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Құрметті аудан тұрғындары!
Қымбатты жерлестер!

Баршаңызды егемен еліміздің ең қастерлі мерекесі – Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Тәуелсіздік – тәңірдің біздің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың

мәңгілік құндылығы. Әрине, тарих үшін отыз жыл санаулы сағат сияқты. Бірақ,
біз отыз жылдың ішінде бірнеше ғасырға татырлық ұлы істердің куәсі болдық.
Біз бүгінге дейінгі барлық жетістіктерімізге Тәуелсіздіктің арқасында қол
жеткіздік.
Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары еліміз шекарасы бекітіліп, халықаралық

аренада мемлекетіміздің беделінің өсуіне бағытталған шаралар жүзеге асты.
Алғаш Елбасымыздың бастамасымен ядролық қарудан бас тартқан

бейбітсүйгіш ел ретінде жаһандық қауымдастыққа танылды. Егемен ел ретінде
Қазақстанның Конституциясы қабылданып, теңгеміз айналымға енді,
Елордамыз әсем қала Нұр-Сұлтан қаласы бой көтерді.
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы

Тоқаевтың Жолдауында «Қазір бізге Тәуелсіздіктің жетістіктерін еселеп, елімізді
дамудың жаңа сапалы кезеңіне шығару мүмкіндігі беріліп отыр. Біз бұған Елбасы
саясатының сабақтастығын сақтап, жүйелі реформалар жүргізу арқылы қол
жеткізе аламыз»- деп атап өткен болатын.
Біздің бүгінгі мақсаттарымыз бен міндетіміз тұрғындарымыздың өмірінің

сапасы мен тұрмыстық деңгейін көтеруге бағытталған.
Құрметті ойылдықтар!

Тәуелсіздік – барша Қазақстан халқы ерекше қадірлейтін, өткеннен тағылым
алып, келешекке байыпты қадам жасайтын маңызды күн. Біз еркіндігімізді
әрқашан мақтан тұтып, қастерлей білуге тиістіміз. Бұл - біздің азаматтық
парызымыз, адамдық борышымыз.
Елдің даму көшінде ойылдықтардың да өзіндік орны бар. Аудан

тұрғындарының ерен еңбектерінің нәтижесінде өңірде экономиканың барлық
бағыттары қарқынды дамып келеді.
Әр салада жаңашыл бастама мен игілікті істер бар. Аудан тұрғындарының

игілігіне арналған әлеуметтік нысандар жөндеуден өтіп пайдалануға берілсе,
көшелер жарықтандырылып, кәсіпкерлік бағыттағы бірқатар қызмет көрсету
орындары ашылды. Мұның бәрі берекелі бірлігіміздің арқасында жеткен
жетістіктеріміз. Алдағы уақытта да әлі талай игілікті істердің куәсі
болатынымызға сенімдімін.
Барша аудан халқын Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күнімен шын

жүректен құттықтай отырып, еліміздің кемел келешегін нығайту жолындағы
еңбектеріңізге табыс, мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, бақ -
береке тілеймін!
Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, мемлекетіміздің мерейі үстем, еліміздің

егемендігі баянды болсын!
Құрметпен, Ойыл ауданының әкімі Асқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

Алтай мен Атыраудан, Арқа мен Алатауға созылған, Ертіс пен Еділді ен
жайлаған қазақ елінің бағзыдан арманы «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған»
мамыражай мекен, ерікті де, еркін ел еді.
Қобызын сарнатқан Қорқыт пен желмая мініп жер шалған Асан Қайғының,

егеулі найза қолға алған, еңку-еңку жер шалған баһадүр батырларымыздың
тілегі осы теңдік-тұғын.
Алаш ардақтысы Әлихан Бөкейхановтың «Біздің жұрт бостандық, теңдік,

құрдастық, саясат ісін ұғынбаса, тарих жолында тезек теріп қалады» деген
сөздерінің астарында теңдікке ұмтылу мен теңдік үшін күрестің елдік үшін
маңызды екені айтылады.
Осыдан 30 жыл бұрын желтоқсанның желіне ұшып, мұзына қатқан

боздақтарымыз сол ата-баба арманын шырқыраған шыбын жаны, рухты
жүректен сорғалаған қызыл қанымен қолымызға ұстатты. Ол - төбемізге тәу
етіп көтерген Тәуелсіздігіміз еді! Тәй-тәй басқан Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары
есенгіреп қалған ел еңсесін көтеру, қоламта боп оты өшкен қоғамның қазанын
қайнату, сансырап қалған саясатты тіктеу оңайға түскен жоқ.
Тәуелсіз елдің тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың көрген саясаты,

көшбасы-көсемдігінің арқасында дамудың дара жолын таңдап, сенімді
темірқазық етіп, жаһандық көштің легіне ілестік.
Менің кәмелет жасым Кеңес дәуірінде қалса, орда бұзар отыз жылым осы

Тәуелсіз Қазақстанның еншісінде, сол елдің көсегесін көгертуге арналып келеді.
Елбасымыздың ерен істері мен Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының
кемел саясатын жүзеге асыруда барымды да, жанымды да салып еңбек етіп,
елге қызмет қылып жүрген жайым бар.
Тәуелсіздігіміз - тұғырлы, елдігіміз - ерен, бірлігіміз - бекем болғай, ағайын!

Еркін ЖИЕНАЛИН,
«Nur Otan» партиясы Ойыл аудандық филиалы

төрағасының бірінші орынбасары,
Ойыл аудандық мәслихатының депутаты.

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ
АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ ҚАЗЫБАЕВТЫҢ

АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӘУЕЛСІЗДІГІ КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ

Сондай-ақ, «Тәуелсіздік тәуекел
еткен елдің маңдайына ғана біткен
бақ. Мемлекет басшысының салиқа-
лы саясатының арқасында елбасы-
мыздың еліміздің Тәуелсіздігі жолын-
да жасаған тәуекелді сәттерінің,
үлкен әлемдік аренадағы беделінің
арқасында біз осы тәуелсіздік күніне
жетіп отырмыз», - деп өңір басшысы-
ның атынан ұлық мереке Тәуелсіздік
күніне арналған құттықтау тілегін жет-
кізді. Әрі қарай Тәуелсіздік жылдарын-
да ауданның әлеуметтік-экономика-
лық даму жолында сүбелі үлестерін
қосқан бірқатар азаматтарға Қазақ-
стан Республикасы Президентінің
2021 жылғы 2 желтоқсандағы Жар-
лығы бойынша «Қазақстан Тәуелсіз-
дігіне 30 жыл», «Халық алғысы»
медальдерін табыстады. «Халық
алғысы» медалі Ойыл аудандық
ауруханасының кәсіподақ ұйымының
төрайымы Манат Нұртанова мен
Ойыл аудандық орталық аурухана-
сының анестезиологі Амантай Идия-
товтің омырауына тағылса, еңбек
ардагері Бөкен Жантолы Ақтөбе
облысы әкімінің «Облысқа сіңірген
еңбегі үшін» төсбелгісімен наград-
талды. Келесі кезекте «Қымбатты
ойылдықтар! Халқымызда «Дамудың
сыры бірлікте, Табыстың көзі
тірлікте» - деген нақыл сөз бар. Біз-

дің алдымыздағы ортақ мұрат – ел
болып ұйысып, жұрт болып жарасқан
тәуелсіз Қазақстанның абырой-
мәртебесін арттыру үшін аянбай
еңбек ету міндеті тұр. Сондықтан
да мемлекет саясатын үнемі қолдап,
ортақ мақсатқа бір кісідей жұмыла
еңбек етіп, алдағы үлкен асуларды
абыроймен бағындыруымыз қажет.
Ардақты жерлестер! Баршаңызды

ұлы мерекеміз Қазақстан Респуб-
ликасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы-
мен құттықтаймын!», - деп сөз
бастаған аудан әкімі Асқар Қазыбаев
ауданның әр сала бойынша даму
көрсеткіштеріне жан-жақты тоқталып
өтті. Айта кетсек, Тәуелсіздік жылда-
рында ауданымыздың ауыл шаруа-
шылығы саласындағы өнім 12 есеге,
инвестиция көлемі мен негізгі капитал
10 есеге өскен. Халыққа қызмет көр-
сетудің көптеген нысандары ашылып,
шаруа қожалықтары көбейіп, жер-
гілікті кәсіпкерлер ауданның аграрлық
саласын алға сүйреп келеді. Осы
секілді барлық басқа салаларда
қарқынды даму көрсеткіші байқалады.
Әрі қарай жалғасақ, мерекелік шара

азаттықтың ақ таңында еліміздің өсіп-
өркендеу жолында аянбай еңбек ет-
кен ойылдықтарды марапаттау рәсімі-
мен жалғасты. Аудан әкімі Асқар
Қайырғалиұлы «Ойыл ауданына 100

«ЕЛІМНІҢ БАҚЫТЫН ТЕРБЕТКЕН –

ТӘУЕЛСІЗДІК»
ӨТКЕН ЖЕКСЕНБІ КҮНІ АУДАНЫМЫЗДА 16 ЖЕЛТОҚСАН – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІ

КҮНІНЕ АРНАЛҒАН «ЕЛІМНІҢ БАҚЫТЫН ТЕРБЕТКЕН – ТӘУЕЛСІЗДІК» АТТЫ САЛТАНАТТЫ ШАРА ӨТТІ. ЕЛІМІЗ
ҮШІН АЙТУЛЫ МЕРЕКЕНІҢ ОРЫНЫ ӨЗГЕ. ҚАНЫМЕН ҚАРА ТАСҚА ҚАШАЛЫП, ҒАСЫРЛАР БОЙҒЫ АРМАН-ТІЛЕКТІ
БОЙЫНА СІҢІРІП, САҒЫМ ЖЫЛДАРДЫҢ ЕЛЕСІН АРҚАЛАП, АСЫҒА ЖЕТКЕН АРМАНЫМЫЗ ОРЫНДАЛҒАНЫНА
БИЫЛ 30 ЖЫЛ ТОЛДЫ. ОСЫ ОРАЙДА АУДАНЫМЫЗҒА АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ БҰЛБҰЛ
ЕЛЕУСІНОВА АРНАЙЫ КЕЛДІ. МЕРЕКЕЛІК ШАРАДА СӨЗ КЕЗЕГІН АЛҒАН БҰЛБҰЛ ОРАҚҚЫЗЫ БАРША
ОЙЫЛДЫҚТАРДЫ ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАДЫ.

жыл» медальдарын бірқатар мекеме
қызметкерлері мен еңбек ардагер-
леріне табыстады. Сондай-ақ, ауда-
нның әлеуметтік-экономикалық да-
муына зор үлес қосқан бірқатар аудан
азаматтары өзінің атынан алғыс хат-
тарымен марапаттады. Оған қоса,
1991 жылы 16 желтоқсанда отау
құрып, биылғы жылы Қазақстан Рес-
публикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық
мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр-

ған Қонысбай-Назгүл Құсайынов-
тарды інжу тойларымен құттықтап,
мерекелік сыйлығын табыс етті.
Сонымен қатар бірлік, ынтымақ,

татулық күнінде еңбек ардагері
Тыныштыбай Шалабаев елімізде
атқарылған істерге ризашылығын
білдіріп, марапат иелерін еліміздің
ертеңі үшін әлі де үздіксіз қызмет ету-
ге шақырды. Одан кейін жастардың
атынан сөз алған Медет Құлмұқанов
ұлттық қасиетіміз бен құндылығымыз-
ды ұлықтап жеткен Тәуелсіздік күні
мерекесінің қадір-қасиетіне тоқталып,
барша аудан жастарын тектілігіне тіл
жетпейтін, рухы биік қазақ елінің
мәңгілік ел болуы жолында бірлесе,
ұйымшылдықпен қызмет етуге үндеді.
Әрі қарай аудан өнерпаздары

Қазақстан Республикасы Тәуелсіз-
дігінің 30 жылдық мерейтойына ар-
налған мерекелік концерттік бағдар-
ламасын көпшілік назарына ұсынды.
Әсем ән мен мың бұралған би өнері
мерекелік кештің шырайын келтірді.
Әсіресе Тәуелсіздікке арналған арнау,
тілектер сахна төрін аша түсті. Бір
аңғарғанымыз өнерпаздарымыздың
бойында қуанышты толқыныс пен
жүздерінде шат-шадыман реңі мен
жанарында жалынды ұшқын бар.
Мұның өзі бабаларымыздың арқасын-
да жеткен азат елдің ұрпақтарының
маңдай бағы беселі екенін байқатады.

P.S. Міне осындай мерекелік
мәдени-көпшілік шараға куә
болған Ақтөбе облысы әкімінің
орынбасары Бұлбұл Ораққызы
жергілікті билік өкілдеріне шын
ризашылығын білдіріп қана
қоймай, аудандағы бірқатар
әлеуметтік нысандарды аралап,
жай-күйімен танысты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ТӘУЕЛСІЗДІК –
ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ МҰРАТЫ

Күні ертең ең қасиетті құндылығымыз – ел тәуелсіздігінің торқалы тойын
атап өтеміз. Осыдан отыз жыл бұрын біз саналы түрде, өз дүниетанымымыз
бен болмысымыздың негізі ретінде бостандық пен азаттыққа таңдау жасадық.
Бүгінге дейінгі бұл мерзім адамзат тарихы үшін қас-қағым ғана сәт болғанымен,
орда бұзар жасқа енді толған тәуелсіз Қазақстан үшін ол – үлкен белес,
асқаралы асу.
Мұндайға тек рухы күшті, бірлігі бекем жұрт қана қол жеткізе алады.
Дана бабаларымыз өзін ғана емес, адал ғұрпын, дархан көңілін, таза тілін,

әсем әні мен қоңыр күйін, мәйекті мәдениеті мен бай әдебиетін қоса сақтап,
ұрпағына аманаттай білді. Тамырын да, тарихын да, күш-қуатын да Ұлы даладан
алатын, көптеген этнос өкілдері татулық пен келісімде, береке-бірлікте бірге
өмір сүріп жатқан дәл осындай елдің ұлы мен қызы болу – әр қазақстандықтың
маңдайына жазылған шексіз бақыт.
Тәуелсіздік те бақыт сияқты, бағалаған адамның, аялаған қоғамның қолына

тұрақтайды. Халқы тату, экономикасы қуатты, саяси жүйесі тұрақты, мәртебесі
биік, абыройы асқақ, Қазақстанның болашағы кешегіден кемел, бүгінінен нұрлы
боларына кәміл сенемін. Тәуелсіздікке берік іргетас болып қаланған
бабаларымыздың асыл мұраты - ерлік пен елдігіміздің күш-қуат алып, әрдайым
алға баса берейік, ағайын!

Сәндібек НҰРБАЕВ,
Ойыл аудандық ауруханасының бас дәрігері,

“Nur Otan” партиясының мүшесі,
Ойыл аудандық мәслихатының депутаты.

БІРЛІК ПЕН БЕРЕКЕНІҢ БЕЛЕСІ

Кеше Ойыл ауданында «Ойыл газ
шаруашылығы» мекемесінің биыл
ғана бой көтерген ғимараты салта-
натты түрде ашылды. Ғимараттың
ашылу салтанатына «ҚазТранс-
ГазАймақ» акционерлік  қоғамы
Ақтөбе өндірістік филиалы бас-
шысы Әсет Әбілашев арнайы келді.
Алдымен  сөз  алған  аудан  әкімі
Асқар Қазыбаев бой көтеріп жатқан
ғимаратты ашылу салтанатымен
және ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдық
мерекесімен  құттықтап ,  алдағы
жұмыстарына сәттілік тіледі. Одан
соң, «Ойыл ауданының құрметті
азаматы», еңбек ардагері  Ғазиз
Займолдаұлы, аудандық ардагер-

Аудандық білім қызметкерлері
кәсіподақ ұйымының жоспарына
сәйкес  30 кәсіподақ  мүшесіне
Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай
алғыс хат табысталып, әр кәсіподақ
мүшесіне 30 мың теңге көлемінде
азық-түлік берілді. Аудан бойынша
білім беру мекемелері яғни, бөбек-
жай-балабақша, мектеп ұжымдары
қамтылды .  Салтанатты  шараға
қатынасқан аудан әкімінің орынба-
сары Мұратбай Айдарбаев ауданы-
мызда атқарылған ауқымды жұмыс-
тарға тоқталып өтіп, Тәуелсіздік

мерекесімен құттықтады. Аянбай
еңбек етіп жүрген кәсіподақ мүше-
лерін құттықтаған аудандық білім
қызметкерлері  кәсіподағының
төрайымы Гүлмира Избағамбетова
елімізді көркейтуге үлес қосып жүр-
ген, соның ішінде көпбалалы отба-
сылар, алтын алқа және күміс алқа
аналар мен әкелерді үнемі марапат-
тан тыс қалдырмайтынын, тұрақты
түрде көмек көрсетіліп жүретінін
тілге тиек етті. Салтанатты шара
соңы мерекелік концертке ұласты.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА.

лер кеңесінің төрағасы Сәрсенбай
Аманғосов  аудан  тұрғындарын
мерекемен  құттықтады .  Ашылу
салтанатына аудандағы бірқатар
мекеме басшылары қатынасты.
Мекеменің лентасын Әсет Әбіла-

шев пен Ғазиз Займолдаұлы қиды.
Мекеменің салтанатты түрде лента-
сы қиылған соң, қонақтар ғимарат
ішін аралап, тыныс-тіршілігімен
танысты.
Р.S. Салтанатты сәттен соң

аруақтарға құран бағышталып,
қой сойылып, Ойыл
селосындағы тұрмысы төмен
үш отбасына берілді.

Г. АЛЕКСЕЕВА.

МЕКЕМЕНІҢ ЖАҢА ҒИМАРАТЫ
ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫНА ТАРТУ

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ КЕРУЕНІ -
30 ОТБАСЫҒА ТАРТУ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 30 ЖЫЛ
ТОЛУ  МЕРЕКЕСІНЕ  ОРАЙ  ӨТКЕН  АПТАДА  АУДАНДЫҚ
МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ «ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ КЕРУЕНІ» РЕСПУБ-
ЛИКАЛЫҚ АКЦИЯСЫНЫҢ АЯСЫНДА САЛТАНАТТЫ ШАРА ӨТТІ.
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Тағы да Желтоқсан … Тағы да
қаһармандарымызды бір еске алып
қоятын сәт. 
1986 жылдың желтоқсанында алаң-

ға шығып, Кеңес билігіне наразылық
көрсеткен жастарды да қаһарлы
империядан сескендірмеген күш те
осы Азаттыққа деген аңсау екені
сөзсіз. Шынында да Желтоқсан көте-
рілісі азаттық таңы ататын күннің
жақындап қалғанын сездірген оқиға
еді. Желтоқсаннан кейін барып Кеңес
елінің түпкір-түпкірінде сан түрлі
толқулардың болғаны, ақыры араға 5
жыл салып Қызыл империяның күй-
регені баршаға белгілі. Тарихи әділдік
пе әлде, кездейсоқтық па?
Желтоқсан көтерілісіне КОКП ОК-

нің қаулысымен “қазақ ұлтшылдығы-
ның көрінісі” деген баға беріліп, көте-
ріліске қатысқан азаматтар қуғын-
сүргінге ұшырады. КСРО-ның тотали-
тарлық, отаршыл саясатына қарсы
қазақ жастарының азаттық күресі та-
рихи маңызы бар үлкен оқиға болғаны
сөзсіз.
Желтоқсан көтерілісі ұлттық рухтың

қуатын, елдік пен ерліктің мұратын
танытқан  көтеріліс болды. Желтоқсан
оқиғасының шығу себебін еске түсіре
кетсек артық болмас. 1986 жылы 16
желтоқсанда небәрі 18 минутта өткен 
Қазақстан Орталық Комитетінің бесін-
ші Пленумы Діңмұхаммед Ахметұлы
Қонаевты «өз еркімен» қызметінен
босатып, Қазақстан КП Орталық коми-
тетінің бірінші хатшылығына респуб-
лика халқына мүлде таныс емес,
қазақ халқы туралы еш хабары жоқ 
В.Колбиннің «сайлануы»  болды. Ер-
теңіне 17 желтоқсан күні орталық
алаңға лек-легімен ағылған жастар
тобы бейбіт шеру арқылы Орталық-
тың кадр саясатын дұрыс жүргізбей
отырғандығына наразылық білдірді.
«Қазақстанға  қазақ басшы!», «Әр
халыққа-өз көсемі!», «Ешбір халыққа
артықшылық берілмесін!» деген
ұранмен, «Менің Қазақстаным» әнін
айтып алаңға шықты. Ұлт саясатын
дұрыс жүргізуді, ұлттық тіл мәдениет-
тің дамуына қамқорлық жасауды,
ұлттық саяси қайраткерлердің бас-
шылық орындарында лайықты лауа-
зымға ие болуына назар аударуды
талап етті. Жастар өздерін толған-
дырып жүрген мәселелерді  айтып
қалуға тырысты.[1]
Бірақ 1986 жылғы 17-18 желтоқсан-

дағы Брежнев алаңындағы қазақ
жастарының бейбіт шеруінің қанды
оқиғаға айналды. Оларға «Ұлтшыл,
маскүнем» деген кінә тағылды. Алаң-
дағы жастарды тоқтату үшін Алматы
қызметкерлеріне көмекке милиция
қызметкерлері: Фрунзеден 100, Таш-
кенттен 300, Челябіден 203, Ново-
сибирскіден 203, Свердловскіден 225,
Тбилисиден 450 адам тартылған.
Жастарға қарсы «Бұрқасын-86» жос-
пары бойынша іс-шаралар жасалын-
ған. Жастарға өрт сөндіру машинала-
рымен суық сумен атқылаумен тоқ-
талмай адамдарға қарсы арнайы
дайындықтан өткен иттерді салып
қойған. Жалпы шеруде 8500 адам
ұсталған. Көбі студент жастар.
Манаш Қозыбаев 1986 жылғы Жел-
тоқсан көтерілісін  сырлы құбылыс
деп бағаласа, Елбасы Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев өзінің «Ғасырлар
тоғысында» атты еңбегінде: «1986
жылғы желтоқсан оқиғалары қазақ
жастарының сана-сезімінің қанша-
лықты өскендігін көрсетеді. Олар 100
жылға жуық уақыт бойы халықты
казармалық тәртіпте ұстап келген
тоталитарлық жүйенің алдында
бірінші болып айылдарын жиған жоқ.
Жастар бұдан әрі кез-келген ұлтқа тән
ұлттық мақтаныш сезімін қорлауға
жол бермейтінін өз халқының атынан
ашық мәлімдеді» — деп бағалайды.
Қазақтың көрнекті жазушысы, қоғам
қайраткері Мұхтар Шаханов «Желтоқ-
сан эпопеясы» атты деректі романы-
ның бірінші кітабында 1986 жылғы
Желтоқсан көтерілісіне баға берді.
Алматыда ұлтшыл элементтер араң-
датып салған оқушылар жастар тобы
көшелерге шығып, Қазақстан Компар-
тиясы Орталық Комитетінің шешіміне
наразылық білдіргенін айтады. «Жел-
тоқсан оқиғаларындағы» маңызды
мәселелерді есте сақтау қажет дейді.
«Ол екі бірдей жергілікті элиталарға
(қазақ пен орыс) қарсы тұңғыш жап-
пай наразылық еді. Демонстранттар
жақсы ұйымдасқан еді және өз жетек-
шілері ұсталғаннан кейін де орын-
дарында қала беруі бағаланды» —
деп сипаттайды. [2]
Желтоқсан құбылысын зерттеуге ат

салысып келе жатқан көрнекті жур-
налист Т.Данияров: «Желтоқсан
феноменін Одақтың құлауына әкел-
ген 1991 жылғы тамызбен үндеседі»,
— деп санайды. «Желтоқсан ызғары»
атты еңбектің авторы жазушы
Т.Бейісқұлов желтоқсан қозғалысын
«Совет өкіметі тұсында бұрын-сонды
кездеспеген құбылыс» деп таныды.
1986 жылдың 16 желтоқсаны қазақ
халқы үшін қасіретті әрі қасиетті қос
күні – Алматы және Қазақстанның
басқа да қалаларында 17 мен 18
күндері болған бодандыққа қарсы
жойқын бұлқыныс болып табылады.
Өйткені, Қайта құрылу, әділеттілік пен
теңдік сөз жүзінде жарияланғанмен,
бұл кезде тоқыраудың тоңы құрсап,
демократия әлі орыныға қойған жок
деп есептейді.
Дегенмен, Желтоқсан көтерілісіне

қатысты түйіні шешіле қоймаған әлі
бірнеше мәселенің бар екенін атап өту
керек. Биыл бұл «оқиғаға» бақандай
отыз жыл толады. Әділет салтанат
құруы үшін аз уақыт емес. Өкінішке
орай, тарихшы ғалымдар тарапынан
да, мемлекет тарапынан да әлі күнге
өзіне лайықты бағасын алған жоқ.
Желтоқсан шындығы әлі күнге «жабу-

лы қазан» күйінде қалып отыр. Бұл не
деген сөз? Яғни бұл мәселеде қандай
да бір кедергілер бар деген сөз…
Біріншіден, 1986 жылдың желтоқ-
санында Алматы қаласында болған
оқиға әлі күнге толыққанды бағасын
алған жоқ. Негізгі қалыптасып қалған
ұғым, ол – Желтоқсан оқиғасы. Ал бұл
атау сол жылдары ресми бекітілгенін
де ұмытпаған жөн. «Желтоқсан оқи-
ғасы» деген формулировка совет га-
зеттері мен партия құжаттарында су-
реттеледі. Кейінгі, ресми құжаттарда
да осындай атау бекітілді. Мысалы,
КСРО Коммунистік Партиясы Орта-
лық комитетінің 1990 жылғы 18
мамырдағы қаулысына байланысты
қалыптастырылғаны өздеріңізге мә-
лім. Кеңес билігі әу баста Алматыда
болған оқиғаларды «қазақ ұлтшыл-
дығының көріністері» деп бағалады.
Орталық Комитеттің қаулысынан соң
ғана Алматыда болған жайларды
«Желтоқсан оқиғасы» деп аталып
келеді. Ал шын мәнінде «оқиға» деген
не? Негізі Желтоқсан көтерілісіне
оқиға деп баға беру қазақтың азаттық
жолындағы шешуші әрекеттерінің бірі
және бірегейінің бағасын түсіретін
сияқты. 2008 жылы жарық көрген
Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде
«оқиғаға»: «Оқиға – болып өткен іс,
елеулі құбылыс» деп баға берілген. 
Сол себепті, біреуіміз көтеріліс, біреуі-
міз оқиға деумен келеміз. Енді оқиғаға
не себепті «көтеріліс» деп баға берген
дұрыс дегенге тоқталса. Сөз жоқ, бұл
жерде ең алдымен бұл ұғымның мәнін
ашып алу керек. Қазақ тілінің түсін-
дірме сөздігінде «көтеріліс», «ереуіл»,
«қозғалыс» ұғымдары да түсіндіріледі.
«Көтеріліс – халық бұқарасының яки
белгілі бір көпшілік топтың саяси,
әлеуметтік мәні бар құралды күресі,
қарулы ереуілі».

«Ереуіл – жаппай дүрлігушілік, дүр-
мек, екінші мағынасы – саяси, ұйым-
дасқан түрде жұмысқа шықпай, бас
көтерген қозғалыс».

«Қозғалыс – халықтың жаппай
наразылығы».

Егер осы айтылғандардан өрбітсек,
қозғалыс болу үшін халық жаппай на-
разылық танытуы керек. Ереуіл де
солай. Көтеріліс болу үшін қолда құ-
рал, қару-жарақ болуы және ең бас-
тысы, ұйымдастырушы мен басшы
керек. Бұл жалпы қалыптасқан әдіс.
Алайда, Альберт Эйнштейн инсти-
туты «азаматтық көтеріліс» немесе
«күш қолданбау көтерілісі» деген
ұғымдарды енгізді. Мұндай жағдайда
көтеріліс жасаушылардың қолға қару
алуының да қажеті жоқ. Демек,
Желтоқсан көтерілісін «Азаматтық
көтеріліс» немесе «Демократиялық
қарсы шығу, толқу» деп те айтуға
болады. [3]
Екіншіден, зерттеушілер мен оқу-

лық авторлары да бірізділікке түсуі
тиіс. Біз жас ұрпақты отансүйгіш етіп
тәрбиелейміз десек, желтоқсан көтері-
лісіне қатысқан азаматтарды үлгі ете-
міз десек, алдымен көтеріліске дұрыс
және ортақ баға берген абзал. Өкініш-
ке орай, әзірге біз мұндай қадамға
бара қойған жоқпыз.
Бұдан басқа желтоқсан көтерілісі

төңірегіне келгенде әлі де болса
самарқаулық пен салғырттыққа жол
беріп келе жатқанымыз өтірік емес.
Бір оқиғаның баяны, атауы, саны,
салмағы әртүрлі кітаптарда әрқилы
жазылып келеді. Ол аздай, Желтоқ-
санның болғанын жоққа шығару,
тарихи маңызын бұрмалап, әлсіретіп
көрсету сияқты екі ұдай іс-әрекеттер
көбейіп кетті. Осы орайда біздің айта-
рымыз, қазір қазақтың тарихы ұлттық
көзқараста жаңаша жазылуы керек
деген талап қойылып, ұлттық тұрғы-
дан бағалау қолға алынып жатқанда,
Желтоқсан ұлт-азаттық көтерілісіне
байланысты әділетсіз бұрмаланған
фактілер мен оқиғаларды қайтадан
зердеден өткізіп, жіберілген қателік-
тер мен кемшіліктерді қайта қарап,
түзету енгізіп, сонан соң оның нақты
саяси-құқықтық статусын анықтап,
тарихи бағасын беру, желтоқсаншы-
лардың мәртебесін анықтау секілді
тағы басқа толып жатқан мәселелер-
де бір мәмілеге тоқталатын уақыт
жетті. Олай болса, Желтоқсан-86-ның
тарихын зерттеп, зерделеп қайта
жазуда, ұлттық дүниетаным тұрғысы-
нан жаңаша бағалауда бірінші кезекте
мынадай мәселелер негізге алынып,
ескерілуі тиіс.
Желтоқсан көтерілісін қорытып,

қайта бағалауда бізде туындап
отырған негізгі қиыншылық — «Жел-
тоқсан оқиғасының» іргелі ғылыми
деңгейде зерттелмей отырғандығы.
Әрине, өз беттерінше тиіп-қашып
зерттеп, мақалалар жазып жүрген

тарихшы-ғалымдар бар, бірақ іргелі
монографиялық зерттеулер әлі дүние-
ге келген жоқ деуге болады. Соның
кесірінен Желтоқсанның статусын
анықтап, тарихи бағасын беру мәселе-
сінде кешеуілдеп келеміз. Желтоқсан
көтерілісінің тарихы іргелі ғылыми
нысанға айналуы керек деп мәселе
қойып отырғанымыздың себебі де
сол. Бұл — кезек күттірмейтін негізгі
мәселе
Ол үшін не істеу керек? Желтоқсан

құбылысын зерттеп, ұлттық дүниета-
ным тұрғысынан жаңаша байлам
жасап, бағалау үшін оған мемлекет өзі
тапсырыс беруі керек. Басқаша
түсіндіргенде, тарихшылар мемлекет-
тік тапсырыспен жұмыс істеуі тиіс.
Әлемдік тәжірибеде мұның мысал-
дары жетіп артылады. Мысалы, Гер-
манияның, Францияның, Ресейдің
тарихын қараңыз, бәрі академиялық
тұрғыдан іргелі зерттелген, мемлекет-
тің тапсырысы негізде қорытылып
жазылған. Яғни бұған қаржыны мем-
лекет бөлуі керек. Кез келген іргелі
зерттеудің соңы қаржыға барып тіре-
леді. Қаржысыз үлкен, іргелі істер аяқ-
талмай қалуы мүмкін. Тіпті, кеңестік
кезеңде жазылған, мемлекеттік сый-
лыққа ие болған 5 томдық тарихымыз
да мемлекеттің қолдауымен дүниеге
келген болатын. Бұл — бір.
Екіншіден, таяуда Алаш қозғалы-

сының тарихына байланысты 5 том-
дық кітап жарық көрді. Авторлардың
айтуынша, осы томдықтарды шығару
оңай болмаған көрінеді. Кедергілер,
қарсылықтар орын алыпты. Соның
кесірінен оған көптеген тарихи
маңызы бар құжаттар енбей қалса
керек. Себебі оған кедергі келтіруші
шолақ белсенділер көп болған. Сол
сияқты Желтоқсан ақиқатын жазуға,
құжаттарды жариялауға кедергі
жасаушылардың да аз болмайтыны
анық. Міне, осындай кедергілерге
тойтарыс беру үшін мемлекеттің
қолдауы керек-ақ. Егер бұл мәселеде
мемлекет қолдау көрсетпесе, ақиқат-
ты ашуға мүмкіндік жасамаса, зерт-
теушілерге мұрағатта жатқан құпия
құжаттарға қол жеткізу де қиын. Ал,
МҚК-нің мұрағатында Желтоқсан
көтерілісіне қатысты көптің көзінен
тасада жатқан құнды құжаттар мен
қағаздар шаш етектен екендігінде
күмән жоқ. Осы құпия материалдар
зерттеушілердің қолына міндетті
түрде түсуі керек. Содан кейін ғана
«Желтоқсан оқиғасының» ісі егжей-
тегжейлі зерттеледі, қорытылады,
бағасы беріледі, ұлттық тарихымыз-
дан өзінің тиісті орнын алады. Қыс-
қасы, билік пен тарихшы ғалымдар-
дың арасында өзара бірлестік, түсініс-
тік, үйлесім болмай, іс оңға баспайды.
Ендеше, ұлт тарихының бір іргелі
бөлігі ретінде Желтоқсан ұлт-азаттық
көтерілісін өз деңгейінде зерттеп,
зерделеу үшін осындай мемлекеттік
тапсырыс берілуі керек деп есеп-
тейміз.
Шын мәнінде, біздер кез келген

мәселеге орыстардың көзімен қарап,
бағалауға бейімделіп кеткен халық-
пыз. Бұл көзқарастың қалыптасып
кеткені сондай, тіпті қазіргі сыртқы
жағдайлар тұрмақ, ішкі мәселеміздің
өзіне солтүстік көршіміздің көзімен
үңіліп, талдау жасауға ыңғайланып
тұрамыз. Неге? Себебі бізде ұлттық
көз-қараспен қарап, талдау жасаудың
методологиясы мен ғылыми негізі әлі
қалыптаспаған. Бұл методология
орыс тілінде жазылып, қазақ тілінде
жазылмайтындығын білдіреді. Осы-
лайша қазақ қоғамына деген көзқарас
орыстілді ақпараттардың негізінде
бағаланып, қалыптасады да, нәтиже-
сінде қазақ қоғамына қатысты оңтай-
лы тұжырым жасалмай келеді. Қалай
десек те, бұл мәжбүр сананы егіп,
қалыптастырудағы орыс отаршыла-
рының жемісті еңбегі екені даусыз.
Қазір осынау құлдық санадан бірден
бас тарту оңай болып отырған жоқ.
Мысалы, орыс билігі 1986 жылғы Ал-
маты желтоқсанында «ешқандай
әскери күш, қару қолданылған жоқ,
арандату, қорқыту, үркіту болған жоқ,
адам құқы бұзылған жоқ, адам
шығыны орын алған жоқ», тек «бұзақы
тобырлар» мен «ұлтшыл элемент-
терді» «жуасыту» үшін талапқа сай
амалдар қолданылды» деген сыңайда
ойдан құрастырылған ақпараттар
таратып, жалған тұжырымдар жаса-
ған. Осындай тұжырым жасалған соң,
әлем жұртшылығы арасында сондай
кері тұжырым қалыптасты. Өкініштісі,
Желтоқсан 86-ны көпшілік әлі күнге
дейін осылай ұғынып, осылай баға-
лайды. [1]
Желтоқсан көтерілісі дегенде есте

болатын бір нәрсе – әлемді ашса

алақанында, жұмса жұдырығында
ұстаған КСРО-ның ыдырауына тарихи
тұрғыдан негізгі рөл атқарды. Яғни
Желтоқсан көтерілісі Кеңес Одағы деп
аталатын алып империяның ыды-
рауын жеделдеткен тарихи көтеріліс.
Оны кейін 1991 жылы болған Ыстық-
көл саммитінде М.С.Горбачевтің өзі
мойындаған. Осы орайда, Желтоқсан
құбылысын әлемдік деңгейге көтеріп,
жұртшылықтың ниетін оған бұруда
америкалық Хельсинки тобының
еңбегі ерекше екенін айта кетуіміз
керек. Бұл топ Алматы құбылысын
«М.С.Горбачев билікке келгелі бері
болған халық наразылығының ең
бірінші және жойқын көрінісі», — деп,
алғашқылардың бірі болып таныды.
Сөйтіп, олар көтерілісті «тек Қазақ-
стан ғана емес, бүкіл одақ көлеміндегі
ірі тарихи құбылыс» деп атап көрсетіп,
«бұл жаңа кезеңнің басталуы» деген
баға беріп, мойындаған. Осылайша,
Алматы желтоқсанының жаңғырығы
Сумгайт, Баку, Тбилиси, Вильнюс
құбылыстарына жалғанып, одақ жел-
тоқсанына ұласты. Тіпті, республи-
калар ауқымынан шығып, еуразиялық
сипат алды. Оның әсері әлемдік «Вар-
шава блогына» кіретін социалистік
елдердің бұдан былайғы жерде
өздерінің саяси-экономикалық, әлеу-
меттік, ұлтаралық, сондай-ақ, шекара-
лық ахуалын қайта қарауына, баға-
лауына орасан ықпал жасады. Оның
аяғы әлемдік социалистік формация-
ның түпкілікті күйреуіне алып келді.
Бірақ, бір өкінішті жағдай, біздер
Қазақстандағы Желтоқсан көтері-
лісінің байыбына бармай, ақиқатын ас
беріп, шапан кигізу арқылы «шешіп»
жүргенімізде, ЮНЕСКО 25 жылда бір
шығаратын «Дүниежүзілік тарих» деп
аталатын анықтамалықта: «КСРО-
ның тоталитарлық жүйесіне тұңғыш
рет қарсы шыққан демократиялық
үрдістер Тбилиси мен Вильнюста
бастау алған» деп жазып қойыпты.
Бұған не деуге болады? Мұны қазақы
жайбасарлық дейміз бе, әлде бейғам-
дық, немқұрайлық дейміз бе? Бәлкім,
оның басқа сыры бар шығар? Қайт-
кенде де ол жағы бізге беймәлім. Бізге
мәлімі, шын мәнінде, КСРО-ның құ-
лауына тұңғыш рет алғышарт жасаған
Алматы желтоқсаны болатын. Мұны
әлемдегі қоғамтанушы-ғалымдардың
бәрі бірауыздан мойындайды. Енде-
ше, «Кеңестік әміршіл-әкімшіл жүйеге
тұңғыш демократиялық қарсылық
1986 жылы желтоқсанда Қазақ елін-
де, Алматы қаласында басталды» деп
түзетіп жазуға күш салуымыз керек.
Жазғанда, «әміршіл-әкімшіл жүйеге
қарсы шығу» деген сөзді «Ресей-
КСРО отаршылдығына қарсы шығу»
деп түзетіп жазуымыз керек деген ой
бар.
Тарих – халықтың зердесі. Зердені

жалған деректермен, өтірік ақпарат-
пен бұрмалап, халықты адастыруға
болмайды. Зерде бүлінеді, сана
сүрінеді, жад былғанады. Жад был-
ғанса, халық мәңгүрттенеді. Мәңгүрт
халық – болашағы жоқ халық. Ай-
тайын дегеніміз — Желтоқсан ақиқа-
тын әртүрлі саяси амбицияның, жеке
бас ойындарының «құралына» пайда-
ланып, бұрмалауға жол берілмеу
керек. Ұлт тарихын ұлықтап, кешегіні
бүгінгінің биігінен зерделеу кезінде
ертең өкініш болмауы үшін біздің де
әлемдік озық әдістемелік үлгілерге иек
артқанымыз жөн. [3]
1986 жылғы «Желтоқсан оқиғасы»

СССР жетекшілігіне Михаил Горбачев
тағайындалып, Мәскеу «қайта құру»
мен «жариялылық» саясатын ұстана
бастаған кезеңдегі одақ көлемінде
болған алғашқы саяси демонстрация-
лардың бірі ретінде тарихта қалды.
Біз қазір өз еркіміз өзіміздің қолдағы,
ешкімнің алдында есеп бермейтін,
әлем мойындаған тәуелсіз мемлекет-
піз. Олай болса кез келген тарихи
құбылысқа, соның ішінде Желтоқсан-
86 көтерілісіне де тәуелсіз сана тұр-
ғысынан қарап, ұлттық дүниетаным
тұрғысынан таразылап, төл методоло-
гиялық көзқараста саралап, тарихи
әділдік тұрғысынан бағалап, жазуды
талап етеміз.
Желтоқсан қозғалысы үш күнмен

шектелмейді. Бұл бүкіл халықтың
рухани өміріне әсер етті. Ұлттық
сананы қалыптастырып, ұлттық рухты
өсірді. Әлі де зерттеушілер қозғалыс-
тың түпкі қайнарын, оның маңызын,
әсерін, жалпыұлттық дәрежеде қа-
рауы керек.
Бұл мақсатта авторлардың қате-

лесуге қақысы жоқ. Тарих қателікті
кешірмейді.

Қанғабыл Ілияс КӘДІРБЕКҰЛЫ,
Талдықорған қаласы.

«11» қараша 2021 жыл                   №85                                    Ойыл ауылы
Елубай Қойшанұлы Қалиевке
«Ойыл ауданының Құрметті азаматы»
атағын беру туралы
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының жергілікті

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармағы
12-1)-тармақшасына, Ақтөбе облыстық мәслихатының 2009 жылғы 21
желтоқсандағы №262 «Ақтөбе облысының (қаласының, ауданның) Құрметті
азаматы» атағын берудің Қағидаларын бекіту туралы шешіміне сәйкес, аудан
әкімінің 2021 жылғы 8 қазандағы №01-05/1432 санды ұсынысын мақұлдап,
аудандық маслихат  ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 1938 жылы 9 шілдеде Ойыл ауданының Сарбие ауылында дүниеге келген.

1955 жылы Ойыл қазақ орта мектебін бітіргеннен кейін Гурьев қаласындағы
зоотехникалық-малдәрігерлік техникумына түсіп 1958 жылы зоотехник
мамандығы бойынша бітірген. Қобда ауданы Жарық совхозында зоотехник
қызметін жасап жүріп 1958-1963 жылдары Алматы зоотехник-малдәрігерлік
институтын тамамдаған. 1963-1965 жылдары Ш.Берсиев атындағы, 1967 жылы
Қайыңды совхоздарында бас зоотехник қызметтерінде болған. 1968-1975
жылдарда Ойыл аудандық ауылшаруашылығы басқармасында бас зоотехник,
1976-1980 жылдары Ойыл ауданы ауылшаруашылығы басқармасының бастығы,
1980-1998 жылдары кеншар директоры, директордың орынбасары, кооператив
төрағасы қызметтерін абыроймен атқарған.
Атқарған еңбектері өз кезегінде бағаланып, «Құрмет белгісі» ордені,

«Айрықша еңбегі үшін», «Еңбектегі ерлігі үшін» медальдары мен «Бейбітшілікті
нығайтуға қосқан үлесі үшін» төс белгісі, Құрмет грамоталары және алғыс
хаттармен марапатталған Елубай Қойшанұлы Қалиевке «Ойыл ауданының
Құрметті азаматы» атағы берілсін.

2. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихат
хатшысы: қолы қойылған        С.Ғ.Займолдин.

ГРАФИКПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
МЕХАНИЧЕСКИХ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ  К НИМ
МОБИЛЬНОЙ ЛИНИИ  ЦТО  ИП «НИГАМАТОВ А.Н.» ПО  УИЛСКОМУ

РАЙОНУ НА 2022 ГОД.

№ Наименование
населенных
пунктов

Период (дата)
проведения

обязательного
технического

осмотра

Место
проведения

обязательного
технического

осмотра

Режим
работы

1 Уил 01.01.2022-16.05.2022 Согласовать
с акиматом

с 9.00-18.00

2 Коптогайский с/о 17.05.2022-19.05.2022 Согласовать
с акиматом

с 9.00-18.00

3 Уил 20.05.2022-27.06.2022 Согласовать
с акиматом

с 9.00-18.00

4 Караталский  с/о 28.06.2022-30.06.2022 Согласовать
с акиматом

с 9.00-18.00

5 Уил 01.07.2022-14.07.2022 Согласовать
с акиматом

с 9.00-18.00

6 Каройский с/о 15.07.2022-17.07.2022 Согласовать
с акиматом

с 9.00-18.00

7 Уил 18.07.2022-15.08.2022 Согласовать
с акиматом

с 9.00-18.00

8 Коптогайский с/о 16.08.2022-18.08.2022 Согласовать
с акиматом

с 9.00-18.00

9 Уил 19.08.2022-05.09.2022 Согласовать
с акиматом

с 9.00-18.00

10 Караталский  с/о 06.09.2022-08.09.2022 Согласовать
с акиматом

с 9.00-18.00

11 Уил 09.09.2022-10.10.2022 Согласовать
с акиматом

с 9.00-18.00

12 Каройский с/о 11.10.2022-13.10.2022 Согласовать
с акиматом

с 9.00-18.00

13 Уил 14.10.2022-31.12.2022 Согласовать
с акиматом

с 9.00-18.00

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

ЖЕЛТОҚСАН КӨТЕРІЛІСІ –
ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ҰМТЫЛҒАН ҚАЗАҚ ЖАСТАРЫНЫҢ КҮРЕСІ

Арыға бармай-ақ, Асан Қайғының
желмаяға мініп шұрайлы қоныс Жер-
ұйықты іздеуінің астарында үлкен мән
жатқан жоқ па?! Келешектің қамын
жасап, ертеңін ойлау, тыныштықта
өмір сүру. Ұйықтамай, әрекет еткен
бабалардың арқасында жегеніміз
май, мінгеніміз тай болып отыр.
Жерұйыққа бергісіз жерде өсіп-өніп,
халықтың саны артып келеді. Ақын-
жырауларымыз да бостандықтың
бұғауынан азат етілуді армандап,
жырға қосқан. Біз жауынан қайтпаған,
жігері жасымаған қазақпыз! Осы
кеудедегі жаңғырып тұрған ұран
намысымызды қайрап, алға жетеледі.
Сүрінуге мүмкіндік бермеді. Тәуелсіз-
дік дегенде көз алдыма каһармандық
елестейді. Егемендік жолындағы
ұмтылыстардың бәрі жадымызда
сақталады. Қаншама жыл орыстың
қол астында болсақ та, қазақ өз дінін,
тілін ештеңеге айырбастамады. Себе-
бі қазақ текті, рухы биік ұлт.
Биыл Тәуелсіздігімізге 30 жыл! Бұл

егемендіктің тұғыры нығая түскенін
белгілейтін жауапты белес. Шыр етіп
өмір есігін айқара ашқан сәби адам
болып кетуі үшін, ата-анасы аялы ала-
қанына салып, түн ұйқысын төрт бөле-
ді. Жеміс ағашының да адамзатқа
тәтті өнімін бергенше, бағбан маңдай
терін төгеді. Қазақстан да тәй-тәй
басып, енді жан-жағына ақылмен
қараған жігіт екен. Дана халық «орда
бұзар жас» деп жатады. Көреген сая-
саттың арқасында қамалды да алады.
Тәуелсіз мемлекет болғанымыздың

арқасында Қазақстанның өзін де,
сөзін де, ісін де, күшін де бүкіл әлем
таныды. Қандай жетістікке жетсек те,
өз жерімізде шат-шадыман жүрсек те,
бәрі, бәрі Тәуелсіздіктің арқасы.
Іргетасы мықты, өрісі кең халық еке-
німізді әлем мойындады.
Осы уақытқа дейін жеткен жетісті-

гімізді ауыз толтырып тұрып, айта
аламыз. Тәуелсіздігін алған әрбір
елдің өз алдына заңдары, талаптары
болады. Осыған орай Ата заңымыз
қабылданып, қоғамдағы келеңсіздік-

терді реттеп, адам құқығын қорғайтын
заң жобалары іске қосылды. Шекара-
мыз бекітілді. Рәміздеріміз нақтылан-
ды. Табандылық пен ерен еңбектің
арқасында түрлі ұйымдарға мүше
болдық. Көзі ашық, көкірегі ояу жастар
үшін, білім мен ғылымды бірінші орын-
ға қойдық. Мұхиттың ар жағындағы
елдермен тереземіз тең түсті. Сан
алуан бағдарламалар жүзеге асып,
мәдениет пен өркениет қатар дамып
келеді. Өзге елде өнер додасына
түскен жастарымыздың арқасында
көк туымыз желбіреп, төрінде әнұра-
нымыз ойнайды. Экономика дамыды.
Қаржы дағдарысына қасқая тұрдық.
Ауыл шаруашылығын қолға алдық.
Тәуелсіздігіміздің мызғымас тұғырын
бекітіп, мәңгілік ел болуға бет бұрдық.
Тарихи қазбалар нәтижесінде көне
жәдігерлер табылды. Отандық тарихи
кинолар көрерменге жол тартты. Бас
қаламыз Арқа төсіне жайғасты. Отан-
дық бизнес қанатын жайып, қолға
алынды. Ел жастары әлемдік деңгей-
дегі оқу орындарында оқып, жарқын
болашаққа жол бастады. Ұлттық
қорымызды құрдық. Аз ғана мерзімнің
ішінде біраз нәтиже көрсетіп, рухы-
мызды көтердік.
Біздің басты міндетіміз - Тәуел-

сіздіктің туын мәңгілік желбірету. Бар-
лығы ұлтты сүюден, Отанды құрмет-
теуден басталады. Ұлтын сүймеген
адамның алды қараңғы. Себебі адам-
зат баласы қандай іс-әрекет жасаса
да, өзіне, одан қалса ел мүддесіне
септігін тигізеді. Жақсы қылығы атын
шығарады, бұрыс әрекеті мемлекеттің
бет-бейнесіне күйе жағады. Еліне шын
жаны ашыған азамат теріс пиғылдан
ада болады. Ал ұлтын жақсы көріп,
бар күшімен еңбегін сарп еткен ұлан-
дары көп ел - өзгелерден оза шабады.
Егер Тәуелсіздіктің тірегі берік болсын
десек, келешек ұрпақты ұлтжанды-
лыққа тәрбиелеуіміз қажет.

Сауле ТАНИМОВА,
Ойыл аудандық

сотының төрағасы.

ТӘУЕЛСІЗДІК
МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ ТҰҒЫРЫ
ТӘУЕЛСІЗДІК! СОНАУ КЕРЕЙ МЕН ЖӘНІБЕКТЕН БАСТАП,

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ЖОЛЫНДА ҚҰРБАН БОЛҒАН КҮРЕСКЕР
ҚАУЫМНЫҢ ШҰҒЫЛАЛЫ АРМАНЫ,  ТҰРСА ДА, ЖАТСА ДА
ТӘҢІРДЕН ТІЛЕЙТІНІ ЕГЕМЕНДІК БОЛДЫ. ТАЛАЙ БІЗ КӨРМЕГЕН
ҚИЫН ЗАМАНДЫ, НӘУБЕТТЕРДІ БАСЫНАН ӨТКЕРДІ. СОНДЫҚТАН
ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ТАУСЫЛМАЙТЫН ҰЛЫ ТАҚЫРЫП ЕКЕНІН ЕСТЕН
ШЫҒАРМАУЫМЫЗ ҚАЖЕТ.



314 желтоқсан 2021 жыл

Газет Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және Даму

министрлігі Байланыс, Ақпараттандыру
және Ақпарат комитетінде

2016 жылдың 21 қаңтарында
тіркеліп,

№15790-Г куәлігі берілген.

Меншік иесі: «Ойыл газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директоры-Редактор Серікбай Қойбағаров

Мекен-жайы: 030900, Ойыл селосы, Көкжар көшесі, №69, 3 қабат
Байланыс телефоны: 8 (71332) 2-11-07.

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1546 дана. Тапсырыс №1274
Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65525

«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.

ҚҰРМЕТТІ ОЙЫЛДЫҚТАР ЖӘНЕ АУДАН ҚОНАҚТАРЫ!
 СІЗДЕРДІ «16 ЖЕЛТОҚСАН – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ»

МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ ОЙЫЛ АУЫЛЫНДА ӨТЕТІН МЕРЕКЕЛІК ШАРАЛАРҒА ШАҚЫРАМЫЗ!

Орындалу мерзімі№ Өткізілетін іс-шаралар

1. «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тұғыры» атты эссе жазу байқауы Әлеуметтік желі
парақшасы

13-16 желтоқсан
аралығы

2. ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған қыздар арасында
волейболдан  аудандық біріншілік

Дене шынықтыру
сауықтыру кешені

14 желтоқсан
сағат: 09.30 -19.00

3. 16 желтоқсан - Тәуелсіздік күніне орай «Тәуелсіздігімен тұғырлы
- Ел» атты мәдени шара ұйымдастыру

«Шұғыла» мәдениет
және демалыс орталығы

14 желтоқсан
сағат: 16.00

4. «Тәуелсіздік - Тұғырым»  атты мәдени көпшілік шара «Тәуелсіздіктің 20
жылдығы» атындағы
орталық саябақ

16 желтоқсан
сағат: 10.00

5. 16 желтоқсан - Тәуелсіздік күніне орай «Тәуелсіздік – Тұғырым»
атты мерекелік гала концерт, мерекелік От шашу

«Тәуелсіздіктің 20
жылдығы» атындағы
орталық саябақ

16 желтоқсан
сағат: 20.00

6. «Тұғыры биік - Тәуелсіздік» тақырыбында салтанатты жиын және
мерекелік концерттік бағдарлама

Көптоғай ауылдық округі15 желтоқсан
сағат: 10.00

7. «Желтоқсан – Тәуелсіздіктің бастауы» тақырыбында салтанатты
жиын және мерекелік концерттік бағдарлама

Саралжын ауылдық
округі

15 желтоқсан
сағат: 10.00

8. «Тәуелсіздік – қазақтың сан ғасырлық арманы» тақырыбында
салтанатты жиын және мерекелік концерттік бағдарлама

Қайыңды ауылдық округі15 желтоқсан
сағат: 10.00

9. «Тәуелсіздікке тарту» тақырыбында салтанатты жиын және
мерекелік концерттік бағдарлама

Қараой ауылдық округі15 желтоқсан
сағат: 10.00

10. «Тәуелсіздіктің тұғыры биік болсын!» салтанатты жиын және
мерекелік концерттік бағдарлама

Сарбие ауылдық округі15 желтоқсан
сағат: 10.00

11. «Тәуелсіздік - Тұғырым» салтанатты жиын және мерекелік
концерттік бағдарлама

Ш.Берсиев ат. ауылдық
округі

15 желтоқсан
сағат: 10.00

Тіл – жанды құбылыс. Қоғам дамы-
ған сайын оның сөздік қоры басқа тіл-
ден енген  жаңа сөздермен, байырғы
сөздердің жаңа қолданысқа түсуімен
толығып, жетіліп отырады. Қоғамның
саяси және экономикалық өзгерісі
тілдің ұлттық сипатына әсер етпей
қоймайтыны белгілі.Осы тұрғыдан
келгенде, сөздік қордағы толығу мен
жетілу бағытының мақсат-мүддесі тіл
жанашырларының алдында күрделі
мәселелер туындатады. Қазақ тілінің
Мемлекеттік мәртебесінің құрмет-
телмеуі, қазақ пен қазақтың қазақша
сөйлеспеуі, ғылым тілінің жаппай
қазақиланбауы, өзге ұлт өкілдерінің
қазақ тілін үйренуге құлықсыздығы
секілді әзірге шешімі «күмәнді» көкей-
кесті мәселелер жаңа ғасырымызда
да маңыздылығын сақтап тұр.
Жазушы Марал Ысқақбайша айтсақ:

- ...Біздің ана тіліміздің мәрте-
бесі үшін, оның тазалығы үшін
күресіміз тарих бетінде жазылып
қалған деректерге қарағанда,
анық он ғасырға созылған екен.
Міне, бүгін біз ХХІ ғасырдың
табалдырығын аттағанда бұл
мәселе бұрынғыдан әлдеқайда
өткірлеу қойылып, күн тәртібінде
және тұр /Марал Ысқақбай. Он
ғасырға созылған күрес немесе «екен-
дік» деген сөз бар ма? Қазақ әдебиеті,
03.02.2006/.
Әрине, тіл тазалығы үшін күрестің

ұзақтығы көңіл көншітпегенмен, оның
үдемелілігі көңіл қуантады. Өйткені
жоқтаушысы, қамқоршысы бар тіл -
өміршең. Бірақ тіл тазалығының дең-
гейі сөйлеу немесе ақпарат құрал-
дарының тілімен ғана межеленбей-
тінін ескергеніміз жөн. Тілдің шынайы-
лығы, құдіреттілігі, қадыр-қасиеті көр-
кем шығарма тілінде ғана айшықта-
лады. Көркем шығарма өнер туын-
дысы десек, сол туындыны сомдай-
тын, халықтың рухани азығына айнал-
дыратын өзегі – тіл. Жазушының
көрікті ойы көркем тілмен берілсе,
сурет пен образды оқырманның өзі-
ақ сұрыптап алады. Өткен ғасырдың
көркем шығармалары осындай құбы-
лыстарға толы болды. Біз сөз тіркесі
мен сөйлемдерден сурет көріп өскен
оқырмандар қатарын толықтырдық.
Сұңғақ денелі, сұлу емес, сүйкімді,
ұяң емес, ашық, ордаң емес, әдеп-
ті (Ғ.Мүсірепов), жыртық көз дәу
қара; үмітпен ұйықтап, үреймен
оянған (А.Нұрманов), мұрнын бет,
құлағын ауыз етіп жіберу (Т.Нұр-
мағамбетов), әннің өлімі - өлім,
аттың өлімі – қаза; елдің  өңме-
ніне бесатар  кезену- еміп отыр-
ған үрпіні шайнағанмен бірдей
(А.Сүлейменов), жұлығынан жұлы-
нына дейін қыңыр (О.Бөкеев), екі
көзі бірін-бірі көріп тұрған сияқ-
ты; жуан ерін табақ (Ж.Нәжіме-
денов), хан құшағында қалтырап
жатқаннан гөрі, құл құшағында
құтырып шыққан (Ә.Нұрпейісов),
малшы болса да итаршы болма-
ған кедей; өз ішінен үндемей
тынып, уланып ойланды
(М.Әуезов) секілді оралымдарды
тудырған жазушылардың талғам
деңгейіне таңданатынбыз. Бұлардың
бәрі - Абайдың қиыннан қиыстыр-
ған талғамы. Осындай талғампаз-
дығы жоғары кезеңнің өзінде «Соңғы
жылдардағы қазақ көркем шығарма-
ларының тілі» атты конференция
ұйымдастырылып, сексеннің сеңгірін-
дегі Ғабит Мүсірепов «Ана тілін ана-
мыздай ардақтайық» деп баяндама
жасаса, көркем әдебиет тілінің бүгінгі
жай-күйін болжап, сол үшін алаңда-
ғаны болар. Ол кезде көркем шығар-
маның тілі әдеби сынның басты наза-
рында болды. Тілдік норма жазушы
тарапынан қатаң сақталып, сыншы
тарапынан қатаң бақылауда ұсталды.
ХХІ ғасырдың көркем шығармалары
бұндай ұстанымнан алшақтай түскен
секілді. Дәлел ретінде жаңа ғасырдың
оншақты жылы көлемінде жарық
көрген үш әңгіменің тілін мысалға
келтіруді жөн санадық.Үшеуі де әр
жылдарда «Қазақ әдебиеті» газетінде
жарық көрген. Біріншісі – Айгүл Кемел-
баеваның «Тобылғы сай» әңгімесі /
ҚӘ.18.02.2000/. Әңгіменің идеясы,
тақырыбы, көтерген мәселесі туралы
пікір айтудан аулақпыз. Әңгімедегі
саналық қисынға үйлеспейтін ой мен
тілдік нормадан ауытқыған тұстарды
ғана талдап ұсынуды мақсат тұттық:

- ... Ол тамағы құрғағасын, жас
пішеннің шетінде(?) жайғасып, дәм

оралған дорбасын ашты. Ішінен ет
пен бауырсақ, қияр мен сәбіз алып
жеп, әлденіп, сусынға айран жұтты.

-...Үлкен әтеш ұшып жеткенде
(жас пішенге)әлдебір ұлы сағынышқа
елтіп, дарқан даланың қасиетті
түгіне аунап-қунайтын тәрізді.

-... Бижан түнгі бірдің ұйқысына
шомып,жарты сағаттай қалғып
кетіпті.

-... Балам-ау, осының не(?), сан-
далып түнге дейін жүріп?! Шала ес
болып өзіңді әрең таптық, тәуба, -
деді анасы.

-...бензин бензонасосқа мүлде жет-
педі. Машина биік сайда(?) тоқта-
ды... Шопыр тетігін біледі, тез
жөндеп, жүрмей тұрған машинаға
оталдырып, ауылға айдап келді.
Бұл үзінділердегі авторлық баян-

даулардың көріксіз ойларға толы
екендігіне әңгімені оқып шыққан әрбір
тұлға төмендегіше уәж айтар еді:

- Тамағы құрғаған адам алдымен ет,
бауырсақ, қияр, сәбіз(?) жемей, бірден
сусын ішер еді ғой;

- Әтештің далаға деген ұлы сағы-
нышы қайдан, қашан пайда болғаны
таңғалдырады;

- Ұйқыға шомған кісі қалғымайды,
ештеңені сезбей ұйықтайды;

- Баласының шөпке кеткенін білетін
ананың «сандалып» жүрсің деп ренжуі
мүмкін емес қой;

- Бензині таусылған көліктің мото-
рын ауыстырсаң да, жүрмейтінін ең-
бектеген баладан еңкейген қартқа
дейін біледі.

 Жазушы қай ғасырдың оқырма-
нына шығарма ұсынып отырғанын,
әңгіме жанрына қойылатын талаптар-
дың жоғарылығын өз деңгейінің өре-
сімен өлшеген сияқты. Ой кереғарлы-
ғымен қатар тілдік норманың барлық
салада /лексикалық, грамматикалық,
стильдік тұрғыдан/ бұрмалануы автор-
дың ана тіліне деген «жауапкер-
шілігінен» мағлұмат беретіндей.
Пейілі толысу, сап тиылған хош иіс,
шалғынды тиеу, жас пішеннің шетін-
де жайғасу, биік сайда тоқтау, бала-
панын шұбату, есілдертіңді қаузау,
терезесі жоқ есіктің саудырауы,
байлап алып әкелу, бұлттың көгеруі,
көзі атыздай болып бақыраю т.б.,
зорлықпен байланыстырған сөз тір-
кестері мен жасанды фразеологизм-
дер тіліңді күрмейді.
Екінші әңгіме – Оразанбай Егеу-

баевтың «Тажалы» /ҚӘ.31.03.2006/
.Әңгіме «Қап-қараңғы түн.Көзге
шұқыса көрмейсің» деп басталады.
Қазақтың көзге түртсе көргісіз
түні ғой. Шығарманың басты тақы-
рыбы – адамның жазықсыз аңдарға
тажал болып келуі. Әңгіме-әңгіме
емес, ертегі тәрізді. Кейіпкерлері –
Қоян мен Марал. Қоян болғанда қан-
дай, «Бейберекет сүйісу, ақақай-
уақақай, жезөкшелік оған керек жоқ.
Момындық пен білместік жан иесінің
түбіне жетеді. Оны да ескермей-
тін» қоян. «Қанағатшыл, қорықса
ытқи безе жөнеледі. Қатерден қашу
арқылы құтылуды білетін» қоян.
Сөйте тұра, «Жол соққан болдырған
адам осылай ұйықтайды. Қоян секіріп
оның үстіне шықты. Тік тұрып сол
жерде ана жақ-мына жағына қарауыл
қарап алды. Бәрі де баяғыдай екен.
Ыршып ұясының алдына түсті.
Ыршимын деп аяғын серпе тепкенде
...екпіні ұйқышыны оятып жібер-
ген» қоян. Адамның қолына түскен-
де «Қараңғы түнді қақ айыра баж ет-
кен» қоян. «Қоянның құлын да-құлын
шырқыраған жанталасты ащы
шарылы бүйірдегі орманда бұзаулап
жатқан маралды жүрегіне біз пісіп
алғандай селк еткізді» деп Маралдың
ғажайып әлеміне жетелейді. «Тобыл-
ғы сай» мен «Тажал» әңгімелері ой
кереғарлығы жағынан бір-бірімен
үндеседі. Екеуі де жаңа ғасырдың
«жаңа қазақтарына» арналғандай.
Екеуі де «Мен не деймін, домбырам
не дейді?!»- нің кебін киген.
Марал да тегін марал емес. «Әлі де

біле алмай тұр. Мынасы да ұрғашы
бұзау еді. Тұңғышын қойып, екіншісі
де балалы-шағалы болып кеткелі
қашан. Әкесін қойшы, бүгін қасында
сол балалары мен жиендері де жоқ,
Алды-алдына телім-телім кеткен.
Дүние деген шіркіннің опасы осы
болғаны ма?! Мұны ойлағанда жүрегі
қасіреттен тілінгендей ойсырады.
Ана көңілі балада. Бала көңілі дала-
да»,- дейтін марал. Автордың  бап-
баяғысындай мамыражай, жауыз

иіс емес, тағы ұқсай да қалды,
 дамыл-дамыл толассыз, ағыл-
тегіл төгіліп, мөлдір көзін жау-
таң-жаутаң қайта-қайта қадап,
сенделіп барып тұрып кетті
секілді қолданыстары көзге оғаштау
көрініп, ... сөз тіркестері мен сөйлем
құрылыстары ыдырап, бір-біріне
көлеңкесін түсіріп тұратын сөздер
өз мағынасын дәл баспай, екі оқты
болып, ауытқып шығады/
Ғ.Мүсірепов/.
Әңгіменің үшіншісі – Серік Нұғы-

манның «Қамалы» /ҚӘ.11.03.2011/.
Әңгіменің жазылу әдісі - өзгеше. Ешбір
адамның есімі берілмейді. Сырттай
таныс, іштей бейтаныс қыз бен жігіттің
кездесуі, жігіттің отырған қалпындағы
қыздың бейнесін ойша суреттеуі
төңірегіндегі авторлық баяндау
желісіне құрылған. Оқиға жоқ. Жігіттің
іштей толқуы, толқи отырып қыз
бейнесінен қол жетпес бақытын
көріп, төбесінің көкке екі-ақ елі жет-
пей шаттануы. Қызымыз да «...көп-
тен бері арманына айналған - ай
маңдай ару. Екі көзін төмен салып
уылжи үлбірейді». Жазушы адам
баласының танымындағы шынайы-
лық пен сезіктіліктің алмасу үдеріс-
терін қарама-қарсы отырған екі
адамның біреуінің санасынан өткеріп,
екіншісін әңгіменің соңына дейін әре-
кетсіз отырғызса да, оқырман уақыт-
тың қалай өткенін байқамай қалады.
Бар болғаны мамандық төңірегіндегі
бір сұрақтың екі рет қайталанып, бірі
толық, екіншісі аяқсыз қалған жауап
болмаса, қыз бен жігіт сөйлеспейді де.
Бірақ оқырман екеуінің түсінісіп отыр-
ғанына сенімді. Жігіттің ойындағы бей-
нелеу қыз қалауынан шығып, «Талай-
дан арман болған- ақ дидарлы ажар-
лы жүз ақ маңдайын бері беріп, ешбір
боямасыз, табиғи қалпында көз үйіріп
күлімдеп отыр». Қыз портретін осы
қалпында қалдырғанда әңгіме желісін-
дегі тіл көркемдігі қалыпты деңгейін
сақтап, ой тұтастығы құбылмас еді.
Егер «Қабақпен қоса қарлығаш құй-
рық қасты да кері тартқанда, кері-
ліп, кеңейе түскен жазық маңдай
ашық, әппақ, кіршіксіз уыз жүзге ерек-
ше әр беріп, айнадай айдындып, жар-
қыратып жіберіпті» теңеуі болмаған-
да, қыз келбеттілігі солғындамас па
еді. Қарлығаштың қанатына телініп
келген дәстүрлі теңеу жазық маңдай-
дағы аспанға шапшыған қарлығаш
құйрықты қасқа ауысқанда уыз жүз-
ге әр бере қоюы екіталай-ау. Ай маң-
дай, жазық маңдай аруымыздың
суреті «Пешененің етегіндегі сүрмелі
қос доғаның қосылған тұсынан тік
төмен ағып түскен жіңішке қыр мұ-
рын тым  сүйкімді, астындағы соңғы
үлгідегі қызыл күлгін түске қаныққан
ұйық ерінмен біте қайнасып уылжып
тұр» бояуымен қанықтырылып, қа-
рауға қымсынатындай күйге жеткен.
Маңдайына жазылған немесе пеше-
несіне жазылған тұрақты сөз тірке-
сіндегі «пешенені» «маңдаймен»
тікелей ауыстырып алу - қайталаудан
қашудың жолы емес. Қарлығаштың
құйрығы қос доғаға ауысқанын да
оқырман қалт жібермейді. Теңеудің ең
көріксіздігі – мұрынның ерінмен біте
қайнасып уылжуы.
Міне, үш қаламгердің үш әңгімесін-

дегі тілдік нормаға қатысты түйткілдер
осылай өрбиді. Сенгің келмесе де,
шығарма мәтіні өзгермейді. Таралы-
мы он мыңнан төмендеп көрмеген
«Қазақ әдебиеті» газеті оқырман-
дарының тең жартысы оқығанның
өзінде, қаншама жанның көңілінде
күпті ой қалғаны белгілі. Әйтпесе,
сайдың биік емес, терең; балапанын
шұбату емес, шұбырту; көзі атыз-
дай болудың өзі – бақыраю екенін
жазушы білмесе де, ана тілін ардақ-
тайтын әрбір қазақ ажырата алады.
Ауызекі сөйлеу тілі арқылы тіліміздің
тазалығын сақтап қалу мүмкін емес-
тігін ұғынған жөн. Ғылым тілі де ғылы-
мы жетік елдердің тіліне жалтақтайды.
Өйткені жаңалық атауы соны алғаш
ашқан елдің тілімен аталады. Сол
атауымен басқа елге тарайды. Тіл
тазалығының шынайы үлгісін көркем
әдебиет қана сақтап келген. Сөздік
қордың сырлы құндылықтарын сөй-
лететін де көркем шығарма екенін
білеміз. «Өзгелерді қазақша сөйлете-
міз» деп жүріп, өзегіміз саналатын тілі-
міздің құдіреттілігіне көлеңке түсіріп
алмайық, ағайын!

Гүлнара САҒАТОВА,
Аға кітапханашы.

КӨРІКСІЗ ОЙДАН
КӨРКЕМ ТІЛ ТУМАЙДЫ

Халқымыздың басына келген
нәубетті күндердің өтіп жатқанына да
міне үш жылға аяқ басыпты. Көре-
көре, ести-ести адамның да еті өліп
кететінг еұқсайды. Басында бұл
жаман індетке үрке қарап едік, қазір
жанымызда жүрген кәрі жолдасымыз-
дай боп кетті. Қанша таныстарымыз,
дос-жарандарымыз, ағайын-туған-
дардан кеткендері бар.( имандары
саламат болсын) Елден шалғай кет-
кенімізбен, елімізге кіндігімізден бай-
лаулы екеніміз ақиқат. Ел жаққа елең-
деумен, алаңдаумен жүреміз. Биылғы
жылы да жанымызға жақын біраз
жандардан айырылдық. Солардың
бірі Ойыл жұртшылығына аса қадыр-
лі, Ойыл ауданының құрметті азама-
ты, ақын әрі сазгер, домбырашы Жол-
дыбай Айтқұлов ағамыз еді. Ағамыз
сонау 60-шы жылдары Алматы қала-
сында Республика эстрада-цирк өнері
студиясын (қазіргі Жүсіпбек Елебеков
атындағы колледж) домбыра маман-
дығы бойынша бітіріп, Шымкент қала-
сындағы Әл-Фараби атындағы өнер
институтында білім алған.
Саналы ғұмырын туған жеріміз бен

еліміздің мәдениетін көркейтіп, өркен-
детуге арнаған санаулы жандардың
бірі. Өлең- жырлары бірнеше жинаққа
арқау болса, әндері ел арасында
кеңінен танымал әрі жұртшылық сүйіп
орындайтын сәтті шығармалар. Әсі-
ресе «Ойылым - менің, ойдағы - елім»
әні ауданымыздың әнұраны боп кет-
келі қашан... Әр жылдары  «Өмірім -
өнерім», «Ойылым - менің- ойдағы -
елім», «Жүрегім соғып тұрғанда»,»
Өнеге» поэзиялық, прозалық шығар-
малар жинағы жарық көрген. Бірнеше
әндер альбомын да шығарып, саз әле-
мінде өз орнын айшықтаған айтулы
тұлға. Поэзиялық шығармаларының
ішінде өзім сүйіп оқитын, әрі насихат-
тап жүрген «Ей, казак!»  өлеңін ерек-
ше атар едім. Осы өлеңі біздің ұлты-
мыздың ерлігі мен бірлігін, намысы

мен қажыр - қайратын жалпақ жұртқа
жария етіп тұрғандай. «Жақсының аты
өлмейді, ғалымның хаты өлмейді!» –
демекші, ағамыздың артында таңба-
ланып қалған мол мұрасы, келер
ұрпақтың кемелденіп, өсіп-жетілуіне
септігін тигізер деген үміттеміз.
Жанымызға жақын тағы бір жан,

өзім үшін орыны тым ерекше, туған
ағамдай болған, жаны жайсаң, аңқыл-
даған ақкөңіл Төлеу Батанов аға еді.
Қазасы естілгенде есеңгіретіп таста-
ды. «Өзекті жанға бір өлім» десек те,
өлді деуге қимайтын жандар болады
ғой. Қадырлі Төкең сондай жан еді.
Ойыл совхозында әртүрлі жауапты
қызметтер атқарған Төкең, кейін
аудан орталығына қызметі ауысып
тұрақтап қалды. Жеңешеміз Сәуле
екеуі үлгілі отбасы болып, әсем қыз-
дар менен ұлдар тәрбиелеп жеткізді.
Жолымыз түсіп ат басын тіреп барға-
нымызда, жанымда қанша адам бол-
са да, аңқылдап алдымыздан шығып,
«Мақсатжан қош келдіңдер!» – деп,
малын сойып, құрақ ұшар қайран аға,
бұ жалғанды тәрк етіп Сіздің де кет-
кеніңіз бе...?
Ауданымыздың сыйлы жандары

Жоламановтар әулеті. Оқас ағамыз
бен Рахила апайды (жандары жәннат-
та болсын!)  таныстырудың өзі артық-
тау болар. Осы екі асылдың тұла бойы
тұңғыштары, жаны жайсаң Амандық
Садуақасұлы да биылғы жылы дүние-
ден өтті. 1985 жылы шаңырақ көтеріп,
жер жәннәті Жетісудан ырғалтып-
жырғалтып Гүлбану сұлуды елге апар-
ғанымызда өзім күйеу жолдас боп қа-
сында болып едім. Амандық сол жы-
лы Алматы медицина институтын біті-
ріп жас маман ретінде еңбек жолын
туған топырағында бастаған. Ата-ана
алдындағы перзенттік парызын өтеп,
олардың қолына келін түсіріп, немере
сүйгізді. Жұбайы Гүлбану екеуі маман-
дықтарына сай қызмет жасап, жина-
ған біраз тәжірибелерімен, жастық

шақтары өткен гүл қала Алматыға
қоныс аударды. Алматыда әдемі орта
тауып, заман талабына сай кәсіптерін
ашып, ақ халаты абзал жандардың
алды бола білді. Мен інісі Қуандықпен
жасты болған соң ба іні-досындай
көретін. Мүмкіндігімізше сыйлас бол-
дық. Осының бәрін өткен шақпен
жазып отырғаным қандай өкінішті.
Отбасымыз үшін орыны бөлек Ұзақ-
бай Ержанғалиев ағамызда келмеске
кетіпті. «Шалқайғанға шалқай-ол
құдайдың ұлы емес, еңкейгенге еңкей-
ол әкеңнің құлы емес!»-демекші, кіші-
пейіл, қарапайым мінезімен әрдайым
көңілді жүретін кездерін жаскезімізден
көріп өстік. Ұзақбай ағамыз жастайы-
нан техника тілін меңгеріп, ауданның
озат жүргізушілері қатарында жүретін.
Жалтыраған жаңа УАЗ-ын көсілтіп,
бар саналы ғұмырын аудан шаруашы-
лығын өркендетуге арнаған жан.

«Адам күліп тумайды,
Туа сала күлмейді.
Үйренеді күлуді,
Бірақ күліп өлмейді.
Адам жылап туады,
Жатады жұрт жұбатып.
Адам жылап өледі,
Өзгелерді жылатып.
Жылайтыны туғанда
жамандар бар қинайтын,
Жылайтыны өлерде
жақсылар бар қимайтын...» – деп,

Қадыр ақын айтпақшы, жақсылардың
қабырғасын қайыстырып кеткен, оры-
ны бөлек азаматтардың отбасына,
ұрпақтарына, ағайын-тумаларына
өзім менен жұбайым Мейрамгүлдің
атынан көңіл айтам. Ағаларымның
жандары жәннатта болсын, жасама-
ған жасы мен көрмеген қызықтарын
ұрпақтарына берсін! Ел-жұртыма
Алладан амандық пен жақсылық
тіледік!

Мақсат ТІЛЕПБЕРГЕН,
 Алматы қаласы.

КІНДІГІМ ЕЛГЕ БАЙЛАНҒАСЫН, ЕЛЕҢДЕЙМІН!

Берғалиев Батырхан Алтайұлы
(15.11.1977ж-08.01.2021ж)

Жыл толды алып жүрек тоқтағалы,
Жыл толды досымызды жоқтағалы.
Алайда досымыздың нұр бейнесі,
Көңілдерде мәңгілік сақталады.
Еске аламыз сағынамыз өзіңді,
Бір жыл болды, көздің жасы төгілгелі.
Ақ көңілді жан едің ғой өмірде,
Неге өмір қысқа болып берілді.
Еске алады сағынады достарың,
Сұм ажалға кімдер қарсы бара алған.
Жердің бетін жеті рет айналсамда,
Өзіңдей досты қайдан таба аламыз?!
Міне бүгін жиналдық сенің жылыңа,
Достар болып жиналған жұрт қайғыра.
Сағынамыз, сарғаямыз жабыға,
Жайлы болсын жатқан жерің, досымыз,
Самғап жүргей жәннаттың төр көгінде.
Еске алушылар: достары.

Шұбарши ауылы,
Дүсіпова Ажар Оңайбайқызы.

(04.01.1956ж-16.12.2011ж)
Өтеді өмір тоқтамайды көшті алып,
Біреу еріп, біреу жатыр кеш қалып. 
Аяулы ана, ақ көңіл жан, ақ жеңгем, 
Өзіңізді отырмыз бүгін еске алып.
Жайсаң едің,жайдарлы едің, кең едің, 
Мен өзіңді асыл жанға теңедім.
Жатқан жерің жайлы болсын, жеңешем,
Өзіңізге арналады өлеңім.
Өмір кейде дауыл, кейде тымық-ақ, 
Жақсыларға жалған өмір қыңыр-ақ.
Мына өмірден, шын өмірге кеткелі, 
Он жыл өтіп кетіпті ғой зымырап. 
Жеңге сені сағынады жан-жағың, 
Сағынышпен осы жырды арнадым.
Жәннат бақтың төрінен болсын мекенің, 
Жаратқаным тура етіп талғамын. 
Сағынды өзіңде жие еске алып,
Қайынылерің, ұл - қыздарың, балдарың. 
Сағынышым басылар ма ендеше 
Алып ұшар жүрек шіркін сен десе.
Жаныңыз тек Жәннатта боп мәңгілік, 
Жатқан жерің жайлы болсын, жеңеше.
Еске алушылар: Мұхамедияр әулеті.

ЕСКЕ АЛУ
Жуғанмен жылдар жылысы

мұздағы қанды,
Қыздарымыздың көзінде мұз

қалды.
Бойымды қарытып соғатын

желтоқсан желі,
Жүрегімді тағы бір сыздатып алды. 
Толқындар талай соғады

жағаны ұрып,
Кетпейді өткен оқиға таралып ұмыт.
Бодауын үзбек ботадай бұлқынған

сонда,
Түсіме кейде кіреді жаралы жігіт. 
Өмірден мынау келемін аласымды

алып,
Түскенде сонау есіңе

қаласың налып.
Қыршын қыздардың көзімде

елесі тұрар,
Отырғандары баланың

баласын бағып. 
Топ жарып шығар, ал бірі

шаруасына нық
Қызғанда аз-кем досымен

дауласып анық.
Жүретін еді-ау жігіттер болғанда

есен,
Жорғасын мініп, қолына қауғасын

алып. 
Мұз тоңған қайта көздері

ашылды бұлақ,
Өкінішті күннің өкпесі басылды

бірақ.
Жаңа алаңдағы ескерткіш

жадымды қозғап,
Алдына келіп бас идім жасымды

бұлап... 
Тас мүсін қашау, әрине ғасырға

мұра,
Бұл елдіктің құрметі асылдарына.
Кептерлерге дән сеуіп шапқылап

жүрген,
Бақытты болсын балғындар,

қасымда мына! 
Ықылас Ожайұлы

ЖАДЫМДА ҚАЛҒАН –
ЖЕЛТОҚСАН...



ҚұттықтауҚұттықтау
4 14 желтоқсан 2021 жыл

Көптоғай ауылдық округі,
Шұбарши ауылының тұрғыны
Гүлнар Хамитқызы Мусироваға!

Құрметті Гүлнар апай!
Сізді адам өміріндегі айтулы белесі – әдемі
жасыңызбен құттықтаймыз!
Сізді ауылдастарыңыз адал жар, бауырлары-
ңыздың жанашыры, балаларыңыздың қамқор-
шысы, шәкірттеріңіздің жылы жүректі ұстазы деп
таниды!
Сіздің соңғы жиырма жылдан астам уақытыңыз
біздің мектепте өтті. Сол уақыттан бері үлкенге
ізет көрсетіп, кішіге қамқор, шәкірттеріңіздің
жылы жүректі ұстазы болғаныңызды мақтан
етеміз!
Көп жылдар бойы ақырын жүріп, анық басқан
Сіз қазіргі буында сабырлы мінезбен, салиқалы
салмақты ақылыңызбен тәрбиеледіңіз! Қазіргі
әріптестеріңіздің әрқайсысының өмірден өз орнын табуы берген
бағытыңызбен, тигізген ықпалыңыз көп.
Қоғамның әрбір жаңалығын жылы қабылдап шәкірттердің бойына жеткізе
білгеніңізбен қатар, бойыңыздағы бар жинап-терген біліміңізді оқушылардың
санасына сапалы сіңіре білдіңіз, оқушыларыңыздың білімді, парасатты болып
шығуын мақсат еттіңіз. Ол арманыңыз өзіңіздің ерен еңбегіңіздің арқасында
орындалды. Біз соған шын жүректен қуанамыз. Сіздің омырауыңыздағы
«Қазақстан Республикасының білім беру үздігі» төс белгісі бүгінгі әріптес-
ізбасарларыңызға әрі мақтаныш, әрі үлкен мақсат!
Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу жолындағы еңбегіңізге табыс,
шығармашылық жетістіктер, деніңізге саулық, отбасыңызға береке мен
мереке тілейміз!
Игі тілекпен, Жақсыбайкөл негізгі мектебінің ұжымы, аудандық білім бөлімі
мен аудандық білім қызметкерлерінің кәсіподақ  ұйымы.

Ойыл селосының тұрғыны Айгүл Шығырбайқызын
мерейлі 60 жасқа толуымен құттықтаймыз!

Еңбек етіп ерінбей, тер төктің талай жылдарда,
Жиырма жыл қаржының бір саласында
Алпыстың шықтың қысына, зейнеттің

жеттің жасына,
Алғашқы біздің зейнеткер, Ойыл

қазынашылық басқармасында.
Зейнеткерлікке бірге шығып,

Асқар ағай екеуіңіз,
Үлкен тойды бір тойлап, мақсатқа
Сіздер жеттіңіз.
Самғат пенен Алматты қондырдыңыздар

құтты ұясына,
Жапырақтарыңыз жайылып,

ұрпағыңызбен мың жаса.
Құттықтаушылар: Ойыл аудандық қазынашылық басқармасының ұжымы

- Армысыз аға! Сізді бүгінгі келіп
жеткен Тәуелсіздік мерекесімен құт-
тықтаймын. Алғашқы сауалым
«Тәуелсіздік» деген ұғымды қалай
түсінесіз?

- Армысың! Бар бол, інім... Құттық-
тауыңа көптен-көп рақмет! Тәуелсіздік
– ұлы ұғым. Бұл дегенің - жақсы өмір
сүруге алған құқығың. Жұмыр жерде
өлшеулі өмірді бейбіт елде өткізгенге
жететін бақыт бар ма екен?! Таңертең
ұйқыдан оянып, жалғанды жалпағы-
нан басып, біріміз сабаққа, біріміз
жұмысқа кетеміз. Үрей атаулыдан ау-

лақ, емін-еркін тірлігімізге кірісе-
міз. Өзге елдің табалдырығын атта-
сақ, «Біз - Қазақстан деген тәуелсіз
елденбіз» - деп мақтанышпен айта-
мыз. Тәуелсіздік әрбір адамның өмірі-
мен біте қайнасып жатады. Тәуелсіз-
дікті бізге ата-бабамыз қасық
қанымен, кеудесіндегі шыбын жанын
қиып әперді. Оны бізге аманат етіп
қалдырды.

- Рас, аға! Сөзіңіздің жаны бар.
Тәуелсіздік күнін тойлауда толағай
табыстарымызға ғана тоқталып
шектелеміз. Ал, осы 16
желтоқсанның ызғарлы күндерден
тарихтың тіл қатпайтыны жайын-
да не айтар едіңіз?

- Ата-бабамыз бізге Тәуелсіздікті
аманат етіп қалдырған. Аманат - біздің
қолда. Сенің, менің қолымда. Осы
жауапкершілікті сезініп, егемен елдің
ұрпағы деген атқа лайық болу үшін
тырысуымыз керек. Білім алып, еңбек
етіп, ел дамуына үлес қосуымыз
қажет. Бұл - біздің міндетіміз, бұл -
бізге артылған жүк. 16 желтоқсан
жайында айтар болсам, бұл күн қуана
отырып мұңаятын, мұңая отырып
қуанатын ұлы мейрам. Тәуелсіздік
күнінің 16 желтоқсанға бекітілуінің
сыры тереңде. Бұл күн қазақ жаста-
рының Тәуелсіздікке, тәуелсіз ел болу-
ға деген қозғалысы. Қазақтың ұлты-
ның жойылып кетпеуі үшін тырмысқан
ұмтылысы. Ендеше осылай жеткен

Тәуелсіздіктің арқасында атқарылып
жатқан межелі жұмыстарды мақтан
етіп, қазақтай ел бар екенін алпауыт
елдерге таныту артық емес.

- 16 желтоқсанның қуана отырып
мұңаятын, мұңая отырып қуанатын
ұлы мейрам деп айтып бердіңіз.
Сіздің де осы желтоқсан көтерілісіне
қатысқаныңызды ел-жұртыңыз
жақсы біледі. Сол жайында әңгіме
өрбітіп берсеңіз...

- Желтоқсан оқиғасы осыдан тура
35 жыл бұрын болғаны көпке мәлім.
Алматы мал дәрігерлік институтында
бірінші курста оқимын. Айтулы оқиғаға
қатыстым. Себебі, қазақтың тізгінін
өзге ұлт өкіліне бермеу керек болды.
Әр жастың ұраны да осы болды. Бұл
бәзбіреулердің ылығына еру емес еді.
Өйткені, еліміздің көшбасшысы қазақ
болмайтыны ішімізді, қазақ деп соқ-
қан жұмыр жүрегімізді қарс айырып,
қынжылтты. Ана тіліміздің жағдайы
мүшкүл болды. Дүкендерге бара
қалсаң, наныңды алып жей алмайтын
едік. Өйткені, бір таба наныңды алу
үшін де орыс тілінде сөйлеуді талап
етті. Осының бәрі қазақ жастарының
бас құрап, азаттық үшін басқан
жаңылмас қадам болды. Желтоқсан
көтерілісі үш күн болды. Көтеріліс дәл
16 желтоқсан күні таңда басталды.
Қазақ жастарының жалынды рухы
ызғарлы күннің суығына өшпеді.
Ешбір жас кейін шегінбеді. Әскерилер
көтерілісті қанша тоқтатуға тырыс-
қанымен жастардың жігері құмдай
үгілген жоқ. Керісінше шыбын жанда-
рын шүберекке түйіп, ел үшін емірене
күресті. Арамызда жандарын пида
еткендер де болды. Қазақ қаракөз-
дерінің ұмтылысы, жалаң қол жігіт-
терге күш бере түсті. Мен көтеріліс
кезінде бастан қатты соққы алып,
жарақаттанып, есімнен танып қал-
дым. Есімді жиып, көзімді ашқанымда,
аурухана қабырғасында екенімді бірақ
білдім. Сондағы медицина қызметкер-
лерінің айтқаны «бұл бұзақылардың
жандарын қинау керек», - деп ешқан-
дай укол салмастан жарылған бастың
құйқасын қапсыра тігіп берді. Бұл
жерден ешқандай жылылық байқама-
ғандықтан ауруханадан қашып құтыл-
дым. Өйткені өтірік жала жауып түр-
меге тоғытып жатқанынан хабардар

2021 жылы «Nur Otan» партия-
сының 2025 жылға дейінгі «Өзгерістер
жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!»
сайлауалды бағдарламасын іске
асыру жөніндегі жол картасын бекітті.
Бағдарлама аясында ауданымызда
іске асырылып жатқан шаралар өз
нәтижесін беруде. Аудандық орталық
ауруханаға науқастың тұрған қалпын-
да кеуде қуысының флюорография-
сына арналған жылжымалы цифрлық
«КРФ-112» кешенді рентген аппараты
келді.
Жылжымалы «Флюкар» автокөлігі

арқылы ауданның шалғай елді мекен-
дерінің тұрғындары флюорография-
лық тексерулерден өтеді. Рентгенолог
дәрігерлер кешенді пайдаланудың
ыңғайлылығы мен тиімділігі, замануи
үлгіде жабдықталғанын жоғары дең-
гейде бағалап отыр. Жылжымалы
КамАЗ автокөлігінде компьютер, екі
жұмыс орнымен жабдықталған, яғни
рентген лаборант, рентгенолог дәрі-
гер, жүргізуші үш адамды жұмыс
орнымен қамтиды. Сонымен қатар,
медициналық орталықта арнайы қор-
ғасынмен қапталған бөлме орнатыл-
ған, онда рентген және флюорогра-
фияны қауіпсіз жасауға болады.  Кон-
диционер, жылыту жүйесі және сумен
жабдықталған кешен ауа райының
қолайсыздығында да қиындықсыз
қызмет етеді. Бұл кешенге бюджеттен
62 млн. теңге жұмсалған. Аталған

кешен арқылы тұрғындарға көшпелі
түрде профилактикалық, емдік және
сауықтыру іс-шаралары жүргізіліп,
азаматтардың денсаулық жағдайына
диагностикалық зерттеулер өткізуге
мүмкіндік мол. Медициналық кешен-
нің ерекшелігі – цифрлық үлгіде, ашып
айтқанда кескінді электронды пош-
таға жібереді.

«Шалғай аймақтарға жол жүру
деңгейі жақсарғаннан кейін, көпте-
ген қажетті профилактикалық,
емдік және сауықтыру іс-шарасын
жүргіземіз. Кешен толықтай жұмы-
сын атқарар болса, дәрігерлер де
азаматтарды толық тексеруден
өткізіп, ауруды дер кезінде анықтау-
ға септігін тигізеді. Бұл ҚР Прези-
денті Қазақстан халқына Жолдауын-
да айтып өткендей, еліміздің шал-
ғайдағы және қатынауы қиын өңір-
лерінде тұратын ауыл халқына сапа-
лы медициналық көмектің қол-же-
тімділігін арттыру тапсырмасын
орындау негізінде іске асырылып
отыр» – деп атап өтті аудандық ауру-
хананың бас дәрігері Сәндібек Нұр-
баев. Қабылданып жатқан шаралар
өңіріміздің медицина қызметкерле-
рінің жауапкершілігімен және кәсі-
билігімен бірге аудан тұрғындарының
денсаулығын нығайтуға және сақтауға
елеулі үлесін қосады деген сенім-
деміз.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА.

ТӘУЕЛСІЗДІК - ТАҢБАСЫ
ТАСТА, ҚАНЫ ҚАРА ЖЕРДІҢ
ТАМЫРЫНДА ЖАТҚАН ҚҰДІРЕТТІ
СӨЗ. БИЫЛ СОЛ ҚҰДІРЕТ
ТӨРІНДЕ ТЕРБЕЛІП
ЖҮРГЕНІМІЗГЕ 30 ЖЫЛ. БҰЛ
ҚАЙТА ЖАҢҒЫРҒАН ҚАЗАҚ
МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ, АТА-
БАБАЛАРЫМЫЗ АҢСАҒАН
АЗАТТЫҚТЫҢ ТҰҒЫРЫ НЫҒАЯ
ТҮСКЕНІН ӘЙГІЛЕЙТІН МАҢЫЗДЫ
БЕЛЕС. ТАРИХ ТҰРҒЫСЫНАН
АЛҒАНДА, 30 ЖЫЛ - ҚАС-ҚАҒЫМ
СӘТ. ОСЫ УАҚЫТ ІШІНДЕ ЕЛІМІЗ
БІРАЗ ҚИЫНДЫҚТЫ ЕҢСЕРІП,
ДАМУДЫҢ ДАҢҒЫЛ ЖОЛЫНА
ТҮСЕ БІЛДІ.
Қазақ халқының ғасырлар бойы аң-

саған арманы «Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік тәуелсіздігі тура-
лы» конституциялық заң қабылдан-
ған сол бір тарихи күнде, 1991 жылдың
16 желтоқсанында жүзеге асты.
Тарих толқынында талайды бастан

кешірген қазақ елі 30 жылдың ішінде

неге жетті? Әрине 30 жылдың ішінде
еліміз қол жеткізген жетістіктер өте
көп. Атап айтар болсақ, 1992 жылдың
маусымында Тұңғыш Президентіміз
Н.Назарбаев «Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік туы», «Қазақстан
Республикасының мемлекеттік елтаң-
басы», «Қазақстан Республикасының
мемлекеттік әнұраны туралы» заңға
қол қойды. Дәл осы жылы Қазақстан
Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі
атанды.
1993 жылдың 28 қаңтарында Қазақ-

стан Республикасының тұңғыш Ата
заңы қабылданды. Осы жылы 15 қара-
шада ұлттық валютамыз – теңге айна-
лымға енді. 1995 жылдың 30 тамызын-
да жалпыхалықтық референдум негі-
зінде жаңа Қазақстан Республикасы-
ның Конституциясы қабылданды.

2010 жылы Қазақстан Еуропаның
қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйы-
мына төрағалық етті. 2011 жылы
Қазақстанда қысқы Азия ойындары
өткізілді. Еліміздің намысын қорғаған

Осы орайда «Шұғыла» мәдениет
және демалыс орталығында Ойыл
аудандық жастар ресурстық орталы-
ғының ұйымдастыруымен 1986 жылғы
желтоқсан оқиғасының куәгерлерімен
кездесу өтті. Кештің басты мақсаты -
тәуелсіздіктің қандай қиындықпен
келгенін, Желтоқсан оқиғасы қалай
болғанын жас буынға түсіндіру. Ойыл
ауданы әкімінің орынбасары Саян
Сүлейменов шараның шымылдығын
ашып, желтоқсан оқиғасының мән-
маңызы туралы қысқаша тоқталып,
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мереке-
сімен құттықтады. Алдымен желтоқ-
сан құрбандарын еске алу үшін бір
минут үнсіздік жарияланып, құрмет
көрсетілді. Осыдан 35 жыл бұрын,
қазақ халқының қабырғасын қайыс-
тырып, дүниені дүр сілкіндірген жел-
тоқсан оқиғасының куәгерлері Қой-
шыбай Қайырғазин, Сүйіндік Өскен-
баев, Өркен Қожағалиев, Берік Құрма-
шов, Салтанат Бижанова, Бибігүл
Қарағұлова, Нұрзия Ертемирова,
Талия Өскінбаева, Ардақ Жаңабекова
кештің қонақтары болды. Кездесу

барысында осынау жайттарды көзі-
мен көріп, қатысқан жерлестеріміз
қысқаша баяндап, толқынысты сәт-
терден сыр шертті.

«1986 жылы Алматы зоотехни-
калық- малдәрігерлік институтында
3 курс студенті болдым. Қазақ жас-
тарының көтеріліске шығып жат-
қанын 16 желтоқсан таңда естідік.
Сол күні Брежнев алаңына келдік,
қазіргі Республика алаңы. О баста
жастардың бейбіт шеруімен бастал-
ған жиынды таратпақ болған билік-
тің іс-әрекетінен ештеңе шықпады.
Содан соң өкімет қарсы милиция мен
әскер күшін шығарып, алаңдағы
жұртты күшпен басып-жаншуға
тырысты. Қолында шоқпарлары бар,
қалқандары бар әскерлер тұрған
халыққа бірден тап берді»- деп еске
алды Сүйіндік ағамыз.
Шара барысында мектеп оқушы-

лары желтоқсан оқиғасына байланыс-
ты қойылым көрсетті. Аязды күні ше-
руге шыққан ауыр күндерін еске алып,
тарихи және тәрбиелік маңызы зор
шарадан кеш қонақтары үлкен әсер

Сұхбат

МАҚСАТЫМЫЗ – «ЖЕЛТОҚСАННЫҢ» ТАРИХТАҒЫ САЯСИ БАҒАСЫН «САЛМАҚТАУ»
ЕЛІМІЗ САНАУЛЫ КҮНДЕРДЕН КЕЙІН «ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫ»

МЕРЕЙТОЙЫН ТОЙЛАЙДЫ. БҰЛ ОРДА БҰЗАР ЖАСҚА ЖЕТКЕН ЕЛІМІЗДІҢ
АЛҒАШҚЫ ҮШ ОНДЫҚТАҒЫ БИІК БЕЛЕСІ ДЕП БІЛЕМІЗ. ОТЫЗ ЖЫЛ АЗ
УАҚЫТ БОЛМАСА ДА, ЕЛІМІЗ ЕҢСЕСІН ТІКТЕУ ЖОЛЫНДА ЗЫМЫРАП ӨТЕ
ШЫҚҚАН ТАРИХ БЕТІНДЕГІ ҚАЗАҚТЫҢ БЕЙБІТ КҮНДЕРІНІҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ.
ЕЛІМІЗДІҢ ЕС ЖИЫП, ӨСІП-ӨРКЕНДЕУ ЖОЛЫНДАҒЫ ҰЛЫ КӨШТІҢ
«МӘҢГІЛІК ЕЛ БОЛУҒА» ҰМТЫЛЫСЫ. АЛАЙДА, ТАРИХ БЕТІНДЕ СҮЙЕККЕ
ТҮСКЕН ТАҢБАДАЙ ЖАН-ДҮНИЕҢДІ СЫРҚЫРАТАТЫН ҚАНДЫ КҮНДЕР,
ТӘУЕЛСІЗДІКТІ АҢСАҒАН БАБАМЫЗДЫҢ ЕРЛІГІ МӘҢГІЛІК ЕСТЕН
КЕТПЕЙТІНІ АЩЫ ШЫНДЫҚ. АЗАТТЫҚТЫ АҢСАУ, ОҒАН ҚОЛ ЖЕТКІЗУ
ЖОЛЫНДАҒЫ ӘР ОҚИҒАНЫҢ ОРНЫ ТАМЫРЫ ТЕРЕҢ ТАРИХПЕН БІРГЕ
ТҰЛҒАСЫМЕН ДЕ ЕСТЕ ҚАЛАДЫ. ОСЫНДАЙ ӨТКЕН КҮННЕН ЯҒНИ
ТАРИХТАН АЩЫ САБАҚ АЛАТЫН ОҚИҒАЛАРДЫҢ БІРІ - «ЖЕЛТОҚСАН
ОҚИҒАСЫ». ЕНДЕШЕ БІЗДІҢ БҮГІНГІ КЕЙІПКЕРІМІЗ ҰЛТЖАНДЫ, «ҚАЗАҚ
ЕЛІН ҚАЗАҚ БАСҚАРУЫ ТИІС» - ДЕП АЛАҢҒА ШЫҒЫП, ЖЕЛТОҚСАН
КӨТЕРІЛІСІНЕ ҚАТЫСҚАН ӨРКЕН ҚОЖАҒАЛИЕВ ЖАЙЫНДА ӨРБІМЕК.
ЕНДЕШЕ НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА ЖЕЛТОҚСАН ОҚИҒАСЫНЫҢ КУӘГЕРІ ӨРКЕН
ҚОЖАҒАЛИЕВПЕН БОЛҒАН СҰХБАТЫМЫЗДЫ НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
ҰСЫНАМЫЗ!

едік. Бұл көтерілісті қазақ жастары
маскүнемдікке салынған, бұзақылық
деп бетін жауып қойды.

- Аға, жақында ғана Ақтөбеде Ел
тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Жел-
тоқсан көтерілісінің 35 жылдығына
орай «Қазақтың намысы -Желтоқ-
сан» атты ғылыми танымдық
конференциясына арнайы қатысып,
«Желтоқсан алауы» қоғамдық бір-
лестігінің Ойыл ауданындағы өкілі
атандыңыз. Демек, бұл кейінгі буын-
ның бойына ұлтжандылық қасиетті
қалыптастыру үшін зор маңызға ие.
Жалпы «Желтоқсан алауы» қоғам-
дық бірлестігінің мақсат міндеті
қандай? Қазақ қоғамындағы орны
қалай болмақ?

- «Қазақтың намысы - Желтоқсан»
ғылыми танымдық конференциясына
1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне
қатысқан, куә болғандар қатысты. Ал,
«Желтоқсан алауы» қоғамдық бірлес-
тігіне келер болсақ, оның жас ұрпақ
алдында патриотизмді қалыптастыру-
дағы орны ерекше. Сонымен қатар,
Ақтөбе облысы бойынша 1986 жылы
желтоқсан көтерілісіне қатысқан-
дардың тізімін толықтыру, түгелдеу
үшін және кезінде желтоқсан көте-
рілісіне қатысқаны үшін қудаланудан
қорқып, алған жарақатын, көрген
азабын жасырған адамдардың тізімін
жасау және оларға ақталу анықта-
масын алуға жәрдем беру. Себебі
қазақ халқы өз қаһармандарын білуі
тиіс. Себебі, осы уақытқа дейін Жел-
тоқсан көтерілісі жайында көп айтыл-
мады. Өйткені, Тәуелсіздігін енді ғана
алып, құндақтағы сәбидей күн кешкен
азаттықты қайта жоғалтып алмау үшін
жасалған саяси шешім деп білемін.
Қазір Тәуелсіздігіміз бір адамның
ғұмырымен қарасақ, орда бұзар жасқа
толып отыр. Енді алдымызда өткенді
ұмытпай, бабалар ерлігін ұлықтап,
жас ұрпақтың санасына сіңіру міндеті
тұр. Тәуелсіздік бізге қандай ауыр
жолмен жеткенін, оның қадір-қасиетін
ұғыну үшін кейінгі буын өткенін білуі
тиіс.

- Сұхбатыңызға рақмет!

Сұхбаттасқан:
Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,

Ойыл селосы.

ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 30 ЖЫЛ!

Ойыл ауданының прокуратурасы

ЖЫЛЖЫМАЛЫ «ФЛЮКАР»
ЖАҢА МҮМКІНДІККЕ ЖОЛ АШАДЫ

«ЖАСТАРЫ ЖАЛЫН ЖҮРЕКТІ,
ӨРШІЛ, НАМЫСТЫ, БИІК РУХТЫ
БОЛСА, ОЛ ЕЛДІҢ ЕҢСЕСІ БИІК
БОЛАДЫ» - ДЕГЕН ЕКЕН ТҰҢҒЫШ
ЕЛБАСЫМЫЗ Н.Ә.НАЗАРБАЕВ.
ЕЛІМІЗ ЕГЕМЕНДІККЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗ-
ГЕН ТҰСТА ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕН БА-
ҚЫТТЫ ҰРПАҚТЫҢ БІРІ, ТӘУЕЛ-
СІЗДІКТІҢ ТӨЛ ҚҰРДАСЫ, ӘРІПТЕ-
СІМ АҚБОТА ҮСЕНҒАЛИЕВА.

Қазіргі таңда «Асанәлі» бөбекжай-
бақшасында тәрбиеші болып қызмет
атқарады. Отбасылы, көп балалы ана.
Әр баланың басқаға ұқсамайтын
ерекшелігін танып, оның жүрегінен,
жан дүниесінен жол таба білу қасиеті
Ақботаның бойынан табылады. Бүгін-
де балабақшамыздың мерейін арт-
тырып, баланың дамуы мен білімі
жолында аянбай еңбек етіп жүрген
педагогтардың арасында Ақботаның
алар орны ерекше. Өз қызметін үлкен
жауапкершілікпен атқарып, қоғамдық
жұмыстарға да белсене атсалысады.
Ақбота Елемесқызы аудандық, об-
лыстық, семинарларға қатысып заман
талабына сай жаңа технологияларды
игере отырып, өз тәжірибесін шың-
дауда. Жас маман бола тұра, білімі
мен біліктілігін ұштастыра отырып,
2019 жылы Ақтау қаласында ұйым-
дастырылған мектепке дейінгі тәрбие
мен оқыту жүйесі «Жүрек жылуын
балаларға береміз» V Қазақстандық
слеті аясында «Педагогикалық шы-
ғармашылықтың құпиялары» тақыры-
бы бойынша өз тәжірибесімен бөлісіп,
І дәрежелі дипломмен  марапатталды.
2019 жылы Ақтөбе облыстық кәсіп-
одақ ұйымы «Құрмет громатасы»,
2020 жылы Ойыл ауданы әкімдігінің
«Алғыс хаты» мен Дамытудың оқу-
әдістемелік ғылыми-иновациялық
академиясының «Құрмет громата-
сын», Ақтөбе облыстық жастар
ресурстық орталығы «Алғыс хатын»
алса, биылғы жылы «Асыл ұстаз»
Халықаралық ғылым мен білімді
қолдау орталығының дипломымен
марапатталды. Қазіргі уақытта «Жа-
ңартылған оқу бағдарламасын» оқып,
білімін жетілдіріп, балабақшалар
арасында өз іс-тәжірнибесімен бөлі-
суде. Мектепке дейінгі ұйымдардағы
жұмыстардың басты бағыты оқу
тәрбие процесін жүйелі жоспарлау,
жаңа инновациялық технологияларды
ендіре отырып, балаларды дамыту-
дың тиімді бағытында Ақботаның
алар асуы әлі алда екеніне сенімім
мол.
Бала зейінін дамытып, жеке тұлғаға

айналдыру әр педагогтың басты мін-
деті. Осындай тынымсыз еңбектің
жемісін көру үшін, жігерлілікпен еңбек-
қорлық, табандылық қасиеттер әріп-
тесім Ақботаның бойынан табылады.

Г.МАҚСАТҚЫЗЫ,
«Асанәлі» бөбекжай-

бақшасының» тәрбиешісі.

алды. Желтоқсан оқиғасына қалай
қатысқандықтары жөнінде естелік-
термен бөлісіп,

«Бұл сәтті есімізге алсақ, ойы-
мызда толқу болады. 16 желтоқсан
күні таңертен сабақта отырғаны-
мызда, терезеден айқайды естідік.
Бибігүл екеуміз бір курста оқыдық.
Шыны керек, бала болдық па екен,
бізде ешқандай қорқыныш сезімі
болған жоқ. Жүрегімізде бір нәрсе
оянды. Оны үлкен ерлік деп айтуға
да келмейтін шығар, бірақ бір ұлт-
тық сезім бойымызды билегені анық.
Әйтеуір бізді ешкім тоқтатқан жоқ.
Жаяу кеттік» - деп бөлісті, Салтанат
Бижанова.

 Иә, шындығында желтоқсан оқиға-
сын кітаптан оқып, теледидардан
көрген бір басқа. Оның қалай болып,
қандай зардап әкелгендігін қатысушы-
ның өз аузынан естудің жөні бөлек.
Желтоқсан оқиғасының қасіретті де
қаһарлы үш күні куәгерлеріміздің
жадында әлі жаңғырып тұр.
Тәуелсіздікті алу оңай болмағанын,

ал тәуелсіздікті  тұғырлы етуде жас ұр-
паққа жүктеліп отырған міндеттің
ауқымдылығын атап өтіп, жиналған-
дарды  алда келе жатқан Тәуелсіздік
мейрамымен құттықтаған  мекеме
басшылары сонымен қатар тарихы-
мызда ерекше орны бар, халқымыз-
дың қасіреті мен ар-намысына, мақта-
нышына айналған оқиғаның куәгер-
лерін және тәуелсіздік құрдастарын
алғыс хатпен марапаттады.
Ендігі елдің ертеңі өскелең ұрпақ-

тың қолында, жастардың қолында,
біздің қолда. Кез-келген ұлт өз бола-
шағын ұрпағымен сабақтастыратыны
айқын. Әр ұрпақтың пешенесіне
жазылған, басына бұйыртқан заман
ағымы, кезең тынысы болады. Ал ХХІ
ғасыр бүгінгі ұрпаққа бұйырған бақ
деп білемін. Дербестік жолында
жанын қиған тарландардың, батыр,
қаһарман ұл-қыздардың есімі тарих
парақтарына таңбаланды. Оларды ел
де, жер де, келер ұрпақ та ұмытпайды.
Туған жер топырағы оларды мәңгі
бақи кеудесінде әлдилеп өтеді.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ -
 ТӨЛ ҚҰРДАСЫ

1986 ЖЫЛ. ЖЕЛТОҚСАН.
КУӘГЕРЛЕРДІҢ КӨЗІМЕН...
КӨК АСПАНДА ЕРКІН ҚАЛЫҚТАҒАН ҚЫРАНҒА АЙНАЛУДЫ ҚАЗАҚ ЖҰРТЫ

АЙЛАР, ЖЫЛДАР, ҒАСЫРЛАР БОЙЫ АҢСАДЫ. БІРЛІКТІ, ЕЛДІКТІ, ЕРЛІКТІ
НАСИХАТТАҒАН ТЕКТІ ХАЛЫҚ БІР СӘТТЕ АЯРЛЫҚ ХАЛГЕ ТҮСТІ.
ЕРКІНДІКТІ АҢСАҒАН ҚАНША АДАМ ОПЫҚ ЖЕДІ, ҚАНША БОЗДАҚ ОҚҚА
ҰШТЫ.

Сенбі күні аудандық балалар-
жасөспірімдер спорт мектебінде ша-
ғын футболдан ұзақ жылдар аудан-
дық полиция бөлімін басқарған аяулы
азамат Өтеміс Төрехановты еске алу-
ға арналған аудандық турнир өтті.
Туринирге алыс-жақыннан Өтеміс
ағамен үзеңгілес еңбек еткен әріптес
аға-інілері мен ізбасарлары келді.
Жарыстың ашылу салтанатына қа-
тысқан аудан әкімінің орынбасары
Мұратбай Айдарбаев аудан басшы-
сының құттықтау лебізін жеткізсе,
1980-1988 жылдары аудандық ішкі
істер бөлімінің бастығы болған
Бақытжан Дәрменқұлов пен жерлесі-
міз Елемес Шотановтар Өтеміс аға
туралы естеліктер айтып, қатысушы-
ларға сәттілік тіледі.
Аудан орталығындағы мекемелер-

ден жасақталған бес команда қатыс-
қан жарыста әуелден футболдан өт-
кен аудандық турнирлердің көш

басынан көрініп жүрген аудандық
полиция бөлімінің жігіттері жеңімпаз
атанды. Екінші орын аудандық өртке
қарсы қызмет бөлімі жігіттерінің
еншісіне тисе, үшінші орынға аудан-
дық күзет қызметінің жігіттері қол жет-
кізді. Сонымен қатар, алаңдағы үздік-
тер де құр қалған жоқ. Аудандық өртке
қарсы қызмет бөлімінің қызметкері
Бақыт Жоламан «Үздік қақпашы»
атанса, аудандық күзет қызметінің
қызметкері Жансерік Айтқұл «Үздік
қорғаушы» болды. Ал, турнирдің
«Үздік шабуылшысы» жүлдесіне
аудандық полиция бөлімінің қызметк-
ері Дархан Ермағанбетов лайық деп
танылды.
Р.S.  Осы турнирге арнайы келген

ішкі істер саласының ардагерлері
бүгінгі ізбасарларымен кездесіп,
аудандық дене шынықтыру-сауық-
тыру кешенінің жұмысымен таны-
сып, аудандық музейде болды.

ЕСКЕ АЛУ ТУРНИРІ
ІЗЕТТІ ІСТІҢ ҮЛГІСІ

спортшылар 70 медаль иеленді. 2015
жылдың 27 шілдесінде Қазақстан
Республикасы Дүниежүзілік сауда
ұйымының мүшесі атанды.

2017 жылы Қазақстанда EXPO-
2017 көрмесі ұйымдастырылды. Көр-
мені өткізуге 115 мемлекет пен 22
халықаралық ұйым қатысты. 2018
жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақ-
стан БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне төраға-
лық етті.
Қазақстан 30 жылдың ішінде жоға-

ры көрсеткіштерге ие болып, саяси
сахнада өз биігіне жетті. Еліміз тұрақ-
ты, әрі қарқынды даму үстінде. Тәуел-
сіздіктің алғашқы жылдары егемен-
дікті нығайту, ұлттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету мақсатын көздесе,
бүгінде бұл межеге қол жеткізілді.
Еліміздің заманауи жаңғыру жолында
жасайтын толағай табыстары бола-
шақта да талайды тандандырады
деген сенім мол!
Сондықтан, баршаңызға 16 жел-

тоқсан Тәуелсіздік күні құтты болсын!


