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ЖАҢА МІНДЕТТІҢ ЖҮГІ – ЕРТЕҢГІ ҰРПАҚ ҮШІН...
1 ҚЫРКҮЙЕК КҮНІ МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ КЕМЕЛҰ-

ЛЫ ТОҚАЕВ «ӘДІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТ. БІРТҰТАС ҰЛТ. БЕРЕКЕЛІ ҚОҒАМ»
АТТЫ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА КЕЗЕКТІ ЖОЛДАУЫН ЖАРИЯЛАДЫ.БҰЛ
ДӘСТҮР – БІЗДІҢ ӨТКЕНІМІЗ БЕН ЕРТЕҢІМІЗДІ ТАРАЗЫЛАЙТЫН ЕҢ МА-
ҢЫЗДЫ ШАРАЛАРДЫҢ БІРІ. ЖОЛДАУДАҒЫ ТАПСЫРМАЛАРДЫ СА-
ПАЛЫ ЖӘНЕ УАҚЫТЫЛЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ – БІЗДІҢ НЕГІЗГІ БАСТЫ
МІНДЕТІМІЗ. МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ  ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУ-
ЫНДА ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МАҚСАТТАРМЕН ҚАТАР, ЖЕДЕЛ ШЕШІЛУІ ТИІС
МІНДЕТТЕРДІ НАҚТЫЛАП БЕРДІ. БІЗ АЗАМАТТАРЫМЫЗДЫҢ ЛАЙЫҚ-
ТЫ ӨМІР СҮРУІНЕ ЖАҒДАЙ ЖАСАУҒА, ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН
ҚОРҒАУҒА, ЗАҢ ҮСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ, ХАЛЫҚТЫҢ ӘЛЕУ-
МЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕРІН АЙТА КЕЛЕ, АЛДЫМЫЗҒА НАҚТЫ ІС ҚИМЫЛ ЖОС-
ПАРЛАРЫНЫҢ ҚАНДАЙ БОЛУЛАРЫН АТАП ӨТТІ.

Ералы Тоғжанов Президент Жол-
дауы елдің әлеуметтік-экономикалық
қайта құрылуының жаңа кезеңін айқ-
ындайтын тарихи құжат  екенін айт-
ты.

·Бүгін біз, Мемлекет басшысының
тапсырмаларын сапалы және уақты-
лы орындау жөніндегі іс-қимыл жос-
парымызды егжей-тегжейлі талқы-
лап алуымыз керек, — деді ол.
Президент жүктеген міндеттерді

жүзеге асырудың негізгі бағыттары

«ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРМАЛАРЫ
САПАЛЫ ЖӘНЕ УАҚТЫЛЫ ОРЫНДАЛУЫ КЕРЕК»
ӨТКЕН ЖҰМА КҮНІ ОБЛЫС ӘКІМІ ЕРАЛЫ ТОҒЖАНОВ ЖАҢА ҚЫЗМЕТІНДЕГІ АЛҒАШҚЫ ЖИЫНЫН ӨТКІЗДІ. МЕМЛЕКЕТ

БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ «ӘДІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТ. БІРТҰТАС ҰЛТ. БЕРЕКЕЛІ ҚОҒАМ» АТТЫ ҚАЗАҚСТАН ХА-
ЛҚЫНА ЖОЛДАУЫНДА АЙТЫЛҒАН ТАПСЫРМАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТАЛҚЫЛАНДЫ. ЖИЫНҒА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР-
ДЫҢ БАСШЫЛАРЫ, АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМІ ЖӘНЕ АУДАН ӘКІМДЕРІ (БЕЙНЕБАЙЛАНЫС АРҚЫЛЫ), ОБЛЫСТЫҚ АРДА-
ГЕРЛЕР  КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІ ЖӘНЕ Т.Б. ҚАТЫСТЫ.

туралы облыс әкімінің орынбасарла-
ры баяндама жасады.
Жиын барысында облыс әкімі Мем-

лекет басшысының тапсырмаларын
жүзеге асыратын нақты міндеттер
қойды. Ол ең алдымен өңірдің шикі-
затқа тәуелділігін төмендету, инно-
вациялар енгізу, еңбек өнімділігі мен
халықтың табысын арттыру бойын-
ша үлкен жұмыстар жүргізілу ке-
ректігін атап өтті.

·Қасым-Жомарт Кемелұлы атап

өткендей, мұнда жаңа тәсілдер
қажет. Бұл үшін біз облыстың әлеу-
меттік-экономикалық даму келе-
шегін стратегиялық тұрғыдан ай-
қындап алуға тиіспіз, — деді Ералы
Тоғжанов.
Бұдан бөлек Ералы Тоғжанов пай-

даланылмаған және тиімді пайдала-
нылмаған жерлерді мемлекет менш-
ігіне қайтару жұмыстарын тездетуді
тапсырды. Жыл басынан бері облыс
бойынша 203 мың гектар пайдала-

нылмаған жер қайтарылса, тағы 290
мың гектар жер жыл соңына дейін
қайтарылуға тиіс.
Облыс әкімі: «Ақтөбе облысы —

аумағы жөнінен еліміздегі ең үлкен
облыс. Президент тапсырмасына
сәйкес, жыл соңына дейін бос неме-
се игерілмей жатқан жерлерді анық-
тау үшін қосымша мониторинг
жүргізу қажет. Жер телімдерінің
тиімді пайдаланылуын қамтамасыз
ету — Мемлекет басшысының тіке-
лей тапсырмасы!, — деді.
Сондай-ақ мүдделі мемлекеттік

органдардың басшыларына битум
жетіспеушілігі мәселесін жою бойын-
ша жедел шаралар қабылдау тапсы-
рылды. Биылғы жылы облысқа 69,7
тонна битум қажет болса, қазіргі кез-
де соның 40 тоннасы жетпей тұр.

·Жолдардың жағдайы — тұрғын-
дарды толғандыратын басты мәсе-
лелердің бірі. Бізде енді уақыт жоқ.
Екі күн ішінде мәселені шешудің на-
қты жолдарын қарастырамыз, —
 деген облыс әкімі өңірде битум зау-
ытының құрылысына инвестор тар-
ту мәселесін де пысықтауды тап-
сырды.
Әлеуметтік сала жайын сөз еткен

Ералы Тоғжанов апатты және үш
ауысымды мектептердің мәселесін
екі жылдың ішінде шешуді міндеттеді.
Бұл ретте облыс орталығында облыс
әкімінің тапсырмасына сәйкес жоба-
лық қуаты ең аз дегенде 2 мың
оқушыға арналған мектептер салы-
нады.

·2 мың орындық мектептің жоба-
лық-сметалық құжаттамасы
әзірленіп қойған. Мұндай мектептер
Нұр-Сұлтанда және басқа өңірлер-
де салынып жатыр, тек жобалық-
сметалық құжаттаманы байланы-
стыру қажет, — деді облыс әкімі.

Облыс әкімінің баспасөз
қызметі.

ҚР Президенті Қасым-Жомарт То-
қаев «Әділетті Мемлекет. Біртұтас
ұлт. Берекелі қоғам» атты жолдауын
Қазақстан халқына жариялады. Бұл
жолдаудың да ел күткендей тұстары
көп болды. Соның ішінде халықтың
әлеуметтік жағдайын жақсарту бой-
ынша бірнеше жақсы жаңалықтар
айтылды. Алдымен ең төменгі жала-
қының 60 мың теңгеден 70 мың тең-
геге дейін көтеруге шешім қабылда-
ды. Әйелдердің зейнет жасын 2028

ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ
БОЛАШАҚҚА НЫҚ ҚАДАМ

жылға дейін 61 жас деңгейінде бекіт-
ілетіндігі айтылды. Еліміздің байлығы-
нан түсетін ұлттық қордың жыл сай-
ынғы инвестициялық табысының 50
пайызы әр балаға 18 жасқа толғанға
дейін арнаулы жинақтаушы есепшо-
тына аударылып тұруы - балалары-
ның болашағына алаңдаған әрбір ата-
ананың арманы еді. Жинақталған
қаржы балалар кәмелеттік жасқа
толғаннан кейін баспана немесе білім
алуына жұмсалатынын ашып айтты.
2023 жылдың 1-ші қаңтарынан бас-
тап бала күтімі үшін төлемақы
мерзімі сәби бір жарым жасқа дейін
ұлғаятындығы туралы да айтты. Ке-
лер жылы 100 мың жастың жұмыс-
пен қамтылатындығы, жастар
кәсіпкерлігі үшін жеңілдетілген
тәртіппен 2,5 пайыз болатын шағын
несие ұсынылатын болады. Жалпы
алғанда жолдауда мемлекет басшы-
сы халықтың әл-ауқатын көтеру күн
тәртібінде басты мәселе боп отырғ-
андығын дәлелдеді.

Айгүл МАЙЛЫБАЕВА,
Ойыл аудандық ауруханасы-
ның салауатты өмір салтын

қалыптастыру маманы.

Біріншіден Жолдауда көтерілген
маңызды мәселелердің бірі жаңа эко-
номикалық саясат, яғни осы саланы
жетілдіру, мемлекеттік қызметті жа-
ңғырту. Ел Президенті «экономика-
лық саясатымыздың негізгі мақсаты
еш өзгермейді. Оның мәні – сапалық
және инклюзивтік тұрғыдан халық-
тың әл-ауқатын арттыру» дей келе
үкіметке жаңа міндеттер жүктеді.
Бұл ретте біз бәсекеге қабілеттігімізді
көрсететін артықшылығымызға және
нақты мүмкіндіктерімізге сүйенуіміз
қажеттігін тілге тиек етті. Ел Прези-
денті денсаулық сақтау саласына
ерекше назар аударып, келесі жыл-
дан бастап ауыл тұрғындарының
қажеттіліктеріне бағытталған ұлттық
жобаны іске асыруды бастау тура-
лы шешім қабылданғанын атап өтті.
Алдағы екі жыл ішінде қазіргі кезде
медициналық мекемесі жоқ 650 ауыл-
да медициналық және фельдшерлік
пункттер салынып, толықтай жаб-
дықталатынын айта келеосылайша
мемлекет миллионнан аса азаматы-
мызды алғашқы медициналық-сани-
тариялық көмекпен қамтамасыз
ететінін баса айтып өтті. Бұл төрт
миллионнан аса азаматымыз үшін
медициналық қызмет сапасын арт-
тырады. Сонымен қатар Жолдауда
денсаулық сақтау саласындағы ме-
дициналық қызмет көрсету сапасын
жақсарту бойынша нақты міндеттер
қойылды.
Осы орайда Ойыл ауданы, Сарал-

жын ауылдық округі, Бестамақ
ауылында орналасқан Тайсойған
медициналық бөлімшесінің тозығы
жетіп, жөндеу жұмыстарына жатпай-
тындықтан, облыстық басқармаға
2023 жылға жаңа ғимарат салыну
туралы ұсыныс берілді. Ойыл аудан-
дық орталық ауруханасы 2023 жы-
лға күрделі жөндеуден өткізіліп,

қажетті медициналық құрал – жаб-
дықтармен қамтамасыз етіледі.
Биыл Көптоғай ауылдық округінің
орталығында Көптоғай медициналық
амбулаториясының құрылыс нысан-
дары басталып, 2023 жылы аяқта-
лып, толық пайдалануға беріледі.
Жоспар бойынша 2023 жылға  4 ме-
дициналық пункт (Қарасу, Ақшатау,
Шұбарши, Қайыңды)  күрделі жөнде-
уден өткізуге ұсыныс берілді. 2022
жылы тамыз айында аудандық ор-
талық аурухана жанындағы жедел
жәрдем бөлімшесіне жаңа реабили-
тациялық жедел жәрдем көлігі табы-
сталды.
Ел Президенті Жолдауда маңызды

мәселелердің бірі –білім беру жүйес-
іне тоқтала келе, әрбір оқушының
сапалы білім алып, жан жақты дамуы
үшін қолайлы жағдай жасалуы тура-
лы айтып өтті және осыған орай
«Жайлы мектеп» ұлттық жобасы
қолға алынды. Ауданымыз бойынша
апатты жағдайдағы мектептер мен
үш ауысыммен оқитын мектеп мәсе-
лесі толық шешілген. Алдымыздағы
мәселелердің бірі - Екпетал мектеп-
балабақшасының жаңа құрылысын
2023 жылы бастап жүргізуге облыс-
тық білім басқармасына ұсыныс
берілді. Себебі Екпетал мектеп бала-
бақшасының оқушылары үш ғимарат-
та білім алуда және өткен жылы мек-
теп табалдырығын 60 бала аттаса,
биылғы жылы 63 бала аттап отыр,
яғни жыл сайын оқушылар бойынша
өсім бар.
Сонымен бірге балаларға мектеп-

ке дейінгі білім беруде тең қол-
жетімділікті қамтамасыз ету мәсе-
лесі де Жолдауда назардан тыс қал-
мады. Ауданымызда 7 мектепке
дейінгі білім беру ұйымы бар. Қазіргі
таңда аудан балалары балабақша-
мен толық қамтамасыз етілген. Де-

генмен Көптоғай ауылдық округінің
Амангелді ауылында балалар саны-
ның артуына байланысты инвестор-
лар тартып жеке балабақша ашу
мәселесі күн тәртібінде тұр. Осыған
байланысты аудандық білім бөлімі
мен Көптоғай ауылдық округі әкімінің
аппараты тарапынан нақты жұмыс-
тар атқаруы тиіс.
Отандық жоғарғы оқу орындары-

ның сапасының артуына қарай оқу
ақысы да өсетін болады. Сол себепті
де мемлекеттік білім беру грантта-
рын бөлуді жоспарлап отыр. Бұл гран-
ттар ҰБТ нәтижелері мен өзге де
көрсеткіштерге байланысты мөлшері
бойынша 30-дан 100 пайызға дейін
сараланады. Оқуға жылдық 2-3%
жеңілдікпен несиелер берілетін бола-
ды. Көрсетілген шаралар жоғары
білімді, неғұрлым қолжетімді етеді,
сондай-ақ, қоғамда әріптестік пен
өзара жауапкершілік идеологиясын
нығайтады деп есептеймін. Осы
орайда биылғы жылы мектеп бітіруші
163 оқушының 146-сы ұлттық бірың-
ғай тестілеуіне қатысып, оның ішінде
81 түлек, яғни 65 пайызы оқу гран-
тына түсіп отыр. Сондықтан аудан-
да сапалы білім беруді ұстаздарымыз
жалғастырып, оқушыларымыздың
жаңа оқу жылында жақсы жетістікке
жетуіне күш жұмсап, Ел Прези-
дентінің жолдауындағы оқу гранты-
на арналған жеңілдікке қол жеткізетін
боламыз.
Сонымен қатар биыл 2022 жыл

«Балалар жылы» болғандықтан Мем-
лекет басшысы  «Ұлттық қор-бала-
ларға» атты жаңа бағдарлама іске
қосылатыны жайлы әр азаматтың
жүрегінде орын алған ерекше хабар-
ды жариялады. 2024 жылдың 1 қаңта-
рынан бастап «Ұлттық қордың» жыл
сайынғы инвестициялық табысының
50%-ын балаларға 18-жасқа толған-
ша арнайы жинақтаушы шоттарына,
мерзімінен бұрын алу құқығынсыз
аудару және кәмелет жасқа толған-
нан кейін ол қаржыны білім алуға не-
месе тұрғын үй алуға бағытталғаны
жайлы атап өтті. Бұл жоба халқымыз
үшін ең үлкен қуанышты жаңалықтар-
дың бірі деп санаймын.
Жолдауда атап өтілген әлеуметтік

қамсыздандыру жүйесіне де өзгеріс
енгізу тапсырмасы 2023 жылдың 1
қаңтарынан бастап жүзеге асады.
Жұмыспен қамту саласы бойын-

ша 2023 жылдан бастап, отбасының
цифрлық картасы және әлеуметтік
әмиян сияқты тәсілдерді енгізу жос-
парланып отыр. Осы бастамалар
аясында мемлекеттік түрлі шаралар
біріктіріледі. Оның бәрі барынша
түсінікті, ең бастысы, нақты болады,
әрі алдын-ала жасалады.
Ойыл ауданы бойынша 2023 жы-

лға «Жастар тәжірибесіне» 90 адам,
Алғашқы жұмыс орындарына 5 адам,
қысқа мерзімді қайта даярлау кур-
старына 50 адам қамтылады. «Жа-
сыл ел» бағдарламасына 200 жас,
мемлекеттік грант алуға 30 жас және
тұрақты жұмыс орындарына 1050
адам жоспарланып, соның ішінен 240
жас тұрақты жұмыспен  қамтылады.
Жастарға жан жақты қолдау көрсе-
ту-мемлекетіміздің басты міндетінің
бірі.
Ел Президенті Жолдауда «Еңбек-

пен қамтитын түрлі шаралар арқы-
лы келесі жылы 100 мың жасты
жұмысқа орналастыруымыз керек.
Жастардың кәсіпкерлік бастамала-
рына қолдау көрсету жалғасады.
Оларға жеңілдетілген тәртіппен жыл-
дық өсімі 2,5 пайыз болатын шағын
несие беріледі. Бұл шаралар қоғам-
ның барынша үйлесімді әрі әділетті
болуына ықпал етеді» - деп баса ай-
тып өтті.

«Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» тұжырымдамасы аясында
қоғамдық бақылау, азаматтардың
мемлекетті басқару ісіне қатысуы
билік пен қоғам арасында тұрақты
диалог орнатуға қажет. Сонымен
қатар биылғы күзде кезектен тыс
Президент сайлауы өткізілетіні және
келесі бірдің бірінші жартысында
Мәжіліс және барлық деңгейдегі
мәслихаттардың сайлауын өткізуді
ұсынды.
Әділетті Қазақстанды құру жолын-

да түбегейлі және жан-жақты рефор-
маларды табысты жүзеге асыру үшін
халықтың жаңа сенім мандаты
қажет. Жаңа президенттік жүйе са-
яси тұрақтылықты нығайтып, қоғам-
дық құрылыстың қазақстандық
үлгісін орнықтырады.
Біз ауданда Жолдауда берілген

тапсырмаларды орындау бойынша
міндеттерімізді айқындадық.

Мұратбай АЙДАРБАЕВ,
Аудан әкімінің орынбасары.

Қазақстанда ұлы ағартушы ғалым,
қоғам және саяси қайраткерАхмет-
Байтұрсынұлының 150 жылдығы ата-
лып өтуде. Мерейтой аясында бірқа-
тар маңызды ғылыми-зерттеу, мәде-
ни және қоғамдық іс-шаралар ұйым-
дастырылды. Жыл соңына дейін Ах-
мет Байтұрсынұлының 12 томдық
еңбектер жинағын басып шығару
және оны еліміздің кітапханаларына
тарату жоспарланған. Сондай-ақ
мерейтой аясында ұлы ағартушының
өмірі мен қызметі туралы толық мет-
ражды көркем фильм түсірілімі жос-
парланып отыр.

«Бүгінде біз ұлт ұстазы, қазақ тіл
білімінің атасы, төл әліпбиіміздің
негізін қалаушы Ахмет Байтұсынұ-
лының 150 жылдығын атап өту-
деміз. Өкінішке қарай, киелі Торғай-
дағы бүгінгі торқалы той тілсіз
жаудың кесірінен тоқтатылып
отыр. Кешелі бері Қостанай халқы-
на қолұшын созып жатқан жандар-
дың саны артып келеді. Бұл –
бірлігіміз бен ынтымағымыздың
белгісі. Халқымыз қандай қиындық-

ты да осындай бірлікпен еңсерген.
Ең бастысы, ел аман болып, ұлы
тойдың қайта жаңғыруына тілек-
теспін»,– деді Еуразия ұлттық уни-
верситетінде өткен «А.Байтұрсынұ-
лының ғылыми мұрасы және жаңа
Қазақстанның зиятркерлік сабақта-
стығы» атты ғылыми-практикалық
конференция аясында ҚР Мәдениет
және спорт министрі Дәурен Абаев.
Айта кету керек, жыл басынан бері

Ахмет Байтұрсынұлының есімі рес-
публикамыздағы 1 ауылға, 200-ден
астам көшеге және 39 мектепке, 1
әуежайға, 1 музейге берілген. Сон-
дай-ақ, шетелде іс-шаралар жоспар-
ланған. 2021 жылы ЮНЕСКО-ның Бас
конференциясында қазақ педагогы-
ның мерейтойлық күнін осы ұйымның
атаулы күндерінің халықаралық
күнтізбесіне енгізу туралы шешім
қабылданған.
Сонымен қатар, кеше елордадағы

Жазушылар аллеясында «Алаш қай-
раткерлері» ескерткішіне гүлшоқта-
рын қою рәсімі өтті.

ҚР МСМ Баспасөз қызметі

А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ 150 ЖЫЛДЫҚ
МЕРЕЙТОЙЫНА ОРАЙ 12 ТОМДЫҚ

ШЫҒАРМАЛАР ЖИНАҒЫ ЖАРЫҚ КӨРЕДІ
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Ұлт ұстазының қызметі – біздің
стратегиямыз
Биыл елімізде және ЮНЕСКО

аясында көрнекті мемлекет қайрат-
кері, әдебиеттанушы ғалым, түрко-
лог, публицист, педагог, аудармашы,
қазақ тіл білімі мен әдебиеттанудың
негізін қалаушы, ұлттық жазудың ре-
форматоры және қоғам қайраткері,
ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқ-
ының ұлт-азаттық қозғалысы
көшбасшыларының бірі Ахмет Бай-
тұрсынұлының 150 жылдығы атап
өтіледі.
А.Байтұрсынұлының еңбектері –

бұл институционалдық жады, ұлттық
жоспар және Жаңа Қазақстанда
еліміздің тізгінін ұстайтын жас аза-
маттарға жөн сілтейтін нұсқаулық.
Сізге жер берілді – оны қорғаңыз,
өңдеңіз, байлықты халықтың игілігі
үшін көбейтіңіз. Сіздің ана тіліңіз бар,
сол тілде білім мен мәдениетті дамы-
тыңыз. Сізде білім, дағдылар, идея-
лар бар. Мұны қоғамға қызмет етуге
бағыттаңыз. Ахаңның еңбектері мен
идеяларын жүзеге асыру үшін осын-
дай мәселе қойылуы керек.
Алғашқы ұстаз және Ұлт ұстазы
Ахмет Байтұрсынұлы ауылдық

молдалардан білім алған. Ахмет он
үш жаста болғанда, оларға полков-
ник Яковлев бастаған полиция қыз-
меткерлері келіп, бүлік ұйымдасты-
рады, Ахмет Байтұрсынұлының әкесі
Шошақұлы мен Ахметтің үш ағасы
қорлауға шыдамай, полковникті
ұрады. Бұл үшін олар Сібірге 15 жы-
лға жер аударылды. Қоштасарда
Байтұрсын баласына: «Аш-жалаңаш
болсаң да, оқы, ұлым», деді.
Ауыл кезеңі аяқталғаннан кейін

туыстары оны Торғай екі сыныптық
орыс-қазақ училищесіне (1886-1891)
берді және әрі қарай білімін ағарту-
шы Ыбырай Алтынсарин негізін қала-
ған Орынбор мұғалімдер семинария-
сында жалғастырды. Ахмет 1891
жылы мектепті бітірді, ал Ыбырай
1889 жылы қайтыс болды. Зертте-
уші Зира Наурызбаева «Төрт бұлт»
кітабында былай деп жазады: «Ах-
мет Ыбырай мектебінде және оның
бағдарламасы мен оқулықтары бой-
ынша дайындалған мұғалімдерден
ғана емес, Ыбырайдың басшылығы-
мен де оқыған. Сұңғақ бойлы, батыл,
талантты оқушыны байқамау мүмкін
емес еді. Екі көрнекті ағартушының
қызметіндегі сабақтастық бұрын да
аталып өтілген, бірақ олардың бір-
бірін білуі, араласуы, әрине, өте
әсерлі. Сол жерде Әлихан Бөкейхан
Ахметке Ыбырай туралы мақала
жазуды ұсынып: «Егер Ыбырай біздің
заманымызда өмір сүрсе, ол сен си-
яқты әрекет етер еді, ал егер сен
оның орнында болсаң, сен де сондай
болар едің» деп айтатыны туралы
дәлелдер келтіріледі.

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ
– ЖӨН СІЛТЕЙТІН НҰСҚАУЛЫҚ

Ол 1895-1909 жылдары Ақтөбе,
Қостанай және Қарқаралы уездерінің
ауылдық болыстық училищелерінде
сабақ берді. Рефлексиялық тәжірибе
ретінде ол өзінің барлық ойын бүгінгі
мектептер үшін құнды мақалалар
түрінде қалыптастыра бастады.
Атап айтқанда, «Бастауыш мектеп»
мақаласында ол былай деп жазады:
«...бастауыш білім беруді одан әрі
оқуды қалайтындар үшін қажетті білім
беру сатысына айналдыру керек.
Егер бастауыш мектептер қандай да
бір себептермен өздерінің білім дең-
гейлерін жақсарту мүмкіндігінен ай-
ырылса, онда олар кем дегенде
ұлттың әдеби және мәдени өмірін біле
алатын біліммен қамтамасыз етілуі
керек».
Бұл мәлімдемеде деңгейлік оқыту

идеялары, әр деңгейдің күтілетін
нәтижелері байқалады. Егер біз еуро-
палық біліктілік шеңберімен (2008)
ұқсастық жасасақ, онда бастауыш
мектеп түлегінің «белгілі бір еңбек
немесе оқу саласындағы негізгі на-
қты білімі; ағымдағы міндеттерді
орындау және қарапайым ережелер
мен құралдарды қолдана отырып,
ағымдағы мәселелерді шешу үшін
пайдалы ақпаратты пайдалану үшін
қажетті негізгі танымдық және прак-
тикалық қабілеттерге ие болуы не-
месе мұғалімнің қадағалауымен
белгілі бір дәрежеде дербес білім ала
білуі қажет».
Тілдерді оқыту әдістемесінің

коммуникативтік тәсілге көшуіне
байланысты А.Байтұрсынұлының
пікірі маңызды. Мысалы, «Қазақ тілі
бойынша оқу құралы» атты еңбегін-
де жазбаша қарым-қатынас туралы
былай деп жазады: «Біздің заманы-
мыз – ауызекі тілден гөрі одан да
үлкен дамуға жеткен жазу уақыты.
Мысалы, телефон жоқ ауылдан ауыз-
ша сөйлеуді алыс қашықтыққа қалай
жеткізесіз? Хаттың көмегімен
әлемнің бір шетінен адам әлемнің
екінші жағындағы адаммен сөйлесе
алады».
Ахмет Байтұрсынұлының

педагогикалық қызметі жылдарында
да қазіргі білім беру жүйесінің жақта-
ушылары мен сыншылары болды.
А.Байтұрсынұлы оқулықтарға қаты-
сты «Мектептің қажеттіліктері» ма-
қаласында былай деп жазады:
«Оқыту мәселелерін кім жақсы
түсінетінін анықтаудың объективті
критерийі ретінде оқулық авторлары
мен оның сыншылары педагогика
және әдістеме білгірлерінің қатысу-
ымен кезекпен өткізетін көрнекі са-
бақтар ғана қызмет ете алады». Бұл
жазбада оқу мазмұнын сараптау
идеялары мен оқыту әдістері бар.
Қазір қазақстандық педагогикалық

қоғамдастықты үштілділік қандай бо-
луы керек деген сұрақ мазалап жүр.

Тілдерді қалай оқыту керек? Ахмет
Байтұрсынұлының «Қазақ тілі бойын-
ша оқу құралы» атты мақаласында
баяндалған ойлары осы тұрғыдан
қызықты: «Орыс тілінде оқығандар
орыс тілінің жүйесі мен тәртібі бой-
ынша жазуға дағдыланған. Татар
тілінде оқыған адамдар татар тілінің
жүйесі мен тәртібі бойынша жазуға
дағдыланған. Егер сіз қазақ сөздерін
алып, орыс немесе татар тілінің
жүйесі мен тәртібін қолдана отырып
жазсаңыз, онда бұл қазақша дұрыс
шықпайды. Мұндай жағдайдан аулақ
болу үшін әр халық балаларын алды-
мен ана тілінде оқытады, содан кейін
ғана олар ана тілінің жүйесі мен заң-
дылықтарын біледі, бұл мәселеде
белгілі бір дағдыларға ие болады және
басқа тілді үйренуге көшеді. Егер біз
өз тіліміздің тазалығын сақтағымыз
келсе, басқа халықтар сияқты, біз де
балаларымызды алдымен ана тіліне
үйретуіміз керек, содан кейін ғана
басқа тілге көшуіміз керек».
Ахмет үшін тілдерді оқыту басым-

дыққа ие болса да, ол білім беру ре-
сурстарының тұтас қабатын – басқа
пәндер бойынша оқуға арналған
мәтіндерді жасады. Оның «Оқу құрал-
дары» (1927 ж.) еңбегінде «Бақа-
шаян», «Құрт-құмырсқа», «Құс»,
«Титтей жұмыскерлер», «Мұнай»,
«Саз», «Тас көмір», «Тұз», «Күн»,
«Құс жолы», «Құйрықты жұлдыз»,
«Жұлдыздар», «Күн күркіреуі мен
найзағай неден болады?» сияқты
мәтіндерді кездестіруге болады. Сол
еңбекте «Жер құйқасы» тақырыбы
бойынша топырақ қасиеттерін анық-
тау бойынша эксперименттің сипат-
тамасы ұсынылған. Атаулардың бұл
тізімі оның жаратылыстану пәндерін
жүйелі түрде оқытқанын көрсетеді.
Бүкіл өмірінің мәні
Педагогикалық қызмет А.

Байтұрсынұлына уақыт өте келе
ғылымға бет бұрып, алғаш рет өзекті
қазақ тіл білімі мен әдебиеттануды,
сондай-ақ оларды оқыту әдістемесін
жасауға мүмкіндік берді. Ахмет Бай-
тұрсынұлының өз өмірін арнаған ісі –
бұл қазақ тілі үшін жасалған іс. Басқа
пәндерді де бірдей оқыған ағартушы
тіл білімін себепсіз таңдаған жоқ. Тіл
әрқашан ұлт пен мемлекеттің маңыз-
ды атрибуттарының бірі және халық-
тың осы жерде өсіп-өнгенінің, мем-
лекеттіліктің терең тарихының
дәлелі болып табылады. Оның өзі бұл
жөнінде былай деп жазады: «Тілін
жоғалтқан жұрттың өзі де жоғалады»,
«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына
да себеп болатын нәрсенің қуатты-
сы – тіл», «Өз тілінде сөйлейтін, өз
тілінде жазатын ұлт ешқашан жойыл-
майды. Ұлттың сақталуына немесе
жойылуына ықпал ететін ең күшті
фактор – бұл тіл. Тілдің жоғалуымен
бірге халықтың өзі де жоғалады. Өз

ұлтына басқа халықты қосқысы ке-
летіндер, ең алдымен, осы халықтың
тілін жоюға тырысады».
Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінде

қолданылмайтын барлық таза араб
әрпін алып тастап, араб графикасы
негізінде қазақ жазуын реформалап,
қазақ тіліне тән әріптерді қосты. Ол
алғашқы нұсқасын 1912 жылы жасап,
1912-1924 жылдары жазу ережелерін
өзгертті. Жаңа әліпби «Жаңа Емле»,
сондай-ақ төте жазу, төте оқу деген
атау алған. Осы нәтижелер туралы
Ахмет былай дейді: «Осындай үш
бағыт бойынша жұмыс нәтижесінде
әлемде баламасы жоқ қазақ тілінің
әліпбиі мен қазақ орфографиясы,
қазақ тілінің грамматикасы дүниеге
келді, ол басқа ұлттардың тілімен
салыстырғанда қазақ тілін оқыту
әдістемесі ғылыми тұрғыда бірінші
орынға шығады».
Бұл әліпби Қазақстанда 1912-1927

жылдары қолданылып, кейін Кеңес
өкіметі қазақ тілін латын қарпіне
көшірді. Дегенмен ол оны шетелде
тұратын миллиондаған қазаққа пай-
далануға мүмкіндік берді. Төте жазу-
ды әлі күнге дейін Қытайда (1,3 млн),
Ауғанстанда (30 мың) және Иранда
(10 мың) тұратын қазақтар қолдана-
ды. 1976 жылдан бастап Байтұрсын-
ұлы әрпімен басылған «Шалқар» га-
зеті шығады. Оның мақсатты ауди-
ториясы – эмигранттық диаспора-
лардағы қазақтар.
Үздіктер арасында тең
Ахмет Байтұрсынұлының қосқан

үлесі мен істерінің ұлылығы әлем
тарихының призмасы және тұлға-
лардың қызметімен салыстыру арқ-
ылы ашылады. Олардың есімдері
мен қатары әсерлі. Бұлар – ескі сла-
вян алфавитін жасаушылар Кирилл
мен Мефодий. Бұл бізге таныс Петр І,
М.В.Ломоносов, А.С. Пушкин, олар
орыс тілін реформалаудың бастау-
ында тұрды. Ағылшын тілі Британдық
отарлау нәтижесінде ғана емес, со-
нымен бірге оны зерттеуді, түсінуді
және қолдануды ыңғайлы еткен ре-
формалардың арқасында лингваф-
ранкқа айналды. Бұл жерде Уильям
Кэктонның, Джеффри Чоссердің,
Уильям Шекспирдің, Роберт Код-
ридің, Сэмюэл Джонсонның, Линдли
Мюррейдің, Джозеф Пристлидің есі-
мдерін еске түсіру маңызды. Фран-
цуз тілін нығайтудағы маңызды рөл
Король Франциск І-ге тиесілі болды.
Ежелгі және дерлік жойылып кет-

кен тілді жандандырып, оны мемле-
кет жағдайына жеткізген басқа адам-
ды қалай еске түсіруге болмайды.
Бұл Элиезер бен-Йехуда – «Қазіргі
иврит әкесі», гебраизмнің негізін қала-
ушы; өмір бойы иврит тілін қазіргі
ауызекі тіл ретінде жандандырып,
оны дамытып, байытумен айна-
лысқан адам. Жоғарыда келтірілген

мысалдар «Ахмет Байтұрсынұлы –
үздіктер арасында тең, теңдестер
арасында үздік» деп айтуға негіз бо-
луы үшін жеткілікті.
Қазақстандағы академиялық

ғылымның бастауы
Қазақстан мектебінің әрбір түлегі

ҚазКСР Ғылым Академиясының 1946
жылы 1 маусымда құрылғанын және
республика ғылымының Бас штабы,
Қазақстандағы ғылыми-зерттеу жұ-
мыстарының үйлестірушісі болғанын
жақсы біледі. Бірақ бәрі бірдей ме?
Сұрақтың тарихы бір таңғажайып
фактіні ашады. 1921 жылы ҚазАССР
халық ағарту халық комиссариаты
жанынан Республиканың академия-
лық орталығы құрылды. Оны Ахмет
Байтұрсынұлы басқарды. Академи-
ялық Орталық – ғылыми-зерттеу
жұмыстарын ұйымдастыру үшін
құрылған алғашқы мемлекеттік ме-
кеме. Қызметінің негізгі бағыттары:
ағарту саласындағы жұмыстарды
үйлестіру; сауатсыздықты жою, ба-
стауыш, орта білім беру жөніндегі
бағдарламаларды, жоғары оқу орын-
дарына арналған бағдарламалар
жүйесін әзірлеу; әдебиет пен өнер
саласындағы басшылық; оқу орын-
дарына, саяси-ағарту мекемелеріне,
баспа ісіне, мұрағаттарға, мұражай-
лар мен ғылыми-зерттеу мекемеле-
ріне теориялық және әдістемелік
көмек көрсету. Академиялық орта-
лық қазақ даласын жан-жақты зерт-
теу бойынша жұмыс ұйымдастырды,
қазақ мектептеріне қажетті кітаптар,
бағдарламалар мен оқулықтар шы-
ғаруды реттеді, ғылыми-педагоги-
калық кадрларды даярлауға көмек-
тесті. Бұл фактіні ҚР ҰҒА тарихын
сипаттауда да, Қазақстан тарихы
бойынша оқулықтарда да ескеру ма-
ңызды деп санаймыз.
Ұлттық мүдде және ұлт үшін

берілген
1905 жылы Ахмет Байтұрсынұлы

саяси қызметке белсене араласып,
«Қарқаралы петициясы» авторлары-
ның бірі болды. Әлихан Бөкейханов
және Міржақып Дулатовпен бірге
1913-1918 жылдары қазақ зиялыла-
рының қолдауымен «Қазақ» алғашқы
ұлттық газетін шығарды. Газет
ұлттық мүдденің таралуына және
қазақ халқының ұлттық бірегейлігінің
ояну факторына айналды.
ХХ ғасырдың басында қазақ

мемлекеттілігінің тағдыры мен оның
жерінің болашағы өте күрделі болды.
Қолда бар жерлерді сақтау үшін
А.Байтұрсынұлы бүкіл қазақ зиялы-
ларымен бірге одақтас мемлекет
құрамында Қазақ автономиясын
құру және шекаралардың құқықтық
мәртебесін анықтау үшін Мәскеумен
күрделі келіссөздер жүргізді. Жеңі-
стер де, жеңілістер де болды, бірақ
қазіргі таңда біздің заңды жер аума-

ғымыз бар, бұл шекара сол кезеңдегі
саяси қайраткерлердің келісімдері
негізінде бөлінгені белгілі. Ахмет Бай-
тұрсынұлының көзқарастары, идея-
лары, құндылықтары мен қызметі
алғашқы кезде патша, одан кейін Ке-
ңес өкіметін қобалжытты. Ол бірне-
ше рет шабуылға ұшырады, оның са-
яси шешімдер қабылдауына тосқау-
ыл болды, қызметін шектеді. Өз хал-
қының бостандығы үшін ол басын
бәйгеге тікті. Төменде сол хроноло-
гиямен танысуға болады:
Ахаң өзінің бар күш-жігерін халыққа

қызмет ету арнасына бағыттады
және бұл істе тәуекелшіл, белсенді,
қазақ халқының тәуелсіздігі идеясы-
на құштар болды. Осы үлкен мақсат
үшін ол өзін құрбан етуге дайын бол-
ды және тарих көрсеткендей, құрбан
болды. Ол өз нанымынан бас тар-
туға, басқа мақсаттағы адамдармен
бірігуге, өмір сүру үшін басқа адам-
дардың құндылықтарын көтеруге көп
мүмкіндігі болған шығар. Бірақ ол мұны
істемеді: «Мен өз жолымды өз еркім-
мен және біржолата таңдадым –
мәңгі, ал қазір айналма жолдар жоқ –
өлімнен ұят күшті!».
Ұрпақтар үшін құнды мұра
А.Байтұрсынұлы бізге лайықты

мұра қалдырды. Бұл өзі үшін құнды
болған және тәуелсіз мемлекеттің
атрибуттары ретінде танылған:
қазақ тіл білімі мен әдіснамасының
негіздері, педагогика бойынша еңбек-
тер, түрлі көркем жанрдағы өз туын-
дылары, қазақ фольклорының жинақ-
тары. Қоғамдық мұра Қазақстанның
болашақ ғылым академиясының
ұйымдық-құқықтық іргетасын құрай-
ды. Саяси мұраға Қазақ автономия-
сын ресімдеу, танылған және келісі-
лген мемлекеттік шекара жатады.
Ахаңның ел тағдыры үшін күресі,
жанын пида етуі біздің қазіргі мемле-
кетіміздің құндылықтары ретінде та-
нылуы керек: бұл – туған жер, ел, ана
тілі, бостандық, бейбітшілік, әл-ауқат,
достық, демократия, білім. Оның
мұрасы өнерде, педагогика еңбекте-
рінде, білім беру бағдарламаларын-
да, ел мен халықты әлемдік аренада
ілгерілетуде көрініс табуы керек. Ұлт
ойшылы мен ағартушының мұрасы
негізінде жаңа мағыналар, жаңа
әңгімелер мен жаңа құндылықтар
құрылуы мүмкін. Оның мұрасы мен
өсиеттерін қалай игеретініміз өзімізге
байланысты.

Берік БЕЙСЕНҒАЛИЕВ,
«Есіл Университеті» Директор-

лар кеңесінің төрағасы,
экономика ғылымдарының

докторы,
профессор.

«Egemen Qazaqstan»

Ғалымдар табылған тарихи дерек-
тер «Алаш» және «Алаш-Орда» ата-
уларын шатастырумен мәселені
тұйықтайтынын айтады. Олардың
айтуынша, көпшілік әлі күнге дейін
«Алаш» автономиясы деп атап, бұл
атаумен республика болмағанын
дәлелдеп жүр. Алайда жапондық зер-
ттеушілер анықтаған фактілер керіс-
інше дәлелдейді.
Айта кетейік, қазіргі Қазақстанның

бастауы саналатын «Алаш» және
оның үкіметі – «Алаш-Орданың»
құрылғанына биыл 105 жыл. Гумилев
атындағы ЕҰУ «Алаш» ғылыми-зер-
ттеу институтының директоры
Сұлтан Хан Аққұлы былай деді:

«Бұл құжаттарды жапондық екі
ғалым Риосуке Оно мен белгілі
алаштанушы, жапон ғалымы То-
мохико Ояма ашқан. 1919 жылы
Жапония Сыртқы істер ми-
нистрлігінің сыртқы саяси мұраға-
тынан табылған жаңа мұрағаттық
құжаттарға сәйкес, 1919 жылы
Алаш Орда Үкіметі Жапония үкіме-
тіне дипломатиялық қарым-қаты-
нас орнатуды, Алаш республика-
сының тәуелсіздігін мойындауды,
жан-жақты көмек көрсетуді
өтінді».

«Алаш қозғалысының тарихы –
Қазақстанның ең таңғаларлық және
қызықты беттерінің бірі. Дәстүрлі эко-
номика мен патриархалдық қарым-
қатынастардың артта қалуы, әлеу-
меттік және экономикалық қиындық-
тар XX ғасырдың басындағы қазақ
қоғамының алдыңғы қатарлы
бөлігіндегі ұлттық сәйкестік пен пат-
риотизмді оятуға серпін берді.
Бұл, ең алдымен, мәдениеттердің

өзара ықпалдасуына, қазақ қоғамын-
да интеллектуалды элитаның жаңа
ұрпағын қалыптастыруға, ұлттық
және мұсылман рухани дәстүрлерге
тәрбиелеуіне, сондай-ақ Ресей импе-
риясының жоғары оқу орындарында
еуропалық білім алғанын жемісі бол-
ды.
Отансүйгіштікке ұмтылған адамдар

өздерінің өркениет даму жолдарын
іздеді, отаршылдықтан шын тәуелді-
лікке қалай қол жеткіземіз ұмтылды.
ХХ ғасырдың басында қазақ халқы-
ның ұлт-азаттық қозғалысы мен
оның дамуының жаңа кезеңі бастал-
ды. Қарапайым күрестің дәстүрлі
нысандарынан патшалық жүйесіне
қарсылықтың жаңа саяси әдістеріне
көшу тән ерекшелігі болды.
Қаралып отырған кезеңде қазақ

қоғамының өзі сияқты ұлт-азаттық
қозғалыс біртекті емес еді. Ру-тай-
палық қатынастар мен көшпелі де-
мократияның қалдықтарын сақтау-
мен қатар, капиталистік қатынастар-
ды қазақ даласына енуімен байланы-
сты жаңа әлеуметтік-экономикалық
жағдайлар пайда болды. Капиталдан-
дыру үдерісі өте бояу дамыған, со-
ған байланысты қазақ ұлттық буржу-
азия саяси өмірде жетекші рөл атқа-
ра алмады. Осындай жағдайға бай-
ланысты азат қозғалысының же-
текшілігін ұлттық тәуелсіздік идеясын
дәйекті түрде білдіретін қазақ руха-
ни және интеллектуалды элита өз
қолына алды. Ұлт-азаттық қозғалы-
стың басшылары Әлихан Бөкейха-
нов, Ахмет Байтұрсынов, Мұхамед-
жан Тынышпаев, Мыржақып Дула-
тов, Халел мен Жанша Досмұхаме-
довтар және басқалар. Олардың
көпшілігі жоғары оқу орындарының
түлектері. Мысалы, XIX ғасырдың 20-
шы жылдарынан бастап 1917 жылға
дейін Қазан университетінде 30-ға
жуық жас қазақ білім алды, олардың
17-і заңгерлік білім алды, қалғаны –
медициналық. Сол кезде Санкт-Пе-
тербор университетінде 20-ға жуық
қазақ студенттері жоғары білімді,
соның ішінде Бакытжан Қаратаев,
Мұстафа Шоқай, Жанша Досмұхаме-
дов және басқалар болды. Кейінірек
белгілі мемлекеттік және саяси қай-
раткерлер болды. Халел Досмұха-
медов Санкт-Петербург әскери-ме-
дициналық академиясын бітірді, Мұха-
меджан Тынышпаев Санкт-Петер-
бург теміржол көлігі институтын
бітірді. Толық емес деректерге
сәйкес, революцияға дейін шамамен
120 қазақта жоғары білімі бар болғ-
ан, шамамен 700 – орта білімі болды.
Алаш қозғалысының өкілдеріне дүни-
етанымын қалыптастыру, саяси
тәжірибе жинақтау және төзімділік
маңызды кезең болды, ол қазақ хал-
қының негізгі саяси және әлеуметтік-
экономикалық талаптары, сондай-ақ
Мемлекеттік Думада өкілдік ету үшін
күрес жүргізілген өтініштерді ұйым-
дастыру болды.
Ең танымал 1905 жылы Семей об-

лысы Қарқаралы ауданының 14,5
мың тұрғыны «Коянды» жәрмеңкес-
інде петицияға қол қойылған. Оның
басты талаптары мәдени және
ұлттық сипаттағы мәселелерді ше-
шумен шектелді: олар тұратын жер-
лерді иелену құқығын мойындау, мек-
тептегі қазақ тілін оқытуды міндетті

түрде енгізу, мұсылман дініне сәйкес
діни рәсімдерді орындау, қазақ
тіліндегі сот ісін жүргізуді енгізу және
т.б. 1905 жылы Әлихан Бөкейханов
Мәскеудегі земствоның және қала-
ның ресми тұлғаларының съезінде
сөйлеп, 5 миллионға тең қазақтар-
дың тең құқықтарын талап етті. Әле-
уметтік тапсырыстың шұғыл мәсе-
лелерімен қатар, ол өз сөзінде тіл
мәселесін, таңдау еркіндігін көтерді:
«Қазақтардың тікелей қажеттілігі –
олардың ана тілін пайдаланудағы
еркіндігі, әсіресе алдағы сайлау на-
уқанына байланысты қажет және
мен конгреске сұраған жолдастар-
дың ұсыныстарына қосыламын
жергілікті тілдердің құқықтарына
қатысты барлық шектеулерді бірден
жою туралы айтуға болады».
1906 жылы 15 маусымда ол бірінші

орыс Мемлекеттік Думасында Семей
қазақтарының депутаты болып біра-
уыздан сайланды. Өкінішке қарай, ол
өз жұмысына қатыса алмады, себебі
оны Павлодарда үш ай бойы Омбы
губернаторы ұстады. Бөкейханов
Санкт-Петерборға Мемлекеттік Ду-
маның ыдырауы қарсаңында келді,
содан кейін ол Финляндияға, Выборг-
ке барды, онда 180 депутатпен бірге
Мемлекеттік Думаның күшпен тара-
тылуына қарсы атақты «Выборг ша-
ғымы» құжатына қол қойды. Бұл үшін
ол жазаланды және Санкт-Петербор
аудандық сотының шешімі қамауға
алынып, кейін Самараға қоныстануға
мәжбүр болды.
Патша Ресейде алғашқы орыс ре-

волюциясының жеңіліске ұшырауы-
нан кейін реакцияшыл заманы бас-
талды. Демонстрациялар, митингі-
лер мен кездесулерге тыйым салы-
нған, Орал, Петропавл, Семей, Вер-
ный, Перовск және басқа да социал-
демократиялық ұйымдар және
кәсіподақтар жіберілді. 1907 жылғы 3
маусымда Екінші Мемлекеттік Дума-
ның таратылуы және жаңа сайлау
жүйесін енгізу туралы заңға сәйкес,
аймаққа қоныстанған қазақтар мен
басқа ұлттар өздерінің сайлау
құқығынан айырылды. Ұлттық және
отаршылдық қысымын күшейту, ца-
ризмнің аграрлық саясаты, капита-
листік қатынастарды аймақтың әле-
уметтік-экономикалық өміріне енуі
қазақ халқының ұлттық өзін-өзі та-
нуының ұлғаюына себеп болды.
Соғыс елдегі жалпыға ортақ дағда-

рыстың жетілу үдерісін жеделдетті,
оның ең үлкен көрінісі – 1916 ж. ұлт-

азаттық көтеріліс болды, ол Қазақ-
стан және Орталық Азияның барлық
дерлік аймақтарын сілкіндірді.
Төңкерістің тікелей себебі – 25 мау-
сымнан бастап патшаның Қазақстан,
Орталық Азия және 19-43 жастағы
«бөтен» ерлердің тылдық жұмыста-
рға алу туралы жарлығы. Қазақстан
мен Орталық Азиядан 400 мың адам
тылдық жұмыстарға қатысу керек еді.
Біртіндеп өздігінен жүретін қозғалыс
ұйымдасқан сипатқа ие болды: оның
танымал көшбасшылары Амангелді
Иманов, Әліби Жангелдин және То-
қаш Бокин бастаған Торғай мен Же-
тісудағы ірі орталықтары пайда бол-
ды. Төңкеріс патша әскери саясаты-
на және белгілі бір дәрежеде ауыл-
дың феодалдық-жоғарғы топтарына
қарсы әскери-отаршылдықты және
кең ауқымды орыс саясатына қарсы
бағытталған ұлттық-азаттық қозға-
лысқа айналды.
Ақпан революциясының басты

ерекшелігі – елде екі жақты билік –
буржуазиялық уақытша үкімет пен
жұмысшылар мен сарбаздардың ке-
ңестері құрылды. Біріншісі – әскери
губернаторларды, генерал-губерна-
торларды және колониалдық
әкімшіліктің лауазымды тұлғаларын
биліктен алып тастады. Оның орны-
на облыстық комиссарлар, азамат-
тық атқарушы комитет, коалиция
комитеті және басқалары болды.
Дегенмен, Қазақстанда Уақытша

Үкімет ұлттық мәселені және аграр-
лық мәселені шеше алмады. Бұл
үкімет қазақтардың өзін-өзі басқару
автономия мәселесін, басқа езілген
халықтар сияқты, ол дұрыс және
әділетті шешуге асықпады. Әлихан
Бөкейханов сол кезде былай айтты:
«Кадет партиясы ұлттық автономия
қарсы. Біз ұлттық автономия құруға
ұмтыламыз, «Алаш» туын көтереміз.
Мен кадет партиясының шығуға
және «Алаш партиясын» ұйымдас-
тыру туралы шешім қабылдадым».
Осы жағдайда қазақ либералдық

қозғалысының басшылары Бүкілқа-
зақ конгресін өткізуді жеделдету ту-
ралы шешім қабылдады. Қазақстан-
ның барлық түкпірлерінің өкілдері
қатысқан алғашқы Бүкілқазак съезі
Орынборда 1917 жылғы 21-26 шілде-
де өтті. Ресей Федерациясының
құрылтай жиналысына сайланғанға
дейін жарияланған «Алаш» партия-
сының бағдарламасының жобасы
жалпыға бірдей сайлау құқығы, про-
порционалды ұлттық өкілдігі, демок-

ратиялық Ресей Федерациясының
президенті мен заңнамалық думасы,
Ресейді құрайтын автономия теңдігі,
демократиялық еркіндік, мемлекет-
тен шіркеу/мешіт бөлінуі, тілдердің
теңдігі және т.б. 1917 жылы қараша-
да Құрылтай жиналысына сайлауда
Алаш партиясы көпшілік дауыспен
және 43 орынды иеленді. Құрылтай
жиналысында (262 404) сайлауда
алған дауыстар саны бойынша Алаш
Ресейде Қазан төңкерісі қарсаңында
болған елу партия арасында 8-ші оры-
нға ие болды. 1917 жылы желтоқсан-
да екінші Жалпы Конгресте Алаш
автономиясы жарияланды және
«Алаш-Орда» деп аталатын уақыт-
ша халықтық кеңес құрылды. Алаш
автономиясының конституциясы-
ның кейіннен расталуы Бүкілресейлік
құрылтай жиналысында қарастыры-
лғанын жоспарланған болатын.
Тәуелсіздік автономия түрінде

толық тәуелсіздік дегенді білдірмейді.
Осы сұранымда Алаштың көшбас-
шылары Ресейдің саяси және эконо-
микалық жүйесінде терең интеграци-
яны ескере отырып, объективті бо-
луға тырысты. Орталықтың өкілет-
тіктері мен автономиялардың егжей-
тегжейлі белгіленуі кейінгі келісімдер
мен заңдармен реттелетін болатын.
Алаш-Орданың көшбасшысы Әлихан
Бөкейханов қабылданған одақтаста-
рына үндеуінде Алаш халқының ара-
сында «сепаратизмге ұмтылыс» бо-
лғамағанын мәлімдеді. Біз Ұлы демок-
ратиялық Ресеймен біріктік.

«Алаш» партиясының басшылары
қазан төңкерісін жақсы қабылданған
жоқ. Ахмет Байтұрсынов кейінірек
Ақпан төңкерісін дұрыс түсіндік және
қазақтар қуанышымен қарсы алға-
нын айтқан еді, өйткені, біріншіден,
оларды патша үкіметінің езгісінен
және зорлық-зомбылықтан босатты,
екіншіден, өздерін басқаруға деген
армандарын жүзеге асыруға деген
үмітін нығайтты. Екінші төңкеріс
қазақтарға түсініксіз болған: жайы-
лымдар мен капиталдың саралануы
болмаған, тіпті олардың мүліктері
басқа халықтар сияқты ерекшелен-
беген. Қазан төңкерісі қазақтарды
сыртқы көріністерімен қорқытты.
Большевик қозғалысының зорлық-
зомбылығы, қарақшылығы, диктатор-
лық билігі соған себеп.
Кеңестік билік құрған кезде «Алаш»

партиясының жаңа билік органдары-
мен қарым-қатынасы компромистен
тұрды. Бірқатар қалаларда –

жергілікті Кеңестердің билігі больше-
виктердің қолында болған – Петро-
павл, Перовск (қазіргі Қызылорда),
Әулие Ата (қазіргі Тараз) «Алаш»
белсенділері репрессияға ұшырады.
Тек Семей, Верный (Алматы) және
басқа да жерлерде нәзік, қысқа
мерзімді ынтымақтастық олардың
арасында орнатылды.
Сонымен бірге, партиялар бір-біріне

сенбеді, себебі әрқайсысы өздерінің
саяси мақсаттарына ұмтылды: Ке-
ңес Одағының басшылары Алаш бел-
сенділері арқылы қазақ халқына өз
ықпалын күшейтуге тырысты, Алаш
көшбасшылары Кеңес өкіметін рес-
ми қолдау көрсеткенде, жаңа билікті
ішінен «сұйылту» саясатын жүргізді.
Алаш қозғалысының ең бастысы –

Отанға және біздің халқымызға де-
ген сүйіспеншілікке, өзімшілдікке,
адалдық пен абыройға, еңбек пен
білімге деген құрметке, міндетке
адалдығымызға, жоғары мұраттарға
құрбандыққа баратын мәңгілік құнды-
лықтарға арналды.
Сол жылдарда Алаш қозғалысының

өкілдері, олардың жақтастары жүзе-
ге ұлы гуманитарлық миссияны асы-
рған екен. Сталинизм жағдайында
ұзақ уақытқа созылған тыйымдарға
қарамастан және олардың мұрасы-
ның бір бөлігін жоғалтқанына қара-
мастан, Алаш қозғалысының арқа-
сында  20-ші ғасырда қазақ қоғамның
бұрын-соңды болмаған мәдени про-
гресі үшін көптеген негіздерін құрды
және нығайтты.
Біздің ойымызша, егер тарих

Қазақстанның мен Алаштың ұлы
ұлдарына 20 ғасырдың басында бар-
лық идеялары жүзеге асыруға
мүмкіндік берсе, онда Қазақстан
екінші Жапонияға айналуға толық
мүмкіндік болатын еді. Бұл ел ХІХ
ғасырдың үшінші жартысында тарих-
та «Meйдзи революциясы» деп ре-
формаларды жасады және заманға
сай Жапонияны дүниеге әкелді. Ор-
тағасырлық дәуірде артта қалған
елден Азия континентіндегі және
әлемдік қауымдастықтағы заманауи
күшке айналдырды. Бұндай даму жо-
лына ХХ ғасырдың бірінші жартысын-
да Алаш қайраткерлері Қазақ елін
сондай деңгейге жеткізетін еді».

Керімсал ЖҰБАТҚАНОВ,
тарих ғылымдарының канди-

даты,
Қазақ-Орыс халықаралық

университетінің доценті, «Адыр-
на» ұлттық порталы.

ЖАПОН ҒАЛЫМДАРЫ ТАПҚАН «АЛАШ» ТУРАЛЫ ЖАҢА ТАРИХИ ҚҰЖАТТАР
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Басылу сапасы жөнінде 400-400
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Қазіргі таңда азаматтық неке
ұғымын естіп, көріп жүрміз. Азамат-
тық неке дегеніміз - бұл ер адам мен
әйел адамның некесінің қиылғанды-
ғын растайтын ешбір құжатсыз яғни
азаматтық халық актілерін тіркеуші
органға тіркелмей, неке қию туралы
куәліксіз бірге тұруы.
Егер Қазақстан Республикасының

заңнамалық актілерінде өзгеше бел-
гіленбесе, некеге отырған азаматтар
неке-отбасы (ерлі-зайыптылық-отба-
сы) қатынастарынан туындайтын
өздеріне тиесілі құқықтарды, оның
ішінде осы құқықтарды қорғауға ар-
налған құқықты өз қалауы бойынша
пайдаланатыны айтылған. Азамат-
тық некеде осы аталған құқықтардың
қолданылуы біршама қиындықтар
туғызады.
Некеде тұрған (ерлі-зайыпты болғ-

ан) кезеңінде ерлi-зайыптылардың
ортақ қаражаты есеб iнен сатып
алынса да, қымбат заттар мен ба-
сқа да сән-салтанат заттарын қос-
пағанда, жеке пайдаланатын затта-
ры (киiм-кешек, аяқкиiм және басқа-
лар) ерлi-зайыптылардың әрқайсы-

сының меншiгi болып табылады.
Сонымен қатар некенің (ерлі-зай-

ыптылықтың) іс жүзінде тоқтатылу-
ына байланысты бөлек тұрған кезең-
де ерлi-зайыптылардың әрқайсысы
жинаған мүлiктi сот олардың әрқай-
сысының меншiгi деп таниды.
Осы аталған мәселелер азамат-

тық некеде тұрып жатырған әйел
адам мен ер адамның арасында орын
алған жағдайда мүлік мәселесін шешу
тәртібі даулы мәселе болады.
Неке шартын жасасу бойынша неке

шарты тіркеуші органға некені (ерлі-
зайыптылықты) мемлекеттiк тiркеу
туралы өтініш берілген күннен бас-
тап неке қию (ерлі-зайыпты болу)
мемлекеттік тіркелгенге дейін де,
некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған)
кезеңiндегі кез келген уақытта да
жасалуы мүмкiн.Неке қию (ерлі-зай-
ыпты болу) мемлекеттiк тіркелгенге
дейiн жасалған неке шарты неке қию
(ерлі-зайыпты болу) мемлекеттiк
т iркелген күннен бастап күш iне
енедi.Неке қию (ерлі-зайыпты болу)
мемлекеттiк тіркелгенге дейiн жаса-
лған неке шарты неке қию (ерлі-зай-

Қазіргі таңда алаяқтықтың көп жа-
салуы, қоғамда кездесетін жағымсыз
құбылыстардың біріне айналып бара-
ды. Қылмыстық Кодекстің 190-бабы-
на сәйкес, алаяқтық, яғни бөтеннің
мүлкін жымқыру немесе алдау не-
месе сенімді теріс пайдалану жолы-
мен бөтен мүлiкке құқықты иемдену
болып отыр. Алаяқтық бірнеше
әдістермен тәсілдерден жасалады.
Солардың ең көп тараған

түрлерінің бірі - ғаламтор желісін пай-
далану арқылы жасалады. Бұл
тәсілдер заттар мен тауарларды
ғаламтор желісі арқылы сатумен бай-
ланысты. Әлеуметтік желілер неме-

се басқа да ғаламтор ресурстары
арқылы тауар сату туралы жалған
хабарламалар таратып, есеп-шотта-
рына алдын-ала төлем жасатып,
кейін сатып алған тауарларын жол-
даймыз деген сылтаумен ақшаларын
жымқырады.
Сол себепті ғаламтор желісі арқы-

лы тауар сатып алған уақытта өте
мұқият болу қажет, танымайтын
бөгде адамдардың есеп-шотына
ақша аудара отырып, Сіз алаяқтыққа
кездесуіңіз әбден мүмкін. Мұндай
адамдарды анықтап, ұстау өте қиын
екендігін, көпшілік жағдайларда
мұндай қылмыстар ашылмай қала-

Қыркүйектен бастап дербес төле-
ушілер сақтандыру мәртебесін алу
үшін тек өткен 12 ай үшін емес, ал-
дағы 12 айға да төлем жасай алады.
МӘМС-ке жарна төлемеген адамдар
сол өзгерістер бойынша міндетті әле-
уметтік медициналық сақтандыру
жүйесіндегі медициналық көмекті алу
үшін екі тәсілдің біреуін таңдап, жар-
насын төлей алады.

2022 жылдың 4 шілдесінде
«Міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру туралы» Қазақстан Рес-
публикасының Заңына өзгерістер
мен толықтырулар қабылданды. Бұл
өзгеріс қол қойылған сәттен бастап
60 күннен кейін, яғни 2022 жылдың
қыркүйегінде күшіне енеді.

— Бұрын сақтандыру мәртебесін

және міндетті әлеуметтік медицина-
лық сақтандыру тізбесінен медици-
налық көмек алу үшін пациенттің
өткен 12 айға жарнасы төленген бо-
луы және мәртебесін жоғалтпау үшін
ай сайын жарналарды үзбей төлеуі
міндеттелген еді. Өтініштерді талдау
нәтижесінде жұмыс істемейтіндер
мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
өткен кезең үшін жарна төлеуге қызы-
ғушылық танытпайтыны анықталды.
Сол себепті олар үшін міндетті әлеу-
меттік медициналық сақтандыру
жүйесіне қатысудың баламалы
нұсқасы әзірленді. Ол сақтандыру
мәртебесін алу үшін алдын ала 12
айға төлем жасауға мүмкіндік береді.
Азаматтар алдын ала жарналарды
төлеп, жыл бойы МӘМС тізбесіндегі

ОТАН ОТ БАСЫНАН БАСТАЛАДЫ!

САҚ БОЛЫҢЫЗ – АЛАЯҚ!

МӘМС: ЕНДІ АЛДАҒЫ 12 АЙҒА
ДА ТӨЛЕМ ЖАСАЙ АЛАСЫЗ

Қаракемер ауылы  көшелерін  жа-
рықтандыру.

Ұсыныстар/ескертулер ОРЫНДАУ
 МЕРЗІМІ

2022 жылдың
аяғына дейін

ЖАУАПТЫ
(Т.А.Ә. ММ басшысы,

а.о. әкімі)

БАҚЫЛАУШЫ
(Т.А.Ә. аудан әкімі
орынбасары)
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Ойыл ауылының «Қаңқай» бағытын-
дағы зиратты қоршау

2022 жылдың
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2022 жылдың
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2022 жылдың
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2022 жылдың
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2022 жылдың
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2022 жылдың
аяғына дейін

2022 жылдың
аяғына дейін

2022 жылдың
аяғына дейін

С.Сүлейменов

С.Сүлейменов

М.Айдарбаев

М.Айдарбаев

М.Айдарбаев

С.Сүлейменов

С.Сүлейменов

С.Сүлейменов

С.Сүлейменов

«Нұржан» ШҚ Сарбие ауылдық ок-
ругінің шабындық жерінен шөп шабуға
500 га жер бөлу.

Ақкемер ауылындағы күл қоқыс
алаңы айналасын түйдіру.

Кемер ауылы Құрманов көшесін
құмнан тазарту.

Шиқұдық ауылындағы кешенді блок
модульді су беру құрылғысына конди-
ционер орнату.

Қонырат ауылындағы кешенді су
құрылғысын тұщы су көзіне көшіру.

Ақжар ауылы көшелерін жарықтан-
дыру.

«Жолдығали» ШҚ Қараой ауылдық
округінің шабындық жерінен шөп ша-
буға 300 га жер бөлу.

C.Дәулетқалиев

Д.Бисебаев

М.Тәжіғалиев
 Н.Тұрғамбеков

М.Тәжіғалиев

М.Тәжіғалиев

М.Тәжіғалиев

М.Тәжіғалиев

Ы.Қосдаулетов

А.Сұлтанов
 М.Төремұратов

Ойыл ауданы тұрғындармен кездесу барысында түскен
проблемалық мәселелерді шешу бойынша

іс-шаралар ЖОСПАРЫ
(13 шілде 17 тамызға дейін)

ыпты болу) мемлекеттiк тiркелген
күннен бастап күшiне енедi.
Азаматтық некеге тұрар кезде

неке шарты жасалмайды. Себебі екі
тарап некеге ешқандай құжатсыз
өзара келісім негізінде бірге тұрады.
Сонымен қатар азаматтық неке-

ден пайда болған баланың да бола-
шағы бұлынғырлау болады. Себебі
азаматтық некедегі ер адаммен әйел
адамның арасында некеге тіркел-
гендігі туралы құжат және келісім-
шарт болмауына байланысты келіс-
пей қалып бірге тұрмау кездері жиі
орын алып, екі жаққа ойланбастан
кете баруы бала болашағына кері
әсерін тигізеді.
Азаматтық неке жастарымызға өз

жақсылығын береді деп санамаймын.
Себебі еліміздегі мәлімет бойынша
азаматтық  некеге тұрғандардың ара-
сындағы ажырасу фактілері заңды
некеде тұрғандардан бірнеше есеге-
 көп екендігі анықталған.

Г.ТАНКИЕВА,
Ойыл аудандық сотының

кеңсе меңгерушісі.

тынын ескертеміз.
Сондықтан танымайтын адамдар-

мен байланыс жасамауды, ұялы те-
лефондарыңызды себептен себепсіз
басқа адамға қолдануға бермеу
қажет. Жалпы алаяқтықтың басқа да
әдістері мен тәсілдерінің жолдары
өте көп.
Құрметті тұрғындар!
Тұрмыстық, қызметтік, кәсіпкерлік

және басқа да күнделікті азаматтық
қатынастарда алаяқтықтың арбауы-
на түспей, өте сақ және мұқият бо-
лыңыздар.

Ойыл аудандық прокуратурасы

Егер сіз зорлық зомбылыққа шыдап
отыра берсеңіз, ол шексіз қайталана
береді. Бұл сіздің және балаларыңыз-
дың өмірі үшін аса қауіпті. Үнсіз қал-
маңыз, бұл жайында айтыңыз! Ойыл
аудандық полиция бөлімінің 102, 2-
18-98 нөміріне қоңырау шалып, болғ-
ан мән-жайды түсіндіріп, арыздана
аласыз!
Сонымен қатар, тұрмыстық зор-

лық-зомбылыққа ұшыраған аналар,
қыз-келіншектер төмендегідей жазы-
лған нөмірлерге хабарласып,
құқықтық және психологиялық кеңес
алуға болады: «Аналар үйі» 8-701-
140-49-37; «Малика» дағдарыс орта-
лығы 8-701-169-21-00; «Дәріс» орта-
лығы: 8-705-820-09-33.
Сондай-ақ, ҚР бойынша ана мен

баланың құқықтарын қорғайтын,

ОТБАСЫДАҒЫ ЗОРЛЫҚ-
ЗОМБЫЛЫҚҚА ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ!

медициналық көмекті алады. Біздің
ойымызша, бұл халықты медицина-
лық сақтандыру жүйесіне көптеп
тартуға ықпал етеді, — дейді
«Міндетті әлеуметтік медицина-
лық сақтандыру» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы Ақтөбе
облыстық филиалының директоры
Алтай Оразбағамбетов.
Қазақстанда медициналық сақтан-

дыру жүйесі 2020 жылдан бастап
жұмыс істеп келеді. МӘМС-ке төлем
жасау барлығы үшін міндетті болып
саналатынына қарамастан, елімізде
шамамен 3,1 млн. адам әлі күнге
дейін сақтандырылмаған. Оның
ішіндегі сақтандырылмаған ақтөбел-
іктердің үлесі — 148 786 адам.

Ия, сол бір жылдарда, ойыңа
алсаң, көп нәрсе түседі. Алайда, осы-
лайша еске аламыз деп ойладым
ба?...

... Жаныңның жарқылдатып алдас-
панын,

 Жалы еді арғымақтың жармасқа-
ның.
Дүрілдеген тойменен еңбекке

ендің,
 Туған жердің сілкінтіп таңғы аспа-

нын.
 Қаракемер киелі ел, қасиетті
Біледі ел Жем мен Ойыл жалғасқ-

анын.
Алқа топта сіз жайлы ағайынға,
Сыр айтпақ боп осылай сөз баста-

дым.
 Сөз айтсаңыз, жүйткірсіз Құлагер-

дей,
Даңқыңызбен асарсыз құба белден.
Бір кездегі намысты спортшысыз,
Сақталған музейдегі құрама ердей.
Сіз басқарған ауданда көп орын

бар,
Білгенге ұғынатын бір әлемдей.
Қашпадыңыз еңбектен - бағың да-

стан,

Сондықтан да айтамын жаңылма-
стан.
Елдікті, еңбекті айтсақ өнеге етіп,
Ырзалық - деп білсеңіз қарындас-

тан.
Ағамыздың қай жерде, қай орында

болмасын еткен еңбегін аудан
жұртшылығы біледі. Аудандық білім
бөлімі, партия комитетінде, үлкен
ұжымды басқару, мектеп басшы-
лығы - басып өткен баспалдақтары.
Абыройлы болды, марапаты сансыз.
Алайда соңғы жылдарда жеңгейдің

ауырғаны қажытқаны да рас болар.
Сол ретте: Жүрегіңе бар өмірді

сыйғызып,
Жарылардай жаның жалын құса-

дан.
Білсем аға, аз күнгі бұл бейнетің
Көретін көп қызығыңды тұсады-ау.
Атар таңын еркелетпей үн-түнсіз,
Жұлдыздар да қоштасама бір ым-

мен.
Сабыр түбі-сары алтын деген бар

ғой,
Жылынарсың әлі-ақ ошақ-отыңмен

- деп, жеңгейдің жайын күйттеп
жүрген шақта айтқан едім... Алайда,

адам баласы жарының хәліне қанша
қамқор болып, бар демеулік жасаса
да, өз денсаулығы сыр берді-ау.
Қимас жар, қамқор әке, ағайынға

сыйлы құда, қатарына дос, айнымас
жолдас бола білген ағамыз Бақтыға-
ли Қозыбайұлы өмірден озғанына да
үш айдың жүзі болды...
Жақсының жақсылығын айт-нұры

тасысын! - демей ме, дана халқы-
мыз? Пенделік бейне бәрімізде де бар.
Өмір деген ұлы ағыс, бірде көтерсе,
бірде төмендетеді. Азаматтың бей-
несі бәрінен жоғары тұрары сөзсіз.
Әр ісіңмен көрініп, еңбегіңмен,
Қайырылмай тірліктің кемесінде.
Артық-ауыс өтпелі кезеңдерде,
Еткен еңбек-өнегең ел есінде!
Қадірлі ағамыздың бейнесі, жан

кешті еңбегі кейінгіге үлгі - символ
болуы да мүмкін.
Алды жарық, артының қайыр-бе-

рекеті Ғалияға, бала-шағаларына
тисін.
Жаны жанатта, пейіште нұры ша-

лқысын демекпін.

Жәкен ҮСЕНҒАЛИҚЫЗЫ.

қиын жағдайға тап болған қыз-келін-
шектерге көмек беретін 150 және 111
сенім телефондары бар екендігін жет-
кіземіз.

Айбибі ҚҰСПАНҚЫЗЫ,
Ойыл ауданы ПБ әйелдерді
зорлық-зомбылықтан қорғау

тобының инспекторы, полиция
лейтенанты.

ДАҢҚЫҢЫЗ АСҚАН
ЕДІ ҚҰБА БЕЛДЕН...

Адам өміріне, қоршаған ортаға ора-
сан шығын әкелетін өрт оқиғасы деп
айтылып, жазылғанымен әліде бол-
са немқұрайлықпен қараудамыз.
Сондықтан, осы кезде өрт қауіпіне
қарсы күрес жүргізіп оны болдырма-
удың мүмкіндіктерін жасап отыруға
тиіспіз. Ең басты мәселе адам өмірі
мен мемлекеттің мүлкін өрттен
қорғау  болып табылады.
Мысалы: 2022 жылдың 25 мен 31

тамыз аралығында ауданымыздың
Ойыл селосында 2, Қараой ауылын-
да 1 және Құмжарған ауылында 1 өрт
оқиғалары тіркелді.
Өрттердің пайда болуына себеп

болған:
- 2 жағдай тұрғындардың болгар-

камен жұмыс кезіндегі абайсыздығы-
нан;

- 1 балалардың сіріңкемен ойнау-
ынан;

- 1 автокөліктегі қысқа тұйықталу.

Бұдан көретініміз, өрттің пайда
болу себебінің басым бөлігі адами
фактордан, яғни, тұрғындармен от
қолдану кезіндегі абайсыздықтан,
балалардың сіріңкемен ойнауынан.
Осыған байланысты, аудан тұрғын-
дары мен қонақтарынан төменде
келтірілген өрт қауіпсіздігі мен ере-
желерін қатаң сақтау қажет екендігін
ескертеміз!!!
1. Электр қондырғыларының бар-

лық ток жүргізу бөліктері, тарату
құрылғылары, аппараттары мен
өлшеуіш аспаптары, сондай-ақ бөлгіш
түріндегі сақтандыру құрылғылары,
ажыратқыштары және барлық өзге
де іске қосатын аппараттары мен
аспаптары тек жанбайтын негізге
(мрамор, текстолит, гетинакс) орна-
тылады.

2. Сымдар мен кәбілдердің тал-
сымдарын жалғау, ұштау және тар-
мақтау өртке қатысты қауіпті

ауыспалы кедергілерді болдырмау
үшін сығымдау, дәнекерлеу, балқы-
тып біріктіру немесе арнайы қысқыш-
тар көмегімен жүргізіледі.

3. Пәтерлер мен тұрғын
бөлмелерiнде төсекте темекі шегуге
және плитада дайындалып жатқан
тамақты бақылаусыз қалдыруға жол
берiлмейдi.

4. Қоралар мен басқа да шаруашы-
лық құрылыстардың шатырларына,
электр жеткiзу желiлерiнiң астына
және учаскенiң сыртқы қоршауынан
кемiнде 3 метр қашықтықта шөп шо-
шақтарын, шөмелелерді, iрi жем-шөп
маяларын, өзге де жанғыш заттар
мен материалдарды жинауға жол
берілмейді. Көшелерде, жолдарда,
аулалық учаскелерден тыс шөп шо-
шақтарын, шөмелелерді, iрi жем-шөп
маяларын орналастыруға жол
берiлмейдi.

5. Тұрғын үйлерд iң қожалық
учаскелерiнде ірі жемшөптердi жинау
ғимараттарға және аула алдындағы
құрылыстарға дейiн кемiнде 15 метр
қашықтықта жинау;

6. От жағу, қалдықтар мен ыдыс-
тарды өртеу ғимараттар мен құры-
лыстардан 50 м кем болатын арақа-
шықтықта іске асыруға тыйым салы-
нады.
Есіңізде болсын! Өрт кезінде салқ-

ынқандылық танытыңыз, өрт күзетін
«101» немесе «112» телефоны бой-
ынша шақыртып, өзіңіз бен жақында-
рыңызды құтқару үшін қажетті шара-
ларды қолданыңыз, өрт сөндірушілер-
мен кездесуді ұйымдастырып, жану
ошағына тез жетер жолды көрсетіңіз.

    Ойыл ауданының төтенше
жағдайлар бөлімі

ӨРТ ҚАТЕЛІКТІ КЕШІРМЕЙДІ!

Бестамақ ауылына тал көшеттерін
отырғызу.
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Аудандық мәслихаттың кезекті он
төртінші сессиясы өткен аптада
араға үзіліс салып аудан үшін бірне-
ше салмақты мәселені сараптап, та-
лқылады. Әр мәселе бойынша сала
басшыларының есебі тыңдалып, ше-
шімдер қабылданды.
Алдымен аудандық мәслихат де-

путаттары алдында аудан әкімі Асқ-
ар Қазыбаев өзіне жүктелген функ-
циялар мен міндеттердің орындалуы
туралы есеп берсе, аудандық
кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы
бөлімінің басшысы Абат Мүбараков
аудандық мәслихаттың 2021 жылғы
27 тамыздағы №70 «Ойыл ауданы
бойынша 2021-2022 жылдарға арна-
лған жайылымдарды басқару және
оларды пайдалану жөніндегі жоспа-
рын бекіту туралы» шешімінің орын-
далуы туралы жайын жеткізді.
Алайда, аудандық мәслихаттың

КЕЗЕКТІ СЕССИЯНЫҢ ЖҮГІ –
ӘКІМНІҢ ЕСЕБІ, ЖАЙЫЛЫМНЫҢ ЖАЙЫ...

хатшысы Сәкен Займолдин жайы-
лымдарды басқару жұмыстарының
баяулығын сынға алды. Аудандық
экономика және қаржы бөлімінің бас-
шысы Болатбек Әділханов аудандық
мәслихаттың 2021 жылғы 23 желтоқ-
сандағы №95 «2022-2024 жылдарға
арналған Ойыл аудандық бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы жо-
баны ұсынса, аудан әкімінің орынба-
сары Мұратбай Айдарбаев «Ойыл
ауданының Құрметті азаматы» ата-
ғын беру туралы хабарлама жаса-
ды. Соңғы мәселе бойынша аудан-
дық мәслихаттың депутаттары ко-
миссияға нақты ұсыныстар жолда-
ды.
Одан кейін депутаттар аудан әкімі

жанындағы бірнеше комиссияның
құрамына енгізілетін өзгерістерді
бекітті.

Кеше ҚР Президенті Қасым-Жо-
март Тоқаевтың «Әділетті мемлекет.
Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты
Жолдауында айқындалған міндет-
терді талқылауға арналған актив
жиыны өтті.  Аудан әкімінің төраға-
лығымен өткен жиынға аудандық
мәслихат депутаттары, мекеме бас-
шылары қатынасты.

«Жолдаудағы міндеттердің бар-
лығы - халықтың, қарапайым
тұрғындардың денсаулығын, әл-
ауқатын көтеруге және қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге арналған. Оның
ішінде мұғалімдерге, дәрігерлерге,
ауыл тұрғындарына,  кәсіпкерлерге,
жастарға ерекше көңіл бөлініп
отыр. Жолдаудағы тапсырмаларды
сапалы және уақытылы жүзеге асы-
ру - біздің негізгі, басты міндетіміз»
- деп жиынды ашқан аудан әкімі Асқ-
ар Қазыбаев бұл Жолдаудың ел да-
муына тың қарқын беретін жаңа бағ-
дарды ұсынып отырғанын атап, ма-
ңызды құжаттың негізгі міндеттеріне

Ойыл ауданының тарихи-мәдени
ескерткіштерін іздестіру мақсатын-
да 2022 жылдың 23-ші тамыз күні
аудан орталығынан 500 метр жерде,
батыс бағытында орналасқан ескі
кірпіш күйдіру пештері табылды. Екі
пештің орындары бар, бір-біріне жа-
қын, параллель орналасқан, арасы 80
метр. Пештерді Көкжар шатқалының
тегіс бетіне салған, шатқалдың биіктігі
20-30 метр.
Пештердің көлемі өте үлкен,
тіктөртбұрышты, қабырғаларынан
қаланған тастардың іздері көрінбейді,
жерді қазу арқылы формасын шыға-
рған. Пештер - ортасынан екіге
бөлінген, қабырғалары қатты қызу-
дың әсерінен қызарып, қатайып кет-
кен, қызған қабырғаға қарама-қарсы
беттен ағаш қалдықтарының күлдері
кездесті. Пештердің тереңдігі 2 мет-
рге жақын. Екіге бөлінген пештердің
бірінші бөлмесінде кірпіштердің
күйдірілген іздері және кірпіштердің
қалдықтары байқалса, екінші бөлме-
сінен күйдіру іздері байқалмады. Күл-
қоқыстар, осы екінші бөлменің
үстінен кездесіп отыр.
Пештерден төмен оңтүстікке қарай,
30-40 метр жерде бірнеше шұңқыр-
лар кездесті. Шұңқырлардың диа-
метрі әртүрлі, тереңдігі 1,5-2,5 метр-
ге дейін ауытқиды. Шұңқырлардың
барлығында сынған қызыл
кірпіштердің іздері бар. Өте жоғары
сапада жасалған. Көкжар жәрмең-
кесінің сауда қатарларындағы кірпіш
тастарының сапасымен сәйкес ке-
леді. Шұңқырларды қазған кезде
қызыл түсті, иленген топырақ қабат-

жеке-жеке тоқталды. Жолдаудан
туындайтын бірқатар шараларды
жүзеге асырудың жолдарын ұсынып,
тиісті сала басшыларына бірқатар
тапсырмалар берді.
Жиында аудан әкімінің орынбаса-

ры Саян Сүлейменов Жолдауда ай-
тылған ауыл шаруашылығын дамы-
ту, ауыл шаруашылығы жерлерін
мақсатты пайдалану жайы туралы
тоқталып өтсе, аудандық ішкі саясат,
мәдениет, тілдерді дамыту және
спорт бөлімінің басшысы Нұрлан Ата-
ғалиев Жолдаудағы басымдықтар-
дың бірі - әлеуметтік салалар бойын-
ша ауданда атқарылған жұмыстар-
ды баяндады.
Жиынды қорытындылаған аудан

әкімі Жолдауда берілген басым ба-
ғыттарды орындауға жұмыла кірісіп,
сапалы әрі нәтижелі жұмыс атқаруға
шақырды.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.

тары анық байқалды.
Жергілікті тұрғындардың жадында
осы пештерге қатысты ешқандай
мәліметтер сақталмаған. Көбісі, 1987
жылы Ойыл совхозы жанынан бас-
тау алған кірпіш шығару зауытымен
шатастырады. Ойыл совхозының
кірпіш зауыты Қарауылтөбе етегіне
жақын орналасқан, ал, тауып отқан
пештеріміз Көкжар шатқалының бе-
тінде жатыр. Екеуінің арақашықтығы
500-600 метр. Бір қызығы, пештер
орналасқан Көкжар шатқылының бе-
тінде 1960-1980 жылдары шешен
ұлтының өкілдері тас шығару жұмы-
старымен айналысқан, бірақ, олар
кірпіш күйдіруден гөрі саман тас ба-
суды қолға алған екен. Кірпіш күйдіру-
ге қатысты басқаша ел білетін ақпа-
раттар кездеспей отыр. Жазбаша
деректерге қарағанда жәрмеңкенің
жаңа сауда қатарлары 1893 жылы
салынған. 18 тас корпустың 15-і дай-
ын болғандығы жазылады. Кірпіш қай
жерден алынғандығы жөнінде,
күйдіру пештері мен жасалу техно-
логиясы қатысты ешқандай
мәлімттер жоқ.
Ендігі мақсатымыз, Ойыл ауылынан
500 метр жерде, Көкжар шатқалы-
ның бетінде орналасқан ескі кірпіш
күйдіру пештері туралы деректерді
іздестіріп, көпшілікке жеткізу және
Ойыл өңірінде кірпіш күйдіру ісі бұрын-
нан бар екенін дәлелдеу болып та-
былады.

Медет ҚҰЛМҰҚАНОВ,
Ш.Берсиев атындағы аудан-
дық өнер және өлке тарихы

музейінің экскурсия жүргізушісі.

ЖОЛДАУ ЖҮКТЕГЕН
МІНДЕТТЕР ТАЛҚЫЛАНДЫ

ЖӘРМЕҢКЕНІҢ КІРПІШ
КҮЙДІРУ ПЕШТЕРІ ТАБЫЛДЫ

Әлеуметтік желілерде танымал
конспиролог Марк Стилдің видеосы
тарады. Оның айтуынша, атмосфе-
рада бірнеше жылдар бойы тыныс алу
арқылы адам ағзаларына енетін
қауіпті заттар шашылған. Қазір әлем-
де 5G форматындағы желілер бел-
сенді іске қосылып жатыр, енді бұл
адамдар «жарқырай» бастайды, олар
бункерлер мен жертөлелерде жасы-
рынбақ болса да, оларды бақылай-
ды.
Алайда, stopfake.kz бұл деректің

шындыққа жанаспайтынын дәлел-
деді.
Біріншіден, бұл теорияны скепти-

цизммен қабылдау керек, өйткені
оның авторы – Марк Стил. Ол өзін
қару-жарақ маманы деп атайды,
бірақ оның тиісті біліктілікті қай жер-
де және қашан алғаны белгісіз. 2018
жылы ол көше шамдары қан кету мен
қатерлі ісік ауруын тудыратын жап-
пай қырып-жою қаруы деп мәлімде-
ген. Сонымен қатар ол 5G техноло-
гиясын енгізуге қарсы сөздерімен де
танымал. Дегенмен, оның барлық
дәлелдері ғылымға қарсы және
негізсіз.
Екіншіден, ұшақтардың көмегімен

белгілі бір заттарды шашу теориясы
конспирологиялық және ең танымал
қастандық теорияларына жатады.

5G АДАМДАРДЫ ТОЛЫҚ БАҚЫЛАУ
ҮШІН ІСКЕ ҚОСЫЛҒАНЫ РАС ПА?

Ұшақтардың қауіпті заттар шашаты-
нына ешқандай дәлелдер жоқ. 1990
жылдары бұл теория пайда болған-
нан бері белгісіз зат шашқан бірде-бір
ұшақ немесе «қауіпті зат» табылма-
ған.
Үшіншіден, 5G технологиясы адам-

дарды жарқырата алмайды. 5G жел-
ілері 4G, Wi-Fi және кейбір полиция
радарларымен бірдей диапазонда
жұмыс істейді.
Яғни, осы жиіліктердің бірі Жер

бетіндегі адамдарға жалпы бақылау
жүргізуге көмектессе, онда бұл 5G
технологиясын іске қосқаннан кейін
емес, көп жылдан бері жүзеге асы-
рылып келе жатқан болар еді.
Төртіншіден, Марк Стилдің теория-

сы мағынасыз, өйткені ол әлемдегі
барлық адамдарды бақылау кімге не
үшін керек деген сұраққа жауап бер-
мейді. Мұндай бақылау жүйесіне көп
техникалық қызмет көрсету персо-
налы мен қомақты қаржылық шығын
қажет. Бұл ретте мұндай байқаудың
тиімділігі төмен болар еді, өйткені
планетадағы адамдардың басым
көпшілігінде жаһандық ауқымдағы
маңызды құпия ақпарат жоқ. Демек,
таратылған видео – фейк және конс-
пирология.

Фото: t.me/stopfake_kz

Екі-үш жылдан бері саудагерлердің
һәматымен салынып жатқан Ойыл
мешіті биыл тәмам болып, 2-нші иун-
де анықталып ашылып, жұма нама-
зы оқылды. Халық көп еді, әсіресе
адай халқы.
Жұма намазынан бұрын мешіт

имамы Мұхамеджан молда көпке
уағыз сөйледі. 16-ншы иунде пред-
седателдің рұқсатымен бәйге болып,
14 ат шауып, бас бәйгені таз руынан
Бақтияр деген кісінің аты алды (бас
бәйге 20 сом ақша, бір қызыл тон еді.)
Күрес болды.
М.С.
Бұл тарихи дерек 1913 жылы, 29

маусымда «Қазақ» газетінің 20 но-
мерінде жарыққа шыққан. Ойыл
мешітінің ашылуына байланысты де-
ректер Бисембаева Ләззат Амандық-
қызы берді. Ойыл ауданы, Жекенді
(Сарбие) ауылының бұрынғы тұрғы-
ны, Алматы қаласындағы Қазақ
Ұлттық Қыздар Педагогикалық уни-
верситетінің қауымдастырылған
профессоры, PhD докторы.

ОЙЫЛ ЖӘРМЕҢКЕСІ

Қазақ елі - қашаннан Таусоғарлар
елі, олағайлар елі. Бұл ертегі емес,
ел санасындағы асыл сарқыншақ.
Себебі тау мен тауды түйістірмесе
де тауды тасты ұршықтай үйірген
балуандар тарихта аз болмаған.
Бірақ, бүтінде бұл жайында біреу
біледі, біреу білмейді. Себебі, халық-
тың көзқарасынан тыс қалған елдің
рухын құндықтаған тастар кең бай-
тақ жеріміздің түкпір-түкпірінде тары-
дай шашылып жатыр.
Керемет күштіліктер мен ел ара-

сында белгілі болған адамдар қата-
рына Балуан Шолақты, Қажымұқан,
Иманжүсіп Құтпанұлын, Оспан
Құнанбайұлы, Қасен қажыны, Мал-
мақты Мадабай балуан, ел арасын-
да әлі де белгісіз толағай мықтылар
бар екендігі сөзсіз.
Байқасақ, қазақта балуандық өнері

күш өнерімен қатар жүрген, екеуі бір-
бірінен бөлінбеген. Ел арасында ерен
күш иелерінің түйе, ат, өгіз, тас, темір
тағы да басқа заттарды көтеріп, өз
күштерін байқатқандар жайында де-
ректер мен әңгімелердің көптеп сақ-
талатыны да сондықтан. Бірде Ба-
луан Шолақ Шу өзенін бойын аралап,
ән салып, ат ойынын көрсетеді. Ел
ақсақалдары жігіттердің әуселесін
байқайық дегендей, көкпар тартуға
бір тайынша бауыздапты. Оны ат
үстінен көтеріп әкеткен екен дейді.
Ендеше ауыр салмақтарды көтеру

қазақтың қанына сіңген кешеден келе
жатқан дәстүр: мысалы Балуан Шо-
лақтың өзі 816 килограмдық тасты
төбесінде ойнатқан. Қажымұқанны-
ң,Құнанбайдың баласы Ысқақтың,
Оспанның көтерген тастары да та-
лайды таңдай қақтыратыны сөзсіз.
Кезінде Балуан Шолақтың:
Бұл жерде жиырмада
                               менің жасым,
Қамалдың бұзар кезім
                              тау мен тасын.
Кешегі сентябрдің базарында
Көтердім елу бір пұт прдің
тасын – деп жырлағаны бекер

емес.
Қажымұқанмен бірге жүріп, өнер

көрсеткен шәкірті Қайдар Оспанов-
тың өнері тіпті ерекше. Жүген көрме-
ген арқандаулы екі асау ат, екі жаққа
тартқанда оның тастүнін жұдырығын
жаза алмай қарғып бұлқынғарына
жұрт аң-таң болатынды. Ол ауыр
салмақ көтеру, қолмен шеге қағу,
тісімен жүк көтеру сияқты өнерімен

қоса, әнші, домбырашы, дойбышы
болған. Оның бәске шығып, салмағы
1600 келі күпшекті, вагонның дөңге-
легін көтергені тарихтан белгілі»- деп
қалам тербейді, «Қазақтың балуан-
дық өнері» кітабының авторы Елемес
Әлімханов.
Күллі қазаққа танымал балуандар-

дан өзге аймақ аузында жыр болған
күш иелері аз емес. Мәселен, Әлем
мен Азия чемпионы Дәулет Тұрлы-
хановтың арғы атасы Қасен қажы-
ны орасан күш иесі болған деседі. Ол
кісі өзінің қыстауына, белгі ретінде,
қытсан тасты бүгінде төрт-бес жігіт
жабылып әрең көтереді.
Мақтанарлық дерек көп, бірақ

өкініштісі сол деректі дәлелдейтін
деректердің өз бағасын алмауында.
Әйтпесе, Оспан көтерген тас атом
бомбасы жарылған Доғалақ тауын-
да қолын қояр ма еді.
Баянауылда Сүбек ұста - «Қаже-

ке, қазақтан сіздей ұл туар, тумас.
Анау таудан көтеріп бір үлкен тас
«әкеліп, осында орнатып кетіңіз, қай-
ратыңыздың куәсі болсын» дейді.
Досының тілегін қабыл алған балу-
ан, таудан бір тасты көтеріп Қаныш
Сәтбаев мұражайының алдына
қойып беріпті. Тарбағатай бауырын-
дағы Соқыртума деген жерде Шынқ-
ожа батырдың ұрпағы малмақ балу-
ан көтерген салмағы 5 центнерге
жуық тас тағы бар. Қазіргі ұрпақта-
ры, қастерлеп, көтерген тасты қорғ-
ауда.

P.S. 2000 жылы 12 наурызда Ал-
матыдағы «Достық» спорт кешенін-
де өткізілген Түйе балуандарының
Республикалық чемпионатында Ба-
луан Шолақ көтерген 51 пұт гірді 816
келі салмақты белтемірге жинақтап,
көтерген адамға автокөлік сыйға қой-
ылған екен. Бұл салмақты бірде-бір
адам орнынан көтере алмаған. Иесін
таппай жүлде қалған. Енді мұны өзіңіз
бүгінгі кездегі 0 милния ойындарын-
дағы көрсеткішке салыстырып
көріңіз. 2008 жылы өткен Пекин Олим-
пиадасында алғашқы алтынды қор-
жынға салған 94 келі Илья Илин
көтерген гірдің тасы 406 килограмм
еді. Біз «күш атасын танымайды»
дейміз. Бірақ күштіні таныған халық
едік қой.

Атағұлла ДОСНИЯЗҰЛЫ,
Спорт ардагері,
Қараой ауылы.

КҮШ АТАСЫН ТАНЫМАС
ТОЛАҒАЙЛАР КӨТЕРГЕН ТАСТАР ТАҒДЫРЫ НЕ БОЛМАҚ?

24-тамыз күні Ойыл ауданының та-
рихи-мәдени ескерткіш орындарын
іздестІріп, ақпарат жинау мақсатын-
да музей мамандарымен Ш.Берси-
ев атындағы ауылдық округінде ор-
наласқан Ықылық апа мен Мөлдір апа
әулиелеріміз жерленген Ожырай ру-
ының Бабалы қорымына барлау
жұмыстары жүргізілді.
Бабалы қорымы - Ш.Берсиев атын-

дағы ауылдық округі, Құмжарған
ауылынан 20 км қашықтықта, Қуыр-
дақты өзеніне жақын орналасқан.
Маңайына ауыл шаруашылық мақса-
тында қолданылатын шаруа қожа-
лықтың фазендасы бар. Қорымның
қалыптасуын екіге бөліп қарастыруға
болады. Қорымның жарты бөлігіне
ХVIII ғасырдан бастап, ХІХ ғасырдың
аяғына дейін адамдар жерленсе,
екінші бөлікке ХХ ғасырдың орта ке-
зеңінен бастап қазіргі уақытқа дейін
Ожырай руының өкілдерін жерлеуде.
Қорымға негізінен Ожырай руының
Жолдыбай бөлімі мен Құрманқожа
бөлімдеріне жататын адамдар жер-
ленген. XVIII-XIX ғасырларға жататын
құлпытастар кездеспеді, олардың
орнына тіктөртбұрышты формасы
бар топырақты обалардың іздері
анық көрінді.
Аталған қорымда Ожырай руы,

Жолдыбай бөлімінің өкілдері, өз за-
манында әулиелік және емшілікпен
айналысқан Ықылық апа мен Мөлдір
апаның жерленген орны бар. Әулие-
лер ХVIII ғасырдың аяғы мен ХІХ

МУЗЕЙ МАМАНДАРЫ
ҚЫЗЫҚТЫ ЖОРАЛҒЫҒА

ТАП БОЛДЫ
ғасырдың басында өмір сүрген. Осы
әулиелер жерленген орынға
жергілікті және алыс елді мекендер-
дегі тұрғындар түнеу үшін келеді.
Түнеуге келген кезде мал сойып,
құран оқып, ауырған адамның емі
қабыл болсын деп тілейді екен. Бір
қызығы, сойған малдың өкпесін шик-
ілей піскен күйінде Ықылық апа мен
Мөлдір апаның жерленген жеріне
қойып кетеді.
Түсініктері бойынша шикілей піскен

өкпе Ықылық апа мен Мөлдір апаға
тиесілі, ауру адамға ем жүретін бол-
са осы шикілей піскен өкпе жоқ бо-
лып кетеді екен және жоқ болғанша
аң-құстардың біреуіде жолай алмай-
ды. Ерте замандарда өмір сүрген
Ықылық апа мен Мөлдір апа шикілей
піскен өкпені жегенді жақсы көрген
деп түсіндіріп, осындай жоралғылар-
ды жасайды.
Ықылық апа мен Мөлдір апаның жа-

тқан жері 2000 жылдары қоршалып,
белгі қойылған. Белгідегі жазбалар
реті төмендегідей: «Руы Әлім Кете
Ожырай Жолдыбай. Ықылық апа
Мөлдір апа. ХVIII ғ. аяғы ХІХ ғ. басы.
Ықылық апа мен Мөлдір апа туған
апа-сіңілі киелі әулие адамдар болып
табылады. Өз заманында халыққа
ем-шипасын жүргізіп, әруақты да
көріпкелділік қабілеттерімен халық
арасында танымал болған.
Белгі қоюшы күйеу баласы Төлеп-

бергенұлы Сәлімжан - ұрпағы Беркі-
мбайқызы Ақжарқын».

Науқастардың өмірін арашалауға алғаш болып жедел жәрдем бригадасы
баратыны белгілі. Ал, дертке шалдыққандардың тағдыры дәрігерлер мен ме-
дициналық жабдықтарға, көлікке де байланысты.
Облыстың емдеу мекемелерінің бас дәрігерлеріне JAC санитарлық реани-

мобильдері табыс етілді. Ойыл аудандық ауруханасына да берілген реанимо-
биль енді аудан тұрғындарына медициналық қызмет көрсететін болады.
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