғашқы топта дауыс
беруге ұмтылуы қуантты. Солардың

ЖАСТАРДЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІ ЖОҒАРЫ
ОЙЫЛ АУДАНЫНДА ТАҢҒЫ САҒАТ ЖЕТІДЕ БАРЛЫҚ САЙЛАУ

УЧАСКЕЛЕРІ ЕСІКТЕРІН АЙҚАРА АШТЫ. АУДАНДАҒЫ САЙЛАУ
БАРЫСЫНАН РЕПОРТАЖ ЖАСАУДЫ ӨЗІМ ТІРКЕЛГЕН №390 САЙЛАУ
УЧАСКЕСІНЕН БАСТАДЫМ. САЙЛАУ УЧАСКЕСІНЕ КІРГЕННЕН АРНАУЛЫ
МАМАНДАР КЕЛУШІЛЕРДІҢ ҚЫЗУЫН ӨЛШЕП, АНТИСЕПТИКТЕРДІ
ҚОЛДАНУҒА КЕҢЕС БЕРДІ. АРНАУЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ БЕТПЕРДЕСІ
ЖОҚТАРҒА ЖАҢА БЕТПЕРДЕ ҰСЫНДЫ.

САЙЛАУДЫҢ
АЛДЫН АЛА

ҚОРЫТЫНДЫСЫ
ЖАРИЯЛАНДЫ

бірі – Нұрбек Айдынғалиев. (Нұрбектің
пікірі төменде дербес беріліп отыр)
Сайлаушылардың дауыс беру бары-
сын бақылап, саяси додаға түсіп жат-
қан бес партияның да өкілі отырды.
Комиссия мүшелері санитарлық
талаптарды сақтап, медициналық ар-
найы киімдермен қамтылған. Комис-
сия мүшелері әр сайлаушыға бюлле-
тендерін беріп, дауыс беру тәртібін
түсіндіріп жатыр. Шығып келе жатып
жолаушыларын жинап жүріп, дауыс
беруге кіріп келе жатқан Сапар Ба-
заровты кездестірдік. Сапар отыздағы
жасынан жолаушылар тасымалымен
айналысатын кәсіпкер. Әрине, жасы-
ратыны жоқ, жастардың, соның ішінде
Сапардың замандастарының белсен-
ділігі төмен. Сондықтан, Сапардың
бұл ісіне сүйсінбеске амал жоқ.
Одан кейін сағат 8-ге таяу аудандық

мәдениет үйінде орналасқан №389
сайлау учаскесіне бардым. Мұнда да
барлық санитарлық нормалар сақтал-
ған. Учаскелік комиссия төрағасы
Жәнібек Құлмұқанов биылғы сайлау-
да жастардың да белсенділігі жоғары
екенін айтты. Әдетте, сайлауға жастар
жағы үздік-создық түске таяу келетін.
Яғни, бұл саяси шараға салмақ беріп,
өз ұстанымдарын білдірген жастар-
дың елінің ертеңіне бей-жай қарамай-
тынының белгісі болса керек. Одан
кейін Ойыл селосындағы екі учаскеге
де барып, сайлаушылардың консти-
туциялық құқығын пайдаланған сәт-
теріне куә болдым.
Бір сөзбен айтқанда, ойылдықтар

саяси науқанға белсене қатысты. Әр
сайлау учаскелерінде дауыс беру-
шілерге ашық, еркін әрі өзі қалаған
партияға таңдау жасауға мүмкіндіктер
жасалды. Аудан бойынша 24 сайлау
учаскесі бар. Барлық учаскелерде
санитарлық талаптар сақталып, меди-
циналық арнайы киімдермен қамтыл-
ды. Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының төрағасы Берік Бисе-
кеновтың айтуынша сайлау кезінде
ешқандай алалау, бұра тарту болған
жоқ. Сайлау учаскелеріндегі бақылау-
шылар заңсыз әрекеттерге жол бер-
меу үшін бәрін бақылап отырды.
Ойылда 9624 сайлаушы болса, оның
7233-і дауыс берді. Бұл сайлаушы-
лардың 72,3 пайызын құрайды. Ел
болашағы үшін өз партиясын таңдаған
жастардың белсенділігі жоғары бол-
ды. Алғаш рет дауыс берген 244 жас
таңдауларын жасап, қалаған партияға
дауыс берді.Ал, ресми дерекке
сүйенсек, аудан-дық мәслихаттағы 11
депутаттық ман-датқан бес партия 32
кандидатты ұсынды. Оның 22-сі «Nur
Otan» партиясынан болса, «Ақ жол»
демо-кратиялық партиясынан 2
кандидат, Қазақстанның халықтық
партиясынан 3 үміткер, «Адал»
партиясы 2 және «Ауыл» халықтық-
демократиялық патриоттық партиясы
3 кандидатты тіркеді.

ЕГЕР СІЗ САҚТАНДЫРЫЛ-
МАҒАН БОЛСАҢЫЗ, МӘМС
ТӨЛЕМІН ТӨЛЕУШІЛЕР САНА-
ТЫНДА БАР-ЖОҒЫҢЫЗДЫ
АНЫҚТАП АЛЫҢЫЗ.
Жарнаны кім қалай төлейді?
- 15 жеңілдік санатындағы аза-

маттарға жарна мемлекет тарапы-
нан төленеді.

- Жалдамалы жұмысшы, яғни
жұмыс берушінің бухгалтерия
бөлімі жарна аудару объектісінің
2% (2019 жылы – 1%) және еңбек-
ақы төлеу қорының 2% көлемінде
аударады.

- Жеке кәсіпкерлер, шаруа қожа-
лық иелері, жеке іспен айналыса-
тындар 2975 теңге (ең төменгі
жалақының 1,4 еселенген мөлше-
рінің 5 пайызы) төлейді.

- Республикалық және облыстық
маңызы бар қалалардағы өзін-өзі
жұмыспен қамтығандар, (жалда-
малы жұмысшысыз және ЖК тіркел-
мей қызмет көрсететіндер) бірың-
ғай жиынтық төлем төлеушілер 1
айлық есептік көрсеткіш (2021
жылғы 1 қаңтардағы АЕК – 2917
теңге), басқа елді мекендер үшін 0,5
АЕК (2021 жылғы 1 қаңтардағы
көрсеткіш – 1458,5 теңге) көлемінде
жарна төлейді.

- Өз бетімен төлеуші ең төменгі
жалақының 5%-ын (2125 теңге)
аударады.

- Азаматтық-құқықтық шартпен
жұмыс істейтін жеке тұлғалар табы-
сының 2%-ын (2020 жылы 1%
ұстал-ды) сақтандыру жүйесіне
аударады, ең жоғарғы төлем —
8500 теңге (яғни ең төменгі жала-
қының 10 еселенген мөлшерінің
2%, 425 000 х 2% = 8 500).
Жарнаны қайда төлейміз?
Сақтандыру жарнасын:
– екінші деңгейлі банктер мен

олардың интернет-сервистері;
– Kaspi.kz ұялы қосымшасы;
– «Қазпошта» АҚ бөлімшелері;
– төлем терминалдары (Qiwi,

Kassa24 және т.б.);
– медициналық ұйымдардағы

төлем терминалдары арқылы
төлеуге болады.
Сақтандырылғаныңызды тексеру

үшін төмендегі сайттарды қолданы-
ңыз.

- Әлеуметтік медициналық
сақтандыру қорының сайты fms.kz
(оң жақ төмен бұрыштағы терезе).

- Электронды үкіметтің egov.kz
сайты (жеке кабинетте және «Ден-
саулық сақтау» бөлімі).

· Saqtandyrubot Telegram боты
(басты мәзірдегі «Сақтандырыл-
ғаныңыз туралы анықтау» бөлімі).

· Qoldau 24/7 ұялы қосымшасы
(басты мәзірдегі «Сақтандырылға-
ныңыз туралы анықтау» бөлімі).

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘСЛИХАТТАРЫНЫҢ
ДЕПУТАТТАРЫН САЙЛАУ

2021 жылғы 10 қаңтар

Ойыл аудандық мәслихаты депутаттарын сайлау нәтижелері туралы
мәліметтерді хабарлаймыз:

1. Аудандағы сайлау учаскелерінің саны 24
2. Мәліметтер берілетін сайлау учаскелерінің саны 24
3. Сайлаушылардың жалпы саны 9624
4. Сайлау бюллетеньдерін алған сайлаушылар саны 7233
5. Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны 7126

Оның ішінде:

Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәліктері
бойынша  дауыс берген сайлаушылар саны 5
дауыс беруге арналған үй жайдан тыс жерде дауыс
берген сайлаушылар саны 272
6. Жарамсыз деп танылған бюллетеньдердің саны 105

7. Сайлауға 5 саяси партия қатысып, оларға берілген дауыстар саны
төмендегідей болды:

1. Қазақстан Халық партиясы 673 9,44 %
2.«Nur Otan»  партиясы 5451 76,5 %
3.«Ауыл» Халықтық-демократиялық
патриоттық партиясы 751 10,5 %
4. «Ақ жол»  Қазақстанның  демократиялық партиясы 19 0,27%
5. «АDAL» саяси партиясы 127 1,78  %

8.Саяси партиялар үшін депутаттық мандаттардың мынадай бөлінуі
белгіленсін:

«Қазақстан Халық  партиясы - 1 (бір);
«Nur Otan»   партиясы - 9 (тоғыз);
«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық  партиясы -1 (бір);

Ойыл аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының төрағасы                                                Б.Бисекенов

2021  жылғы  11 қаңтар

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ ДЕПУТАТТАРЫН
САЙЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ

САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
Х А Б А Р Ы

МӘМС: БИЫЛ ЖАРНА
ҚАЛАЙ ТӨЛЕНЕДІ?
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Тәуелсіздіктің отыз жылын шартты
түрде үш онжылдық белеске бөліп
қарастыруға болады. Оның әрқай-
сысы атқарған миссиясы тұрғысынан
ғасырдың жүгін арқалап тұр. 
Мен азаттықтың алғашқы онжыл-

дығын жаңа Қазақстанның іргетасын
қалау кезеңі деп атар едім. Осы
уақытта Елбасының басшылығымен
мемлекетіміздің нышандары белгіле-
ніп, билік жүйесі қалыптасты. Ұлттық
валютамыз айналымға енді. Қарулы
Күштеріміз құрылды. Ата заңымыз
қабылданды. Шетелдермен диплома-
тиялық қатынас орнатылды. Еліміз
беделді халықаралық ұйымдарға
мүше болды.

«Қазақстан – 2030» стратегиясын
қабылдадық. Шығыстағы көршімізбен
шекарамызды бекіттік. Басқа да ірге-
лес мемлекеттермен шекара жөнін-
дегі келіссөздер қарқынды жүргізіле
бастады. Ел аумағын ядролық қару-
дан толық тазарттық. Елордамызды
Арқа төсіне көшірдік. Нарықтық эконо-
микаға өтіп, жекеменшік институтын
берік орнықтырдық. Отандық бизнес-
тің негізін қаладық. Жастар әлемнің
маңдайалды оқу орындарында білім
ала бастады. Түрлі дағдарыстардан
аман өтуге мүмкіндік берген Ұлттық
қорымыз құрылды. Дүние жүзіне
тарыдай шашылған қазақ баласын
атажұртқа шақырып, Ұлы көшке жол
аштық. Соның нәтижесінде ел еңсесі
тіктеліп, ұлттық рухымыз көтерілді.
Екінші онжылдық – Қазақ елінің

керегесін кеңейту кезеңі. Осы жылдар-
да мемлекетіміздің тұғыры нығайып,
экономикалық әлеуетіміз арта түсті.
Құрлықтағы барлық шекарамызды
айқындап, заң жүзінде бекіттік. «Мәде-
ни мұра» бағдарламасын жүзеге
асырып, тарихымызды түгендедік.
Солтүстік Аралды құтқарып, қашқан
теңізді қайтардық. Әлемдік және дәс-
түрлі діндер көшбасшыларының съез-
дерін, Еуропадағы қауіпсіздік және
ынтымақтастық ұйымының, Азиядағы
өзара іс-қимыл және сенім шаралары
кеңесінің саммиттерін өткізуге және
басқа да бірқатар маңызды халықара-
лық жобаларға бастамашы болдық.
Елімізге шетелден қомақты инвести-
ция тарттық. Есілдің жағасында бой
көтерген еңселі елордамыз ұлттық
идеямызға айналды. «Батыс Еуропа
– Батыс Қытай» халықаралық дәлізі
сияқты ірі инфрақұрылымдық жоба-
лар қолға алынды. Тұрғын-үй құрылы-
сы да бұрын-соңды болмаған қарқын-
мен дамыды. 
Үшінші онжылдықта шаңырағымыз

биіктеп, өсіп-өркендеп, мерейлі мем-
лекетке айналдық. Шекара мәселесін
біржола шештік. «Қазақстан – 2050»
стратегиясын қабылдап, озық дамы-
ған отыз елдің қатарына қосылуды
межеледік.
Әр бағыт бойынша «Үдемелі индус-

триялық-инновациялық даму», «Нұр-
лы жол», «100 нақты қадам» сияқты
ауқымды бағдарламалар жүзеге
асырылды. Саяси және экономикалық
реформалармен қатар рухани жаңғы-
руға баса мән бердік.
Осынау толағай табыстардың бәрі-

не Елбасының дара көшбасшылығы-
ның һәм халқымыздың даналығы мен
парасатының, бірлігі мен ынтымағы-
ның, отандастарымыздың қажырлы
еңбегінің арқасында қол жеткіздік.
Сондықтан, Елбасы Тәуелсіздігіміздің
мәңгі символына айналды десек,
ақиқатты айтқан болар едік.   
Алдағы төртінші онжылдықтың бізге

жүктейтін міндеті – қуатты елдің иесі
және кемел халық болу. Бұл жолда
саяси-экономикалық реформаларды
және сананы жаңғырту үдерісін жал-
ғастырып, заман талабына бейімдел-
ген ұлттың жаңа болмысын қалыптас-
тыруымыз қажет.
Біз әділетті қоғам мен тиімді мемле-

кет құруды көздеп отырмыз. Кез-кел-
ген істе әділдік қағидатын басшылық-
қа алсақ, бұған анық қол жеткіземіз.
Мысалы, тұрғындардың тұрмысын
жақсарта түспесек, еліміздің жетістік-
тері мен халықаралық табыстарын
мақтан ету артық. Азаматтарымыз
экономикалық өсімнің игілігін сезіне
алмаса, одан еш қайыр жоқ. Мен әрбір
шешімді қабылдар сәтте осы ұста-
нымды басшылыққа аламын. Біз
халықтың әлеуметтік жағдайын
жақсартумен қатар, барлық азамат-
тардың мүддесін бірдей қорғаймыз.
Менің ұғымымдағы әділетті мемлекет
дегеніміз – осы.
Тарихқа көз жүгіртсек, әр буын

белгілі бір сынақты басынан өткереді.
Біздің бабаларымыз «Ақтабан шұбы-
рынды, Алқакөл сұламаны», аталары-
мыз алапат ашаршылықты, қуғын-
сүргінді, дүниежүзілік соғысты көрді.
Тоталитарлық кезеңде ұлттық құн-

дылықтарымыздан, тілімізден, діліміз
бен дінімізден айырылып қала жазда-
дық. Оның бәрі Тәуелсіздіктің арқа-
сында халқымызға қайта оралды.
Бірақ, ұлт пен ел ретінде сақталып
қалу үшін бүгінгі және болашақ ұрпақ
жаңа сын-қатерлерге дайын болуы
керек.
Қазіргі пандемия және соның

салдарынан туындаған дағдарыс
бүкіл әлемнің бұрын болмаған жаңа
сынақтармен бетпе-бет келіп отыр-
ғанын анық көрсетті. Экономикалық,
әлеуметтік, экологиялық, биология-
лық және басқа да қатерлерге қоса,
жер жүзіне жағымсыз идеологиялық
вирустар да жайылып келеді. Жаһан-
дану кезінде ел жат жұрттың ықпалы-
на бейсаналы түрде ілесіп кеткенін
аңғармайды. Басқаша айтқанда, мәж-
бүрліктен емес, санасының улануы
арқылы өз еркімен торға түседі.
Сондықтан, жаңа заманның жақсы-
жаманын екшеп, артықшылықтарын
бойға сіңірумен қатар, тамырымызды
берік сақтауымыз қажет. Ұлттық бол-

мысымыздан, төл мәдениетіміз бен
салт-дәстүрімізден ажырап қалмау –
барлық өркениеттер мидай араласқан
аласапыранда жұтылып кетпеудің
бірден бір кепілі.

Таным мен тағылым
Бүгінде Тәуелсіздік құрдастары ойы

толысқан отыз жасқа толды. Егемен
елде дүниеге келіп, өсіп-жетілген
олардың санасы сергек, көзқарастары
да, өмір салттары да өзгеше. Тіпті,
Тәуелсіздікті ешбір дәлелді қажет
етпейтін аксиома деп біледі. Бұл –
егемендік ұғымы жастардың санасына
берік орныққанын көрсететін қалыпты
құбылыс. Бірақ Тәуелсіздік құнды-
лығы жадына біржола шегеленіп,
мәңгі сақталуы үшін өскелең ұрпақ
оның қадірін білуі керек.

 Бостандық бізге оңайлықпен кел-
ген жоқ. Ата-бабаларымыз азаттық
жолында арпалысты. Талай зұлмат
замандар мен нәубеттерді бастан
өткерді. Осының бәрі халықтың есінде
сақталып, ұрпақтан ұрпаққа берілуге
тиіс. 
Кезінде «Мәдени мұра» бағдарла-

масы ұлт шежіресін түгендеуге жол
ашты. Отандық тарих ғылымы тың
серпінмен дамып, түрлі бағыттар
бойынша көптеген зерттеу жүргізілді.
Бұрын бәймәлім болған қаншама
тарихи деректер, археологиялық
қазыналар табылды. Тарихымыз сан
мың жылдан тамыр тартатынын
айғақтайтын жаңалықтар ашылды.
Елбасының осындай іргелі бастама-
лары халқымыздың тарихи санасын
жаңғыртуға зор үлес қосты. Бағдар-
лама аясындағы еңбектер том-том
болып жарыққа шықты. Дегенмен, сол
қажырлы еңбектің жемісін көпшілік
көріп отыр ма? Зерттеу жобаларының
біразы ғылыми институттар мен
орталықтардың аясында ғана қалып
қойған жоқ па?
Мұндай іргелі ізденістердің нәтижесі

тек осы сала мамандарының игілігіне
ғана айналуы орынсыз. Оны қалың
жұртшылыққа түсінікті және қолже-
тімді ету қажет. Өйткені тарихшы-
лардың ғана емес, барша жұрттың,
әсіресе, жас ұрпақтың тарихи санасы
айқын әрі берік болуға тиіс. Бұл ретте,
ауқымды көрмелермен немесе басқа
да үлкен жобалармен әуестенбей,
балаларға, жастарға арналған қара-
пайым әрі қабылдауға жеңіл туынды-
ларға баса мән берген жөн. Мысалы,
деректі және көркем фильмдерді
алайық. Осы бағытта «Алмас қы-
лыш», «Жау жүрек мың бала», «Томи-
рис», «Кейкі батыр», «Тар заман»
сияқты тарихи фильмдер түсірілді.
Бірақ бұл әлі жеткіліксіз.
Мен құзырлы органдар мен отан-

дық телеарналарға мемлекеттік тап-
сырыстың белгілі бір бөлігін міндетті
түрде тарихи тақырыптарға бағыт-
тауды тапсырамын. Әрине, қаржы
мәселесі шешілуі керек. Дегенмен, көп
қаражат жұмсамай да жоғары деңгей-
дегі өнер туындысын түсіруге болаты-
нын қырғыз бауырларымыз «Құрман-
жан датқа» фильмі арқылы анық көр-
сетті. 
Бүгінде әлемдік киноиндустрияда

тарих тақырыбындағы сценарийлерге
сұраныс жоғары. Американың да,
Еуропаның да айтулы оқиғалары тура-
лы фильмдер өте көп. Қазір Netfliх,
HBO және басқа да алпауыт кино-
компаниялар Азияға бет бұруда. Осы
орайда біздің де шежіремізде ауқым-
ды фильмдерге арқау болатын ма-
ңызды белестер мен оқиғалар баршы-
лық. Мысалы, әлемдегі ең қуатты
империялардың бірі болған Алтын
орда тарихы дайын тұрған жоқ па?!
Бұл мәселеге болашақта кино сала-
сының мамандары баса назар аудар-
ғаны жөн. 
Көркем және деректі тарихи туын-

дыларда мемлекеттілік және мемле-
кетшілдік идеясы әрдайым көрініс
табуы қажет. Біз кезінде елге қызмет
етудің озық үлгісін көрсеткен Алаш
қайраткерлерінен тағылым аламыз.
Олар өткен ғасырдың басында тәуел-
сіздік идеяларын халық арасында
дәріптеуге зор еңбек сіңіріп, азаттық
жолында құрбан болды.
Тәуелсіздігіміздің мерейтойы ая-

сында осындай біртуар тұлғаларды
еске алып, олардың мұрасын жаста-
рымызға және бүкіл әлемге паш етуі-
міз керек. Сонымен бірге, осы тақы-
рыпты зерттеп жүрген ғалымдар мен
жазушылардың да еңбегі қолдауға ие
болуы және бағалануы қажет. Алаш
арыстарының асыл мұрасын игеру
жалғаса беруге тиіс.
Миллиондаған адамды қазаға ұшы-

ратып, тірі қалғанын жан сауғалап бо-
сып кетуге мәжбүр еткен алапат ашар-
шылықтың алғашқы кезеңі – 1921-
1922 жылдардағы нәубеттен бері 100
жыл өтті. Сол зұлматтың кесірінен
қырылып қалмағанда, халқымыздың
саны қазіргіден әлденеше есе көп
болар еді.
Тарихымыздың осы ақтаңдақ бет-

тері әлі күнге дейін жан-жақты зерт-
телмей келеді. Тіпті, ғалымдардың
арасында ашаршылық құрбанда-
рының нақты саны туралы ортақ
пайым жоқ. Ала-құла деректер және
оның себеп-салдары жайлы әртүрлі
көзқарастар қоғамды адастырады.
Тиісті тарихи құжаттарды, жиналған
мәліметтерді аса мұқият зерделеу
керек.
Білікті мамандар жүйелі зерттеумен

айналысып, соған сәйкес ашаршылық
мәселесіне мемлекет тарапынан баға
берілгені жөн. Біз бұл күрделі мәсе-
леге ұстамдылықпен және жауапкер-
шілікпен қарауымыз қажет. Жалпы,
тарихи зерттеулерді ұраншылдық пен
даңғазасыз, таза ғылыми ұстаныммен
жүргізген дұрыс.
Биыл әйгілі Желтоқсан оқиғасына

35 жыл толады. 1986 жылы өрімдей

ұл-қыздарымыз Кеңес Одағының
қаһарынан қаймықпай, ұлт намысы
үшін алаңға шықты. Осы күннен соң
тура бес жыл өткенде Тәуелсіздігімізді
жариялауымыздың символдық мәні
зор. Бұл орайда, азаттықтың алғашқы
қарлығаштары – Желтоқсан қаһар-
мандарының азаматтық ерлігі лайық-
ты бағасын алып, жоспарлы түрде
насихатталуы керек.
Біз жыл соңына дейін жаңа тари-

хымыздағы бірнеше айтулы оқиғаның
мерейлі белесін атап өтеміз. 1991
жылы Семей полигоны жабылды.
Оның еліміз ғана емес, барша адам-
заттың болашағы үшін айрықша
маңызды шешім екенін ескеріп,
арнайы іс-шара өткізу қажет деп
санаймын. Елбасы қол қойған Жар-
лықтың арқасында Қазақстан бүкіл
дүние жүзіне ядролық қару-жараққа
қарсы әлемдік қозғалыстың көшбас-
шысы болып танылды, алып мемле-
кеттердің сеніміне ие болды, халық-
аралық қоғамдастықта жауапкершілігі
жоғары ел ретінде мойындалды.   

«Өткен күннен алыс жоқ, келер
күннен жақын жоқ» дейді халқымыз.
Кешегі өткен хандар мен қағандардың
дәуірі ғана емес, соңғы отыз жылдағы
жасампаздық жолымыз да бүгінде
тарихқа айналып, күн сайын алыстап
барады. Азаттық таңын өз көзімен
көрген алдыңғы буын болмаса, кейінгі
жастар өткен ғасырдың 90-жылда-
рындағы тарихи оқиғалардың тере-
ңіне бойлап, мәнін жете түсіне бер-
мейді. Тәуелсіздікке тағдырдың бере
салған сыйы ретінде қарайды. Шын
мәніндегі ахуал олай емес.
Елбасы сол кездегі саяси, эконо-

микалық, әлеуметтік, демографиялық
және басқа да жағдайларға байла-
нысты жеті рет емес, жетпіс рет өл-
шеп, бір рет кесуге мәжбүр болды. Біз
тығырықтан шығар жолдың саңылауы
да көрінбейтін қиын күндерден қақ-
тығыс пен қантөгіске ұрынбай аман
шығып, ешкімге есемізді жібермей,
жаңа сипаттағы Қазақ мемлекетін
құрдық. Бүгінгі және болашақ ұрпақ
мұны әрдайым біліп отыруы керек.
Сол үшін Қазақстанның жаңа тарихын
да жүйелі зерттеген жөн.   
Шынына келсек, Тәуелсіздік жыл-

дарында бірнеше рет қолға алынға-
нына қарамастан, ұлттық мүддемізге
сай келетін көп томдық жаңа тарихы-
мыз әлі толық жазылған жоқ. Оның
тұжырымдамасын бұған дейінгі олқы-
лықтарды ескере отырып қайта қарап,
жаңа ғылыми ұстанымдар мен жаңа-
лықтардың негізінде тыңнан жазатын
уақыт әлдеқашан келді. Барлық оқу-
лықтар осындай іргелі еңбекке негіз-
деліп әзірленеді. Бұл – ұлт шежіресін
дәріптеу тұрғысынан алғанда страте-
гиялық маңызы бар мәселе. Сондық-
тан, Қазақстанның академиялық
үлгідегі жаңа тарихын жазуды дереу
бастау керек. Түптеп келгенде, тарихи
сананы жаңғырту мәселесінің түйіні –
осы. Бұл іске беделді тарихшылары-
мызды тарту қажет.
Сонымен қатар, шетел аудито-

риясына арналған Қазақстанның қыс-
қаша тарихын жазып, әлемнің негізгі
тілдеріне аударуды ұсынамын. Бұл –
қазақтың сан ғасырлық шынайы тари-
хын әлемге танытудың бірден-бір
жолы. 
Әрбір халық өзінің арғы-бергі тари-

хын өзі жазуға тиіс. Бөтен идеология-
ның жетегімен жүруге болмайды.
Ұлттық мүдде тұрғысынан жазылған
шежіре ұрпақтың санасын оятып,
ұлттың жадын жаңғыртуға мүмкіндік
береді. 

Қоғам мен құндылық
Егемендігіміздің мәңгілік үштағаны

– Алтайдан Атырауға, Алатаудан
Арқаға дейін кең көсілген байтақ
жеріміз, ананың ақ сүтімен бойымызға
дарыған қастерлі тіліміз және барлық
қиындықтардан халқымызды сүріндір-
мей алып келе жатқан береке-бірлі-
гіміз. Біз осы үш құндылықты көздің
қарашығындай сақтаймыз.
Бабалардан мұра болған қасиетті

жеріміз – ең басты байлығымыз.
Қазаққа осынау ұлан-ғайыр аумақты
сырттан ешкім сыйға тартқан жоқ.
Бүгінгі тарихымыз 1991 жылмен
немесе 1936 жылмен өлшенбейді.
Халқымыз Қазақ хандығы кезінде де,
одан арғы Алтын Орда, Түрік қаға-
наты, Ғұн, Сақ дәуірінде де осы жерде
өмір сүрген, өсіп-өнген. Қысқаша
айтқанда, ұлттық тарихымыздың
терең тамырлары көне заманның
өзегінде жатыр. Жалпы, тарихпен
саясаткерлер емес, тарихшылар
айналысуы керек.
Шекара сызығын ресми түрде

халықаралық шартпен бекітіп, оны
әлем жұртының мойындауы соңғы бір-
неше ғасырда үрдіске айналды. Оған
дейін қазіргідей делимитация, демар-
кация деген ұғымдар болмаған.  
Біз шекара мәселесін шешумен

нақты айналысып жатқан кезде кейбір
саясаткерлер мен қоғам қайраткер-
лері «біз бұған асықпайық», «кейін де
келісуге болады» деп арқаны кеңге
салғысы келгені есімізде. Келіссөз-
дерді табандылықпен жүргізіп, іргеміз-
ді дереу қымтап алғанымыз өте дұрыс
болғанын уақыттың өзі дәлелдеп
берді. Қазір кім не айтса да, біздің
екіжақты келісімдермен бекітіліп,
халықаралық деңгейде танылған
шекарамыз бар. Енді оған ешкім
дауласа алмайды.
Аумақтық тұтастығымызға күмән

келтіріп, тату көршілік қатынастарға
сына қаққысы келетін кейбір шетел
азаматтарының арандатушылық іс-
әрекеттеріне ресми және қоғамдық
деңгейде тойтарыс бере отырып,
ағартушылық жұмыстарын ұстам-
дылықпен жүргізген жөн. Біз ұлттық
мүддені аспен де, таспен де қорғауға
дайын болуымыз қажеттігін тағы да

баса айтқым келеді.   
Жоғарыда айтқанымдай, шекара-

мыз толығымен шегенделді. 2018
жылы Каспий теңізінің құқықтық мәр-
тебесі туралы конвенцияға қол қойыл-
ғаннан кейін құрлықтағы ғана емес,
теңіздегі шекарамыз да біржола
айқындалып, түпкілікті шешілді.
Қазақстан – біртұтас мемлекет.

Еліміз оңтүстік, солтүстік, батыс,
шығыс деп бөлінбейді. Бұл – тек
бағытты білдіретін шартты атаулар.
2018 жылы Елбасының Жарлығымен
Оңтүстік Қазақстан облысына Түркіс-
тан атауы берілді. Тарихи әділдікті
қалпына келтірген орынды шешімді
халық бірауыздан қолдап, өте жылы
қабылдады. Өйткені, мұндағы шежі-
релі шаһар ғана емес, тұтас өңір көне
замандардан бері Түркістан деп атал-
ған. Осы игі үрдісті еліміз бойынша
жалғастыруға болады. Біз мұндай
қадамдарды байыппен жасаймыз. 
Жерге байланысты бәріміз айқын

білетін және бұлжымайтын ақиқат –
қазақтың жері ешбір шетелдіктің мен-
шігіне берілмейді, ешқашан сатыл-
майды. Осыны әр азаматымыз сана-
сына берік сіңіруі қажет. Келесі жылы
Жер кодексінің жекелеген нормала-
рына қатысты енгізілген мораторийдің
мерзімі аяқталады. Ауыл шаруашы-
лығы мақсатындағы жерлерді айна-
лымға енгізіп, халықтың игілігіне жара-
ту – өте маңызды мәселе. Сондықтан,
биыл Жер мәселесі жөніндегі комис-
сияны құрып, соның аясында бір бай-
ламға келген жөн.
Қазақ үшін тоқымдай жердің өзі

қымбат, бір уыс топырақтың өзі алтын.
Бірақ біз соны бағалай білеміз бе?!
Жер қадірін білу жалаң ұранмен
өлшенбейді. Өкінішке қарай, асқар
тауларымыз бен айдын көлдерімізді,
ұлан-ғайыр даламызды ластап жатқан
да өз азаматтарымыз. Көкжайлауға от
жағып, қоқыс шашып кеткен де,
Көбейтұздың батпағын шелектеп
тасып, көлдің ортасында көлікпен
ойқастаған да солар. Бір тұтам мүйізі
үшін көзін мөлдіретіп киіктерді қырған
да өзгелер емес. Қасиетті жеріміздің
киесінен қорықпай, жат жұрттың да
қолы бармас әрекеттерді жасап оты-
рып, қалайша осы мекеннің иесіміз
деп кеуде соға аламыз? Бұл – ащы
да болса, шындық. Біз жеріміздің шын
жанашыр иесі екенімізді нақты іспен
көрсетуге тиіспіз. Ол көшеге қоқыс
тастамау, көрінген жерге от жақпау
сияқты қарапайым нәрселерден бас-
тап, жалпыхалықтық сипаттағы ау-
қымды экологиялық шаралар арқылы
көрініс табуы қажет. Мұның бәрі тәлім-
тәрбиеден басталады. Ата-анасымен
бірге ауласына ағаш екпеген,
үлкендердің жан-жануарға мейірімін
көрмеген, кішкентайынан табиғатты
аялауға дағдыланбаған бала өскенде
туған жеріне жаны ашымайды.
Мәселе экологияда емес – отаншыл-
дықта, заңда емес – сана-да.   
Елі мен жерін сүю үшін жас ұрпақ

байтақ Қазақстанның ғажайып жау-
һарларын білуге тиіс. Батыста Боз-
жыра мен Шерқала, күнгейде Ақсу-
Жабағылы мен Сайрам-Өгем, Жеті-
суда Хан Тәңірі мен Шарын, Көлсай
мен Қайыңды, Қапал- Арасан, Алтын-
емел мен Бұрхан бұлақ, шығыста
Мұзтау мен Шыңғыстау, Марқакөл
мен Рахман қайнары, Арқада Бурабай
мен Баянауыл, Ұлытау мен Қарқа-
ралы, теріскейде Имантау мен Айыр-
тау және басқа да көрікті жерлеріміз
жетіп артылады. Жер жәннатын
алыстан іздеудің қажеті жоқ. Бәрі
өзімізде бар. Жастарға осындай
керемет табиғатымызды танытып,
оны қадірлеуге баулуымыз керек.
Уақыт ұттырмай қолға алып, дәйекті

түрде іске асыратын тағы бір шаруа
бар. Халықтың қалалық жерлерге
жаппай көшуі салдарынан көптеген
ауылдарда, әсіресе, шекара маңын-
дағы елді-мекендерде тұрғындар
саны күрт азайды. Біз еңбек күші көп
оңтүстік өңір тұрғындарының солтүс-
тік және шығыс аймақтарға қоныста-
нуына қолайлы жағдай жасап,   осы
жұмысты назарда ұстаймыз. Бұл – өте
өзекті әрі  еліміздің қауіпсіздігіне
қатысты мәселе. Бұған қоса соңғы
жылдарда түрлі себептерге байла-
нысты бәсеңдеп қалған қандастар
көшін барынша қолдап, оларды
жоғарыда айтылған өңірлерге орна-
ластыруды жандандырамыз.
Бұл екі мәселенің де стратегиялық

маңызы бар. Оған кезекті науқан
ретінде қарауға болмайды. Жергілікті
билік мұндай жұмыстарды жоғарыға
көпірген ақпар беру үшін емес, мемле-
кеттік мүдде және ағайынға шынайы
жанашырлық тұрғысынан жасауға
тиіс.             
Еліміздің басты нышандарының бірі

– мемлекеттік тіл. Қазақстанның
мемлекеттік тілі қазақ тілі екені Ата
заңымызда 90-жылдардағы күрделі
кезеңнің өзінде нақты жазылған. Біз
тәуелсіздік дәуірінде ана тілімізді
дамыту үшін барлық жағдайды жаса-
дық. Осы аралықта қазақ тілінде білім
беретін мектептер мен оқу орында-
рының, балабақшалардың саны есе-
леп көбейді.
Бүгінде мемлекеттік тілді білетін

қазақтың да, өзге этнос өкілдерінің де
үлесі едәуір артты. Қазақ тілін, шын
мәнінде, бүкіл халқымызды біріктіруші
факторға айналдырудың барлық
құқықтық тәсілдері және кепілдіктері
қалыптасты. Мәселе – ниетте. Ниеттің
дұрыс болуы қазақ тілін меңгергісі
келетін адамдарға да, осы мақсатқа
жетуге жағдай жасайтын Үкіметке де
байланысты. 

 Тіл игеру үшін балалар әдебиетінің
атқаратын рөлі зор. Сондықтан, қазақ
қаламгерлерінің үздік шығармала-
рына қоса, балаларға арналған шетел
жазушыларының да таңдаулы туын-

дыларын аударып, көптеп басып
шығаруды және таратуды қолға алған
жөн. Оған сұраныс жоғары. 
Мемлекеттік тілді білу – Қазақстан-

ның әрбір азаматының парызы. Мін-
деті деп те айтуға болады. Осы орай-
да мен барша қазақстандықтарға,
оның ішінде қазақ тілін әлі жете
меңгермеген отандастарыма үндеу
тастағым келеді. Жастар ағылшын
тілін немесе басқа да тілдерді аз ғана
уақытта меңгере алатынын көріп
отырмыз. Тұтас буын алмасқан осы
жылдарда қазақ тілін үйренгісі келген
адам оны әлдеқашан біліп шығар еді.
Халқымызда «Ештен кеш жақсы»
деген сөз бар. Ең бастысы, ынта
болуы керек.
Ана тілімізді кеңінен қолдану – бас-

қа тілдерге, әсіресе орыс тіліне шектеу
қойылады деген сөз емес. Барша эт-
нос өкілдерінің ана тілін, салт-дәстүрін
дамытуға мүмкіндік жасала береді.
Жастарымыз бірнеше тіл білу өздері-
нің көкжиегін кеңейтіп, көкірек көзін
оятатынын жете түсінгені абзал.  
Бізді қай заманда да қиындық-

тардан аман алып келе жатқан басты
құдірет – ел бірлігі. Ынтымағы жарас-
қан жұрттың қашанда ұпайы түгел.
Түрлі жағдайларға байланысты қазақ
жеріне әр кезеңде әртүрлі ұлт өкілдері
көптеп қоныстанды. Қазақ халқы
ешкімді жат көрмей, бауырына басты.
Бүгінде олардың туған жері де, Отаны
да – Қазақстан. Біз көпэтностық
сипатымызды артықшылығымызға
айналдыра алғанымыз анық. Көптеген
шетелдік сарапшылардың елімізге
қатысты «Еуразиядағы шырпы тисе
лап еткелі тұрған қурай», «failed state»
сияқты болжамдарын жоққа шығар-
дық. Бұл жолда тыныштық пен тұрақ-
тылықтың бастауы болған Қазақстан
халқы ассамблеясы тиімді жұмыс
атқарды. Ешкімді ұлтына қарап, бөле-
жарған жоқпыз. Бәрінің өсіп-өнуіне
толық жағдай жасадық, бірдей мүмкін-
дік бердік. Біздің ұлтаралық келісім
саясатымыз әлемді мойындатты.
Халқымыздың осындай ырыс-ынты-
маққа негізделген жарасымын баға-
лай білуіміз керек. Бұл – кемел келе-
шекке бастайтын бірден-бір дұрыс
жол. Сондықтан, ұлтаралық татулық
пен келісімді сақтау – мемлекеттік
органдардың ғана емес, бүкіл қоғам-
ның және әрбір азаматтың міндеті.
Түптеп келгенде, еліміздегі тұрақты-
лық пен береке-бірлік үшін барлығы-
мыз бірдей жауаптымыз.  
Осы орайда, халқымызды бірікті-

ретін ортақ құндылықтарды барынша
дәріптеп, ой-санаға берік орнықты-
руымыз керек. Мысалы, Наурыз мей-
рамын атап өту тұжырымдамасын жа-
сап, көктем мерекесінің мазмұнын
байыта түскен жөн. Бүкіл қоғамды
ұйыстыратын құндылықтар неғұрлым
көп болса, бірлігіміз де соғұрлым
бекем болады.  

Ұлағат пен ұстаным
Соңғы кезде қазақстандықтардың

ел өміріне белсенді араласуға, шешім
қабылдау үдерісіне қатысуға ынтасы
артып келеді. Менің «Халық үніне
құлақ асатын мемлекет» тұжырым-
дамам және Ұлттық қоғамдық сенім
кеңесі – осы сұранысқа тікелей жауап.
Оны Ордабасыдағы, Күлтөбедегі,
Ұлытаудағы ұлы жиындардың зама-
науи үлгісі деуге болады. Біз қазақтың
қанына сіңген қасиет – келелі істі
ақылдасып бірге шешу дәстүрін жал-
ғастыра береміз. Бұл бастамалар
азаматтық қоғамды дамытуға негіз
болады. Қазіргі шаралар аяқ астынан
мәжбүрліктен қолға алынған жоқ. Ол
– елімізді демократияландыруға,
саяси жүйені жаңғыртуға бағытталған
саясаттың жемісі.
Саяси реформа бір күннің немесе

бір жылдың шаруасы емес. Мұны ел
іргесін шайқалтпай, береке-бірлігін
бұзбай, байыппен және біртіндеп іске
асыруымыз керек. Бірақ, реформаны
соза беруге де болмайды. Билік
халықтың алдындағы өз жауапкер-
шілігін сезінгені жөн. Сол себепті біз
ауыл және кент әкімдерін сайлауға
көшеміз. Осы арқылы ең төменгі
деңгейден бастап жергілікті өзін-өзі
басқару жүйесін нығайтамыз. Бұл
қадам өзекті мәселелерді тұрғындар
мен жергілікті биліктің бірлесіп шешуі
үшін қажет. Содан кейін аудан әкім-
дерін сайлаймыз. Жаңа жүйе өзінің
тиімділігін көрсетсе, бұдан да жоғары
деңгейдегі әкімдерді сайлайтын
боламыз.    
Бірақ, саяси жаңғыру барысында

асығыстыққа бой алдыруға және
жалаң ұранға еріп, мемлекеттік жүйені
дағдарысқа ұшыратуға болмайды. Бір
сәтте барлығын түбірімен өзгерту неге
әкеп соқтыратынын кейбір елдердің
бүгінгі ахуалынан көріп отырмыз.
Елімізде, ең алдымен, адамның құқы-
ғын толығымен сақтауға негізделген
заң мен тәртіп болуы керек. Анархия
мен жүгенсіздік жақсылыққа апармай-
тыны анық.
Қазақстанның саяси жүйесі заман

талабына сай дамып келеді. Мәжіліс
депутаттарының биылғы сайлауы –
көппартиялы Парламентті орнықтыру
жолындағы маңызды қадам. Бізде
саяси көзқарастары әртүрлі партия-
лар бар. Олардың ұстанымдары
консервативті, либералды, ұлтшыл,
социалист және тағы басқа болуы
мүмкін. Бұл – табиғи үдеріс. Саяси
плюрализм мемлекетті эволюциялық
жолмен дамытуға және нығайтуға
мүмкіндік береді. Саяси күштер
осындай әралуан болса да, баршасын
біріктіретін және бәріне ортақ құн-
дылық бар. Ол – қастерлі Тәуелсіздік.
Біздің мақсатымыз – келер ұрпаққа

Қазақстанды тұғыры мығым, экономи-
касы қуатты, рухы асқақ мемлекет
ретінде табыстау және елдік істерді
шашау шығармай лайықты жалғас-

тыратын жасампаз ұрпақ тәрбиелеу.
ХХІ ғасыр – білім мен біліктің дәуірі.

Әр адам өзін үздіксіз жетілдіріп, жаңа
кәсіптерді игеріп, үнемі заман ағымы-
на бейімделу арқылы ғана бәсекелік
қабілетін арттыра алады. Білім мен
технология, жоғары еңбек өнімділігі ел
дамуының басты қозғаушы күші
болуға тиіс. Бұл туралы ұлы Абай:
«Адам баласы адам баласынан ақыл,
ғылым, ар, мінез деген нәрселермен
озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым
ғой демектің бәрі де – ақымақтық»
деген.
Тәуелсіздік жылдарында таланты-

мен таңдай қақтырған жас өрендердің
тұтас легі өсіп-жетілді. Бүкіл әлемді
аузына қаратқан ғажайып дарын
иелері де бар. Олар – Қазақстанның
мәдени келбеті, елімізді халықаралық
аренада танытып, Тәуелсіздік құнды-
лықтарын жер жүзіне паш ететін руха-
ни елшілерміз, біздің айрықша күшіміз
(«soft power»). Осындай азаматтарға
қамқор болу – мемлекеттің міндеті.
Жаһандану заманында айдай әлем

алақандағыдай болып қалды. Талап-
ты ұл-қыздарымыздың жер жүзіндегі
кез-келген елге барып, білім алуы
қалыпты үрдіске айналды. Сонда қа-
лып, қызмет істеп жүргендер де аз
емес. Осы орайда, ел ішінде жастар
шетелге кетіп жатыр деген алаңдау-
шылық бар. Мен жастарымыз білімін
жетілдіріп, бәрібір елге оралады
немесе шетелде жүріп-ақ Қазақстан-
ның мүддесін қорғайды деп сенемін.
Халқымыз «Атың барда жер таны,

желіп жүріп» дейді. Кезінде Елбасы
бозбала шағында Украинаға аттанып,
еңбек, білім және әкімшілік дағдыла-
рына ие болды. Мен де білім қуып
Мәскеуге сапар шектім, өзге мемле-
кеттерде жұмыс істедім. Біздің талай
замандастарымыз бүгінгі жастар
сияқты алыс шетелдерге бара алмаса
да, Кеңес Одағының түрлі қалала-
рында білім алды. Бірақ, басым көп-
шілігі тамырынан ажырап, ол жақта
біржола қалып қойған жоқ. Елге келіп,
еңбек етті. Сондықтан жырақта жүр-
ген жастарымыздан айырылып қала-
мыз деп уайымдаудың жөні жоқ. Біздің
міндетіміз – олардың бойына мемле-
кетшілдік рухын сіңіріп, қай жерде
жүрсе де туған елдің игілігіне қызмет
етуге жұмылдыру. Мысалы, әлемнің
ең дамыған елдерінде өз кәсіптерін
бастаған және алпауыт компания-
ларда жұмыс істеп жүрген азаматта-
рымыздың осындағы замандас-
тарымен байланысын нығайтып,
тәлімгерлік етуіне жағдай жасауымыз
керек.       
Дарынды жастардың бәрі шетелде

жүрген жоқ. Ел ішінде де білікті әрі
білімді өрендер жетіп артылады. Біз
оларды басшылардың жаңа буынын
дайындауға барынша тартып жатыр-
мыз. Менің бастамаммен құрылған
Президенттік кадр резерві – осының
айқын дәлелі. Жобаның келесі кезе-
ңінде қоғам мүддесіне адал көшбас-
шыларды іріктеуге ерекше назар
аударамыз. Билік органдарындағы
азаматтар, ең алдымен, ұлттық мүд-
деге берік болуға тиіс.

«Жас келсе – іске» дейді халқымыз.
Жастар – қашанда тың идеялардың
қайнар көзі, оң өзгерістердің қозғаушы
күші. Сондықтан өскелең ұрпақтың
осындай әлеуетін дұрыс арнаға
бағыттап, тиімді пайдалануымыз ке-
рек. Осы орайда Президент жанын-
дағы Жастар кеңесінің қызметін
жандандырған жөн. Оны білікті әрі
білімді жастарды жұмылдыратын
жүйелі жұмыс алаңына айналды-
рамыз. Бұдан бөлек, мен азаттық
жылдарында дүниеге келген, әлі таны-
лып үлгермеген талантты жастарды
қолдау мақсатында «Тәуелсіздік
ұрпақтары» атты грант тағайындауды
ұсынамын. Біз не істесек те, бәрін
келер ұрпақ үшін жасаймыз. Мемлек-
еттік саясаттың болашақ алдындағы
жауапкершілігін терең сезінеміз. Бұл
ұстанымнан ешқашан айнымаймыз.
Ең ғажайып ерліктер Отанға шексіз
сүйіс-пеншіліктен туындайтыны сөз-
сіз. Шын отансүйгіштік дегеніміз –
жалаң ұран тастау емес, еліңе,
халқыңа қызмет ету.
Адам баласы дүниеге патриот бо-

лып келмейді. Ол білім мен тәрбие
алып, әлеуметтік ортамен араласып,
азаматтық болмысын қалыптастыру
кезінде патриотқа айналады. Өзінің
жеке мақсат-мүдделері қоғам игілігі-
мен үндесіп, елінің дамуына елеулі
үлес қосып жатқанын жан-жүрегімен
сезінген адам нағыз бақытқа кенеледі.
Халқымыздың біртуар перзенті

Әлихан Бөкейханов «Ұлтқа қызмет
ету білімнен емес, мінезден» деген.
Біз шынайы патриоттық сезіммен рух-
танып, қасиетті Тәуелсіздігімізді одан
әрі нығайта түсу үшін бірлесе жұмыс
істеуіміз керек. 
Барша отандастарыма, әсіресе,

жастарға айтарым: кең байтақ Қазақ-
станды асқақ армандарың мен батыл
жоспарларыңды емін-еркін жүзеге
асыра алатын, табысыңа марқайып,
әрдайым тілеуіңді тілейтін қасиетті
Отаның ретінде бағалаңдар! Мен
жаңа Қазақстан патриотизмінің
жасампаздық құдіретіне сенемін.
Тәуелсіз ел болу оны жариялаумен

немесе мемлекеттің іргетасын қалау-
мен шектелмейді. Тәуелсіздік үшін на-
ғыз күрес күнделікті еңбекпен, үздіксіз
әрі дәйекті елдік саясатпен мәңгі жал-
ғасады. Біз қуатты тәуелсіз мемлеке-
тімізбен ғана ұлт ретінде жер бетінде
сақталамыз. Осы айнымас ақиқатты
берік ұстануымыз қажет. «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат!» деген бір ауыз сөз
мәңгі ұранымыз болуға тиіс.  
Ұлтымыздың ұлы ұстыны – қастер-

лі Тәуелсіздігіміз барша жұртымыздың
патриоттық рухымен асқақтай берсін! 

egemen.kz

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ Қазақстан Республикасының Президенті
Тәуелсіздік бәрінен қымбат Бағдар мен белес
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ӘҢГІМЕ ҚАРА ШЕЛЕКТЕН
БАСТАЛДЫ. АЙШАНЫҢ АТАСЫ-
НЫҢ БАСЫНДАЙ САҚТАП
ЖҮРГЕН ШЕЛЕГІ ҒОЙ. ҮШІНШІ
ЖЫЛ БОЛЫП БАРАДЫ, АЙША
ШЕЛЕКСІЗ ҚАЛЫП, ШЕЛЕК
СҰРАЙМЫН ДЕП АБЫСЫН-
АЖЫНҒА ЖЕКСҰРЫН КӨРІНІП,
АҚЫРЫНДА БІРМАҒАМБЕТТІ
БҮРІП, КӘСТЕНКЕНІҢ ДҮКЕНІНЕН
АЛДЫРҒАН ШЕЛЕК ЕДІ.

— Шелек-шелек деп ішкен асым-
ды кере ғып болып едің, сенен
қорыққаннан темекі алатын ақшама
шелек алдым, деп Бірмағамбет,
Айшаның қолына шелекті ұстат-
қанда бұлдап нығыздап ұстатқан.
Бірмағамбет мұны айтқанда,

Айшаны салақ деп, дүниесін
бүлдіріп ұстайды деп айтқан емес.
Айшаның сөзін аяқсыз қалдырма-
ғандығын сездіргелі айтқан. Әйтпе-
се, Айшаның жинақтығы, күтімділігі,
бірін мыңға балап ұстайтындығы
бүкіл ауылға мәлім. Салақ қатындар
Айшаны жаратпағанда, Айшаға мін
таққысы келгенде:

— Көріне бірге алып кетсе, көрер-
міз: әйтпесе кімнен қалмаған дүние,
— деп бұрқылдасады.
Сол қара шелек бүгін майып

болыпты! Қожағұлдың қара тоқалы
біреуден нәрсе сұрамай, алған
нәрсесін бүлдіріп бермей жүре ме,
бүгін келіп қара шелекті сұрай
қойды. Айша — шелек сұраушыны
жайшылықта маңына жүргізбейтін:

— Менен кедей емессіңдер ғой,
керек болса, сатып алыңдар, —
дейтін.
Бүгін сонысын айта алмай қалды.

Айта алмай қалған себебі болды:
бүгін айға толды Бірмағамбет жоқ!
«Аудан жұмсапты, науқанға өкіл
қылыпты, 5-ауылдың байларын
Бірмағамбет протоколдап ауданға
айдап жіберіпті...» деген сияқты
хабар еміс-еміс естіледі. Науқаны
несі? Байларда не жұмысы бар?
Айлап қаңғырғандай, ай толғанша
үй бетін бір көрмегендей не болды?
Бұл не деген сұмдық? Қатын-
баласынан безген адам бола ма
екен деп бірер күннен бері Айша
үздіксіз ойлаумен жүр. Күл шығарса
да, от жақса да, жалғыз ала сиырды
қақпалап суатқа апарып суғарса да
есі-дерті Бірмағамбет болады да
жүреді.
Бірмағамбеттің жүріс алғаны

жалғыз биыл емес, екі-үш жылдан
бері жүретінді шығарды. Ана жылы
батырақтар съезіне сайланды да,
содан былай «съезд», «топ»,
«қаулы» дегенді аузынан тастамай-
тын болды. Былтырдан бері ауылға
өкіл келсе, алдымен Бірмағамбетгі
шақырып алады. Бірмағамбет
өкілдің қасында болады. Жиылыс
болса өкіл баяндама істесе, екілдің
ұсынған мәселесін шеше алмай
жұрт бөгелсе, Бірмағамбет орнынан
ұшып тұрады да:

— Жолдастар! - дейді.
Жұрт селк етіп оның аузына қарай

қалады. Бірмағамбет жұрттың қыты-
ғына тие сөйлейді. Біреулерді қаси
сөйлейді:

— Жолдастар! Біздің көбіміз байға
жарамсақтанып, байдан қаймығып
сөйлемей отырмыз. Әйтпесе, мұның
жөні былай емес пе, неге сөйле-
мейсіңдер? — дейді.
Содан кейін жұрт серпіліп сөзге

кіреді.
Жиылыстан тарап, үйлеріне кел-

ген соң, от басында күңкілдесіп
отырып:

— Көрінгенге соқтығып, сотқар
атанып не керегі бар, көжеңді ішіп
үйде отырсаң да өлмейсің ғой, —
дейді Айша.

«Ақылыңа болайын» дегендей,
Бірмағамбет Айшаға ала кезімен
қарап, кесесін домалатып жібереді.
Бірмағамбетгің томырық мінезін
тудырып алам ба деп, содан былай
Айшада жым болды.
Өмірде не кездеспейді. Әсіресе,

Айша мен Бірмағамбеттің басынан
кешірмегені бар ма: малайлығыңды,
күндігіңді, байдың таяғын, бәйбі-
шенің бақыруын — бәрін басынан
кешірген Айшағой. Үй болып, от
түтетіп, өз алдарына өмір тілеген-
дері 3-4 жылдан бері ғана. Онда да
Бірмағамбет малайлықтан босаған
жоқ. Былтыр конпеске малынан 2—
3 қара тиіп, содан былай ғана басы
босаңды.
Былтырдан бері Айшаның шаруа-

шылығы мүлде күшейді. Аз дүниесін
тап-тұйнақтай қылып ұстайтын
болды. Тазалыққа әдет алды. Аш
жүрсе де, жалаңаш жүрсе де,
қолына іліккен 2-3 қараны сатты-
руға, сойдыруға қарсы болды.
Бірмағамбет қолыр тайыншаны
сатып көйлек әперемін дегенде:

— Мал сатты деген не? Үйренген
жалаңаштық. Баяғыдан бері
өлмегенде, елді өлмеспіз! — деп
Айшаның шыж-быжы шықты.
Сондағы ойы — бір қара болса да

қосыла берсін дегендік. Үй қатарына
қосылайын дегендік. Кедейлікті
жалғыз осының маңдайына жазып
қойып па? Біреуге телміргені жеткі-
лікті болған жоқ па!
Айша осыны ойлайды, ал Бірма-

ғамбет ше? Айшадан Бірмағамбет
бөлек пе? Айшаның көрген азабын
Бірмағамбет он есе артық көрген
жоқ па? Ендеше, қолы жала жеткен
екен, үміт сәулесі елестеген екен,
Бірмағамбет неге шаруаға қырсыз
болып кетті? Үйінде отырса қайтеді?
Бір-екі қарасып күтіп, бақса қайтеді?
Жұрттың еркегі құсап, қағыстырып-
соғыстырып, бір тиын болса да кіріс
кіргізуге тырысса қайтеді?..
Бәрі де ойыншық-ау, Айшаның

ойын әлек қып жүрген екінші бір
жұмыс. Айшаның түсінбейтін жұмы-
сы, Айша Айша болғалы, Бірмағам-
бетке қосылып, бірге өмір сүргелі —
Айшаның істемеген жұмысы. Неге
істегенін, қалай ілігіп қалғанын Айша
өзі де түсінбейді. Ойлай берсе, басы
қатады да, дұрыс-бұрыс екенін
айырып біле алмайды. Әлмағам-
беттен сұраса, ол мұның қайынысы
ғой, әзілге шаптырып, Айшаның
басын одан жаман қатырады.
Осының салдарынан, басы қатып
отырып, Қожағұлдың тоқалына қара
шелекті қалай бергенін Айша білмей
де қалып еді.

* * *
Ауылға өкіл келіп, «Шоқтал»

басындағы ауылдың жалпы жиналы-
сын шақырды. Ауыл болғанмен
жиырмаға жетпейтін үй ғой, қанша
адамы бар, бәрі Сартайдың үйіне
жиналды. Әйелдер де қалмай келсін
деп айтады деген соң, Айша да
барды. Сартайдың үйі аузы-мұрны-
нан шығып отыр екен. Сақалы
күйектей болып төрде Қайралап
отыр. Бөтегесі бұлтиып Ыдырыс
отыр. Екеуі де биылғы астық
науқанында «майкот» болғандар.
Сондағы бір жиылыста:

— Біздің арамызда шыршың
бұзар байлар отырмаса екен, кедей
мен батырақтың жиылысын өзіне
берсе екен! — деп Бірмағамбет, осы
Қайралап пен Ыдырысты жиылыс-
тан айдатып шығып еді. Енді,
Бірмағамбет ауылда болмаған соң
дандайсығандай, екеуі бірдей
жиылысқа келіп, қатар түзеп отыра
қалыпты! Айшаның ашуы келген
сияқтанды. Бірмағамбет жоқ деп
неге басынады бұлар? Бірмағамбет
ертең келгенде,Айша оған айтып,
бұлардың төбесін тестірмей ме!

— Жоғары шық, Айша! Бірмағам-
бет алдыңа оралғы болып, жиылыс-
тың қарасын көре алмаушы едің,
Бірмағамбеттің жоғында сөйлеші бір
шешіліп, — деді қайын інілерінің бірі
қалжыңдап.
Айша мұның кекетінді сөз екенін

ұғынып, бұрынғының үстіне тағы
ашу жамады.
Орынбайдың, кекеші, кенеп дор-

басын сүйрелеп, әркімге барып бір
сөйлеседі. Жалбыр шашты қара
жігіт, кекеш Ауылнайға жаратпаған
пішінмен қарап отырды да:

— Ауылнай жолдас, сыбырынды
тоқтатып, жиылысынды ашсаң
қалай болар еді? — деді.
Бұл жігіт — ауданнан келген өкіл

болып шықты.
Жиылыс ашылды. Өкіл баяндама

істеді. Баяндама коллектив туралы
болды.

—... Сонымен, жолдас, берекесіз
ұсақ шаруашылықты бітіріп, кол-
лективтескен ірі шаруашылық
құрамыз, социалдық шаруаға көше-
міз! — деді өкіл.
Жұрт тынып, мүлгіп, маужырады

да отырды.
— Қане, кімнің сұрауы бар? — деп

мәжіліс ағасы екі-үш қайырып
сұраса да, ешкім үн шығармады.

— Иә, алла, өзің медет бере гөр!—
деп Қайралап ауыр күрсінді.

— Ау, неге үндемейсіңдер, сөйле-
сеңдерші!

— Айша төніп тұр ғой, бірдеме
айтпақ шығар, — деді бір жігіт.

— Белсендінің қатыны ғой, айтса
айтып та салар, деді екіншісі.
Ашу қысты ма, әлде сөйлегісі келіп
кетті ме, Айша ілгерірек басып
барып:

— Сөйлесе қорқады дейсің бе,
айтатын сөзімді мен қашан болса да
айтам. Байлардан қорқып үндемей
отырған сендерден сақтасын, —
деді.
Өкіл басын көтеріп алып, Айша-

ның бетіне қарай қалды. Айша
мүдіріп, кібіртіктеп қалды.

— Тоқталма, желгей, айта беріңіз,
— деп өкіл күлімсіреді.

— Мен айтсам, алдымен осының
ішінде «майкот» болған екі адам
отыр, солар шықса екен деймін!
Жұрт біріне-бірі қарады: Сатыбал-
ды, Айшаға көзінің қырымен қарап,
басын шайқап, таңданды. «Майкөт»
болған адамды сұрап, өкіл ауыл-
найды бүріп барады. Ақырында біліп
алып, Қайралаппен Ыдырысқа өкіл:

— Сіздерді кім шақырды? — деді.
— Ойбай, шырағым, осы ауылдан

жан қалмай келсін деп айтты деген
соң келгеніміз ғой. Келмей қалсақ,
жазалы боламыз ба деп қорқып едік,
— деп, Қайралап дәбдірлеп, үрейі
ұшып кетті.

— Ал, жеңгей, байлар шығарыл-
ды, енді сөйлей беріңіз, — деді өкіл
бір кезде.
Айшаның ойында айта қоятын

ыңғайлы сөз болмады. Әйтсе де,
өкіл айт деп өтініп отырған сияқты
болған соң, сөйлемей қалудың ретін
таба алмады.

— Мен айтсам, өкілдің сөзінің бәрі
дұрыс, мен соған қосылам! —деді.

— Сен қосылсаң, нең кетіп бара-
ды, жан қиналып тапқан мал емес,
конфискенің малын қосасың дажі
бересің. Басқалар айтсын, —деді
Құсайын.
Мал қосу, малды ортаға салу

дегенге Айша, шыны, түсінген жоқ.
Түсінбегені — өкілдің баяндамасын
дұрыс тыңдамап еді. Өкілдің сөзін
құлағы есітсе де, ойы басқа бір
жұмыста болып, ұғына алмай қалып
еді.

— Менің сұрауым бар, — деді
Жаман,

— ал, біз коллектив болайық.
Еншімізді де қосайық. Сонда үйімізді
қайтеміз? Осы күшідей бөлек отыра
береміз бе, әлде, Ысматтың әулеті
құсап қырық адам бір шөміштен ас
ішеміз бе?

— Әрине, бір шемішке қысыла-
сың, — деп, өкілден бұрын Құсайын
жауап берді.
Өкіл Құсайынның сөзін бекерге

шығарып, шаруашылық артелінің
қай ретпен құрылатындығын, мүше-
лерінің қалай тұратындығын тағы
бірсыпыра айтып, ашып түсіндіріп
берді.

— Жолдас өкіл! — деді Тымақпай,
— мәселен мен сияқты бір кедей
болады. Өзі жалғыз басты, қаңғы-
рып жүрген болады. Өзінің кәсібі тігін
тігіп, тамағын асырау болады. Сонда
сол кісі қайтеді, о да артелые алына
ма?
Тымақпайдың арғынан Жүсіп,

Қадырберген, Жақыптар сөз алып
сөйледі. Бәрінің сөзінен де Айша:
«Малды ортаға салу, біріктіру»
дегенді ұғынып жатыр. Бұл қалай
болды? Екі-үш қараның басы
құралғаны осы еді. Былтырдан бері
тамаққа да, киімге де жұмсатпай
шыж-быжы шығып келіп еді. Енді,
ортаға түсіп кетпекші ме?
Жарықтық, емшегінің саласы

жырта қарыс ала сиыр бір сауғанда
бір шелек сүт береді. Былтыр
Бұзаубай конфискеленгенде, сон-
дағы өкіл Айшаны алып: «Жедгей,
Бірмағамбет екеуіңнің еңбегің осы
малға аз сідген көрінбейді ғой. Мына
сиырдың ішінен таңдап тұрып
біреуін ал!»—деп еді.
Бұзаубайдың сиыр тұқымында не

оңды сиырлар — қасқа сиырдың
тұқымынан шығатын. Ала сиыр да
соның тұқымы. Айша жүгіріп барып
осы ала сиырдың мойнынан құшақ-
тай алған. Сол ала сиыр, енді,
ортаға түсіп кетсе, ала сиырдың
сүтіне, ала сиырдың майына Қожа-
ғұлдың қара тоқалы да ие болса,
бәтір-ау, сонда не болмақшы? Бәрін
де қойшы, малдың иесі Бірмағамбет
үйде жоқ-ау, оның келуіне қаратар
ма екен, әлде қазірден-ақ ала бере
ме екен?
Сұрау сөз бітті. Мәжіліс ағасы

дауысқа салуға кірісті:
— Қәне, коллектив боламыз

дегендерің қол көтеріңдер! Жұрт
біріне-бірі қарап, көтереріңде,
көтермесінде білмеді.
Айшаның ойына Бірмағамбет түсе

қалды:
«Ал, көтеріңдер!» — дейтін еді-ау

ол. Айша, ойлап тұрған ойын
ұмытып:

— Ал, көтеріңдер! — деп
дауыстап жіберді.
Жұрттың қолы біртіндеп көтеріле

бастады. Біртіндей келе үйде
отырғандардың бәрінің қолы
көтерілді.

— «Коллектив боламыз!» — деген
қаулы бір дауыстан қабылданды.
Басқармаға адам керек болып, біреу
мынаны айтып жатыр еді.

— Менің ұсынысымды қабылда-

саңдар, коллектив басқармасының
ағалығын атап осы жеңгейді сайлаң-
дар! — деді өкіл.

— Қой, ойбай, — деп Айша ыршып
түсті.

— Ол кісіні сайлауға көпшілік
қарсы болмас еді, бірақ хат білмейді
ғой, — деп Құсайын күмілжіп барып
тоқтады.

— Хат білмесе, үйренер, Айша
келіннің сайлауына мен өзім қосы-
лам, ал, қолдарыңды көтер! — деп,
Досым қолын көтеріп» еді, жұрттың
қолы біртін деп көтеріле бастады.
«Жаңа тұрмыс» артелінің басқарма
ағасы Айша болып сайланды.
Сол күнгі оқиға Айшаға әлі күнге түс
сияқты. Ойламаған. жерден қайдан
тап келген көсемдік! Бұл көсемдіктің
аяғы неге барып соғады.
Бірмағамбет бұған риза ма?

Бірмағамбеттің өзіне болса, осыны
істер ме еді. Әлде, қарысып отырып
алар ма еді. .
Айша үйіне келсе, сегіз жасар

баласы — Қуандық ауылдың
балаларын жинап алып асыр салып,
үйін астан-кестен қылыпты: төріне
шейін бұрқыраған шөп, шашылған
күл, төгілген су, Жайшылықта үйге
сөйлей кіріп, асыр салған балалар-
ды тасқаяқтай қақтырушы еді, солай
болады ғой деп, Айша үйге кіргенен-
ақ, балалар ысырыла жөнелді.
Айша бұл жолы —8 бұрын-ғыдай
кәрленіп, кейін қалғанын желкеге бір
нұқып шығармады. Балалар бірін-
бірі итермелеп, есікке сығылысады.
Айшаның онымен ісі болмады,
пешке арқасын сүйей отырды да,
терезеден тысқа қарады: дала
боран. Терезенің алды күртік,
күртіктің басынан асыра — долы жел
жұмсақ қарды түтіндей бұрқыратып
жатыр. Терезенің астыңғы көздері
көміліп үй іші. қара келеке тартқан
секілді.

— Коллектив! Бақытқа болатын
жұмыс па, сорға болатын жұмыс па?
Жиылыста отырған біреулер, әзілі
ме, шыны ма:

— Әйелдерді де ортаға салатын
болсақ екен, — деді-ау...

— Е, білдік, сенің көз дегенің
Жексеннің қатыны ғой, — деп екінші
біреуі оған жауап қайтарды.
Шынымен солай болса, әйелдер

де ортаға салынса...
Айшаның ойына Бірмағамбеттің

мінезі түсе қалды: қызғаншақ,
күйгелек, томырық... «Сені жаным-
дай көремін, саған біреу тікелеп
қараса, ішім күйіп кетеді...» дейтін
Бірмағамбет кейде. Осыны шыны-
мен айта ма екен? Шынымен айтса...
«Қойшы әрі, қайдағы жоқты ойла-
майыншы» деп Айша осы жерде
тоқталды.
Қожағұлдың тоқалы келді. Жау-

лығы салтақ-салтақ кір. Аяғындағы
кебісі бір жамбастап қисайып кеткен.
Жау қуып келгеннен жаман ентігіп,
қотыр малдай пешке сүйене тұрды
да:

— Апырмай, құдайдың күніне не
болып еді, түбі түсіп кеткен шығар
күнде боран, күнде боран, есті
тандыратын болды ғой осы боран да
ерігіп, жиылысқа келіп жүргендерін
айтамау, «Шоқ қайыңның» 4—5
адамы үйге келіп, әкемдей болып
сіресіп отырып алды. Осы күні
жұртта не күй бар дейді екен?
Жалғыз мәшке сойып едік, қалған
жарты жаясын кеше бұзып алдық,
одан басқа тұлдыр болса бұйыр-
масын, — деп өз алдына бұрқыл-
даумен болды.
Қара тоқал бір сыпыра желдіртіп

келіп:
— Соларға шай қойып беріп

құтылайын деп едім, екі шелекпен

бармасам, боранда қайта-қайта
барып жүру қиын, шелегіңді бересің
бе, келін? — деді.
Қара тоқалдың не айтып, не

қойғанын Айша ұғынған жоқ, өзіне
құлақта салған жоқ. Жалғыз-ақ
«шелек» дегенін ұғынып қалды.
Жайшылықта безілдеп маңына
жуытпайтын. Бұл жолы үйтпеді.
Шелекті бермесе, қара тоқал
мыжыңдап мазасын ала беретін
сияқты болды. Содан құтылғанша
асықты. Өзі үйде оңаша қалып,
істеген ісін тағы бір ойлап шықпақ-
шы болды.

— Ана жақта тұрған шығар, ал! —
дей салды.
Қара шелек қолынан осылай

шығып кетіп еді.
Кеш болып, үй іші қара көлеңке

тартқан соң, суға барайын десе
шелегі жоқ. Шелегін қара тоқалдың
алып кеткені Айшаның есіне сонда
түсті. Жаны шығып кете жаздады,
үйткені, қара тоқалдың қолына
түскен ыдыс сау қайтқан емес: кесе
алса, екі бөліп қайтарады, құманша
алса, шүмегін сындырып қайтарады,
шелек алса...
Айша шыдай алмай, үйінен шыға

жүгірді. Екі үйдің арасына жалданып
тұрған қарға тізесінен батып мал-
тықты. Оған да тоқтаған жоқ, қара
тоқалдың үйіне жеткенше, қара
шелекті көргенше асықты.
Шашы обырап, күлді бұрқыратып

қара тоқал пештің алдында отыр еді.
Есіктен кірген Айшаны көрді де,
ашуланған пішінмен шымшуырмен
отты көсеп-көсеп қалды. Күл
бұрқырап пештің аузынан көлбеп
ұша берді.

— Шелекке келіп едім, — деді,
Айша ал денеден қорыққандай.

— Әлгі қағынғыр бала... Өзінің де
сыйып бердім, — деп қара тоқал
өшен бола берді...
Айша шошынып, сезіктеніп, қара

тоқалға төне түсті. Тоқал қаймыққан
түрмен қарап:

— Heгe төндің? Үлкенді сыйлап
именсе қайтеді екен бұлар? Әне,
жатыр шелегің, — деді.
Айша босағаға қараса, екі бүк-

тетіліп, түбі аламайымен сөгіліп,
қара шелек жатыр! Жаны шығып
кете жаздады. Жалма-жан шелекті
алып, қара тоқалға жіберіп ұрды.
Ызаланып көзінен жасы ыршып-
ыршып кетті.

— Ойбай, өлтірді мына иттің
баласы! —деп, қара тоқал шаңқыл-
дап, үйді басына көтерді.
Шам жаға Қожағұл келді. Бет-

аузыңа жабысқан қар еріп, сақалы-
нан тамшылап тұр. Көзі бұрынғы-
сынан да үлкейіп, ұясынан шығып
бара жатқан тәрізді. Тамсанып кіш-
кене тұрды да:

— Келін шырағым, біздің әйелге
қол тигізбей-ақ қойсаң болмай ма?
—деп күрсінді.

— Сындырмасын, бүлдірмесін
біреудің нәрсесін!

— Сындырмасын дегеніңіз дұрыс
қой, бірақ, «біреудікі» дегенді қойса
да болады ғой. Мана өзіңіз бар емес
пе едіңіз, не деп еді өкіл? «Керекті
құралды ортақ пайдаланасыңдар»
демеп пе еді? Сол құралдың бірі
шелек қой. Ортақ мүлікті алып-
пайдаланар болар.

«Сындырмасын» деңіз, оныңызға
қосылам. Бірақ, «сен сындыра-
мысың» деп ұруға бола ма? Өкіл
олай деген жоқ еді ғой. Өзіңіз соған
бастық болып сайландыңыз. Бастық
адам ұрмас болар, «бастығымыз
осыпай қылды, ұрды» деп арыз
берсек, «пот-сот» кететініңізді біле-
сіз бе?
Қожағұл Айшаға ақыл айтпақшы

болып тұрып, бір сыпыра ауыр
сөздерді ышқындырды. Айша үнде-
меді. Айша өзін тентекке салмады.
«Мүлікті ортаға салу» туралы
манағы жиылыста айтылған сөз
Айшаның есінен шығып кетіпті.
«Шынында солай екен: ортақ мүлік,
алып пайдаланды. Сындырса да
еркі бар емес пе?» — деп ойлады.
Ойлап еді, көз алдына жапырылған
қара шелек елестегендей болды.
Шашы жалбырап пеш алдында
албасты құсап отырған қара тоқал
елестеген сияқтанды. Ашуланды ма,
қорықты ма — Айша қалтырап, бойы
тітіркеніп кеткен сияқтанды.

...Түн. Терезе қармен көмулі! Дала
боран, жел дүрілдейді, ысқырады,
ұлиды. Қараңғы үйде, Қуаңдығын
бауырына басып, бүк түсіп Айша
жатыр. Ұйқы қашқан. Ауыр ой
кернеп, оқтасаң да күрсінеді.
Есікті біреу жұлқа-жұлқа тартты.

Айша шошынып, басын көтеріп
алды:

— Бұ кім?
— Мен!
Таныс дауыс. Айша орнынан

ұшып кеткендей болды.
— Апырмай, боранда не ғып

келдің? — деп Айша бәйек болып
шешіндіріп жатыр. Үсті-басы қар,
қырау, мұрты сүмбідей болып
қатқан мұз, қызыл шырайлы тапал
жігіт ысылдап, шешініп жатыр.

— Өй, қалқам, жүдеп қалған
жоқсын ба, келші сүйейін! — деп,
сауыстанған мұзымен Айшаны
кұшағына тартып еді, Айша қыз
күндегісіндей бұралып, бетін тосты.
Бұл келген Бірмағамбет. Бұл кеткелі
қашан! Айша бүгін кейігеннен, келсе
бетіне қарамаспын деп еді. Енді
бетінен сүйгізіп тұр. Бірмағамбеттің
мінезі солай. Басқа қазақ жолау-
шылап келгенде, қатынын «қара-
ғым» демек түгіл, қатынының беті-
нен сүймек түгіл, адам деп елеп
амандаспайды да. Бұл — Бірмағам-
бетке өзгеше біткен мінез...
Бірмағамбет жоқта басынан өткен

оқиғаны Айша бастан-аяқ айтып
шықты. Бірмағамбет бірін теріс
демеді. Коллективке кіргенін, кол-
лективке бастық болып сайланға-
нын айтқанда, Бірмағамбет мүлде
қуанып қалды. Күліп, шек-сілесі
қатты.

— Қоя тұр, күлме, қызығы бар, —
деді Айша.

— Ал, айта ғой.
— Мені сотқа берем деп жатыр.
— Кім?
Қара шелек әңгімесі осы жерде

келіп басталды. Қара шелек жайын
сөз қылғанда, Айша қалтыранып,
булығып кеткен сияқты болды.

— Түу, содан қорқып жүргенің бе?
Қожағұл сотқа беруші ме еді?
Қожағұлдың кім екенін білесің бе?

ол саудагер, ол молда. Берікболдың
жазасын шығарып қызыл бұзауды
алғаны биыл күз емес пе еді? Мен
неше рет айтсам да, Кәкімжанның
баласы қисайып, соны налокке
іліктірместен келді. Оны коллек-
тивтің малына жүргізбеу керек.
Ертең мүшелеріңді жина, мен оның
барлық кінәсін мойнына салып,
айдатып шығайын. Ал, коллективте
болсын-ақ, сонда біреудің мүлкін
алып сындырсын дей ме екен?
Ортақ мүлікке шелек қосушы ма

еді?
— Сиыр ше, сиыр кіре ме?—деп,

Айша күрсінді...
... Қараңғы түнде, төсекте жатқан

күйінде Айшаның көзіне — желіні
салпылдаған ала сиыр елестеп
өткен тәрізденді. Жапырылған қара
шелек елестеген сияқтанды.

Бейімбет МАЙЛИН. ҚАРА ШЕЛЕК
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ҚұттықтауҚұттықтау

«Армансыз адам-қанатсыз құспен
тең» демекші менің бала кездегі
арманым полиция қызметкері атану
болатын - дейді Ақтөбе облысы Ойыл
ауданы полиция бөлімінің аға анық-
таушысы полиция подполковнигі
Ғалымжан Марал Ғалымжанқызы. Ол
бала кезінде «Таудағы жаңғырық»
атты қылмыстық оқиғалар туралы
кітапты бірнеше қайтара қызығушы-
лықпен оқып, полиция қызметкері
қатарына өтіп, тергеуші болуды арман
етіп, алдына мақсат еткен. Өзінің
балалық арманының орындалуына
көп көмегі тиген, өзіне әкедей болған
Төреханов Өтеміс Меңдіғалиұлына
алғысының шексіз екенін айтады.
Сонымен қатар ішкі істер органда-
рында еңбек атқарған 25 жыл ішінде
өндірісте болған сан түрлі қылмыстық
істермен бетпе-бет келген. М. Ғалым-
жанқызы тергеу қызметінің ең ауыр
арқалаған жүгі-ар алдындағы адал-
дық, әр қылмыстық істің артында
адам тағдыры тұрады, сондықтан
қылмыстық істі тергеу кезінде адам
тағдырына деген ақиқаттың ақ
жолынан ауытқымай, еліме қызмет
ету басты міндетім деп білемін деп,
өз мамандығын сүйетінін, мақтаныш-
пен жеткізді.

Мекеме қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлыққа байланысты фактілер анықталған жағдайда «Ойыл аудандық
кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2-15-51 сенім телефонына хабарласуына болады.
Мекемеде ұсыныс-пікір, арыз-шағымдарға арналған жәшік орнатылған.

«ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ БАСШЫСЫ С.ӨСКІНБАЕВТЫҢ 2021 ЖЫЛҒА

ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Қызметі Жеке және заңды тұлғаларды
жеке қабылдау жүргізетін уақыты

мен күні

Орналасқан жері Байланыс
телефоны

Бөлім басшысы Әр аптаның бейсенбі күні
Сағат 10:00-12:30, 14:00-18:00

Ойыл ауданы
Көкжар көшесі
№69, 216 бөлме

8/71332/
21746

№ Аты- жөні

1 Өскінбаев Сүйіндік
Төлешұлы

МЕНІҢ МАМАНДЫҒЫМ-МАҚТАНЫШЫМ

Әйтсе де қызметімен қоса отбасы-
ның тыныс-тіршілігін қатар арқалай-
тын әйел қызметкердің жауапкершілік
жүгі ауыр екені де белгілі. Алайда,
өзінің 2001 жылы шаңырақ құрған
өмірлік жары Жәнібек Айдынғалиұлы
да полиция майоры, криминалист
маманы болып жұмыс жасайды. Сон-
дықтан ол жолдасы Маралдың жанын
түсінеді. Отбасында екі ұл, бір қыз
тәрбиеленуде.
ІІО саласында қызмет атқарудың

қаншалықты қиын екендігін білсем де
тұңғышым Жәнібекұлы Нұрбектің
таңдауына қарсы болмадым, керісін-
ше барынша қолдадым, балам 2019
жылы Қазақстан Республикасы Ішкі
Істер Министрлігі Б. Бейсенов атын-
дағы  Қарағанды академиясына оқуға
түсіп, қәзіргі таңда 2-курс курсанты.
Академияның «волейбол» команда-
сының мүшесі және академия курсант-
тарының арасынан «знаменовец»
ретінде таңдалып алынған курсанты
деп, ата-ананың ізгі жолдарын жалғас-
тырған баласына аналық ризашылы-
ғын білдіріп, мақтан ететінін қуаныш-
ты көңілмен білдірді.
Сөз арасында М. Ғалымжанқызы

туған інісі Ғалымжанов Дархан Ғалым-
жанұлының 2000 жылдан бері Ойыл

Сарбие ауылының тұрғындары
Әкеміз Болаттың 71 жасымен,
анамыз Ұлжанның 70 жасымен,

ағамыз Русланның 45 жасымен құттықтаймыз!

Кез-келген науқастың қажетті ем
алып, аяқтан тұрып, сауығып кетуін
басты назарда ұстайтын ақ халатты
абзал жандардың еңбегі ерен. Себебі
бұл мамандық иелерінің еңбегін
қажетсінбейтін жан бұл өмірде кемде-
кем. Өзінің сүйікті мамандығына нағыз
беріліп, адам денсаулығының сақшы-
сы қызметін абыроймен атқарып
жүрген біздің бүгінгі кейіпкеріміз Ойыл
аудандық ауруханасының бас дәрігері
Сәндібек Нұрбаев. Мектепті бітіре
салысымен Марат Оспанов атындағы
Ақтөбе мемлекеттік медицина инсти-
тутына түсіп, емдеу ісі мамандығы
бойынша бітірген. «Анамның үстіне
киген ақ халатынан оның жүрегі
таза, пейілі кең екенін көріп өстім.
Мен сондықтан балалық шағымнан
медицина саласына құмар болып
өстім. Әлбетте жаны қиналып
тұрған адамға қуаныш сыйлау үлкен
бақыт деп санаймын. Сол себепті ақ
халат киіп жүргенімді мақтан
тұтамын», - дейді дәрігер болуды
бала кезінен армандаған Сәндібек
Мұхамбетжанұлы. Демек, оның осы
саланы таңдауы кездейсоқтық емес.
Өйткені оның анасы дәрігер болған.
Сондай-ақ ағасы да дәрігер болып

қызмет етеді. Қазіргі таңда келіншегі
де дәрігер қызметін атқарса, қос
бірдей қызы да осы жолды таңдаған.
Ол жауапты қызметті 20 жылға

жуық уақыттан бері адал атқарып
келеді. Осы уақытқа дейін өзі таңда-
ған мамандықтың барлық сатысынан
өткен Сәндібек Мұхамбетжанұлы
аудандық аурухананың бас дәрігері
қызметін атқарып жүргеніне 5 жылдан
асқан. Күнделікті ауруханаға келіп
жатқан науқастарға ем-шаралар
көрсетуден бөлек, аурухананың өзге
де күйкі тірлігіне қарамастан кейіп-
керіміз әрқашан жайдары мінез
танытып жүруден жалыққан емес.
Оның бүгінгі басты міндеті науқас-
тарды емдеу ғана емес, медициналық
шаруашылықтарды жүргізу. Дәрі-
дәрмектермен қамтамасыз ету,
ауданымызға білікті кадр тарту, қаржы
секілді өзге мәселелер бойынша
жұмыстар атқарады. Оған қоса бұл
міндеттерінен бөлек аудандағы қоғам-
дық жұмыстарға белсенділік танытып
келеді. Өзі басшылық етіп отырған
ұжымды ауданның қоғамдық-саяси
өмірінен ажыратқан емес.
Сәндібек Нұрбаев короновирус

пандемиясы кезінде ғана емес, жалпы

ӘЛЕМДІ ДҮРЛІКТІРГЕН ЕСКІ
ЖЫЛДАН ДА ӨТІП, ЖАҢА ЖЫЛҒА
ЖАҢАДАН ҚАДАМ БАСЫП
ЖАТЫРМЫЗ. ЖАҢА ЖЫЛ –
ЖАРҚЫН ҮМІТ, ЖАҢА ӨМІР.
МАҚАЛАМДЫ БАСТАМАС БҰРЫН,
БАРШАҢЫЗДЫ ЖАҚСЫЛЫҚ
ҮМІТІМЕН, КӨПТЕН АҢСАТЫП
КҮТТІРГЕН ЖАҢА 2021 ЖЫЛДЫҢ
ТОЛУЫМЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫН!
ЕСКІ ЖЫЛЫМЫЗБЕН ЕРІП
КЕЛГЕН НЕБІР ОҚИҒА-
ЖАҒДАЙЛАР ӨЗІМЕН БІРГЕ КЕТІП,
ЖАҢА ЖЫЛЫМЫЗ ЖАЙДАРЛЫ
ЗАМАН, ЖАРҚЫН ӨМІР АЛА
КЕЛСІН!
Бәріміздің жан дүниеміз ерекше бір

күй кешуде. Жаңа жыл жаңа өмірмен
басталып, өткен сан-қилы оқиғалар
өткен тышқан жылының елесінде ғана
қалған секілді. Игі солай болсын!
Өткенді қазбалаудың әсте керегі жоқ
шығар, алайда кешегі күн арқылы
бүгінімізді қалыптастырамыз. Ескі
2020 – тышқан жылы. Бұл жыл – иесі
секілді бір орында тұрмай, аумалы-
төкпелі заман болып қарбаласпен,
әлемдік орны толмас қайғымен,
қиыншылықпен, ұлтаралық, мемле-
кетаралық қақтығыстармен, небір жан
түршігерлік жарылыстармен өтіпті.
Артқа бір қарасақ, жүрегіміз шымыр-
лап, тітіркеніп те кетеді. Оларды қоя
тұрып, осы күнге дейін өз күшін
жоймаған, әлі жер-жаһанды жалмап,
жаулап тұрған дерт – бәріміздің
жүйкемізді жұқартып, көңілімізді
кінжілтіп, ауырмасақ та, ауырған
адамдай дел-сал қып отыр. «Осынау
күшті дауылдың қарқыны қашан
басылар?» - деген сұрақ – барша
Әлем жұртының көкейін тесіп барары
хақ.

2020 жылдың ұлы дертіне айналған
пандемияның өзі қаншама жанды
жұтып, қаншама адамды ет жақы-
нынан айырды. Осы бір алпауыт дерт
әлі күнге дейін тілсіз жау - өрт секілді
басылмай, дүние жүзін өз жалынымен
шарпып жатыр. Бірақ, бәріміздің
жүрегіміздегі үміт оты сөнбей – жан-
дүниеміз жаңа жылда осы бір қан-
қақсатқан аурудың беті қайтып, 2021
жылы тек жақсылығымен келетін
секілді күйді кешуде. Әлі жас болсақ
та, қазіргі заманның қиыншылығын біз
де түсінеміз, сезінеміз. Осы пандемия-
ның кесірінен осы уақытқа дейін төрт
қабырға арасында қамалып оқып
келдік. «Жастар – ел болашағы» - дей-
ді Елбасымыз, сол себепті болашақ-
тың тұтқасы біздер екенін ойлай
отырып, кейде күйініп те кетеміз.
Бұйырса, аңсаған оқу орнымызға
барып та қалармыз. Сол бір жылы
үмітпен, шыдамдылықпен жақсы
хабар күтіп отырмыз. Иә, бұл күндер
де кетер, әлі-ақ бұрынғы жарқын
күндер - сәулелі, шұғылалы, нұрлы
шақтарымен қайта оралар. Қара бұлт
артында жарқыраған күн тұрарын әсте
естен шығармау керек.
Бүгінгі күн – ертеңгі тарих. Өткен

жылымыз тарих бетінде күңгірт қап-
қара жазумен мәңгі тұрары анық.
Осынау аумалы-төкпелі кезеңде
барынша аянбай, аурулармен арпа-
лысып,өз жанын аямай, дертпен
күресіп жүрген дәрігерлер қауымына
алғысымыз шексіз! Және осындай
заманда ел-жұртқа қолдарынан
келгенше көмектесіп жүрген ерікті-
лерге де мың алғыс! Келер жылымыз
тек береке мен мерекесін, құты мен
бақытын, қуанышы мен жақсылығын
ала келсін, мерекелеріңізбен тағы да
құттықтаймын! Жақсылықтың жаршы-
сы бол, Жаңа жыл!

Адина ТИМУРОВА,
Саға мектеп-балабақшасының
түлегі, қазіргі таңда әл-Фараби

атындағы ҚазҰУ-дің «Филология
және әлем тілдері» факультетінің

1-курс студенті.

аудан жұртшылығының денсаулығын
сақтаудағы табанды да қажырлы
еңбегі үшін «Денсаулық сақтау ісіне
қосқан үлесі үшін» төсбелгісіне ие
болды. Әлем елдерін дүрліктірген
қауіпті індеттің біздің ауданды
айналып кетпегінен бәрі де біледі.
Осы жолда Сәндібек Мұхамбетжан-
ұлының еңбегі шексіз. Осындай қауіпті
сәтті ұжымымен бірге еңсеріп шыққан
ол «Ең бірінші кезекте алдыңа келген
науқастың көңілін табу керек. Сосын
жанын қинаған ауруды дөп басу, ең
қиын шаруа», - дейді. Сондықтан әр
науқсасқа бар ниетімен әрі шынайы
пейілмен қамқорлық таныту өте

Орал қаласының тұрғыны,
Ойылдың азаматы,

Қанат Қабайұлы Қосжановты
60 жасымен құттықтаймыз!

Өмір көшін бірге бастап едік.
Қалыпсың сенде 60 жасқа келіп.
Лариннің шәкірті едің талантты,
Интернатта бірге оқыған достарың.
60 жасымен құттықтайды Қабайұлы Қанатты.
Игі тілекпен достарың Жарас Баймұхановтың,
Нұрым Бекеевтің, Мінсізбай Жайлыбаевтың
отбасылары.

АДАМ ЖАНЫНЫҢ ИНЖЕНЕРІ
ЕЛІМІЗ ТӘУЕЛСІЗДІК АЛҒАЛЫ ОТЫЗ ЖЫЛҒА ЖУЫҚ УАҚЫТ ІШІНДЕ

ЫНТЫМАҚТЫ ҰРАН, ТАТУЛЫҚТЫ ТУ ЕТЕ ОТЫРЫП, ТОЛАҒАЙ
ТАБЫСТАРҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗДІ. СОНЫҢ ІШІНДЕ МЕДИЦИНА САЛАСЫ ДА
ҚАРЫШТАП ДАМЫП КЕЛЕДІ. ЕЛІМІЗДІҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
САЛАСЫНЫҢ ДАМУ ДЕҢГЕЙІ ӘР АҚ ХАЛАТТЫ ЖАННЫҢ ҚОСҚАН
ҮЛЕСІНЕ, БІЛІМІ МЕН ТӘЖІРИБЕСІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛДЫ.
ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ МЕН ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫ ҮШІН КҮРЕСТЕ
МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ОРАСАН. БҮКІЛ
ӘЛЕМДІ ШАРПЫҒАН ҚАУІПТІ ВИРУСПЕН КҮРЕСТЕ ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ
ТАБАНДЫЛЫҒЫ ОСЫНЫҢ АЙШЫҚТЫ ДӘЛЕЛІ ДЕУГЕ БОЛАДЫ.

маңызды екенін айтады. Оның ай-
туынша, бұл мамандық өте үлкен
жауапкершілік пен біліктілікті талап
етеді. Себебі, денсаулық адам
өмірінің ең қымбат байлығы болған-
дықтан оның кері кетуіне түрткі болған
дәрігер қателігін ешкім кешіре қоймай-
тыны шындық. Осы орайда біз «Гип-
пократ» антын қабылдап, адам жаны-
на араша түсетін әрбір дәрігерді яғни,
науқасқа біліктілігімен адал қызмет
қылатын ақ халатты абзал жандарды
адам жанының инженері десек, артық
айтқандық болмас.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

19 қаңтар праваслав Христиандары
үшін ерекше діни мереке. Бұл мере-
кенің жоралғысы бойынша, шіркеу
қызметкерлері таңертең ертемен
келіп, мұзы ойылып, арнайы дайын-
далған өзен ойығына крест салып,
кәдімгі қара судың қасиетін артты-
рады. Осы күні ауданымызда да
салқын суға шомылатын азамат-
тарымыз аз емес.
Осыған орай азаматтардың қауіп-

сіздігін қамтамасыз ету мақсатында
Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар
бөлімі қауіпсіздік шараларын еске
салады:

- құтқару қызметтерінің өкілдерінсіз
және медицина қызметкерлерінсіз
шомылуға;

- суға тікелей мұздан сүңгуге;
- купельді ластау және қоқыстан-

дыруға;
- спирттік ішімдіктер ішуге, мас

күйінде шомылуға;
- өзімен бірге иттер мен басқа да

жануарларды әкелуге ;
- мұзда, шешіну бөлмелерінде

қағаз, шыны және басқа да қоқыс-
тарды қалдыруға;

- жалған дабылды айқайлауға;
- суға шомылатын өзен ойығына

автокөлікпенжақындауға;
- 3 адамнан астам топпен шомылуға

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.
- балаларды ойыққа батыру ұсы-

нылмайды;
- мұздағы ойықтың жанында бір

уақытта 20 адамнан артық болмауы
тиіс;
Сондай-ақ келесі ережелерді

сақтауды сұраймыз:
- Ойықта шомылудың алдында

денені дұрыстап қыздырып алу керек,
сергіту сәтін жасап, жүгіріп.

- Ойыққа ыңғайлы, тайғанамайтын
және жеңіл көтерілетін аяқ киіммен
келу қажет. Аяқтарды өткір тастар мен
тұздан қорғайтын, сондай-ақ мұзда

сырғып кетпейтін арнайы резеңке
тәпішкелерді қолдануға болады.
Ойыққа бара жатқанда, жол тайғақ
болуы мүмкін екенін ұмытпаңыз. Баяу
жүріңіз.

- Ми тамырларының рефлекторлық
тарылуына жол бермеу үшін басын
суламай мойынға дейін батырған
дұрыс. Ешқашан ойыққа басыңызбен
секірмеңіз. Суға секіру және суға
батыру ұсынылмайды, өйткені бұл
температураның жоғалуын артты-
рады және суықтан соққыға әкелуі
мүмкін.

- Суға алғаш рет кірген кезде қажет-
ті тереңдікке тез жетуге тырысыңыз,
бірақ жүзбеңіз.

- Ағзаның жалпы салқындауын бол-
дырмау үшін ойықта 1 минуттан артық
болмаған дұрыс.
Назар аударыңыз!
Дәрігерлер балаларға суықта

шомылуға қатаң тыйым салады! Жас
балаларда, әсіресе нәрестелерде
терморегуляция жүйесі жетілмеген.
Үсу өте тез болады, ал ата-аналар
оны байқамауы мүмкін. Мұндай
шомылудың салдары өте ауыр жағдай
болуы мүмкін: бала пневмониямен,
менин-гитпен немесе орталық жүйке
жүйе-сінің басқа ауруымен ауыруы
мүмкін.
Шомылғаннан кейін сүлгімен сүрті-

ніп, құрғақ киім киіңіз; ыстық шай ішу
керек.
Ойықта суға түсу үшін адамдарға

не қажет:
- сүлгі мен жылы халат, құрғақ киім

жиынтығы;
- аяққа зақым келтірмеу үшін тәпіш-

ке, мұз үстінде сырғып кетпеу үшін,
жүн шұлықтары жақсы;

- резеңке қалпақ;
- аяқ астына кілемше.
Төтенше жағдайлар туындаған

кезде 101, 112 бірыңғай құтқару қыз-
метіне қоңырау шалу қажет.

ШОҚЫНУ МЕЙРАМЫ:
ҚАСИЕТІ МЕН ҚАТЕРІ

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

Ойыл аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі мен аудандық
білім қызметкерлері кәсіподақ ұйымы, Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы
және бастауыш кәсіподақ ұйымы Берғалиевтар отбасына, жұбайы Гүлнұрға
Ойыл қазақ орта мектебінің мұғалімі әріптесіміз

Берғалиев Батырхан Алтайұлының
қайтыс болуыны байланысты, ағайын тума- туыстарына қайғысына
ортақтасып қөңіл айтады.

Анашым, нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Тіршіліктің қызығына бөленіп,
Аман-есен ортамызда жүріңіз.
71 де жетіпті желкен керіп,
Тірлігің күннен күнге көркемделіп.
Бұл күнде бір әулеттің айбынысыз,
Тұрасыз парасатқа өлшем болып.
Ағатайым арқа сүйер ақылшым,
45 ке келіп міне жатырсың.
Ортаймасын күлкі күнің ешқашан,
Бақыт тілеп өмір таңын атырсын.
Құттықтаушылары: бала-келіндері Руслан-Рысгүл, Нұрлан-Гүлзия,

Жасұлан-Ақнұр, Асылан-Гүлшат, Тұрлан-Гүлнұр, қыз-күйеу балалары
Шоқан-Фарида, Жазира, Назира, Гүлмира, немерелері, жиендері.

Қаңтар айының 16-ы біз үшін өте қуанышты күн. Өйткені осы күні
отбасымыздың тірегі ардақты әкеміз бен аяулы анамыз, қамқор ағамыз
мерейлі жасқа толады. Ендеше отбасымыздың үш бірдей мүшесін туған
күндерімен құттықтаймыз. Дүниенің бар жақсылығын тілейміз. Амандық
болсын, жамандық болмасын! Арамызда аман-есен жүре беріңіздер.

Жақсылықтың
жаршысы бол,
Жаңа жыл!

Елімізде қауіпті инфекцияның өршуі
білім беру саласына да салқынын
тигізді. Өткен оқу жылының соңғы
тоқсанында біздің ауданда жалпы
білім беретін ұйымдар қашықтан
оқытуға көшірілген еді. Биылғы оқу
жылы да сол форматта басталды.
Яғни, осы уақытқа дейін оқу про-

цесін қашықтан ұйымдастырып келген
орталықтағы Ж.Жүсібалиев атындағы
Ойыл қазақ орта мектебі, Ойыл қазақ
орта мектебі, Ш.Бекмұхамбетова
атындағы мектеп-гимназияда жалпы
- 1502 оқушы білім алуда. 3-тоқсаннан
бастап 1-4 класс, 5 класс оқушыларын
ата-аналардың өтініші негізінде 9,11
класс аралас форматта пәндердің
30%-қашықтықтан, 70% штаттық
режимде кезекші сыныптар арқылы -
882 оқушы, қашықтықтан 25 оқушы,
ал  мектеп алды даярлық тобы, 6, 7,
8, 10 класс  қашықтықтан 595 оқушы
оқытылуда. Атап айтқанда, 1-4 класс

ауданы полиция бөлімінде қызмет
атқарып келетінін, қәзіргі таңда поли-
ция бөлімі бастығының орынбасары,
шені-полиция майоры екенін, ал кіші
інісі Махаев Асқар Ғалымжанұлы,
күзет полиция бөлімінде қызмет атқа-
рып, қәзіргі таңда дүниеден озғанын»
айтып өтті.
Ғалымжан Марал Ғалымжанқызы

07 желтоқсан 1975 жылы Ойыл ауда-
ны Сарбие ауылында дүниеге келген.
1995 жылдың қаңтар айында Ойыл
аудандық ішкі істер бөліміне паспор-
тистка қызметіне қабылданған.1995
жылдың маусым айында М.Ғ.Ғалым-
жан жасы кәмелетке толмағандар
істері жөніндегі аға инспектор, 2007
жылы маусым айында аға анықтаушы
болып тағайындалған.Қәзіргі таңда
ішкі істер органы саласында 25 жыл
еңбек етіп келеді. Еңбек жолында
«Ойыл ауданы әкімі сыйлығының
лауреаты» грамотасымен, ҚР ІІМ
алғыс хаттарымен,  сертификаттары-
мен, 2-дәрежелі «Ішкі істер органда-
рының үздігі» төс белгісімен, ҚР
Конститутциясының 25 жылдығына
орай ҚР ПРезиденті Қ.Тоқаевтың төс
белгісімен, тағы да басқадай марапат-
тарға ие болған. Қызметтік шені-
подполковник.

– 56, кезекші сыныпта - 599 оқушы, 5
класс - 9 кезекші сыныпта -107 оқушы,
9 класс – 9 кезекші сыныпта - 97
оқушы, 11 класс - 8 кезекші сыныпта -
79 оқушы; Орталықтағы үш мектепте
82 кезекші сыныпта – 882, қашық-
тықтан 21 оқушы.
Штаттық режимде оқытылатын 20

мектепте 2243 оқушы білім алуда.
Санитарлық ережені сақтау мақса-
тында оқушы санына байланысты
барлығы 40 сынып екіге бөлініп, яғни
80 кезекші сыныппен оқытылуда.
Штаттық режимде оқытуды ұйымдас-
тырған Ш.Берсиев атындағы орта
мектептің оқушы саны 300-ден асып
кетуіне байланысты мектеп алды
даярлық тобы қашықтықтан оқытуда.
Кезекші сыныптарда жұмыс істеген
педагогтарға өткізген сағаттары үшін
толығымен еңбек ақылары есептеліп
берілуде.
Мектептерге қажетті  санитарлық

залалсыздандыру құралдары түгел
сатып алынып, таратылды. Заласыз-
дандыру кілемшесі, тепловизор, квар-
цтар, заласыздандыру сұйықтары.
Сабақтың ұзақтығы 40 минуттан  өткі-
зіледі. Баланың температурасы мек-
тепке келгенде және тараған уақытта
2 рет өлшенеді. Әр екі сабақ сайын
15 минут үзіліс дезинфикция, І-ші және
ІІ –ші аусым аралығында бір сағат
дезинфекциялық, кварцтеу жұмыс-
тары жүргізіледі. Жүргізілген жұмыс-
тар тіркеу журналдарына жазы-лады.
Санитарлық ережені сақтау мақса-

тында мектептерге 100 дана аяқ киім-
дерді арнайы залалсыздандыру
кілемшелер,  58 термобақылаудан өту
арқылы дене қызуын өлшеу құралы,
430 санитазер, 440 бактерицидті шам,
150 сұйық сабындар, 150 килограмм
хлор, 30 жылжымалы бактерицидті
шам, 3000 заласыздандыру сұйығы
алып берілді.

САБАҚ БАСТАЛДЫ!
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ ҚАТАҢ БАҚЫЛАУДА!


