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Ойыл ауданында шағын ауыл
тұрғындарын ауыз сумен жабдықтау,
ауылдардың жолдарын жөндеу, бұқа-
ралық спортты дамыту, жалдамалы-
коммуналдық тұрғын үй салу жұмыс-
тары қарқын алған. Жуырда «Өзге-
рістер жолы: әр азаматқа лайықты
өмір!» атты «Nur Otan» партиясының
сайлауалды бағдарламасын орындау-
дың Жол картасы бойынша атқарыл-
ған жұмыстарды облыстық мәслихат
депутаттары, «Nur Otan» фракциясы
жетекшісі мен мүшелері бақылап
кетті. Жол картасы бойынша 5 жылда
18,6 мың адамды немесе 100 пайыз

аудан тұрғындарын сапалы ауыз су-
мен қамтамасыз ету кезең-кезең-мен
жоспарланған. Соның ішінде былтыр
ауыз су Қаракемер, Ақшатау, Көсем-
бай, Ақкемер, ауылдарына жеткізілсе,
алда Бестамақ ауылы тұр. Депутаттар
бақылау жұмыстарын Бестамақ ауы-
лынан бастады.
Аудандық тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылық және автомобиль жол-
дары бөлімінің басшысы Таңат
Нұрымгереевтың айтуынша, Беста-
мақ ауылының ауыз суы іске қосылған
жағдайда 68 пайыз елді мекен орта-
лықтандырылған ауыз сумен қамтыл-

мақ (халық саны бойынша 91 пайыз).
Бестамақ елді мекеніне республика-
лық және облыстық бюджеттен 240
млн. теңге қаржы бөлініп, жеңімпаз
мердігер - «МоноЛит» ЖШС маусым
айында бастап жұмысын бастады.
Құрылыс жұмыстарын қараша айын-
да аяқтау жоспарлануда.

- Ауданымызда қазір 22 елді мекен
бар. «Жол картасы» негізінде 200
тұрғынға жетпейтін елді мекендерді
модульдік кешенді ауызсумен қамту
жоспарланды. Соның негізінде жергі-
лікті бюджеттен 75 млн. теңге бөлініп,
қазіргі таңда 5 елді мекенге күзге дейін

ауыз суы жеткізіледі. Ал Қарасу мен
Шұбарши халқы 200-ден асатын
болғандықтан орталықтандырылған
ауыз су тарту жоспарлануда. Биыл
жобалық-сметалық құжаттары жасақ-
талып, сараптамадан өткізілген соң
2022 жылға бюджеттік өтінім тапсы-
рылады, - деді бөлім басшысы.
Содан соң фракция мүшелері Ойыл

ауылының бірнеше көшелеріне, аудан
орталығынан Қараой бағытына және
Ойылдан Атырау облысы, Қызылқоға
ауданының шекарасына дейінгі жол-
дарға жүргізіліп жатқан күрделі жөн-
деу жұмыстарымен танысты.

Акция под таким названием стартует в Актюбинской области 25 июня.
Она будет проводиться в 2 этапа: с 25 июня по 10 августа и с 11 августа по

25 сентября.
Участие в акции смогут принять все лица, получившие I компонент любой

вакцины против коронавируса с 25 июня по 25 сентября на территории
Актюбинской области. Победители будут определены в случайном порядке в
прямом эфире телеканала «AQTOBE».
В каждом из этапов главным призом станет новый автомобиль марки Chevrolet

Cobalt.
Также будут разыгрываться промежуточные призы: смартфоны, планшеты,

спортивные велосипеды, робот-пылесосы и смарт часы. Акция проводится за
счёт привлечения спонсорских средств.
С полными Правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте

aktobe.gov.kz.

Ауданымызда коронавирус инфекциясы көктем
айларында өте ауқымды қарқынмен тіркелді.
Пандемия басталғалы әлем ғалымдары ұжымдық
иммунитетті қалыптастыру керек екенін айтып
келеді. Өйткені, халықтың басым бөлігі екпе алса,
қазіргідей тез таралмайды. Сондықтан
инфекцияның алдын алуда ұжымдық иммунитетті
қалыптастыруымыз қажет, ол үшін аудан
тұрғындарының көп бөлігі вакцинациялануы тиіс.
Мен дәрігер маман ретінде аурудың бірден-бір

алдын алу жолы – вакцина алу екенін білемін.
Сондықтан жасым сексенге таяғанынан
қарамастан вакцинаның екі кезеңін де алып,
отбасымды қорғаудың алғышарттарын жасадым.
Жасымыз келгесін біздің иммунитетіміз әлсіз. Кез-
келген ауруды қабылдап қалуы мүмкін.
Қазақ даласын қынадай қырған вирусты гепатит, дифтерия, сіреспе, көкжөтел,

сал және қызылша сияқты көптеген жұқпалы аурулардан вакциналар арқылы
арылдық. Бұл вакциналар жыл сайын миллиондаған адамның өмірін дерттен
сақтайды. Егер вакцина алсақ, біз өзімізді ғана емес, айналамыздағы адамдарды
да жұқпалы аурулардан қорғаймыз. Кейбір адамдарға, мысалы, жүкті
әйелдер,емізуде баласы бар аналарға, 18 жасқа толмағандар, ауыр науқастарға
белгілі бір вакцина алуға болмайды, сондықтан олар инфекция жұқтырып алмау
үшін басқа адамдардың вакциналануына тәуелді.
Иммундаудан кейін дене қызуының қысқа мерзімді жоғарылауы, вакцина

орнында қызару мен ісіну сияқты жағымсыз көріністердің пайда болуы мүмкін.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары бірінші вакцинация

мен екінші вакцинацияға дейін адамдармен байланысты азайту және барлық
алдын алу шараларын сақтау қажет екенін еске салады. Иммунитет біртіндеп
дамиды, сондықтан осы кезеңдер арасында адам осал болады.
Әрбір адам сауатты болып, вакцинаның адам ағзасына өте пайдалы екендігін

түсінуі тиіс. Вакцина алған адамдарда сырттан болған факторларға қарсы күресу
қабілетіне иммунитеті жоғары болады. Осыны әрбір адам естен шығармауы
керек. Сондықтан да өзімізді және жақындарымызды коронавирустық
инфекциядан қорғау үшін ауданның әрбі кәмелетке толған тұрғыны вакцина
алуға шақырамын.
Вакцинация – вакцинаға бағынатын инфекцияға қарсы күресте тиімді, үнемді

және қолжетімді жалғыз жол.
Аманғос ҚИСЫҚОВ,

Еңбек ардагері, Ойыл селосының тұрғыны.

(Еркін, тағы кімдер алды..? Не аларымызды, не
алмасымызды білмей абдырап қалдық қой...
Қайтсек екен!?)
Рухани досым Жанна, вакцина алу керек! Соқыр

сенімге сеніп жүре берсек адамзат сонда құриды.
Неге біз бір жақты ойлаймыз? Неге дақпыртқа
сенгішпіз? Неге ойымыз тек жамандыққа ойыса
береді? Бұл дегеніміз сан түрлі әлеуметтік желідегі
ақпарат толқынының құлақкесті құлы болдық
деген сөз! Адамдар сол ақпараттар легін ақыл
таразысына салып, салмақтай алмайтын жағдайға
келді. Салмақтап үлгере алмай жатыр... Турасын
айтқанда үлгертпей жатыр! Ана біреуі қарына
магнит жапсырып желіні шулатып еді...
Ақымақтық! Әй, ол магнит жабысу үшін терінің
астында холодильниктің есігі болу керек қой!

Енді мынаны бажайлап қарашы! Мүмкін белгілі бір топтың мүддесінде сол
вакцинаны алдырмай, адамзатты құрту саясаты тұрған болса ше?! Ол жағын
ойлап көрдің бе?
Сондықтан, тек жақсылыққа үміт артайық!
Мен өз еркіммен алдым. Мен алған соң, «Сен алсаң, мен де аламын» - деп

әйелім алды. Екеуміз алған соң жұмыстағы үлкен ұлымыз «Әке- шешемнен
қалам ба?» - деп ол алды. Енді «18 жасқа толғасын мен де алам» - деп қызым
жүр. Оған шейін бұл індет те жойылар! Ләйім солай болғай!

Еркін ЖИЕНАЛИН,
Ойыл селосы.

Өткен аптада  Қазақстанда сегізінші
рет Мемлекеттік қызметші күні аталып
өтті. Бұл атаулы күннің тарихы Бірік-
кен Ұлттар Ұйымынан бастау алады.
2002 жылдың 20 желтоқсанында Бірік-
кен Ұлттар Ұйымының Бас Ассам-
блеясы 23 маусымды БҰҰ-ның мем-
лекеттік қызметшісі күні деп жариялау
қарарын қабылдап, оған мүше әр
мемлекетті де осыған байланысты бір
күнді белгілеуге шақырды. Соған сәй-
кес, 2013 жылдың 20 желтоқсанында

Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің №716 Қаулысымен 23 мау-
сым - Мемлекеттік қызметші күні
болып бекітілді. Сонымен қатар, одан
бұрын 23 маусым полиция қызметкер-
лерінің күні еді. Сондықтан, бүгін
аудандық мәдениет үйінде екі кәсіби
мерекеге орай салтанатты жиын өтті.
Мемлекеттік қызметшілер мен

полиция қызметкерлерін алдымен
аудан әкімі Асқар Қазыбаев құттық-
тады. Бір топ қызметкерге мерекелік

«ЕКПЕ АЛ ДА,
АВТОКӨЛІК ҰТЫП АЛ!»

Ақтөбе облысында 25 маусымда осындай атаумен науқан басталды.
Науқан екі кезеңмен өтеді: 25 маусымнан 10 тамызға дейін және 11 тамыздан

25 қыркүйекке дейін.
Оған 25 маусым мен 25 қыркүйек аралығында Ақтөбе облысының аумағында

коронавирус індетіне қарсы кез келген екпенің бірінші компонентін алған
тұлғалардың барлығы қатыса алады. Жеңімпаздар «AQTOBE» телеарнасының
тікелей эфирінде кездейсоқ тәртіпте анықталады.
Әр кезеңнің басты жүлдесі - 2021 жылы шыққан Chevrolet Cobalt маркалы

автокөлік.
Сондай-ақ, смартфондар, планшеттер, спорттық велосипедтер, робот

шаңсорғыштар мен? смарт сағаттар сияқты аралық жүлделер де ойнатылатын
болады. Науқан демеушілердің қаражатына өткізілуде.?
Науқанның толық ережелерімен aktobe.gov.kz. сайтында танысуға болады.

ПОЛУЧИ ВАКЦИНУ -
ВЫИГРАЙ АВТОМОБИЛЬ!».

ДОСҚА ЖАУАП

ВАКЦИНА - ҚОРҒАНЫС КЕПІЛІ

ОЙЫЛДЫҢ ШАҒЫН АУЫЛДАРЫНА СУ ТАРТЫЛЫП,
АУЫЛІШІЛІК КӨШЕЛЕР ЖӨНДЕЛУДЕ

Ойыл ауданы бойынша 2020-2021
оқу жылы қатаң карантин талаптарын
сақтай отырып білім берумен аяқ-
талды. Ауданымыздың 20 мектебі дәс-
түрлі форматта, Ойыл селосындағы
орта мектептер аралас форматта
білім алды. Оқу жылы барысында
білім беру ұйымдары санитарлық-
гигиеналық құралдармен толық
қамтамасыз етілді. Ойыл ауданы
бойынша 2020-2021 оқу жылын 3389
оқушы тәмамдады. Жыл қорытынды-
сымен 11 сыныпты 39 оқушы «Алтын
белгі» белгісімен, 9 оқушы «Үздік
аттестат» иегері болса, негізгі орта
білім беру бойынша 9 сыныпты 52
оқушы  «Үздік аттестатпен» аяқтады.
Жалпы аудан бойынша екпінді оқушы
саны-929, озат оқушы саны-827. Білім
сапасы 58,6%.
Ойыл ауданы бойынша қашықтық-

тан оқыту нәтижесінде туындаған
білімдегі олқылықтардың орнын
толтыру мақсатында 2021 жылғы 26

мамыр мен 19 маусым аралығында
Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ
орта мектебі, Ш.Бекмұхамбетова
атындағы мектеп гимназиясы мен
Ойыл қазақ орта мектебінде жазғы
мектеп жұмыс жасады. Сабақтар
санитарлық жағдайларды сақтай
отырып, штаттық режимде өтті.
Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ
орта мектебі, Ш.Бекмухамбетова
атындағы мектеп гимназиясы мен
Ойыл қазақ орта мектебінде оқуға
барлық ниет білдірушілер үшін ерікті
жүргізілді, алайда үлгерімі нашар
оқушыларға басты назар аударылып
қаралды. Оқушыларға үй тапсырма-
лары берілмеді. Пән мұғалімдері
күрделі тақырыптарды қайталауға
сабақтарын өткізді. Жазғы мектеп
кезеңінде 197 оқушы бір ауысымда
оқыды. Сабақтар сағат 9.00-да, бас-
талды, сабақтың ұзақтығы 40 минутты
құрады. Оқушылар бағдарламалық
материалды пәндер бойынша қайта-

лай алды.Сабаққа дайындық кезінде
педагог оқу материалдары мен ре-
сурстарын мұқият таңдап, білім алу-
шылардың оқу пәндері бойынша
біліміндегі олқылықтардың орнын
толықтыруға деген қажеттіліктерін
ескере отырып, сараланған тапсырма-
ларды әзірледі. Білім алушылардың
танымдық ынтасын арттыру мақса-
тында қосымша ойын-сауық мате-
риалдарын, тест тапсырмаларын,
шығармашылық сипаттағы дидакти-
калық материалдарды, аудиовизуал-
ды құралдарды (графика, аудио,
бейнематериалдар), презентация-
ларды, сараланған оқу тапсырмала-
рын пайдаланды. Оқу материалының
мазмұны оқу процесінде білім алушы-
лардың ойлау процестерін дамытуға,
ойластырылған шешімдер қабылдау,
оларды дәлелдеу, ақпаратпен жұмыс
істеу, талдау, салыстыру, қорытын-
дылау біліктерін дамытуға бағыттал-
ды.  Жазғы мектептің оқу процесінде

үлгерімі нашар білім алушыларға
педагогикалық қолдау көрсету ұсы-
нылды. Қажет болған жағдайда жеке
сараланған тапсырмалар әзірленді.
Сыни ойлауды дамытуға, функцио-
налдық сауаттылықты қалыптасты-
руға, интерактивті оқыту әдістеме-
лерін (жобалар әдісі, пікірталас, ойын,
іздеу әдістері) қолданды, таза ауада
сабақтарды ұйымдастыруға бағыттал-
ған жағдаяттық міндеттерді пайда-
лану ұсынылды. Сабақ өткізу кезінде
педагог–балалардың эмоционалдық
көңіл-күйіне назар аударды және оқуға
қолдау көрсетті, сабақта білім алу-
шылардың шамадан тыс жүктемесіне
жол бермей, қажет болған жағдайда,
физикалық жаттығулар жасады. Білім
алушылардың сабаққа еркін формада
қатысуына жол берілді.

Г.САДАҚБАЕВА,
аудандық білім бөлімінің

бас маманы.

ЖЫЛ АЯҚТАЛДЫ. ЖЕМІСІ ЕРТЕҢНІҢ ЕНШІСІНДЕ

сыйлық пен алғыс хат ұсынды. Аудан-
дық полиция бөлімінің бастығы Серік
Берекенов те өз тарапынан бірнеше
қызметкерді марапаттады. Санитар-
лық талаптар сақтала отырып өткізіл-
ген шарада ардагер қызметкерлер
бүгінгі сапта жүрген жүрген ізбасарла-
рына ізгі лебіздерін білдірсе, аудан-
дық мәдениет үйінің әншілері ән
шашуларын жолдады. Салтанатты
шара соңында кеше ғана аяқталған
аудан әкімі кубогы үшін өткен жарыста

жеңімпаз атанған аудандық полиция
бөлімінің командасын марапаттады.
Бүгінгі таңда елімізде 98 мыңға

жуық мемлекеттік қызметші табысты
еңбек етіп жүр. Экономикалық ынты-
мақтастық және даму ұйымы сарап-
шыларының бағалауы бойынша,
Қазақстанның мемлекеттік қызмет
жүйесі жаһандық стандарттарға сай
келеді, ал мемлекеттік аппараттың
«қартаюы» және гендерлік теңсіздік
көрсеткіштері жөнінен ілгерілеушілік
байқалады. 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ
МАЙТАЛМАНДАРЫ МАРАПАТТАЛДЫ
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...Төгілген тер мен қан, күйреу мен
күйрету, қылышпен де, далалық жад,
ақылмен шайқасу... мұның бәрі
бірімен-бірі тұтасып жатқан ұшы-
қиырсыз әлем ғой. Ал он сегізінші
ғасырдың екінші жартысында Ойыл
даласында да «жерұйықты аңсау»
қиял дүниесіндей ғана болып, сонын
ашу-ызасы іште қайнаған, дауыл
алдындағы үрейлі тыныштықтай,
қоламтаның оты қайта тұтана
қоймаған, Алла тағалам сәтін салғай
деп соны аңсаған күндер итшілеп өтіп
жатты. Осындай күндерде, осы

аңсаудың көрінісіндей боп «Көктемір
туралы аңыз» туып еді, ол қау етіп,
жан-жаққа тез жайылды. Өйткені,
малын жайып, сән-салтанатын кұрып
дербес өмір сүру, бұған жеке би, жеке
батырдың қорған болу мүмкіндігінің
тарылып бара жатқаны айдан анық
еді. Күрестің ауқымы да, әдісі де, тіпті
адамдардың мінез-құлқына дейін
өзгеріп, ішкі бұлқынысты қанағат-
тандыру үшін енді бұрынғыға ұқса-
майтын, табиғаты мүлдем бөлек бір
құдіретті күштің елесі пайда болды.
Ол — «Көктемір».
Губернаторлық кеңседен ауыл-

дағы қайдағы бір аңыздық кейіпкерге
амалсыз мән беріп, оны тексеру үшін
Көктемірдің қосына арнаулы өкіл
жіберген, тіпті қозғалысты басу үшін
жасақты әскер шығарған Рейнс-
дорфты, патшаның оқалы шенеу-
нігіне не болған деп ешкім кінәлай
алмайды. Өйткені Көктемірдің аңыз
аралас есімі күннен-күнге Ресей
бекіністерін ауық-ауық шауып кететін,
орыс көпестерінің керуендерін тосып
тұрып, тонап алатын нақты қарулы да
қауіпті жасақты басқарған беймәлім
құдіретті күш иесінің есімімен астаса
жиі атала бастады. Қобданың
бойында екі мың түтінімен көшіп
жүретін Көктемірдің өзін ешкім, тіпті
губернатордың тапсырмасымен
тыңшы болып келген жасауыл
Ғұбайдолла Адгамов пен Рақымқұл
Ыбраев та көре алған жоқ. «Сендер
орыс халқын ыңыршағы айналған
қайыршы еттіңдер, енді бізді де
түгімізді қалдырмай тонап алғыларың
келеді. Қылышты қынаптан суырып,
Адгамов пен Ыбраевтың басын бас,
қолын қол етіп шауып тастандар,
біздің жағдайымызды айтып сайрай
алмайтын болсын», — деген темір
мен темірдің үйкелісіндей, адам
даусына ұксамайтын үнмен үй ішінен
айтылған үрейлі үкім ғана, үкімнің
орындалуы үшін ордадан әкетілгенде
саудыраған ақшамен бастарын азар
арашалап алған көпестердің ұмы-
тылмастай болып құлақтарында
кетті. Әбілқайыр ханның төңірегіндегі
шақ-шақ Жәнібек, табын Бөкенбай,
тама Есет, кете Алтай, Арал, Әжібай
сынды батырлар, билер ел тыныш-

тығы үшін Ресей әкімшілігімен бітім-
герлік қатынас жасауға ұмтылғанмен,
қарсы жақтың екіжүзділік мінезін
ешқашан естерінен шығармағаны
белгілі. Кіші жүздің басқа өңірлері
сияқты Ойыл бойыңдағылардың да
белгілі бір бөлігінің Пугачев көтері-
лісін колдап, соған барып қосылғаны
да сондықтан. Нұралы хан мен
Досалы сұлтанның 1773 жылғы 18
желтоқсанда Е.Пугачевқа оны Ресей-
дің императоры деп танитындығын
мәлімдеп хат жазуы, кейін Нұралы
хан екі ұдай саясат ұстанғанмен
Досалы сұлтанның көтеріліс басыл-
ғаннан соң да бастапқы бетінен
айнымағаны, И.Рейнсдорфтың 1774
жылғы 8 шілдеде Сыртқы істер
министрлігінің мемлекеттік алқасына
жолдаған хатында атап көрсетілген-
дей, Досалы сұлтанның Ойылға
қашып кетіп, сонда «Көктемір туралы
анызды» өз мақсатына шебер пайда-
лануы, яғни Көктемірдің атынан бүкіл
башқұрт халқын патшалық Ресейге
қайтадан қарсы көтерілуге шақырған
хат таратып, ызалы топтың Көктемір-
дің айналасына топтасуына ұйым-
даса ықпал етуі, башқұрттардың

көтерілісіне серіктерімен бірге Арал
батырдың да қатысқаны, көтеріліс
жеңілгеннен кейін батырдың Ойыл
бойына қашып келгені және бар, міне,
осындай қым-қиғаш оқиғалар осы
өңірдің сол кездегі саяси ахуалынан
хабар бергендей.
Көктемір, яғни қыз баланы қылыш-

тасудан қаға беріс ұстаған ата дәстүр
бойынша «Көктемір» атанған Сапар
(бір деректе Сапура деп аталады —
С.Б.) Мәтен қызы болса, міне, осы ат
құлағында ойнап өскен жауынгер
халқымыздың Тұмар, Зарема сияқты
ел басқарып, қол бастаған арулары-
ның қастерлі қасиеттерін қанына
сіңірген айбарлы тұлға.
Махамбет сынды дауылпаз ақын-

ның 250 жылдық мерейтойында сөй-
леген сөзінде Қазақстан Президенті
Н.Ә.Назарбаев патшалық өктемшіл
саясат қазақ жерін аумақтық тұтас-
тықтан да, ұлттық тұтастықтан да ада
қылуға бет алған тұста қол бастаған
Сырым, Қаратай, Атақозы, Тіленші,
Жоламан, Кенесары, Жанқожа, Есет,
Арынғазы, Досан, Байзақтар қата-
рында Көктемір есімін де бірге атады
(59). «Көктемір көтерілісіне» атақты
жазушы Ә.Кекілбаевта назар аудар-
ды (60). Белгілі ғалым А.Айталы да
Ақтөбе өлкесінің тарихын тереңдей
зерттеген Р.Сариеваның «Арулар»
атты енбегіне сүйене отырып, «көрін-
бестің көлеңкесі» атанған Сапардың
ел қорғаудағы ерлігін өнеге тұта жаз-
ды (61). Ал қаламгер Ж.Дәуренбеков
«Көктемір» атты хикаясында Сапар
Мәтенқызын нақ осы кезеңде, яғни
1776 жылғы 29 сәуірде жұмыр жердің
екінші бір түкпірінде кол бастап,
Орлеанның төбесіне ту тіккен Жанна
д ’Аркке, Францияның Домрери
деревнясынан шыққан шаруа қызына
тең еді (62.197).
Сапар бастаған көтеріліс ұшкын-

дап барып, тез басылды. Лаулап,
жануына патша әскері мүмкіндік бер-
меді. Оның үстіне әр жерден бұрқ-
бұрқ еткен ыза біртұтас кек алу қимы-
лына ұласа қойған жоқты. Алайда,
ашу-ыза жалын атып, жел тұрса лап
ете түсуге әзір еді. Сырым Датов
көтерілісінің алдындағы Ойыл
өңіріндегі жағдай осындай болатын.

XV ғасырдағы Сыпыра жырау негізін
салып, XIX ғасырдағы Үкі жырау, оның
баласы Бекберген, немерелері Жас-
кілең, Бітеген, Бақы, шөбересі Махмуд
жыраулар толыктырған «Қазактың ру-
лық шежіресінде» Кіші жүз Жанарыс-
тан Сәдірқожа, Нәдірқожа, Бойқожа,
Қыдырқожа, Сәдірқожадан Қаракесек,
Қаракесектен Байсары, Әлім, Шөмен,
Байсарыдан шешесінің аты Кетеби-
кенің атымен Кете аталып кеткен
Тайқожадан тармақталып келіп, со-
ның бір тармағы Аққошқардан Айдар,
Әлмембет, Бидияр, Айдардан Малай,
Болпаш, Намазғұл тарайды да,
Малайдан атақты Шернияз, Болпаш-
тан атақты Әжібай би мен Арал батыр
тарайды.
Шернияз Ойыл ауданының Жарып-

шыққан бойын мекендеген кете елі-
нен. Арғы атасы Байтілеу ауқатты
адам болса да, өз әкесі Жарылғас

орташа ғана дәулеті бар, бірақ еті тірі,
айналасына сыйлы адам болған.
Шернияз өмірдің болмысына бала
жастан сергек қарап, дүниәуи қай-
шылықтарды нәзік жүрекпен сезіне
білген. Осындай сәттерде ара-тұра
бала Шернияздың тауып айтқан
сөздері, аяқ астынан шығарған уытты
шумақтары ауылдастарының наза-
рына ілігіп қап жүрген. Шерниязды көзі
көрген шежіреші қарттардың бірі
Сүйінбекұлы Оразғалидың айтуына
қарағанда, ол он жасынан ділмәр Шері
атанады.
Ақын ата-баба дәстүрімен жасы

жүзге жақындап, төсек тартып қалған
қызылғұрт Жантөре биге сәлем беріп,
жағдайын сұрауға, реті келсе бата
алуға келеді. Бидін әңгімесінің
ыңғайына қарай:

«Талас-тартыс дуниемен өмір өтер,
Өнер таппай өткізген кемдік етер.
Жаз айындай жайнаған жастық өтті,
Суық күздей сұрланып кәрілік

жетер»,
— деген Шерниязды қарт би іліп

алып:
«Дұрыс айтқан!
Дұрыс емей немене,
Ауыздан отыз тіс кетті,
Колдан қайрат күйі кетті.
Көзді мұнар бу алды,
Тамырың бәрі суалды.
Құлақта болды «қақпа»,
Босады тіл мен жақ та.
Арыстандай ақырған,
Дүнияны судай сапырған
Қалмады қылар қаруым,
Таба алмадым кәріліктің даруын».
Шерниязжан, адамға ұзақ жасау

мұрат емес. Кәрілік ажарыңды алып,
базарыңды тарқатады екен. Елеп-
ескеріп, келіп сәлем бергеніңе мын да
бір рахмет! Алланың нұры жаусын,
қарағым!» — деп бата берген екен.
Сондай-ақ, 1823 жылы Ойылға адай-
дың атақты ақыны, күйші, домбыра-
шысы Абыл келеді. Осы сапарында
Абыл ел аузына іліге бастаған Шер-
ниязбен де кездесіп, оны қасына ертіп
жүреді. Ақындық өнерге баулиды,
сапар аяқталғаннан кейін еліне
қайтарда Шерниязға ақ батасын беріп
қоштасады. Іштей дүние тірлігіне
қанағаттанбаған, бойды сезім буып,
әлденені іздеп, аласұрған бала Шер-
нияз, әсіресе Абыл кеткеннен кейін
рухани жалғыздықтың шерін тартқан-
дай, жайсыз күй кешеді.
Исатай-Махамбет көтерілісі сонау

Жайықта бұрқ ете түскен, Ойыл,
Қиыл, Жем, Сағыз бойына әлі дүмпуі
жетіп үлгермеген күндерде пәни
еркіндіктің аңсарымен оларды жан-
дүниесімен қолдап, 1836 жылы әзірге
тыныш жатқан Ойылдан Бөкей хан-
дығына көтеріліс басшыларын әдейі
іздеп барып, қарулы жасаққа қосылуы
да осы ішкі ала құйын сезім күйінен
болса керек. Көп ұзамай-ақ Исатай
мен Махамбеттің жақын серіктерінің
біріне айналады.
Шернияздың өмірі мен шығарма-

шылығы бірнеше еңбектерге арқау
болды (70). Солардың ішінде, ең ал-
дымен аталатыны 1925 жылы
М.Сейітбатталдың авторлығымен,
Алыш ақынның нұсқасымен жарық
көрген «Шернияз ақын» деген еңбек
пен І.Жансүгірұлы Омарбек ақынның
нұсқасымен құрастырған «Терме»
жинағы.

«Шернияз ақынға» алғы сөз жазған
Ә.Бөкейханұлы «Шернияз ақынның
өлеңінен XIX ғасырдағы қазақтың
мінезі көрінеді», — дейді. Бұл —
Кенесары, Сырым бастаған ірі ұлт-
азаттық қозғалыстар тізе бүккен, кең
даласындағы еркіндігінің қусырылып,
қалың қазақ кезекті тығырыққа тірел-
ген кез еді. Ұстазы Махамбет сияқты
«қабағына қарыс сүйем мұз қатқан»
дауылпаз ақындар күнде туа бермей-
ді, көк байрағы желбіреп, жау жапыр-
ған күндер қайта айналып келе бер-
мейді. Демек, жоғарыдағы баға
тұрмысы тілін байлаған, оны бырт-
бырт үзуге қауқарсыз, жүзі қудай, сөзі
удай қазақ ақынына берілген. Алаш-
тың тағы бір көсемі Х.Досмұхамедұлы
да Шерниязды «Мұрат секілді салы-
нып айтатын ақын болмаған, тапқыр,
сөзге шебер, аузынан шыққан сөздің
бәрі билік, тақпақ сөзге өте жүйрік
шешен... заманындағы Жиренше»
дейді. Десе дегендей, оның «үйге кір»
деген Баймағамбет сұлтанға:

«Бу Шерің «ә» дегенде аттай салар,
Жүгірсе, жүйрік көзі оттай жанар.
Ордаңа осы күйде кіріп барсам,
Тепкілеп қуып шығар ханышалар»,

— деп қаһарлы сұлтанды бір тұқыр-
тып, үстіндегі ішігін шешіп «мынаны
жамылып үйге кір, өзіме қайтып
бересің» дегенде:

«Ақ, сұңқар түлегенде түк қалады,
Бұл да бір қалған түгім демесеңіз.
Жамылып ішігіңді шекем қызбас,
Қайтейін басы бүтін бермесеңіз», —

деп сұлтанды «ішікті басы бүтін ал,
енді үйге кір», — дегізіп, мүлдем бай-

лап тастауы осының дәлелі.
Бүкіл қазақты, оның ішінде Кіші жүз

қазағын дүр сілкіндіріп, соңына соның
біразын ерте алған Исатай-Махамбет
көтерілісінің Ойыл бойын да толық
қамтығаны белгілі. Ы.Шөрековтің
«Исатай-Махамбет» дастанында 1838
жылдың наурыз айында Көкжарға
келген батыр мен ақынды Қабыл
бастаған мың қаралы ойылдық
ұрандатып қарсы алады. Дастанында
ақын Қабылды:

«Әжібай биден бата алған,
Әлімге Қабыл атанған», — деп

суреттейді.
Елінде қысастық көрген Сегіз сері-

нің жанындағы жасағымен Исатай-
Махамбетке қосылу үшін Кіші жүзге
келгені бар. Бір жағы нағашыларын
(Сегіз серінің атасы Шақшақ болған-
да, Шақшақтың шешесі Ақбота
Сырым батырдың туған апасы, Дат-

тың қызы. Батыр Баян мен Сұлтан-
махмұттың әкесі Торайғырдың шеше-
лері де Даттың қызы болған) саға-
лаған сері Қабыл бидің үйіне Исатай-
Махамбетке қас Жәңгір ханды қонақ
қылып отырғанда жүз жігітімен түседі.
Содна Жәңгір мен Сегіздің арасында
жанжал туып кете ме деген үрейлі
сәтте екі жақты да тапқырлығымен
тоқтатқан Қабыл ғой бұл (71.41).
Көненің көрікті сөзін көп білетін

атыраулық Қапес Ыбыраев ақсақал-
дың айтуынша, Әжібайдың қартайған
шағында Қабыл осы атақты биден
бата алып, кейін өзі Мәмбеталыға
бата берген. Ал Орынбор Шекаралық
комиссия төрағасының ерекше тап-
сырмалар жөніндегі шенеунігі
В.М.Лазаревский 1850 жылғы 26
маусымда аталған комиссияның
төрағасы М.В.Ладыженскийге жазған
анықтамасында оны: «Құлназаров
Қабыл, атақты би. Кетенің Айдар
бөлімі, Әжібай тармағынан. 80 жаста,
кезінде сұңғақ бойлы болса керек,
қазір еңкіш тартқан. Жазда Ойыл,
Қиыл, Үлкен және Кіші Қобда, Елек,
Шыңғырлау өңірлерін, қыста Тайсой-
ған құмын жайлайды, кейде Ойыл
бойын қыстап қалады. Ауқатты, елге
сыйлы», — деп суреттейді де Мәмбет-
алыны мейлінше сақтықпен, тіпті ішкі
қарсылықпен сипаттайды. «Күлекин
Мәмбеталы, 44 жаста, төртбақ, шом-
бал, өте жас көрінеді, сақал да, мұрт
та қоймаған, ақ-құба жүзі қулықпен
құбылып тұрады, езуінен күлкі
кетпейді. Әлмембет бөлімінен, оның
ішінде Құттығай. Жазда Ойыл, Қиыл,
Үлкен және Кіші Қобда, Елек және
Шыңғырлау өңірлерін жайлайды, қыс-
та Атырау асып, Каспий жағалауында
болады, кейде Ойылда қыстап қала-
ды. Ақылды, қабілетсіз емес, бірақ өте
жылпос, қу және ештеңеден тайын-
байды; кетелер оны жек көреді,
сондықтан күлкіге айналдырып жүре-
ді, өйткені ол пайда түсетін жерді ғана
көздейді, ойынан шықпаса бұлт ете
түсуі оп-оңай, тұрақсыз, сөзінде
тұрмайды. Бөлімде ықпалы күшті,
бірақ ру, ордада оған ешкім құлақ
аспайды. 1847 жылғы кетелерден әр
түтін бойынша алым жинаудағы
заңсыздықтар туралы іске қатысы
бар», — дейді патша шенеунігі. Оның
қандай заңсыздық екенін ол ашып
айтпайды. Бірақ, ауылдастарының
шынайы азаттығы үшін арпалысқан
Тұрлан Асауовтың, Жолбарыс ханның
ұрпағы Жиенғазы Сүйеуғазиннің және
Ойыл бойындағы басқа да айтулы
тұлғалардың нақ осы іске катысты
қудалануынан, соңдай-ақ шекаралық
Орынбор қазақтарының қорғаншысы,
алқа хатшысы А.Г.Шершеневичтің
1850 жылғы 10 сәуірде Орынбор
шекара комиссиясының төрағасы
М.В.Ладыженскийге жолдаған жазба-
сында «Тұрлан Асауовты Тайсойған,
Қалдығайты, Жақсыбай бойында-
ғылар ұлықтайтын істері арқылы
емес, ерен батырлығы үшін жақсы
көреді. Біздің пікірімізбен санаспайды,
кездесуден қашқақтап жүреді. Шека-
ралық комиссия жазбаларында
айтылғандай, алым жинауға қарсы
күшті ұйымдастырушы, керуендерді
қорғаудың орнына оларды қыспаққа
алады» (72.167) деуіне қарағанда, бұл
өңірде елдік мінездегілер әсіре
өктемдіктен қорғану үшін бір сәт те
тыным таппағаның көреміз.
В.М.Лазаревский ашып айтпаса да,

Мәмбеталы алым ауыртпалығына
қарсы шыққан сияқты. Олай дейті-
німіз, жоғарыда аталған құжатта
В.Л.Лазаревский кете руының Ойыл
өңірін жайлаған ықпалды, белгілі
жиырма төрт адамының тізімін кел-
тіріп, әрқайсысына жеке-жеке сипат-
тама береді. Соның алтауы, яғни
Мәмбеталы Күлекин, Басығара Танин,
Қошмұхаммед Қабақов, Айжарық
Бәшенов, Амантай Дәуірбаев,
Жармұхаммед Дербісалин осы іске
қатысты сыналады. Осылардың қай-
қайсысы болсын сөз тыңдатып,
артына ел ерте алатын тұлғалар.
Мысалы, В.М.Лазаревскийдің айтуын-
ша, Басығара әлім балалары арасын-
да атақты Көтібарұлы Есет батырмен
бедел-абыройы тең болған. Хиуадан
орыс тұтқындарын қайтарудағы еңбегі
үшін күміс медальмен марапатталған,
ал Хиуа экспедициясына түйе жинап
бергені үшін шекпен киген. Демек,
олардың іс-әрекетін күйкі тірлік емес,
кесек мақсат-мүддеден туған қимыл
деп бағалаған жөн. Кейін Мәмбеталы-
ның 1868 жылғы 21 қазанда қабыл-
данып, 1869 жылдын 1 каңтарынан
бастап күшіне енген «Далалық облыс-
тарды басқару туралы Уақытша Ере-
жеден» кейін туындаған толқулардың
бірін бастап шығуы осының айғағы. Ол
туралы Орал облысының әскери
губернаторы Веревкин Орынбор
әскери округінің қолбасшысына 1869
жылғы 14 шілдеде жазған №91
хатында былай дейді: «Ожырай-

лардың 1430 үйге жуық іріктелген
бөлігі бағынуға тілек білдіріп келе
жатканы туралы қазір ғана мәлімет
түсті. Енді тек кетелер ғана қалды,
олардың екіге бөлінгені — бір бөлігі
жоғарғы Ойылда қалғаны, екінші бөлігі
өздерінің басшысы Мәмбеталымен
кету мақсатында түпкілікті шешім
қабылдап, Сағыз бойымен қозғалып
кеткені туралы хабар келді. Егер бұл
хабар расталса, Комаровскийге олар-
дың соңынан қууды ұсыну қажет».
Комаровский Мәмбеталының соңына
түсті ме, жоқ па, белгісіз, ал Қапес
ақсақал Мәмбеталының Ауған асып
кеткенін айтады.
Шернияз ақынның ауыр тағдыры

онын ұрпақтарының да басына түсті.
Ақынның немерелері Ғұбайдолла
молда мен Қозыбақта Кеңес үкіметінің
қуғынынан қорқып, сол Ауғанстанға
барып бас сауғалады. Бірақ, онда да

тұрақтай алмай, қайтадан туған жері-
не оралды. Сонда басынан кешкен
ауыр халін кейін Р.Шотаевқа өтініш
етіп, өз аттарынан өлеңге түсіртті.
Рақымжанның әкесі Шотай Шер-

ниязбен қоныстас, әрі туыс болған-
дықтан, ақынның шығармаларын
жаксы білген. Шотай да В.М.Лазаревс-
кийдің назарына іліккен. Ол Ш.Жаңа-
баевтың сол кезде жиырма жеті
жаста, Естек бөлімі, Балтас бөлім-
шесінен екенін, жазда Ойыл, Қиыл,
Үлкен және Кіші Қобда, Елек бойла-
рында, кыста Ойыл жағасында, Төс-
ағаш деген жерде отыратынын жаза-
ды. Орта бойлы. тіп-тік те серпінді,
ылғи да көңілді жүреді, ширақ қимыл-
дайды, тебінді мұрты мен нақ сондай
сақалы атжақты, қараторы жүзіне
жарасып тұрады. Мінезі ашық, сөзшң,
сазға отырғызып кететін қулығы да
бар деп суреттейді.
Патша шенеунігінің Ойыл өнірінен

жиырма төрт адамды бірдей тізімдеп,
Орынбор Шекара комиссиясының
төрағасына олардың әркайсысына
жеке мінездеме жазып ұсынуына
қарағанда, өңірді билеуге мұндай
тәсілдің де көмегі аз тимесе керек.
Айталық, Тоғаберді Бақанов беделді
би. 78 жаста. Мыңғырта мал айдаған
бай еді. 1849 жылдың күзі мен 1850
жылдың қысында адайлар бүкіл
жылқысын және түйелерінің көбін
барымталап кетті. Бес жүздей қойы-
мен және аздаған түйесімен ғана
қалды. Әлімбет кетенің ең ықпалды
бөлімі де, Тоғаберді әлімбеттің ең
ықпалды биі. Жасының ұлғайғанына
қарамастан әлі де адал қызмет етеді.
Хиуа экспедициясына қатысып, күміс
кернеймен марапатталды. Демек,
қарт биге, сондай-ақ оның ізбасар
ұлы, елу жеті жасар Тұрман Тоғабер-
дин биге үміт артуға болмай ма?!
Әкелі-балалы Байғашыр Тәңірбер-
генов пен Дарханбай Байғашыровты,
Тілеп Байшеркешов пен Құрымбай
Айтуовты, Қабыл бидің ұлы Шағанбай
Қабылов пен Алға Көбелековті,
Орысбай Бараков пен Базыл Нәу-
бетовті, Мырза Терікбаев (Терлікбаев
болуы да мүмкін — С.Б.) пен Шақыл
Байғұловты, Қосбай Егзеков пен
Жымпы Жантөринді, Сарман Санқы-
баевты іріктеп алғанда В.М.Лазаревс-
кий, әрине, оларды ұшпаққа шыға-
райын деп емес, отарлау саясатын
ұстанған әкімшілікке кызмет етудің
қам-карекетімен іріктесе керек. Қалай
болғанда да сол кезде олар өңірге
ықпал ете алатын белгілі тұлғалар еді.
Осы топтың арасындағы Шотай Жәң-
гір ханның он екі биінің бірі Жаңабай-
дан туса, одан туған Рақымхан әкесі-
мен сырлас Шернияз ақынды жеті
жасында көрді. «Ғұбайдолла молда-
ның ақырғы сөзі», «Көкей молданын
айтқаны», «Көкей молданың Шалбиге
айтқаны» (Көкей Ғұбайдолланың әкесі
— С.Б.), «Ғұбайдолла молданың
екінші сөзі», «Ғұбайдолла молданың
бозбалаға сөзі» атты өлеңдер Рақым-
жанның «Өмір, өмір, өмір-ай» жина-
ғына енгізілді (73.205-248).
Ойыл даласы, әсіресе, Исатай-

Махамбет көтерілісінің соңғы күн-
дерінде ұрыстың басты алаңына
айналды. Осы тақырыпты дендеп
зерттеген тарихшы ғалым И. Кенжа-
лиевтің деректеріне карағанда, 1838
жылдың сәуір айында Махамбет ақын
Сағыз бен Ойыл арасындағы ысық,
таз руларының ауылдарында болып,
елді көтеріліске үндеді. Бұл Ы.Шөре-
ковтің аталған дастанында сол жылғы
наурыз айында Қабыл бастаған бір
мыңдың ойылдықтардың батыр мен
ақынды ұрандап қарсы алады деуімен
де сәйкес келеді.
Шілде айының басында 2000-3000-

дай адам көтеріліп, Ойылдың Ақшат
деген жеріне жиналды. Исатай мен
Махамбеттің өз қатарын көбейте түсу
және Баймағамбет сұлтанның айна-
ласын жалаңаштау үшін жан-жақпен
байланысы нәтиже бере бастады.
Араға сатқындардың түсуімен, қалың
қолын Қайыңды өзенінің Ойылға кұяр
сағасына қалдырған Исатайдың, 12
шілдеде аз ғана жасағымен қапылыс-
та Қиыл бойында Геке әскерінің
шабуылынан қаза табатыны белгілі
(74).
Орда бұзар отызында Исатайдың

қолына қосылып, Махамбеттің қасына
ерген Шернияз ақынға Баймағамбет
«Исатай Сібірден келе қалса, алды-
нан шыққанда не деп амандасар
едің?» дегенде ол сол бойда:

«Бармысың жауға түскен
алтыным-ай,

Самалым, саз қонысым,
салқыным-ай!

Кәуірдің қоржынына түсіп едің,
Шықтың ба аман-есен

жарқыным-ай?
Ақ алмас алтын сапты

қылышым-ай,
Қорып ең алты алаштың

тынысын-ай.

Жатпайды асыл пышақ қап түбінде,
Шықтың ба қабын жарып ырысым-

ай ?!» — деп құшағымды жайып
мойнынан құшақтар едім деуінде
қаншалықты өжеттік пен өрлік жатыр.
Сондай-ақ:

«Білемін, хан Байеке, нарлығыңды,
Келсе — кең, қайтса — қайтпас

тарлығыңды.
Баласын алты алаштың шырқ, иіріп,
Ел билеп жұрт сұраған

хандығыңды.
Шеріңе бір тілекті ал деп едің,
Алдың ба өзің қайтып

жарлығыңды.
Ханекем, қазым да сен,

төрем де сен,
Мен байғұс саған айтам
зарлығымды», — деген жолдар да

Шернияз ақынның шамырқана
айтқандары. Бірде ақын қаһарлы
қарсыласына Махамбет екпінімен

айбарлы атылса, енді бірде сол
қарсыласын мақтамен бауыздағандай
етіп, ыңғайына тартады.
Исатай, Махамбетпен бірге Асау,

Жоламан, Есет сынды халық кекшіл-
дерімен қырғи қабақ болса да, қайғы-
сы қалың қазақтың жалпы қамы үшін
өзі де талай рет басын бәйгеге тіккен,
жиырма бес жасында жетіру жұртын,
отыз бір жасында Орынбор қазақ-
тарының бүкіл батыс бөлігін билеген
Баймағамбет сұлтан бұқараның
игілігіне мешіттер мен мектептер
аштырып қана қоймай, қара құры-
лысына да тікелей араласты. 1846
жылы Түпқарағаннан орыстар Ново-
Петровск бекінісін тұрғызарда құры-
лыс заттарын жеткізуге, адамдар
бөлуге көп көмегін тигізді. Сол еңбегі
ескеріліп, 1847 жылғы 27 ақпанда I
Николай Баймағамбет Айшуақовты
Петерборға шақырып, патша сарайы-
ның сән-салтанаты жағдайында
генерал-майор оқасын тақты (74). Ал
осы Ново-Петровск бекінісі Форт-
Александровск, Форт-Урицкий, Форт-
Шевченко деп сан құбыла атанып, XX
ғасырдың жиырмасыншы жылдарын-
дағы аласапыран кезінде тап сол
сияқты Ойыл кенті де Ойыл оязы,
Адай (Ойыл) оязы не округі деген
атаумен сан өзгергені, әкімшілік
орталығы біресе сол Ново-Петровс-
кіге, біресе Ойыл бекінісіне әрлі-берлі
сан рет көшкені белгілі.
Көтеріліс жеңілгеннен кейін,

Шернияздың Баймағамбеттің қасында
болып, сұлтанның қамқорлығына
бөленетіні бар. Мұны ақынның өз
басын қадірлей алмауы. Исатай мен
Махамбет рухынан алшақтауы деп
ойлауға болмайды. Мұндай үрдіс тек
қазақ топырағында емес, басқа
елдердің тәжірибесінде де кездеседі.
Дегенмен Баймағамбет сұлтан ақын-
ды қанша бауырына тартса да, Халел-
ше айтқанда «Исатайға ерген адам-
дарды ұстап, қырып-жойып жатқан
соң Шернияз амалсыздан басын
сақтау үшін Баймағамбетке пана-
лады. Бірақ Шернияздың байекені
мақтаған сөзінен мазақтаған сөзі көп.
Шернияз зәрлі тілімен Баймағамбетті
талай шаққан».
Ақынның осындай күрделі психоло-

гиялық күйзелісін Ресей әкімшілігі де
өз мүддесіне жаратуға тырысқан.
Оған: «Мен, айдар кете Шернияз
Жарылғасұлы Орынбор Шекара
комиссиясының маған жолдаған
мактау кағазын 1838 жылғы 8 караша
күні алғанымды растап, қолымды
қоямын», — деген мұрағат дерегі куә.
Бұдан әрі ақын мен Ресей әкімшілігінің
арасы одан да жақындай түседі.
Арада он жылдан астам уақыт
өткенде, яғни 1850 жылғы 26 мау-
сымда В.М.Лазаревский М.В.Лады-
женскийге жолдаған мінездеме-
хатында акынды: «42 жаста, молда,
би. Орташа бойлы, дембелше;
шұбарлау жүзі құбылып тұрады және
сыртқы әсерге тез икемделеді; көздері
өткір, өзіне тартып алады. Білімімен
және молдалылығымен бүкіл Әлім
ұрпағына белгілі бидің баласы.
Орташа ауқатты. Өте ақылды, зерек-
тігімен көпті әп дегеннен ұйытып
әкетеді, әсіресе татарша тамаша
сөйлейді. Батыс өңірдегілер оны
суырып салма бас ақынымыз деп
есептейді, өлеңдерін жатқа айтады.
Мінезі кұбылмалы; керемет намысқой;
тыным таппайды, көңілі құлағанға
көлдей, жақсылықты үйіп-төгіп жасай
біледі. Комиссияның бұрынғы төра-
ғасына адал қызмет еткені үшін әске-
ри губернатордың рұқсатымен 30
рубльге соғылған, үлкен алтын
сақинамен марапатталды», — деп
сипаттайды.
Дәл осы күні сол В.М.Лазаревский

мен 8-қазақ дистанциясынын бас-
тығы, әскери старшина Мұхаммеджан
Баймұхаммедов Орынбор Шекара
комиссиясының төрағасына он алты
белгілі билер мен старшиналарды
марапаттауға ұсыныс жасады. Олар-
дың арасында атақты Асау Барақтың
ұлы, өңірде ұлт-азаттық көтерілісті
бастаушылардың бірі шеркеш Тұрлан
Асауов, табынның атақты биі Есенғұл
Есболаев, беріш руын басқарған Есет
Кариндермен бірге Шернияз Жарыл-
ғасұлы да бар. Е.Есболаев пен
Е.Карин Анна ленталы алтын медаль-
ға, ал Т.Асауов пен Ш.Жарылғасұлы
Анна ленталы күміс медальға ұсы-
нылды.
Ш.Жарылғасұлының бейітін белгілі

ақын Б.Аманшин тапты. Кейін басына
кесене орнатылды. Ақынның туған
жері Ойылда, аудан орталығында бір
көшеге Шернияз ақынның есімі
берілді.

Материалдар жазушы
Сырым Бақтыгерейұлының

2009 жылы «Фолиант»
баспасынан шыққан

«Ойыл» кітабынан алынды.

КӨКТЕМІР
БАТЫЙ ХАННЫҢ ОРЫС ЖЕРІНЕ ШАБУЫЛЫ КЕЗІНДЕ СУ АСТЫН

ПАНАЛАҒАН КИТЕЖДІҢ КӨЗГЕ КӨРІНБЕЙТІН СОҚҚЫСЫ ЖАЙЫНДАҒЫ
АҢЫЗ БАР ЕДІ ҒОЙ. ОН СЕГІЗІНШІ ҒАСЫРДЫҢ ЖЕТПІСІНШІ
ЖЫЛДАРЫНДА ҚОБДА, ОЙЫЛ, ҚИЫЛ БОЙЛАРЫНДА НАҚ ОСЫНАЙ
«КӨКТЕМІР ТУРАЛЫ АҢЫЗ» ТАРАДЫ. ЕРЕКШЕ КҮШ-КҰДІРЕТ ИЕСІНІҢ
ТӨРТ АЯҒЫ, БҰҚАНЫҢ МҮЙІЗІНДЕЙ МҮЙІЗІ БАР, БІРАҚ АДАМША
СӨЙЛЕЙДІ, ЕКІ-ҮШ КҮН ЕШКІМ БІЛМЕЙТІН ЖАҚҚА ЖОҒАЛЫП КЕТЕДІ ДЕ,
ҚАЙТА ОРАЛҒАНДА ӨРІСТЕН БҰЗАУЫН САҒЫНЫП ҚАЙТҚАН
СИЫРЛАРДАЙ МӨҢІРЕП ОРАЛАДЫ, ҮЙ ІШІНДЕ ЫЛҒИ КЕЛЕГЕ КЕЛЕР
БУРАДАЙ БҰРҚЫРАП ЖҮРЕДІ, БҮКІЛ АРҚАЛЫҒЫ КӨК ТЕМІРДЕН
КҰЙЫЛҒАН, СОНДЫҚТАН ХАЛЫҚ ОНЫ «КӨКТЕМІР» ДЕП АТАЙДЫ.
КӨКТЕМІР ЕШКІМНІҢ КӨЗІНЕ КӨРІНБЕЙДІ (58.142).

«АРАЙНА, ЖІГІТТЕР, АРАЙНА...»
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ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Ойыл ауданының ауылдық округтері
 әкімдерінің сайлауын тағайындау туралы

 «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республика-
сының Конституциялық заңының 113-1 бабына сәйкес Ойыл аудандық аумақтық
сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Ойыл ауданының мынадай ауылдық округтері әкімдерінің сайлауы  2021

жылғы  25 шілдеге  тағайындалсын:
- Көптоғай ауылдық округі әкімінің;
- Саралжын ауылдық округі әкімінің.
2. Ауылдық округтердің әкіміне кандидаттарды ұсыну 2021 жылғы 26

маусымынан басталып және ұсыну мерзімінің ақталуы 2021 жылғы 9 шілдеде
жергілікті уақыт бойынша сағат он сегізге дейін болып белгіленсін.

3. Ауылдық округтердің әкіміне кандидаттарды тіркеу мерзімінің аяқталуы
2021 жылғы 14 шілдеде  жергілікті уақыт бойынша сағат он сегізге дейін болып
белгіленсін.

4. Осы қаулы аумақтық сайлау комиссиясының  интернет-бетінде және
аудандық «Ойыл» газетінде жариялансын.
Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының төрағасы                                  Б.Бисекенов
Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының  хатшысы                                 Б.Бақтыгереев
Ойыл  ауылы
2021 жылғы 25 маусым
№ 6

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Ойыл ауданының  ауылдық  округ әкімдерін сайлау жөнінде

сайлау округтерін құру туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының

Конституциялық заңының 14-бабының  6) тармақшасына, 21 бабының
4)тармағына, 22 бабына сәйкес Ойыл  аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. Ойыл  ауданының ауылдық округтері әкімдерін сайлау жөнінде  мынадай

сайлау округтері  құрылсын:
1) Көптоғай ауылдық округінің әкімін – Көптоғай ауылдық округінің

шекараларында Көптоғай сайлау округі;
1) Саралжын ауылдық округінің әкімін – Саралжын ауылдық округінің

шекараларында Саралжын сайлау округі.
2. Сайлау округтерінің тізімі, олардың шекаралары және аумақтық сайлау

комиссиясының орналасқан жері көрсетіле отырып, Ойыл  аумақтық сайлау
комиссиясының интернет-бетінде және аудандық «Ойыл» газетінде
жариялансын.
Аудандық  аумақтық сайлау
комиссиясының төрағасы:                               Б.Бисекенов
Аудандық  аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы:                              Б.Бақтыгереев
Ойыл  ауылы
2021 жылғы 25 маусым
№ 7

Аудандық маңызы бар қалалар,ауылдар,
кенттер, ауылдық округтердің әкімдерін

 С А Й Л А У

Ойыл ауданындағы аумақтық сайлау комиссиясының
құрамы және орналасқан жері

Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл ауылы,

Көкжар көшесі № 69 үй, 315 бөлме,  тел. 8 (71332) 2-16-10

Бисекенов Берік Төлеуұлы төраға

Қартбаев Серік Сағынұлы төрағаның орынбасары

Бақтыгереев Болат хатшы

2021 жылғы 25 шілдеге тағайындалған, ауылдық округ әкімдерін
сайлаудағы, Ақтөбе облысы Ойыл ауданының учаскелік

сайлау комиссияларының құрамы

Ойыл ауданының учаскелік сайлау комиссиялары

№ 399  сайлау учаскесі
Аманкелді ауылы, Астана көшесі 16, Аманкелді ауылдық клубы

ғимараты,  телефон: 8 (713 32) 73-4-90

Сүндетов Жайлау Жолдығалиұлы төраға

Түрікпенов Дулат Қуатбайұлы төрағаның орынбасары

Майлыбаев Аңсаған Майлыбайұлы хатшы

Комиссия мүшелері:

Азанов Ұлан Бегенұлы

Артыкбаев Дастан Берекетұлы

№ 400  сайлау учаскесі
Қарасу ауылы, Алашорда  көшесі 7, Қарасу ауылдық клубы ғимараты,

телефон: 8 (713 32)  73-4-89
Қалиев Жаңабай Қайранбайұлы төраға

Наубетов Мұрат Саматұлы төрағаның орынбасары

Нұргалиев Азамат Айжарықұлы хатшы

Комиссия мүшелері:

Избасарова Тілекгүл Ерболатқызы

Қалымов Ыбрай Бекішұлы

Аудандық  аумақтық сайлау
комиссиясының төрағасы:                               Б.Бисекенов
Аудандық  аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы:                              Б.Бақтыгереев

Төлеуғалиев Уалихан төраға

Қожантаева Жанат Әбиболлақызы төрағаның орынбасары

Қилашева Қоныршаш Жұмабайқызы хатшы

Комиссия мүшелері:

Жұмабаев Әнуар Жұмабайұлы

Байниязов Жұмат Бөрекешұлы

№ 409  сайлау учаскесі
Шиқұдық ауылы, Мектеп көшесі 16,
Теректі негізгі мектебі ғимараты,

телефон: 8 (713 32)  74-1-43

Аяпбергенов Мереке Ерекешұлы төраға

Беисова Айгүл Ескендірқызы төрағаның орынбасары

Аренов Нұржан Қамбарұлы хатшы

Комиссия мүшелері:

Сапарова Мейізгүл  Орынбасарқызы

Сисенғалиев Аманбек Орынбасарұлы

№ 410  сайлау учаскесі
Бестамақ ауылы, Тайсойған көшесі 6,
Тайсойған ауылдық клубы ғимараты,

 телефон: 8 (713 59) 43-4-30

Бисенов Балтабай Сырлыбайұлы төраға

Аманбаев Айжарық Баданұлы төрағаның орынбасары

Жиеналина Бағдагүл Кенжебайкызы хатшы

Комиссия мүшелері:

Қалауов Әнуар Дәуленұлы

Қалашева Бижамал Қалашқызы

№ 411  сайлау учаскесі
Ақкемер ауылы, Жеткіншек көшесі 9,
Ақкемер ауылдық клубы ғимараты,

 телефон: 8 (713 32) 74-0-82

Әбілғазин Қалыбек Майлыкұлы төраға

Иманов Алпысбай Жарылғасынұлы төрағаның орынбасары

Есенова Алтынгүл Бөгетбайқызы хатшы

Комиссия мүшелері:

Қилыбаев Нұрбек Мұратбекұлы

Меңдіғалиев Қаратай Қожаденұлы

№ 401  сайлау учаскесі
Көптоғай ауылы, Қазақстан  көшесі 18,

Көптоғай ауылдық клубы ғимаратты, телефон: 8 (713 32) 74-5-11

ӘміровТілекбай  Идеятоллаұлы төраға

Аманбаева Бағлаш Тастемирқызы төрағаның орынбасары

Жақсыбаева Алиса Айтжанқызы хатшы

Комиссия мүшелері:

Мұқанов Лұқман Қадірұлы

Мусина Ләззат Қиялбайқызы

Комиссия мүшелері:

Жантекова Мөлдір Үмбетқызы

 Назаров Әлішер Жүсіпқалиұлы

Сәттібаев Қонақбай Кәримоллаұлы

Кенжебеков Нұрсұлтан Бисембайұлы

№ 402 сайлау  учаскесі
Шұбарши ауылы, Желтоқсан көшесі 19,

Шұбарши ауылдық клубы ғимараты, телефон: 8 (713 32) 73-4-93

Тайбурин  Қази Әлімұлы төраға

Ахметов Орынғали Сабырұлы төрағаның орынбасары

Тұрғалиева  Әсем Мухамедиярқызы хатшы

Комиссия мүшелері:

Мұхамбетова Жанаргүл Дәукенқызы

Оңайбаева  Гүлжан Амантайқызы

№ 408   сайлау учаскесі
Кемер ауылы, Бейбітшілік көшесі  15,
Саралжын ауылдық клубы  ғимараты,

 телефон: 8 (713 32) 74-1-45

КӨПТОҒАЙ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
№ 399 сайлау учаскесі, 

Аманкелді ауылы, Астана көшесі, 16,
Амангелді ауылдық клубы,

телефон: 73-4-90
Астана көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,18/1,18/2,19,20/1,20/

2,21,22/1,22/2,23/1,23/2, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35;
Алғабас көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/1,13/2,15/1,17;
Бейбітшілік көшесі  - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,

20,21, 22,22а,23,24;
Жаңақадам көшесі – 1,1 «А»,2,3,4,5,6,7,8,9,10 «А»,11,12,13,13 «А»,14,15;
Ынтымақ көшесі – 1/1,1/2,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22.

№ 400 сайлау учаскесі
      Қарасу ауылы, Алашорда  көшесі, 7,

Қарасу ауылдық клубы,
телефон: 73-4-89

Алашорда көшесі – 1,3/1,3/2,4,5,6,8,10/1,10/2;
Мақпалкөл көшесі – 1,2,2 «А»,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19;
Ойыл көшесі – 1,2,3,4,5,7;
Тамдыкөл көшесі – 1,2,3,4,5,6/1,6/2,8/1,8/2,9,10,11,12/1,13,14,15/1,15/

2,16,17,18,19,20,22,24, 26,28,30.
№ 401 сайлау учаскесі, 

Көптоғай ауылы, Қазақстан көшесі, 18,
Көптоғай ауылдық клубы,

телефон: 74-5-11
Ардагер көшесі – 1/1,1/2,2,3,4,5,6,7,8,8/1,8/2,9,10,11/1,11/2,12,13,14,15,16/

1,16/2,17/1,17/2, 9/1,19/2,21/1,21/2,23,25,27;
Абай көшесі – 1,2/1,2/2,3,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8,10/1,10/2,12/1,12/2,14,16,18;
Достық көшесі – 1/1,4,5,7/1,7/2,8/1,8/2,9/2,10/1,10/2,11,12,14,16,18,20;
Жеңіс көшесі – 1,2/1,2/2,3,4,5,6/1,6/2,8,10/1,10/2,12,14/1,14/2,16;
Құрман көшесі – 1,2,3,4,6,7/1,7/2,8,9,10,11,12/1,12/2,12/3,13,14,15,16,17,18/

1,18/2,19,20,22;
Мектеп көшесі – 1/1,1/2,2,3,5;
Наурыз көшесі – 1,4,6,8,10;
Сапы көшесі – 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,16;
Тәуелсіздік көшесі – 1/1,1/2,2,3/1,3/2,4,6,7/1,7/2,8,10/1,10/2,12/1,12/

2,14,16,17/1,17/2;
Әл-Фараби көшесі – 1,2,3,3 «а»,4,5,6,8,10,14,16,18,20,22,24,26;
Жамбыл көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;
Қазақстан көшесі – 2/1,2/2,3,4,6,8,9,10/1,10/2,11,12,14,15/1,15/2,17/1,17/

2,19/1,19/2,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41;
Мәңгілік ел көшесі – 2,3,4,5,6,8,10,14,16,18.

№ 402 сайлау учаскесі, 
Шұбарши ауылы, Желтоқсан көшесі, 19,

Шұбарши ауылдық клубы,
телефон: 73-4-93

Ақсай көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,8,10;
Шығанақ Берсиев көшесі – 1,2,3,4,5,5а,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16;
Желтоқсан көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12/1,12/2,13/1,13/2,14,15,16/1,16/

2,17,21,23,25/1, 25/2,27/1,27/2,29;
Ишанбай Қарағұлов көшесі – 2,3,4,5,7,9.

САРАЛЖЫН САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
№ 408 сайлау учаскесі

Саралжын ауылы, Бейбітшілік көшесі 15,
Саралжын ауылдық клубы,

телефон: 74-1-45
Ә.Дербісәлин көшесі – 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27;
Алаш  көшесі –1/1,1/

2 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 , 2 0 , 21 , 2 2 , 2 3 , 2 4 ,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,35;
Ақтөбе көшесі –  1/1,1/2,5,7,9,10/1,10/2,11,12,13/1,13/2;
С.Керімбаева көшесі– 1/1,1/2,2,3,4,5,6,7,8/1,8/2,9,10/2,11/1,11/2,13;
Қазақстан көшесі – 1,2,3,4,5/1,5/2,6,8/1,8/2,9,10,12,14,16,18/1,18/2,20/1,20/

2,22,24/1,24/2,28,30/1,30/2;
И.Құрманов көшесі – 1 «а»,1,3,5,7,11,13,15/1,15/2,17/1,17/2,19,21;
Ботагөз-2 көшесі – 1/1,1/2,2,3,4,5/1,5/2,7/1,7/2,9/1,9/2;
Кеңес көшесі – 1,3,5,7,9,11,13/1,13/2,15,17,19/1,21/1,21/2,23,25/1;
Бейбітшілік көшесі – 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
Қ.Шоланов көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13/1,13/2,15/1,15/2,17/1,17/2,17/3,19;
Таубатыр көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17;
Қоңырат ауылы:
Қоңырат көшесі – 1,2,3,4,6,9,10/1,10/2,11;
Ойыл көшесі – 7,9,11.

№ 409 сайлау учаскесі
      Шиқұдық ауылы, Мектеп көшесі,

16,«Ақтөбе облысының білім
басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі»

мемлекеттік мекемесінің «Теректі негізгі мектебі»коммуналдық
мемлекеттік мекемесі,

телефон: 74-1-43
Мектеп көшесі – 1/1,1/2,2,3/1,3/2,4/1,4/2,5,6,7,8/1,8/2,9,10/1,10/

2,11,12,14,17/1,17/2,19,21/1, 21/2;
Теректі көшесі – 1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/2,7,8/1,8/2,9,10/1,10/

2,11,12.
№ 410 сайлау учаскесі

      Бестамақ ауылы, Тайсойған көшесі, 6,
Тайсойған ауылдық клубы,

телефон: 43-4-30
Жасталап көшесі – 1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,6,7/1,7/2;
Тайсойған көшесі – 1,2,3/1,4,5/1,5/2,7/1,7/2,8/1,8/2,10;
Аяпберген көшесі – 2,3,4,5,6,7/1,7/2,8/1,8/2,9/1,9/2,10,11,12,13,15.

№ 411сайлау учаскесі
      Ақкемер ауылы, Жеткіншек көшесі, 9,

Ақкемер ауылдық клубы,
телефон: 74-0-82

Қиыл көшесі – 1,2/1,2/2,3,6,8/1,8/2,9/1,10,11,12,13,14,15/1,15/2,15/3,15/4,15/
5,16,17,18,19, 20/1,20/2,21,22/1,22/2,23,25/1,25/2,27;
Жеткіншек көшесі – 1,3,8,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,26/1,26/2,28,30/

1,30/2,32/1,32/2;
Бекет ата көшесі – 1,2/1,2/2,4,5,6/1,6/2,7,8,10/1,10/2,11,12/1,12/2,13,14/1,14/

2,15,16/1,16/2,19,20.

Ойыл ауданы әкімінің 2021жылғы
28 маусымдағы №1шешіміне қосымша

2021 ЖЫЛҒЫ 25 ШІЛДЕГЕ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН,
АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМДЕРІН САЙЛАУДАҒЫ,

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ САЙЛАУ УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ШЕКАРАЛАРЫ

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ САЙЛАУ УЧАСКЕЛЕРІНІҢ
ШЕКАРАЛАРЫ

Елімізде сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл қарқынды жүзеге
асуда. Жемқорлыққа қарсы іс-
қимылды қарқынды жүзеге асыратын
жәнеаталған мәселені реттейтін
Қазақстан Республикасының2015
жылғы 18 қарашадағы № 410 Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
туралы Заңы бар. Осы Заңның негізгі
мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл саласындағы қоғамдық
қатынастарды реттеп, Қазақстан
Республикасында сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы саясатты іске асыруға
бағытталған.
Сыбайлас жемқорлық қылмыстар

үшін қылмыстық жауаптылық пен
жаза – Қазақстан Республикасының
Қылмыстық кодексінде, әкімшілік
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушы-
лықтар үшін әкімшілік жауаптылық пен
жаза – Қазақстан Республикасының
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексінде көзделген.
Атап айтқанда Қазақстан Респуб-

ликасының Қылмыстық кодексінің 366
бабы /пара алу/, яғни мемлекеттiк
функцияларды орындауға уәкiлеттiк
берілген адамның не оған теңестiрiл-
ген адамның пара берушiнiң немесе
оның өкiлi болған адамдардың пайда-
сына жасаған әрекеттері үшiн, егер
мұндай әрекеттер осы адамның қыз-
меттiк өкiлеттiктеріне кiретін болса не
ол лауазымдық жағдайына байланыс-
ты осындай әрекеттерге ықпал жаса-
са, мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауа-
зымдарды атқару немесе белгілі бір
қызметпен айналысу құқығынан өмір
бойына айыра отырып, параның
жиырма еселенгеннен елу еселенген-
ге дейінгі сомасы мөлшерінде айып-
пұл салуға не бес жылға дейінгі мер-

зімге бас бостандығынан айыруға
жазаланады.
Сонымен қатар, пара беру фактісі

бойынша мүлкі тәркіленіп немесе
онсыз, белгілі бір лауазымдарды атқа-
ру немесе белгілі бір қызметпен айна-
лысу құқығынан өмір бойына айыра
отырып, параның жиырма еселенген-
нен отыз еселенгенге дейінгі сомасы
мөлшерінде айыппұл салуға не бес
жылға дейінгі мерзімге бас бостанды-
ғынан айыруға жазаланады.
Парақорлыққа делдал болу мәсе-

лесі бойынша Қазақстан Республика-
сының Қылмыстық кодексінің 368
бабымен мүлкі тәркіленіп немесе
онсыз, белгілі бір лауазымдарды
атқару немесе белгілі бір қызметпен
айналысу құқығынан өмір бойына
айыра отырып, параның он еселенген-
нен жиырма еселенгенге дейінгі
сомасы мөлшерінде айыппұл салуға
не үш жылға дейінгі мерзімге бас
бостандығынан айыруға жазаланады.
Сыбайлас жемқорлық мәселесі

еліміздің әлеуметтік-экономикалық
дамуын, нарықтық экономиканың
толыққанды қалыптасуын, инвести-
циялар таратуды тежеп, демократия-
лық мемлекеттің саяси және қоғамдық
институттарына кері әсер  етіп, мемле-
кеттік биліктің беделіне нұқсан келті-
реді.
Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа

қарсы іс-қимылды жоғарыда аталған
заң талаптарына қалдыра бермей, әр
азамат сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимылды өзінің міндетім деп білген
кезде ғана, жемқорлық фактілері
жойылары анық.

Ж.МАЙЖАНОВ,
Ойыл аудандық сотының

аға сот приставы.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ -
ӘРБІР АЗАМАТТЫҢ МІНДЕТІ
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Ойылдан телефон соғылды.
– Аға, әкеміз тірі болса, биыл жүзге

толар еді. Қолдан не келеді, естелік
жинақ шығарсақ деп едік. Қазіреске
алатын қатарлары жоқ, тіпті жазатын
өкшелестері де сиреп қалды. Естелік
жазып бере аласыз ба? – деді ойыл-
дық ақсақал Шыңғыс Тәңкиевтің ұлы
Дарын.
Ойланып қалдым. Рухани азық

алудан гөрі, көр-жерді тізбелеген,
қайран еңбек пен қағаздың “обалын-
дай” әсіре патриотизм жайлап бара
жатқан заманда, ұсынысты қалай
қабылдаған жөн. Алайда, баланың
әкеге деген сағынышын,  перзенттік
парызындай көрінген жүрек лүпілін
түсінуге болады. Жалпы, ұрпақтардың
алтын желісіндей осы рухани сұра-
нысқа адамзат о бастан ерекше
жауапкершілікпен қараған ғой. Тіпті,
керек десеңіз шежіре қалдыру ата-
бабамыздың ең қастерлі міндеті
саналғаны, хандардың қасына шежіре
жазатын оқымыстылар ұстағаны
белгілі. Әбілғазы баһадұр “Түрік
шежіресі” атты еңбегінде қасында
зерделі оқымыстылар болмағандық-
тан, ата-баба шежіресін өзі жазып
қалдырды. Әулет бесігінің әлдиін еске
түсірудің осындай тарихи тағылымы
бар емес пе?! Кейінгі ұрпақтың
перзенттік парызындай  қабылдаған
өтініші мені осындай ойға жетеледі.
Шықаң кім? Аспандап сөйлеп, әсіре

дертке шалдықпай, ауылдың қара-
пайым адамының тағылымдық бейне,
әрекетін еске түсіре аламын ба?
Сонымен ...
Қалам ұстаған соң, туған жердің

тарихын қызықтап, жинақтаған азды-
көпті жәдігерлерім бар-ды. Соның
ішінде, Шықаңның белгілі ғалым,
Қазақ Ұлттық Ғылым академиясының
мүше-корреспонденті, қазақ медици-
насын екі дүркін басқарған, Дүниежү-
зілік Денсаулық сақтау ұйымының
ғылыми сарапшысы ретінде адамзат-
тық тәни саулықтың тілім-тілшелерін
әлемдік мінбеден талдай алған
жерлесіміз Ишанбай Қарағұловтың
өтінішімен жазған қырық үш беттік
шежіресі, мен үшін өз алдына бөлек
құнды дүние. Несімен құнды? Бірінші-
ден, онда өлке тарихын шола елесте-
те алатындай мол деректер келтірі-
леді, қаптаған естеліктерде кездесетін
ауруға, яғни өз әулетін ғана дәріптей
көрсетуге ұмтылудың ізі де жоқ. Негізі,
арғы жағын білмеймін, беріде Шыңғыс
ағаның әкесі Жұмырқожа өңірге
белгілі, шешен, дәулетті адам болған.
Маңғыстаулық өлке танушы, Махам-
бет атындағы сыйлықтың иегері
Әбілқайыр Спановтың архив жазбала-
рына сүйеніп жазған еңбегінде
Закария Тұрниязовтың есімі жиі ата-
лады. Закария мыңғыртып мал өсірген
дәулетті тұқымнан, отты тілді, ақын-
дығы өңірге белгілі адам. Саяси көз-
қарасы үшін Тобанияз тобымен бірге
тұтқындалып, алаштың белгілі тұлға-
ларының бірі, полковник Оспан
Көбеевпен бірге Ойыл түрмесінде бір
камерада жатқан. О.Көбеев 1899
жылы Мәскеудің Александров әскери
училищесін далалық артиллерия
мамандығы бойынша бітіріп шыққан,
белгілі Порт-Артур шайқасында ерлі-
гімен көзге түсіп, офицерлік Георгиев
крестімен марапатталған, 1920 жылғы
1 қыркүйекте Бакуде өткен Шығыс
халықтарының бірінші съезіне РСФСР

Ұлт істері жөніндегі Халық комисса-
рының екінші орынбасары Тұрар
Рысқұловпен бірге қатысып, съездің
төралқа мүшелігіне сайланған қазақ.
О.Көбеевтің өтінуімен маңғыстаулық
Ақтан жыраудың “Қаражан” әні мен
Қаржау Тұрсынның туған жерінің
сағыныш сазындай “Көк Қайнар” әнін
Ойыл түрмесінде шырқаған Закария
Құсмұрынның бір бөлігін қоныс етсе,
Жұмырқожа оның екінші бөлігін қоныс
еткен. Соған қарағанда Шыңғыс
ағаның әкесі барлықтан, байлықтан
да кенде болмаса керек. Сонымен
бірге, құр байлық қуып кетпей, ел
ішіндегі талас-тартыстың билігіне де
араласқан белгілі адам болған. 1971
жылы Бабатайда тұратын жергілікті
жырау, кезінде ұжымдық шаруашы-
лықтарды басқарған Қайыр Тоқтаров
ағадан Тұрдалының Қызылы туралы
сұрағанымда, ол академик Ахмет
Жұбановтың қаламына іліккен сазгер-
дің қилы тағдырын айта келіп, он
сегізінші жылы алаш көсемдерінің бірі
Жаһанша Дос-Мұхамедұлы Кенжалы-
да Қызылдың ісіне байланысты
төтенше съезд өткізген кезде қасында
Жұмырқожаның да болғанын еске
алған-ды. Демек,  Шыңғыс ағаның
әкесі байлығымен бірге ел арасында
сөзі өтетін, Алаш идеясына жақтас
сыйлы адамдардың бірі болса керек.
Бірақ, Шыңғыс аға қаптаған естелік-
тердегі өз әулетін дәріптеуден әріге
бара алмайтын дертке шалдықпаған,
аталған естелікте жоғарыдағы дерек-
тер айтылмайды, елдік мінезбен негі-
зінен өлке тарихын барынша жан-
жақты, мол сипаттауға тырысқан.
Әрине, шежіре оқулық емес,  бірақ ол
туған, өскен ортаңның кешегісін,
бейнелеп болса да, көз алдыңа
келтіре алуымен құнды.
Энциклопедиялық білімі бар

Ишанбай ағаның өтінуімен жазылған
осы шежіре қазір республикалық
мұражайда, И.Қарағұловтың жеке
қорында сақтаулы.
Елдің ауызша тарихын жинастырып

жүру зиялы қауымның арасында кең
тараған, М.Әуезов, С.Мұқанов,
Қ.Сәтбаев, Ә.Марғұлан, күні кешегі
А.Сейдімбек сияқты тұлғалар салып
кеткен тағылымды дәстүр. Осы дәс-
түрді туған өлкемізге орай жалғас-
тырған  Ишанбай ағаға  және сол
өтінішті аяқсыз қалдырмай хал-
қадірінше қағазға түсірген Шыңғыс
ағаға кейінгі ұрпақ атынан алғыс
білдіру парыз.
Өтініштің Шыңғыс ағаға түсуі тегін

емес-ті. Шыңғыс ағаны алпысыншы
жылдары көрдім. Орта бойлы, шымыр
денелі кісі болатын. Көп сөйлемесе
де, әңгімеге тыңдаушысын ұйыта
білетін адам еді. Сірә бұл, айнала-
сына, оқиғалар мен әрекеттерге
сергек қарап, ортаның шырмауықтай
шырматылып жатқан рухани тамыр-
ларын дұрыс танып, әке дәстүрін
жалғастыра білу қасиетінен де болса
керек. Өткен ғасырдың бас кезіндегі
алаш қозғалысының алауында жергі-
лікті ахуалға белсенді араласқан әкесі
Жұмырқожа сияқты, Шыңғыс ағаның
да жалынды жастық шағы соғыс
ауыртпалығымен күйзелген ауылдас-
тарының ауыр тіршілігімен тұспа-тұс
келді. “Күркіреп күндей, өтті ғой соғыс”
деп Қасым ақын айтпақшы, жауыннан
кейін әлсіреген тамырына нәр жүгірген
даладай, бейбіт өмірге әжімді күлкімен

қинала ұмсынған ауыл адамдарына
бүгілген белді, езілген рухты көтеруге
құлшындыра алатын сергек толқын
ауадай қажет еді. Ондай толқын Ойыл
даласында да бар-ды. Шыңғыс
Тәңкиев, міне, сол толқынның нақ
ортасында болды. Соғыс зардабына
байланысты Ақтөбедегі мұғалімдер
дайындайтын институт жабылды да,
филология факультетінің екінші курс
студенті Шыңғыс аға елге оралды.
Бірден ұстаздық қызметке араласты.
Бірақ, уақыт талабы оны одан да
маңызды, одан да тауқыметті салаға
жетелеп әкетті. Бұл кезде ауданда
атақты тарышы Шығанақ Берсе-
ұлының ғаламдық жаңалығының
өртеңге шыққан өскіндей бас көтеріп,
тарышылар қозғалысы белең ала
бастаған-ды. Сонымен бірге дәстүрлі
сала – мал шаруашылығы тың серпі-
ліске зәру болатын. Ал, мұндай сер-
піліске аға ұрпақтың тәжірибесіне
сүйенген жас толқынның жігерлі
көмегі ауадай қажет еді. Дәл осындай
күндерде аудан жастарын басқару
жауапкершілігі әлі жоғары білім алып
үлгермеген, ұстаздық жолға енді ғана
түскен Шыңғыс Тәңкиевке жүктелді.
Сол кезеңде халқы жиырма мыңның
төңірегіндегі шағын ауданда екі жүз
сексендей жас шопан жұмыс істеді.
Бұл республика деңгейіндегі ауқымды
көрсеткіштердің бірі болды. Жастар-
дың басын қосқан ұйым ауданның
болашағын құратын өрім жастарының
рухани өсіп, дамуының да жолдарын
іздестірді. Соғыстан кейінгі ауыртпа-
лықпен арпалыса жүріп, олардың әрі
қарай оқып, жетілуіне күш салды.
Аудандық комсомол комитетінің бас-
тамасымен қабілетті жастарға респуб-
ликаның, одақтың жоғары оқу орында-
рына тегін жолдама беріле бастады.
Міне, осындай жолдамамен Мәскеудің
автомобиль көлігі институтын бітірген
Әскер Қоңқашев республиканың
Автомобиль министрлігінде, Мәскеу-
дің қорғасын балқыту институтын
бітірген Сәуле Әлжанова Қазақ КСР
Жоспарлау комитетінде жауапты
қызметтер атқарды. Ауданда ұзақ
жыл мал дәрігерлік станцияны басқар-
ған Сыдық Максимов  те аудандық
комсомол комитетінің жолдамасымен
Алматы мал дәрігерлік институтын
тамамдады. Сонымен бірге, сол кезде
үздік оқитын оқушыларға комсомол-
дық стипендия тағайындалды. Сон-
дай стипендияны Сәуле Әлжанова
мен кейін аудандық комсомол
комитетін басқарған, аудандық кеңес
атқару комитеті төрағасының орын-
басары болған Зейнолла Сағиев алып
тұрды. “Аштықта жеген құйқаның дәмі
ауыздан кетпейді” дегендей, қазіргі
жағдайда елеусіз көрінгенмен, мұндай
деректердің астарында қиын күндер
күресінің шоқ астындағы қызуы
жатыр. Және ол кейінгі осындай қозға-
лыстың алғашқы қарылғаштары
екенінің өзі неге тұрады. Менде бар
архив деректері бойынша, ауданда
осындай жолдамамен жоғары оқу
орындарынан 1973 жылы 31, 1974
жылы 15, 1975 жылы 16, 1976 жылы
16, 1977 жылы 21, 1978 жылы 39 адам
жоғары білім алды.
Жалпы өткенімізге ой жіберіп,

санамызға самал жүгіртсек, Өмір,
Күрес деген ұғымдардың қырық
қатпар құпиясы қатар жүреді. Қазір
көне тарихты тереңдей қазып, көмбені

аршуға білек сыбанып кіріскен қоз-
ғалыстың екпіні күшейіп келе жатқаны
қуантады. Әрине, кім қалай қопарады,
қай шындық қалай аршылады, ол
мүлдем басқа әңгіме. Бірақ тарих
тағылымына шөлдеп отырғанымыз
әбден анық. Осындайда, кейін қате-
лесіп кетпеуіміз үшін өлке тарихын да
бетіне шаң түсіп үлгермеген, көзі
қарақты оқырманның зердесінде
сүзгіден өте алатындай уақытта
таңбалап қалдырудың мәні айрықша-
ау деген ой мазалайды. Ол көлге
тамған тамшыдай болса да, жырты-
ғымызды бүтіндей беруге себі тиер
еді. Және, естелік қалдырушы Шың-
ғыс аға сияқты бүкіл өмірін саналы да
сапалы еңбектің қақ ортасында
өткізген адам болса?!
Шықаң еске алғанда еңсені бір

көтеріп тастайтын, адами болмысы-
мен ауданға сыйлы азаматтардың бірі
еді ғой. Нағыз алаулы күндерін
ауданымыздың қиын кездегі талайлы
тағдырына арнаған жас толқынды
басқарып, аудан өміріне қатысты игі
істерге бастамашы ғана болған жоқ,
шашыраған шаруашылықтардың
басын қосып, ірілендіру тауқыметін
көтеріскен өнегелі топтың да қақ
ортасында жүрді. Өмір сұранысынан
туындаған, «отызмыңдықтар» деген
атпен тарих парақтарына жазылған
қозғалыстың Ойыл өңіріндегі ұйым-
дастырушылары Зейнолла Сағиевті,
Ідіріс Суқашевты, Сары Дүйімбаевты,
Сабыр Базаровты, Жайылхан Мерға-
лиевты, Ғани Есниязовты, Смағұл
Ташимовты бүгінгі ұрпақ туған жер
тарихының өнеге тұтар кейіпкері
ретінде танығаны жөн. Солардың
қатарында Шыңғыс ағаның да қиын-
дыдан құрақ көрпе тіккендей, аннан-
мұннан құрастырып көтерген шаруа-
шылығы кәдімгі ұжымшарға, кейін
өңірге белгілі ірі шаруашылыққа
айналды. Оған дала академигі
Шығанақ Берсеұлының есімі берілді.
Өрісте мал, егістікте қараң-құраң

техника бірте-бірте көбейіп, енді соны
пайдалану үшін кадр тапшылығы
сезіле бастағанда, Шыңғыс аға енді,
қайбір жетіскен кез, осы саланың
жыртығын жамап, тесігін бітеуге
тартылды. Аудандағы кәсіптік-техни-
калық училищенің директоры болып
тағайындалды. Қазір ауданның орта
буын кадрларын дайындайтын, мате-
риалдық-техникалық базасы нығайғ-
ан, оқу-әдістемелік тәжірибесі аудан
емес, облыс көлеміндегіүлгілі оқу
орындарының біріне айналған лицей-
дің өмірбаяңдық жазбаларында
Ш.Тәңкиевтің есімі де лайықты
құрметпен аталады. Перзент үшін бұл
жеке әулеттің ғана емес, аудандағы
жас ұрпақтың ұлағат етуіне татырлық
мерейлі мақтаныш.
Қазір ел, әулет тарихын сүйсінетін-

дей етіп тарқата алатын көненің
көздері азайып барады. Шықаң көкірек
көзі ашық, пайым-парасаты сүйсін-
діретін адамдардың бірі еді. Әкең
жайлы естелік жаздыртып, жәдігерлік
дүние қалдыруға деген талабыңа ақ
жол тілеймін, Дарын!

Сырым БАҚТЫГЕРЕЙҰЛЫ,
Нұр-Сұлтан қаласы.

БИЫЛ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛҒАНЫНА 100 ЖЫЛ ТОЛҒАЛЫ ОТЫР. ӘРИНЕ, ҰЛАН-
АСЫР ТОЙ ЖАСАУҒА КАРАНТИНДІК КЕДЕРГІЛЕР КӨП. ДЕГЕНМЕН, «ТАРИХТЫ
ТҰЛҒАЛАР ЖАСАЙДЫ» - ДЕГЕН ҚАҒИДАҒА СҮЙЕНСЕК, ОЙЫЛ ӨҢІРІ ҮШІН ШЫҢҒЫС
ТӘҢКИЕВТІҢ ЕСІМІ ТАРИХЫМЕН ТЫҒЫЗ БАЙЛАНЫСТЫ. ӨЙТКЕНІ, ТАРИХИ ДЕРЕКТЕР
МЕН ӘҢГІМЕЛЕРДІҢ БҮГІНГЕ ЖЕТУІНЕ СЕПТІГІ ТИГЕН ТҰЛҒАНЫҢ БІРІ – ШЫҚАҢ
ЕДІ...

Жат ағым – топтар мен қозғалыс-
тардың көрінісі. Белгілі бір негізгі діни
бағыттарға қарағанда олар өздерінің
тура жолда екеніне сенімді. Жат ағым-
дар үшін оның идеялогиялық принцип-
тері, құндылықтары, ұстанымдары
және өз рөлінің ерекшелігі туралы
пікірі жоғары тұрады. Ұйымдардың
топтағы өз мүшелеріне манипуляция
жасауда және өз мүдделерін жүзеге
асыруда оларға әдіс- тәсілдерді шек-
сіз қолданады. Топта өз мүшелерінің
жүріс-тұрысын, ойларын және эмоция-
ларын елеулі деңгейде қадағалап
отырады. Бұл ұйым жаңадан келген
адамды кез-келген бұйрықтарын
орындайтындай деңгейге жеткізеді
және діни ағымдардың өз әрекеттерін-
дегі келеңсіз істерге бағыттайды.
Қауым мүшелеріне өздерінен бөлек
жүрген адамдармен қарым-қатынас
жасауға тыйым салынады.
Көшеде, мешіттерде қарапайым

адамдарды өздеріне тартып, оларға
ақысыз түрде сабақ оқыту курстарын
ұйымдастырып сенімге кіреді. «Қайы-
рымдылық акциясы» деп өз мүшеле-
рінен ақша жинап алады. Деструктивті
топ тұлғаға, отбасына, қоғамға мемле-
кетке зиянын келтіреді және адам
санасын улайды. Діни ағымдарға тән
ерекшеліктер – құпиялылық.
Құпиялылық – түпкі мақсаттары мен

іс-әрекеттерінің салдарын жасыру,
ішкі өз мүшелеріне және сыртқа
арналған екі мақсаттағы ережелерінің
болуы, діни ағым мүшелерінің басқа
ақпараттарды алуына мүмкіндік бер-
мей, барынша шектеп ұстауы. Дәс-
түрлі діндердің қасиетті кітаптарының
мәтінін өз сенімдеріне сәйкес бұрма-
лап түсіндіріп, жаңылыстыру.
Ықпал ету әдістерін 2 түрлі бөліп

қарауға болады: Адамды оның сана-
лы түрдегі келісімінсіз «негізгі шын-
дықтан» «жасанды шындыққа» ауыс-
тыру. «Негізгі шындықты» топ жарғы-
сының негізінде жасалған «шындық-
пен» алмастыру. Деструктивті діни
ағым ерекшелігі «харизматикалық»
лидерлікке ұмтылуы (бұл жерде
«харизма» – жоғарыдан берілген
шабыт, яғни құдайлық немесе ерекше
ақылды жариялау және мінсіз келісу
мен жоғары билікке мойынсынуды
талап етуі). Жасырын, кенеттен пайда
болатын бұл әсер етудің жүйелік және
ұйымдастыру құрылымы жоқ, жабық
әсер ету жүйесі жоқ манипуляция. Ол
сыртқы критикамен және кері байла-
ныспен ұштасып, позитивті мақсат-
тарға негізделген.
Топтық менталитетті құру үшін

сананы қадағалау техникаларын
қолдануда жалған түсініктер қалып-
тасқаннан кейін топтың идеялары
жеке тұлға идеяларынан жоғары
қойылады. Адам сол идеяларды жүзе-
ге асырып, өз ісін жақсы деп түсіне
бастайды. Топқа қабылданған адам
үнемі осы топқа жаңа адамдарды тар-
туы міндет болып саналады. Сонымен
қатар, олардың ерекшеліктері осы топ
элитасының саяси және қаржылық
қызығушылығы, мемлекеттік билік
органдарына енуге ұмтылуы «Негізгі
ұғымдар» сөздігінің болуы, тек қана
топ мүшелеріне ғана түсінікті сөздіктің
болуы. Топ лидерлері кім тілді қадаға-
ласа, сол адамды да қадағалай ала-
тынын жақсы түсінеді. Сол себепті
қатаң қадағаланатын жүйенің болуын
назарда ұстайды. Жаңадан келген
адам үнемі екі тәжірибелі топ мүшеле-
рінің қадағалауында болады, олар өз
жағынан бұл адаммен бар күшін
салып қарым-қатынас құруға ұмтылу-
ға міндетті. Топтық қысым және
«махаббатпен атқылау» арқылы, дәл
осы адамды барлығы күтіп отырғанын
сездіру, яғни оның топ үшін ерекше
маңызды адам екендігі туралы түсінік-
ті қалыптастыру. Ал егер адамда сон-
дай түсінік қалыптасса, ол топқа кел-
генде өзін жанына жайлы, комфортты
сезінеді және келе бергісі келеді.
Жаңадан келген адам бір сәтке де
бақылаудан шықпайды.
Осыдан кейін топ мүшелері шы-

найы өмір мен топтың беретін ақпара-

тын салыстыруға мүмкүндік бермеуді
қамтамассыз етеді. Ойды сараптауды
тоқтататып, жаңадан келген адамды
қайталанбалы әрекеттерге жаттық-
тыра бастайды. Осы жаттығуларды
үнемі пайдаланғаннан адамда жоғары
сенгіштік қалпы пайда болады. Қорқы-
нышта ұстап, кінә тағу арқылы адам-
ның әлсіз және сезімтал жақтарын
тауып, соған әсер ету үшін олар жақын
қатынас құрып, құпияларын анықтау-
ды да іске асыра бастайды.Топқа
келген адамның ұйқысын қадағалап,
жаттығулар мен жоспарды сылтау
етіп, адамға тыным бермеуде ойлаған
ісін жүзеге асыру оң нәтиже береді.
Азықтануын қадағалап, денсаулық-

ты жақсартуға арналған немесе
«Рухани өсуді жақсартады» деген
желеумен арнайы әдебиеттер оқытуы,
сенсорлық салмақ салу (ерекше
сезімталдық) жаңа ережелерді қабыл-
датқан соң, тұлға бойындағы құнды-
лықтар жүйесі толығымен өзгереді де,
аз уақытта көлемді ақпаратты қабыл-
дағаннан, оны саралауға мүмкіндігі
болмай, адам топтың ережелерін
автоматты түрде орындай бастайды.
Сананы қадағалау негізі төрт салада
жүзеге асады. Іс-әрекетін қадағалап,
болып жатқан құбылыстарды сынай
ойлауға уақыт болмасын деп адамның
өмірін толық қадағалауға бағытталған
міндеттер мен тыйым салулар жүйесі-
не үйретеді. Адам топтың таңертен-
нен кешке дейін апта бойы топқа
қатысты жұмыстарды орындаумен
болатыны, адамды бір жақты өз-өзін
ұстауға мәжбүрлегенде, адамның миы
осы әрекеттерді ақтау амалдарын
іздей бастайды. Эмоцияларды қадаға-
лауда әсіресе тұлғаның бей санасына
әсер ету, оқшаулануға мүмкіндік
бермеу арқылы, эмоциясын қадаға-
лау жүзеге асырылады. Бұл әсіресе
тұлғаның бей санасына әсер ету.
Ақпаратты қадағалау, сыртқы әсер-
лерден шектеу, БАҚ, түрлі әдебиет-
тер, топтан бөлек қарым-қатынас-
тарға тыйым салынады. Бүкіл әлем
қара әрі ақ түрде түсіндіріледі: Әлемді
жойылу үстінде, тек қана бізге құтқару
жолын табу бұйырған деген жаңсақ
ойлардың шырмауына түседі. Адам-
ның ойды қадағалау арқылы топ
мүшелері және лидер туралы кез-
келген сын мен пікірлерге тыйым
салынады. Сонымен қатар, басқа
діңдерге қатысты негативті қарсы
жаңсақ түсініктер қалыптастырылады.
Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізіп,

зайырлы мемлекет атанғаннан кейін
дін ұстанам деген адамға еркіндік
берілген. Міне, содан бері көптеген
діни бірлестіктер мен ұйымдар құры-
лып, өз жұмысын жүргізе бастады.
Бірақ, елімізге етене еніп, тамырын
жайып алған ұйымдар артынан пиғы-
лы теріс, ағымы жат болып шығып,
бүліктер мен дау-дамайлар тудырып,
ел арасына іріткі салу жағдайлары
толастар емес. Осындай топтардың
торына түсіп қалмас үшін, баланы жас
күнінен дәстүрлі дінмен сауат ашты-
рып, тура жолға бағыттау ата-ананың
міндеті. Әлеуметтік желіде немесе
көшеде діни теріс ағымды ұстанушы-
лармен танысудың ақыры – адасушы-
лыққа апарып соғатыны белгілі.
Қорыта айтқанда, еліміздің ақпа-

раттық кеңістіктегі түрлі ақпаратты
қадағалауды күшейтумен қатар бала-
бақшаларда тұлға ретінде қалыптас-
тыру, мектеп қабырғасында тілімізді,
мәдениетімізді қастерлеуге, жоғарғы
оқу орындарында ұлттық құндылық-
тарымызды тереңдете игеру жолда-
рын қарастыру керек. Тек осы қағи-
даларды бойымызға сіңірген жағдай-
да ғана осындай теріс пиғылды ағым-
дарға және адасушылыққа тосқауыл
қоя аламыз. Халқымыздың ең басты
мақсаты – ынтымақ пен бірлікте бей-
біт өмір кешу екенін естен шығармаған
жөн.

Н.РҮСТЕМ, 
Нұр-Сұлтан қаласы Дін

мәселелерін зерттеу
орталығының психолог маманы.

КӨНЕНІҢ КӨЗІ

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Ойыл аудандық
мәслихатының
аппараты» ММ

Займолдин Сәкен
Ғазизұлы,

аудандық  мәслихат
хатшысы

Шілде – 7,14,21,28 күндері
Тамыз – 4,11,18,25 күндері
Қыркүйек – 1,8,15,22 күндері
Қазан  -  6,13,20,27 күндері
Қараша – 3,10,17,24 күндері
Желтоқсан – 8,15,22  күндері
Уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:00 ға дейін.

Ойыл селосы
Құрманғазин
көшесі № 43

2-13-70

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ ХАТШЫСЫНЫҢ 2021 ЖЫЛДЫҢ
ІII, IV  - ТОҚСАНДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

ЖАТ ИДЕАЛОГИЯНЫ НАСИХАТТАЙТЫН ҚАУІПТІ
АҚПАРАТТАРДЫҢ АДАМ САНАСЫНЫҢ ӨЗГЕРУІНЕ ЫҚПАЛЫ

ЖӘНЕ ОДАН САҚТАНУ ЖОЛДАРЫ

«Ақ бидай» ауыл спорт ойындары-
ның бағдарламасы бойынша 4 спорт
түрі (асық ату, тоғызқұмалақ, қол
күрес, үстел теннисі) бойынша ұйым-
дастырылды. Осы спорт түрлері
бойынша өткен жарысқа 7 команда
қатысты. Төрт спорт түрінен өткен
жарыс қорытындысы бойынша: үстел
теннисінен (ерлер) ІІІ орын Н.Мұқа-
шев (Ойыл), ІІ орын Н.Қайырқұлов
(Ойыл), І орын Н.Ешімов (Ойыл),
үстел теннисінен (әйелдер)  ІІ орын Ә.
Абайқызы (Сарбие), І орын С.Ша-
маева (Ойыл).
Тоғызқұмалақтан (ерлер) ІІІ орын

Н.Арихов (Саралжын), ІІ орын Қ.Берді-
ғалиев (Ойыл), І орын Б.Ақсейіл
(Сарбие).
Тоғызқұмалақтан (әйелдер) ІІІ орын

Б.Ақпанова (Ойыл), ІІ орын  Н.Алпа-

мысқызы (Саралжын), І орын
А.Есекен (Ш.Берсиев).
Асық атудан (ерлер) ІІІ орын

Е.Серікұлы(Көптоғай), ІІ орын
Н.Ешімов(Ойыл), І орын Н.Мұқашев
(Ойыл), асық атудан (әйелдер) І орын
Ә.Абайқызы(Сарбие), ІІ орын
Ж.Бөрібай (Ш.Берсиев), ІІІ орын
С.Бақытжанова (Ш.Берсиев).
Қол күрестен 60 кг ІІІ орын Н.Аленов

(Ойыл), ІІ орын Е.Серікұлы (Көптоғай),
І орын Ж.Аманжолов (Көптоғай). 70 кг
– ІІІ орын Ж.Құлжанов (Ойыл), ІІ орын
Н.Сәрсенғалиев (Көптоғай), І орын
Ұ.Жұмағалиев (Қараой). 80 кг – ІІІ
орын Н.Маратов (Ойыл), ІІ орын
А.Майқанов (Қараой), І орын Қ.Қара-
жан (Саралжын). 90 кг – ІІІ Е.Сағатов
(Ш.Берсиев), ІІ орын А.Елеусинов
(Ойыл), І орын Ә.Мүсіров (Көптоғай),

100 кг ІІІ орын Е.Иманғалиев (Қараой),
ІІ орын Ә.Жұмабаев (Саралжын), І
орын З.Берғалиев (Ойыл) 110 кг ІІІ
орын Қ.Әбілғазин (Саралжын), ІІ орын
Ж.Бисенғалиев (Ш.Берсиев), І орын
Н.Бердалиев (Қараой). 110 кг жоғары
ІІІ орын С.Бөлекбаев (Сарбие), ІІ орын
Е.Мүсіров (Көптоғай), І орын М.Мұқа-
нов (Қайыңды).
Ойыл ауданының құрылғанына 100

жыл мерекесіне орай «Ақ бидай ауыл
спорт ойындарының жеңімпаздары
мен жүлдегелеріне аудан әкімінің
орынбасары Мұратбай Айдарбаев
спорт түрлерінен өткен жарыста әр
споршыларға алқа тағып, грамотамен
марапаттады.

Б.МҰХАМБЕТҚАЛИ,
аудандық дене шынықтыру

және спорт бөлімінің басшысы.

ЖАТ АҒЫМНЫҢ ЖЕТЕГІНЕ ЕРІП, ОЙЫ МЕН ҰСТАНЫМЫ ӨЗГЕРГЕН АДАМ
ӨЗГЕ АДАМДАРДЫҢ ӨЗІНЕ АЙТҚАН ДӘЙЕКТІ АҚПАРАТЫН ҚАБЫЛДАЙ
АЛМАЙДЫ. ОЛ ӨЗІНІҢ ЖАҢА ТАНЫСТАРЫНЫҢ БАРЛЫҚ ЕРЕЖЕСІНЕ
БАҒЫНЫП, ЖҮРІС-ТҰРЫСЫНА ҮЙРЕНІП, АЙНАЛАСЫНДАҒЫ АДАМДАР-
ДАН ОҚШАУЛАНА БАСТАЙДЫ. САНАСЫНА САНСЫЗ АҚПАРАТТАРДЫ
СІҢДІРІП, ҚАБЫЛДАТУДАН АДАМ ӨМІРЛІК БАҒЫТ-БАҒДАРЫНАН,
ҰСТАНЫМЫНАН АЙЫРЫЛАДЫ.

Алдағы тәуліктерде Қазақ-
станның көптеген өңірінде темпе-
ратуралық фон жоғарылайды деп
күтілуде. Бұл Иран аудандары-
нан жылы және құрғақ ауа
массаларының шығуына бай-
ланысты. Тек республиканың
батысында шілде айының басын-
да найзағай жарқылдап, қысқа
мерзімді жаңбыр жауады, бұл
жылудың аздап әлсіреуіне ықпал
етеді: түнде 17...22-ге дейін,
күндіз 27.....35 градусқа дейін
ысиды. Республиканың солтүсті-
гінде, шығысында және орталы-
ғында ауа температурасы түнде
15...22-ге, күндіз 30-38 градусқа
дейін ыстық. Оңтүстік өңірлерде
әлі де құрғақ және ыстық ауа
райы түнде 20...25, күндіз 35....42
градусқа дейін ыстық болады», -
делінген «Казгидромет» орта-
лығы таратқан хабарламада.

БИЫЛҒЫ «АҚ БИДАЙ»
АУДАННЫҢ 100 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛДЫ

+420C
ыстық келеді

Ойыл 100 жыл


