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ӨТКЕН АПТАДА АУДАНДЫҚ
МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ 8 НАУРЫЗ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР
МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ «ӘЙЕЛ-АНА -
ТІРШІЛІКТІҢ ГҮЛІ, ӨМІРДІҢ
НҰРЫ» АТТЫ САЛТАНАТТЫ ШАРА
ӨТТІ.
Өмірдің иесі сен, ғазиз Ана,
Келтірген дүниеге нелер дана.
Анасыз батыр да жоқ, ақын да жоқ,
Өмірдің алтын кілті сонда ғана, –

«Ақтөбе облысының қалалары мен
елді мекендерінде иттер мен мысық-
тарды ұстау және серуендету, қаңғы-
бас иттер мен мысықтарды аулау
және жою қағидаларын бекіту туралы»
24 желтоқсан 2021 жылғы облыстық
мәслихаттың №108 шешіміне сәйкес
үй және қолға ұстайтын жануарларды
ізгілік принциптеріне сүйене отырып
аулау жолымен оқшаулап ұстау және
жою мәселесі заң-қағидат тұрғысынан
бекітілгенмен, оны қолданысқа енгі-
зуде негізгі тетіктері мен тәмсілдері,
ұйымдастыру шаралары әлі күнге
айқындалған жоқ.
Аталмыш қағидатқа сүйенер бол-

сақ, қаңғыбас ит-мысықтардың тәні
мен жанына зардап келтірмей аулап
ұстап, арнайы құрылған мемлекеттік
ұйым оларды уақытша ұстауға арнал-
ған оқшаулағышта күтіп- бағуы керек...
Оларға жанашырлықпен қарап, азық-
түлікпен қамтемелеу қажет. Жуынды
беруге тағы болмайды!

Оларды екі ай ішінде иелері немесе
асыраушылары табылмаған жағдайда
дауыс беру құқығы бар волонтерлер
қатысатын комиссиямен жою туралы
шешім қабылдап барып ұйқтату керек
екен.
Ия, бұл гуманизм тұрғысынан адам-

дардың жан-жануарларға деген қаті-
гездігін болдырмау үшін дұрыс шығар.
Әйтсе де, әлемдік тәжірибедегі бұл

үрдіс заң жүзінде қалып, онымен ай-
налысатын ұйымның құрылуы, аулау
жөніндегі арнайы қызметтер, оған
бөлінетін қаражатты ұқсату мәсе-
лелері әлі шешімін тапқан жоқ.
Ірі қалаларда болмаса, аудан көле-

мінде, елді-мекендерде бұл мәселенің
шешімі тіпті күрделі болмақ. Қазір қаң-
ғыбас иттер мен мысықтарды аулау
кезінде оларлы жарақаттайтын неме-
се денсаулығы мен өміріне зиян кел-
тіретін техникалық құралдарды және
ветеринариялық препараттарды қол-
дануға болмайды. Олай болмаса

Жақында Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Nur
Otan партиясының кезектен тыс съезі
болып, саяси партия атауы «AMA-
NAT» деп өзгертілген болатын.
Осы орайда аудан әкімдігінде

«AMANAT» партиясының Ойыл аудан-
дық филиалының актив отырысы өтті.
Отырысқа филиалдың саяси кеңес
мүшелері, мәслихат депутаттары,
партия белсенділері, жастар қатысып,
аудан әкімі, партия төрағасы Асқар
Қайырғалиұлы төрағалық етті. Күн
тәртібінде  «AMANAT»партиясының
кезектен тыс ХХІІ съезінің шешімдерін
орындаудағы Ойыл аудандық филиа-
лының міндеттері қаралды.

- Мемлекет басшысы, партия төр-
ағасы елді одан әрі жаңғырту жолын-
дағы жұмысында партия мүшелеріне
сенім артатынын баса айтты.
Аудан басшысы А.Қазыбаев өңірде

алдымызға қойған үлкен міндеттер
мен мақсаттарды орындау үшін жүзе-
ге асырылатын шараларды анықтау
қажет екендігін атап өтті.
Жиында баяндама жасаған партия-

ның аудандық филиалы төрағасының
бірінші орынбасары Еркін Жиеналин

партияны жаңғыртудың 7 басымдығы
мен оны жүзеге асыру барысы туралы
айтты.

«Біздің бүгінгі партиямыздың
атауы республикада тіркелді. Ата-
бабамыздан келе жатқан аманаты-
мыз бізге Аманат жүгі болып артыл-
ды. Ал партия мүшелеріне «Аманат-
қа қиянат жасамайық»-деп Еркін
Жиеналин съезде берілген тапсыр-
малардың аудандық деңгейде қалай
орындалатынын жіктеп айтып берді.

— Партия Төрағасы Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаев фракция жұмысын
жандандыруды және партия өз элек-
торатынан алшақтамау үшін қоғам-
дық қабылдау қызметін жаңа деңгейге
шығарудың маңызы зор екенін айтты.
Осы ретте, қоғамдық қабылдауды тек
кабинеттерде ғана шектемей, фрак-
ция мүшелері мен Саяси кеңес мүше-
лерін қатыстыра отырып, шалғай елді
мекендерде көшпелі қабылдаулар
өткізу ұйымдастырылатыны жөнінде
сөз етілді. Өз кезегінде сөз алған ар-
дагерлер кеңесінің төрағасы Сәрсен-
бай Аманғосов партия атауының
өзгеруі - заман талабы екендігін ай-
тып, әрқашан партиямен бірге екен-

Шеті жоқ, шегі жоқ мына ғаламның
бір түкпірінде кіп-кішкентай ғана
көгілдір планета АДАМЗАТ деп атала-
тын саналы тіршілік иелерін құнда-
ғына алып, Жаратылыстың тылсым
заңдылығына бағынып, тербеліп тұр.
Бұл- ЖЕР ғаламшары! ЖЕР- АНА!
Кейде деймін-ау, жер басып тұрып,

тұңғиық аспан төрінде жамырай
шашылған жұлдыздарға тамсана-
мыз... Ол жақ тып- тыныш, бейбіт
секілді...
Жерде ше?!
Эволюциялық ой- сананың кемел

даму деңгейіне келген адам баласы
табанының астындағы тұрағын қан-
дай күйге душар етті?! (Сөйте тұра
тіршілік нышаны бар өзге планетаны
іздейміз-ау..!)

дігін жеткізді. Ал аудандық мәслихат
депутаты Нұрсұлтан Дәулетқалиев
жастардың жаңа міндеттерді орын-
дауға әрқашан дайын екендігін тілге
тиек етті. Жиын барасында аудан әкімі
барша партияластарды жүйелі жұ-
мыстар жүргізу арқылы мемлекет мүд-
десіне қызмет ету, халық тұрмысын
жақсартуға күш салуға, осы мақсат
жолында Мемлекет басшысы, партия
Төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
қоғамдық-саяси және әлеуметтік-эко-
номикалық реформаларын толықтай
жүзеге асыруда қолдау көрсетуге
шақырды.
Сондай-ақ, аудандық филиал төр-

ағасы қоғамдық кеңестер төрағалары
мен БПҰ төрағаларына тығыз бай-
ланыста жұмыс істеп, тұрғындардың
өзекті мәселелерін бірлесіп шешуді,
шалғай елді мекендерде көшпелі
қабылдаулар ұйымдастырып, халық
үнін естуді, азаматтарды жиірек
қабылдауды, партиялық бақылауды
күшейтуді, партияның сайлауалды
бағдарламасының жол картасы
орындалуын талдауды тапсырды.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.

өзіңе заң алдында жауап беруге тура
келеді.
Соның салдарынан, «өздеріне тиіс-

пеушілік құқығын иеленген» қазір
бұралқы ит пен мысық ауыл көшеле-
рінде көбейіп, адамдардың өмір қауіп-
сіздігі мен төрт түлікке шабуылдау қа-
терін төндіріп отыр. Үй жануарларына
жарақат салып, оларды «тартып» кету
оқиғалары да тіркелді.
Ойыл аудандық «AMANAT» партия-

сы депутаттық фракциясы отырысы-
ның басты тақырыбы осы болды.
Бұл жөнінде Ойыл аудандық вете-

ринарлық станцияның директоры
Серік Сармұхановтың, Ветеринария-
лық бақылау және қадағалау комитеті
Ойыл аумақтық инспекциясының бас-
тығы Өркен Қожағалиевтің жұмысы
тыңдалды. Фракция отырысының
қаулысы қабылданып, облыстық
партия филиалы депутаттық фрак-
циясына және жоғарғы тұрған мүдделі
органдарға ұсыныс әзірленді.

Экологиялық апаттар... Дүлей зар-
даптар... Соғыс!
Дөңгеленген дүниеде осы адам

баласына не жетпейді..? ЖЕР- АНА
барша адамзатты құшағына сыйғыз-
ғанда, адам баласы бір- бірімен неге
сыйыспайды?

«Қыз Жібек» кинофильміндегі Төле-
ген айтты демесең...«мына кең далаға
сыймай жүрген жоқпыз, сыйыса
алмай жүрміз ғой!»
Құдіреттің күшімен жер бетіндегі

барлық адам баласын бір сәтке
ғарышқа ұшырып, сол ғарыштан тірші-
ліктің тұрағы боп жаралған, қатал да,
суық вакуумдық ғалам кеңістігінде
қалт-құлт еткен бәйкүнә Жер ғалам-
шарын бір көрсетсе ғой...
Адамдар! Бұл біздің тұрағымыз!

Бұдан басқа мекен жоқ, мына ғалам-
да!
Адамзатты әлдилеген ЖЕР-АНА-

МЫЗҒА не істемедік біз! Жардық,
қопардық, күре тамырынан тіршілік
нәрін сордық, отқа орадық, уладық,
көкірегін қарс айырып ядролық сынақ-
тар жасадық, түндігін тесіп, төбеден
ажал сәулесін жібердік. Енді не қалды
қылмаған?
Соғыс- сойқан... Қан- қақтығыс...

Өшпенділік- өлім...
Homo Sapiens-тен бастап Инсан-и

Камил” (кемел адам) қалыпындағы
ХХІ ғасырда осыншама озбырлық
керек пе еді?!
БЕЙБІТШІЛІК керек бізге!
Бейбітшілік пен келісім- адамзаттың

асыл құндылықтары. Нешеме ғасыр-
лардан бермен қарай адамзат «қой
үстіне бозторғай жұмыртқалаған»
алаңсыз өмір мен бейбіт заманды
армандап келген екен. Бірақ, олай
болмады.
Соңғы 5 мың жылда жер бетінде бар

болғаны 292 жыл ғана бейбітшілік
«билік» құрып, 15 мыңнан астам
қантөгіс шайқастар өтіпті.
Сондықтан, адам мен адам тату,

ұлт пен ұлыс ымыралас, ел мен ел ын-
тымақта болып, алты құрлық алауыз
болмай, төрткүл дүниенің тыныш-
тығын сақтайық!
Перзентінен жерінген ЖЕР АНА бір

күні бәрімізді сілкіп тастап кетпесін!

Еркін ЖИЕНАЛИН,
Ойыл селосы.

дегендей көктем табиғатымен жым-
дасқан жылылық, шексіз мейірімділік,
дүниеге жаңа келген тіршілік иесіне
нұрын шашып, келешекке ақ жол,
адал ниет нұсқап өмір себуші асқақ
құдірет иесі, адам сәулетшісі – ол Ана.

«Отбасы-шағын мемлекет» деген
сөз бар. Ынтымағы келіскен, түтіні
түзу ұшқан әрбір шаңырақ - мемле-
кетіміздің құт берекесі. Әйел-ана-
отбасы жылуын сақтаушы, қоғамның

ертеңі, болашақ ұрпақты тәрбиелеу-
ші. Сондықтан, анаға құрметтің шегі
болмауы тиіс!
Музыкалық композициямен бастал-

ған кеште аудан әкімі Асқар Қазыбаев
шараға шақырылған аналар мен ару-
ларды құттықтап, әр салада ауданның
экономикасының өркендеуіне өзіндік
үлесін қосып жүрген үздіктерге алғыс
хаты мен мерекелік сыйлығын табыс-
тады.

АНАҒА ІЗЕТТІҢ ШЕГІ БОЛМАЙДЫ!
«AMANAT»-ТЫҢ АТҚАРАТЫН
МІНДЕТТЕРІ АУҚЫМДЫ

Наурыз айы қашанда қарбаласқа
толы. Мерекелік шаралардан тыс ал-
дағы күннің еншісі де кезек күттір-
мейді. «Көктемнің әр күні жылға азық»
- деуі де сондықтан болар.
Өткен аптада аудандық мәдениет

үйінде Ойыл селосы тұрғындарының
жиыны өтті. Күн тәртібінде негізінен
маусымдық мал бағу мәселесі тал-
қыланды. Алдымен Ойыл селолық
округінің әкімі Сәндібек Дәулетқалиев
өзекті мәселеге орай өзінің ойларын
ортаға салды. Яғни, биыл Ойыл
селосында төрт бағыт бойынша сиыр
күтуі шығады. Ұсақ жандықты да
сыртқа бақтыру мәселесі қолға алын-
ғалы отыр. Бірақ, тұрғындарды да

толғандыратын мәселе аз емес.
Алдымен сөз алған еңбек ардагері
Өтеген Сағатов малдың өрісі тарлы-
ғын алға тартса, Мәлік Мамедов Көзді
бұлағының көз аршып, тазалау тура-
лы айтты. Малдың өріске кету, келу
мезгілі, аталық малдың уақытында
қосылуы, малшымен арада келісім-
шарттың жасалуы, ауыл төңірегіндегі
ауыл шаруашылығы жерлерін мақсат-
ты пайдалану сияқты қосымша мәсе-
лелер де қозғалды.
Тұрғындардың сауалдарына Ойыл

селолық округінің әкімі Сәндібек Дәу-
летқалиев пен аудан әкімінің орынба-
сары Саян Сүлейменов жауап берді.
Сонымен қатар, ойылдықтарды маза-

лайтын мәселенің бірі – биылғы қыс
бойғы тұрғындарды қажытқан рено-
трохит ауруы. Әсіресе, төлдердің ара-
сында өлім-жітім бар. «Мал ашуы –
жан ашуы», - деген сол болса керек.
Сондықтан, бұл мәселеге аудандық
«Ветстанция» мекемесінің директоры
Серік Сармұқанов жауап беріп, басқа
да мал ауруларының алдын-алу
барысын жеткізді. Сондай-ақ, соңғы
кездегі заңнамаларға енгізілген өзге-
рістерге сәйкес, бұралқы иттердің
көбейіп кетуі де көптің көкейіндегі
сауалдың бірі. Бұл мәселені де Серік
Қадірғалиұлы толық түсіндірді.

С.ХАМЗИН,
Ойыл селосы.

ЖЕР-АНА ЖЕРІНБЕСІН ПЕРЗЕНТІНЕН..!

Тұрғындар жиыны

ТАЛАП ПЕН ТІЛЕК

БҰРАЛҚЫ ИТ БАЗЫНАСЫ БАСТЫ ТАҚЫРЫП

Жуырда 8 наурыз Халықаралық
әйелдер мерекесі қарсаңында  «Шұғы-
ла» мәдениет және демалыс орталы-
ғында «Сарқылмайтын жылылық, Ана
аты ұлылық!» атты мерекелік шара
өтті. Мерекелік шара көпбалалы ана-
лар мен Тылда еңбек еткен ақ жау-
лықты аналарға арналды. Ақ дастар-
хан басында ақжарма тілектері мен
ыстық лебіздерін білдірген ақ жаулық-
ты аналар керемет көңіл күймен кешті
қыздыра түсті. Көктемнің нұрын төк-
кен шұғылалы күніндей жүрегі мейі-
рімге толы аналарға мерекелік сый-
лықтар табысталды.

Өнерпаз жігіттер домбыраның
шанағынан әсем әндерін төксе, ана-
ларымызда ән айтып мерекеге ерек-
ше үн қосты. Айтулы шараға арнайы
қатысқан аудан басшысы Асқар
Қазыбаев барша аналарды шырайлы
көктемнің алғашқы күндерімен қатар
келетін 8 наурыз Халықаралық әйел-
дер күнімен құттықтады. Расында
тәуелсіз еліміздің нығайып, әлем
таныған елге айналуына аяулы ана-
ларымыздың, асыл аруларымыздың
өлшеусіз үлес қосып келеді. Сондық-
тан отбасында көп бала тәрбиелеп
отырған көп балалы батыр аналар

мен ел басына күн туған шақта білек
сыбана қара жұмыстың майданында
тер төккен ақ жаулықты әжелерге құр-
мет көрсету мұнымен шектелмеуі тиіс.
Біз үшін, яғни жұмыр жердегі жұмыр

басты әр пенде үшін осындай көркем
мерекенің орны бөлек. Өйткені ана-
ларға деген ыстық сезім мен шексіз
алғыс та ешқашан сөнген емес. Біздің
айтпағымыз тек мереке кезінде емес,
асыл аналарымыздың әрқашанда
өмірдің гүлі, көңілдің жыры, отбасы-
мыздың алтын діңгегі екенін ұмыт-
пайық, ұрпаққа ұлықтайық...

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

«АНАҒА ҚҰРМЕТ»
АҚЖАРМА ТІЛЕКПЕН ҮНДЕСТІ
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Көрісу, Амал мерекесі
қайдан шықты?

2002 жылы жарыққа шыққан «Ба-
тыс Қазақстан облысы. Энцикло-
педиясы»:

– Көрісу Батыс Қазақстан аймағын-
да ғана сақталған ежелгі дәстүр. Жаңа
жылды Байбақты Қазыбек күнтізбесі
бойынша қарсы алатын аймақ тұрғын-
дары 14 наурызды «Көрісу (яғни
қауышу) күні» деп те атайды. Өйткені
Көрісу салты бір күннің аясымен
шектеліп қалмайды, жыл бойы жал-
ғаса береді.
Энциклопедияда берілген түсінікте-

мені Уикипедия жариялады. Осыдан
кейін адамдар Амал мерекесін бір-
біріне жаппай тарата бастады.
Алайда этнограф Серік Ерға-

ли оған қарсы пікір білдіріп, Наурыз-
дан басқа мейрам бөліп шығару
дәстүрді бұрмалау дейді.
Оның айтуынша, Көрісу күні деген

жәй ғана Наурыздама жорал-
ғылары.
Наурыздама («наурызнама» емес,

ол тойлату ұғымын береді) – ертеде
наурыздың алғашқы күнін Батыс
Қазақстан, Сыр өңірі, Қостанай, Тор-
ғай, Астрахань, Сарытау, Самар,
Орынбор тұрғындары Наурызды
тойлататын. Оны «амал», «көрісу»
деп атамаған.
1988 жылы 21-22 наурыздың рес-

миленуіне байланысты «Амал» деген
атау мәжбүрлі түрде қалыптасты.
Сонымен қатар, Серік Ерғали өз

сөзін былай дәйектеді:
1. Шын мәнінде халқымыз Наурыз

айының алғашқы (ескіше – 1 наурыз
кәзіргі 14-не сәйкес) күнінен бастап,
Наурыз мерекесін бір ай бойы мей-
рамдаған. Қазақтың белгілі білімдары
– Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы өзінің 8
күндік наурыздама өтетінін жазады.
Ол ескіше: 1-8 наурыз, кәзіргі күнтіз-
беде 14-21 наурыз аралығы.

2. Тағы бір дәйек: Шәкәрім атамыз-
дың баласы Ахаттың естелігінде: «14-
март – ескіше 1-март. Әкей айтты:
«Бүгін ескіше 1-март, қазақша жаңа
жыл, ұлыстың (ұлы істің) ұлы күні
дейді. Ал жаңа жылдың бұрынғы аты
– Наурыз, бұл фарсы тілі. Жаңа күн
деген сөз. Қожа-молдалар ескі әдетті
қалдырамыз деп, құрбан, ораза
айттарын ұлыс (ұлы іс) күні дегізіп
жіберген. Ескі қазақша, ескі түрікше
жаңа жыл күнінің аты – ұлы іс. Жаңа
жыл басының ұлыс екеніне мынадай
дәлел бар. «Ұлыс (ұлы іс) күні қазан
толса, ол жылы ақ мол болар. Ұлы
кісіден бата алса, сонда олжалы жол

болар».
Көрісу мейрамы қайда

тойланады?
Серік Ерғалидың ұсынған бұл пікірі

туралы «Батыс Қазақстан облысы.
Энциклопедиясының» авторы Әнес
Ғарифолладан не ойлайтынын
сұрадық.

– (Баспагер сұрақты ести салы-
сымен күлді.) «Батыс Қазақстан
облысы. Энциклопедиясы» менің 80-
шы жылдардың соңында «Жаңғырған
салт-дәстүрлер» кітабымның негізінде
жазылған. Өзім ауылдан шыққан-
дықтан, мейрамның куәгері болған-
мын. Бірақ Ұлттық мұражайдағы «Бес
сом» этнографиялық сөздігінде менің
сөзімнің дәлелі бар. 
Онда барлығы көрсетілген. Ерғали

мырзаның 9 күн тойлайық, 10 күн
тойлайық дегені өзінің қиялы ғой. Мен
барлығын қалай бар, солай бердім.
Серік Ерғалидің ұстанымы дұрыс деп,
халық қолдаса солай болғай. Бірақ
тарихта болған дүниені ешкім жуып,
кетіре алмайды ғой. Тарихи факт
тарихта қалады, деп жауап берді Әнес
Ғарифолла.
Баспагердің айтуынша, осы энци-

клопедиядан көрісуді де, наурызды да
табуға болады.
Ұлттық мұражай мен Ұлттық кітап-

ханаға хабарласып, аталған сөздікті
мұрағаттан іздеп көрді. Өкінішке орай,
«Бес сом» этнографиялық сөздігі не
мұрағатта, не желіде табылмады.
Біреудікі дұрыс, біреудікі бұрыс

Бірақ Әнес мырзаның сөзін Оңтүс-
тік, Солтүстік және Батыс тұрғындары
қолдап отыр.
Жылқыбай Абдулла, Солтүстік

Қазақстан тұрғыны:
– Көрісу туралы білемін, себебі

біздің отбасымызда ол аталып өтіледі.
Қазақи отбасынан шыққан соң Көрісу
күнінде туысқандарымыздың шаңы-
рақтарын аралап, көрісіп, төс қағы-
сып, жылы лебіздерімізді білдіреміз.
Бір жағынан Айтқа ұқсайды. Білуімше,
елордалықтар өз ішінде бұл мерекені
тойлайды, деді.
Ал Оңтүстік аймақта бұл мейрам

қазіргі таңда жаппай тойланбаса да,
балалық шағы 1950-60 жылдары
өткен ата-апалар мерекені күлімсіреп
еске алды.
Жұмагүл Отарбаева, Оңтүстік

Қазақстан тұрғыны:
– Көрісу күні бұрыннан сол 14

наурыз тойланады. Қазір тек Батыста
сақталған, бірақ ертеректе біз жақта
да жиі аталатын. Кішкентай кезімде
атама Қапалдар жиналып, көрісуге

келіп жататыны есімде бар. Жасы
кішілер үлкендерді құрметтеп, әулет-
тің ақсақалдары мен жолы үлкен-
деріне келіп, көрісіп, қыстан аман
шығып, жаңа жылға жеткендерін ай-
тып, бата алатын. Қазір басқа этнос-
тардың заңдары басымдылық таны-
тып, тойланбай қалды. Қазір жоқ
болса, бұрындары да аталмады деген
сөз емес, деп өз естелігімен бөлісті.

Көрісу күнін барынша сақтап
қалған Батыс Қазақстан тұрғыны
Дана Қабиева:

– Көрісу бізде 14 наурыздан бас-
талады. Үлкен шаңырақтарға арнайы
барып, көрісіп жатамыз. Мысалы,
әулеттегі үлкен қариялардың үйлеріне
14 мен 15 наурыз күндері барып
қайтуға барынша тырысамыз. Әдетте,
көрісуге бір-екі апта уақыт кетеді. Сол
аралықта жасы үлкендерге барып
көрісеміз. Себебі, олар жастарды
күтеді. Батыстағы кез келген үйге
қонақ келіп қалады деп, дайын оты-
рады. Ол дегенім дастарханын жайып,
аз-маз дайындалады. Мысалы,
Наурызда да барлық үй қонақ шақыр-
маса да, көжелерін жасап, бауыр-
сақтарын пісіреді. Дәл солай біз жақта
Көрісу жақындағанда 8 наурызға
таман азық-түліктерін алып, қонақ
күтуге жағдай жасай бастайды. Ол тек
отбасының ішінде ғана емес, сонымен
қатар, басқа да ұйымдар да тойлануы
мүмкін. Тіпті, танымайтын адамдар
бір-біріне жылы лебіздерін білдіреді.

Біреудікі дұрыс, біреудікі бұрыс
деуге келмейді. Бірақ Әнес Ғари-
фолла айтпақшы, тарихта болған
дүние тарихта қалады.
Пенденің аузы аққа, мал аузы

көкке тиіп, адамның адаммен,
жылдың жылмен көрісуі құтты
болсын! Жаңа жастарыңыз құт-
ты болсын!

22 НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІНЕ
ҚАТЫСТЫ 22 ҚЫЗЫҚТЫ ДЕРЕК
Мереке күні қар жауып тұру жақсы

ырым деп саналған. Бізге жеткен
қазақ аңыздарында қыздың сұлулығы
Наурыздың ақ қарына теңестеріледі.
Түркі халықтарында жаңа жыл көктем
мерекесімен бірге басталады.
Яғни, 22 наурыз — Жыл басы. Осы
орайда 22 Наурыз мейрамына бай-
ланысты  22 қызықты деректі Сіздер-
дің назарларыңызға ұсынамыз.
1. Наурыз мерекесі — әлемнің ең

көне мерекелерінің бірі. Орта Азия
халықтарында бес мың жыл бойы
тойланып келеді. «Наурыз» сөзі парсы
тілінен аударғанда «Жаңа күн» деген

мағынаны береді.
2. Бұрынғы қариялар 22 наурызды

«Қызылбастың наурызы» дейді екен
(Қызылбас — Иран, бұрынғы Парсы
елінің қазіргі атауы). «Наурыз» сөзі
парсы тілінен шыққан, «жаңа күн»
деген мағынаны білдіреді. Қазақ
халқы наурыз демей, Амал деген.

3. Наурыздың дәстүрлі тағамы —
«Наурыз көже». Ол жеті түрлі азықтық
заттан тұрады. Жеті деген сан
аптаның жеті күнін бейнелейді, бұл
санның мағынасы терең. 7 санға
байланысты әдет-ғұрыптар бар.
Наурыз мерекесін тойлау кезінде,
ақсақалға наурыз көжеге толы жеті
кесе ұсынылады. Наурыз кезінде әр
адам өз үйіне 7 қонақты шақырып, өзі
де 7 үйге жолығады. Өзбекстанда
«Сумалақ» — наурыз көжеге ұқсас
тағам дәстүрлі болып саналады. Ол
да жеті азықтық заттан әзірленеді.

4. Наурыз мерекесі 18 ғасырға дейін
Ежелгі Грекияда, Ежелгі Римде,
Ұлыбританияда аталып өтіліп, 1700
жылға дейін ежелгі Русьте тойланып
келген деген дерек бар. Көктем
мерекесі туралы мәліметтер антика-
лық және орта ғасырлық жазушы-
лардың еңбектерінде кездеседі.

5. Наурызды тойлау тарихы Ұлы
Абай өзінің «Біраз сөзі қазақтың
қайдан шыққаны туралы» жазба-
сында Наурыз тарихын көшпелі
халықтардың «хибиғи», «хұзағи» деп
аталатын көне заманына ұштас-
тырады. Парсының «нау» сөзі әр түрлі
өзгерістерге ұшырағанымен, сол
мағынада көп халықтың тілінде

сақталып қалған. Ол орысша нов (ай),
немісше нойе, латынша нео.
Осылайша «нау» сөзі үнді-еуро-

палық халықтар дараланудан да
бұрын пайдаланылған.

6. Наурыз мейрамы — діни мереке
емес. Бұл — қалың қыстан аман-есен
шығып, күн нұрына бөленіп, жаңа
жылды қарсы алу мерекесі. Наурыз
мерекесінде көріскен жандар бір-бірін
құшақ жая қарсы алып, игі тілектер
айтады. Қазақ халқы бұл күні дүниеге
келген қыз балаларға Наурыз,
Наурызгүл, Наурызжан, ер балаларға
Наурызбай, Наурызбек, Наурызхан
деген есім берген.

7. 2010 жылдың 10 мамырынан
бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас
ассамблеясының  64-қарарына
сәйкес, 21 наурыз «Халықаралық
Наурыз күні» болып аталып келеді.
Бас Ассамблея өзінің берген түсі-

ніктемесінде «Наурызды көктем мере-
кесі ретінде 3000 жылдан бері Бал-
қан түбегінде, Қара теңіз аймағында,
Кавказда, Орта Азияда және Таяу
Шығыста 300 миллион адам тойлап
келе жатқандығын» мәлімдеді.
Ал UNESCO болса, 2009 жылдың

30 қыркүйегінде Наурыз мейрамын
адамзаттың  материалдық  емес
мәдени мұра тізіміне кіргізді.

КӨРІСУ МЕРЕКЕСІ – НАУРЫЗ ЖОРАЛҒЫЛАРЫНЫҢ БІРІ
Айнұр Дәрібаева

КӨРІСУ, АМАЛ МЕРЕКЕСІ ҚАЗАҚТА БАР МА? ОЛ БІЗГЕ ҚАЙДАН КЕЛДІ? ОНЫҢ НАУРЫЗ
МЕЙРАМЫНА ҚАТЫСЫ ҚАНША? КЕҢ ЕТЕК ЖАЙЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН КӨРІСУ КҮНІ 2019 ЖЫЛЫ
10 СӘУІРДЕГІ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АСҚАР МАМИННІҢ ТАПСЫРМАСЫНА СӘЙКЕС 2020 ЖЫЛЫ
АҚПАНДА МЕРЕКЕЛІК КҮНТІЗБЕЛЕР ҚАТАРЫНА ЕНГІЗУ ЖОСПАРЛАНДЫ. АЛАЙДА МЕРЕКЕЛЕР
ҚАТАРЫНА ЕНГІЗІЛМЕЙ ҚАЛДЫ.

8. Наурыз — көктем мен еңбектің,
достық пен бірліктің мейрамы болу-
мен бірге, халқымыздың салт-дәс-
түрлерін құрметтеп, ұлттық қасиет-
терімізді бойына сіңіріп, жан-жақты
дамыған өнегелі, өнерлі азамат тәр-
белейтін ұлттық мейрамымыз.

9. Ұлы ғұламалар Әбу Райхан
Бируни, Омар Һайям тәрізді әлем
таныған тарихи тұлғалардың еңбек-
теріндегі Шығыс халықтарының
Наурыз мейрамын қалай тойлағаны
туралы деректерге назар аударсақ,
парсы тілдес халықтардың Наурызды
бірнеше күн тойлаған. Яғни, олар
Наурыз күндерінде мынадай салт-
дәстүр, ырымдар жасаған: Әр жерде
үлкен от жағып, отқа май құйған. Жаңа
өнген жеті дәнге қарап болашақты
болжаған. Жеті, ақ кесемен дәстүрлі
ұлттық көже «сумалық» ұсынған. Ескі
киімдерін тастаған. Ескірген шыны
аяқты сындырған. Бір-біріне гүл
сыйлаған. Үйлерінің қабырғасына
дөңгелек ою — «күн символын»
салған. Үйлеріндегі тіреу, ағашқа гүл
ілген. Жамбы ату тәрізді түрлі жарыс-
тар өткізген. Бұл күні кәрі-жас мәз
болып, бір-біріне жақсы тілектер
айтқан, араздаспаған.
10. Наурыз мейрамына байланысты

мынадай атаулар бар: Наурыз күні,
Наурыз айы, Наурызнама, Наурыз-
көже, Наурыз тойы, Наурыз жыры,
Наурыз жұмбақ, Наурыз бата, Наурыз
тілек, Наурыз төл, Наурызкөк, Наурыз
есім, Наурыз шешек, Наурызша, Әз,
Қыдыр, Саумалық, Мұхаррам
(тыйым), Самарқанның көк тасы.

11. Наурыз мерекесінің туу тарихы
турасында талас көп. Наурыздың
нақты тарихы тереңде жатыр, ол
өзінің бастауын мұсылмандыққа
дейінгі заманнан алады. Кейбір
ғалымдар бұны зороастризм мен
шаманизм кезеңіне дейінгі уақытпен
байланыстырады. Кейбіреулер Парсы
патшасының жорықтарымен байла-
ныстырып жүр.
12. Атырау және Маңғыстау облыс-

тарында Наурыз мерекесі 14 наурыз-
дан басталып, «Амал» деп аталады,
осы мейрамның дәстүрлі элменті —
«Көрісу». Бұл күні адамдар қол алы-
сып қауышады. Сонымен бірге, бар-
лығы «Жаңа жыл құтты болсын!» деп
амандасады.
13. 1926 жылдан бастап, тотали-

тарлық жүйенің ықпалымен наурыз
мерекесін тойлауға тыйым салынды.
Көп жылдар бойы ұмытылып, сынын
жоғалтқан мереке 1988 жылдан бері
қайта жаңғырып, Наурыз мейрамын
тойлау дәстүрі өз жалғасын тапты.
14. Наурыз мерекесі 1991 жылы 15

наурызда Қазақ ССР Президентінің
қаулысының негізінде мемлекеттік
мәртебеге ие болды. Елбасы наурыз
айының 22 жұлдызын «Наурыз
мейрамы» деп жариялады. Ал 2009
жылдың 24 сәуірінде ҚР Президенті

Н.Ә. Назарбаев наурыз айының 21,
22, 23 күндеріне «Наурыз мейрамы»
деген мәртебе берді.
15. Наурыз Қазақстанда ғана

тойланбайды. Жақын шетелдің елдері
(Әзербайжан, Тәжікстан, Өзбекстан,
Қырғызстан, Түрікменстан, Ресей)
Наурыз мерекесін қарсы алады!
Ауғанстан, Иран секілді алыс шет
елдері мерекенің келуін тағатсыздана
күтеді.
16. Бұрын Наурыз мейрамын

тойлау таң атуды қарсы алудан
басталды. Бұл ежелгі ғұрыптардың
біріне «Бұлақ көрсең, көзің аш!» деген
мәтелге байланысты болды.
17. Наурыздың алғашқы күндерінің

бірінде қазақ халқының нанымы
бойынша жердің бетінде ерекше бір
гуіл жүреді. Білетін адамдар мұны
жұмақтан шыққан қойлар бірінші
болып сезеді, оларды баққан қойшы
да байқайды дейді. Мұндай күні бүкіл
табиғат, жан-жануарлар, адамдар
жандана түседі. Бұл күні шаш алуға,
тырнақ алуға болмайды, әйтпесе сал
болып қаласың дейді. Айналадағы
жан иесінің бәрі «әзден» кейін ғана
ерекше күш-қуатқа ие болады.
Халықта мынадай қанатты сөз бар:
«әз болмай, мәз болма».
18. Бұл мереке Ислам дәуіріне

дейін тойланып, халық арасында
ерекше қолдауға ие болып келе-
ді. Шығыс елдерінің (шәмси) күнтізбесі
бойынша, наурыздың басталуы хамал
(амал) айының 1 жұлдызы болып
есептеледі. Хамал — Тоқты шоқжұл-
дызының ескі парсыша атауы. Күн мен

түн теңеліп, амал кірген сәтте Тоқты
шоқжұлдызы туады.
19. Наурыздың мағынасы — наурыз

парсыша «нау» (жаңа) және «руз»
(күн) Жаңа жылдың бірінші күні деген
мағынаға ие. Ол күнтізбелік жылдың
үшінші айы (31 тәулік), көктемнің басы.
Қазақтар бұл мейрамды Әз-Наурыз
мейрамы деп те атайды.

20. Шығыс жыл санағы бойынша,
мереке ирандықтардың жаңа жылы
Наврузбен жанасады. Наурыз мере-
кесін түркі тілдес халықтар тойлайды.
Тәжік халқы бұл мерекені «Бәйше-
шек», «Гүлгардон» не «Гүлнавруз»,
татарлар «Нардуган», бирмалықтар
«Су мейрамы», хорезмдіктер «Нау-
сарджи», буряттар «Сагаан сара»,
армяндар «Навасарди», чуваштар
«Норис ояхе» деп атаған.

21. Мереке күні қар жауып тұру
жақсы ырым деп саналған. Бізге
жеткен қазақ аңыздарында қыздың
сұлулығы Наурыздың ақ қарына
теңестеріледі. Бұл таңғажайып жайт
емес, өйткені наурыздағы қар әдетте
жұмсақ, ерекше аппақ болады.

22. Наурыз айы туғанда өтетін
«Көрісу» бір күнмен шектелетін
мереке емес, ол наурыздың 14-інен
басталып, айдың соңына дейін жал-
ғаса береді.
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЗАМАТТЫҚ
ҚОРҒАНЫС ҰЙЫМЫ (ХАҚҰ) БАС
АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ БҰРЫШ-
ТАМАСЫНА СӘЙКЕС ЖЫЛ САЙЫН
1 НАУРЫЗ БҮКІЛӘЛЕМДІК АЗА-
МАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС КҮНІ БОЛЫП
АТАЛЫП ӨТІЛЕДІ.
Бұл күннің тарихы 1931 жылы

Женева аймағы қауымдастығы деп
аталатын, яғни әлемнің барлық елде-
рінде жергілікті аймақ қауіпсіздігін құру
туралы халықаралық келісімдерге қол
қоюмен басталды. Бүкіләлемдік аза-
маттық қорғаныс күні табиғи және тех-
ногендік сипаттағы төтенше жағдай-
лардың алдын алу әрекетінде мемле-
кеттің координациясына, оған тұрғын-
дарды дайындауға, мүмкін болатын
шұғыл жағдайларға ұлттық төтенше
жағдайлар қызметтерін үйлестіруге
бағытталған маңызды халықаралық
акция болып табылады.
Азаматтық қорғаныстың алғашқы

мақсаты бейбіт халықты әскери іс-
қимылдар жағдайында қорғау бола-
ды. Қазіргі таңда қарапайым азамат-
тың ұғымында, азаматтық қорғаныс -
тек қана әскери уақыттың символы
ретінде қабылданады. Өкінішке орай,
бейбіт уақытта да техногендік апат-
тардың, табиғи катаклизмдердің, ха-
лықаралық терроризмнің салдары бо-
лып табылатын көптеген төтенше жағ-
дайлар орын алады. Азаматтық қор-
ғаныс қызметінің ауыр міндеті – бұл
оқиғалардың алдын алу және салда-
рын жою ғана емес, сондай-ақ осын-
дай жағдайда өзін қалай ұстау керек-
тігі туралы халық арасында түсіндіру
жұмыстарын жүргізу болып табылады.
Әлемнің 50-ден астам мемлекеті өз

елдерінде қауіпсіздік аймағын құру
үшін бірігуді ұйғарды, 20 ел оларға
бақылаушы ретінде қосылды. Бір-
лескен күш-жігердің нәтижесі ретінде
1972 жылғы 1 наурызда Халықаралық
Азаматтық қорғаныс ұйымы құрылды,
ал ұйымды құру туралы құжатқа қол
қою күні Дүниежүзілік Азаматтық қор-
ғаныс күні ретінде мерекеленді.
Жыл сайын Бүкіл әлемдік азамат-

тық қорғаныс айлығы нақты ұранмен
аталып өтіледі. Оның биылғы жылғы
таңдалған тақырыбы: «Азаматтық
қорғаныс және апаттар мен дағда-
рыстар кезінде жер аударылған адам-
дармен жұмыс; еріктілердің рөлі және
пандемиямен күрес». Өзге жанды
құтқару үшін өз өміріңді тәуекелге тігу
оңай емес. Құтқарушының әрбір жұ-
мыс күні ерлікке парапар. Дегенмен,
бұл жерде көзсіз батылдықтан гөрі
кәсіби біліктілік қажет. Осыған байла-
нысты Бүкіләлемдік Азаматтық қорға-
ныс күнінің шеңберінде ағымдағы
жылдың 1 наурызынан бастап 30 нау-
рызына дейін аудандық Төтенше жағ-
дайлар бөлімімен №18 Өрт сөндіру
бөлімі «Ашық есік күндерін», оқу
орындарында интерактивті сабақтар,
дәрістер мен сұхбаттар өткізеді.
Сонымен қатар әр айдың екінші
сисенбісінде аудан орталығында С-40
сиренасының қосылуымен аудан
тұрғындарын құлақтандыру жаттығуы
өткізіліп тұрады.
Бұл шаралардың басты мақсаты —

азаматтық қорғау саласындағы білімді
насихаттау, апатқа ұшыраған адам-
дардың өмірін құтқару және денсау-
лығын сақтау. Адам өмірі – басты
құндылық екенін естен шығармайық!

Ш.Берсиев атындағы орта мектебінің орыс тілі пәнінің мұғалімі ардагер
ұстаз Ихсанова Айжан Тапашқызына жолдасы

Берік Нұғмановтың
мезгілсіз өмірден озуына байланысты көңіл айтамыз.

«В средствах массовой информа-
ции, 26 февраля, действительно поя-
вилась информация о повреждении
воздушных судов авиакомпании SCAT
при вылете рейса DV722, следующего
рейсом Актобе-Нур-Султан, а также
рейса DV712, следующего направ-
лением Актобе-Алматы 25 февраля
из Международного аэропорта Алия
Молдагулова. Повреждения воздуш-
ных судов имеют различный характер
повреждений. Если говорить о рейсе
DV722 в Нур-Султан, то там имеет
место быть повреждение пяти лопаток
вентилятора правого двигателя, в
другом случае, речь идет о повреж-
дении резины основного колеса №3.
Данные инциденты произошли из - за
дефектов на искусственно взлетно –
посадочной полосе (ИВПП) которые
образовались из-за плохих погодных
условий в тот период. Мы хотели бы
пояснить, что 4 марта были опублико-
ваны фотографии состояния ИВПП
аэропорта Актобе. Но опубликован-
ные фотографии ИВПП были сфото-
графированы 26 февраля, на сегодня
же указанные повреждения полосы
были оперативно устранены. Мы ра-
ботаем по принципу собака лает,
караван идет!» - заявил Дастан
Малиев.
Аэропорт Актобе производит рабо-

ты по устранению любых поврежде-
ний ИВПП в плановом и срочном
порядке.

«На сегодняшний день имеющиеся
незначительные сколы, устраняются
в оперативном порядке. Оголенных,
выступающих арматур нет. Характеры

дефектов допустимы к нормам
годности к эксплуатации аэродромов
гражданской авиации Республики
Казахстан (НГЭА). Мы в постоянном
режиме осматриваем, отслеживаем и
устраняем все, даже незначительные
дефекты ИВПП. Осмотр ИВПП и при
необходимости текущий ремонт осу-
ществляется ежедневно. Однако, из-
за погодных условий, полный ремонт
на данный момент осуществить не
представляется возможным», - доба-
вил спикер.
Для полного ремонта ИВПП, необ-

ходимо дождаться благоприятных
погодных условий.

«Во-вторых, ремонт будет произво-
диться с заменой аэродромных плит.
Для этого мы подготовим все необхо-
димые ресурсы. В этом году будет
осуществлен закуп необходимого
сертифицированного материала, для
качественного выполнения работ
высококвалифицированным персона-
лом. Также будут приобретены не
менее 300 аэродромных плит, и про-
чих строительных ремонтных смесей.
Для работ по ремонту ИВПП будут
привлекаться высококлассные спе-
циалисты, в том числе и сторонние
строительные организации. Мной
хотелось бы отметить, что по срав-
нению с предыдущими годами, сос-
тояние ИВПП было улучшено», -
добавил он.
Напомним, в прошлом году, при

поддержке акимата Актюбинской об-
ласти, аэропорт отремонтировал 8
тысяч погонных метров аэродромного
покрытия.

Хандар тарихында қос Тәуекел
болғаны мәлім. Бірі ХYI  ғасырдың 
соңында  тарих сахнасына көтеріл-
ген  Шығай ханның ұлы Тәуекел хан
болатын.
ХYI  ғасырдың екінші жартысында

Қазақ хандығының сыртқы саясаттағы
жағдайы өте ауыр болды. Өйткені
олар Шибан ұрпағы мемлекеті Моғол
хандығы, Ноғай ордасы және Ойрат
тайпаларымен сансыз шайқастардан
көз ашпаған еді. Билікке келгеннен
кейін сыртқы саясатты белсенді жүр-
гізген Тәуекел хан бірнеше көрші
халықтарға өз билігін жүргізе бастады.
Батыс бағытта ол күшейіп келе жатқан
Ресеймен дипломатиялық қатынас-
тар қалыптастыруға күш салды
[1,244б.].
ХYI ғасырдың аяғында орыс-қазақ

келіссөздері Тәуекел ханның жиені
Ораз Мұхамедті Мәскеу кепілдігінен
құтқару үшін  орын алды. Патша  Құл
Мұхаммед бастаған елшілікке Тәуекел
хан туралы  былай айтқан екен: «Қазір
сенің нағашың Тәуекел ханзада қазақ
ордасында орнықты, ал өзінің інісі
Шахмұхамед ханзаданы қалмақтарға
отырғызды, ол жақын жерде және бәрі
бірге көшіп жүреді, қазір Бұқара пат-
шасымен уақытша болса да тату және
ноғайлармен татулығы баяғыдай
ағайын сияқты»[2,446,]. Мәскеу пат-
шасының осы келтірген деректері
Тәуекел ханның жан-жағындағы ха-
лықтармен бейбіт арақатынасын ай-
қындап береді.
Тарихшы, ғалым, қоғам қайраткері

Құл-Мұхаммед Мұхтар «Орыс энци-
клопедияларындағы қазақ шежіресі»
деген еңбегінде қазақ-орыс және қа-
зақ-орта азиялық қарым-қатынастары
мен дипломатиялық байланыстары-
ның деректік маңызын айта келіп, қос
Тәуке ханның бейбіт бітімгершілік мақ-
сатындағы келісімдерінде өз еркімен
бодан болу туралы ресми мәлімдеме-
нің болмағандығы, Кеңес Одағы
тұсындағы тең дәрежеде өткен қазақ-
орыс дипломатиялық байланыстары-
ның алғашқы кезеңіне қатысты құжат-
тардың бұрмаланып, идеологиялық
қалыпқа түсірілгендігі айтылады.
Бұны зерттеуші «Орыс энциклопедия-
ларында автор А.Позднеев «Шығай
ханның баласы, әрі мұрагері, орыс
мемлекеттік актілерінде Тевкель деп
аталатын хан қырғыз-қайсақ хандары
арасында бірінші болып Ресейдің қол
астына өту туралы келіссөз жүргізді.
Тевкель 1594 жылы Москваға орыс-
тардың тұтқынына түскен немере іні-
сіне бостандық әперу үшін өзін және
өзіне қараған орданы қол астына
алуын өтінген грамота жібереді» деп
жазғандарына қатысты көрсетеді.
1586-98 жылдарда хандық құрған
Тәуекел бірінші болып Ресеймен
дипломатиялық байланыстар орнат-
ты. Тәуекел хан жіберген Құл-Мұха-
мед бастаған қазақ  елшілігі 1594
жылы  20–29-қаңтарда келіссөз жүр-
гізу үшін Москваға келеді. Бұл туралы
патша Федор Ивановичтың 1595

жылы наурызда Тәуекелге жазған
грамотасында: «И нам, великому госу-
дарю царю и великому князю Федору
Ивановичу все Русии самодержцу,
ваша челобитье и прошенье доносил
шурин наш слуга и конюшней боярин
и воевода дворовой и содержатель
великих государств царства Казанс-
кого и Астраханского Борис Федоро-
вич Годунов», - деп жазылған [3,114б.]
Тәуекел ханның арнау хаттарына

орай 1595 жылы 2 жылға Вельямин
Степановтың елшілігі жіберілді де,
Тәуекел елшіні өте құрметпен қабыл-
дады. Мәскеу патшасының талабы
мен қойған шарттары қисынсыз өте
ауыр болғандықтан Тәуекел ханның
тарапынан қабылданбады [2,
447б.] Қазақ халқының тарихынан сыр
шертетін І.Есенберлиннің «Көшпен-
ділер» трилогиясында Тәуекел ханға:
«Ал құбыласы мен теріскей жағынан
дәл қазір төніп тұрған қауіпті Тәуекел
хан көрмеді. Түбі қытай боғдыханы-
мен, жоңғар қоңтайшысымен алыса
қалар күн туса бұл жақтағы айбарлы
көршісі Россияның керегі болар деп
ойлады ол. Тіпті Абдолламен соғыс-
қан кезде де орыс патшасының ты-
ныш жатқаны қажет-ақ. Осы жағдай-
ларды есепке ап, ол Түменге өзінің
немере ағасы Оразмұхамед батырды
елшілікке жіберді» деп орын береді.
Тәуекел қазасынан кейін: Сұлтан
тұқымынан шыққан Тәуекел артына
алты әйелі мен сегіз баласын қалдыр-
ды. Иран, түрік, орыс әдебиеттерінде
Тәуекел хан деген айбарлы атын
қалдырды деп баяндайды [4, 386 б.]
Қазақ хандығы дипломатиялық

қатынастарына өзіндік үлес қосқан
екінші Тәуекел хан -Тәуке Жәңгір ұлы 
ХYII ғасырдың екінші жартысы мен 
XYIII ғасырдың бас кезінде билік
басында болды.
Тәукенің жастық шағы жоңғарлар-

мен соғыста өтті, онда ол жеке басы-
ның ерлігімен, қолбасшылық таланты-
мен көзге түсіп, ел арасында даңққа
бөленді. Сонымен қатар ол сол жыл-
дары Моғұл мемлекетіне барған қазақ
елшіліктерінің бірін басқарып, дипло-
матиялық та тәжірибе жинақтады. Әз
Тәуке атанған хан ел билігінде болған
кезеңді  жұрт «қой үстіне боз торғай 
жұмыртқалаған заман» деп атаған
[1,250б.] Ел тыныштығы  қай кезде
болады? Ел ішінде сындарлы саясат,
ел сыртында ымырашыл, достық
қарым-қатынас орнатылғанда орын
алатыны белгілі. Тәуке ханның дипло-
матиялық қарым-қатынастары тарихи
шығармаларда, тарихи жазбаларда,
ғылыми зерттеулерде ерекше мән
берілген, әлі де тарихшыларымыз
тарапынан зерделеніп, түрлі дерек-
көздерден іздестірілуде. Қазақ ханды-
ғының халықаралық қатынастары
тарихи дереккөздер негізінде   XVI–
XVIII ғасыр басындағы Мәскеу (Орыс)
мемлекетімен, Қырым хандығы, Ос-
ман империясы Сефевид (Қызылбас)
мемлекеті, Ұлы Моғолдар империясы,
Моғұл мемлекеті және Орта Азия-

дағы Шибан әулеті мен Аштархан әу-
леті мемлекеттері тәрізді мемлекет-
тер және халықтармен қарым-қаты-
настары туралы мәліметтерге назар
аударған тарихшы, т.ғ.к Н.Атығаев
XVII ғасырдың екінші жартысында
орын алған Қазақ хандығы мен Сефе-
вид мемлекеті дипломатиялық қаты-
настары жазбаларының Тәукемен де
байланыстылығы барын алға тартады
[5]. «Иран кітапханаларының қолжаз-
ба қорларында Жәңгір ханның ұлы
Тәуке ханға (мәтінде Таваккул) жазыл-
ған Сефевид шахтарының бірнеше
хаттарының мәтіндері бар. Онда Тәуке
ханнан басқа Тұрсын хан, Фулад-
Сұлтан (Болат-сұлтан) аттары айты-
лады. Ол орыс дереккөздеріне сәйкес
Тәуке ханның ұлдары болған. Иран
тілінің маманы, т.ғ.к. Г. А. Қамбар-
бекова Мұхаммед Тахир Казвинидің
өзінің «Аббас-наме» шығармасында
Исфаханға ІІ Аббас-шахқа кездесуге
Түркістан хандығынан  қазақ елшісінің
келуі туралы жазған мәліметіне назар
аударады. Онда елшіге тиісті қабыл-
дау көрсетіліп, лайықты сыйлықтар-
мен еліне жіберілгендігі айтылады.
Зерттеушінің пікірінше, бұл Жәңгір хан
мен оның ұлы Тәуке елшілері болған.
Бұл материалдар Тәуке ханның II
Аббас-шах (1641-1666), II Сефи
Сулейман (1666-1694) және Сұлтан
Хусейн (1694) сияқты Сефевид билеу-
шілерімен ұзақ мерзімді байланыс-
тардың бар екенін куәландырады.
Осы деректерге негіз ретінде зерттеу-
шілер Атыгаев Н.А., Жандосова З.А.
II Аббас шахтың Әз-Тәуке ханға жазған
хатының мәтінін ғылыми журналда
жариялады. «Августейшее письмо
Таваккул-хану, сыну Джахвнгыр-хана,
правителю казахов (wвlо-ye qazвq)  IV
.  Отправлено  в месяце джумвди ал-
аввал года 1072  л. х.   V  из Исфа-
хана  VI . Обладателю султанской
власти, величия, могущества, славы
и милости Таваккул-хану. Демонстри-
рующее взаимную дружбу и увели-
чивающее взаимную привязанность
письмо Вашего Величества, покрови-
теля владычества и славы, защитника
могущества и великолепия, радетеля
пышности и власти, опоры престола
державности и триумфа, лучшего из
потомков великого дома Чингизхана,
пользующегося благосклонностью
Всемогущего Господа  получено. Это
послание принесло благорасполо-
жение и удовлетворение в добрый час
и счастливое время, когда святейшая
особа Царя Царей находилась в здра-
вии и благополучии, сопутствуемая
победой и удачей, приносящими сла-
ву, являющуюся примером для других
государств. Учитывая благотворный
(kоmiyв-ta’sоr, букв. «действующий как
философский камень») характер и
искреннее содержание этого письма,
уведомляющего о непоколебимом
следовании курсу дружбы и прими-
рения и уповающего на ответное
письмо Государя и его доверие такого
рода посланиям, оно пролило хрус-

тальный свет на чистое сердце  Госу-
даря  и стало причиной повышения
внимания со стороны его милосер-
дной души. Вследствие этого, пос-
кольку между двумя высокими сторо-
нами была заложена основа дружес-
ких отношений и открыт путь любви и
дружбы, завеса недоверия и непони-
мания была поднята, и желания обеих
высоких сторон отныне будут удов-
летворяться по взаимному согласию.
Признавая все высокие стремления и
все честные намерения условием
упорядочения дел и укрепления основ
величия и великолепия благоприят-
ной звезды пышности и почитания,
открыватель ворот взаимной пере-
писки и корреспонденции выражает
свое сокровенное желание, чтобы
дружественные отношения уравно-
весили существующую цепь  воору-
женных  столкновений и войн  между
сторонами, и внимание Государя
было обращено на их плоды. Дни сул-
танской власти, величия, могущества
и счастья»[6]. Осы құнды дерек, хат
мәтінен байқағанымыз Тәуекел Шы-
ғайұлы бастаған келісімдер негізінде
яғни «Орыс мұрағаттық құжаттарында
1594 жылы Құл-Мұхаммед, Мәскеу
мемлекетіндегі Тауекел-ханның ел-
шісі, Сефевид Аббас Шахтың Мәскеу-
ге сапары туралы хабар алып, «бізге
қызылбастармен бірлесіп, бұқарлық-
тарға қарсы тұру керек» деп өз мақ-
саттарын айқын көрсеткендіктен»[5]
және де Сефевид мемлекеті мен
қазақ хандығы арасындағы саяси қар-
сылықтар дұрысталып, Тәуке-Тәуекел
хан тұсында жеке мемлекетке құрмет
көрсетіліп, одақтас ретінде диплома-
тиялық қатынастардың жандана
түскенін байқаймыз. Әз-Тәуке хан өз
кезегінде 1686 жылдан 1693 жылға
дейінгі аралықта орыс патшасына 5
елшілік аттандырғаны белгілі.
Қазақ Хандығы тарихында  көрші

мемлекеттермен үнемі соғыс қимыл-
дарын жүргізгеннен гөрі келіссөздер
арқылы мәселелерді шешуді көреген
хандарымыздың қолдағанын тарих
беттерінен көруге болады.
Күнделікті мемлекеттік қызметтің

бір түрі ретінде дипломатия XIV – XVII
ғасырлардың тоғысында кең етек
алғаны белгілі. Сол кезден бастап
мемлекет билеушілерінің сарайла-
рында тұрақты дипломатиялық өкіл-
діктер пайда болып, мемлекеттік меке-
ме жүйесінде – мемлекеттер арасын-
дағы хат алмасумен айналысатын ше-
телдік өкілдер мен елшілерді қабыл-
дайтын, келіссөздер жүргізетін және
басқадай да мемлекет аралық істерді
орындайтын арнайы қызмет қалып-
тасты. Оны дипломатиялық қызмет
деп атаймыз[7,8б]. Қазақ тарихында
дипломатиялық қызметтің негізін
қалыптастыруға үлес қосқан ұлттың
қайраткер тұлғаларының есімін бүгінгі
азат ұрпақ ләйім құрметпен еске
алып, ұлықтап отыру парыз.

Назерке СЕРІКҚЫЗЫ,
«Адырна» ұлттық порталы.

ҚОС ТӘУЕКЕЛ ХАННЫҢ ҚАЗАҚ ТАРИХЫНДАҒЫ
ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСТЕРІ

ГЛАВА АЭРОПОРТА ГОРОДА АКТОБЕ
ОТВЕТИЛ НА ИНЦИДЕНТЫ С САМОЛЕТАМИ

АВИАКОМПАНИИ SCAT
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ

АЛИЯМОЛДАГУЛОВА» ДАСТАНМАЛИЕВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ИНЦИДЕНТЫ С САМОЛЕТАМИ АВИАКОМПАНИИ SCAT. НАПОМНИМ, В
КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ В КАЗАХСТАНСКИХ СМИ ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ
О ПОВРЕЖДЕНИИ САМОЛЕТОВ АВИАКОМПАНИИ.

Пресс-служба аэропорта Актобе

Аудандық мәслихаттың 2022 жылғы
9 наурыздағы №116 шешімімен бекітілген

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСІНІҢ
ҚАЛЫПТАСТЫРЫЛҒАН ҚҰРАМЫ

р/с Тегі, аты, әкесінің аты Жұмыс орны, лауазымы

1 Бисекенов Берік Төлеуұлы Ойыл аудандық аумақтық
сайлау комиссиясы, төраға

2 Мұхамбетқалиев Бауыржан Жәрдемұлы Жеке кәсіпкер

3 Шаутенов Темірболат Боранбайұлы Аудандық «Ойыл» газеті ЖШС,
беттеуші

4 Мамбетова Айсұлу Кенесарықызы  «Шұғыла» мәдениет және
демалыс орталығы, меңгеруші

5 Ізбагамбетова Гүлмира Сабырқызы «Қазақстандық салалық білім
және ғылым қызметкерлері
кәсіптік одағының Ақтөбе
облыстық ұйымы» қоғамдық
бірлестігінің филиалы   Ойыл
аудандық ұйымы, төрайым

6 Бүркітов Жолдас Жәрдемұлы Жеке кәсіпкер

7 Сембіғалиев Мәтжан зейнеткер

8 Иманғалиев Жоныс Айекенұлы зейнеткер

9 Алданаев Тілеген Бақтығалиұлы зейнеткер

10 Алтыбай Аманорман Оразұлы зейнеткер

11 Жүсіпов Лекмар Әнесұлы «Ержан» ШҚ, басшы

12 Тәтебай Ерлан Кәдірғалиұлы  «Тәте» ШҚ, басшы

13 Ұзақбаев Бекберген Кеңесұлы Жеке кәсіпкер

14 Арыстанов Марат Қанатұлы Денсаулық сауықтыру кешені,
меңгеруші

15 Елекбаева Гулсім Саматқызы  І-топтағы мүгедек

1 НАУРЫЗ БҮКІЛӘЛЕМДІК
АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС КҮНІ

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

Бірінші – тышқан жылы, екінші –
сиыр, үшінші – барыс, төртінші –  қоян,
бесінші – ұлу, алтыншы – жылан,
жетінші – жылқы, сегізінші – қой,
тоғызыншы – мешін, оныншы – тауық,
он бірінші – ит, он екінші – доңыз
жылы.
Әр мүшел аяқталып, екіншісі бас-

талғанда, он үшінші жыл тағы да тыш-
қаннан саналып, есеп қайта ашы-
лады. Бірінші мүшел – 13 жас, содан
кейін он екі жылдан қосыла береді.
Ел арасында тараған аңыз-әңгімеге

сүйенсек, жылдың басы тышқан
аталатын себебі – тышқан бойы бар-
лығынан ұзын түйенің құлағына шы-
ғып кетіп, жылды ең бірінші болып
көріпті. Ал, түйе бойына сеніп жылдан
құр қалып, қалғандары жақындап
келе жатқан жылды көру ретімен жыл
аттарын иемденіпті-міс.
Тағы бір аңызда «Шығыс күнтізбе-

сіндегі жыл қайыру аспан асты Түрік
елінің ең бірінші ханы Қисаға-Тәңірдің
кең көлемдегі аң аулау кезінде барлық
аңдар қашып, судан жүзіп өтіп құты-
луды ойлапты. Содан Іле өзенінен
төмендегі тәртіппен жүзіп өтіпті.  Бірін-
ші болып суға тышқан, оның артынан
сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жыл-
қы, қой, мешін, тауық, ит, ең соңынан
доңыз жүзіп өтіпті. Осы рет саны
шығыс күнтізбесінде күні бүгінге дейін
сақталып қалған» деп айтылады.
Барыс – сиыр жылынан кейін, қоян
жылынан бұрын кіретін мүшел есебі-
нің үшінші жылы. Орталық Азия ха-
лықтарының күнтізбелерінде қолда-
нылады. Оңтүстік-Шығыс Азия елде-
рінде Барыс жылын жолбарыс жылы
деп те атайды.
Барыс сақтардың ұғымында қасиет-

ті аң болған. Қазақ халқының жора-
малдарында Барыс жылы күрделі бет-
бұрыстар алдындағы тыныштық
жылы деп саналған. Барыс жылы
туғандардың табиғи белгісі – ағаш.
Барыс жылғылар өте мықты, қажыр-

лы, шынайы, жомарт болып келеді.
Жаман қасиеті: тынымсыз, өз басын
ойлап қалған өзімшілдеу.
Барыс жылы қиындық пен қуаныш-

қа, ауыртпалық пен жақсылыққа толы
жыл. Дегенмен, бұрындары тарихта
барыс жылына қатысты елеулі оқи-
ғалар болмаған. Сол себепті барыс
жылын қазақтар жайсыз жыл деп
санамайды.
Мұхаммед пайғамбар (с.ғ.с) барыс

жылы туып, ұлу жылы қайтыс болған.
1986 жылы Желтоқсан оқиғасы барыс
жылымен тұспа-тұс келді. Мұстафа
Шоқай барыс жылы дүниеге келіп,
жылан жылы өмірден өтті.
Ғұлама шипагер Өтейбойдақ Тілеу-

қабылұлы он бесінші ғасырда жазған
«Шипагерлік баян» кітабында жыл
атауларына көңіл бөлген:
Сумақы – тышқан. Маңғаз – сиыр.

Айбар – барыс. Секем – қоян. Сумаң
– жылан. Тұлпар – жылқы. Иіртек –
ұлу. Шопан – қой. Мешін – мешін.
Айтақ – ит. Шақырауық – тауық.
Қорысқы – доңыз.
Сондай-ақ, ол кітапта жыл белгі-

лерінің ерекшеліктеріне қарай адам
мінезін сипаттайды:

«Айбар (барыс). Тектелгі бұл мүшел
жылда бардам мен жарлыны айыр-
майтын, обал-сауапты білмейтін,
қатыгез, қаражүрек, басынан сөз
асырмайтын, асырғысы да келмейтін,
торуылы көп, басқаларға тізесін ба-
тырмаса, ұйқысы келмейтін, жауына
бөзек болғанша, өлгенді жақсы көре-
тін, өзінен басқа адам пендесін көзге
ілмейтін, өзін күшті, алып, шақ келтір-
мес, теңдессіз, шендессіз саналғы-
лықты. Басқаны әлжуаз, арғыжық
қисапталғылық. Дүниенің тірегі мен
ғана болсам дейтін қараниеті қағы-
ныңқы, ержүрек, қайтпас, батыл, түп-
сіз құлқынды, «тістейін, жұлынса
кетсін», дейтін өкше ізге түскіш, кек-
шіл, ұстамдыларлық құлақтағылар
елеулілік көзге түспекті».

БАРЫС ЖЫЛЫНЫҢ «БАЗАРЫ»
БАРЫС – ҚОЯН ЖЫЛЫНАН БҰРЫН, СИЫР ЖЫЛЫНАН КЕЙІН

КІРЕТІН ЖЫЛ. ҚАЗАҚТЫҢ ЖЫЛ САНАУЫ БОЙЫНША 2022
ЖЫЛЫ БАРЫС ЖЫЛЫ КІРЕДІ. ӘР ЖЫЛДЫҢ ӨЗІНЕ ТӘН
МІНЕЗІ, ЕРЕКШЕЛІГІ БАР. ҚАЗАҚТА ЖЫЛ ҚАЙЫРУ, ЯҒНИ,
САНАУ ОН ЕКІ ЖЫЛДАН ТҰРАДЫ. ОН ЕКІ ЖЫЛДЫ АТА-
БАБАМЫЗ БІР МҮШЕЛ ДЕП БІЛГЕН . БІР МҮШЕЛДІҢ
ЖЫЛДАРЫ ОН ЕКІ ТҮРЛІ АҢ МЕН ЖАНУАРДЫҢ АТЫМЕН
АТАЛҒАН.



4 11 наурыз 2022 жыл

Көктем шуағын ала келген арулар
мерекесіне орай өткізілген спорттық
шараға аудан әкімі Асқар Қазыбаев
арнайы қатысып мейірім мен нәзік-
тіктің, ізгілік пен тазалықтың бастауы
бола білген аруларды мейрамда-
рымен құттықтады. Өткізіліп отырған
жарысқа қатысушы командаларға
сәтті ойын өрнегін көрсетуге тілек-
тестігін жеткізді.
Төл мерекелеріне орай әйелдер

арасында өткен жарыс – спортшы-
лардың арасында бұқаралық дене
тәрбиесі мен спортты, ауыл спортын
дамыту, спортқа деген қызығушы-
лығын, достық қарым-қатынастарын
нығайту, ойыншылардың шеберлігін

4 наурыз күні Ш.Берсиев атындағы
Ойыл аудандық өнер және өлке тари-
хы музейінде 8 наурыз –Халықаралық
аналар мерекесіне орай  «Бақытты
ана, бақытты бала» атты мәдени ша-
расы «Жас археолог» үйірмесі оқу-
шыларының аналарын қатыстыра
отырып ұйымдастырылды.
Аналар қатысқан мәдени шарамыз

бейнебаянмен ашылып, мәдениет
үйінің әншісі Жаңыл Бисенғалиева
«Анаға хат» әнің тарту етті. Үйірме
оқушылары аналарына арнауларын

Тұрғын үйге мұқтаждардың жаңа
базасына кезекке тұру құқығы қандай
да бір санатқа жататындығына қара-
мастан, соңғы 10 жыл ішінде тұрғын
үйі жоқ барлық азаматтарға беріледі.
Бұл туралы ҚР Индустрия және ин-
фрақұрылымдық даму вице-министрі
Еркебұлан Дауылбаев ҚР Парламенті
Мәжілісінде айтты. «Есепке қоюдың
жаңа тәртібіне сәйкес тұрғын үйге
мұқтаждардың жаңа базасына кезекке
тұру құқығы қандай да бір санатқа
жататындығына қарамастан, соңғы 10
жыл ішінде тұрғын үйі жоқ барлық
азаматтарға беріледі», - деді вице-
министр «Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық әктілеріне
тұрғы үй саясатын реформалау мәсе-
лелері бойынша өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы» Заң жоба-
сын таныстыру барысында. Сондай-
ақ, ол кезекте тұрғандарды ағымдағы
базаға есепке қою тоқтатылатынын
ескертті.
Ал Отбасы банкі мынадай қызмет-

терді жеке-жеке жүзеге асыратын
болады:
1. Бірыңғай республикалық элек-

трондық базаны (ағымдағы база) жүр-
гізу, мониторингілеу және өзектендіру;

2. Тұрғын үймен қамтамасыз ету

орталығы базасын (кезекте тұрған-
дардың жаңа базасы) қалыптастыру,
жүргізу, мониторингілеу, өзектендіру.
«Ағымдағы кезекте тұрғандар үшін
жалға және кредитке берілетін тұрғын
үйді бөлу есепке қою күні бойынша
жүзеге асырылатын болады.
Тұрғын үймен қамтамасыз ету орта-

лығында кезекте тұрғандар үшін
тұрғын үйді бөлу;

- жалға берілетін тұрғын үй үшін
төлемді субсидиялау-есепке қою күні
бойынша;

- кредиттік тұрғын үй – балдық жүйе
бойынша жүргізілетін болады.
Бұл ретте, табысы қажетті балл

санын жинақтауға мүмкіндік бермейтін
халықтың әлеуметтік осал топтарына
жататын азаматтарды қолдау мақса-
тында қосымша балдарды енгізу ұсы-
нылады. Сондай-ақ, Отбасы банкінің
интернет-ресурсында өзектендірілген
тізімдерді жариялай отырып, тоқса-
нына кемінде 1 рет тізімдік кезектілікті
түгендеу көзделеді», - деді Еркебұлан
Дауылбаев. Бұл жаңашылдықтар
барлық азаматтар үшін мемлекеттік
қолдау шараларын әділ бөлу қағида-
тын толық көлемде қолдануға мүм-
кіндік береді.

inform.kz

ЖАҢА ТҰРҒЫН ҮЙ КЕЗЕГІНЕ ТҰРУШЫЛАРДЫҢ
 КЕЙІНГІ 10 ЖЫЛДА ҮЙІ БОЛМАУЫ КЕРЕК

Кұжаттарды қабылдау:
Күндізгі оқу бөліміне:
25.06.2022ж.-18.08.2022ж (9 кл.);
25.06.2021ж.-20.08.2021ж. (11кл)
Сырттай оқу бөліміне:
25.06.-2022ж.-20.09.2022ж.  (100000мың  теңге)
Арызға төмендегідей кұжаттар тіркеледі:
1. Білімі жөніндегі құжаттың түпнұсқасы.
2. Медициналық анықтама (№075-түрі флюросуретпен бірге)
3. Фотосурет (3х4) 4-дана
4. Өзін куәландыратын құжат, туу  туралы куәлік (ЖСН)
Анықтама тел.:
8 (7132)99-43-05; 99-40-86
сот.8-701-368-29-28, 8-775-592-42-80
Біздің мекен-жайымыз:
Ақтөбе қ., К.Нокин а. Бізге № 29-шы жол бағытымен Т/Ж вокзалынан келе

аласыздар. instagram: ashk.1977

БОЛАШАҒЫҢДЫ КОЛЛЕДЖДЕН БАСТА!
«Ш.Берсиев атындағы Ақтөбе жоғары ауыл шаруашылығы

колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық  кәсіпорыны  төменде
аталған мамандықтар бойынша 2022-2023 оқу жылына күндізгі
(ақысыз негізінде) және сырттай (ақылы негізінде) оқу бөліміне
оқушыларды қабылдайды:

№ Мамандықтар Оқыту мерзімі

9 кл 11 кл. Сырттай
бөлім

1 08110100 «Агрономия» 3 ж 10 ай - 2 ж 10 ай

2 071616000 «Ауыл шаруашылығын
механикаландыру»

3 ж 10 ай - 2 ж 10 ай

3 08210100 «Орман шаруашылығы»
(түрлері бойынша)

- 2 ж 10 ай 2 ж 10 ай

4 07130200 «Электрмен қамтамасыз ету»
(салалар бойынша)

3 ж 10 ай - -

5 08410100 «Ветеринария» 3 ж 10 ай 2 ж 10 ай 2 ж 10 ай

6 07880100 «Стандарттау, метрология
және сертификаттау» (салалар бойынша)

3 ж 10 ай - -

7 07211300 «Тағам өндірісінің
технологиясы»

3 ж 10 ай - 2 ж 10 ай

8 07310300 «Жерге орналастыру» - 2 ж 10 ай -

9 04110100 «Есеп және аудит» 3 ж 10 ай - -
10 07140100 «Технологиялық процестерді

басқару және автоматтандыру»
3 ж 10 ай - -

11 07161700 «Ауыл шаруашылығы
техникасын пайдалану, техникалық
қызмет көрсету және жөндеу»

3 ж 10 ай - -

12 08120200 «Жылыжай  шаруашылығын
ұйымдастыру»

3 ж 10 ай - -

13 08110500 «Зоотехния» - - 2 ж 10 ай

14 07161300 «Автомобиль көлігіне
техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану»

- - 2 ж 10 ай

15 08210200 «Аңшылық  және  аң  өсіру
шаруашылығы»

- - 1 ж 10 ай

ҚұттықтауҚұттықтау
Ойыл селосының тұрғыны,

Ойыл аудандық мәслихатының бөлім меңгерушісі
Шолпан Қарабалинаға!

Сізді 60 жасқа толуыңызбен шын жүректен
құттықтаймыз!
Осы мерейлі жасыңызда Сізге және туыс-
тарыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, еңбекте
тың табыстар мен өмірдің асқақ абыройын
тілейміз!
Шаңырағыңызда береке-бірлік, ырыс-ынтымақ
бола берсін!
Бақытыңыз баянды, сау-саламат жүріңіз!
Құттықтаушылар: Ойыл аудандық мәслихаты
аппаратының қызметкерлері

Осы орайда «Шұғыла» мәдениет
және демалыс орталығының ұйым-
дастыруымен «Ана – жыр, ана - өмір
шуағы» атты көгілдір от думан кеші өт-
кізілді. Мерекелік дастархан басын-
дағы думанды кешке аудандық мәс-
лихат хатшысы Сәкен Займолдин
қатысып, барша аналар қауымын ай-
тулы мерекелерімен құттықтады.
Аналардың құрметіне арналып, кең
көлемде өткен көгілдір от думанды
кеш әсем ән мен мың мұралған бимен
жалғасып, ақ дастархан басынан орын
алған ақ жаулықты аналарымыз
ақжарма тілектерін ақтарды. Әр отба-
сының ұйытқысы болып отырған аяу-
лы аналар көтеріңкі көңіл күймен рия-
сыз әңгімелерін алма кезек ағытты.
Айтулы шара «Ана әлдиі» бесік

жыры байқауымен ұштасып, келіндер
сынға түсті. Бесік дүниенің есігі десек,
бүгінде бесіктен безініп жүрген кейбір
олқылықтарды болдырмау үшін, ұр-
пақтың алдында тәрбиелік мәні бар
байқаудың шарты бойынша аудан
орталығынан және ауылдық округтер-
ден келген келіндер бесік жырын айту-

1-9 наурыз аралығында Шымкент
қаласында күрес түрлерінен (грек-
рим, еркін және әйелдер күресі) U15
және U20 жас аралығында Қазақстан
Республикасының чемпионаты өткі-
зілді. Чемпионатқа Ақтөбе облысы
бойынша 20 спортшы, Ойыл ауданы-
нан 2 оқушымыз  Бейбіт Қажымұқан-
қызы мен Күнсұлу Нұржанова Ақтөбе
облысы құрама командасының аты-
нан қатынасып келді. Чемпионатта
Қазақстан Республикасы облыстары-
нан 17 командадан 250-ге жуық жас
спортшылар өздерінің бақтарын
сынады. Нәтижесінде Бейбіт Қажы-
мұқанқызы 50 кг салмақ дәрежесінде
21 палуанның арасынан үздік шығып,
финалда Батыс Қазақстан облысы-
ның спортшысын жеңіп, Қазақстан
Республикасы чемпионатының қола
жүлдегері атанып, спорт шеберлігіне
үміткер спорттық атағын орындады.
Халықаралық әйелдер күні қарса-

ңында ауданға қола медаль сыйлап,
жүлделі орынға ие болған Бейбітті,
жаттықтырушысы, ауданның спортшы
ардагері Құнанбай Тұрашұлын және
ата-анасын жеңісімен құттықтай
отырып, ауданның мәртебесін биік
тұғырға көтере берулеріне тілектестік
білдіреміз.

Г.ТАҢЖАРБАЙҚЫЗЫ,
БЖСМ әдіскері.

арнап, баланың анаға деген махаб-
баты ерекше екені анық байқалды.
Ана туралы мағыналы тілектер айты-
лып, сұрақ-жауаптар қойылып, ойын-
дар ойнатылды. Ана мен бала бақы-
тына байланысты шараның мақсаты
толық ашылып, шара соңында мере-
келік сыйлықтар ұсынылды.

Дулат ИСАБАЕВ,
Ш.Берсиев атындағы

Ойыл аудандық  өнер және
өлке тарихы музейінің
ғылыми қызметкері.

дан сүрінбеді. Бәрі де бесік жырын
ерекше орындап, қазақылықтың иісін
аңқытты. Әр қатысушы жанұяның
жылуын суытпай, тал бесікті тербей
отырып, тебірене толғар бесік жыры-
ның құдіреттілігін көрсетті. Тіпті
құндақтағы сәбилерін әкеліп, әлдиі-
мен ұйықтатып тастағандар да болды.
Тәлімге толы бесік жырын бірі-бірімен
қайталап орындап шыққандар да кез-
десті. «Тәрбие тал бесіктен» демекші
ананың жүректен шыққан үнімен сәби
күнінен ақ адамгершілік, адалдық
қасиеттерді санасына сіңіріп өскен
бала жаман болмайды. Сондықтан
атамыз қазақ «Ел боламын десең,
бесігіңді түзе», - деп бекерге айтпаған.
Баланың тәрбиесіне баса мән берген.
Бүгінгі «Ана әлдиі» бесік жыры бай-
қауы соның айшықты дәлелі екенін
аңғартты.
Ендеше «Ана әлдиі» бесік жыры

байқауының қорытындысына тоқтал-
сақ, Әйгерім Масабаева бірінші орын-
ды иеленді.

Муса Әділбайұлы,
Ойыл селосы.

ӘЙГЕРІМ «АНА  ӘЛДИІ»
БЕСІК ЖЫРЫ БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗЫ

8 НАУРЫЗ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР КҮНІ ЖАҚЫНДАҒАН САЙЫН АНАҒА
ДЕГЕН ҚҰРМЕТ ТОҚТАУСЫЗ ЖАЛҒАСЫП КЕЛЕДІ. ҚОҒАМДАҒЫ ӘЙЕЛ
ЗАТЫНЫҢ АЛАР ОРНЫН ҰЛЫҚТАҒАН МӘДЕНИ-КӨПШІЛІК ШАРАЛАР
ОСЫНЫҢ КУӘСІ ІСПЕТТІ.

БЕЙБІТТІҢ
ҚОЛА МЕДАЛЫ

«БАҚЫТТЫ АНА,
БАҚЫТТЫ БАЛА»

ЖҮЛДЕЛІ ОРЫН- «ОЙЫЛ БАЛАЛАР-ЖАСӨСПІРІМДЕР
СПОРТ МЕКТЕБІ» КОМАНДАСЫНДА
8 НАУРЫЗ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР КҮНІНЕ АРНАЛҒАН АУДАН МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ҚЫЗ-КЕЛІНШЕКТЕРІ

АРАСЫНДА ВОЛЕЙБОЛДАН АУДАН БІРІНШІЛІГІ ӨТТІ. ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ІШКІ САЯСАТ, МӘДЕНИЕТ, ТІЛДЕРДІ
ДАМЫТУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІ АТАУЛЫ КҮНГЕ ОРАЙ ЖЫЛ САЙЫН ҚЫЗДАР АРАСЫНДА ВОЛЕЙБОЛДАН ЖАРЫС
ӨТКІЗЕДІ. БИЫЛ ДА ЖАЛҒАСЫН ТАПҚАН ЖАРЫСҚА 9 КОМАНДА ҚАТЫСТЫ.

арттыру мақсатын көздеді.
Спорттық шараға ауылдық округ-

терден төрт, аудан орталығындағы
мекемелерден құралған бес команда
арасында өрбіген спорттық дода
тартысқа толы болды.
Қызу тартыста өткен жарыстың

нәтижесінде Ойыл қазақ орта мектебі
ІІІ орынды иеленсе, Ә.Дербісәлин
атындағы Саралжын орта мектебінің
командасы ІІ орынға тұрақтады.
Командалар арасында үздік ойын
өрнегін көрсеткен Ойыл балалар-жас-
өспірімдер спорт мектебінің  коман-
дасы аудан біріншілігінің жеңімпаз-
дары атанды.
Аудандық дене шынықтыру және

спорт бөлімінің басшысы Бақберген
Мұқамбетқали турнирге белсене қа-
тысқан білім қызметкерлеріне алғы-
сын білдіріп, «Үздік қорғаушы» ата-
лымымен Ойыл қазақ орта мектебі
командасынан Зина Бақытжанова,
«Байланыстырушы» аталымымен
Саралжын орта мектеп команда-
сының ойыншысы Мөлдір Сабырова,
«Ойыншы» аталымымен аудандық
балалар-жасөспірімдер спорт мектебі
командасынан Ләтипа Нұғыманова
марапаттады.
Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге

арнайы кубоктар мен медальдар және
сыйлықтар табысталды.

Г.АЛЕКСЕЕВА.

Қарлығаштардың бір ерекшелігі,
олар жерде жүріп жемін ұстап жей
алмайды. Себебі, үстік келген ұзын
қанаты мен құйрығы жермен жүруге
кесір келтіреді. Қарлығаштарға қарап
ауа райын болжауға келер болсақ,
олар жоғары биіктей ұшып жүрсе, күн
райы жақсарып, ашық болатынын
білуге болады. Ал жер бауырлап
ұшып жүрсе, күн райы бұзылар
жауын-шашынды күте бер. Оның да
өз себебі бар. Ашық, ыстық күндері
жылы ауа ағымы жерден шыбын-
шіркейлерді жоғары кеңістікке көтеріп
кететіндіктен, қарлығаштар да, өз
қамымен олардың соңынан қалмай
ұшады. Ал, бұлыңғыр күндері, ауа
дымқылданып, шыбын-шіркей біткен-
нің қанаттары көпсіп, ісініп кететін-
діктен жер бетіне жақын ұшып, қар-
лығаштар да олардың соңынан төмен
ұшады. Бар сыры осы. Олар бірде
төмендеп, бірде биіктеп ұшса, дауыл
соғарын күтуге болады.
Тырна келсе күннің жылынғаны деп

білген дұрыс. Олар тыраулай қиқулап,
шапшаңдай, төмендеп ұшса, жауын-
шашын бар. Жоғары ұшып, дыбыс
шығармаса, не билесе күн жылынар
белгісі. Биіктеп ұшып келе жатып
төмендесе, күн райы өзгермек. Олар
жылы жаққа бет алған соң үш апта
өте, түнге қарай аяз ұрады. Қазанның
басында тырна көрмесең, қыс бір айға
кешігеді.
Көкек таң ата сала ерте көкектеген

болса, су бетін тұман жауып, шық мол
түседі деп білген. Ал ку-ку-кукулеп
ысқырғандай дауысын жиі естісең,
алдағы күн ашық боларын біле бер.
Ала қанат сауысқан үй жағалап ұшып,
ықтасын жерге, немесе шатырға кіріп
қонақтаса, боранның боларын білгені.
Кептер гүрілдеп шулап кетсе, күннің
жылы боларын сезгені, ал қонақтап
отырғанда бір аяғын қанатымен
жасырса, күннің салқындарын, пана
іздеп, ол жерден шықпаса, күн
райының бұзыларын сезгені.
Қаз бен үйрек қыстап қалған болса,

қыс қолайлы болып, көктем ерте
шығарын болжауға болады. Бұлар
суға шомылып жатып қиқулап,
қанаттарын қомдап мазасызданса,
күн райы бұзылар. Үйрек ұясын жағаға

жақын салса, жаз қуаң, судан қашық
салса, жауын-шашынды болмақ.
Аязды күні қанатын жиі желпісе, аяз
сынады. Қаз бір аяғын көтеріп ұзақ
тұрып, қанатын жиі қаққылағанын
байқасаң, ол күннің аязды боларының
белгісі, ал қыста қаңқылдаса, күн
жылынарын білетін бол.
Қараторғай келді дегенше, көктем

келді дей бер. Мезгілінен ерте келсе,
көктем шуақты, кеш қайтса, күз
қолайлы, қыс жұмсақ болмақ. Аспан-
да ұшып жүріп, түрлі қимыл жасай
берсе, топтанып ұшса, күз ұзаққа
созылар. Жүнін үрпитіп мазасыз-
данса, күн райының бұзыларын,
топтанып ұшып, тез қоныс аударса,
кешікпей жел тұрарын, топтанып алып
шырылдаса күн көзінің ашылар
нышанын білдіргені.
Қарға ерте көктемде қарға шомыл-

са, күн жылынады. Олар ағаш бұтақ-
тарына жайғасып, не шуылдай топта-
сып ұшса, күн суытып, боран соғарын,
жаз кезінде аузын ашып қарқылдай
берсе, найзағай ойнарын, қыста ағаш
басына қонақтап, қарқылдаса, аяз
боларын, жиналып алып, шуласса,
қар жауарын, бастарын әр жаққа
қаратып, бейғам отырса, күннің желсіз
ашық боларын, ағаш діңгектеріне
жақын қонақтап отырса, күннің желді
боларын білдіргені деп түсіну керек.
Кәдімгі тауық та өз әрекеттерімен, күн
райының өзгерістерін білдіреді.
Мысалы, жаңбырлы күні қораз таң ата
шақырса, күн ашылады. Кешке
шақырса, күн райы өзгереді. Күндіз
жиі-жиі шақырса, күннің жылынарын
біл.
Тауықтар үстіне топырақ шашып

жатса, күн шуақты болмақ. Ал, құмға
аунап, қанаттарын қаққылап, сілкініп,
қауырсындарын тарағыштаса, жаң-
быр жаумақ. Жүнін үрпитіп қыт-қыт-
таса, күн райы бұзылмақ. Бір аяғын
бауырына жиырып, бір аяқпен қаз-
диып тұрса, күн суытады. Құйрығын
бұлаңдатса, бұрқасын соғар. Сіркі-
реген жауында далада жүрсе, жаңбыр
ұзаққа созылмас. Тауықтар қыста
ұясына ерте қонақтаса, аяз, ал, жазда
солай етсе, жаңбыр жауады. Сондай-
ақ, тауықтар мезгілінен бұрын күзде
түлесе, қыс жыл болады деген сөз.

АУА-РАЙЫН ҚҰСТАР ДА
БОЛЖАЙ АЛАДЫ
ҚАРЛЫҒАШ АДАМҒА ЖАҚЫН. СОЛ ҚАРЛЫҒАШҚА КӨҢІЛ АУДАРҒАН

БОЛСАҢЫЗ, АШЫҚ КҮНДЕРДЕ ТЫНЫМ ТАППАЙ ЕРСІЛІ-ҚАРСЫЛЫ,
БІРІНЕН СОҢ БІРІ, ЕРТЕДЕН КЕШКЕ ДЕЙІН ҚУЫСЫП ОЙНАҒАНДАЙ
САМҒАЙ ҰШЫП ЖҮРЕДІ. БҰЛ ҰШЫСЫ, КҮН ШАПАҒЫНА ҚЫЗЫҒУ ЖӘНЕ
АШЫҚ КҮНДЕРДЕГІ КЕҢІСТІКТЕ ҰШЫП ЖҮРГЕН ШЫБЫН-ШІРКЕЙДІ
ЖАЛЫҚПАЙ ҰСТАП, ТАМАҚ ЕТУ.

«Артық болмас білгенің» рухани-танымдық жинағынан.

Газетіміздің келесі саны,
18 наурыз, жұма күні
жарыққа шығады.


