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Шаруашылық жетекшісі Аманғали
Исағалиұлымен тілдескен өңір бас-
шысы мемлекеттің ұсынып отырған
бағдарламаларға қатысу арқылы
шаруашылықтың ауқымын ұлғайту
туралы ұсыныстарын жеткізді. Был-

тыр қожалық «Қазагроқаржы» қар-
жысы есебінен 9,5 млн. теңгеге ар-
найы техникалар жаңартылып, ауыл-
шаруашылығы агрегаттарын сатып
алыпты.
Оңдасын Оразалин сондай-ақ, 1600

гектар аумағы бар, оның 130 гектары
суармалы жер, өсімдік және мал
шаруашылығымен айналысып отыр-
ған «Спарта» шаруа қожалығының
жұмысымен танысты. Биыл кәсіпкер
Спартак Төремұратов 30 гектар жерге
жоңышқа мен көкөніс өсіруді жоспар-
лап отыр. Оның бұл бағытта тәжіри-
бесі бар, өткен жылы ол 350 тонна
бақша дақылдарын алды, биыл жем-
шөп өндірісін де дамытуды қолға алып
отыр. Өзінің қажеттілігінен артқан өнім
көрші Атырау облысына сатылмақ.

«Спарта» шаруа қожалығының
жетекшісі Спартак Төремұратовтың
қарбыздары қазір облыс көлемінде
сұранысқа ие. Маусымдық жұмыстар-
ға 5 жұмысшы тартылды.

«Қазақ су шаруашылығы» кәсіп-
орны Батыс Қазақстан филиалының
мамандары «Спарта» шаруа қожалы-
ғының тағы да 200 гектар жерін сулан-
дыру үшін инфрақұрылымдар жүргі-
зуде. Бұл суармалы алқап жоңышқа
өсіруге пайдаланылады.

«Спарта» шаруа қожалығы соны-
мен бірге мал шаруашылығымен де
шұғылданады. Сондықтан да биылғы

жылы мал азығы үшін егілетін дақыл-
дарға көңіл бөліп, жоңышқа өсіруді
қолға алды. Оған жағдай да бар. 1600
гектардың 130 гектары — суармалы
алқап. Таяу күнде жоғарыда айтылған
200 гектар суармалы алқап және

пайдалануға беріледі.
Облыс басшысы бұл шаруаларға

ырзашылығын білдірді.
— Мемлекет ауыл шаруашылығы

өнім өндірушілеріне субсидия, кепілдік
және басқа тетіктер арқылы үнемі
қолдау көрсетеді, — деп сендірді
Оңдасын Оразалин. — Сіздердің тір-
ліктеріңіз арқылы ауыл адамдары-
ның мал шаруашылығымен шұғыл-
дануға көбірек бетбұрыс жасай
бастағанына тағы бір мәрте көз
жеткіздік. Қазір төрт түлік малды да
көбейтуге ықылас байқалады, сон-
дықтан да жайылымдықтар мәселе-
сін оңтайлы шешу керек. Осыған
байланысты жайылымдықтарды
суландыруға көбірек көңіл бөлуіміз
қажет.
Аудан әкімі Асқар Қазыбаев Ойыл

ауданының дамуы, сонымен қатар,
тұрғындардың өмір сапасын көтеру
шаралары туралы баяндады. Ойыл
ауылында өңір басшысы Н.Оноприен-
ко көшесінің орташа жөндеуінің
жұмысының барысымен танысты.
Жалпы, аудан орталығында 108,5
млн. теңгеге ұзындығы 2,3 шақырым
болатын бес көше жөнделіп жатыр.
Ойыл селосындағы жол құрылысы
биылғы жылдың соңына дейін аяқ-
талады. Келесі нысан Ойыл ауылын-
да «Туған жерге тағзым» акциясы
аясында жасақталған «Денсаулық «

ОҢДАСЫН ОРАЗАЛИН:
АУЫЛ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚОЛДАУЫН СЕЗІНУІ КЕРЕК!
ӨТКЕН ЖҰМА КҮНІ ОБЛЫС ӘКІМІ ОҢДАСЫН ОРАЗАЛИН ЖҰМЫС САПАРЫМЕН ОЙЫЛ АУДАНЫНА КЕЛДІ. САПАРЫ БАРЫСЫНДА ОҢДАСЫН

СЕЙІЛҰЛЫ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫМЕН ТАНЫСТЫ. ӨҢІР БАСШЫСЫ БАРҒАН САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІНДЕ 2154 АДАМ ТҰРСА, ОЛАРДЫҢ 1190-Ы ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒЫНАН БЕЛСЕНДІ ЖАСТА, 590 АДАМ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН, 273
ЗЕЙНЕТКЕР, 492 АДАМ ӨЗІН ӨЗІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫП ОТЫР. ҮШ ЖШС, 39 ЖЕКЕ КӘСІПКЕР, 45 ШАРУА ҚОЖАЛЫҒЫ ЖӘНЕ Т.Б. ЖҰМЫС ЖАСАП
ЖАТЫР. СОЛАРДЫҢ БІРІ 2000 ЖЫЛДАН БЕРІ АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ ҚОЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫМЕН АЙНАЛЫСЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН «НҰР АСЫЛ» ШАРУА
ҚОЖАЛЫҒЫ. «НҰР-АСЫЛ» ШАРУА ҚОЖАЛЫҒЫНЫҢ ЖЕТЕКШІСІ АМАНҒАЛИ ӨМІРҒАЛИ ОБЛЫСТА АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ ЕДІЛБАЙ ҚОЙЫН ӨСІРУШІ
РЕТІНДЕ ТАНЫМАЛ. ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ОНЫҢ ОТАРЫНДА 1000-НАН АСТАМ САУЛЫҚ ҚОЙ БАР. ЖАҢА ІСТІ 2000 ЖЫЛЫ ҚОЛҒА АЛҒАН КӘСІПКЕРДІҢ
ШАРУАШЫЛЫҒЫНА АРАДА ОН БЕС ЖЫЛ ӨТКЕНДЕ АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ МӘРТЕБЕСІ БЕРІЛГЕН. БҮГІНДЕ ОЛ ЖЫЛЫНА 400-500 ҰРҒАШЫ ТОҚТЫ
САТУҒА ШЫҒАРАДЫ. АМАНҒАЛИ ӨМІРҒАЛИ ОБЛЫС ӘКІМІНЕ ӨЗДЕРІНІҢ ЖҰМЫС БАРЫСЫ ТУРАЛЫ АЙТА КЕЛІП, ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ
ОРГАНМЕН ҚАТАР, ҮКІМЕТ ТАРАПЫНАН ДА ТИІСТІ ҚОЛДАУЛАР ЖӨНІНДЕ ОЙ БӨЛІСТІ. ОҢДАСЫН ОРАЗАЛИН БҰЛ МӘСЕЛЕГЕ ҚАТЫСТЫ
САЛАЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕРДІҢ ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС ЖҮРГІЗІП ЖАТҚАНЫН АЙТТЫ.

аллеясы» болды. Жаңа демалыс
аймағы орталық аудандық аурухана
ұжымының арқасында ашылды. Мұн-
да Оңдасын Оразалин шырша отыр-
ғызды. Орталық аудандық ауруханаға
жүктіліктің ерте кезеңінде ұрықтың

сырқатын анықтайтын фетальді
монитор берілді. Құны 1,7 млн. теңге
болатын жабдық бюджет қаражаты-
нан тыс ақшаға сатып алынды. Өңір
басшысы аудан басшылығына сани-

тарлық-эпидемиологиялық жағдайды
қадағалауды күшейтуді, тұрғындар
арасында екпе жөнінде түсіндіру
жұмыстарын жандандыруды тапсыр-
ды.
Сондай-ақ, облыс әкімі облыстық

маңызы бар «Ақпан-2030» ЖШС

мердігер мекемесі 110-125 шақырым
жерге орташа жөндеу жүргізіп жатқан
«Шұбарқұдық-Ойыл-Қобда-Соль-
Илецк» автокөлік жолын қарап шықты.
Жол активтері сапасының ұлттық
орталығы өкілдері жұмыс сапасын
тексеру үшін Оңдасын Оразалиннің
көзінше сынама алды. Жылжымалы
зертхана экспертизасының нәтижесі
асфальтбетон жабындысының бар-
лық стандарттарға сәйкес екендігін
көрсетті. Бұл ретте облыс әкімі
мердігер мекеменің жұмысты белгі-
ленген мерзімде аяқтамағанына
наразылығын білдіріп, жұмысты тез
аяқтауды тапсырды. Ол мердігер-
лерге: «Өңірде жүзеге асырылып
жатқан барлық жол жобалары менің
үнемі бақылауымда. Жол мәселесі
біздің облыс үшін өзектілердің бірі
болып қала береді. Сіздердің міндет-
теріңіз өздеріңізге алған міндет-
терді сапалы әрі мерзімінде орындау.
Олай болмаған жағдайда бәрін қайта
жасауға тура келеді»,- деп ескертті.
Ш.Берсиев атындағы ауылдық округте
өңір басшысы «Ақжол М» ШҚ-да
болды. Қожалықта 150 бас ірі қара
мал бар, оның ішінде 88 асыл тұқым-
ды сауын сиыр, 80 жылқы. «Ақжол М»
мемлекеттік қолдауды белсенді
қолданады, «Сыбаға», «Қарапайым
заттар экономикасы» бағдарлама-
лары аясында 16,5 млн. теңгеге несие
алып, «ҚазАгроқаржы» АҚ қаржы-
сына МТЗ-1 трактор сатып алды.
Облыс басшысы Ойыл ауданына

сапары барысында селолық елді
мекендерде мемлекеттік бағдарла-
малардың жүзеге асырылу барысы
мен сапасына ерекше назар аударды.

Ол ауданның тұрғындары мен кәсіп-
керлеріне мемлекеттік қолдау меха-
низмдері мен тетіктерінің тиімді және
жан-жақты дамуға қалай көмектесіп
жатқандығын көзімен көрді.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

«Ойыл-Қараой» жолының 0-15 км,
15-30 км учаскесі, «Көптоғай ауылына
кіреберіс» жолының 0-22 км, «Шұба-
рши ауылына кіреберіс» жолының 0-
15,2 км орташа жөндеу жұмыстары
пилоттық жоба ретінде стабилизатор
сұйықтығымен басталған болатын.
Бұл жоба канадалық әдіспен жасалу-
да. Дегенмен де 2021 жылдың көктем
айында жасалған учаскілер қыста
жауған қар еріген кезде жолдың
бетіндегі қатқалдандырылған бөлігі
езіліп кетті. Осы мәселе бойынша
мердігер компанияға ескерту айтыл-
ғандығы және не себептен күтілген
нәтиже болмағандығын анықтау мақ-
сатында сұйықтық сатып алған фир-
маға хат жолдап, жауабын талап етті.
Сұйықтықты сататын фирма өкілі ес-
кертусіз экспертиза жасап жолды
қанағаттанарлық жағдайда деген
біржақты шешім шығарғандығы жөнін-

де жұмысшы топтың партиялық бақы-
лауы барысында Тұрғын-үй комму-
налдық шаруашылық, жолдар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
басшысы Танат Нұрымгереев мерді-
гер компаниямен туындаған келіспеу-
шіліктерді атап өтті.
Бүгінде бұл жоба күмән келтіруде.

«Канадалық әдіс» осы ретпен жалғаса
беретін болса, алдағы көктемде тағы
да жол бетінің қатқалы езіліп кетуі
мүмкін. Бұл жол 2021 жылы пайдала-
нуға берілген күннің өзінде ешқандай
сапасы болмайтындығы жөнінде пар-
тиялық бақылау комиссиясының жа-
нынан құрылған жұмысшы топ қо-
рытынды жасады. Осы орайда жедел
түрде, алдын алу шараларын ұйым-
дастыру туралы құзырлы мекеме
басшыларына және мердігер компа-
нияға ескерту жасалып, ұсыным
берілді.

ПАРТИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗІЛДІ
ПАРТИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ЖАНЫНАН ҚҰРЫЛҒАН

ЖҰМЫСШЫ ТОП «КӨПТОҒАЙ АУЫЛЫНА КІРЕБЕРІС» ЖОЛ МЕН
«ШҰБАРШИ АУЫЛЫНА КІРЕБЕРІС» ЖОЛЫ, «ОЙЫЛ-ҚАРАОЙ» АВТОКӨЛІК
ЖОЛДАРЫНА ПАРТИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗДІ.

Жер тоңы жібіп, алғашқы көк дүркі-
реп шыға бастаған кезде шыбық қа-
дап, тал отырғызу-сауапты іс. Қазақта
«Атадан мал қалғанша, тал қалсын»
деген аталы сөз бар. Асыл дініміз
бойынша да жеміс ағаштарын егу
сауапты амал. Егілген жеміс ағашта-
рының жемістерін тек адам ғана емес,
жәндіктер мен құстарда жесе, сауап
болады. Сауапты істі жүзеге асыру,
туған жерімізді көркейтіп, жасыл
желекке айдалдыру мақсатында
қасиетті Рамазан айында Ақкемер
аулымыздың іргесіндегі «Жалғыз тал»
бұлағының жанына жеміс ағаштары
отырғызылды. Осындай игі іс шараға
аулымыздың белсенді азаматтары
Талдыбаев Жолдыбай, Мейірманов
Базар, Қайырғазин Аманжан ағалары-
мыздың бастамасымен іске асты.
Шалабаев Мереке отбасымен, Базар-

АҒАШ ОТЫРҒЫЗУ -
САУАПТЫ ІС

ұлы Артур отбасымен, Жақиевтар
отбасылары алғашқы жеміс ағашы-
ның көшеттерін отырғызды. Сауапты
іс жасаған ағаларымызға үлкен алғыс
білдіреміз! Жас буынға ақылшы,
сауапты істің бастамасы болып жүре
беріңіздер! «Жалғыз тал» бұлағына
бала кезімізде бұлақ басынан су ішіп,
тал көлеңкесіне демалып, айналасын-
дағы көркем табиғатты тамашалаушы
едік... «Бір тал кессең, он тал ек» -
демей ме, қазақ даналығы? Жерге
шаншылған әрбір тал күтімі жақсы
болса, күні ертең жапырағы жайқа-
лып, жазда сая, қыста қамал болады.
Ағаш-табиғаттың ерекше жаратылған
бір көркі. Соны ұмытпайық, ауылдас-
тар!

Гүлнәр ЖАКИЕВА,
Ақтөбе қаласы.

«17» мамыр 2021 жыл № 4 Ойыл селосы
Аудандық мәслихаттың
кезекті төртінші сессиясын
шақыру туралы
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 10 бабының 2
тармағына сәйкес ШЕШІМ ЕТЕМІН:
Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың кезекті төртінші сессиясы 2021

жылдың 1 маусымы күні сағат 11.00-де аудан әкімдігінің мәжіліс залында
шақырылсын.
Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін:
1. 2020 жылғы аудандық бюджеттің атқарылуы туралы
Баяндамашы: Әділханов Б. - аудандық қаржы бөлімінің басшысы
2. 2020 жылғы аудандық бюджеттің атқарылуына жүргізілген бақылау

қорытындылары туралы
Хабарламашы: Ақтөбе облысы бойынша тексеру комиссиясы
3. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 27 қыркүйектегі №332 «Ақтөбе

облыстық мәслихатының 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №349 «Ақтөбе
облысының қалалары мен елді мекендерінің аумақтарында жасыл екпелерді
күтіп-ұстаудың және қорғаудың Қағидаларын, абаттандырудың Қағидаларын
бекіту туралы» шешімінің ауданда орындалуы туралы» шешімінің орындалуы
туралы
Хабарламашы: Дәулетқалиев С.Т. - Ойыл ауылдық округінің әкімі
4. Басқа да мәселелер
Аудандық мәслихаттың
сессия төрағасы: А.Қ.Ғазез

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ
СЕССИЯСЫ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ШЕШІМІ
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Ұлық болсын, кішік болсын қай
пенденің де ең қастерлейтіні де,
қасиет тұтатыны да Ана мен Туған
жердің кұшағы екені белгілі. Ер жетіп,
не бой жетіп, кіндік қаны тамған жерде
тұрақтап қалғанның да, арман қуып
одан жырақтап кеткеннің де «тал
бесіктен жер бесікке» дейінгі бүкіл
өмірінде ең алдымен қадір тұтары осы
екеуі.
Осы топырақта Ноғайлы заманы-

нан қалған арғымақтар іздері ойыл-
дықтардың рух дариясы айдынында
ешқашан көзден таса болған емес,
әрқашан ұрпақ санасында. Нәрік
батырдың әйелі Ақмеңдіні, жау-
гершілік заман ғой, Шораға босанарда
іздеп шығып, жырда:

«Жекенді көлдің жағасына, Қоғалы
көлдің сағасына, Екі көлдің түсті
келіп арасына», — деп жырлан-
ғанындай, Қара тұлпарын арқандап,
сәл көз шырымын алатын, Қарақып-
шақ Қобыландының Қызылбастың
еліне Тайбурылымен:

«Камыстының назды көлінен,
Қоғалының қулы көлінен, Жекендінің
желді көлінен» өтіп, кек қуып шығатын
киелі топырақ қой бұл!
Жалпақ әлемге әйгілі Алтын Орда-

ның ыдырап, Қазақ хандығының кұры-
луы заманында қатар өмір сүрген, ой
айтса өзегіңді ойып айтатын, толғай
жырласа тұла бойыңды тұтастай
тебірентетін Асан абыздың телегей
теңіз толғауларына, «бұдырайған екі
шекелі», «сөйлесе сөздің шешені»,
«буыршыннын бұта шайнар азуы»
Қазтуған жыраудың жортуыл жырла-
рына арқау болған, Мұрат Мөңкеұлы-
ның ерлігін егіле аңсайтын Қырымның
кырық бірдей батыры құлдилай жорт-
қан, қилы-қилы замандарда қиялай
жүріп жол тапқан, кұба қалмаққа
қарсы талай-талай шайқастарда қол
бастап, Ресей әкімшілігінен Жайық-
тың оң жағалауын жайлауға Кіші
жүзде алғашқы болып рұксат алған
Алтай Ебескіұлының, аттары алты
Алашқа мәлім Кете Арал мен тама
Есеттің, сол Аралдың ұлы, 1797 жыл-
ғы 29 тамызда Хан Кеңесіне мыңнан
астам серігімен келіп, елін елдікке,
бірлікке соңғы рет шақырған Сырым-
ның қасында тұрып рухына рух қос-
қан, Ащы Ойылдың бойында жерлен-
ген Наурызәлі батырдың, Қара батыр,
Қара батырдан алпыс бір жасында
Ойыл өзенінің бойында түрікпендер-
мен шайқаста мерт болған Бөкенбай
батыр, Бөкенбайдан Тіленші, Тіленші-
ден Жоламан болып тарайтын батыр-
лар әулетінің «Қалын елім — қаза-
ғым» деп зәр түкіріп, қан жұтқан құба
жоны — «көз жасындай» мөлдіреген
Ойылдың әргі-бергі тарихы «Біздің
тарих бұл да бір қалың тарих, оқулығы
жұп-жұқа бірақ-тағы» деп Қадыр
Мырза Әлі толғағандай, ашылмай
жатқан кұпиялы арал секілді.
Құпиялы арал болғанда қандай, ұлт

болып ұйысудың бастауын іздеп тарих
қойнауына көз салсақ, бір ұшы жаңағы
дүниенің төрт бұрышын тітіренткен
Алтын Орданың ыдырау заманына
барып тіреледі. 1920 жылғы 1 желтоқ-
санда Қазақ өлкесін зерттеу қоғамы-
ның ашылу салтанатында жасаған
баяндамасында белгілі тарихшы
А.П.Чулошников былай деді: «Кіші жүз
XIV ғасырда тез әлсіреп, қазақтардың
XV ғасырдың екінші жартысында
пайда болған басқа бірлесуіне орын
берген бірінші қазақ одағының шын
мәніндегі мұрагері» (1.277).
Орыс кұжаттарында Жайық пен

Жемнің арасын, оның ішінде Ойыл
даласын мекендеп, А.П.Чулошников
айтқандай, одақ кұру, бірлесу арманы
бітеу жарадай жан-жүрегін сыздатып,
сол үшін аттан түспеген бабалары-
мыздың бірі Алау батырдың есімі
Мәскеудің ұлы князі III Иванның 1486
жылғы 8-9 маусымда Қырым ханы
Меңдігерейге жазған хатында атала-
ды. Шамасы, Жер, Ел тағдыры баба-
ларымызды ұйқыдан ерте-ақ айырса
керек.
Осы кезде тарихи тұлғалар — Ноғай

ордасынын әміршілері — Нұрадіннің
немересі, Едігенің шөбересі Мұса мен
Жаңбыршы нақ осы өңірде көшіп
жүрді. Соның алдында ғана, яғни 1481
жылғы қантарда олар Түменді билеп
отырған Сібір ханы Ибакпен одақ-
тасып, Үлкен Орданың ханы Ахмедті
өлтірді. Осыдан соң Мұса мен Жаң-
быршының Қазан ісіне, сондай-ақ
қазақ ханы Бұрындық пен Мұхаммед
Шайбанидің арасындағы қарым-
қатынасқа ықпалы күшейді. Ал Қазан-
ның әміршілері үшін көзге шыққан
шиқандай болғаны белгілі. Қазақ
эпосында Қобыланды батыр Қазанды
шабуға аттанғанда Ойыл өзенінің бір
саласы Жақсыбайды кешіп өтетіні
бар. Ноғай әміршілері Жүсіп пен
Исмаил да Қазан үшін талай қырқыс-
ты. 1551 жылғы 24 қазанда Ноғай
Ордасынан Жүсіптің елшісі Байбақты
Мәскеуге келіп, IV Иванның қабыл-
дауында болды. Хатын «Мың досың
болса — бірге сана, бір жауың болса
— мыңға сана» деп бастап, Жүсіп «Біз
мұсылманбыз, сен христиансың.
Біздің марқұм бабамыз Едіге мен
сенің арғы атаң ұлы князь Василийден
бермен достығымыз бек жалғасып
келеді» дей келе, оны Қазан хандығы-
мен мәмілелесуге шакырды. Бірақ
жыл өтпей жатып, келесі бір хатында
Мәскеудің Қазанды алуын талап етті.
Алайда, мәскеуліктердің аранда-
туымен өзі Исмаилдын қолынан қаза
тапты. Ноғай әміршілері өзара жан-
жалдасып, Мәскеумен арада алашап-
қын болып жүрген осындай күндерде,
дәлірек айтқанда 1552 жылғы мамыр-
да Жүсіп би Ойыл өзенінің бойын

жайлап отырды (2.463).
Жүсіповтер әулетінен тарайтын,

Жүсіптен санағанда өзін оның он
бесінші ұрпағымын деп есептейтін
Құрбанғали қазір Алматыда тұрады.
Құрметті демалыстағы заңгер. «Мина-
рет» журналына берген сұхбатында
ол жаңағы деректерді одан әрі нықтай
түседі. Оның айтуына қарағанда,
Жүсіповтер 1558 жылы орыс патшасы
Иван Грозныйдан гербі бейнеленген
княздік грамота алған, Ресей империя-
сында дәулеті жағынан тек Романов-
тар әулетімен ғана теңескен (3).
Сондай-ақ, Еуропадан Азияға өткен

қарулы қолдың да, дүние байлығын
тиеген керуеннің де Ойыл даласын
басып өтпегені кемде-кем. Екі құр-
лықтың қақпасы болғандықтан, ол
ешқашан қақтығыссыз ашылған емес,
және әр қақтығыстың саяси оқиғалар-
ға еріксіз ендіріп, еріксіз кірістіретіні
баршаға аян.
Ал 1917 жыл жалынында Ойыл

даласы тағы да азаттық жолындағы
саяси майданның орталығына айнал-
ды. Сәуір оқиғаларымен іле-шала
тәуелсіздік алуға ұмтылған қазақ
зиялылары Алаш партиясын кұрды
да, оның Күнбатыс қанаты қызыл-
дардың қыспағымен Жымпитыдан
Ойылға ауысты. Нақ осы күндерде
шиыршық атқан оқиғалардың ықпал-
әсерінен өмірге келген Ойыл уәлаяты-
ның Уақытша үкіметі бар болғаны төрт
айдай ғана өмір сүрсе де, кейін бір
жарым миллион қазақтың басын бірік-
тірген Күнбатыс Алашорда атауымен
танылған автономиялық бірліктің
алғашқы уығын қадап кетті. Тіпті
Петербургте лап етіп, Ресейден қазақ
даласына өрттей қаулаған революция
жалынының Ойыл өңірін қалай шар-
пығанына көптеген нақты деректер
куә. Оралдың арғы бетін ақтардан
тазарту туралы В. И.Лениннен тікелей
тапсырма алған М.Фрунзе 1919 жылғы
4 қарашада Ойыл бекінісін он күннен
қалдырмай алу жөніндегі бұйрыққа
қол қойды. Ақтөбе майданының ілгері
жылжуы үшін мұның ерекше маңызды
екенін қайта-қайта қадай айтып,
бұйрығының орындалуын күн сайын
жіті қадағалады. Бұл тапсырма
Күнбатыс Алашорда әскерінің елеулі
көмегімен орындалды, кеңестік
әдебиеттерде ол керісінше бағаланып
келді. Күрделі психологиялық саяси
күрес жағдайында «қиыннан жол
тапқан» ерліктің бүкіл болмысы қазір
де толық ашыла қойған жоқ.
Ақтардың тегеурінді қорғанысына

тап болған қызылдар, тек 21 желтоқ-
санда ғана бекініске толықтай ие
болып, революциялық комитеттің
мүшесі Наумов Ойылда тыныштық
орнады деп жеделхат жөнелтті. Осы
шайқаста күйрей жеңілген, атаман
Дутовтың бұрынғы көмекшісі, Орын-
бордағы әскери округтің бастығы,
бірінші және екінші Орынбор әскери
корпустарының қолбасшысы генерал-
майор Акулин 1937 жылы Шанхайда
жарық көрген «Оренбургские казачье
войско в борьбе с большевиками»,
армия генералы В.С.Толстов 1921
жылы Константинопольде жариялаған
«От красных лап в неизвестную даль
(поход уральцев)» атты мемуар-
ларында жеңілістің шын себебін ашып
көрсетуге ерік-жігері жетпей бар кінәні
ақтар армиясының босаңдығына тірей
бергенімен, олардың кұрамында
украиндык С.А.Щербак пен қазақ
И.Кұрманов баскарған партизан
отряды бар Қызыл Армияның тегеу-
рінді соққысынан бытырай қашқаны
тарихи ақиқат болатын (4.31-33).
Кеңес үкіметі саяси билікті қолға

алғанымен, бір жағынан тап тартысы,
екінші жағынан аштық пен жоқшылық
қысқан сол ауыр күндердін бірінде,
яғни 1920 жылғы 11-15 маусымда
Ойылда біресе Қап тауындағы
Тифлиске, біресе Ашхабадқа карап
келген Маңғыстау оязы халқының
Қырғыз Республикасының кұрамына
кіру жөніндегі өтінішін қараған съезд
өтті. Съезд шешімі Мәскеуде қолдау
тауып, сол жылғы тамыз айында
Маңғыстау оязы Қырғыз Республи-
касының кұрамына ресми түрде кірді
(5.33).
Ойыл тағдыры да «мың өліп, мың

тірілген» тұтас қазақ тағдырындай
ауыр тағдыр. Дегенмен, білегімен де,
білімімен де елінін арқа сүйер ардақ-
тыларының көп шығуына мұның да игі
ықпалы тиген болуы керек. Қаруымен
қайрат қылар заманда елі мен жерінің
тұтастығы үшін ерлік пен бірлік шебін
құрған батырлар туған өлкеден ұлт-
тық кадрларымыз әлі өсіп, жетілмеген,
бірақ білігімен қайрат қылар күн
келгенде шалғайдағы шағын аудан-
ның үш бірдей азаматының Денсау-
лық сақтау халық комиссары И.Қарақ-
ұловтың, Автокөлік халық комиссары
А.Қойшығұловтың, Орман өнеркәсібі
халық комиссары О.Қазиевтің ел
тұтқасын ұстап шығуы сондай қайрат-
керлік үрдістің сабақтас болатын-
дығының тағы бір нақты көрінісіндей.
Аудан тарихы сөз болған сайын

«Ойыл» сөзінің шығу тегі жайлы сұрақ
ылғи да кесе-көлденеңдей береді.
Сондықтан әңгімеміздің әлқиссасын
Ойыл атауы жөніндегі ойымызбен
түйіндейік.

«Қазақ» деген сөздің өзінің түп-
төркінін тап басып, сендіріп айтқан кім
бар? Сол сияқты «Ойыл» деген сөздің
түп-төркіні туралы да әртүрлі болжам
айтылады. Жергілікті өлкетанушы Ж.
Бисалиев бұл атаудың қалай шыққа-
нын «Ойдағы ел — ой елі» деген ұғым-
мен байланыстырады. Осы болжамды
құптаған жергілікті сазгер-ақын
Ж.Айтқұлов та Ойыл вальсіне айна-

лып кеткен әнін «Ойылым менің —
ойдағы елім» деп атады.

«Он жетінші ғасырдағы Қазақ
ордасына және Орта Азия хандық-
тары жеріне бірнеше рет жолдары
түскен орыс саяхатшыларының
Жайық сыртындағы дала туралы
зерттеулері жинақталып, 1697 жылы
жарияланған «Чертеж всей земли
безводной и малопроходной камен-
ной степи» атты еңбекте Ойыл, Қиыл,
Темір, Қобда өзендері көрсетілмеген.
Ол жерлер сусыз дала есебінде бол-
ған. Демек, Ойыл өзенінің бастауын-
дағы бұлақ көзі мен жылма-жылғы
еріген, тасыған қар суы бірнеше
жылдар бойы бірте-бірте жыра, арна
салу арқылы шамамен 1700 жылдан
кейін пайда болып, осы арна өзен
бойындағы Ойылдың атымен аталды
деп жорамал-тұжырым жасауға
болады. Олай дейтініміз, 1697 жылғы
зерттеу қорытындысында аталмаған
өзендер Қазақстан географиясы
туралы 1762 жылы шығарылған
«Орынбор топографиясы» атты
ғылыми кітаптан бастап кездеседі», —
дейді Ж.Бисалиев. Қазір Ойыл
өзеніне 1627 жылғы «Книга Большому
чертежу» атты еңбекте сипаттама
берілгені анықталып отыр. Тіпті Араб
елшісі Ахмет ибн Фадланның 922
жылғы саяхаты бойынша сызылған
картада Ойыл өзені айқын бейне-
ленген (6.45). Ол Алтын Орда дәуірін-
де өмір сүрген Асан Қайғы толғау-
ларына да арқау болған.
Белгілі ойылдық журналист И.Аскар

он бірінші ғасырдың тамаша жәдігері,
М.Қашғаридың сөздігінде өзенді түрік
тілінде «Иұл» деп атайтынына сүйене
отырып, оны кейде «Иіл» деп те
айтады, сол «Иұл», «Иіл» сөздері
дыбыстық өзгерістерге түсіп, «Ойыл»
атануы мүмкін деген тұжырым
жасайды. Геоморфолог ғалым
С.Қондыбай да «Іл» («ил», «ыл»)
сөздерінің төркінін «өзен», «су» деген
сөздерден шығуы ғажап емес деген
тұжырымға тоқтайды (7.292).
Иә, «Ойыл» атауының түп-төркінін

әзірге ешкім ашып бере алған жоқ.
Мүмкін ол міндет емес те шығар, ең
бастысы — бұл атаудын ежелгі қазақ
тарихынан ойып тұрып орын алғаны,
дәуірлік оқиғалар аласапыранында
жұтылып кетпей, дәстүрлі елдік, ерлік
көшпен бірге болашаққа сеніммен жол
тартып келе жатканы.

АҢЫЗ АСТАРЫНДАҒЫ АҚИҚАТ
Зар заман ақындарының ірі өкілде-

рінің бірі Мұрат Мөңкеұлы былай
дейді:

«Еділдің бойы — қанды қиян,
Жайықтың бойы — майлы қиян,
Маңғыстау бойы — шаңды қиян,
Адыра қалғыр, Үш қиян!
Үш қиянның ара бойынан
Жеті жұрт кетіп жол салған.
Жеті жұрттың кеткен жер,
Қайырсыз болған неткен жер?
Тұлпар мініп ту алған,
Дұшпанын көріп қуанған,
Алмасын қанға суарған,
Аруақты ерлердің
Абыройын төккен жер,
Керегесін кескен жер,
Кесіп бұршақ еткен жер,
Ердің соңы — Исатай
Бармағын тістеп өткен жер».
Айтатыны жоқ, нағыз шерлі жүрек-

тен суырылған семсер сөздер. Ол —
ақынның ішкі алапат қарсылығы,
қолында ойнатқан алдаспаны. Бірак
қанша қаһарланса да ақын қауқарсыз,
өйткені аяқ-қолы маталған. Яғни:

«Еділді тартып алғаны —
Етекке қолды салғаны.
Жайықты тартып алғаны —
Жағаға қолды салғаны.
Ойылды тартып алғаны —
Ойындағысы болғаны.
Маңғыстаудың үуш түбек
Оныдағы алғаны.
Үргеніш пен Бұхарға
Арбасын сүйреп барғаны,
Қоныстың бар ма қалғаны?!
Мал мен басты есептеп,
Баланың санын алғаны —
Аңғарсаңыз, жігіттер
Замананы тағы да,
Бір қырсықтың шалғаны!» (8.109).
Еділ мен Жайық, соған ілесе Ойыл

«адыра калғыр үш кияннын» ата
кіндігіндей қатар жырланады. Енді,
Асан Қайғыға да құлақ түрелік.

«Ойыл деген ойыңды,
Отын тапсаң тойынды.
Ойыл көздің жасы еді.
Ойылда кеңес қылмадың
Ойылдан елді көшірдің», —
дейді абыз. Көшпенділер ойшылы

«Ойыл» деген сөзді жоғарыда келті-
рілген бес жолдың төртеуінде қайта-
лап отыр. Дуалы ауыздан шыққан осы
бес ауыз сөзде бес батпан жүк, терең
астар жатыр. Желмаясымен Жиделі
Байсынды іздеп, шарқ ұрған Асан
Қайғының назарына Ойылдың да ілігуі
тегін емес. «Ойыл деген ойынды, отын
тапсаң тойынды...». Демек, Ойыл
оймауытпен ағып жатқан өзен,
айналасы от, өрісін таңдай білсең
малыңа да құтты жер болғаны ғой. Ел
аузында ежелден келе жатқан
аңыздардың бірі де осыған меңзейді.
Асан Ата баласы Абатты жерұйық
іздеуге жұмсайды. Ол сондай балар-
қалы (шөбі мол, шүйгін) жерге осы
өңірге келгенде кезігеді де, әкесіне
қуанышты хабарды жеткізуге асы-
ғады. Бірақ жол үстінде желмаядан
құлап қаза болады. Қобда жеріндегі
атақты Абат-Байтақ кесенесі сонда
тұрғызылады. Еділ мен Жайыққа
етектен емшектесе ұмтылған, «ба-
лығы тайдай тулап, бақасы қойдай
шулаған» Ойыл, Қиыл, Жем, Сағыз,
Ұлы Қобда, Кіші Қобданың жасыл

жағалаулары көкірегі көлкілдеген
абызды толғанта сөйлетіп жібер-
гендей.
Ал енді «Ойыл көздің жасы еді»

деген тіркесте не сыр бар?! «Ойыл-
дың суы көздің жасы сияқты мөлдір»
дегені ме? Мұғалжар сілемдерінен,
таудың мөлдір қайнарынан қайнап
шығып, негізінен құмдауытты жерлер-
ді қуалай қазір атақты Нарын құмына
барып жоғалатын, академиялық
басылымдарда айтылғандай сегіз жүз
шақырымға созылып Ақтөбе және
Атырау облыстарын бойлай өтетін
Ойылдың суы, мамандардың айтуын-
ша, шынында өте сирек кездесетін
мөлдір су. Ойыл көз суырар енділі-
гімен, суының арнасына сыймай жаға-
сын ұрар молдығымен емес, ең
алдымен тып-тыныш ағып, түбіне
дейін жарқырап көрінетін ерекше
мөлдірлігімен ұрпақтар санасын
билеп келеді.
Бірақ Асан Ата сұлулыққа ғана

тамсантырардан бөлек, әр құбы-
лыстың адамзаттық мағынасына
тереңдей мән беретін ерекше тұлға.
Асанның қайғысы көкке ұшып кеткен
ғашығын аңсаудан туған қайғыдан,
яғни «пенделік қайғыдан» мүлдем
бөлек қайғы. Ендеше «Ойыл көздің
жасы еді» дегенді абыз ата өзінің
сырттай сүйсінуі емес, көз алдында
өтіп жатқан өмірлік болмыс астан-
кестен еткен жан-дүниесінің ішкі
күйзелісімен айтып отыр. Өйткені ол
өзінің ұзақ ғұмырында көпті көрді,
көбінен кейінгі ұрпақ ұлағат етер ой
түйді. Ал мұндай ой түю үшін оған
бастау болатын, толқытып, сыртқа
жарып шығаратын тосын күш, тосын
оқиға болуы керек. Қырым хандығы-
ның астанасы Бақшасарай қаласын-
дағы «Көз жасы» деген әйгілі атаумен
белгілі фонтанға (9.208) Александр
Пушкиннің поэма арнауын ақынның
оның сыртқы сұлулығына тамсануы
емес, Алтын Орда кезіндегі ұлы
шайқастарға ақындық бәсекеге түсуі,
оны көз жасындай мөлдір тамшылар-
мен астарластыра білдіруі немесе
еуропалықтар мен азиялықтардың
алапат айқасы астында түте-түтесі
шыққан Қырым түбегінің ішкі ышқы-
нысына ақындық үн қосуы деп қана
бағалау қажет. Асан Қайғыны да,
Пушкинді де пенделік төмендіктен
мұңшыл да ойшыл биікке көтеріп
әкеткен кұдіретті күшті осылай ғана
түсініп, осылай ғана тануға болады.
Асан Қайғының «Ойыл көздің жасы
еді» деуінде де, міне, осындай тосын
күш, тосын оқиғаларға толы ежелгі
Ойылдың қат-қабат тарихына етене
таныс абыздың дала тағдырына ішкі
күйзелісін білдіретін үлкен сыр жатыр.
Атап айтқанда ... қазақ тарихын-

дағы ең бір сүбелі кезең — Алтын
Орда дәуірі екені белгілі. Әлемдік
жаулаушылардың дүниені тітірентіп
барып, ақыры өзара жауласып,
ыдырай бастаған, осындай қилы
заманда бірлесіп, ақылдасып іс қылу-
дың маңызы айқындала түскен, соның
қамында Қазақ хандығы «жөргегінде»
бұлқына бастаған дәуір. Осындай
заманауи қайшылықтар кезеңінде
өмір сүрген және сол қайшылықтар
соқтығысында, қазіргі тілмен айтқан-
да қол бастап, ту көтерген қайрат-
керлерге рухани демеуші болған
Сыпыра, Қазтуған, Шалкиіз, Жиембет
жыраулар сияқты Асан Қайғының
ойшыл да семсер сөздерінің үдере
тууының сыры осында, яғни аздың
емес, бүкіл елдің абызына айналуын-
да болса керек.
ҚАЗТУҒАН:
«Ойыл да, Қиыл, Жем, Сағыз,
Қайран саланың жатқан аңғары-ай,
Ақ шалмалы пірлердін
Мешітке жаққан шамдары-ай!
Менін бүйтіп қозғалақтап жүргенім
Ауызы түкті кәпірдің
Күшті болған салдары-ай!
Кәпірден теңдік алуға
Қайта келер деймісің
Мұсылманның баяғы
Шыңғыстан туған хандары-ай!
Бұл қоныстан кетпесең,
Мұны талақ етпесең
Атаңа нәлет кәпірдің
Пайдасына қалмаса игі еді
Ноғайлы, қазақ жұртымның
Кейінгі туған балалары-ай!»

ТОҚТАМЫС ХАННЫН КӨНЕ
ҰЙҒЫР ЖАЗУЫМЕН ЖАЗЫЛҒАН

ЖАРЛЫҒЫ
Оқиғаны да, ойды да алыстан

қамтып, тереңнен толғайтын, ұзақ
жасап, көпті көрген, ер мен ердің, ел
мен елдің арасында дәнекерші бола
білген Асан Қайғының «Ойыл көздің
жасы еді» деуінде осындай сыр
жатыр. Сондықтан әзірге зерттеу-
шілердің объектісіне іліне қоймаған,
қазақ тілінде тұңғыш рет 1966 жылы
«Әділет министрлігінің хабаршысы»
журналының екінші-бесінші нөмір-
лерінде жарияланған, заманында тек
хат танитын адамдарға арналып, орта
түркі жазба әдеби тілінде көне ұйғыр
жазуымен жазылған, оны сол көне
ұйғыр жазуынан бүгінгі әліппеге
республикада осы жазуды білетін
санаулы, тіпті бірден-бір деп те айтуға
болатын шығар, Ұлттық Ғылым
Академиясының көне ұйғыр тілі
бөлімін ұзақ жыл басқарған ғалым,
филология ғылымының докторы
А.Ибатов түсірген, Алтын Орда
дәуірінен қазіргі күнге жеткен бар-жоғы
оншақты хан Жарлықтарының ішінде
Асан есімінің де кездесуі занды (10).
Тоқтамыстың поляк королі Ягайлоға

(А.Ибатовтың аудармасында —
Иегейла) жолдаған бірінші Жарлығы
хиджраның 795 жылы (жаңаша 1393
жылы) раджап айының сегізінде түркі

тілінде (орыс әдебиеттерінде «татар
тілі» деп аталады) түгелдей ұйғыр
әрпімен жазылды. Сол кезеңнің
ахуалы түсініктілеу болу үшін Жар-
лықтың мәтінін толық келтіріп
отырмыз.

«Тоқтамыстың бірінші Жарлығы
(қазіргі қазақ тілімен айтқанда)
Менің (Тоқтамыс) сөзім Иегейлаға
Ұлы орынға отырған жөнін біл-

діріп, Кутлубуға, Асан бастаған
елшілер жіберген едік. Сен де
елшілеріңді жіберген едің. Бұрнағы
жылы Бекболат, Қожамедің баста-
ған бірнеше ұландар, Бекіш, Тұрдыш-
Ақберді, Дәуіт бастаған бектер
Едіге деген кісіні Темірге астыртын
жіберген екен, ол тіл (хабар) алып
келген еді. Олардың арам ниетпен
хабар жіберіп, ілгері жасырын жетіп
келгенін сезіп, жиылып соғыспақшы
болып тұрғанда, ол арам ниетті
кісілер бұрын қозғау салып, әрекет
жасағандықтан ел қарсы көтеріліп,
бұл істің жөні осылай болған еді.
Тәңірі бізді жарылқап, дұшпандық
қылған Бекболат, Қожамедің, Бекіш,
Тұрдышақберді, Дәуіт бастаған
ұландар мен бектерді мұқалтты.
Енді осының жөнін білдіріп, Асан,
Тулы-Қожа бастаған елшілерді
жібердік. Енді тағы болса, бізге
қарас- ты елдердің шығындарын
(салық) жинап, барған елшілерге
беріңіздер, қазынаға жеткізсін. Және
бұрынғы жөн-жосық бойынша
базаршы серіктестіктерің (сауда-
герлер бірлестігін басқарушы
адамдар) тағы жүрсін. Ұлы
қоныстың қалпында сақталып
қалуына тағы жақсы сай болсын деп,
алтын нышанды Жарлық ұсындық
(яғни таңбасы алтын). Тауық жылы,
тарихтың жеті жүз тоқсан бесінде,
ережеп айының сегіз жаңасында,
орта Донда тұрғанда жазылған».
Жарлықта айтылған ұсыныстың екі

жағынан да қолдау тапқанын Тевтон
(неміс) ордені мен Полыпа-Литва-
Алтын Орда біріккен әскерлері
арасындағы Грюнвальд шайқасынан
көреміз. 1410 жылы қазіргі Полыпа-
ның солтүстігінде болған осы шай-
қаста Полыпа әскерін король Ягайло,
Литва әскерін ұлы князь Витаутас,
Алтын Орданың біріккен кырық мың-
дай әскерін Тоқтамыс ханның үлкен
баласы Жалеләддин басқарды. Олар
бірлесе отырып негізінен неміс,
француз рыцарьлары мен ағылшын,
швейцар жалдамалы жасақтарынан
құрылған Тевтон орденінің әскерін
тас-талқан етті (11.13).
Аталған Жарлық Асан Қайғының

жыраулық та, қоғамдық та қайраткер-
лігі шыңдалып, атағы жайыла баста-
ған кезінде жазылған. Жарлықты
жоғары биліктегі адамдар дайын-
даған, ханға ұсынылар алдында оны
соңғы рет әмірлер тексеріп, уәзірлерге
ұсынған. Тек содан кейін ғана Ханның
қол қоюына берілген. Осылайша
ерекше жауапкершілікпен әзірленетін
бір құжаттын өзінде Асан есімі екі рет
қайталанады. Асан Қайғы Алтын
Орда дәуіріндегі аруақты, атақты
тұлғалардың бірі және елшілікте
осындай тұлғалардың ғана жүретіні
тағы белгілі.
Сондай-ақ, жаңағы санаулы Жар-

лықтардың бірі Ұлы-Мұхамедтің 1428
жылғы 4 наурызда жазылған, ешкі
терісінен иленген жұмсақ, жұқа
былғарыға оралған Жарлығындағы:
«Бұрынғы хан ағаларымыз (бен) сіздің
Үрім уәлаятының сұлтан аталарыңыз,
ағаларыңыз бен елші сөйлесушілер
жиылып, арнайы сәлем алысып, да
басшылары бірге жүрісіп, жаксы
барыс-келіс болған едік, кейіннен хан
ағамыз Тоқтамыс хан сіздін ұлы
бабаңыз бойынша Ғазы Баязит
Бекпен бұрынғы жақсы жөн-жосық
бойынша елші сөйлесушілер жиылып,
арнайы сәлем алысып, екеуі тағы
достық, жақсылық арқылы тәңірінің
рахметіне ие болды» деген жолдар да
осы пікірді нықтай түседі.
Осы Жарлықты жазып отырған,

Алтын Орда әміршілерінің бірі, Тоқ-
тамыстың немересі Ұлұғ-Мұхамедтің
XV ғасырдың жиырмасыншы жылда-
рында Сарайдан қуылып, жоғарыда
Тоқтамыс Асанды елші етіп жіберетін
Витаутасты паналағаны, сондай-ақ,
Асан Қайғы өмірінің біраз кезеңінің
осы Ұлұғ-Мұхамед қасында өткені
тарихтан белгілі. Сонымен бірге
Тоқтамыстың жоғарыдағы Жарлы-
ғында аты аталатын Едіге Тоқтамыс
сырттай өлім жазасына кескен, 1395
жылғы Терек шайқасы нан соң Алтын
Орданың жалғыз қожасына айналған
атақты Едіге болуға тиіс.
Демек, Асан Қайғының «Ойылда

кеңес қылмадың» деп ел ішіндегі
бірлікке, тыныштыққа үндеуі оның
осындай елшілік қызметке жақын
жүріп, іштей буырқануының көрінісі
емес пе екен деген ой туады. Абыз тек
«Ойылда кеңес қылмадың» демейді:

«Қырында киік жайлаған,
Суында балық, ойнаған
Оймауыттай тоғай егіннің
Ойына келген асын жейтұғын
Жемде кеңес қылмадың
Жемнен елді көшірдің...
... Елбең-елбең жүгірген,
Ебелек отқа семірген,
Екі семіз қолға алып,
Ерлер жортып күн көрген
Еділ деген қиянға
Еңкейіп келдің тар жерге,
Мұнда кеңес қылмадың», — деп,

бүкіл ноғайлы жұртының басындағы
қайғыны қозғайды.
Кеңесіп іс қылу Асан Қайғының

абыздық ұстанымы. Сыпыра жырау-
дың да Тоқтамыс пен Едігені татулас-

тыратыны бар. Сондай-ақ, Моғолстан
ханы Әжен мен ноғайлы елі жаулас-
қанда Асан мен баласы Абат екі елді
табыстырады (12.94).
Польша-Литва мемлекетінің XV

ғасырдың 1481 -1485 жылдардағы
литвалық метрике материалдарында
да осыған ұқсас қызық деректер бар.
1585 жылғы 2 шілдедегі жазбада
белгілі Есеней бек пен Арслан мырза
басқарған он бес мыңдық ноғай
жауынгерлерінің көмегімен Сағадат
Гирей Қырым хандығын уақытша жау-
лап алады. Ислам Гирей хан оларға
қарсы шабуыл жасап, онда өз билігін
орнатады. 1585 жылғы көктемде бол-
ған ұрыстардың бірінде Есеней бек
қаза табады, бүлікші падишалар мен
оларға ерген ноғайлар түбектен
қашады. Ислам Гирей хан атақты
Доспамбет жырауды олардың қай
жерде тығылып жүргенін біліп келуге
жұмсайды. Жырау Сағадат Гирей мен
Сафа Гирейдің Үлкен Ноғай орда-
сына, ал Мұрат Гирейдің Аштарханға
қашып барғанын анықтайды. Үшеуі де
Ислам Гирейдің үлкен ағасы, соның
алдында хан тағын иеленген II
Мұхаммед Гирейдің балалары еді
(2.496).
Қазіргі Байғанин ауданының Қара-

жар деген ауылының солтүстік баты-
сында Мастағат (Мәссағат) деп
аталатын аласалау төбе бар. Белгілі
ғалым Ж.Досқараев «Қазақ тілі
тарихы мен диалектологиясы- ның
мәселелері» атты еңбегінде, ертеде
Асан Қайғы бастаған игі жақсылар ел
тағдыры жайлы осында мәслихат
өткізгендіктен, бұл төбенің атауын
«мәслихат» деген сөзден шыққан деп
тұжырымдайды.
Қалай болғанда да, Асан Қайғының

«Ойылда кеңес қылмадың, Ойылдан
елді көшірдің» деп, халық атынан
толғауы сол халықтың тағдырын
өзгертер, маңызы орасан зор таңдауға
келіп тірелгенін көрсетеді. Сол кездегі
мұндай тағдырлы оқиға — Жәнібек
пен Керей ханның Әбілхайыр ханмен
араздасып Шу бойына бөлініп көшуі.
Оның себебі, Әбілхайыр ханның
сүйікті қазысы — әділ төреліктері үшін
Ақжол атанған Дайырқожа деген би
мен ханның тағы бір сүйікті адамы
Қарақыпшақ Қобыланды батыр
қастасады. Бір күні оңашада Қобы-
ланды батыр Дайырқожаны өлтіреді.
Дайырқожаның жақтасы әз-Жәнібек

халықтың ескі салты бойынша Қобы-
ландының басын сұрайды. Өйтсе
қалың қыпшақ бүліншілік шығаратын
болған соң Әбілхайыр Жәнібекке үш
кісінің кұнын алып бітіс дейді. Жәнібек
бұған көнбей, бөліне көшеді (13).
Дайырқожаның әкесі Қодан тайшы-

ның:
Қарақыпшақ Қобыландыда нең бар

еді, құлыным ?!
Сексен асып, таяғанда тоқсанға,
Тұра алмастай үзілді ме жұлыным?
Адасқанын жолға салдық бұл

ноғайлы ұлының.
Аққан бұлақ, жанған шырақ жалғыз

күнде құрыдың,
Қарақыпшақ Қобыландыда нең бар

еді, құлыным?» — деп қаза болған
ұлының сүйегін айналып, жылап жүріп
шығарған жыры сақталған. Қодан
тайшы «қарақшы» демейді, «қані-
шер» демейді, тек «Қара Қыпшақ
Қобыландыда нен бар еді кұлыным?»
деп әкелік зарын айтады.
Қобыланды Асан Қайғының тол-

ғауына арқау болған Ойыл мен Елек
бекіністерін байланыстыратын жол
бойында жерленген, қабірінің үстіне
мазар тұрғызылған. Ол женіндегі
деректерді алғаш рет 1906 жылы
В.Карлсон, кейін Жозеф-Антуан
Кастанье кағазға түсірді. Фольк-
лористердің, тарихшылардың, антро-
пологтардың, мәдениеттанушылар-
дың, батыр бабаның кіндігі тамған
жердегі ұрпақтарының ұзақ жылдар
бойы жүргізген ізденістері нәти-
жесінде Қобыландының бет-бейнесі
анықталып, мүсіні құйылды. Кешенді
мұқият зерттеуден кейін, 2006 жылы
батыр бабаның асыл сүйегін ұлықтау
және қайта жерлеу рәсімі өтгі.
Ел аузында аңыз болып кеткен,

Жиренқопа аспанында Құртқаның
батырына деген мәңгілік кимас сағы-
нышындай үнемі қалықтап жүретін бір
шөкім ақша бұлттың рәсім кезінде де
қалықтап тұрып алуы рәсімге қатысу-
шыларды бір толғантса, олар құлпы-
тастағы: «Бұл жерде қазақ халқының
мәңгілік ерлік өнегесіне айналған,
ортағасырлық Алтын Орда, Ноғай
Ордасы дәуірінің көрнекті тұлғасы
Қарақыпшақ Қобыланды батырдың
асыл сүйегі жатыр» деген жазуды
оқып тағы толқыды, осы қасиетті
орынға жинақталып жатқан, бабамыз-
дың есіміне қатысты жәдігерлерді,
солардың ішінде Қобыланды қаруын
жаныған, Ресей мен Қазакстан
шекарасында жатқан жерінен әкелін-
ген, ұзындығы 3 метр, ені 60 санти-
метрдей қайрақтасты тебірене сипа-
лап, батыр рухына бас иіп, тағзым етті.
Кейіннен Қобыланды батырдың мемо-
риалдық кешені тұрғызылды, соның
құрметіне Ақтөбе қаласында респуб-
ликалық ғылыми-практикалык конфе-
ренция және батыр сүйегі жатқан
Жиренқопа жерінде салтанатты жиын
өтті.
Асан абыздың көкірегін көлкіл-

деткен толқынды ойларын қозғап
жіберген де, сірә, осындай оқиғалар-
ау!

Материалдар жазушы Сырым
Бақтыгерейұлының 2009 жылы
«Фолиант» баспасынан шыққан

«Ойыл» кітабынан алынды.
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Моншалар

Қазақ жұртының сонау заманнан
көрмеген қиыншылығы жоқ. Тарихқа
көз жүгіртіп қарайтын болсақ, әрине
ашынатын, көзімізге жас ала отырып,
күйінетін сәттер жетіп артылады.
Соның бірі – тарих беттерінен қасірет-
ті қара жазумен орын алған – Семей
полигоны.Әрбір қазақ жаны шырыл-
дайтын, жүрегі сыздайтын бұл жайт –
еліміз үшін де, жеріміз үшін де, еліміз-
дің басты тірегі халық үшін де – зор
қайғы, алпауыт қасірет, орны жазыл-
мас күйік. Осынау қаралы жылдар
оқиғасының жабылғанына да – биыл
– 30 жыл толып отыр.
Семей полигоны – 1949 жылдың 29

тамызындағы таңда басталып,
полигонның жабылуы туралы Жарлық
шыққан 1991 жылдың 29 тамызында
жабылған еді. Қаншама жылдар бойы
халық қайғысына айналған бұл оқиға
– біріншіден, ата-бабадан қалған ең
асыл мұрамыз – Жерімізді бүлдірсе,
екіншіден, ел жұртымыздың, халық-
тың денсаулығына зор нұқсан алып
келді, оның зардаптары әлі күнге дейін
тоқтамай келеді. Үшіншіден, жер бай-
лығы – шұрайлыөлке табиғатын, аң-
құсын түгелімен опат қылды. Бұл
зардаптарды әлі күнге дейін кешіп,
кезіндегі қателіктер үшін мемлекеті-
міздің тұрғындары, өзіміздің қандас
бауырларымыз толығымен қайғы
қанын ішіп отырғаны – біздің жаны-
мызды жегідей жейтіні хақ!
Полигонның жабылуы үшін ерен

еңбек сіңірген ел қайраткері, халық
жанашыры – Олжас Сүлейменовтің
атын атап кетпеске әсте болмас. 1989
жылы ақпан айында киелі Абай меке-
ніндегі зұлмат атом полигонын жабуға
үндеу тастап, күрес бастауға бекініп,
«Невада-Семей» қозғалысының ал-
ғашқы митингісін өткізді. Әрине осы-
нау кесапат дауыл қарқыны сүйектен
өтіп, жанды жеп, өзекті өртеді.
Қазақтың сұлу табиғатын қор қылған,
қаншама Абайдай Ұлы тұлғалары-
мыздың сүйегі жатқан киелі мекенді
бомбаның ошағына айналдырған
жайт – халық жанашырларының қол
қусырып отыруына жол бермеді. 1989
жылдың  6 тамызында Семей облысы-
ның Қарауыл ауылында ядролық
қаруды сынаған мораторий жариялау
жөніндегі үндеу КСРО мен АҚШ
Президенттеріне қабылданды. Үндеу-
де: «Сайын даламыз ядролық жары-
лыстардан қалтырап бітті, сондықтан
да онда ары қарай үнсіз қалу мүмкін
емес. 40 жыл ішінде бұл арада мыңда-
ған Хиросималар жарылды. Біз келе-
шекті қауіппен күтудеміз. Уайымсыз
отырып, су мен тамақ ішу, өмірге
нәресте әкелу мүмкін емес болып
барады. Қазақстандағы ядролық
қаруды тоқтату үшін, өз үйімізде
бейбітшілік пен тыныштық орнату
үшін, өз құқықтарымыз үшін күресу
мақсатында біз «Невада-Семей»
қозғалысын ұйымдастырдық!» - делін-

Күн жылынған мезгілде далаға
немесе тауға демалысқа баратын
отбасылар мен жастар саны артатын-
дығы белгілі. Осы мезгілде қыс бойы
ашыққан кенелер күн жылына қорек
іздеп, зияны тек жануарларға ғана
емес, адамға да зор қауіп төндіреді.
Негізінен кенелердің қауіп төндіру
кезеңдері жыл мезгілінің көктем айла-
рынан бастап жаздың соңғы айларына
дейін ұласады. Кененің негізгі қорегі
– қан. Теріге орнығып алған кенені
арнайы әрекет жасамай бірден түсіре
қою оңай емес. Оның өзі теріден ажы-
рап шығып кету үшін қарын толық-
қанды тоюы керек.
Кене – кенелік энцефалиттің таби-

ғи резервуары. Кенелік энцефалит –
орталық жүйке жүйесінің жедел вирус-
ты ауруы, эндемиялық табиғи ошақ-
тарда трансмиссивті (кененің шағуы)
немесе алиментарлы жолмен (инфек-
цияланған сүт) арқылы жұғады.
Кенелік энцефалитті таратушы иксод-
тық кенелер, ал кенелік энцефалиттің
қоздырғышы вирус болып табылады,
оның көлемі 20-30 нм. Ауруды жұқ-
тыру кененің қан сору кезінде болады.
Трансмиссивті түрінде вирустың кіру
жолдары терінің беткі қабаттарын-
дағы қан тамырларында вирустың тез
көбеюіне байланысты оның депосы
пайда болады. Гематогенді жол арқы-
лы вирус бас миына жетеді де, сол
жерде ошақ түзеді.
Аурудың белгілері жедел түрде

дене қалтырауы және дене қызудың
37-390С дейін  көтерілуімен қатар бас-
тың қатты ауруы, жалпы әлсіздік,
бұлшық ет пен буындардағы ауру,
жарықтан қорқу (жарық бас ауруына
және жалпы жағдайының төмендеуіне
алып келеді) сезімімен байқалады.
Бұл кезде безгектік көріністер 4-5

тәулік ұсталып, кейін уақытша жоға-
лады. Екі аптадан соң қайта өрбиді.
Олар мойын бұлшық еттерінің қатаю-
мен, құлақтың есту қабілеті төмендеп,
есінен танулары байқалады. Жиі иық
аумағы мен көзішілік қанталауы
байқалады.
Ауруларда енжарлық, ұйқышыл-

дық, қажулар және тәбеттің төмендеуі
байқалады. Кейбір адамдарда ауру
жедел қозу немесе тырысу, есінен та-
ну белгілерімен көрінеді. Кене энце-
фалиті адамнан адамға жұқпайды,
кене энцефалитімен ауырған адам
қоршаған ортаға қауіпті емес. Ауру-
дың асқынуы кезінде адамның қол-
аяғы салданып, мүгедектікке әкеледі.
Кенелер адамдар мен жануарларға

қан сору мақсатында ғана шабуыл-
дайды, сондықтан оларды дер кезінде
табу және теріден дұрыс тұмсығымен
қоса алып тастау адам денсаулығы
мен өмірі үшін маңызды болып табы-
лады. Сондықтан кене энцефалитінен
сақтау үшін кенелерден қорғану
жолдарын есте сақтауымыз қажет. Ең
алдымен адам тауға немесе далаға
шыққанда мынадай сақтық шарала-
рын ұстануы қажет:

• киген киімі ашық түсті, ұзын жеңді,
жағасы мен етегі денеге тиіп тұруы

қажет. Шалбары міндетті түрде етік
ішіне салынған, басына міндетті түрде
бас киім немесе орамал тағып, ұзын
шаштарын бас киім ішіне жасырғаны
жөн;

• кенелер мен шіркейлерге қарсы
аэрозольдар мен жақпа майлар пай-
далану; кенелер ашық ағаштар мен
қалың шөптер арасында жасырына-
тындықтан, өзіңізді ол жерлерден
аулақ ұстауға тырысыңыз;

• ормандық жерлерде, жол тора-
бындағы ағаштар мен шөптерді жұл-
маңыз, себебі кенелерді өз үстіңізге
сілкіп аласыз; серуеннен қайтып кел-
ген соң, денеңізді мұқият қарап шығы-
ңыз (шаш арасын, қолтық және шап
аймағын), шашыңызды тарақпен
тараңыз;

• денені қарау кезінде киімдеріңізді
қарап шығуды ұмытпаңыз. Кене адам
терісіне отырған соң жарты сағаттай
шағатын орын іздейді, сондықтан
мұқият болсаңыз кене шағудың алдын
алуға болады;

• шөп жинау кезінде кенелердің шөп
арасында қыстайтынын есте сақта-
ңыз; ешкі және сиыр сүтін міндетті түр-
де қайнату керек, себебі сүт қоздыр-
ғышпен залалдануы мүмкін.
Ал далада немесе тауда кене шақ-

са мынандай әрекеттерді жасаңыз:
қан сорып жатқан кенені тұмсық
астынан жіңішке жіппен байлап асық-
пай, жұлқымай, кене мұртшаларын
толық шығарғанша ақырын тарту
керек. Егер кененің басы толық шық-
пай теріде қара дақ түрінде қалып қой-
са өздігінен шығуын бақылау (егер
далалық жағдай болса) немесе
емхана хирург дәрігеріне қаралу керек
(елді мекенге жақын тұрсаңыз). Кенені
жұлған соң қолды мұқият жуып, йод
немесе спиртпен өңдеу керек. Бұлай
істейтін себебіміз кейбір жағдайларда
кенелер қан сору кезінде теріге
патогенді вирустар жұқтырылған зәрін
қалдыруы мүмкін. Табылған  кенені
жағып немесе қайнаған суға салып
құртқаныңыз жөн.
Теріден алынған кенелерді қоздыр-

ғыштың бар жоғын анықтау үшін
зертханаларға жеткізу қажет.
Есте сақтайтын қағидалар: ешқа-

шан терідегі кенені сықпаңыз, өйткені
кене ішінде вирустар мен патогенді
организмдер бар. Тіпті қолдың ашық
жаралары немесе сәл тыртықтар
арқылы жұқтыруға болады. Кенені
жұлмаңыз, өйткені жұлу кезінде кене
басы теріде қалып кетеді де, улы сөлі
адам ағзасына тарала береді. Кенені
тіспен жұлуға болмайды, қоздырғыш-
ты жұқтыру қаупі жоғары. Кенені алып
тастағаннан кейін 3 апта бойына өз
денсаулығыңызға ұқыппен қарауыңыз
керек, егер ауру белгілері біліне қал-
ған жағдайда, мысалға дене қызуы-
ның көтерілуі, бас ауруы және әлсіздік
байқалған жағдайда дәрігерге қара-
луыңыз қажет.

А.АТЫРАУБАЕВ,
Ойыл обаға қарсы күрес
бөлімшесінің зоологы.

ҚР Ауыл шаруашылығы министр-
лігінің Мемлекеттік жер кадастрының
автоматтандырылған ақпараттық
жүйесінде (МЖК ААЖ) техникалық
ақау туындады. Соның салдарынан
электронды түрде бірнеше мемле-
кеттік қызмет көрсету мүмкін болма-
ды. Қазіргі таңда eGov.kz порталында
«Жер учаскелеріне актілер дайындау
және беру», «Жер учаскесінің кадас-
трлық (бағалау) құнын айқындау»,
«Жобаланатын жер учаскесін МЖК
ААЖ графикалық деректерімен
келісу», «Жер учаскесінің сапалық
жай-күйі туралы мәліметтер беру»,
«Мемлекеттік жер кадастрынан мәлі-
меттер беру» қызметтері қолжетімсіз.
Қалыптасқан жағдайды реттеу үшін

МЖК ААЖ сервистері өзгертіледі.
Оған дейін жер кадастры бойынша
барлық мемлекеттік қызмет Халыққа

қызмет көрсету орталықтары арқылы
ұсынылады.

«Біз клиенттерді өз бөлімшеле-
рімізде қабылдауды шештік, өйткені
алған жауапкершілігімізді және
осындай қызмет түрлерін ұсыну
бойынша мүмкіндіктерімізді түсінеміз.
Біз операторлардың кеңес беру
жұмысын қайта жедел бағдарлап,
оларға арнайы оқыту өткіздік, бұл
жағдайды тез шешуге мүмкіндік
береді. Сервисті түрлендіру процесі
аяқталғаннан кейін жер кадастры
бойынша қызметтер eGov.kz арқылы
қайтадан қолжетімді болады. Бүгінде
клиенттерге қызмет алу үшін жер
телімі орналасқан ауданға қарасты
ХҚО-ға жүгіну қажет»,–  деп түсіндірді
«Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясының бас-
қарма төрағасы Әділ Қожықов.

В автоматизированной информа-
ционной системе государственного
земельного кадастра (АИС ГЗК) Ми-
нистерства сельского хозяйства РК,
произошел технический сбой, из-за
которого предоставление нескольких
государственных услуг стало недос-
тупным.
В настоящий момент на портале

eGov.kz не доступны такие услуги, как:
«Изготовление и выдача актов на
земельные участки», «Определение
кадастровой (оценочной) стоимости
земельного участка», «Согласование
проектируемого земельного участка
графическим данным АИС ГЗК»,
«Предоставление сведений о качес-
твенном состоянии земельного участ-
ка», «Предоставление сведений из
государственного земельного кадас-
тра».

«Мы решили принимать клиентов в

наших отделениях, так как понимаем
свою ответственность и возможности
по предоставлению такого рода услуг.
Нами были оперативно переориен-
тированы условия работы операторов
и проведено обучение, которое позво-
лило быстро решить сложившуюся
ситуацию. Для того чтобы получить
услуги, клиентам необходимо обра-
титься в ЦОН по месту расположения
земельного участка. Как только про-
цесс модификации сервиса АИС ГЗК
будет завершен, услуги по земель-
ному кадастру снова будут доступны
через eGov.kz. На время модифика-
ции все госуслуги по земельному ка-
дастру будут предоставляться через
Центры обслуживания населения», -
прокомментировал ситуацию пред-
седатель правления НАО «Пра-
вительство для граждан» Адил
Кожихов.

ХАЛЫҚ ҚАСІРЕТІНІҢ ЖАБЫЛҒАНЫНА – 30 ЖЫЛ!

ген. Міне, мақаламыздың өзектілігі де
үндеудегі осы бір сөздердің астында
жатыр.
Тарихқа көз жүгіртсек:
Алпауыт КСРО құлағаннан кейін

Қазақстан Ресей мен Украина, Бело-
руссиямен қатар тұратындай ядролық
держава мәртебесін иеленді. Алайда
көп уақыт өтпей-ақ, 1991 жылғы 29
тамызда Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жар-
лығымен Семей ядролық полигоны
жабылды. Бұл шешім Әлемге Қазақ-
станның бейбітсүйгіш ел екендігін
көрсетіп, барша дүниежүзі алдында
абыройын асқақтатып, беделін өсірді.
1991 жылы 21 желтоқсанда Алматы
қаласында ТМД елдері ядролық
қаруды бірлесіп басқару және оған
бірыңғай бақылау орнатуға келісім
жасасты. Алайда 1992 жылы Ресей
мен Украина елдерінің екіжақты
ұстанымы мен көзғарасының нәтиже-
сінде бірлескен қарулы күштер құруға
мүмкіндік болмады. 1992 жылы әлем-
дік қауымдастық ядролық қаруды
елден шығаруға талап етті. Қаншама
ой, қаншама толғаныс. Бірақ еліміз
алдындағы ұлы міндетін орындап,
ядролық қарудан түбегейлі бас тарт-
ты. Негізі ядролық қару болуының
кемшіліктерімен қоса артықшылығы
да бар еді. Бір жағынан, ядролық қару
– ғылым мен техника жетістігінің
көрсеткіші, ол елдің халықаралық
беделін арттырады. Батыспен саяси
байланысына дәнекер болар еді.
Бірақ ядролық қарудың болуы –
елімізге орасан зор қауіп те төндірді.
1992 жылы 15 мамырда Ташкентте
ТМД-ның алты мемлекеті аймақтық
және ұлттық қауіпсіздікті күшейткен
Қазақстанның ядролық қарусыз ел
мәртебесіне жол ашқан Ұжымдық

қауіпсіздік шартына қол қойды. 1992
жылы 23 мамырда Лиссабонда Қазақ-
стан, Ресей, Украина, Белоруссия
сыртқы істер министрлері мен АҚШ-
тың Мемлекеттік хатшысы аталған
төрт мемлекеттің аумағында орналас-
қан стратегиялық ядролық күштерге
қолданылатын «Стратегиялық
шабуыл қаруын қысқарту мен шектеу
туралы шарттың» ережелерін іске
асырумен жауапкершілік аясын нақ-
тылайтын бесжақты Хаттамаға қол
қойды. Лиссабон хаттамасында
Белоруссия, Украина және Қазақстан-
ның ядролық қаруға ие емес елдер
ретінде «Ядролық қаруды таратпау
туралы» шартқа қосылу міндетте-
мелері талқыланды.1993 жылы 13
желтоқсанда Қазақстан Республика-
сының Жоғарғы Кеңесі «Ядролық
қаруды таратпау шартын» бекітті.
1994 жылы 5 желтоқсанда ЕҚЫҰ-ның
Будапешт саммитінде ядролық қару-
ды таратпау туралы шартқа қосылған
мемлекеттерге «Қауіпсіздік кепілдігін
беру туралы меморандумға» Ресей,
АҚШ және Ұлыбритания қол қойды.
Бұл Меморандум бойынша Қазақ-
станның ядролық қару бойынша өзінің
міндеттерін орындауын халықаралық
қауымдастық мойындады. 1995 жыл-
дың мамырына қарай Қазақстан аума-
ғынан ядролық қару әкетілді және
барлық ұшыру қондырғылары жойыл-
ды. 2006 жылы Семейде Орталық
Азияда ядролық қарудан азат аймақ
құру келісімі жасалды. Бұл келісім
алғаш рет ядролық державалармен
шектесетін зонаны құрды. Қазақстан-
ның бастамасымен 2009 жылдың 2
желтоқсанында БҰҰ Бас Ассамблея-
сы 29 тамызды, яғни Семей полигоны-
ның жабылған күнін – Халықаралық
ядролық сынаққа қарсы күн деп

жариялады. Ядролық қарусыз әлемге
кезекті қадам 2012 жылы тамызда
Астанада жасалды. Елордамызда
Н.Назарбаевтың қатысуымен «Ядро-
лық сынақтарға тыйым салудан –
ядролық қарусыз әлемге» атты
халықаралық конференция өтті.
Конференцияда сөйлеген сөзінде
елбасымыз жаһандық ядролық қауіп-
сіздікті нығайту үдерісін жанданды-
руға бағытталған бірқатар басты
бастамаларды ортаға салды. Олар-
дың қатарынан «АТОМ» халықаралық
жобасын атап өткен жөн. Жобаның
атауы ағылшын тілінде төрт сөздің
бастапқы әріптерінен тұрады –
“Abolish Testing. Our Mission”. Яғни
«біздің миссиямыз сынақтарды бол-
дырмау» дегенді білдіреді. Міне, бұл
қарудан бас татрқаннан кейін де осы
салада  қаншама істер атқарылды.
Еліміз қаншама белестерден өтті.
Шүкір, тұғыры биік мемлекеттілігіміз

орнап, тәуелсіздігімізді алдық. Осы-
дан отыз жыл бұрын тарих қойнауын-
да қалып, халық мұңына айналған
Семей полигоны да жабылды. Бірақ
сол қойнауда қалған қателіктердің
зардаптарын әлі де болса халқымыз
шегіп жатыр. Жасыратыны жоқ, сол
кездегі халық маңдайына біткен жара-
ның орны осы уақытқа дейін жазылар
емес! Сөзімді Семей полигоны кезін-
дегі ашынған халық сөзімен аяқтағым
келеді: «Ядролық қаруға жол жоқ!»

А.ТИМУРОВА,
Әл-Фараби атындағы

ҚазҰУ-дың филология
факультетінің1 курс студенті,

Ф.ҚОЗЫБАҚОВА,
Әл-Фараби атындағы

ҚазҰУ-дың тарих
кафедрасының доценті.

ЖЕР КАДАСТРЫ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР
ХҚО АРҚЫЛЫ ҚОЛЖЕТІМДІ

УСЛУГИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ
ДОСТУПНЫ ЧЕРЕЗ ЦОН

ИКСОДТЫ КЕНЕДЕН
САҚТАНУ ЖОЛДАРЫ

Туляремия –кенелердің шағып
алуы кезінде жұғатын аса қауіпті
табиғи-ошақты инфекциялық ауру.
Жылдың көктем-жаз мезгілдерінде
ауру өршиді. Инкубациондық (жасы-
рын) кезеңі – орта есеппен 7 күн (3
аптаға дейін). Ауру қатты басталып,
дене қызуы 38-40 градусқа дейін
көтеріліп, адам қалтырап, басы қатты
ауырып, әлсіреп, бұлшық еттері
ауырады, безі шошынып ісіп кетеді. 2-
3 күні ағзаға микроб кірген жердің
маңайында (мойын, құлақ тұсында,
қолтық ойығында, шабында, т.б.
жерлерінде) лимфа түйіндері ұлғая-
ды. Баспа (ангина), көз ауруы, қыс
кезінде ұзаққа созылатын өкпе қабы-
нуы аурулары байқалады. Аурудың
пайда болу ерекшеліктері, көбінесе
бактериялар қандай жолмен ағзаға
келіп түскендігіне байланысты. Туля-
ремиямен бір рет ауырған адам оны
екінші рет өмір бойы қабылдамайды,
иммунитеті төзімді болады. Туляре-
мия ауруы адамға әр түрлі жолмен
жұғады. Денеде жарылған, қажалған,
кесілген жер болса, оған қоздырғышы
түседі. Туляремия жұқпалы ауру.
Онымен ересек те, бала да ауырады.
Оның микробтары даладағы тышқан,
қоян, тиін және басқа да хайуандар
денесінде өсіп өнеді. Туляремияның
сиыр, қой, түйе, жылқы және шошқа
т.б. жануарларға да жұғуы мүмкін.
Туляремия  микробтары әсіресе ша-
былған шөп, пішен тасығанда шаңға
араласып, ауаға көтеріледі де, ауа
арқылы тыныс алу жолдарымен мик-
робтар адамға жұғады. Мұндай жағ-
дайда  тері арқылы да яки  қолмен
ауызды сүрткенде, көзді сипағанда да
жұғады. Сонымен бірге  малға жем
әзірлегенде, малдың астындағы төсе-
ніш шөпті алғанда да жұғады. Тышқан
тұрғын үйлерді, азық-түлік қойма-
ларын, наубайханалар мен нан дүкен-
дерін, диірменді паналайды. Өлген
тышқандардың және олардың қиыны
микробтары азық-түліктерге, ыдыс-
тарға және т.с.с. түседі, олардан
адамдар ауырады, кейде әлгіндей
тышқанды жеген мысықтар да ауру
таратады. Сонымен қатар өлген

тышқандар құдық немесе көлге түсіп
ауыз су арқылы туляремия індеті
халыққа тарайды.
Жұғу көзі - жабайы кеміргіштер, үй

тышкандары, құндыз, аламандар,
қояндар.
Тасымалдаушылар - қан сорғыш

буынаяқтылар, соның ішінде  кенелер
және масалар, соналар.
Алдын алу шаралары:
1. Тұрғын ғимараттар, елді мекен-

дердің маңайын қаулап өскен шөптер-
ден тазарту, аумақтардағы бей-
берекет қоқыстарды құрту.

2. Балық аулағанда, табиғат аясын-
да демалғанда, аңдардың терісін
дайындағанда және зарарсыздан-
дырған кезде репелленттерді қолдану
(маса, шыбын, кене шағудан қорғай-
тын құралдар) және арнайы қорғаныс

киімдерін қолдану
3. Құдықтарды, бұлақтарды, азық-

түлік өнімдерін кеміргіштерден қорғау
4. Туляремия бойынша энзооти-

калық аумақтардағы тұрғындардың
барлығына екпе жасалады, 7 жасқа
дейінгі балаларға және 55 жастан
асқан тұлғаларға екпе жасалмайды.

5. Вакцинация иммунитетті 5 жылға
дейін қамтиды, 5 жыл өткен соң қайта
екпе жасалады. Сонымен қатар ау-
данның эпизоотиялыаймақтарында
тұратын тұрғындарына жыл сайын
туляремияға қарсы жоспарлы екпе
жасалып, аудан аумағы бойынша
көктемде кенелердің белсенді кезде-
рінде туляремия және КҚГҚ қоздыр-
ғыштарының айналымына бактерио-
логиялық зерттеулер жүргізу үшін
санитариялық-эпидемиологиялық

сала мамандарымен жыл сайын
кенелер жиналып, өзен сулары, жем-
шөптер зертханаға жіберіледі.
Туляремия ауруымен ауырмау

жолы -  туляремияға қарсы екпе алу.
Ескерту:
Ойыл ауданында туляремияның

аса қауіпті инфекциялы табиғи ошақ-
тары бар - Ойыл, Қайыңды, Сарал-
жын, Ш.Берсиев ауылдық округтерінің
елді мекендері. Осы аумақтарға
көктемде мамыр айында жаппай
дезинфекция, дератизация жұмыс-
тары жүргізіледі.

Ойыл аудандық санитариялық
эпидемиологиялық

бақылау басқармасы
ҰСО Ақтөбе облысы
филиалының Ойыл
аудандық бөлімшесі

ТУЛЯРЕМИЯ
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Бүгіннен бастап университетке келушілер вирус жұқтыру статусына
байланысты қызыл, сары, көк және жасыл түстерге «бөлініп», QR-код арқылы
кіргізілуде. COVID-19-ға ПТР-тест тапсырып, нәтижесі оң болған азаматтар
(«қызыл статус»), сондай-ақ вирус жұқтырғандармен байланыста болғандар
(«сары статус») университетке кіре алмайды. Бұл туралы М.С.Нәрікбаев
атындағы КАZGUU Университетінің Провосты (ректор) Сергей Пен айтты.

«Шектеулермен өмір сүріп жатқанымызға бір жылдан асты. «Ashyq»
мобильді қосымшасын негізсіз сынап жатқандармен келіспеймін. Біз
студенттеріміздің, оқытушыларымыздың және қызметкерлеріміздің
денсаулығы үшін жауапкершілікті сезінгендіктен «Ashyq» жобасын қолдап
отырмыз.  Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті
келушілердің статусы туралы нақты ақпаратты қосымшаға жүктеп отыр.
Осылайша қауіпті барынша азайтуға мүмкіндігіміз бар»,- дейді университет
басшылығы.
КАZGUU Университеті - «Ashyq» жобасын қолдаған еліміздегі алғашқы жоғары

оқу орны.
КАZGUU Университетінің баспасөз қызметі

С 14 мая в здания Университета КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева в столице
будут впускать по приложению Ashyq. Лица, у которых имеется положительный
результат ПЦР-теста наналичие COVID-19 («красный» статус), а также
контактные лица («желтый» статус) в здание университета не допускаются.
QR-коды развешаны на входах в здание.

«Я не разделяю некомпетентной критики этого проекта, поскольку мы
уже больше года живем с этими ограничениями. Мы приняли решение
участвовать в этом проекте, так как осознаем всю ответственность за
здоровье наших студентов, преподавателей и сотрудников. Разумеется,
что даже использование приложения не дает сто процентной защиты от
заражения вирусом COVID-19, однако оно позволяет минимизировать такие
риски, получая доступ к актуальной информации о статусе человека, исходя
из данных Департамента санитарно-эпидемиологического контроля» –
комментирует Сергей Пен, Провост (Ректор) Университета КАЗГЮУ имени
М.С.Нарикбаева.
На данный момент КАЗГЮУ первый и пока единственный ВУЗ в стране,

который становится частью проекта “Ashyq”.
Пресс-служба Университета КАЗГЮУ

«Қазақстан Республикасының
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі»
2020 жылғы 29 маусымда қабылдан-
ды, 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап
күшіне енеді. Жаңа кодекс күшіне ен-
геннен кейін қазіргі таңда қолданылып
жүрген «Әкімшілік рәсімдер туралы»
және «Жеке және заңды тұлғалардың
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» ҚР
заңдары қолданысын тоқтатады, көп-
теген заңнамалар өзгеріске ұшы-
райды.
Әкімшілік рәсім - әкімшілік органның,

лауазымды адамның әкімшілік істі
қарау, ол бойынша шешімді қабылдау
және орындау жөніндегі, жолданым
негізінде немесе өз бастамасы
бойынша жасалатын қызметі, сондай-
ақ оңайлатылған әкімшілік рәсім
тәртібімен жүзеге асырылатын қыз-
мет. Жолданым және  әкімшілік орган-
ның, лауазымды адамның бастамасы
- әкімшілік рәсімді козғау үшін негіздер
болып табылады. Әкімшілік рәсім
жолданым қабылданған кезден бас-
тап қозғалды деп есептеледі.  Әкім-
шілік рәсімге қатысушы өзінің әкім-
шілік істерін жеке өзі, өкіл арқылы
немесе онымен бірге жүргізуге құқы-
лы. Әкімшілік рәсімге қатысушы өзінің
әкімшілік істерін басқа адамның
жүргізуіне уәкілеттік беруге құқылы,
бұл туралы әкімшілік органға, лауа-
зымды адамға ауызша нысанда ха-
барлайды. Бұл жағдайда әкімшілік
орган, лауазымды адам өкілдің өкілет-
тігін жазбаша нысанда ресімдейді,
оған өкілдік беруші қол қояды.
Әкімшілік орган, лауазымды тұлға
әкiмшiлiк рәсімге қатысушыны тыңдау
немесе әкiмшiлiк рәсiмдi жүзеге асыру
үшiн қажетт i өзге де іс-шаралар

өткiзілетін уақыт пен орын туралы
хабардар етеді. Әкiмшiлiк орган,
лауазымды адам әкiмшiлiк рәсімді
жүзеге асыру үшiн қажеттi құжат-
тардан тұратын әкiмшiлiк істі қағаз
жеткізгіште және (немесе) электрон-
дық нысанда қалыптастырады. Мем-
лекеттiк органдарға, жергiлiктi өзiн-өзi
басқару органдарына, мемлекет жүз
пайыз қатысатын заңды тұлғаларға
келiп түсетін өтiнiштерді тіркеу, есепке
алу, сондай-ақ «Электрондық жолда-
нымдар» ақпараттық-талдау жүйесiн
жүргiзу тәртiбi құқықтық статистика
және арнайы есепке алу саласындағы
статистикалық қызметтi өз құзыретi
шегiнде жүзеге асыратын мемлекеттік
орган белгілеген тәртіппен жүзеге
асырылады. Жарнамасы бар ұсыныс-
тар, сондай-ақ «Мемлекеттік көрсе-
тілетін қызметтер туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 4-бабы 1-
тармағының 3) тармақшасында көз-
делген жолданымдарды қоспағанда,
мемлекеттік қызметтер көрсету мәсе-
лелері бойынша келіп түскен жолда-
нымдар есепке алуға жатпайды. Мем-
лекеттік органдардың басшылары
жеке және заңды тұлғалардың жолда-
нымдарымен жұмысты ұйымдас-
тыруға, іс жүргізудің жай-күйіне дер-
бес жауапты болады.
Мына мән-жайлардың тым болма-

ғанда бірі болған кезде:
1) әкімшілік органның, лауазымды

адамның жолданымда көрсетілген
сол нысана туралы және сол негіздер
бойынша әкімшілік рәсімге қатысу-
шыға қатысты әкімшілік іс бойынша
шешімі бар болса;

2) сол нысан туралы және сол
негіздер бойынша сол адамға қатысты

Ойыл аудандық мәдениет саласы қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ
ұйымы Ойыл аудандық мәдениет үйінің қызметкері Ешпанов Боранбайға
ағасы

Ербөлектің
қайтыс болуына байланысты қайғысына  ортақтасып, көңіл айтады.

шығарылған заңды күшіне енген сот
актісі бар болса;

3) әкімшілік орган, лауазымды адам
жолданымды қайтарса;

4) әкімшілік орган, лауазымды адам
арыз иесінен жолданымды кері қай-
тарып алуды қабылдаса;

5) Қазақстан Республикасының
заңдарында көзделген өзге де негіз-
дер бар болса, жолданым негізінде
қозғалған әкімшілік рәсім тоқтатылуға
жатады. Әкімшілік орган, лауазымды
адам өз бастамасы бойынша қозғал-
ған әкімшілік рәсімді, егер әкімшілік
рәсімді жүзеге асыру оны қозғауға
негіз болған мән-жайлардың өзгеруіне
байланысты қажет болмай қалса
немесе Қазақстан Республикасының
заңдарында көзделген басқа негіздер
бойынша тоқтата алады. Әкімшілік
рәсім әкімшілік органның, лауазымды
адамның шешімімен тоқтатылады,
бұл туралы шешім қабылданған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде
әкімшілік рәсімге қатысушыға хабар-
ланады. Әкімшілік рәсімді тоқтату
туралы шешімге белгіленген тәртіппен
шағым берілуі мүмкін. Aрыз иесі, егер
жаңа дәлелдер немесе жаңадан
ашылған мән-жайлар бар болса,
қайта жолданым беруге құқылы.
Бұл әкімшілік рәсімдік- процестік

кодекспен қарастырылған әкімшілік
рәсімдерді жүзеге асыруға байланыс-
ты қатынастардың кішкене ғана бөлігі,
жаңадан еңгізіліп жатырған әкімшілік
әділет институты – азаматтардың,
заңды тұлғалардың құқықтары мен
заңды мүдделерін қорғаудың ерекше
тетігі, ол құқықтық мәдениетті артты-
рып, теңсіздікті болдырмауға ықпал
етпек.

Әйелдердің қызмет етіп, үлкен
қызметтерге араласып қызметтік
міндеттерін атқаруын өкінішке орай
құптамайтын ер азаматтар да
кездесіп жатады. Осыған дәлел
2019 жылы аудандық сотта Қазақ-
стан Республикасы Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы кодексінің 73
бабы бойынша яғни отбасы-тұр-
мыстық қатынастар аясындағы
құқыққа қарсы әрекеттер туралы 63
әкімшілік іс қаралса, 2020 жылы 65
іс қаралған болатын. Нақты айтқан-
да,  отбасы жанжалының себептері
бір-біріне ұқсас, мысалы: ер аза-
маты осы отбасының отанасы
жұмыстан кешігіп келуіне байла-
нысты отбасылық келіспеушілік
туындап, отанасына ауыр сөздер
айтылып, немесе алкоголь ішімдігін
ішіп жұбайына еш себепсіз тиісіп ар-
намысына тиетін сөздер айтып қол
жұмсаған, нәтижесінде аудандық
полиция бөлімімен әкімшілік іс
құжаттар сот қарауына жолданып,
аудандық соттың қаулысымен тиісті
жаза қолданылды. Бұл орын алған
жағдай нәзік жандыларға деген
әлімжеттік екені анық. Демокра-
тиялық дамыған елде ер адамдар-
мен әйел адамдардың құқығы да,
мүмкіндігі де тең. Қазақстан Респуб-
ликасының ата заңы Конституцияда
адамдарды төмендетпей, жыныс-
тық кемсітушілікке қарсы екендігі
көрсетілген. Сонымен қатар Қазақ-
стан Республикасының 2011 жылғы
26 желтоқсандағы Неке (ерлі-
зайыптылық) және отбасы туралы
кодексі неке қатынастарын реттеп
қана қоймай, нәзік жандылардың
отбасындағы орнын, жәбір көрмеуін
айқындап берген. Аталған құжат-
тардың бәрі ерлі-зайыптылардың
отбасындағы теңдігіне, балалардың
отбасылық тәрбиесінің басым-
дығына негізделген.
Ер адамдар мен нәзік жанды-

лардың теңдігі қоғамдағы тұтастық-
тың, рухани әлеуметтік теңгерімнің
кепілі. Нәзік жандылардың да мем-
лекеттік қызметті абыроймен атқа-
рып жүргендер де аз емес. Нәзік
жандылардың барлық салада еркін
еңбек етіп, өз мамандығының білгірі
атануы, еліміздегі гендерлік саясат-
тың тигізіп отырған ықпалы десек
артық айтпаған болар едік.
Көріп отырғанымыздай, гендерлік

саясат әр елде әрқилы жүзеге аса-
ды. Гендерлік саясатты қолдау
біздің елімізде бірінші орындағы
мәселе. Гендерлік саясатты қолдау
дегеніміз нәзік жандылардың көңіл-
дері түспей, отбасының шырағы
болып, келешегіміздің айқын бо-
луына жасалып жатқан игі қадам
екені сөзсіз.
Әйел адам - ана. Ана бір қолымен

бесікті тербетсе, бір қолымен
әлемді тербетеді. Сондықтан нәзік
жандыларға деген өз сыйласт-
ығымызды жалғасыра берсек, бұл
отбасының татулығы болар еді.
Отбасының татулығы бұл қоғам-
дағы татулықтың бастауы болары
баршамызға мәлім.

С.ШАЙМАҚОВА,
Ойыл аудандық сотының

бас маманы.

Халқымыздың өртті тілсіз жау деп
айтуы негізсіз емес. Себебі, өрт күтпе-
ген жерден  басталып, көптеген жыл-
дар бойғы маңдай термен жиған тер-
ген дүние-мүлкіңді лезде аяусыз
жалмап әп-сәтте жоқ қылуы ғажап
емес. Осындай тілсіз жаудан сақтану-
дың ең қарапайым жолы оның алдын-
алу, және өрт қауіпсіздігі ережелерін
сақтау.
Аудандық «Ойыл» газеті бетіне

өрттердің алдын-алу мақсатында ай
сайын мақалалар беріліп, Төтенше
жағдайлар бөлімі қызметкерлері
аудан көлемінде өрттердің алдын-алу
мақсатында түрлі шаралар атқарып
келеді. Өрт сөндіру бөлімінің қызмет-
керлері арқылы  аудан тұрғындарына
өрттердің алдын-алу мақсатында өрт
қауіпсіздігін сақтау жөнінде жаднама-
лар таратылуда. Жоғарыда көрсетіл-
ген өрт қаупінің алды-алу жөніндегі
шараларға қарамастан аудан көле-
мінде өрт оқиғалары әлі де азаймай
келеді. Себебі немқұрайдылық, мән
бермеушілік, жауапсыздық бар жерде
өрттердің болуы қалыпты жағдай.
Жазғы күннің ысып, өрт қаупі

күшеюіне байланысты аудан бойын-
ша далалық өрттердің болу қаупі де
ұлғаяды. Әрбір жекелеген азаматтар,
түрлі меншік нысанына қарамастан
ұйымдар басшылары, шауашылық
құрылымдар басшылары, өртке бай-
ланысты ойлы көзқараспен қарап,
түрлі бағыттағы жолмен жүру кезінде
шеккен шылымдарын көлік терезе-
сінен лақтыра салмай - дұрыстап
сөндіріп жүрсе, техникаларын жөндеу-
ден өткізілген соң пайдаланып, уақы-
тылы қарап тұрса, көптеген өрт оқиға-
ларының алдын-алуға болар еді.

Әрбір мекемедегі қызметкерлер
арасынан, әрбір селолық округтердегі
елді мекендер тұрғындары арасынан
ерікті өрт сөндіру жасағы құрылып,
мекеме ұйым, елді мекендер аумағын-
да өрттерді сөндіруге жұмылуы қажет.
Болып жатқан өрттерді сөндіру тек
қана өрт сөндіру бөлімі қызметкер-
лерімен аудандық, селолық округ
әкімшілігіне ғана қажет деу өте қате
пікір. Қазіргі уақытта аудан көлеміндегі
жерлердің көпшілігі әркімнің жеке-
меншігі болып табылады. Әрбір
шаруашылық құрылым басшыла-
рымен жекелеген адамдар өздерінің
жеке мүліктерін және жерлерін өрттен
қорғауға тікелей міндетті екендіктерін
естен шығармаулары тиіс.
Аудан көлемінде орналасқан шаруа

қожалықтарына, жауапкершілігі шек-
теулі серіктестіктерге қарасты мал
баздары, қыстақтары  олардың мал
азығын дайындайтын техникалары
өрт қауіпсіздігіне орай заңға сәйкес
тиісті тексерулерден өткізіледі. Бар-
лық мал қыстақтарындағы мал баз-
дарының сыртқы аумағындағы жер-
лер үйілген шөп скирдтерінің айнала-
сы жыртылып  сыммен қоршалуы тиіс.
Пішен маяларын электр желілерінің
жақын орналасқан жерле-ріне жинау-
ға тиым салынады. Жиналып қалған
қоқыстардан, қалған құтқан сақ
қарабуралардан қора-қопсылардың
айналалары тазартылуы тиіс. Барлық
ауыл шаруашылық техникалары
алғашқы өрт сөндіру құралдарымен /
күрек, киіз, сыпыртқы, сапалақ, өрт
сөндіргіштермен/ жабдықталулары
шарт. Шаруашылық құрылымдары
өздеріне тиесілі жерлердің аумағын
жырту арқылы өрттен қорғауы қажет.

Еліміз еңсесін тіктеп Тәуелсіздік алғаннан кейін білім
мен ғылымға баса назар аударылды. Мәңгілік ел
қалыптастыру мақсатында жарқын болашаққа даңғыл
жол ашу үшін саналы ұрпақ тәрбиелеуде білім
ошақтарын салу жұмыстары қарқынды жүзеге асты.
Осы орайда 2014 жылы «100 мектеп, 100 аурухана»
бағдарламасы аясында Амангелді ауылына 100
орындықты үлкен мектеп салынды. Екі қабатты
мектепте балалардың жан-жақты білім алуына барлық
жағдай жасалған. Бұл жыл сайын халықтың өсімі
байқалған ауыл үшін Тәуелсіздіктің тарту еткен үлкен
сыйы болды. Бала санынан округ орталығы
Көптоғайдан асып түсетін елді мекеннің сұранысы да

осы еді. Қазіргі таңда Амангелді елді мекендердің даму көрсеткіші бойынша
бәсекеге қабілетті ауылдардың көшін бастап тұр. Өйткені, ауылда жастардың
қатары көп. Құрылыс жұмыстарын жетік меңгерген ауыл жастары «Ауылда
жұмыс жоқ» дегенге сенбейді. «Туған жерге туыңды тік» демекші,
амангелділіктер ауылда қандай да болмасын жұмыс жасауға енжарлық
танытқан емес. Өйткені, бұрын қалада ғана көретін сәулетті үйлердің үлгісін
ауылға әкеліп, екі қолға бір күрек ұстаған еңбекқор жандар төгілген маңдай
терлерін туған жердің өсіп-өркендеуіне қосқан үлесіміз деп біледі.

Жіті ішек инфекциялары (ЖІИ) –
адамның ағзасына ауыз арқылы келіп
түсетін, әр түрлі бактериялар ықпа-
лынан орын алатын жіті ішек инфек-
цияларының аурулар тобы. Бұл топқа
сальмонеллез, дизентерия, сонымен
қатар, эшерихиоз, тағамдық токсико-
инфекциялар, шартты-патогенді қоз-
дырғыштардан туындаған жіті гастро-
энтериттер жатады. Олар дәреттің
бұзылуымен қоса, асқазан-ішек жол-
дарының зақымдалуына алып келеді.
Аурудың негізгі клиникалық көрініс-

тері қандай?
Ауру дене қызуының көтерілуінен,

дәреттің бұзылуынан, яғни, оның
жиіленуі мен босаңсуынан, іштің
ауруынан басталады. Науқасты құсу
мен лоқсу мазалайды. Ауру барысын-
да ағза дәрет және құсу арқылы
сұйықтығын шығара бастағандықтан
сусыздану белгілері: әлсіреу, сусау,
демігу басталуы мүмкін.
Жіті ішек инфекциясы (ЖІИ) науқас

адаммен байланыс барысында бері-
луі мүмкін.
Науқастардың, сондай-ақ оларды

күтуші жақындарының ұқыптылығы,
жеке бас гигиенасын сақтауы өте
маңызды. Себебі, инфекция қоз-
дырғыштары бар нәжістің қолға жұғуы
олар арқылы тамаққа, ыдысқа, жиһаз-
ға, ойыншақтарға және басқа да тұр-
мыстық заттарға түсуіне алып келеді.
Жіті ішек инфекциясы (ЖІИ) су

арқылы да жұқтыруға болады, яғни,
қайнатылмаған суды қолданғанда
және ашық су қоймаларында суға түсу

барысында ағзаға су түскен кезде
жүзеге асады. Нәжісте орын алған
ішек инфекцияларының қоздырғыш-
тары топыраққа сіңеді, ал ол жерден
жауын кезінде әртүрлі су қоймала-
рына (өзен, тоған су жәнет.б.) тара-
лады.  Судың ластануы ағынды сулар
арқылы, сонымен қатар, кір жуған кез-
де және суға түскен кезде де болады.
Алдын-алу үшін:
- Дәрігер келгенге дейін іш өту

байқалса, «Регидрон» сияқты арнайы
глюкозалы-тұзды ерітінділерді ішуге
болады.
Егер науқастың жағдайы жақсар-

маса, одан әрі қарай емді міндетті
түрде емхана немесе аурухана дәрі-
гері жүргізу керек.
Ас ішерде, даладан келгенде және

дәретханадан кейін қолды жуу;
Жазғы уақытта түрлі қоспалары

бар, тез бұзылатын тағамдарды
қабылдамау;
Көкөніс пен жемістерді жақсылап

жуу;
Қайнатылған немесе минералды су

ішу;
Антисанитариялық ортада дайын-

далған тағамнан бас тарту;
Жеке бас гигиенасын, үй гигиена-

сын сақтау.
Ескерту: балаларда, әсіресе сәби-

лерде, сулы-электролитті алмасу,
асқазан-ішек жолының қызметтері
жетілмеген, сондықтан оларда ЖІИ
байқала салысымен, тез арада дәрі-
гер педиатрға қарату керек немесе
жедел жәрдем шақырту қажет.

«Таза  Қазақстан» акциясы аясын-
да Саралжын ауылдық округінде әр
апта сайын «Таза  бейсенбі» күндері
ұйымдастырылып келеді.  Саралжын
ауылдық округінің барлық көшелері
тұрмыстық қалдықтардан тазар-
тылды. Сондай-ақ, тұрғындарға үйле-
рін әктеу, қоршауларын жөндеу, сыр-
лау жұмыстары ескертілді. Айта
кетсек, Қиыл  өзенінің көпір маңы мен
Қойбағар көпірі аралығы тазартылды.
Тазалық жұмыстарына ауыл тұрғын-
дары, мекеме қызметкерлері  атса-
лысты. Тазалық  жұмыстарына 3 трак-
тор, 6 жеңіл  автокөлік, 150 адам

Әрбір ата-ана жазғы демалыс кезін-
де балалардың бос уақытындағы іс-
әрекеттеріне көп көңіл бөлгендері аб-
зал. Табиғат аясында, өзендерде суға
шомылғанда абай болғандарыңыз
жөн. Ересектерсіз суға түсуге, ата-
аналардың, ересек жастағы адамдар-
дың спирттік ішімдік ішкен күйде суға
шомылуына тыйым салынады. Жүзу
білмесеңіз немесе өзіңізге белгісіз
(ағысы қатты, терең, жар-қабақтар)
жерлерге шомылмау керек. Ойыл
өзені бойында тыйым салынған ай-
мақтарда шомылуға жол бермеңіздер.
Тыйым салынған аймақтарда шомыл-
ған суға түсушілерге ҚР ӘҚБтК-нің 364
бабы бойынша әкімшілік жауапкер-

шілік қарастырылған.
Суға шомылу кезінде төтенше

жағдай орын алған жағдайда 101
немес 112 нөміріне хабарласула-
рыңызды сұраймыз. 103 нөмірі
арқылы медициналық жедел жәрдем
шақырту қажет. Медициналық жедел
жәрдем келгенге дейін зардап шеккен-
ге алғашқы көмек көрсете білу керек.
Төменде зардап шеккен, су жұтқан

кездегі көрсетілетін алғашқы көмектің
кейбір әдістері келтірілген:
Су жұту - тыныс алу жолдарын

сұйықтықпен немесе сұйық массалар-
мен толтыру. Су жұту белгілері болып,
ауыздан көбік бөлу, жүрек қызметінің
және тыныс алудың тоқтауы, көз

ұлпасының кеңейуі, тері жамыл-
ғыларының көгеруі табылады.
Алғашқы көмек – ауыз қуысын

тазарту, сосын зардап шеккенді құт-
қарушының жамбасына қойып, бұл
кезде зардап шеккенің басы жерге қа-
рай салбырап тұруы, кеудесі мен
арқасын қаттырақ қысу арқылы іштегі
және өкпедегі суды шығару керек. Бұ-
дан кейін тездетіп жасанды тыныс
алдыруды жүргізеді.
Белбеулерді, тартпаларды, ора-

малдарды және т.б. қолдану әдісі:
Жүрек қызметін қалыпқа келтіру

үшін жасанды тыныс алдырумен қа-
тар жүрекке массаж жасау керек. Жү-
рек аймағына әрбір 5-6 басу арқылы
жәбірленушінің аузы немесе мұрны
арқылы ауа үрлейді. Мұны тыныс алу
және жүрек соғуын толық қалыпқа
келгенше жасайды. Жүрек қызметі жә-
не тыныс алу қалыпқа келгеннен кейін
жәбірленушіні жылытып, жамылды-
рып және медициналық пунктке
жеткізу керек. Есіңізде болсын! Өзде-
ріңіз суға түсу ережесін біліңіз және
өз балалары-ңызды үйретіңіздер!

ӘКІМШІЛІК РӘСІМ ЖӘНЕ ОНЫ ҚОЗҒАУ ТӘРТІБІ

Ойыл ауданаралық Әділет басқармасы

УНИВЕРСИТЕТТЕР АРАСЫНДА АЛҒАШҚЫ БОЛЫП
ЕЛОРДАЛЫҚ ЖОО «ASHYQ» ЖОБАСЫН ҚОЛДАДЫ

КАЗГЮУ ПЕРВЫМ ИЗ СТОЛИЧНЫХ ВУЗОВ
СТАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «ASHYQ»

СУДА ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАЙЫҚ

ТӘУЕЛСІЗДІК СЫЙЫ

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

ЖАЗДЫҢ ЫСТЫҚ КҮНДЕРІН АСЫҒА КҮТКЕН АДАМДАР ӨЗЕН-КӨЛГЕ
ШОМЫЛУҒА, БАЛЫҚ АУЛАУҒА АСЫҒАДЫ. ӨКІНІШКЕ ОРАЙ, КЕЙБІРЕУЛЕР
ҮШІН ЖАҒАЖАЙДАҒЫ ДЕМАЛЫС ӨМІРІНІҢ СОҢҒЫ СӘТІНЕ АЙНА-ЛЫП
ЖАТАДЫ. ЖАҚСЫ ЖҮЗЕТІН АДАМ ҮШІН СУ ҚОРҚЫНЫШТЫ ЕМЕС. БІРАҚ
ЖҮЗЕ БІЛЕТІН АДАМ ДА СУДА БОЛҒАНДА АРНАЙЫ ЕРЕЖЕНІ САҚТАУЫ
КЕРЕК. СУДА  ТӘРТІПТІ САҚТАМАУ АДАМДАРДЫ БАҚЫТСЫЗДЫҚҚА ЖӘНЕ
АДАМ ӨЛІМІНЕ ӘКЕП СОҚТЫРАДЫ. ЕЛІМІЗДЕ СУҒА ТҮСУ МАУСЫМЫ 1
МАУСЫМ-НАН АШЫЛАТЫНЫНА ҚАРАМАСТАН 2021 ЖЫЛДЫҢ 4
МАМЫРЫНАН БАСТАП ОБЛЫ-СЫМЫЗДЫҢ СУ АЙДЫНДАРЫНДА 6 АДАМ
СУҒА БАТЫП, МЕРТ БОЛДЫ. ОНЫҢ ІШІНДЕ 3 БАЛА.

ӘЙЕЛДЕРГЕ
ӘЛІМЖЕТТІК
АЗАЙМАЙ ТҰР!

қатысып, 100 тоннаға жуық күл-қоқыс
арнайы полигонға төгілді. Кемер
ауылының орталық саябағы тазала-
нып, сырлау әктеу жұмыстары жүргі-
зілді. Президентіміздің «Жасыл аймақ
құру» тапсырмасын орындау аясында
Кемер ауылының кіреберіс жолының
екі жақ  бетіне 0,77 га  аумаққа су тар-
тылып, 1500 түп тал  отырғызылды.
Сонымен қатар көктемгі тазалық
айлығына байланысты Саралжын
ауылдық округіне қарасты Ақкемер,
Бестамақ, Шиқұдық  елді мекен-
дерінде де ауылды абаттандыру,
тазалық акциялары өткізілуде.

КЕМЕРДЕ ӨЗЕН ЖАҒАЛАУЛАРЫ ТАЗАРТЫЛДЫ

ЖІТІ ІШЕК ИНФЕКЦИЯЛАРЫ

Ойыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық
 бақылау басқармасы

ОРМАН-ДАЛА ӨРТТЕРІНЕ
ЖОЛ БЕРМЕЙІК!

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі


