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– Ең бастысы – аса ауыр науқас-
тардың көбеюін болдырмау, адам
өмірін сақтау. Сондықтан, оның бір
ғана жолы бар. Бұл – жаппай вакцина-
ция, екпе салу. Қалыптасқан ахуал-
дың өте күрделі екенін ашық айту
керек. Пандемия өңір басшылары
үшін нағыз сынақ болды. Бұл сынақты
кем дегенде әкімдердің жартысы, ең
жақсы дегенде, «үшке» тапсырады.
Осындай жағдайда Үкіметтің үйлес-
тірушілік рөлі бірнеше есе арта түседі.
Бұл жерде сырттан тон пішіп отыра-
тындардың пікірі маңызды емес. Үкі-
мет пен тиісті ведомстволардың
үйлестірушілік рөлін күшейту қажет, –
деді Президент.
Мемлекет басшысы вакциналау

деңгейі төмен өңірлерге методикалық
көмек көрсету үшін шұғыл түрде көш-
пелі бригада жасақтауды тапсырды.
Оның пікірінше, екпе салдырғысы кел-
мейтін адамдармен жұмыс барысын-
да саралау әдісін қолданған жөн.

– Бұл топ біркелкі емес. Екпе сал-
дырудан бас тарту себептері әртүрлі.
Мұндай адамдардың ішінде ойланып
жүргендері көп. Барлық әдіс-тәсілді
пайдалану, соның ішінде, әлеуметтік
желілер арқылы олардың көзін жеткізу
керек. Батыстың кейбір дамыған ел-
дері көз жеткізу әдісінен мәжбүрлеу
шараларына көшіп жатыр. Ірі еңбек
ұжымдарының қызметіне байланысты
ерекше жағдайлар болмаса, біз ондай
қадамға бармаймыз. Сондықтан өз
дегенінен қайтпайтын азғана антивак-
серлерге бола, отбасыларын өз
еңбегімен асырап отырған азамат-
тарымыздың денсаулығын қатерге
тіге алмаймыз, – деді Қасым-Жомарт
Тоқаев.
Денсаулық сақтау министрлігіне

Ақпарат және қоғамдық даму минис-
трлігімен бірлесіп, тәуелсіз әлеуметтік

сауалнама жүргізуге тапсырма беріл-
ді.  Антиваксерлер деген кімдер екенін
анық әрі нақты түсіну керек және олар-
дың толық әлеуметтік бейнесін ашу
қажет.

– Негізінен вирус жұқтыру деректері
сауда ойын-сауық орталықтарында,
кафелер мен ресторандарда болаты-
нын ескеру керек. Мұндай жағдайда
сақтану шаралары, соның ішінде
вакцинация маңызды орын алады, –
деді Мемлекет басшысы.
Президент өңірлердегі вакциналар-

дың тапшылығына қатысты мәселені
көтерді. Атап айтқанда Алматыда ек-
пенің бірінші дозасы бойынша вакци-
налаудың бір-ақ күнгі көлемі (6,8 мың
доза) қалған. Осы ретте бірқатар өңір-
де екпе егудің орташа қарқыны
бойынша есептегенде қалған вакцина
Алматыдағыдан ондаған есе көп. Ден-
саулық сақтау министрлігіне өңір-
лермен бірлесіп, вакцинация қарқы-
нына дұрыс болжам жасауға, сондай-
ақ, жарамдылық мерзімін ескере оты-
рып, вакцинаны қайта жіберу жүйесін
жолға қоюға тапсырма берілді.

– Иммунитет қалыптастыру үдерісін
тежеп отырған тағы бір өзекті мәселе
– вакцинацияның жалған паспорт-
тары. Мұндай теріс құбылыстардың
алдын алып, олардың таралуына жол
бермеу маңызды. 16 шілдедегі мәлі-
мет бойынша 65 қылмыстық іс қоз-
ғалған. Яғни, жұмыс басталды. Енді
оны белсенді жалғастыру керек. Бұл
өте ауыр қылмыс. Бұл – ұлттық қауіп-
сіздікке нұқсан келтіретін іс-әрекет.
Вакцинация паспортының қолдан жа-
салуына жол берген тұлғаларға қа-
тысты қатаң жаза қолдануды тапсы-
рамын, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Кеңес барысында вакцина өндірісі

саласындағы көшбасшы елдерден
әкелінетін екпелердің түрлерін кеңей-

ту мәселесі де қарастырылды. Қасым-
Жомарт Тоқаев ресейлік жаңа «Спут-
ник лайт» вакцинасын жеткізу және
оны отандық фармацевтикалық алаң-
дарда шығару мәселесін пысықтауды
тапсырды.

– Отандық QazVac вакцинасын
қыркүйек айында шығару жоспарла-
нып отырғанын ескере отырып, оның
Дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымында тіркелуін тездету қажет.
Бұл – Денсаулық сақтау министрлігі
мен Сыртқы істер министрлігінің
жұмысы. QazVac вакцинасын екіжақ-
ты уағдаластықтар аясында үшінші
елдердің нарығына шығару жұмыс-
тарын ұйымдастыру маңызды. Үкімет-
ке аталған мәселені ерекше бақылау-
ға алуды және бір ай ішіндегі атқарыл-
ған жұмыстардың нәтижесін баяндау-
ды тапсырамын, – деді Президент.
Мемлекет басшысы вакцинация

мәселесінде отандық бизнестің біре-
гей ұстанымы аса маңызды деп
санайды. Ұжымдық иммунитетке қол
жеткізбей, бизнеске қойылған сани-
тарлық шектеулерді алып тастау мүм-
кін емес. Бұл бизнес пен тұтынушылар
үшін көп жағдайда Ashyq цифрлық
шешімнің арқасында мүмкін болып
отыр.

– Соңғы кездері індет жұқтырған-
дардың және олармен байланыста
болған адамдардың, яғни қоғамдық
орындарға барған «қызыл» мен
«сары» түс мәртебесі бар тұлғалар-
дың саны арта түсті. Осы ретте ар-
найы бағдарлама оларды анықтаған-
да, ниеті бұзық адамдар басқа дема-
лыс орындарын іздеуге ұмтылады.
Мұндай жауапсыз тұлғалар айыппұл-
дардан мүлде қорықпайды, тіпті олар-
ға ешкім айыппұл салмайтын сияқты.
Әйтпесе, ЖСН-ді және иммундық мәр-
тебені тіркеу жүйесі бар ғой. Азамат-

тар осындай жауапсыздықтары үшін
жазалануы тиіс. Карантиндік шектеу-
лерді сақтау талаптарын қатаңдатуды
тапсырамын, – деді Қасым-Жомарт
Тоқаев.
Президент былтырғы жазда болған

жағдайдың қайталануына жол беруге
болмайтынын айтты. Ол үшін денсау-
лық сақтау жүйесінің бір қалыпты
жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет.

– Ауруханалардағы төсек-орын-
дарды індетпен ауырғандар үшін қай-
та дайындау ісіне байланысты жос-
парлы операцияларды жасауға алтын
уақытымыз кетіп жатыр. Нәтижесінде
патологияның меңдеуі салдарынан
қайтыс болған науқастардың саны ар-
туда. Бұл емдеу ісінің табысты болу
мүм-кіндігін барынша төмендетіп,
емге көп қаржының жұмсалуына әкеп
соқтырады, – деді Мемлекет басшы-
сы.
Ертең бүкіл мұсылман қауымы үшін

қасиетті Құрбан айт мерекесі бастала-
ды. Осыған орай Қасым-Жомарт
Тоқаев елде күрделі ахуал қалып-
тасып отырғанын атап өтіп, жұрттың
құрбандық шалатын жерлерде жап-
пай жиналуын болдырмау керек
екенін айтты.

– Жағдайды одан бетер ушықтырып
алуымыз мүмкін. Үкімет пен әкімдер
осы мәселені ерекше бақылауда ұс-
тауға тиіс.  Құрбан айтта инфекция-
лық қауіпсіздікті барынша қамтамасыз
ету қажет, – деді Президент.
Мемлекет басшысы бүгінгі көтеріл-

ген мәселенің бәрі Үкіметтің ерекше
бақылауында болуы тиіс екеніне
тоқталды. Сонымен қатар Қазақстан
азаматтарының өз денсаулықтарын,
жақындары мен отбасыларын сақ-
тауы қажеттігіне назар аударды.

– Коронавирус біз үшін ең қымбат
жандарды алып кетіп жатыр. Індетке
қарсы күресте аға буын өкілдері зар-
дап шегуде. Дегенмен, балалардың
да ауырып жатқаны мазалайды. Ата-
аналарынан вирус жұқтырған бір
жастағы сәбилердің қатты ауыраты-
нын елестетудің өзі ауыр. Жақында
ғана бұл мүмкін еместей көрінген,
бірақ қазіргі кезде мыңдаған сәби осы
қауіпті індетті жұқтырған. Өзіңді және
жақындарыңды осы қатерден сақтау-
дың жалғыз жолы – вакцинация, – деді
Қасым-Жомарт Тоқаев.
Сонымен қатар кеңес барысында

Премьер-Министрдің орынбасары
Ералы Тоғжанов, Денсаулық сақтау
министрі Алексей Цой, Нұр-Сұлтан
қаласының әкімі Алтай Көлгінов,
Алматы қаласының әкімі Бақытжан
Сағынтаев, Қарағанды облысының
әкімі Жеңіс Қасымбек, Жамбыл
облысының әкімі Бердібек Сапарбаев,
Алматы облысының әкімі Амандық
Баталов, Шығыс Қазақстан облысы-
ның әкімі Даниал Ахметов, Қызылорда
облысының әкімі Гүлшара Әбдіқалық-
ова, Қостанай облысының әкімі Архи-
мед Мұхамбетов сөз сөйледі.

akorda.kz.

Менің дауыс беру жасына толуым
ауыл әкімін сайлаудан басталды. Өз
таңдауымды жасап, ауылымның
ертеңі үшін дауыс бердім. Кіндік
қаным тамған ауылымның болашағы
біздермен тікелей байланысты.
Осыған соңғы он жылда атқарылған
жұмыстардың куәсімін. Көз алдымда
ауылым жарқырап, жаңарып жатыр.
Ойыл ауданының қақпасы
саналатын Саралжындағы соңғы
жылдарғы игіліктер біздің
мемлекеттің әлеуетінің куәсі. Ендігі
елдің үміті – көгілдір отын. Ол күнде
қашық емес деп ойлаймын. Мен
бүгін өз таңдауымды жасап,
ауылымның болашағына дауыс
берсем, ертеңгі күні оқуымды бітіріп,
ауылымды көркейтуге атсалысамын.

Жайнаш ПҰСЫРМАНОВА,
Саралжын ауылы.

Көптоғайлықтар үшін өткен жексенбі
маңызды күн болды. Өйткені біздің
ауылда таңертемен ауыл әкімін сайлау
науқаны өтті. Дауыс беру орнында
барлық санитарлық талаптардың
сақталуына қатаң мән беріліп,
келушілерге кедергісіз дауыс беру үшін
жағдай жасалған. Ұйымдастырушылар
алдымен сайлаушылардың дене
қызуын өлшеп, барлық қажетті сақтық
шараларын жасап жатыр. Халық өз
таңдауын жасауда. Ауылдың айрандай
ұйып отырған бірлігі мен тыныштығы
үшін әркім өзінің сүйікті үмтікеріне
дауыс береді. Тек сайланатын әкім
елге адал, әділ басшы болып қызмет

етсе деймін. Құдайға шүкір! Біздің ауылдық көштен қалған емес. Әйтсе де
ауылдың тұрмыс-тіршілігі мен шаруаға ыңғайлы адам әкім болуға лайық.
Сондықтан әр сайлаушының таңдауы мен дауыс беруі өте маңызды. Мен
бұған дейін болған сайлаулардан қалған емеспін. «Ел ерге, ер елге сенім
артқан артқан уақытта» өзім қалаған үміткерге үкілі үмірт артып таңдау
жасадым. Елдің азаматтарына абырой берсін. Ауыл көркейіп,
шаруашылығымыз алға баса берсін!

Әлия ОМАРОВА.

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ЕЛІМІЗДЕГІ
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛ ЖӨНІНДЕ КЕҢЕС ӨТКІЗДІ
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ ӨЗ СӨЗІНДЕ СОҢҒЫ КЕЗДЕ ІНДЕТ ЖҰҚТЫРҒАН АДАМДАРДЫҢ САНЫ КҮРТ АРТЫП

КЕТКЕНІН АТАП ӨТТІ. КҮН САЙЫН 5 МЫҢНАН АСТАМ НАУҚАС ТІРКЕЛУДЕ. БІР АПТА БҰРЫН ҮКІМЕТ АХУАЛДЫ
БАҚЫЛАУДА ҰСТАП ОТЫРМЫЗ ДЕП МӘЛІМДЕГЕН БОЛАТЫН. БІРАҚ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙ НАШАРЛАП
КЕТТІ. АУЫР ЖАҒДАЙДАҒЫ НАУҚАСТАРДЫҢ САНЫ КҮН САЙЫН КӨБЕЙІП БАРАДЫ.

ТІЛЕГІ ТОҒЫСҚАН АУЫЛДЫҢ
ТІРЛІГІ БЕКЕМ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев былтыр 1 қыркүйектегі
Жолдауында ауыл әкімдерін тікелей
сайлау туралы бастама көтергені
белгілі.  Осы орайда арнайы заң
жобасы на енгізілген өзгерістерге
сәйкес, 25 шілде күні еліміздің барлық
өңірінде мерзімі аяқталған ауылдық
округтері әкімдерінің орнынан сайлау
өтті.
Мемлекет басшысы Қ-Ж. К.Тоқаев

осы жылдың 24 мамырында Сайлау
туралы Конституциялық заңға
өзгерістер енгізу туралы Жарлыққа қол
қойды, ол заң 4 маусымнан бастап
күшіне енді. Заңға енгізілген негізгі
өзгерістер, аудандық маңызы бар
қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық
округ әкімдерін халықтың дауыс беруі
арқылы тікелей сайлау, саяси
партиялардың тіркелуі үшін шекті
мөлшер 7 пайыздан 5 пайызға

төмендетілді, сондай-ақ сайлау бюллетенінде «барлық кандидатқа
қарсымын» деген жол бар.
Осы жылдың 25 маусымында аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

өзінің қаулысымен Конституциялық өкілеттіктері 8 тамызда аяқталатын
аудандағы Көптоғай және Саралжын ауылдық округтері әкімдерінің сайлауын
25 шілдеге тағайындады. Соған сәйкес аталған ауылдық округтер бойынша
2 сайлау округі құрылып, сайлауды әзірлеу мен өткізу жөніндегі Күнтізбелік
жоспар бекітілді. Осы сайлауды өткізу үшін аудан бойынша  7 мүшесі бар
аудандық аумақтық және 40 мүшесі бар 8 учаскелік сайлау комиссиялары
25 маусымнан бастап жұмысын бастаған еді.
Өткен жексенбі күні екі округтің тұрғындары тікелей дауыс беру арқылы

әкімдерін сайлады. Әрине, үміткерлердің барлығы да өздеріне берілген
мүмкіндікті тең пайдаланды.
Ауыл әкімдерінің алғашқы сайлауынан репортаж жасау үшін біз Саралжын

ауылына жол тарттық. Мал азығын дайындау маусымының қызған шағында
таң алакеуімнен сайлау учаскесіне асыққан ағайынды да түсінеміз. Саяси
науқаннан сырт қалмауға тырысып, ауылының ертеңіне алаңдаған
ақсақалдың бірі - Жақсылық Бисалиев. Қай уақыттан да белсенді ақсақал
бұл жолы да жастарға үлгі көрсетті. Алғашқы лекте дауыс берді. Учаскелік
сайлау комиссиясының төрағасы Уәлихан Төлеуғалиев учаскеге қарасты
Қоңырат ауылына арнайы жәшікпен барып, дауыс беру ұйымдастырылғанын
айтты. Саралжын ауылындағы жаңа клубтағы сайлау учаскесінен ескен әуен
елді елітіп, шектеулерге байланысты бұйығы тірліктегі жұрттың тілегін бір
арнаға тоғыстырды.

Жақсылық БИСАЛИЕВ,
Саралжын ауылы.

АУЫЛЫМНЫҢ ЕРТЕҢІ ҮШІН
ДАУЫС БЕРДІМ

ҚАЗАҚТА «АРДАГЕР АҒА АЛДЫН-
ДА ТҰРСЫН, ӘДЕПТІ ІНІ АРТЫНДА
ТҰРСЫН», - ДЕГЕН КЕРЕМЕТ СӨЗ
БАР. РАСЫНДА БҮГІН КҮНДЕ
ТӘУЕЛСІЗДІК ТАҢЫНДА ТАТУЛЫҚ
ПЕН ТЫНЫШТЫҚТА ӨМІР СҮРІП
ЖАТҚАНЫМЫЗ ОСЫ АРДАГЕР АҒА-
ЛАРЫМЫЗДЫҢ ЕҢБЕГІ ДЕСЕК АР-
ТЫҚ АЙТҚАНДЫҚ ЕМЕС. ӨЙТКЕНІ
ЕЛІМІЗДІҢ ӨСІП-ӨРКЕНДЕУІНЕ ӨЛ-
ШЕУСІЗ ТЕР ТӨККЕН АРДАГЕРЛЕР-
ДІҢ БІР БӨЛЕК. БАР ҒҰМЫРЫН
ЕЛІМІЗДІҢ ЕРТЕҢІ ҮШІН ЕЛГЕ ҚЫЗ-
МЕТ ҚЫЛУҒА АРНАҒАН АРДАГЕР-
ЛЕРДІҢ ҚОҒАМДА ОРНЫ ЕРЕК.
Осы орайда кеше ауданға арнайы

іс-сапармен Ақтөбе облыстық арда-
герлер кеңесі төрағасының орынбаса-
ры Құрания Аймағанбаетов келді.
Алдымен аудандық саз мектебін
аралаған ардагер мейман «Ойылды
өнердің ошағы» деуге әбден лайық
деген баға берді. Әрі қарай, спорт
кешені мен спорт мектебі сынды әлеу-
меттік нысандарды аралаған Құрания
Мағауияұлы «Мейірім үйінің» жұмысы-
мен танысты. Ауданның орталығында
мүмкіндігі шектеулі жандармен етене
қызмет етіп жатқан ұжымға шексіз
алғысын айтып, жұмыстарына сәттілік
тіледі. Одан кейін, «Шұғыла» мәде-
ниет және демалыс орталығында ау-
дан ардагерлерімен және бірқатар са-
ла басшыларымен кездесу өткізді.
Кездесуге арнайы қатысқан аудан

әкімінің орынбасары Мұратбай Айдар-
баев ардагерлерге ойларын ортаға
салып, қандай да бір ұсыныс, сауал-
дар болса еркін жеткізуге шақырды.
Аудандық ардагерлер кеңесінің
төрағасы Аманғос Сәрсенбаев бас-
таған бірқатар ардагерлер ауданда
жасалып жатқан жұмыстарға оң баға-
сын берсе, облыстан келген Құрания
Аймағамбетов ауданның тыныс-тір-

шілігіне ризашылығын білдіріп, жергі-
лікті билік өкілдеріне ыстық ықыласын
жеткізді. Жиында негізгі қозғалған
мәселе қазіргі таңда жасалып жатқан
жұмыстар мен алдағы атқарылатын
міндеттер болды. Сонымен қатар ал-
дағы уақытта өтетін аудандық арда-
герлер кеңесінің конференциясы
жөнінде әңгіме өрбіді. Сондай-ақ ұзақ
жылдар елге қызмет қылған ардагер-

лерге түрлі төс белгілер тағу жөнінде
ой талқыға түсті. Бұл атақ-мансапты
таразыға салып, талас қылу деген сөз
емес. Ұрпақ үшін, ұлт үшін адамгер-
шілік пен абыройлы қызметті парызым
деп ұстанып, кемел келешекке сара
жолған қарт ұл-қыздарымыз қандай
құрметке де лайық.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

АЛДАҒЫ МІНДЕТТЕРДІ
АРДАГЕРЛЕР БАҚЫЛАЙДЫ...

Сайлау 2021

МЕНІҢ ТАҢДАУЫМ
АУЫЛДЫҢ БІРЛІГІ



2 28 шілде 2021 жыл

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы
Конституциялық заңы 14-бабының 9) тармақшасына, 45-бабына, 113-11-
бабының 1-тармағына сәйкес, 2021 жылғы «25» шілдеде болған әкім
сайлауының Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Саралжын ауылдық округінің
қорытындылары туралы сайлау комиссиясы хаттамасының негізінде Ойыл
аудандық аумақтық сайлау комиссиясы ШЕШТІ:
1. Тажигалиев Марат Тлепбергенович, 1963 жылы дүниеге келген, Ойыл

аудандық  білім,  денешынықтыру  және  спорт бөліміне қарасты «Ә.Дербісалин
атындағы Саралжын  орта мектебі» ММ директоры болып қызмет атқарады,
Саралжын ауылдық округінің Кемер ауылының тұрғыны  Саралжын ауылдық
округінің әкімі болып тіркелсін.

2. Сайланған әкімді тіркеу туралы хабар жергілікті бұқаралық ақпарат
құралдарында  жариялансын.

3. Тиісті куәлік берілсін.
Сайлау комиссиясының төрағасы                          Б.Т.Бисекенов
Сайлау комиссиясының хатшысы                           Б.Бақтыгереев
2021 жылғы  26   шілде

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан
Республикасы Конституциялық заңы 14-бабының 9) тармақшасына, 45-
бабына, 113-11-бабының 1-тармағына сәйкес, 2021 жылғы «25» шілдеде
болған әкім сайлауының Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Көптоғай ауылдық
округінің қорытындылары туралы сайлау комиссиясы хаттамасының
негізінде Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы ШЕШТІ:
1. Асылбаев Ерлан Базарбаевич, 1975 жылы дүниеге келген, Көптоғай

ауылдық  округінің әкімі болып қызмет атқарады,  Көптоғай ауылдық
округінің Көптоғай ауылының  тұрғыны Көптоғай   ауылдық округінің  әкімі
болып тіркелсін.

2. Сайланған әкімді тіркеу туралы хабар жергілікті бұқаралық ақпарат
құралдарында жариялансын.

3. Тиісті куәлік берілсін.
Сайлау комиссиясының төрағасы                       Б.Т.Бисекенов
Сайлау комиссиясының хатшысы                        Б.Бақтыгереев
2021 жылғы  26   шілде

Өмірбаяны
Асылбаев Ерлан Базарбайұлы 1975 жылы

Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Көптоғай
ауылында дүниеге келді. 1992 жылы Құрман орта
мектебін аяқтап 1994-1999 жылдары  Қ.Жұбанов
атындағы Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық
университетінің тарих пәні мұғалімі мамандығын
бітірген.

 2009-2013 жылдары Қарасу негізгі мектебінің
директоры қызметін атқарған.

 2013-2015 жылдары Құрман орта мектебінің
директоры қызметін атқарған.

 2015-2017 жылдары Амангелді орта мектебінің
директоры қызметін атқарған.

 2017 жылдан қазіргі уақытқа дейін  Көптоғай
ауылдық  округінің әкімі болып жұмыс жасауда.

Тажигалиев Марат Тлепбергенович 1963
жылы Жетікөл ауылдық кеңесі, Жекенді
ауылында дүниеге келді. 1970-1980 жылдары
Саралжын орта мектебінде орта білім алды.
1980-1982 жылдары Ақтөбе қаласында ГПТУ-
7 оқу орнында көлік жөндеу шебері мамандығын
алды. 1982-1984 жылдары Кеңес Армиясы
қатарында болды.
1984-1986 жылдары Ойыл аудандық

мамандандырылған шаруашылық бірлестігінде
жұмысшы болып еңбек жолын бастады.
1986-1996 жылдар аралығында Саралжын

орта мектебінде еңбек пәнінің нұсқаушысы,
1996-2002 жылдары осы мектепте әскери

жетекші және география пәні мұғалімі болып қызмет жасады.
2002-2005 жылдары Тайсойған негізгі мектебі директоры лауазымдық

қызметіне бекітілді.
2005-2006 жылдары Саралжын ауылдық округі аппаратында бас маман,

2006-2009 жылдары Саралжын ауылдық округі әкімі болып қызметін
атқарды. 2009 жылы Ойыл аудандық білім бөлімі басшысы қызметіне
тағайындалды.   2010-2017 жылдары Саралжын ауылдық әкімі, 2017-2019
жылдары Саралжын ауылдық әкімі аппаратында бас маман қызметінде
болды.

2019 жылдың ақпан айынан бастап Ә.Дербісәлин атындағы Саралжын
орта мектебінің директоры болып қызмет атқарып келеді.

Өмірбаяны

2021 жылдың 27 шілдесі № 320
Өкілеттілігі басталуына байланысты Саралжын ауылдық округі
әкімі лауазымына тағайындау туралы
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан

Республикасы Заңы 30-бабы 1-тармағына, Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы Заңы  36-бабының 4-тармағына сәйкес:
Тажигалиев Марат Тлепбергенович 2021 жылдың 27 шілдесінен бастап

2025 жылдың 27 шілдесіне дейін Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Саралжын
ауылдық округі әкімі лауазымына тағайындалсын және қаржы
құжаттарына бірінші тұлға ретінде қол қою және әкімге берілген құзырет
шегінде өкім, шешімдер шығару құқығы берілсін.
Негіздеме: Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2021

жылғы 26 шілдедегі  сайланған ауылдық округтер әкімдерін тіркеу туралы
шешімі және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті
бойынша департаментінің 2021 жылғы 16 шілдедегі № 2/3-6380 хаты.
Ойыл ауданының әкімі А. Қазыбаев

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ОЙЫЛ АУДАНЫ
КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ САЙЛАНҒАН
ӘКІМІН ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ
АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ

ШЕШІМІ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ОЙЫЛ АУДАНЫ
САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ САЙЛАНҒАН

ӘКІМІН ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ
АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ

ШЕШІМІ

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ ӨКІМІ

- Армысыз аға!
Биылдан бастап ауылдық округ

әкімдерін тікелей халық сайлайды.
Осындай саяси науқанның әр сәтін
бақылап отырған сіздің ойыңызша
бұл жолғы ауыл әкімдері сайлауының
ерекшелігі қандай?

- Әлбетте, ауыл әкімі креслода
отыратын адам емес. Ол бүкіл халық-
тың мәселесін жүгіріп жүріп шешетін
өте жауапты, жанашыр азамат болу

керек. Сондықтан болар, ауыл әкім-
дерін халықтың сайлау науқаны Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың бастамасымен тұңғыш рет
жүзеге асқалы отыр. Мемлекет бас-
шысы Қазақстан халқының 40 пайыз-
дан астамы ауылда тұратынына тоқ-
талып, бұл саяси шара, ең алдымен,
ауыл тұрғындарының мүддесі үшін
жасалып жатқанын атап өткені көпке
мәлім. Демек, ауыл әкімдері сайлауы-

ның басты ерекшелігі халық мүдде-
сіне арналған. Жергілікті тұрғындар
әкім болуға лайық деген жанға таңдау
жасайды.

- Еліміз коронавирус пандемия-
сының беті қайтар емес. Әйтсе де
мұндай саяси науқан өз кезегінде тоқ-
таған емес. Сайлау тәртібі мен
санитарлық талаптар жайында
айтып берсеңіз!

- Сайлау өз кезегінде сәтті өтіп
жатыр. Сайлаушылар тарапынан еш-
қандай жалбы жоқ. Санитарлық
талаптар сақталған. Әр сайлаушы бет
пердемен келіп, дауыс беруде. Бұл
саяси науқан қандай маңызды болса,
адам денсаулығы одан да маңызды.
Сондықтан санитарлық талаптарға

немқұрайлы қарап жатқан жоқпыз.
- Сайлаушылардың серпілісі

қандай?
- Ауыл әкімінің сайлауына дауыс

беруге келген сайлаушылар өте
белсенді көрінді. Дауыс беру уақыты
таңертең 7-де басталды. Дауыс
беруге таңертемен ағылған ауыл
тұрғындары 6:30-дан бастап келіп
тұрды. №401 Көптоғай сайлау учаске-
сінде 545 сайлаушы болса, соның
көбісі түс әлетіне дейін дауыс беріп
үлгерді. Халықтың көңіл күйі көтеріңкі.
Әркім өз таңдауына дауыс берді.
Сұхбатыңызға рақмет!

Сұхбаттасқан:
Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

ОЙЫЛ ЖҰРТШЫЛЫҒЫНА БЕЛГІЛІ ҮШ КҮН БҰРЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГ
ӘКІМДЕРІНІҢ САЙЛАУЫ АУДАНЫМЫЗДЫҢ ҚОС БІРДЕЙ АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІНДЕ ӨТТІ. БҰЛ ЖОЛЫ АУЫЛ ӘКІМДЕРІ ХАЛЫҚТЫҢ ТАҢДАУЫМЕН
САЙЛАНАДЫ. СОНДЫҚТАН БІЗДЕ САЯСАТ САХНАСЫНДА АЛҒАШҚЫ
СӘТТІҢ ЖАЙ-КҮЙІН БІЛУ ҮШІН №401 КӨПТОҒАЙ САЙЛАУ УЧАСКЕСІ
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ ТІЛЕК АМИРОВПЕН АРНАЙЫ
СҰХБАТ ҚҰРДЫҚ.

Қазақтың аты орыстың атынан
озса, балуанын балуаны жықса,
шешенін шешені сөзден тоқтатса,
мардамсып бар қазақ сүйсініп қалады.
Қазақ жеңілсе, орыс та дардияды.
Ноғай мен қазақ, сарт пен ноғай
егессін, олар да солай. Бұл әр
жұрттың қанына біткен өзімшілдік,
тұрған жерін, өскен елін, өз тұқымын
басқадан артық болса екен деген
құрғақ тілек, құрғақ сезім ең төменгі
дәрежедегі надан адамда да бар. Бұл
қасиетті сезім емес; жерін, үйірін
сағыну, жеріне тарту хайуанда да бар.
Үйренген тамақ, жеген жерін жақсы
көру – табиғаттың еріксіз каноны. Ұлт
сүюдің ең төменгі дәрежесі осы.
Ақылы, сезімі ұстарған қазіргі
мәдениеттің төрінде жүрген адам
баласын алсақ, әр ұлт өзінің өскенін,
өзінің көркейгенін, жетілгенін, өзінің
қожалығын көксеп, жанын салып,
қанын судай ағызып, дүние-мүлкін
ортаға салып, алысып жатыр. Бұған
қарағанда адам баласының өз
мешелділігі мәдениет өрлеген сайын
күшейіп келеді. «Өзіңе тілегенді
біреуге де тіле», «адам баласын
бауыр тұт» деген көркем тілек далада
қалып, тұрмыс күресі, қанішерлік
майдандап тұр. Ұлты үшін құрбан
болуға шыдағандық – ұлтшылдықтың
осы күнде ең берік ережесі.
Зорлық, қиянат, қанішерлік жоғалып,
бір заманда адам баласы бірін бірі
маңдайға шертпейтін, жер жүзіне
ұжмақ орнайтын шақ бола ма? Жоқ
па? Белгісіз болса, алыс. Өзі көксеу –
тәтті қиял; заман көксететін емес.
Ендігі мақсат – аяқ астында қалмай,
тырбанып тырна-қатар ретке кіру,
дүниежүзінен жоғалып кетпес қамын
қылу.
Ұлтын шын сүйіп, аянбай қызмет

қылған азаматы көп жұрт күшті,
өнерлі, білімді жұрт болып, күресте
тең түсіп, басқаларға өзін елетіп отыр.
Ұлты үшін құрмет қылмай, бас қамын
ойлап жүрген азаматтардың елі артта
қалып отыр. Ұлтшыл жұрттар, әне,
Германия, Япония, Англия,
Түркиялар, олардың баласы жасынан
«ұлтым» деп өседі. Есейген соң бар
білімін, күшін өз жұртының күшеюіне
жұмсайды. Олардың әр адамы –
мемлекеттің керегі, қызметкері.
Көршіміз орысты алайық. Бұлардың
қара халқы надан болды. Оқығаны
ұлт қамын ойлаған жоқ, қызыққа,
шенге, дәрежеге салынып, бас
пайдасынан өзгені ескерген жоқ.
Шенеунігі өзі қожа, өзі төре болып,
қара халықты менсінбеді, жан
есебінде көрмеді. Кешегі ояздар,
жандаралдар, генерал-губернаторлар
өз алдына кішкене патша еді. Олар-
дың ақ дегені – алғыс, қара дегені –
қарғыс болды, асуға, атуға әмірі жүрді.
Қара халқы мен оқығанының арасын-
да жақындық болмады, бірін бірі жек
көрді. Ақсүйек, дворяндар қара
халықпен сүйкесуді бойына қорлық,
намыс көрді. Екінші жағынан арыс –
патшасын құдайдан жаман әспеттеп,
көкке көтерді. Именді, қорықты, пат-
шадан күшті әмір иесі бар деп ойлаған
жоқ. Патшаны шырғалаған өңкей
ақсүйек, шенеуніктер патшаны қара
халықтан алыстатпаса, жақындатуға
себепші болған жоқ. Қара халық
қорлықта, қысымшылдықта жүріп
жатты…
Қорлыққа көніп, тепкіге шыдап

жүрген орыстың қара мұжығы үнсіз,
тілсіз, көнбіс надан емес. Қылжыр,

өзімшіл, зор көкірек надан еді.
Патшаның пәрманына, ақсүйектің
тізесіне амалсыз көніп, кекетіп-
мұқатып, сырттан қоржиып жүруші
еді. Мұжықтың мұндай болған себебі
– орыстың жоғарғы табынан шыққан
талай атақты, білімді жазушылары
мұжықты мадақтап, кітаптар жазып,
көтеріп, өзімшіл қылып, тәңірсітіп
жіберіп еді. Міне, осы халда жүрген
орыстың бір тәңірісі Николай жоқ
болып еді – не болды?
Тәңірсінген, өзін-өзі зор тұтқан қожа

болып, мемлекеттің астын үстіне
келтірді. Неше түрлі бассыздық
қылып, Россияның күл-талқанын
шығарды.
Жоғарғы айтылғаннан шығатын

қорытынды мынау: орыстың ақсүйегі,
оқығаны ұлт қамын ойлап, халыққа
жаны ашып, қызмет қылған жоқ:
«дәреже» қуып кетті. Тәңірісінген қара
халық жүгенсіз надан болып қалды.
Қысқасы, орыс ұлтшыл жұрт емес-
тігін, таптан тапқа, партиядан пар-
тияға бөлінген берекесіздігін көрсетті.
Мұнан былай маңдайына тас тиіп
барып түзелмесе, бұ қалыпта үлгі
аларлық, еліктерлік еш нәрсесі қалған
жоқ.
Енді қазаққа келейін. Біз жұрт

болуды жаңа ойланып, жаңа қамдан-
дық, қазақ әрі ақсүйек, қарасүйекке,
оқыған, оқымағанға бөлініп, арасына
жік түскен жоқ. Бірақ жуан ата, жіңішке
ата болып, жуанның жіңішкеге көрсе-
тетін зорлығы, қиянаты бар. Жақсы
тәртіп, әділ билік орнаса, жуан мен
жіңішкенің айырмасы жоғалып кетуі
мүмкін. Басшы түзу болса, басшыдан
бас тартып, ауа жайылатын халық аз,
қазан бұзар, ар соққан біреулер
болмаса. Қазақты тура жолға бастай-
тыны да, адастыратыны да – оқығаны.
Оқығанын қазақ сыйлайды, соңынан
ереді. Кәдірлейді. Сенеді. Білімді,
ақылды, жақсылықты, үлгілі, тәртіпті,
ақиқатты, әділдікті, қызметті оқыған-
дарынан күтеді. Оқыған – қара халық-
тың шырағы (идеалы), бұқарасы
сонша кәдірлегенін оқығандар білу
керек. Халыққа қызмет қыла білмеген,
үлгі, шырақ болуға жарамаған оқыған
халықтың ықыласын қайырады,
көңілін шығарады. Халықты өзінен
алыстатады, өсек арқалайды, пай-
дасы артық тимейді.
Бұқараның әспеттеуіне қарай «бұл

уақытта» төрт аяғы бірден түсіп, ұлт
үшін жанын салып, сілетсіз, таза
қызмет қыларлық шын «шырақ»
табыла беруі қиын. Бұл уақыт –
қазақтың мәдениетке аяқ басатын,
шаруасы, тұрмысы, білігі өзгеретін,
ғаскер болатын, жалпы ұлт ісіне жол
ашатын уақыт. Қазақтың өміріне
көрмеген жаңалықтар кіретін уақыт –
осы күнгі оқыған қызметкерлер.
Қазақтың ескі қалпынан жаңалыққа
көшетін – «көшпелі» заманның кісі-
лері. Көшпелі заманның қызметкер-
лерінің қашанда болсын кемшілігі көп
болмақ. Әркім әртүрлі пікір тұтынып,
әртүрлі жоба ұсынып, жаңалықты
орнатуға жиһат қылмақ. Бірақ бұл
буынның адамының тәжірибесі, тәр-
биесі жетілмегендіктен істеген ісінде
үстірттік, төселмегендік көп шығып,

ойлаған мақсатына жете алмай, ескі
өмірдің жауыздығымен алысумен күні
өтеді. Бұлардың істеп кеткен ісінен
келесі буын тәжірибе алып, төселіп,
анық қызмет қылатын, қызметінің
жемісін көретін солар болады. Бұл
жүрген буынның адамында кемшілік
болатын бірнеше себептерін айтып
өтейін.
Адамның өмірдегі ісі – алған тәжі-

рибесінің жемісі. Жанның тәрбиеле-
нетін үш түрлі сыпаты бар: ақыл,
сезім, қайрат. Адам жаратылыстан
ақылды болып, осы үш сыпаты бірдей
тәрбиеленген болса, ол кісі әрі даныш-
пан болады. Ол адам ісінде байыпты,
табанды болып көп қата жібермейді.
Егер ақылы шамалы адамның үш жан
сыпаты бірдей тәрбиеленген болса,
ол адам өзіне өзі қанағатшыл, өміріне
ырза, орташа тығынды кісі болады.
Бұл кездегі оқығандардың алған
тәрбиесі қандай? Үш түрлі жан
сыпаты бірдей жетілген бе? Соны
айтпақпын.
Қазіргі оқығандардың тәрбие негізі

қазақ ішінде салынған. Қара қазақтың
баласына беретін тағылымы белгілі.
«Өтірік айтпа, қиянат қылма, адал
бол, ақжүрек бол, өзің үшін оқыма,
мен үшін де оқыма, ұлтыңа қызмет
қылып, пайда тигізу үшін оқы!» деп
үйреткен қазақ некен-саяқ шығар.
«Шіркін, бәленшенің баласының қуы-
ай! Кісі сыртынан сатып жіберетін»,
«кісіге ақыңды жібермейтін бол, закон
біл, ақша тап, даражаға ілін» деген
мақсатпен оқытады. Айтса да, айт-
паса да, қазақтың бұл ойы белгілі.
Осы тәрбиемен өспеген бұ жүрген
оқыған да кем шығар; жасынан бала-
ның ақылы, сезімі қулық, сұмдыққа,
біреуден артылуға, дәреже құмар-
лыққа үйренеді, бұл – бір.
Орыс шкөлінің тәрбиесі де оқыған-

дарды ұлтшылдық, кішпейілділік, таза
жүректі қызметкерлікке артық әсер
бермейді. Орыс балалары ұлт дегенді
көп ескермейді, көбі өзімшіл, мақтан-
шақ, тәкаппар келеді. Оларда жақсы
мінез шамалы, ал қызметке кіргелі
көргені – Николайдың жадағай
шенеуніктері. Олардың көретін раха-
ты: жақсы киім, жақсы тамақ, тройка
арғымақ, катайтса, секектеткен «мад-
мазел» (әйел). Мәжілісі – арақ, қарта,
биллиард, салтанат, айбар: «Тақсыр-
еке! Господин!», шұлғыған, шоқынған
қара жұрт, міні, бұлардан алған
тәрбиенің түрі осы сияқты, бұл – екі.
Ұлтымыз бар екенін, еліміз-жұртымыз
бар екенін, жұртымыз қатарға кірмей,
теңдік жоқ екенін, Николайдың
қасқырлары қазақты ішіп-жеп құртып
бара жатқанын сезгелі, «ұлтқа құрмет
қылайық» дегелі бес-алты-ақ жыл
болды. Әрине, бұл оянуға 1905-інші
жылғы толқын, тағы әртүрлі түрткілер
қамшы болған шығар; көбінесе ес
кіргізіп оятуға, ұлтты танытуға себеп
болған – «Қазақ» газетасы. Онан
бұрын ұлт дегенді кім білген: көбіміз
кеше өзгеріс болған күні ұлтымызды
тауып алдық. Сондықтан оқыған-
дардың кейбіреулері жан-тәнімен
адал қызметін ұлтына көрсете алмай,
пайдасын не дәрежесін сағалап кетуі
ғажап емес, себебі, «ұлтшылдық»,

«адалдық», «қызмет» деген нәрселер
сүйегіне сіңіп өскен дәреже емес.
Сырттан жапсырылған жамау.
Оқығандардың жолдан тайып

кетуіне себеп болатын – бар адамның
табиғатына біткен жергілікті мінездер.
Орын, атақ, дәреже, мұқтаждықтың
жоқтығы адамды тастырып, көтеріп
жібереді. Бұларды кісінің кісісі-ақ
көтереді. «Қой көрмеген қуалап
өлтіреді» дегендей, бұрын қолына
билік тиіп көрмеген жұрт білікті жақ-
сылыққа жұмсай алмай, жаман жаққа
жұмсап, адыраңдап, «тағдырың
қолымда» деген сияқты пікірге түсіп
кетуі де мүмкін, бұны Николайдың
шенеуніктерін көз алдыма елестетіп
айтамын.
Кейбір оқығандар да қара халықтан

бойын аулаққа салғысы келіп, қызық-
қа, салтанатқа салынғысы келетін
салқындық, ірілік мінездердің ұшығы
сезіледі. Адам шалдуар нықысының
әнімен кетсе, өзін-өзі тергеуге алмаса,
жаман мінезінен тыйылып, жақсы
жағын тәрбие қылмаса, бұзылып кетуі
оп-оңай. Меніңше, қара халықтан
жиренгендік, ірілік – ұлтын сүюге, мұқ-
тажын, сырын білуге жиһат қылма-
ғандық деп білемін. Бұл мінез
Николайдың шенеуніктеріне еліктеген
болып табылады.
Орыстың білімін алуға, өнерін

білуге, жақсы жағын жаттауға еліктеу
– дұрыс та, кәпірлігін, мақтаншақ-
тығын, рақымсыз, қызықшыл, қалта-
шыл, антшыл «суық» шенеуніктігін
еліктеу, ақсүйек болуға, салтанат
түзеуге, тұрмысын, жүрісін, үй ішін жат
түрге салып, қазақтан қашыртуға
еліктеу – үлкен мін, кемшілік. Бұ
жағынан оқығандар арына төрелетіп,
сақ болуы керек. Осындай әдетті
күшейтуге себеп болатын күншығыс
халқының табиғатында тағы бір мінез
бар. Ол: антқұмар, зиннатқұмар,
әйелшілдік, адымын алыстатпайтын
ұсақтық, қайратсыздық, жалқаулық.
Көңілдегісі болмаса, біздің тұқымдар
тез табаны қайтып, қажып қалады.
Мақсатының жолына құрбан болуға
шыдамайды. Бұ да есте болсын.
Ақтығында айтпағым: оқығандар өзін
өзі тәрбие қылу керек. Қара халықтан
жиренбей, жақын жүріп, сырласып,
мұң-мұқтажымен таныс болып, өзі
ұлтын сүюге, халыққа өзін сүйгізуге
жиһат қылуы керек. Естеріңізде
болсын: қара халықтың мәдениетті
болуынан мәдениетті кісінің қазақ
болуы қиын, баласына осы бастан ұлт
рухын сіңіріп, қазақ өміріне жақын-
датып тәрбиелеу керек. Орыс тәрбие-
сін алған бала ұлт қызметкері бола
алмайды. Қазаққа аюдай ақырған
шенеунік табылуы оңай; ерінбей-
жалықпай, бақырмай, шақырмай іс
бітіретін, терісі қалың, көнбіс, табанды
қызметкер табылуы қиын. Қазаққа зор
кеуде ақсүйектің, ақша жегіш жалты-
рауық шенеуніктің, сұлу сөзді, құрғақ
бектің керегі жоқ; адал күшімен өгіздей
өрге сүйрейтін жұмысшы керек. Сол
жұмысшы – оқығандар. Бекерге кет-
кен сағат, босқа өткізген минут – ұлт
ісіне зор шығын.
Оқығандар! Бұл уақыт жан тыныш-

тық іздейтін, қызық қуатын уақыт
емес, қызмет қылатын, еңбек сіңіретін
уақыт. Ойлаңыздар: халық біз үшін
емес, біз халық үшін туғамыз, олай
болса, мойынымызда халықтың зор
борышы, ауыр жүгі жатыр.

Жүсіпбек АЙМАУЫТОВ.

ҰЛТТЫ СҮЮ

2021 жылдың 27 шілдесі № 319
Өкілеттілігі басталуына байланысты Көптоғай ауылдық округі
әкімі лауазымына тағайындау туралы
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан

Республикасы Заңы 30-бабы 1-тармағына, Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Заңы 36-бабының
4-тармағына сәйкес:
Асылбаев Ерлан Базарбаевич 2021 жылдың 27 шілдесінен бастап 2025

жылдың 27 шілдесіне дейін Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Көптоғай ауылдық
округі әкімі лауазымына тағайындалсын және қаржы құжаттарына бірінші тұлға
ретінде қол қою және әкімге берілген құзырет шегінде өкім, шешімдер шығару
құқығы берілсін.
Негіздеме: Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2021 жылғы 26

шілдедегі сайланған ауылдық округтер әкімдерін тіркеу туралы шешімі және
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті бойынша департаментінің
2021 жылғы 15 шілдедегі № 2/3-2474 хаты.

Ойыл ауданының әкімі А. Қазыбаев

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ ӨКІМІ

 2021 жылғы 25 шілдеде Ойыл ауданының ауылдық округтерінің әкімдерін
сайлау 2  сайлау округі бойынша өтті.

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының
Конституциялық заңының14-бабының 9) тармақшасына, 44-бабының 2-
тармағына, 45-бабына, 113-10-бабына сәйкес, учаскелік сайлау
комиссияларының Ойыл ауданының ауылдық округтерінің әкімдерін сайлау
нәтижелері туралы хаттамалары негізінде Ойыл аудандық сайлау комиссиясы
сайлау қорытындысын шығарды:

Көптоғай сайлау округі
Көптоғай ауылдық округі әкімінің сайлауы бойынша:

Сайлау округі бойынша сайлаушылар тізіміне 1225 азамат енгізілді, олардың
1163-і дауыс берді. Жарамсыз бюллетеньдер жоқ, «Бәріне қарсымын» деген
жолда белгі қойылғаны -6.
Әрбір кандидат үшін берілген дауыстар саны:
Амангосов А.С. – 35; Асылбаев Е.Б.. – 816; Сатыгалиев К.А. – 306.
Асылбаев Ерлан Базарбаевич, 1975 жылы дүниеге келген, Көптоғай ауылдық

округінің әкімі,  Көптоғай ауылдық округінің Көптоғай ауылының тұрғыны, «Nur
Otan»партиясы ұсынған. Көптоғай ауылдық округінің әкімі болып сайланды.

Саралжын сайлау округі
Саралжын ауылдық округі әкімінің сайлауы бойынша:

Сайлау округі бойынша сайлаушылар тізіміне 992 азамат енгізілді, олардың
919-ы дауыс берді. Жарамсыз бюллетеньдер жоқ, «Бәріне қарсымын» деген
жолда белгі қойылғаны -13.
Әрбір кандидат үшін берілген дауыстар саны:
Косбаев А. – 264; Рабаева М.А. – 65; Тажигалиев М.Т. – 577.
Тажигалиев Марат Тлепбергенович, 1963 жылы дүниеге келген, Ойыл

аудандық білім,  денешынықтыру  және  спорт бөліміне қарасты «Ә.Дербісалин
атындағы Саралжын орта мектебі» ММ директоры болып қызмет атқарады,
Саралжын ауылдық округінің Кемер ауылының тұрғыны, Саралжын ауылдық
округінің әкімі болып сайланды.
Ойыл аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан Республикасындағы сайлау

туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 45-бабына
сәйкес 2021 жылғы 26 шілдедегі шешімімен 2021 жылғы 25 шілдеде сайланған
Ойыл  ауданының ауылдық округтерінің әкімдерін тіркеді.

Ойыл  аудандық сайлау комиссиясы

Қазір әлемді жайлаған індет барша
адамзатты алаңдатып отыр. Себебі
дүниежүзіне таралып үлгерген бұл
инфекция барлық адамның денсаулы-
ғына қауіп төндіруде. Сондықтан
қазіргі жағдайда аурудан сақтанудың,
алдын алудың, жалпы, тығырықтан
шығудың жалғыз жолы — COVID-19-
ға қарсы вакцина салдыру. Біз, ауру-
хана  дәрігерлері мен қызметкерлері,
алғашқылардың бірі болып «Спутник
V» вакцинасын салдырдық. Ешқандай
ауырсыну, қызу, жанама әсерлері бол-
ған жоқ. Сондықтан біз тұрғындарға
екпе алудың ешқандай қаупі жоқ
екенін айтқымыз келеді.
Екпе алу мен ағзадағы қорғаныс

қызметіне келсек, екпенің бірінші ком-
понентін алған адамның ағзасында
сол мезетте вирусқа қарсы антидене
пайда болмайды. Алғашқы кезеңде
иммунитет 30 пайызға ғана күшейеді.
Ал қалған бөлігі екінші вакцина алған-
нан кейін 45 күн өткен соң пайда бола-
ды. Тұрғындар мұны түсінуі керек.
Сондай-ақ екпе алған адам ауырса,
ауру жеңіл түрде өтетінін есте сақтау
қажет. Мәселен, ауырсыну, мұрыннан
су ағу сияқты симптомдар болуы
мүмкін. Дегенмен вакцина сізді, сіздің
ағзаңызды барынша қорғайды.
Аудан бойынша короновирусқа

қарсы вакцинаның бірінші компоненті
– 5148 адам (70,9%), ал екінші ком-
поненті – 2906 адам (56,4%) екпе
қабылдады.
Вакцина алуға келген адам алды-

мен анықтамадағы сұрақтарға жауап
беріп, кейін дәрігер қабылдауында
болады. Дәрігер мен тұрғын арасын-

дағы әңгіме өте маңызды. Созылмалы
ауру, аллергия, дәрі қабылдау секілді
сұрақтардан соң дене қызуы өлшеніп,
сатурациясы тексеріледі. Тыныс
алуын тыңдайды. Осы тізбектен соң
ғана вакцина беріледі. Мұнда бірінші
компонент бөлек, ал екінші компонент
бөлек кабинетте беріледі.

«Hayat-Vax, CoronaVac, QazVac вак-
циналарының екінші дозасы сақтаулы
тұр. Hayat-Vax 0+2°C температура-
сында сақталады. CoronaVac, QazVac
вакциналары +2°C және +8°C темпе-
ратурасын қажет етеді..  Температура
журналы жүргізіледі. Спутник-V вакци-
насын -18°C-22°C температурада, ал
тасымалдау үшін арнайы құрылғымен
жүзеге асырылады. Талап бойынша
мейірбике вакцина құйылған құтыны
мұқият қарап шығады. Сериясын
тексереді. Спутник-V вакцинасын
мұздатқыштан алған кезде міндетті
түрде уақыты жазылады.  Екі сағат
ішінде бес адам егіледі. Егер мерзімі
өтсе, жойылады».
Осы орайда,  біз азаматтарға ұжым-

дық иммунитет қалыптастырып,
бұрынғы өмірімізге қайта оралу үшін
міндетті түрде вакцина алу керектігін
ескертеміз. Қазіргі таңда КВИ-ға қарсы
провизорлық стационарда  короно-
вирус инфекциясымен ауырып келген
адамдар саны көбеюде.
Сондықтан өз денсаулығыңыз бен

отбасыңыздың, ұжымдағы әріптес-
теріңіздің қауіпсіздігін ойласаңыз, екпе
алыңыз!

А. МАЙЛЫБАЕВА,
Салауатты өмір салтын
қалыптастыру маманы.

Сұхбат

КӨПТОҒАЙЛЫҚТАР ӨЗ ТАҢДАУЫН ЖАСАДЫ

САЙЛАУ-2021
Ойыл аудандық сайлау комиссиясының Ойыл ауданы
бойынша Көптоғай және Саралжын ауылдық округтері
әкімдері сайлауының  қорытындысы және сайланған

әкімдерді тіркеу туралы
 ХАБАРЫ

ЕКПЕ ЕҢ СЕНІМДІ ҚОРҒАНЫС!
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«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

Ақтөбе қаласы, Ә. Смағұлов көшесі 9/2.
Басылу сапасы жөнінде 400-400
телефонына хабарласуға болады.Газетте жарияланған мақала авторының пікірімен редакцияның

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Ойыл аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Тумышевтар
әулетіне

Тумышева Жаңыл апайдың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасына, ағайын-туыстарына
қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Ойыл аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Ойыл аудандық
ауруханасының перзентхана бөлімшесінің кіші қызметкері

Мергенбаева Бибітгүлдің
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасына, ағайын-туыстарына
қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Ойыл қазақ орта мектебінің  ұжымы және  бастауыш кәсіподақ  ұйымы
Ойыл қазақ орта мектебінің мұғалімі  Қойбағарова Құралайға апасы

Бибітгүлдің
қайтыс болуыны байланысты, ағайын тума-туыстарына қайғысына
ортақтасып қөңіл айтады.

Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық өнер және өлке тарихы музейінің
ұжымы «Ойылым менің – ойдағы елім» әнінің авторы, аға ұстаз

Жолдыбай  Айтқұловтың
кенеттен қайтыс болуына байланысты, отбасымен бауырларының
қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Ойыл аудандық ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мен
Ойыл аудандық мәдениет саласы қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ
ұйымы жергілікті ақын, сазгер, Ойылдың гимніне айналған «Ойылым менің-
ойдағы елім» әнінің авторы

Жолдыбай Айтқұловтың
дүниеден озуына байланысты отбасы, ағайын-туыстарына қайғысына
ортақтасып, көңіл айтады.

Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы және бастауыш
кәсіподақ ұйымы Тумышевтар әулетіне апалары

Жұмағалиқызы  Жаңылдың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Бейісовтер
әулетіне аяулы әкесі

Тлектес ағайдың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасына, ағайын-туыстарына
қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Өткен аптада Ойылдың
әнұранына айналған «Ойылым
менің – ойдағы елім» әнінің авторы,
сазгер жерлесіміз «Ойыл
ауданының құрметті азаматы»
Жолдыбай Айтқұлов дүниеден
озды.
Жолдыбай Айтқұлов 1949 жылы

15 шілдеде Ойыл ауданы, Қаратал
ауылында дүниеге келген.
Н.К.Крупская атындағы /қазіргі
Ж.Жүсібалиев атындағы/ қазақ
орта мектебінде білім алған.1966
жылы орта мектепті бітіргеннен
кейін, Алматы қаласында алғаш
құрылған Республикалық эстрада-
цирк студиясына (Ж.Елебеков атындағы колледжге) оқуға түсіп, 1969
жылы студия және «Қазақфильм» жанындағы кешкі актерлік
шеберханасының дубляж цехын бітірді. Сол жылы тұңғыш құрылған
республикалық «Гүлдер» ансамблінде, кейін Жамбыл қаласына
жолдамамен аттанып, облыстық «Жас толқын» эстрадалық ансамблінде
артист-орындаушы болып қызмет атқарды. Алматы
консерваториясының кешкі бөлімінде, Шымкенттің Әл-Фараби атындағы
мәдени-педагогика институтында оқып, отбасы жағдайына байланысты
аяқтай алмады. Кейіннен Ақтөбе педагогикалық училищесін (1980ж), Қ.
Жұбанов атындағы педагогикалық институтын (1991ж) тәмамдады.
1971-1977 жылдары Ш.Берсиев атындағы кеңшарда комсомол

хатшысы болып қызмет жасады. 1977 жылдан бастап Ш.Берсиев
атындағы қазақ орта мектебінде, кейін Новый орта мектебінде ұстаздық
етті. Ш.Берсиев атындағы орта мектепте ұстаздық еткен кезінде Ойыл
музыка мектебінің филиалында шәкірттерге домбырадан дәріс берді.
Сонымен қатар, бірнеше мектепте ән, терме, айтыс өнері бойынша
үйірмелер ұйымдастырып, сабақ берді. Ауданда ұлт аспаптар оркестрінің
құрылуына ұйытқы болды. Республикалық, облыстық өнер додаларында
жүлделі орындарға ие болса, 1976-1992 жылдары облыстық, аймақтық
ақындар айтысында Ойылдың намысын қорғап, жүлдегер атанды.
Жолдыбай Айтқұловтың шәкірттері бүгінде Қазақстан

Республикасының өнер қайраткері С.Мырзабаева Астана қаласында
еңбек етсе, Республикалық байқаулардың лауреаты А.Төлесинов
Ақтөбе қаласында облыстық филармонияда еңбек етіп жүр.
Ж.Айтқұлов ақын-сазгер, әнші,суретші. Әннің әуенін де, сөзін де өзі

жазады. Туған жеріне деген сүйіспеншілігінен туындаған «Ойылым  менің
- ойдағы елім» әні Ойыл өңірінің «Әнұранына» айналса, «Ұлы Жібек
жолындағы жаңғырған Көкжар жәрмеңкесі» алғашқы тойлауының
сценарийының авторы. «Ойылым-ерке өзенім» әні 1980 жылы Алматы
қаласында өткен республикалық сазгерлер конкурсында жүлде алып,
Қазақ радиосының алтын қорына жазылды.
Туған жерін дәріптеп, жұртшылыққа таныту мақсатында Ойыл туралы

отызға жуық әнді зерттеп, ән альбомын шығаруға бастамашы болды.
Автордың біраз әндері «Шарықта, шырқа жас ұлан!», «Жыр жазамын
жүрегімнен» ән жинақтарына енген.
Ж.Айтқұловтың өнерінің тағы бір қыры - тарихымызды түгелдеп,

баспасөз беттеріне өлеңдерін, мәдениет пен өнер, жастар
шығармашылығы жөнінде мақалалар жарияланды.

«Ағайынды Жұбановтар», «Ардагерлер арман ерлер» әндері қалалық,
облыстық байқауларда жүлделі орынға ие болса, өзі жоғары санатты
«Аға мұғалім», «Ұлағатты ұстаз» төс белгісінің иегері. Бірнеше дүркін
республикалық, облыстық  байқаулардың жүлдегері. СССР
Композиторлар Одағының «Дипломымен» марапатталған.
Марқұмның отбасы мен ағайын-туғандарына қайғыларына

ортақтасып, көңіл айтамыз!
А.Қазыбаев, С.Займолдин, С.Сүлейменов, М.Айдарбаев, Е.Жиеналин,

Е.Тілепов, С.Аманғосов, Т.Шалабаев, Ғ.Займолда, А.Жұманов,
Ш.Жоламанова, С.Қойбағаров.

Ойыл 100 жыл
Он алтыншы жыл отамалы-

сының ызғырығы өтті, оған еті
үйренген дала қазағы қара суыққа
қыңқ еткен жоқ еді, бірақ жаңағы
отамалының өкпек желімен ілесе
ел ішін жайлаған кезекті өктем-
дікке енжар қарай алмады. Мау-
сым Жарлығын ойылдықтар да
жандары түршіге қарсы алды.
1904 жылдан бері ошағы жойыл-
май қойған оба ауруы бір қысса,
әлемді бөлісу үшін Бірінші дүние-
жүзілік соғысқа қосылған Ресейдің
тәлтіректеген экономикасын тіктеу
мақсатында енгізілген соғыс са-
лығы мен басқа да толып жатқан
«қайырымдылық» салықтары
бүйірге тікендей қадалды. 19 бен
43 жас аралығындағы арқа сүйер
азаматтары жаппай қара жұмысқа
алынып, төбеден түскендей бол-
ған нәубет әділетсіздікті одан әрі
қоздыра жүргізілгенде ел іші
жарылды. Әдеттегідей, қолында
билігі барлардың бір тобы көрінеу
қиянатқа бой алдырғанда қиянат
көргендер тұйыққа тірелді. Өмір
мен Өлім текетіресі кімнің кім
екенін екшеп шығарды. Ырғыз-
дағы, Жем бойындағы, Шалқар-
дағы, Ойылдағы толқулар осының
көрінісі.
Жем бойының ұстасы Төре-

мұрат Алдасов көтерілісшілерге
күні-түні қару-жарақ соқты, қия-
натқа шыдамай қолына қару
алған ағайынды Омар мен Отар-
бай Ертасовтар патша жендет-
терінің қолынан қаза тапты, көте-
ріліс басшылары Құлмағанбет,
Мұрсабек Шынтаевтар, Тілеужан
Манбаев пен Шоңқан Сандыбаев
соққыға жығылып, түрмеге қамал-
ды. Шалқар ауданы, Ордақонған
болысының өктем күштің тегеу-
рініне төтеп бере алмаған бір топ
азаматы Табын ауданының елді
мекендерін паналап, үш жыл бас
сауғалады. Ембі болысының
Қаражарындағы толқуды ауыл
ақсақалдары басты (85).
Ойыл өңірінен де тыныштық

кетті. Намысы тапталып, «қаба-
ғына қарыс сүйем мұз қатқан»
қайыңқаптал жігіттер Алла аты-
мен атқа қонды. Шипов, 1-Ойыл,
2-Ойыл, Қайыңды, Жетікөл, Жиде-
лі-Сағыз, Құмды Ойыл, Қарағанды
болыстары дауылды күнгі теңіз
бетіндей толқыды.
Мұрағат деректеріне қарағанда,

1911 жылы Ойыл өңірінің біраз
жерін қамтитын Темір оязына он
алты болыс, яғни Темір-Орқаш,
Ембі-Темір, Қалмаққырған, Қара-
ғанды, Ойыл-Қиыл, Құмды Ойыл,
Қазбек, Жетікөл, Ойыл, Қайыңды,
Жиделі-Сағыз, Ембі, Оймауыт-
Желтау, Сам-Матай, Ұлысам,
Доңызтау-Ақкөл болыстары қара-
ды (86.499). Ал Ойыл ауданының
қазіргі, жиырма бірінші ғасыр
басындағы аумағымен шектесек,
маусым Жарлығы жарияланған
кезде Темір оязының Ойыл
учаскесіне сегіз — Шипов (болысы
— Шестаков),
1 - Ойыл (болысы — Темір-

бай Сейітов), 2 - Ойыл (болысы —
Қалдыбай Қилтыров), Қайыңды
(болысы — Ораз Дайыров. Әнші
Қызыл туралы тарауда айтыл-
ды — С.Б.), Ойыл-Қиыл (болысы
— Таңатаров, құжатта есімі
айтылмайды — С.Б.), Қазбек
(болысы — Малай Айжарықов),
Жетікөл (болысы — Нұржан
Шоқпаров), Қарағанды (болысы
— Құрман Қоқанов) болысы кірді
(87). Солардың қай-қайсысы
болсын, көлденең соққан дүрбе-
леңнен қалыс қала алмады. Бір
шетінен суық дүбір естілсе, екінші
шетіндегілер де ішін тарта ширап,
ат-тұрман, қару-жарағын жинас-
тыра бастауға көндіккен Ойыл,
Сағыз, Жем бойы бұл күндерде
тағы да тұтастай әбігерге түсті.
Кей жерде ол бұрқ етіп, қарулы
қақтығысқа ұласып жатты. Ойыл
өңірінде, әсіресе, Қайыңды мен
Қарағанды, Сағыз бен Аққұм,
Бабатай бойындағылар патша
әскеріне қайсар қарсылық көрсет-
ті. Ойылдағы толқу жүз төрт күнге
созылды, оның елу тоғызы шеру
түрінде өтсе, қырық бесінде ірілі-
уақты қарулы қақтығысқа ұласты
(88).
Парадокс, уақыт өткен окиғаның

бәрін сақтайды, сонымен бірге
соның бәрін көмескілеп, адам

санасынан біртіндеп жоғалта да
бастайды. Өйткені, өмір үшін кескі-
лескен сол бір күндердің болмысы
бүгінгі ұрпаққа негізінен мұрағат
құжаттары арқылы ғана жетіп
отыр. Ондағы шаң басқан жалаң
деректердің астарындағы құмық-
қан кекті, қатулы қабақты көзбен
көріп, санамен сезіне аламыз ба?!
Қан неге есепсіз төгілді, өмір неге
ерте қиылды? Жауабы белгілі
сияқтанғанның бәрі бірдей өз дең-
гейінде ұғыныла қоюы екіталай.
Дегенмен, тарих әлдекімнің есе-
бімен немесе қалауымен жасал-
майды. Маусым Жарлығына қар-
сылық адам бойындағы табиғи
еркіндіктің сыртқы өктемдікке төзе
алмауының көрінісі. Ойыл төсін-
дегі жаңағы жүз төрт күндік арпа-
лыс та ұрпақтан-ұрпаққа мұра
болып келе жатқан, ақыр соңында
амалсыз тізе бүгумен аяқталатын
шідерлеулі үміттің кезекті бір
жалғасы. Солай бола тұра, Қара-
ғанды болысында үш жүз елу жігіт
атқа қонды, оларды Еркінжан
Қодаров, Қалым Атабаев, Мұқаш,
Ораз, Тайшыбай Алтаевтар
бастап шықты.

«Ел шетіне жау келсе,
Халық үстіне дау келсе,
Жамандайын жалтаңдап,
Ер жігіт қарап тұрар ма ?
Арғымақтың алдына
Найза бойы жар келсе
Жабыдайын жалтаңдап
Түсер жерін қарар ма ?!» —
деп еді-ау, Мөңке Тілеуұлы (89).

Дүние шіркін шыр айналған соң
алды-артын жинап, арқаланып
шығуға мүмкіндік болмады. Қоқа-
нов Құрман болыс пен оның қа-
сындағыларды ұстап, кек кайта-
руға анттасып еді, тамыз айында
оларды Жалғыз-ағашта жасыры-
нып жүрген жерінен қолға түсіріп,
өлімші етіп соққыға жықты, қара
тізімді тартып алып, оны өртеп
жіберді. Оның арты...
Бұл күндерде Ойыл, Қайыңды,

Ойыл-Қиыл болыстарындағы
толқу жергілікті әкімшілік басшы-
ларының үрейін ұшырып, жедел
көмек сұраған хабар Орал гене-
рал-губернаторына дейін жеткен-
ді. Губернатор суық қаруланған
үш жүздің үстіндегі атты әскерге
толқу ошағына шығуға дереу
бұйрық берді. Оның екі жүзі Ойыл
бекінісіне шоғырланып, қалғаны
Темірге аттанды
Патша әкімшілігінің бұлай

бүлінуі тегін емес-ті. Ақтөбе
облыстық мемлекеттік мұрағатта
сақтаулы 947-қордың 1-тізбе, 50-
ісіндегі және 497-қордың 1-тізбе,
25,29, 47а-істеріндегі деректер
айғақтағандай, өңірде тез баспаса
ұшқыннан жалын лау еткелі тұр
еді. Патша әкімшілігінің реформа-
ларынан әбден титықтап, өз
жерінде өзгенің қамытын киюге
тіпті де көндіге алмаған халық ата-
бабадан келе жаткан ұстаныммен
«малым — жанымның, жаным
арымның садағасы» деп бір-ақ
кесті, патшалық әкімдікті мойын-
дамай, өз хандарын өздері сай-
лап, тек соған ғана жүгіне бас-
тады. Ырғыз оязында көтеріліс-
шілер Әшеке Қаражанұлын ақ
киізге салып, хан көтерсе, Бабатай
бойындағылар Жиеналы хазіретті
өздерінің ханы етіп сайлады.
Ырғыздағылар Әшекенің, Ойыл-
дағылар Жиеналының жанына
топтасты. Жиеналының басшы-
лығымен Шибұлақта өткен хан
кеңесінде: «... тағы да жұдырық-
тай жұмылатын күн туды. Бірігейік
ағайын, бізден кейін бүкіл Торғай
өңірі көтерілгелі тұр. — деді
Әшекенің кеңесшісі Келтай
Кашин. — Торғай қаласында
Орынбор қазақтарының полкі,
Дон казактарының екі жүздігі, бір-
бірден гусар және драгун эскад-
роны мен ерекше мақсаттар үшін
құрылған сегізінші рота шоғыр-
ланған. Торғай маңындағылар
толқулы, әзірге ұрысқа қосыла
қойған жоқ. Ханымыз сіздерден
Ор, Ақтөбе және Қарабұтақ
бағыттары бойынша Ырғызға
беттеген патша әскерінің жолын
кесуді өтінді». Бұған дейін ойыл-
дықтар патша әскерімен әлде-
неше дүркін қарулы қақтығысқа
шығып үлгерген-ді. Демек,
К.Кашиннің айтуы рас болса,
ойылдықтардың көтерілісі торғай-

лықтардан біраз бұрын басталған.
Сірә, бұған Көкжар жәрменкесінің
бұрыннан атышулы оқиғалардың
ошағы екендігі де сеп болса керек
(86.499).
Ырғыз бойында Әшеке

Қаражанұлының айналасына
топтасқан қырык жігіттің Актөбе
қаласынан қарсы аттандырылған
патша отрядын тоқтатуға күші
жетпеді. Төрт жігіті оққа ұшты.
Амалсыз елші алмасып, келісімге
келді. Алайда, ашу-ызаның бойды
кернегені сонша, келісім ұзаққа
бармады. Жаңағы жігіттердің
біразы Тәуіп елді мекеніндегі
толқу ошағына қосылды. Бұл
кезде ондағылардың қатары мың
жарым адамға жуықтап калған еді.
Ал Ойыл өңіріндегілер хан

көтерген Жиеналы кім? Қызыл
әнші туралы тарауда айтылған
Жұбаналы қарт оқырманның
есінде болар. Әншінің жортуыл-
дас серігі, ерен қайрат иесін іздеп
барған 1967 жылы ол сексенді мол
игеріп, тоқсанға иек артып калған-
ды. «Жиеналы Ізбасарұлы 1872
әлде 73, әйтеуір сол екеуінің бірін-
де туған. Орташа ғана шаруасы
бар әкесі ұлын әуелі ауыл
молдасында оқытып, кейін Бұхар
шаһарына жіберді. Ондағы діни
медреседе сегіз жыл дәріс алған
Жиеналы оны үздік бітірді. Сол
үшін оған ишан-хазірет атағы
бірілді» деген еді сонда Жұба-
налы карт. Демек, Жұбаналы да,
Жиеналы да Бабатай бойындағы
оқиғалардың қалың ортасында
тең өскен тетелестер. Осыдан
қырық жылдан астам уақыт бұрын
толтырылған, беттері сарғыш
тарта бастаған қалың дәптерім-
дегі осы естелікке үңілген сайын,
сол бір алыстап кеткен күндердің
елесі қайта қылаңдайды.
Жиеналы 1900 жылы туған

ауылы Бабатайда мешіт сал-
дырды. Бес-алты жылдан кейін
алдымен саманнан, кейін ағаштан
қидырып медресе тұрғызды.
Мешіт пен медресенің күмбездері
де ғажап. Сыртынан қосарланып
көрінгенмен, іші еңселі тұтас
ғимарат. Бояуы да қанық, алыстан
күн сәулесімен шағылысып, көк
жасыл түспен құбылып тұрады.
Көп ұзамай-ақ медресенің атағы
біраз жерге жайылды. Медресе
шәкірттеріне, Бұхардағы сияқты,
ишан атағы беріліп, арнаулы
куәлік тапсырылды.
Хазірет татарларды тартып,

бау-бақша өсірді. Арық қаздырып,
тары ектірді. Ол арықтардың орны
әлі де байқалады. Башқұрт елінен
әкелтіп өсірген отыз кез көк
теректер соңғы жылдарға дейін
Бабатай бойының көркі болып
келді. Саятшылықпен де айна-
лысты. Бірі көкпар тартуға, бірі
аламан бәйгеге қосуға, түр-түсі
бірдей екі шабдар ат ұстады.
Маусым Жарлығы сол ұйыған
тіршіліктің быт-шытын шығарды.
Бұл тек Жиеналыға емес, бүкіл
қазаққа келген нәубет екенін өмір
көрсетті. Оған шыдамаған өңір
жігіттері хазіреттің жанына
топтасты. Тығырықтан шығарады,
жол сілтейді деп сенді. Хандық
дәуірдің әлде-қашан өтіп кеткенін
білсе де, Жиеналыны ханындай
етіп басына көтерді. Ол хан емес-
ті, бірақ қазақ әдебиеті классик-
терінің бірі Хамза Есенжанов
сомдаған Жүніс қажыны еске
түсіретіндей кесек, көптің құр-
метіне бөленген дара тұлға еді.
Сондықтан ол толқудың рухани
көсеміне айналды. Ал ұрыс
қимылын басқару Жиеналының
ұсынысымен Тумыш
Молданиязовқа тапсырылды.
Шибұлақтағы хан кеңесінен соң
күш біріктіру үшін жан-жаққа
шапқыншылар жіберілді. Кеңесте
Аққұмдағы толқудың басшылары
Әкімбай Бақытов пен Тауасар
Сағындықов Темір бекінісін
қоршауға алуды ұсынды. Бұл
кезде мың қатарлы ырғыз-
дықтармен бірге, атқа мінген
ойылдықтар да мыңға жақындап
қалған-ды. Ояз орталығында
Келтай Кашин айтқан Орынбор
казактары мен Дон казактары,
гусарлар мен драгун эскадрон-
дары және ерекше мақсаттағы
рота шоғырланған соғыс ошағын
жоймайынша, көтерілістің діт-

МАУСЫМ ЖАРЛЫҒЫНЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ
теген жеріне жетуі мүмкін емес-ті.
Алайда, негізінен тақымдарына
сойылдарын қысып, мойында-
рына шілте мылтық ілген жігіт-
терге уақыт басқа таңдау жасат-
тырмады. Дәл төбесінен түспеген-
мен, жаңағы Әкімбай Бақытов пен
Тауасар Сағындықов, Қарағанды-
дағы Еркінжан Қодаров пен
Қалым Атабаев, Бабатайдағы
Рсалы Шалқынбаев пен Қосын-
бай Жаубатыров, Қайыңдыдағы
Тумыш Молданиязов пен Өтеген
Алтынбаев баскарған отряд-
тардың сақтана жасаған қимыл-
дарының өзі ояздағыларды
аяғынан тік тұрғызды.
Ояз орталығынан Петров бас-

қарған жазалаушы отряд атқа
қонып, Ойылға бет алды. Ол аз
болғандай, ояздағы крестьяндар
начальнигі Евтушевскийдің отря-
ды да тап осылай жолға шықты.
Екі отряд та Ақтөбе қаласынан
осында аттанған Лекторский
отряды туралы жедел хабар алып,
дереу жиналған еді. Лекторский
отряды Темір өзенінің сол жаға-
лауын Сағызға дейін сүзе отырып,
Ырғыздағы Әшеке тобын жоюы
тиіс болатын. Ал Евтушевский
отряды Петровпен келісе жылжып
Темірдің оң жағалауы арқылы
Қарағанды, содан соң Сағыз
өзеніне кеп құлауы тиіс-ті. Бірақ
бұл құрулы қақпанның сарт етіп
қабуына Әкімбай Бақытов пен
Тауасар Сағындықовтың жігіттері
мүмкіндік бермеді. Олар Петров
пен Евтушевскийдің жазалаушы
отрядтарын төтеннен соғып, ес
жиғанша көзден тасаланып,
адымын аштырмады. Екі отряд
көздеген жеріне бір апта кешігіп
барып жетті. Дегенмен, Ойыл
бекінісі басшыларының бірі
Мұзафар Тәукинді қасына ерткен
Петров Ойылды бойлай Қараған-
дыға құлап, ондағы толқу ошағын
аяусыз басты. Көтеріліс басшы-
лары Еркінжан Қодаров пен
Қалым Атабаевты тұтқынға алды.
1916 жылғы 29 тамыз. Ол —

маусым Жарлығына қарсы
көтерілген азат ойлы ойылдықтар
үшін ең қаралы күн. Еркіндікті
аңсаған арман тағы да соққы жеді.
Замана заңы жұдырықтай жұмы-
лып, жоғары рухқа сай іс-қимыл
жасауға мүмкіндік бермеді.
Бытыраңқы біріккен қарулы топ,
үмітсіздік шылауында солай
бытырап, селдіреуге айналды.
Петров отряды Бегалыдан он бес
шақырымдай Қарасу бойында
көтерілісшілермен нақ осындай
сәтінде бетпе-бет келді. Күшті
күштілігін жасады. Ақтық тынысы
тыным тапқанға дейін күрескен
көтеріліс басшылары Әкімбай
Бақытов, Тауасар Сағындықов,
Әжмағамбет Жолмағамбетов,
Тумыш Молданиязов, тағы бас-
қалары мерт болды. Олардың
рухани жетекшісі Жиеналы хазі-
рет Ізбасарұлын да патша жендет-
тері Ойылға алдап шақырып,
қылыштап өлтірді.
Дегенмен, азаттық рухы араға

сексен жылдай уақыт салып
барып жеңіске жетті. Қарасудағы
шешуші шайқас алдында көте-
ріліс жетекшісі, Алыбай батырдың
ұрпағы Сағындық бидің ұлы
Тауасар қасында жол серік болып
жүрген інісі Наурызбайды ұрпақ
сабақтастығын ойлап, күштеп
отырып кері кайтарған еді
(90.292). Қазір Наурызбайдың ұлы
Елеусін бүкіл облысты басқарып
отыр. Және Елеусін әкім болып
сайланғалы облыс келбеті айтар-
лықтай өзгерді. XV ғасырдың
жауһары — Абат-Байтақ кесенесі
қайта жөндеуден өткізілді. Қазақ
тарихында тұңғыш рет эпос
кейіпкері — қазақтың бас батыры
Қобыланды жайлы деректер
түпкілікті ғылыми сүзгіден өткізіл-
ді, нақты тұлға екендігі негізделіп,
басына мемориалдық кешен
тұрғызылды. Басқа да толып жат-
қан тарихи, мәдени, әлеуметтік
объектілер бой көтерді, экономика
жедел дамып, облыс жылына
триллион теңгелік өнім өндіретін
деңгейге көтерілді.

Материалдар жазушы
Сырым Бақтыгерейұлының

2009 жылы «Фолиант»
баспасынан шыққан

«Ойыл» кітабынан алынды.

ЖОЛДЫБАЙ АЙТҚҰЛОВ
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Мол да сапалы табиғи мал азығын
дайындауға еңбекті механикаландыру
дәрежесі елеулі түрде ықпал етеді.
Сондықтан шаруа қожалықтардың
басшылар науқан басталмас бұрын
техниканы жөндеуден өткізіп, сапқа
қоюға баса көңіл бөлу қажет.
Мал азығын дайындау кезінде ысы-

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

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

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

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

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

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

- Iр i жемшөптерді тасымалдау
арнайы жабдықталған көлiк құралы-
мен жүзеге асырылады, олардың
пайдаланылған құбырлары радиа-
тордың астына шығарылады және
ұшқын сөндіргіштермен жабдық-
талады;

- Тұрғын үйлердiң қожалық учас-
келерiнде ірі жемшөптердi жинау
ғимараттарға және аула алдындағы
құрылыстарға дейiн кемiнде 15 метр
қашықтықта орындау. Көрсетілген
қашықтықта ірі жемшөптердi жинау
мүмкiн болмаған кезде, жинау орнын
кемiнде 500 литр суы бар қосымша
ыдыспен қамтамасыз еткен жағдайда
қашықтық 5 метрге дейiн қысқар-
тылады;
Мыналарға:
1) қоралар мен басқа да шаруа-

шылық құрылыстардың шатыр-
ларына;

2) электр жетк iзу жел iлер iн iң
астына;

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

Бұл ережелер мал азығын дайын-
дауға ат салысып жүрген әрбір
қожалық мүшелерімен жұмысшы-
ларға таныстырылып, оны қатаң
сақтауды бақылау әрбір қожалық
иелерінің міндеті.
Соныдықтан да дайындалған мал

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

қауіпсіздігі жөнінде айта кетуді де жөн
көрдік. Көбінесе тілсіз жаудың шығуы,
автокөліктің электрсымдарының қыс-
қа тұйықталуынан, ТҚС-да тұрған
автокөліктерге жөндеу жұмыстарын
жүргізген кезде өрт-техникалық
қауіпсіздігін сақтамаудан пайда
болады. Сонымен қатар, автокөлік
ішінде шылым шегуден де өрт оқи-
ғалары жиі пайда болады.
ТЖ саласының мамандары авто-

көлікте өрт пайда болған жағдайда не
істеу керек екеніне назар аудартып,
көлік иелеріне арналған мынадай
сақтық ережелерін ұсынады.
Құрметті автокөлік иелері:
- Автокөліктерінізді дер кезінде

техникалық байқаудан өткізгеніңіз
дұрыс;

-Үнемі оның дұрыс екенін
қадағалаңыз, әсіресе электрсымдарға
баса назар аударыңыз;

- Өзіңізбен бірге әрқашанда өрт
сөндіргіш құрал болсын, оны қол-
жетімді жерде ұстаңыз;

- Практика көрсеткіші бойынша өрт
сөндіру кезінде автокөлігіңізге көмір
қышқылды өрт сөндіргіш пайдаланған
тиімді.
Есіңізде болсын! Өрт туындаған

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

Адамның ел ішіндегі дәрежесін,
жағдайын ер-тұрман айтып бере ала-
ды. Қaзaқ ұғымындa ep-тұpмaн сөзiнiң
мaғынaсы кeң мaзмұнды қaмтиды.
Оғaн aт мiнугe қaжeттi жaбдықтapдың,
aйтaлық, ep-тоқым, кeжiм, жүгeн,
ноқтa, aйыл-тұpмaн, кұйысқaн, өмiл-
дipiк, т.б. бәpi қaмтылып жaтaды.

Ep-тоқым. Ep aтқa epттeлeтiн epдiң
соқa бaсынa қapaтылғaн. Оның
aстынa кeпiлдiк peтiндe қaжeттi iштiк,
iшпeк, тоқым өз aлдынa бөлeк-бөлeк
дaйындaлaды. Iштiк көбiндe жұмсaқ
илeнгeн қapaқұйpықтың лaғының
тepiсiнeн нeмeсe қойдың көктeмгi
жaбaғы жүнiнeн дaйындaлaды. Aл
iшпeктep жұмсaқ киiздeн дaйындa-
лaды. Оның eкi жaқ шeтiн бaлбapқыт
нeмeсe ши бapқытпeн көмкepiп өңдeп,
әсeмдeйдi. Ep-тоқымды жaсaу – тeк
xaлық iшiнeн шыққaн шeбepлepдiң
қолынaн кeлeтiн iс. Iскepлiк өнepгe
қapaй шeбepлepдiң бipeулepi – epдiң
соқa бaсын жaсaйтын болсa, eкiншi-
лepi – aғaштaн ep қосып, былғapыдaн,
киiздeн тоқым тiгiп, қолдaн үзeңгi
құйып, тeмipгe күмiс, aлтын жaлaтып
жәнe сүйeкпeн нaқыштaп, aсыл тaстaн
көздep оpнaтып, ep-тоқымды түгeлдeй
жaсaғaн. Ep-тоқым жaсaу мeн оны
күндeлiктi өмipдe пaйдaлaну қaзaқ
xaлқының әлeумeттiк, қapым-қaтынaс
жaғдaйымeн тығыз бaйлaнысты.

Aйыл – aтқa epдi бeкiтугe кepeктi
жaбдық. Aйыл қaйыстaн, былғapыдaн
eкi қaбaттaлып жaсaлaды. Ұзындығы
– 150-160 см, eнi – 8 см. Aйылдың бip
ұшынa мeтaлл тоғa тiгiлeдi. Aйылдap
төс aйыл («тapтпa aйыл» дeп тe
aтaлaды) жәнe шaп aйыл болып нeгiзгi
eкi түpгe бөлiнeдi. Шaп aйыл төс
aйылғa қapaғaндa ұзындaу болaды.
Шaп aйыл жaлaң epдiң үстiнeн, aл төс
aйыл aткөpпeнiң үстiнeн тapтылaды.

Aтдоpбa – мaтaдaн, кeнeптeн, киiз-
дeн тiгiлгeн, жaй өpмeктeп токылып,
aтқa жeм бepу үшiн пaйдaлaнылaтын
әбзeл. Доpбa aттың бaсынa бaу apқы-
лы iлiнeдi. Бaу aйылдap apқылы ұзap-
мaлы-қысқapмaлы eтiлiп жaсaлaды.

Aттapaқ. Ол тeмip сымнaн (кeйдe
aғaштaн жaсaлaды. Aттын құйpығын,
түгiн тapaйды. Тaқтaйшaғa apaсын жиi
eтiп тыс жaсaйды. Сонымeн бipгe
былғapыдaн бaу тaғaды. Соңғы кeздe
aттapaқ плaстмaссaдaн (суляудaн)
iстeлeтiн болды.

Aуыздық – aттың бaсын қaлaғaн
жaққa бұpуғa, тeжeугe apнaлғaн
шығыpшық тeмip. Жүгeннiң eң бaсты
бөлiгi, жұмыp тeмipдeн отқa қaқтaп
дaйындaлaды. Eкi жaқтaу бөлiктepi
aуыздықты бip-бipiмeн кiшкeнтaй
шығыpшық apқылы жaлғaстыpaды. Aл
қaлғaн eкi шeтiн жaқтaуды тeсiп, сол
тeсiктeн дөңгeлeк сулық, шығыpшық-
тapын өткiзeдi. Жүгeн тiзгiнiнiң ұштa-
pын осы шығыpшыққa жaлғaстыpып
тiгeдi. Aуыздық aттың eзуiн жыpтып
кeтпeуi үшiн оның сулыққa тaяғaн жepi
жуaнтық болуы тиiс.

Aшaмaй. Қaзaқ шeбepлepi ұлғa
нeмeсe қызғa apнaп, «aшaмaй ep»
жaсaғaн. Ұл бaлaны үш-төpт жaстaн
бaстaп aтқa мiнугe үйpeтудiң aйыpық-
шa мaңызы болғaн. Aшaмaй ep aсa
күpдeлi болмaғaн. Epдiң aлдыңғы
қaсы мeн apтқы қaсы eкi aйыp, биiк
eтiп жaсaлып, eкi ұшындa тeсiгi бол-
ғaн. Бaлaны epгe отыpғызғaндa сол
тeсiктeн тaяқшa өткiзiп, aт үстiндeгi
бaлaны мықтaп ұстaтaды. Aяғын үзeң-
гi қaпқa кигiзeдi. Aшaмaйдың үзeңгi
қaбын «тeпкiшeк» дeп aтaғaн.
Бeлдiк – қaйыстaн, былғapыдaн

қaйып тiгiлeтiн бaу. Aтты apбaғa,
шaнaғa жeккeндe, epшiктi бeкiтiп
ұстaтaтын тapтпa бaу.
Бұғaлық – apқaннaн жaсaлғaн ap-

нaйы құpaл. Оны жылқыны, түйeнi,
т.б. ұстaу үшiн қыл, кeндip, қaйыс
apқaннaн ұзындығын 12-15 құлaш eтiп
жaсaйды. Бұғaлықтың бip ұшынa
құpмeн кiшкeнтaй тұзaқ жaсaйды.
Eкiншi ұшын сол тұзaқтaн өткiзeдi дe,
одaн жылжымaлы үлкeн тұзaқ жaсaй-
ды, оны көбiнeсe құpыққa бaйлaп
қолдaнaды.
Дeлбe – apбaғa, нe шaнaғa жeгiлeтiн

көлiктi бұpып отыpуғa apнaлғaн әбзeл.
Оны қaйыстaн нeмeсe eсiлгeн қылдaн
жaсaйды. Дeлбeн iң aт сулығынa
бaйлaнap eкi ұшындa aғaш тиeгi, кeйдe
тeмipдeн жaсaлғaн бeкiтпeсi болaды.
Ұзындығы – шaмaмeн, 7-10 мeтp.
Доғa – жылқыны apбaғa, нe шaнaғa

жeккeндe қaмытты дәpтeгe жaлғaсты-
paтын әбзeл. Доғaны қaйың, тaл,
үйeңкi eмeн сияқты мықты aғaштap-
дaн иiп жaсaйды. Ол үшiн жұмыp
aғaштың иiлугe тиiстi жepiн шaуып,
жұқapтып aлып, моpғa сaлып жұмсap-
тaды дa, тeз apқылы eкi жaқ бaсын иiп
қaлыпқa сaлып кeптipeдi. Доғa кeуiп,
қaлпынa түскeннeн кeйiн иiлгeн жepi-
нeн шығыpшық оpнaтaды. Доғaның
дәpтeмeн жaлғaсaтын төмeнгi eкi
ұшының сыpтқы бeтiн, оpнықты болуы
үшiн, шaуып ойық жaсaйды.

Ep жәнe ep қосу – сaлт мiнiскe
apнaлғaн ep әбзeлi. Өтe сaпaлы, мық-
ты aғaштaн шaбылaды. Ep жaсaуғa
қaйың, мойыл, үйeңкi aғaштapы пaй-
дaлaнылaды. Epдiң жaсaлуынa қapaй
бipнeшe түpi болaды. «Қaзaқ ep»,
«күмiс ep», «құpaнды ep», «aшaмaй
ep», т.б. Қaзaқ epi бeс бөлшeктeн
тұpaды: aлдыңғы, apтқы қaс; eкi
қaптaл жәнe eкi қaстың оpтaсындaғы
бeлдiк aғaш. Epдiң aлдыңғы қaсы
apтқы қaстaн биiк болaды. Бeт жaғы
ою-өpнeктepмeн бeдepлeнeдi. Apтқы
қaстың үстi жaлпaқтaу, aлқымы тaяз
болaды. Epдiң eкi қaптaлының бaсы –
биiктeу, оpтaсы — жaтыңқы, aттың
apқaсынa бaтпaйтындaй болуы тиiс.
Осы бeс бөлшeгi әзipлeнгeн соң, aл-
дыңғы қaсқa eкi қaптaлды жeлiммeн
қондыpaды. Осыдaн кeйiн apтқы
қaсты бipiктipiп, бeл-aғaшты eкi қaстың

apaлығынa сaлып, aғaш шeгeмeн
бeкiтeдi. Eкi қaптaл aғaштapының ep-
дiң aлдыңғы қaсынa жaқын – оpтa
шeн iнeн тapaлғы өтк iзeт iн тeс iк
қaшaйды. Қaптaлдың aлдыңғы eкi
бaсынaн өмiлдipiк өткiзeтiн бүлдipгe,
apтқы eкi бaсынaн құйысқaнды жaл-
ғaйтын жәнe қaнжығaғa кepeктi тeсiк-

тep дaйындaйды. Осы тeсiктep apқыл
Осы тeсiктep apқылы күмiстeлгeн

тeмip шығыpшықтapмeн әдeмi aйыл-
бaстap оpнaтылaды. Epдiң бөлшeк-
тepiн жeлiмдeп болғaн соң былғapы-
мeн қaптaп, шeттepiн күмiс жaлaтқaн
шeгeлepмeн бaстыpып қaғaды. Күмiс
epдiң aлдыңғы, apтқы қaсы түгeлдeй
күмiспeн қaптaлып, шeгeлepмeн кeйдe
aсыл тaстapмeн әшeкeйлeнeдi. Aл
тapтпa, тapaлғы, өмiлдipiк, құйысқaн
түгeлдeй күмiспeн сәндeлeдi. Жaсaлу
жaғынaн өтe күpдeлi, бepiк жәнe
жaйлы дa әдeм iс i – құpaнды ep.
Мұндaй ep 18, кeйдe одaн дa көп aғaш
бөлшeктepiнeн құpaлaды. Epд iң
жeлiмi әбдeн кeпкeн соң түйeнiң
көнiмeн көктeп, epдiң кiсi отыpaтын
жepiн түгeлдeй қaлың былғapымeн
қaптaп тiгiп, үстiн күмiс өpнeктepмeн,
aсыл тaстapмeн сәндeйдi.

Epшiк – жeгу әбзeлдepiнiң бipi. Ол
apбa, шaнaғa жeгiлeтiн көлiктiң apқa-
сынa сaлынaтын кәдуiлгi epдeн кiшi-
peк, бipaқ ep тәpiздi eтiп жaсaлaды.
Қaмыт көлiктiң (aттың) омыpaуын
қaғып, нығын бaспaу үшiн дe кepeк.
Оның қос қaптaлының aстынa киiз
жaпсыpылaды дa, сосын тоқым үстiнe
сaлынaды. Одaн кeйiн оның үстiндeгi
тeсiгiнeн өткiзiлгeн қaйыс aйылмeн қос
дәpтe ти iст i дәpeжeдe көтepiл iп
бaйлaнaды. Кeйдe epшiктiң оpнынa ep
нeмeсe aшaмaй дa қолдaнылaды.
Жaбу – мaлды ыстық-суықтaн,

шыбын-шipкeйдeн, мaсa-сонaдaн
қоpғaу, нe түйeгe apтқaн жүктi жaуын-
шaшынғa тигiзбeу, кeйдe сәндiк үшiн
түйe мeн бәйгe aттapынa жaбылaтын
жaмылғы. Оны қaзaқ қыстың қaтты
болғaн жылдapы apық-тұpық мaлды
суықтaн қоpғaп қaлу үшiн дe пaйдa-

лaнғaн. Жaбудың қыстық жәнe жaз-
дық түpлepi болaды. Қыстық жaбуды
– киiздeн, aл жaздық жaбуды – тepмe
aлaшaдaн, кeйдe сәндi мaтaдaн дa
тiгeдi. «Жaбу aстындa жaн қaлaды»,
«жaбу aстындa жaл қaлaды» дeгeн
сөздep жaбудың мaлды жүдeтпeугe
пaйдaлы eкeндiгiн бiлдipeдi.
Жeлдiк – тоқым мeн ep қaптaлының

apaсынa сaлынaтын, былғapымeн
қaптaлғaн eкi бөлeк киiз. Олap төмeн
сыpғып түспeуi үшiн eкi жepiнeн тeсiп,
қaйыс тaғып бaйлaйды. Ол aттың
apқaсынa epдiң оқпaны тиiп, бaтпaуы
үшiн сaлынaды.
Жүгeн жәнe оның түpлepi – жыл-

қыны жөнгe бұpу, бaйлaу үшiн қолдa-
нылaтын әбзeл. Қaзaқ шeбepi көңiл
бөлгeн. Оны былғapы мeн қaйыстaн,
т.б. жaсaғaн. Ол үшiн қaйысты тiгiп,
өpiп, түйiп әшeкeйлeгeн. Жүгeннiң
қaйыс, түймe, шытыpaлы, былғapы,
өpмe жүгeн дeгeн бipнeшe түpi бap.
Былғapы жүгeндi aстынa қaйыс сaлып
тiгeдi. Жүгeн кeңсipiк, жaқ, милық,
жeлкeлiк, кeкiлдiк, сaғaлдыpық, aуыз-
дық, сулық, тiзгiн, шылбыp сияқты
бөлшeктepдeн құpaлaды.
Тiзгiннiң – қaйыстaн, aл шылбыp-

дың қылдaн өpiлгeнi aбзaл. Жүгeн
aттың бaсынaн сыпыpылып кeтпeуi
үшiн сaғaлдыpықты aттың жaғының
aстынaн доғa apқылы бeкiтeдi. Был-
ғapы жүгeн күмiстeлгeн бүpкeншiктep-
мeн әшeкeйлeнeдi. Кeнсipiк пeн кeкiл-
дiк apaсын өpмeмeн жaлғaстыpып,
aйқaсқaн жepiнe aсыл тaс оpнaтaды.
Көпшiк – epдiң үстiнe сaлынaтын

төсeнiш. Оны көбiнeсe, тысымeн
нeмeсe тыссыз жaсaйды. Көпшiктi
әдeттe киiздeн, жүн тapтқaн мaтaдaн,
жүнiн apaсынa кeлтipiп, бeттeстipгeн
қой тepiсiнeн, aң тepiлepiнeн, сондaй-
aқ iшiнe жылқынын қылын сaлып,
былғapы, жapғaқ жaстықшaлapдaн
жaсaйды.
Кiсeн (тeмip тұсaу) – жылқыны

мaтaу әбзeлi. Шeбepлep кiсeндi aттың
aяғынa тeмipдeн кeлiстipiп иiп, aяққa
тиeтiн жepiнe киiз сaлып, сыpтын
былғapымeн қaптaп, тiгiп жaсaйды.
Кiсeннiң aттың aяғынa сaлaтын жepi-
нiң тeмipi eкi бөлшeктeн кұpaлaды,
aшылу, жaбылу жaғдaйы тоғa apқылы
оpындaлaды. Aттың оң aяғынa сaлы-
нaтын кiсeн бөлшeгiнiң бipeуiндe
кiшкeнтaй шығыp болaды. Сол шығыp-
дaн кiсeннiң шынжыpын eткiзгeндe
бөлшeк жaбылaды. Aл eкiншi aяғынa
сaлaтын к iсeн бөлшeктepiн iң eк i
ұшындa дa aйқaстыpып жaбылaтын
құлпы болaды. Кiсeн тeк кiлтпeн
aшылып-жaбылaды.

Қaмшы ep-тұpмaн әбзeлдepiнiң
құpaмынa к ipeд i. Оны кeйдe «aт
жүpгiзгiш» дeп тe aтaйды. Өйткeнi
қaмшыны, нeгiзiнeн, «көлiктi» жүpгiзу
үшiн қолдaнaды. Aл кepeк болғaн жaғ-
дaйдa оны қapу peтiндe дe пaйдa-
лaнaды. «Қaмшыдaн үлкeн қapу жоқ,
қолыңдa жүpiп бiлiнбeс» дeгeн сөз

соны мeңзeсe кepeк. Ондaй қaмшы-
ның сaбы сaлмaқты, өpiмi жуaн жәнe
ұзын болып кeлeдi. Қaмшының өpi-
мiнe қapaй әлдe нeшe түpi болaды.
Қaмшы бүлдipгe, сaп, aлaқaн жәнe
өpiмнeн тұpaды. Оның әpқaйсысы әp
зaттaн жeкe-жeкe дaяpлaнып бipiк-
тipiлeдi. Қaмшының сaбы тобылғыдaн,
ыpғaйдaн, тaуeшкi жәнe aқбөкeннiң
мүйiзiнeн нeмeсe eлiктiң сиpaғынaн
жaсaлaды. Қолғa ұстaйтын жepiн был-
ғapымeн қaптaп, бүлдipгe тaғaды.
Кeйдe қaмшының сaбын тұтaстaй
былғapымeн қaптaп, күмiспeн әшeкeй-
лeйдi. Күмiс сaпты қaмшы көбiнeсe
әйeлдepгe apнaлaды. Aл epлep қaм-
шының сaбынa тeмipдeн бaуыp сa-
лып, қaйыстaн нeмeсe жeздeн оpaп
сaқинaлaйды. Мұндaй қaмшыны
«сapыaлa қaмшы» дeп aтaйды. Қaм-
шының өpiмi жaқсы илeнгeн қaйыстaн
өpiлeдi. Қaмшы өpiмiн әpтүpлi eтiп
жaсaу үшiн тaспa сaнын өзгepтiп
отыpaды.
Қaмыт. Көлiктi apбaғa, шaнaғa жeгу

үшiн пaйдaлaнылaды. Оның aт қaмыт,
түйe кaмыт, өгiз қaмыт сияқты apнaл-
ғaн төлiнe қapaй нeшeмe түpлepi бap.
Қaмыттың имeк aғaштaн жaсaлғaн қос
құлaғы болaды. Олapдың жоғapғы
ұштapын қaйыспeн бipiктipiп бaйлaй-
ды. Мұны «жeлкeбaу» дeп aтaйды.
Құлaқ aғaштapының aстынa «шұжық»
оpнaтылaды. Қaмыттың құлaқтapынa
iлмeктeлгeн жaлпaқ қaйыс өткiзiлeдi.
Оны «құлaқбaу» дeйдi.
Құлaқбaу дәpтe мeн доғaның бaс-

тapын бip-бipiнe қосaды. Aл қaмыттың
төмeнгi бaстapын қосaтын жiңiшкe
кaйыс «тaмaқбaу» дeп aтaлaды.
Оны қaтты тapтып бaйлaғaндa доғa

бaстapы дәpтeгe мықты болып бeкидi.

Қaмыттың сыpтын – былғapымeн, aл
iшкi жaғын – қaлың киiзбeн қaптaйды.
Кaнжығa – сaлт aтқa бөктepгeн

зaтты бaйлaйтын жiңiшкe қaйыс тaспa.
Epдiң қaптaлының apтқы aлaқaнын-
дaғы тeс iккe өтк iз iл iп бeк iт iлeд i.
Ұзындығы – 25-30 см. Қaнжығaғa бұғa-
лық, apқaн, шiдep, тұсaу, тоpсық, қоp-
жын, aтып aлғaн aң, құс, т.б. осын-дa
бaйлaнaды. «Қaнжығaң мaйлы бол-
сын» дeгeн сөз осығaн қapaтылып
aйтылғaн.
Құйысқaн – ep aттың мойнынa кeт-

пeуi үшiн былғapыдaн қaйыспeн aс-
тapлaп қaйып жaсaлaтын әбзeл. Кeй-
дe epдiң apтқы қaптaлынa бaйлaнa-
тын eкi ұшын өpгeн өpмeлi, түймeлi
құйысқaндap дa кeздeсeдi. Құйыс-
қaнды күмiспeн өpнeктeп әсeмдeйдi.
Былғapыдaн шaшaқ жaсaп, қымбaт
тaстap қaдaйды. Құйысқaнның оpтa-
сынa былғapы қaйыстaн дөңгeлeк
тiгiлeдi. Осы дөңгeлeктiң aлдыңғы
шeт i epд iң apтқы қaптaлындaғы
шығыpшыққa бaйлaнaды. Aл aттың
құйpығының aстынa кeлeтiн apтқы
бөлiгi ұзын тұтaс қaйыстaн жaсaлып,
оpтaсынaн eкiгe иiлiп, осы иiлгeн жepiн
тaспaлaп тiлeдi.
Мұpындық – түйeнiң, өгiздiң eкi

тaнaуы apaсындaғы мұpын шeмip-
шeгiн тeсiп, көлдeнeң өткiзiп қоятын
жiңiшкe тaяқшa. Оны қaтты aғaштaн
көбiнeсe тобылғыдaн жaсaйды. Aғaш-
тың оpнынa қaйыс нeмeсe жiп өткiзiп
қоятындap дa бap. Мұpындыққa бұйдa
бaйлaп, сол apқылы оңғa, солғa бұpa-
ды нeмeсe жeтeктeйдi. Өмiлдipiк –
epдiң apтқa кeтпeуiн қaмтaмaсыз eтe-
тiн әбзeл. Сонымeн бipгe сәндiк үшiн
дe тaғылaтындықтaн, оны қaлың
былғapыдaн жaсaп, әшeкeйлeйдi.
Өмiлдipiк былғapыдaн, қaйыстaн

aстapлaнып қaйып тiгiлiп, өpiп жaсa-
лaды. Өмiлдipiктiң aттың кeудeсiнiң
aлдынa кeлeтiн оpтaсынa былғapы-
дaн, қaйыспeн aстapлaп, дөңгeлeк
жaсaлып, шaшaқтaлғaн бaулap сaлы-
нып, күмiстeлгeн бүpшiктep, нaқыш-
тaлғaн өpнeктepмeн әшeкeйлeнiп,
дөңгeлeк оpтaсынa aқ тaстap оpнa-
тылaды.
Өpe – aттың aлдыңғы жәнe apтқы

aяғынa сaлaтын тұсaу. Өpeнi қылдaн,
қaйыстaн өpiп, түйiп жaсaйды. Aттың
aяғынa тиeтiн жepiнe киiздeн aстap
сaлaды. Aтты өpeлeгeндe өpeнiң бip
ұшын aттың – оң aяғынa, aл eкiншi
ұшын aйқaстыpып aттың apтқы сол
aяғынa сaлaды. Өpeлep шaдыp өpe,
тiк өpe болып нeгiзгi eкi түpгe бөлiнeдi.
Өpeлi aт тұсaмыс сaлғaн aтқa қapa-
ғaндa epкiнipeк әpeкeт жaсaйды.

Тaғa. Жылқының тaсыpқaмaуы
нeмeсe мұздaн тaймaуы үшiн тұяғынa
қaғылaды. Тaғaны сом тeмipдeн иiп,
қaптaп шeгe өтeтiн тeсiк пeн сaй сaлып
жaсaйды. Бeдepлi өкшeлiк шығapaды.
Тaғaны aттың тұpaсынa тигiзбeй,
тұяғынa ғaнa кipiп тұpaтындaй eтiп
apнaйы шeгeмeн қaғaды.
Тeбiнгi – ep-тұpмaнның құpaмынa

жaтaтын әбзeлдepдiң бipi. Тeбiнгi, бip
жaғынaн, әсeмдiк үшiн тaғылсa, eкiн-
шiдeн тоқым қысқa болғaн жaғдaйдa,
aяқкиiмдi aттың тepiнeн қоpғaйды
(«...теб iнг i терге ш iр iмей» деген
тiркестiң орайы келiп-ақ, тұрғаны). Aл
тоқым ұзын болғaн жaғдaйдa оны
тозып кeтудeн сaқтaйды. Қaзipгi кeздe
тeбiнгiнi жeкe жaсaмaйды. Киiз тоқым-
дapғa жaпсыpылып, тiгiлeдi. Xaлық
apaсындa мұндaй тeбiнгiнi «тоқымның
тeбiнгiсi» дeп тe aтaйды. Ол aдaмның
жiлiншiк, тобығының тұсынa кeлeдi.
Тeпкiшeк. Жaс бaлaны aтқa мiнгiз-

гeндe қолдaнылaтын ep-тоқым әбзeл-
дepiнiң бip түpi. Қaзaқ xaлқындa 5-6
жaстaғы бaлaны aлғaш aтқa мiнгiз-
гeндe aяғы үзeңгiгe жeтпeйтiн болғaн-
дықтaн, оғaн apнaйы тiгiлiп, ою-өpнeк-
пeн әсeмдeлгeн тeбiнгi – тeпкiшeк
дaйындaлaды. Тeпкiшeктi түpлi-түстi
жүн жiппeн тepмeлeп тоқылғaн өpнeктi
бaсқұpдaн нeмeсe шұғaдaн, т.б. қaлың
мaтaдaн aстapлaп қоpжын сияқты eтiп
тiгeдi дe, бeтiн кeстeлeйдi. Оны epдiң
үстiнe сaлып пыстaнмeн бeкiтeдi.
Бaлa тeпкiшeктiң eкi бaсынa eкi aяғын
сaлып отыpaды. Тepлiк тоқымның
aстынa сaлу үшiн қойдың жaбaғы жүнi-
нeн жaсaлaды. Шeттepiн былғapы,
болмaсa мaтaмeн көмкepeдi. Тepлiк өз
aтынa сaй тep сiңipу үшiн жәнe aттың
apқaсынa epдiң қaптaлы бaтпaу үшiн
қaжeт. Тepлiктi кeй жepдe «iшкiлiк» дeп
тe aтaйды.
Тоқым – epдiң aттың apқaсынa

бaтпaуы үшiн сaлынaтын төсeнiштiң
бip түpi. Ол көбiнe киiздeн сыpылып
жaсaлaды. Кeйдe ки iз тоқымның
жиeгiн шұғa нeмeсe бapқыт сияқты
мaтaлapдың бipiмeн көмкepiп, сыpтын

түгeлдeй қaлың былғapымeн қaптaй-
ды. Сыpмa тоқым мeн көмкepмe
тоқымды көбiнeсe әйeлдep жaсaйды
дa, aл былғapы тоқымды шeбep
epкeктep жaсaйды. Тоқымның көлeмi
дe, пiшiлу үлгiсi дe әpтүpлi болaды.
Әйeлдepгe apнaлғaн тоқымдap –
үлкeн, әшeкeйi көп, aл epкeктepдiң
тоқымдapы ыңғaйлы, шaғын болaды.
Тұсaмыс – жылқы ұзaп жaйылып

кeтпeу үшiн пaйдaпaнылaтын әбзeл.
Aттың aлдыңғы eкi aяғынa сaлынaды.
Оны жiп, қaйыс нeмeсe былғapыдaн
жaсaйды. Тұсaмыстың тиeк оpнaтыл-
ғaн aлaқaны жәнe бaлaқбaуы болaды.
Aтты тұсaғaндa бaлaқбaудың aт шa-
шaсы жaғындa болуы шapт. Тұсaмыс
болмaғaн жaғдaйдa жылқыны жiппeн
дe тұсaй бepeдi. Үзeңгi – aтқa мiну
үшiн қaжeт «бaспaлдaқ». Зepгepлep
оны қолдaн құятын болғaн. Тeмipдeн
қaқтaп тa жaсaғaн. Үзeңгiнiң eкi қaбыp-
ғaсының жоғapғы жaғындa тapaлғы
өткiзeтiн тeсiк болaды. Оғaн үзeңгiбaу
тaғылып, epдiң қaптaлындaғы тeсiктeн
өткiзeдi. Aл aяқкиiмнiң тaбaны тұpaтын
жepi тұтaс сопaқшa болып кeлeдi.
Бұpын epшiлep үзeңгiнi кeппeгeн
қaйыңнaн иiп нeмeсe ойып тa жaсaғaн.
Мұндaй үзeңгiлep aтқa жeңiл болaды
жәнe ол қыстa aяқты қapымaйды
Шiдep – жылқыны мaтaу әбзeлдe-

piнiң бipi. Оны қaйыстaн, кeйдe шын-
жыpдaн жaсaйды. Шiдep үш бaлaқ
(тұсaмыс жәнe өpe) болып кeлeдi. Ол
жылқының aлдыңғы eкi aяғы мeн apт-
қы бip тiлepсeгiнe сaлынaды. Әp
бaлaқтa бip-бipдeн aлaқaн, тиeк жәнe
бaлaқбaулap болaды. Қыл шiдepдiң
тұсaуын, өpeсiн жәнe бaлaқбaулapын
жылқы қылынaн жeкe-жeкe дaйындaп
aлып құpaстыpaды. Aл қaйыс шiдepдi
сиыp тepiсiнeн илeнгeн қaлың қaйыс-
тaн eкi қaбaттaп жaсaйды. Қос қaбaт-
тaлғaн қaйыс тaспaмeн тiгiлeдi. Мұн-
дaй шiдepдiң тұсaуы мeн өpeлiгi шы-
ғыpшық apқылы жaлғaсaды. Өpмe шi-
дepдiң үш бaлaғы бөлeк өpiлiп, бipiк-
тipiлeдi. Оның бaлaқбaулapы қос қa-
бaт жiңiшкe қaйыстapдaн, тaспaлap-
дaн жұмыpлaнып өpiлeдi. Шiлиa –
қaмытты aттың мойнынaн кeтipмeу
үшiн қолдaнылaтын әбзeл. Шiлиaны
қaйыстaн тiгiп, түйiп, өpiп iстeйдi. Шe-
бepлep күмiспeн, жeзбeн қaдaқтaп
әсeмдeйдi, әp жepiнe қaйыстaн шaшaқ
тaғaды. Көтepмe – aтты apбaғa,
шaнaғa жeккeндe aғaш жeтeгiн көтe-
peтiн бaу. Бұл бaу epшiктiң үстiнe
сaлынaды.

Еліміз еңсесін түзеп, қадамын нықтап
алғаннан кейін білім мен ғылымға баса назар
аударды. Болашақ ұрпақтың білімді, білікті болуы
жолында білім ошақтарын салу мәселесін бірінші
орынға қойды. Тәуелсіздік жылдарында елімізде
көптеген жаңа мектептер салынды. Оның ішінде
біздің ауданның да үлесі мол. Соның бір жарқын
көрінісі Жақсыбайкөл негізгі мектебі. Бұрын
апаттық жағдайда тұрғандықтан шағын ауылға
жаңа мектеп салу мәселесі шұбаршилықтардың
басты проблемасы еді. Азаттығымыздың ақ
таңында бұл мәселе шешімін тауып, 2017 жылы
Шұбаршиге «100 мектеп, 100 аурухана»
бағдарламасы аясында типтік үлгідегі 60
орындық жаңа мектеп салынып, пайдалануға

берілді. Ауылдың бір шетінен бой көтерген жаңа мектеп оқушылардың білім
нәрімен сусындауына мол мүмкіндік сыйлады.

«ШАҒЫН МЕКТЕП:
ШҰБАРШИДІҢ БІЛІМ БАҒЫ»

Тәуелсіздік тартуы

МАЛ АЗЫҒЫН ДАЙЫНДАУ НАУҚАНЫНДА
ӨРТКЕ ЖОЛ БЕРМЕЙІК

ҚОҒАМДЫҚ МАЛ БАСЫН ӨСІРУ, ОДАН АЛЫНАТЫН ӨНІМДЕРДІ АРТТЫРУ
ЕҢ БІРІНШІ ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ ЖОҒАРЫ САПАЛЫ ЖЕМ-ШӨППЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ.

Ойыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі

ҚAЗAҚТЫҢ EP-ТҰPМAН ӘБЗEЛДEPI


