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1100-летний юбилей аль-
Фараби был включен в Кален-
дарь памятных дат ЮНЕСКО и 
впервые торжественно отмечен 
в Алматы в 1975 году. Неза-
долго до этого события, в кон-
це 60-х годов, при Институте 
философии и права Академии 
наук Казахской ССР открыл-
ся Научно-исследовательский 
центр аль-Фараби. Были со-
браны сочинения отрарского 
мыслителя на арабском, англий-
ском, немецком, французском и 
других языках, некоторые из них 
опубликованы в Алматы на ка-
захском и русском языках.

Научное наследие аль-
Фараби исследовано многими 
известными учеными, в их чис-
ле М. Штейншнейдер, Г. Зутер, 
Ф. Дитерици, А. Решер, Б. Гафу-
ров, С. Григорян, А. Сагадеев, 
Ю. Завадовский, А. Маргулан, 
А. Машанов, О. Жаутиков, А. 
Касымжанов, А. Нысанбаев, А. 
Дербисали, А. Кобесов, М. Бу-
рабаев, К. Жарыкбаев, М. Хай-
руллаев, К. Таджикова, Г. Кур-
мангалиева и другие. Написаны 
монографии и многочисленные 
статьи о жизни и творчестве вы-
дающегося отрарца (фарабца).

Интенсивное исследование 
трудов гениального ученого, 
проявившего себя в разных об-
ластях многих наук, началось в 
Казахстане в 70-х годах ХХ века. 
Были защищены докторские и 
кандидатские диссертации. Се-
годня в независимом Казахстане 
для дальнейшего изучения бога-
тейшего наследия аль-Фараби 
есть большие возможности.

При Казахском государ-
ственном университете им. аль-
Фараби создан научный центр 
по исследованию творчества 
великого предка, проведены не-
сколько теоретических и прак-
тических конференций между-
народного и республиканского 
значения, в организации и под-
готовке которых я принимал не-
посредственное участие.

В 2020-м мы отмечаем 
1150-летие Абу Насра. На госу-
дарственном уровне КазНУ им. 
аль-Фараби, Институту востоко-
ведения им. Р. Сулейменова, 
Институту истории и этнологии 
им. Ч.Валиханова, Институту 
философии, политологии и ре-
лигиоведения поручено занять-
ся изучением биографии и тру-
дов аль-Фараби.

Следует подчеркнуть, что 
ученые США, Европы, Азии и 
Африки по сей день продолжа-
ют исследование жизни и твор-
чества Абу Насра Мухаммеда 
аль-Фараби. Особого внимания 
заслуживают источники на араб-
ском языке, ведь именно на нем 
писал свои сочинения Абу Наср. 

Современный арабский уче-
ный Фарух Саъд в своей тема-
тической монографии называет 
его «Абу Наср Мухаммед бин 
Мухаммед бин Тархан бин Узлаг 

Гений Великой степи
Абдсаттар ДЕРБИСАЛИ, 

член-корреспондент НАН РК. 
Научное наследие Абу Насра аль-Фараби давно находи-

лось и находится в центре внимания исследователей разных 
стран. Не менее интересна и личность этого выдающегося 
ученого.

аль-Фараби ат-турки». Иран-
ские ученые не добавляют «ат-
Турки», что означает «тюрк», так 
как считают Абу Насра персом 
по происхождению.

Будучи Верховным муфтием, 
я принял участие в междуна-
родной конференции в Тегера-
не, где посетил Национальную 
библиотеку Ирана. В беседе 
с директором библиотеки (со-
ветником президента Ирана по 
культуре) озвучил свое мнение 
по поводу того, что Абу Наср 
аль-Фараби – уроженец казах-
ской земли. Тот возразил: «Аль-
Фараби – иранский ученый». 
Одному из больших залов би-
блиотеки присвоено его имя.

Я старался привести убеди-
тельные доводы, подтверждаю-
щие, что Абу Наср – тюрк, но 
он упорно выражал свое несо-
гласие. Тогда я спросил: «Какой 
факт можете привести, чтобы 
убедить меня, что сын Отрара – 
иранский ученый?» И услышал: 
«Абу Наср жил, когда Средней 
Азией правили саманиды, а са-
маниды – персы».

Южная часть казахской зем-
ли действительно была под вла-
стью саманидов, но недолго. 
Находились саманиды только 
на верхушке власти, местные 
жители были тюрками. Средне-
вековые арабские ученые сви-
детельствовали, что Абу Наср 
родился в городе Отраре, в 
устье реки, где Арысь впадает в 
Сырдарью. Впоследствии Отрар 
переименовали в Фараб.

Средневековый летописец 
Ибн Халликан оставил доста-
точно сведений по биографии 
Абу Насра. «Вполне вероятно, – 
сказал я, обращаясь к собесед-
нику, – что его работы имеются 
в вашей библиотеке». Директор-
советник поручил помощнику 
доставить «Китаб уафайат аль-
агйан уа анба абна аз-заман» 
– «Даты кончины знаменитых 
людей и сведения о сынах вре-
мени» Ибн Халликана. Присту-
пили к чтению вместе.

В книге не было и речи, что 
Абу Наср рожден в Иране. Ибн 
Халликан писал: «Абу Наср 
Мухаммед бин Мухаммед бин 
Тархан бин Аузлаг [Узак] ал-
Фараби, тюрк [по происхожде-
нию], известный мыслитель 

(аль-хаким)...» Было сказано, 
что Абу Наср был тюрком и ро-
дился и вырос в своей стране. 
Знал тюркский и еще ряд других 
языков, но не арабский. Позд-
нее «он в совершенстве освоил 
его и потом занялся науками 
мудрости (улум аль-хикма)», то 
есть философией.

У директора тегеранской би-
блиотеки слов возражения не 
нашлось…

Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби в 
течение нескольких лет наряду 
с изданием сочинений ученого 
проводит в Алматы Междуна-
родные Фарабиевские чтения. 
Это стало доброй традицией.

В 2006 году казахстанская 
делегация под моим руковод-
ством отправилась в Сирию. Мы 
побывали на кладбище «Баб 
ас-сагир», расположенном на 
юге Дамаска, и почтили память 
Абу Насра аль-Фараби. На над-
гробной плите я прочитал на 
арaбском языке: «ал-Фатиха. 
Бисмиллахи-р рахмани-р рахим. 
[Этот] мавзолей [принадлежит] 
Мухаммеду бин Мухаммед бин 
Тархан бин Узлаг, известно-
му под именем Абу Наср аль-
Фараби. [Он] исламский ученый, 
файласуф (философ), адиб 
(просвещенный; литератор), 
мусикий (музыковед), родился в 
Фарабе в 260 году и умер в Да-
маске 339 году».

Тогда мы побывали в мавзо-
лее еще одного сына казахской 
степи – Султана Захир ад-дина 
Бейбарса (1217–1277) и Салах 
ад-дина ал-Аййуби (1138–1193), 
в свое время разгромившего во-
йска крестоносцев.

О результатах поездки я до-
ложил Первому Президенту Ка-
захстана Нурсултану Назарбае-
ву. В марте 2007 года Елбасы 
прибыл в Сирию с официальным 
визитом. Я тоже был в составе 
делегации. С правительством 
Сирии было заключено согла-
шение о благоустройстве моги-
лы аль-Фараби и строительстве 
культурного центра. Для данных 
целей были выделены средства.

…На могиле Абу Насра аль-
Фараби есть горсть земли из От-
рара. А горсть земли с могилы 
великого ученого доставлена на 
его родину.

Жуырда  аудандық мәслихаттың «Экономика саласы, қаржы, 
салық және бюджет, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, 
аграрлық мәселелер, экология жөніндегі» және «Депутаттар 
өкілеттігі, заңдылық, заң тәртібін сақтау, әлеуметтік саясат, жа-
стар және коғамдық ұйымдармен байланыс жөніндегі» тұрақты 
комиссияларының бірлескен отырысы болды. Отырысты 
аудандық мәслихаттың хатшысы Қадыр Абдрахманов жүргізіп, 
қала, ауыл тұрғындары үйлерінің маңайындағы бау-бақшаларын 
суғару үшін сумен қамтамасыз ету туралы мәселе қаралған жиынға 
аудандық мәслихат депутаттары, Сарқан  қаласы әкімінің орынба-
сары, Бақалы,  Қойлық, Черкасск, Шатырбай, Көктерек,  Амангелді 
ауылдық округтерінің  әкімдері қатысты. 

●Аудандық мәслихатта

Тұрақты комиссия отырысы

Ауданымызда жалпы ауыл шаруашылық саласы бойынша барлық 
мемлекеттік бағдарламалар іске асырылуда. Аудан әкімінің есепті 
кездесулерінде жұртшылық тарапынан ауладағы   бау-бақшаларды суа-
руда кездесетін кедергілер туралы жиі мәселе көтеріледі. Сондықтан бұл 
мәселе тұрақты комиссияның күн тәртібіне енгізіліп отыр. Осыған орай  
«Сарқанирригация» мекемесінің директоры Заманхан Әшірбеков  ир-
ригация жүйелері бойынша жалпы атқарылып жатқан жұмыстарды атап 
өтті.  Сонымен қатар суды таратуда туындайтын  қиыншылықтар атап 
көрсетіліп,  оларды жоюдың жолдары қарастырылды. 

Комиссия отырысында күн тәртібіндегі мәселе бойынша Бақалы 
ауылдық округінің әкімі Арын Күрішбаев сөз алып, егістікті  суару мау-
сымы кезіндегі бірқатар кемшіліктерді ортаға салды. Отырыс барысын-
да тұрақты комиссия мүшелері суды пайдалану бойынша төленетін 
ақысы мен мөлшері туралы мәселені нақтылады. Тұрақты комиссияның 
қаулысында қала, ауыл әкімдеріне, «Сарқанирригация» мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорнына суармалы жерлердің ирригациялық жүйелерін 
уақытылы тазарту жұмыстарын жүргізу ұсынылды. 

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың тұрақты комиссиясының төрағасы.

ҚР аумағынан тірі ірі қара малдары және тірі 
қой мен ешкілерді экспорттауға уақытша тыйым 

салынғандығы туралы жеке, заңды тұлғалар 
және мүдделі мемлекеттік мекемелер назарына!

ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 23 қаңтардағы 
№ 12 және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші 
орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 
жылғы 23 қаңтардағы № 57 бірлескен бұйрығына сәйкес Қазақстан 
Республикасының аумағынан экспорттауға алты ай мерзімге тірі 
ірі қара малдары: Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы 
экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасының (бұдан 
әрі – ЕАЭО СЭҚ ТН) коды-0102; тірі қой мен ешкілер: ЕАЭО СЭҚ ТН 
коды-0104 уақытша тыйым салынды. Бірлескен бұйрық бірінші ресми 
жарияланған күннен бастап 10 күнтізбелік жұмыс күні өткеннен кейін, 
яғни 2020 жылдың 10 ақпаны заңды күшіне енді.

Осыған байланысты тірі жануарларды (ІҚМ, ҰММ) экспорттауға 
ветеринариялық рұқсаттар берілмейтіндігін және ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау 
комитеті тарапынан 2020 жылдың 23 қаңтарында №15-1-15/123-И  ха-
тымен бағытталған «тірі жануарларды Қазақстан Республикасынан 
үшінші елдерге және ЕАЭО-ға әкетуге уақытша тыйым салудың іс-
қимыл алгоритмі» бекітілген алгоритміне сәйкес жұмыс істелінетіндігін 
хабарлайды.

ҚР АШМ ВБжҚК  Сарқан аудандық  аумақтық инспекциясы.

Ұлылыққа тағзым
Ислам философиясының алдыңғы қатардағы 

қайраткері, энциклопедист ғалым Әбу Насыр әл 
Фарабиді "Адамзаттың екінші ұстазы" және "Шығыстың 
Аристотелі" деп атайды. Биыл туғанына 1150 жыл толып 
отырған ғұлама бабамыздың біздің Отырардың тумасы 
екендігін мақтан тұтамыз. Осы мерейтойдың ЮНЕСКО-
ның жаһандық атаулы күндер тізіміне енгізілуі 2020 
жылға сәйкес келіп, дүние жүзі зор мән беруде.  

Иә, әл-Фараби қазақ халқының ғана емес, 
бүкіл әлемдік өркениеттің рухани игілігі, әлем 

философиясының жарық жұлдызы. Ол әлемді тануға және бүкіл 
адамзаттың рухани дамуына үлес қосты. Сондықтан да атаулы мерейтой 
аясында Фарабитануды қолға алып, жастардың ұлы ойшылдың идеялары 
мен қағидаттарымен танысуына мол мүмкіндік беруіміз керек. 

Тілеужан ДОҒАМАНОВ,
аудандық мәслихаттың депутаты.
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ОПМ «Борышкер»
В целях соблюдения принци-

па неотвратимости исполнения 
постановлений по делам об ад-
министративных правонаруше-
нии в частности  своевременной 
уплаты штрафов в соответствии 
указания Департамента полиции 
Алматинской области на тер-
ритории Сарканского района в 
период  с 8 по 16 февраля 2020 
года проводится ОПМ «Борыш-
кер», задачей данного профилак-
тического мероприятия является 
максимально взыскание нало-
женных штрафов с правонару-
шителей.  В связи с этим отдел 
полиции Сарканского района  
убедительно  просит граждан 
проверить наличие админи-
стративных штрафов и погасить 
имеющиеся задолженности. По 
всем вопросам могут обратится 
в отдел административной прак-
тики Сарканского РОП  по адресу 
г. Саркан, ул. Жамбула №31, 20 
кабинет.  

К. БАЙКУРИШОВ,
инспектор АП ОАП 
Сарканского РОП, 
капитан полиции.                                                                

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК
Разыскивается Акимов Бауржан Сарсенович 

10.07.1984 гр. за совершение преступления пред-
усмотренного ст. 297 ч 1 УК РК, уроженец Саркан-
ского района, Алматинской области, проживаю-
щий по адресу: Алматинская область, Сарканский 
район, п. Койлык ул. Ш.Уалиханова дом №40, РД 
№19196003410003 от 18.01.2019 г. Мера пресечения 
«АРЕСТ».

Всех кто знает о место нахождений уголовно-
го преступника Акимова Б.С., просим позвонит по 
тел: 8-708-189-23-00, 8-776-666-81-66, 8(72839) 2-15-30.

Разыскивается уголовный преступник 
ИСАТАЙҰЛЫ ЖАСЛАН, 24.06.1991 г.р., уроженец 
Сарканского района, Алматинской области, ранее 
судимый по особо тяжкому преступлению (УБИЙ-
СТВО). В данный момент разыскивается за соверше-
ние преступления ст. 99 ч. 1 УК РК. (ПОКУШЕНИЕ 
НА УБИЙСТВО), прописан по адресу: Алматинская 
область, Сарканский район, г. Саркан, ул Саттарха-
нова дом 8.

 РД № 19196003410010 от 17.09.2019 года Мера пресечения «Со-
держание под стражей».

Всех кто знает о место нахождений уголовного преступника 
Исатайұлы Ж., просим позвонит по тел. 8 (72839) 2-17-03, 8 (72839) 
2-10-02. Моб. 8 708 189 23 00, 8 776 666 81 66.

О.МЫНБАЕВ,
старший оперуполномоченный ОКП Сарканского РОП, 

капитан полиции.                                          

Бекітемін 
Сарқан ауданының әкімі М. Разбеков        

«06» ақпан  2020 ж.
Аудан әкімінің 2020 жылғы есепті кездесулерінде тұрғындар тарапынан 
айтылған ұсыныстарды жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Қордың қазақ және орыс 
тілінде жұмыс істейтін мобильді 
қосымшасы арқылы жеке 
зейнетақы шотынан үзінді көшірме 
алуға, сондай-ақ зейнетақы 
активтері бойынша ағымдағы 
көрсеткіштерді, шарттардың 
деректемелерін, жаңалықтарды, 
Қор филиалдарының байла-
ныс нөмірлері мен мекенжай-
ларын көруге болады. Енді 
осы қызметтердің қатары жаңа 
мүмкіндіктермен толықты. Олар: 
болжамды зейнетақы калькуля-
торы, онлайн-бот және халықтың 
әлеуметтік тұрғыдан осал топтары-
на өтініш жасауға мүмкіндік беретін 
қызметтер. Бұл ретте зейнетақы 
калькуляторы арқылы болашақ 
зейнетақыны есептеуге мүмкіндік 
берілсе, онлайн-бот арқылы жиі 
қойылатын сұрақтарға жауап 
алуға болады. Бұдан басқа Push-
хабарлама қызметі енгізілді. Оны 
пайдалану үшін ұялы қосымшаны 
ашып, «Баптау» бөліміне кірген соң, 
(push-хабарламаны қосу/өшіру) осы 
қызметті іске қоссаңыз болды. Сон-
да зейнетақы шотыңызға міндетті 
және міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары келіп түскендігін экран-
да пайда болатын қысқаша ха-
барлама арқылы дер кезінде біліп 
отырасыз. 

Танымал мессенджерлер-
ге орнатылған сервистер де 
салымшылардың сұранысына 
ие болуда. Мысалы, Telegram 
мессенджері қажетті ақпараттарды 
алуға, қысқаша үзінді көшірмені 
электрондық поштаға жіберуге, 
Жеке кабинеттің паролін қалпына 
келтіруге, Қор жаңалықтарымен 

БЖЗҚ электронды үлгідегі қызметтерінің 
үлесі 80 пайызға жетті

танысуға және оның бөлімшелерінің 
мекенжайын білуге мүмкіндік береді. 

Бүгінде БЖЗҚ өзінің ресми сайты 
мен мобильді қосымшасы арқылы 
мынадай электрондық қызметтерді 
көрсетеді:

1) ерікті зейнетақы жарна-
лары есебінен (өз пайдасына) 
зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы шарт жасасу;

2) жеке деректемелерге, оның 
ішінде хабарлау тәсіліне өзгерістер 
және (немесе) толықтырулар енгізу;

3) жеке зейнетақы шотынан 
(ЖЗШ) үзінді көшірмені қарау;

4) ЖЗШ-дан үзінді көшірмені 
электрондық мекенжайға жіберу;

5) ЖЗШ бар болуы туралы 
анықтама алу;

6) ЖЗШ ашу туралы өтінішті/
зейнетақымен қамсыздандыру ту-
ралы жаңа редакциядағы шартты 
(«телнұсқа») алу;

7) I немесе II топтағы мүгедектік 

мерзімсіз болып белгіленуіне бай-
ланысты зейнетақы төлемдерін 
рәсімдеу туралы өтініш беру;

8) төлемдер және (немесе) 
қоныс аудару жөніндегі өтініштердің 
мәртебесін, яғни орындалу бары-
сын қадағалау. Айта кету керек, 
салымшылардың сұранысы бой-
ынша ең жиі көрсетілетін қызмет: 
жеке зейнетақы шотынан үзінді 
көшірме беру. 2019 жылы үзінді 
көшірме электрондық үлгіде 13,5 
миллион рет сұралған. Одан 
басқа, цифрлық технологиялардың 
көмегімен жеке деректемелерді 
өзгертуге 62,3 мыңнан астам өтініш 
және жеке зейнетақы шотын ашуға 
5 мың өтініш қабылданып, хабар-
лау тәсілін белгілеу/өзгерту бой-
ынша 31,5 мыңнан астам келісім 
рәсімделген. Басқа  электрондық 
үлгідегі қызметтер бойынша да өсім 
байқалады.   

Осылайша БЖЗҚ әрбір 

салымшыға қолжетімді жоғары 
технологиялық ұйым ретінде 
халыққа өз қызметін үздіксіз 
ұсынуда. БЖЗҚ 2013 жылғы 
22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» 
АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ 
құрылтайшысы және акционері – 
Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің «Мемлекеттік 
мүлік және жекешелендіру 
комитеті» ММ арқылы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі. 
БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
сенімгерлікпен басқаруды ҚР 
Ұлттық Банкі жүзеге асыра-
ды. 2016 жылғы 1 қаңтардан 
бастап зейнетақы активтерін 
басқару тиімділігін арттыру бой-
ынша ұсыныстар жасау қызметі 
Қазақстан Республикасының 
Президенті басшылық ететін 
Ұлттық қорды басқару кеңесіне 
берілді. Зейнетақы заңнамасына 
сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы 
жарналарын, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналарын, ерікті 
зейнетақы жарналарын тартуды, 
зейнетақы төлемдерін, зейнетақы 
жинақтары мен төлемдерін жеке 
есепке алуды жүзеге асырады, 
салымшыға (алушыға) зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы 
ақпарат береді (толығырақ www.
enpf.kz сайтында). 

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз 
орталығы 

БАҚ үшін байланыстар: 
press@enpf.kz.

Вниманию 
природо-

пользователей
Департамент экологии по Алма-

тинской области напоминает, что в 
соответствии со статьями 154 и 293 
Экологического кодекса Республики 
Казахстан, "Природопользователи и 
субъекты, выполняющие операции 
по сбору, вывозу, утилизации, пере-
работке, хранению, размещению или 
удалению отходов, обязаны предо-
ставлять отчет по инвентаризации 
отходов в территориальное подраз-
деление уполномоченного органа в 
области охраны окружающей среды 
по месту нахождения объекта".

Отчет предоставляется ежегодно 
по состоянию на 1 января до 1 мар-
та года, следующего за отчетным, 
на бумажном и (или) электронном 
носителях, посредством заполнения 
экранной формы информационной 
системы (ЕИС ООС – единая ин-
формационная система по охране 
окружающей среды) и подписания 
электронной цифровой подписью 
должностного лица природополь-
зователя, ответственного за предо-
ставление информации. Ссылка для 
входа в программу ЕИС ООС: (http://
oos.energo.gov.kz/).

Дополнительно сообщаем, что 
за не предоставление отчёта по 
инвентаризации отходов предусма-
тривается административная от-
ветственность по ст. 344 Кодекса 
Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях.

При возникновении вопросов 
можете обратится по телефонам: 
8 (7282)24-52-69 и 8 (7282) 24-04-94 
или по адресу: г. Талдыкорган, ул. 
Абая, 297.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры элек-
тронды үлгіде көрсететін қызметтерді белсенді 
түрде енгізуде. Өткен жылы бұл бағытта жақсы 
көрсеткіштерге қол жеткізілді. Мысалы, салымшылар 
мен алушыларға көрсетілетін қызметтердің 80 пай-
ыздан астамы, яғни 13,6 миллионнан астам қызмет 
цифрлық технологиялардың көмегімен орындалды. Бұл 
2018 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 36 пайызға 
жоғары. Электрондық қызметтердің бірқатары 
жаңартылып, жетілдірілді. Солардың бірі – Қордың 
мобильді қосымшасы.   

Аудандық мәдениет үйі 
жанындағы кино және театр актері, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Саят Мерекеұлының 
жетекшілігіндегі халық театры 
үйірмесі жаңа жылдың қарсаңында 
драматург Сая Қасымбектің "Батыл 
көжектер" атты ертегісін сахналаған 
болатын.  

Сахнада аңғал әрі аңғарымпаз ақ  
көжек, сұр көжек, тиін, көксеректер 
Жаңа жылды күтумен болады. Алай-
да қу Түлкі сиқырлы таяқты қолды 
етіп, елді әуре-сарсаңға салды. Ал 
сиқырлы таяқсыз Аяз ата мен Ақша 
қар ескі жылды шығарып сала ал-
майды. Енді қайтпек керек? Орталық 
оқиға осы бір тұста өрбиді. Екі батыл 
көжек артынан Тиін мен Көксеректі 

ертіп алып, жолға шығады. Арадағы 
жас көрерменмен байланыс 
спектакльдің әсерлілігін арттырып, 
жаңаша бір тыныс беріп отырды. 

Сахнадағы жан-жануарлардың 
ән айтып, би билегені өте табиғи 
шықты. Апасы базарға кеткенде бір-
бірін ренжітіп, балаша жылап жатқан 
кейіпкерлер езуге күлкі үйіреді. 
Театрдың әуесқой әртістерінің 
кәсіпқойлық деңгейде көтеріліп келе 
жатқаны сүйсіндіреді. Қойылым 
батылдық, батырлық, адалдық, сенім, 
махаббат, жылылық, сүйіспеншілік 
сияқты киелі ұғымдарды насихаттау-
ымен періште пейілді көрермендерін 
қуанта білді.  

Өз тілшіміз. 

●Халық театры

Батыл көжектер

Аппарат басшысы                                                                                        Б. Абибеков

Бекітемін 
Сарқан ауданының әкімі М. Разбеков        

«06» ақпан  2020 ж
Округ әкімдерінің 2020 жылғы есептік кездесулерінде тұрғындар тарапынан 

айтылған ұсыныстарды жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Аппарат басшысы                                                                                        Б. Абибеков
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Мүгедектерді қоспағанда, дене шынықтыру-сауықтыру қызметтерін тегін 
немесе жеңілдікті шарттармен пайдаланатын азаматтар санаттарының тізбесін, 

сондай-ақ жеңілдіктер мөлшерін белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 31 бабын, Қазақстан 
Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі "Дене шынықтыру және спорт туралы" Заңының 48 ба-
бын және Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 14 мамырдағы 
№ 178 "Мүгедектерді қоспағанда, дене шынықтыру-сауықтыру қызметтерін тегін немесе жеңілдікті 
шарттармен пайдаланатын азаматтар санаттарының тізбесін, сондай-ақ жеңілдіктер мөлшерін 
бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11322 болып 
тіркелді) бұйрығын басшылыққа ала отырып, Сарқан ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Мүгедектерді қоспағанда, дене шынықтыру-сауықтыру қызметтерін тегін немесе жеңілдікті 
шарттармен пайдаланатын азаматтар санаттарының тізбесі, сондай-ақ жеңілдіктер мөлшері 
қосымшаға сәйкес белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Сарқан ауданы әкімінің орынбасары Ғ. Қ. Маманбаевқа 
жүктелсін.

3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланғаннан кейін қолданысқа енгізіледі.
                Аудан әкімі                                                  М. Разбеков

Аудан әкімдігінің қаулысы
Об установлении перечня категорий граждан, пользующихся 

физкультурно-оздоровительными услугами бесплатно или на льготных 
условиях, за исключением инвалидов, а также размеров льгот

Руководствуясь статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О мест-
ном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 48 Закона 
Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте» и приказом Мини-
стерства культуры и спорта Республики Казахстан от 14 мая 2015 года № 178 «Об утверждении 
Перечня категорий граждан, пользующихся физкультурно-оздоровительными услугами бесплат-
но или на льготных условиях, за исключением инвалидов, а также размеров льгот» (зарегистри-
рован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11322), акимат 
Сарканского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласно приложению Перечень категорий граждан, пользующихся 
физкультурно-оздоровительными услугами бесплатно или на льготных условиях, за исключени-
ем инвалидов, а также размеров льгот.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя акима Сар-
канского района Маманбаева Г. К.

3. Настоящее постановление вводится в действие после его первого официального
     Аким района     М. Разбеков

Постановление районного акимата

Сарқан ауданы әкімдігінің 2020 ж. «___» _________   № _____ қаулысына қосымша

Мүгедектерді қоспағанда, дене шынықтыру-сауықтыру қызметтерін тегін 
немесе жеңілдікті шарттармен пайдаланатын азаматтар санаттарының тізбесін, 

сондай-ақ жеңілдіктер мөлшері

Приложение к Постановлению акимата Сарканского района от «___» _______2020 года №___

Перечень категорий граждан, пользующихся физкультурно- оздоровительными 
услугами бесплатно или на льготных условиях, за исключением инвалидов, 

а также размеров льгот

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі aleumet.egov.kz 
әлеуметтік қызметтер порталының 
жұмыс тәртібін реттейтін үш бұйрықты 
қабылдады. Егер бұрын техникалық оңалту 
құралдарын (бұдан әрі – ТОҚ) сатып алу 
мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға 
сәйкес жүргізілсе, енді мүгедектер жеке 
қажеттіліктерін ескере отырып, оңалту 
құралдары мен қызметтерін өздері таңдай 
алады. Олар сонымен қатар жеткізушілерді 
рейтингі, шолулар, ұсынылған тауарлардың 
бағасы мен сапасына қарай таңдай алады.

Бұл қызмет ерекше қажеттіліктері бар 
300 мыңнан астам адамға қызмет көрсете 
алады деп жоспарланған.

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау вице-министрі Ерлан Әукенов атап 
өткендей, бірінші бұйрық жеткізушілерге пор-
талда тіркеліп, тауарлар мен қызметтерді 
орналастыруға мүмкіндік береді. Енді 
мүгедектер портал арқылы арнайы 
әлеуметтік қызметтерді, сондай-ақ жеке 
іріктеуді қажет етпейтін техникалық оңалту 
құралдарының 55 түрінен 24 түрін таңдай 
алады. Қалған 31 түрі порталға 2021 
жылдың қаңтарынан бастап енгізіледі, ал 
2020 жылдың 1 шілдесінен бастап - жеке 
көмекшінің, ымдау тілі маманының және 
санаторийлік қызметтері ұсынылады.

Екінші құжат жеткізушіге мүгедектер 
портал арқылы сатып алған тауарлар 

Улучшилась ранняя 
диагностика онкологических 

заболеваний
4 февраля отмечается 

Всемирный день борьбы с ра-
ком. Как сообщает Казахский 
научно-исследовательский ин-
ститут онкологии и радиологии, 
на диспансерном онкоучете сейчас состоят бо-
лее 180 тысяч человек.

По данным электронного регистра онколо-
гических больных, показатель смертности от 
злокачественных образований составил 76,0 
на 100 тыс. населения (14 060 случаев), а по-
казатель заболеваемости – 196,4 на 100 тыс. 
населения (36 345 случаев).

Однако при выявлении на ранней стадии 
многие онкологические заболевания поддают-
ся лечению. И сегодня радует, что улучшилась 
ранняя диагностика онкологических заболева-
ний. Фонд социального медицинского страхо-
вания призывает граждан проходить скрининги 
и профосмотры, которые в рамках ОСМС раз 
в год проводятся для каждого застрахованного 
бесплатно. 

Сейчас в стране есть три вида бесплатных 
онкоскринингов: на рак молочной железы (жен-
щинам – с 40 до 70 лет), на колоректальный 
рак (для мужчин и женщин – с 50 до 70 лет), на 
рак шейки матки (для женщин – с 30 до 70 лет). 
Скрининг проводится бесплатно в поликлинике 
по месту жительства или прикрепления. 

Самыми распространенными видами рака 
в Казахстане являются: рак молочной железы, 
рак легкого, колоректальный рак, рак шейки 
матки и рак желудка.

Филиал по Алматинской области 
 НАО «Фонд социального 

медицинского страхования». 

мен қызметтердің құнын өтеу тәртібін 
реттейді. Бұл пайдаланушыға жеткізушіге 
айырмашылықты төлей отырып, мемлекет 
кепілдік берген сомадан қымбат тауарларды 
сатып алуға мүмкіндік береді.

Үшінші бұйрық ТОҚ және әлеуметтік 
қызметтердің құнын өтеу ретінде 
ұсынылатын мемлекеттік кепілдендірілген 
соманы есептеуді реттейді.

Әлеуметтік қызметтер порталы 
әлеуметтік қызметтер жүйесін жаңғырту және 
қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін 
арттыру мақсатында іске қосылғанын 
атап өткен жөн. Бүгінгі күні әлеуетті 
пайдаланушылардың 90% -ы ЭЦҚ кілттерін 
алды.

Қызмет «Мүгедектердің орталық 
дерекқоры», «Мобильді азаматтар базасы», 
«Әлеуметтік тіркелім», «Бірыңғай деректер 
қоймасы», «Еңбек келісімшарттарының 
бірыңғай жүйесі», «Жылжымалы мүлік 
тізілімі» және т.б. ақпараттық жүйелермен 
интеграцияланған.

Мына жерден тапсырыстар туралы 
толығырақ оқи аласыз:

h t t p : / / a d i l e t . z a n . k z / r u s / d o c s /
V2000019912

h t t p : / / a d i l e t . z a n . k z / r u s / d o c s /
V2000019902

h t t p : / / a d i l e t . z a n . k z / r u s / d o c s /
V2000019900

Алматы облысының жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы.

Сельхозтоваро-
производителям!

ГУ «Сарканский районный отдел сельского хозяй-
ства» в связи с наступившим новым посевным годом 
просит Вас правильно распределить предпосевные ра-
боты:

1.При получения земельного участка из государ-
ственного земельного фонда во временное пользование 
соблюдать все требования утвержденых Правил рацио-
нального использования земель сельскохозяйственного 
назначения от 17 января 2020 года № 7. 

 Рациональное использование земель сельскохозяй-
ственного назначения поддержание и повышение пло-
дородия земель, формирование книги истории полей/
пастбища, поддержание и повышение определенного 
уровня урожайности основных сельскохозяйственных 
культур (сахарная свекла, масличные и зерновые культу-
ры), соблюдение севооборота, недопущение зарастания 
земель сорной и древесно-кустарниковой растительно-
стью, а также захламления бытовыми и производствен-
ными отходами, недопущение сжигания пожнивных 
остатков и побочных продуктов сельскохозяйственных 
культур на обрабатываемых участках земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

2.При производстве семян соблюдать все утверж-
денные требования Законам «О семеноводстве» Респу-
блики Казахстан от 08 февраля 2003 года        № 385 
статьи 14 пункта 2 п.п 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, такие 
как соблюдение утвержденных уполномоченным орга-
ном технологических требований, схемы производства, 
правил хранения и реализации семян, обеспечивать их 
количественную и качественную сохранность, прово-
дить апробацию посевов, проводить экспертизу качеств 
посевных семян предназначенных для реализации.  

Г. БАТЫРБЕКОВА,
главный специалист инспектор-семеновод 
ГУ «Сарканский районный отдел сельского 

хозяйства».  

Армияда жемқорлыққа орын жоқ
2020 жылғы 29 қаңтар күні Сарқан ауданының қорғаныс істері жөніндегі 

бөлімінде Талдықорған гарнизонының әскери полиция бөлімінің қызметкерлері 
әділет капитаны Н.Зейтиновтың, кіші сержант Е.Ниетбековтың қатысуымен 
қорғаныс істері бөлімінде қылмыстар, құқық бұзушылықтар, әкімшілік құқық 
бұзушылықтар деректерін болдырмауға және алдын алу тақырыбында дөңгелек 
үстел ұйымдастырылып өткізілді. Онда алдымен сөз алған подполковник 
Талғат Амантайұлы Альсеитов бүгінгі дәріс қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына «Мүлдем 
төзбеушілік» қағидасын қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылып отырғанын 
атап өтті.

Әскери полиция бөлімінің қызметкері, әділет капитаны Н.Зейтинов жеке 
құрамға Қылмыстық және Әкімшілік кодекстері, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» Заңы мен ондағы заң тармақтары жайында кеңірек әңгімелеп 
берді. Отырыстың қорытындысы бойынша нақты шешімдер қабылданды. Оның 
ішінде әскери қызметшілер мен азаматтық персонал арасында тұрақты сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық көріністерін 
дер кезінде анықтау және оның жолын кесу жайттары қаралды.

Т. АЛЬСЕИТОВ,
 Сарқан ауданының ҚІЖБ бастығы, подполковник.  

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі   
Әлеуметтік қызметтер порталының жұмысын реттеді
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енің Абайым

Пенде атаулыдан көңілі қалған қайран 
Абай «Ғақлиясының» 38-ші сөзінде тек Тәңірі 
хақында ғана ой толғап, « – Алланың өзі де – 
рас, сөзі де рас» деп, ХІХ ғасырдың соңы, ХХ 
ғасырдың басында Аллаға жеткен еді. Бүгін 
Алаш Алланың алдына келіп тұр – кеудесіне 
Ата Заңын ұстап! ХІІ ғасырда Оған: «– 
Құлдарыңды Құдайына қараған, Сұбхан Ием, 
сақта, пәле-жаладан!» – деп, Қожа Ахмет Яс-
сауи барған. « – Айтар болсаң – Алланы айт! 
– деп, ХVІІІ ғасырда Бұқар жырау – Көмекей 
Әулие барған-ды. ХХ ғасырда: «Жүрегім, мен 
зарлымын жаралыға, Сұм өмір абақты ғой 
саналыға. Қызыл тіл – қолым емес – кісендеулі, 
Сондықтан жаным күйіп, жанады да. Қу өмір 
қызығы жоқ қажытқан соң, Толғанып қарауым 
сол баяғыға… Ертегі уатпай ма баланы да, Сөз 
сиқыр ғой, жазбай ма жараны да? Ақын да бір 
бала ғой Айға ұмтылған, Еркімен өзі-ақ отқа ба-
рады да; Жай тақтақ жабайыдан жол қалғанда, 
Қанды өрт боп ақын жолы қалады да; Ойлай-
ды, күңіренеді, толғайды ақын, Күрсініп көзіне 
жас алады да, Ақында адамзаттан дос болмай-
ды, Жалғыз-ақ сырын сөйлер қаламына!»-деп, 
Тәңірінің алдына Мағжан барған. ХХ ғасырдың 
соңын ала Оған: «Я, Аллам! Жаратушы Жалғыз 
Ием, Медет бер, жапандағы жалғыз үй ем; Хал 
сұрар, жай түсінер бір пенде жоқ, Жүрек – жүн, 
ойым – опат, жанды – жүйем, Я, Аллам! Жара-
тушы Жалғыз Ием!» – деп, Мұқағали келді!

Бүгін, міне, Алланың алдында Алаш 
жұрты тұр – кеудесіне Ата Заңы мен Абай-
ын ұстап! Тарихтың сойқан-сүрен дауылда-
рында мың өліп, мың тірілген Қазақ елі небір 
«Ақтабан шұбырынды – Алқакөл сұламадан 
– отаршылдық ойраны мен аштық, азап, рево-
люция, репрессиялардан аман өтіп, Атырау-
дан – Арқа – Алатау – Алтайға дейінгі ұлан-
ғайыр аймақты көзінің қарашығындай сақтап 
қалғанын айтып тұр. 

Мемлекетінде меншіктеп әскер ұстамаған 
ел – бұл. Әлемде ешбір елді баса-көктеп ба-
сып алмаған жұрт! Полиция, түрме дегенді 
ХІХ ғасырда көріп, аң-таң қалған халық бұл: 
«Еңкейгенге еңкей, ол – біреудің құлы емес, 
Шалқайғанға шалқай, ол – Құдайдың ұлы 
емес!» – деген асқақ жұрт осы еді. Алла, 
сонсоң, осы күнге дейін аялап тұр оны!

Алаш Ата Абайы мен Ата Заңын кеудесіне 
басып, Алланың алдында тұр. Адамзатта 
маңдайы жарқыраған небір марқасқа ғұлама 
айтпаған сөзді біздің Абай айтқан: «Біз жара-
тушы емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетін 
пендеміз. Сол махаббат пен ғаделетке қарай 
тартпақпыз, сол Алланың хикметін біреуден-
біреу анығырақ сезбекпен артылады». Пенде-
ден пенде ғана емес, мемлекеттен мемлекет 
те бірінен-бірі Алланың хикметін анығырақ 
сезінуімен асып, асқақтайды. «Адамшылықтың 
алды – махаббат, ғаделет, сезім» (Абай). Ата 
Заңында махаббат, ғаделет сезімі айқұлақтана 
көрініп тұрған мемлекеттер өркениет өріне бет 
алып барады. Біз де содан қалмауға тиіспіз. 
Сапарың сәтті болсын, Абайды алдына ұстаған 
Қазақ Елі!

Осыдан он шақты жыл бұрын Ресей тағы 
бiр дүрлiктi. Алты ай қыс ұйқыда жатқан орыс 
аюы орнынан қорбаңдап тұрған. Соңғы пре-
зидент сайлауына көңiлi толмаған орыс 
оппозициясы Мәскеудегi қарсылық акция-
сына қарай ағылды. Оппозиционер-блогер 
Алексей Навальный ереуiлшiлердi «Чистые 
пруды» булварындағы «түсiнiксiз қазақ» – Абай 
ескерткiшi басына жиналуға шақырды. Сол-ақ 
екен, саяси шеруден хабардар болып, интер-
нетке көз телмiртiп отырғандардың бiреуiнiң: 
«Еһ, Алеша, Абайдың кiм екенiн бiлмегенiң 
атыңа ұят емес пе?! Нағыз от ауызды оп-
позиционер Абай емес пе?!» – дегенi күллi 
жер жаһанға жарық жылдамдығындай тарап 
кеттi. Содан бастап, Батыстағы «окупайуолл-
стрит» қозғалысына пара-пар «окупайабай» 
шеруi басталды да жөнелдi. Ресейдiң «Аль-
пина нон фикшн» баспасы сол кезде Абай 
шығармаларын 330 данамен шығарды. «Өте 
ме, өтпей ме?» – деген күдiгi болған. Баспа 
директоры Павел Подкосов оның бiрiншi күнi-
ақ сатылып кеткенiн таңдана айтады. Сонан 
соң iле-шала 3 мың тиражбен қайта шығарған. 
Ол да лезде жоқ болады! Күндердiң күнi ол 30 
мың, 30 миллионға жетуi мүмкiн…

 «Малға достың мұңы жоқ, малдан басқа, 
Аларында шара жоқ, алдамасқа. Табысына та-
бынып, қалтаң қағып, Тойғанынан қалғанын бер-
се Алашқа. – Мал жияды мақтанын бiлдiрмекке, 
Көзге шұқып, малменен күйдiрмекке. Өзi 
шошқа, өзгенi ит деп ойлар, Сорпа-сумен, 
сүйекпен сүйдiрмекке. Ақылды деп, арлы деп, 
ақпейiл деп, Мақтамайды ешкiмдi бұл күнде 
көп. Осы күнде мал қайда, – боқ iшiнде, Ал-
тын алсаң, бередi боғынан жеп. Осыны оқып, 
ойлай бер, болсаң зерек. Еңбектi сат, ар сатып 

Абай – Алаштың Рентгені! Бәріміз де кеудемізді ашып соның алдында тұрмыз: кеудемізде қандай өрт? 
Көкірегімізде нендей дерт?!. Соның бәрі Абайдан айнаға түскендей көрініп тұр!

Мұхаммед ғ.с.с: «Менен кейін бұ дүниеге пайғамбарлар келмейді. Ақындар келеді!» – деген. Бұл енді адамзат 
қоғамдастығындағы пайғамбарлық миссияны ақындар атқарады деген сөз-ді. Пушкиннің «Пайғамбар» атты 
өлеңінде Тәңірі ел-жұртына бір ауыз лебіз айтсам деп, қолына қалам ұстаған адамның көкірегіндегі өлі етті суы-
рып алып, оның орнына берісі – ұлтының, әрісі – адамзаттың асау рухы атойлаған асау жүректі ат ойнатып 
қоятыны хақында айтылған. Өлең емес –«Інжілдің» хикаясы бұл: Құдайдың осындай рухани операциясынан аман 
қалған адамның құлағына тірі жанға естілмейтін сиқыр дыбыстар шалынып, көзіне өзінен басқа жұмыр басты пен-
деге көрінбейтін құбылыстар көрінеді. Оның атын Поэзия дейді. Пушкиннің өзін пайғамбардай сезінетінінің түбі 
сол тәңірлік тезден төркіндейді. Қолына қалам ұстағанның бәрі жер бауырламай, өздерін Пушкинше ұстағанда, 
Алла адам баласынан дәл бүгінгідей теріс айналып кетпес еді…Пушкиннің «Пайғамбарының» тебіренісіне кенеліп, 
тереңіне бойлай алмаған пенденің қолына қалам ұстауға хақысы жоқ! Әуезов-Мағауиндер сол тұңғиықтың тереңіне 
жеткен соң телегей теңіздей тебіреніп, жазушының пайғамбарлық миссиясын атқарып кетті…

неге керек? Үш-ақ нәрсе – адамның қасиетi: 
Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» 
(Абай). Бiздегi нарықтық экономиканың бүгiнгi 
сықпыты – осы! Адамзаттың сан ғасырлық 
шежiресiнде әбден сыннан өтiп, мойындалған, 
күнделiктi әдет-ғұрып, тұрмыс-салтқа айналуға 
тиiстi адамдық-гуманистiк мұраттар аяқ асты-
на тапталған! «Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, 
жылы жүрек» жөнiнде әңгiме қозғаудың өзi 
– күлкiлi… Аспанмен таласқан, алтынмен ап-
талып, күмiспен күптелген сарайларда халық 
қазынасына суық қолын салған ұры-қарылар 
тұрады! Аш-құрсақ халық — қараша үйлерде… 
Билiк – бiр жақта, халық – бiр жақта. Жұрт 
«бiрi қан, бiрi май боп екi ұрты, жақсы менен 
жаманды айырудан қалғаны» қашан?! «Аузы-
мен орақ орған өңкей қырт, өз сөзiнен басқа 
сөздi ұқпайды!»; «бас-басына би болған өңкей 
қиқым елдiң сыйқын бұзып» бiттi!

Мынау Абай заманындағы атқамiнердiң 
типтiк бейнесi: «Уағалайкүмүссәләм, Болыс, 

мал-жан аман ба? Мынадайға кез болдың, 
Аума-төкпе заманда. Ел билеген адам жоқ, 
Ата менен бабаңда. Болыстықтан пайда қып, 
Шығыныңды алсаң жаман ба? Қалжыңдаймын 
әншейiн, Оған келе де бермес шамаң да. 
Орныңнан тұра шабасың, Атшабар келсе 
қышқырып. Ояз келсе қайтер ең, Айдаһардай 
ысқырып? Отырасың үйiңде, Өз-өзiңнен күш 
кiрiп. Босқа-ақ түсiп қаларсың, Бiреу кетсе 
үшкiрiп!..» (Абай). Бұлардың бүгiнгi бiздiң iрiлi-
ұсақты шенеуiктерден айырмасы қандай?

Абай «измдердiң» бәрiнiң төбесiнен асқақ 
қарап, Аллаға қарай бет алып келе жатқан 
тұлға! Ол өзi ғұмыр кешкен феодализмге де, 
әлеуметтiк әдiлеттiлiк деп ұрандатқан социа-
лизмге, тiптi, бiздiң бүгiнгi жабайы капитализм-
ге де жақпай отыр! Абай жолы—адамзатты 
Аллаға жетектейтiн сүрлеудiң басы екенiн ба-
жайлатады. 30-жылдары совет өкiметiнiң одан 
зәресi ұшып, қорыққаны да содан!

Абайдың «Көңiлiм қалды достан да, 
дұшпаннан да, Алдамаған кiм қалды тiрi жан-
да» дегенiн белгiлi бiр тарихи тұлғалар, тап-
тар мен топтарға, саяси ағымдарға қарата 
да айтуға болады. Ресей «Еуропаны кезiп 
жүрген коммунизм елесiне» өзi ессiз сенiп қана 
қоймай, өзiмен қоса бiз секiлдi боданындағы 
«бұратана» елдердi де қоса алдап соқты! «Пай-
да үшiн бiреу жолдас бүгiн таңда, Ол тұрмас 
бастан жыға қисайғанда» дейдi тағы сол 
«түсiнiксiз» Абай! Ресей мен бүгiнгi Еуропалық 
одақ, бiрыңғай экономикалық кеңiстiктегi 
елдердiң болмыс-бiтiмi, мiне, Абайдың осы 
сөзiнен айқұлақтана көрiнiп тұр ғой! Советтiк-
тоталитарлық қоғамды аластап, оның орнына 
қандай қоғам құрдық? «Ендiгi жұрттың сөзi — 
ұрлық-қарлық» (Абай) болып тұр! Қоғамның 
түр-келбетi өзгергендей болғанмен, мазмұны 
– бәз-баяғы қалпында. Генсек – Президент 
болды! Қызыл армия – аққа айналды! Обком 
хатшылары – генерал-губернатор! Милиция – 
полиция! Ұры-қарылар – миллионер-олигарх! 
Баяғы жалаң ұран, ұлыдержавалық шовинизм 
бізге қасқая қарап тұр! 

Абай «Махаббатпен жаратқан адам-
затты, Сен де сүй ол Алланы жаннан тәттi, 
Адамзаттың бәрiн сүй бауырым деп, Және 
һақ жолы осы деп әдiлеттi!» – деген. Та-
рих зұлымдық пен сұмдықтан, қантөгiстен 
құрылған қоғам – адам баласының көсегесiн 
көгертпейтiнiн әбден дәлелдедi. Абайдың да 
айтпағы осы едi ғой! Бiр кезде Абай сынаған, 
қазақ қоғамында бұрын-соңды болмаған, орыс 
отаршылдығымен қоса келген жемқорлық, ел-
жұртының үстiнен бишiк үйiретiн билiкқұмарлық, 
мансапқұмарлық секiлдi бюрократиялық ке-
селдер мен «көзiнен басқа ойы жоқ, адамның 
надан әуресiнiң» (Абай) Алаш жұртындағы 
жиiркенiштi көрiнiстерi бүгiнгi орыс қоғамын да 
тығырыққа тiреп отыр!

Совет өкiметi құлағалы өркениеттi жұрт 
секiлдi бiрде-бiр демократиялық сайлау өткiзiп 
көрмеген, обком хатшыларынан қолдан жар-
ты патша жасап шығаратын Ресей («Вот вам 
Русь – производство царей из обкомовских 

секретарей!» – Евг. Евтушенко), Абайдың 
«Биiк мансап – биiк жартас, ерiнбей еңбектеп 
жылан да шығады, екпiндеп ұшып қыран да 
шығады» дегенiн оқып, пiрдiң қолын ұстағандай 
болды! Халық қазынасын тиын-тебенге 
жекешелендiрiп алып, бай-бағлан атанған Бе-
резовский, Әлиев, Храпунов, Әбіләзев секiлдi 
қашқан-пысқандардың кешегi Собакеевич, 
Хлестаков, Оразбай, Күлiмбайлардан қай жерi 
артық?! Орыс демократтары Абайға қайта-
қайта оралып, көзiнiң жасын көл қылмағанда 
қайтедi?!

Абай 45-шi қара сөзiнде: «Бiз жаратушы 
емес, жаратқан көлеңкесiне қарай бiлетұғын 
пендемiз. Сол махаббат пен ғаделетке қарай 
тартпақпыз, сол Алланың хикметiн бiреуден 
бiреу анығырақ сезбекпен артылады» – дейдi. 
Бұл – жұмыр басты пенделерге ғана емес, 
тұтас мемлекеттерге де қатысты сөз! Атом бом-
басы, империялық кеудемсоқтық, шовинистiк 
өркөкiректiкпен елдiң алдына түсудiң күнi өтiп 
барады! Мәселе – осында! Абайдың басына 
келген орыстардың осыны түсiнуге өресi жет-
се, жер шарының саяси картасы бiр-ақ күнде 
өзгерiп шыға келер едi!

Орыстар Абайдың Алашқа ғана емес, 
адамзатқа айтқан сөзiн оқығанда көктен Ғайса 
түсiп, жерден Мәдi шыққандай болды! Қалың 
орыс «түсiнiксiз қазаққа» Мұхтар Әуезовтiң 
«Абай жолы» романы жарық көргеннен соң, 70 
жылдан кейiн қайтадан жалт қарады. Бiрақ… 
Орыс империясына «түсiнiксiз» болған жалғыз 
қазақ – Абай ғана ма?! Орыс отаршылдығына 
жанталаса қарсы шығып, өз елiндегi сатқындар 
мен түбi бiр түркi – қырғыз бай-манаптарының 
қолынан қаза тапқан қазақтың соңғы ханы – 
Кеңесары Қасымов, Исатай – Махамбет, Қыпшақ 
Кейкi, Оспан баһадүр, жыртқыштың бодауынан 
сытылып шығып, өз алдына қазақтың ұлттық 
мемлекетiн құрмақ болған Әлихан Бөкейхан, 
Ахмет Байтұрсын, Мiржақып Дулат, Жанша, 
Халел Досмұханбетовтер, Мағжан Жұмабай, 
осы өзіміздің Әлiмхан Ермеков, Мұхаметжан 
Тынышбайұлы, Жақып Ақбайұлы, Мұстафа 
Шоқай, Халел Ғаппасұлы және т.с.с. Алашорда 
қайраткерлерi, герман-орыс соғысында жауды 
Мәскеу түбiнде тоқтатқан полковник Бауыржан 
Момышұлы, Рейхстагтың төбесiне жеңiс туын 
бiрiншi болып қадап, атаусыз қалған Рахым-
жан Қошқарбаев, төсекте басы, төскейде малы 
қосылған түрiк-славян жұртының тiлiн зерттеп, 
орыс эпосы «Игорь жасағы туралы жырдың» 
төркiнiн түркiден шығарып, басы дауда қалған 
Олжас Сүлейменов… Құдайы көршiмiздiң 
«түсiнбей» қалған «түсiнiксiз» қазақтарын са-
нап шығуға осы заманғы электронды есептегiш 
құралдардың шама-шарқы жетер ме екен, жет-
пес пе екен? Осыдан біраз уақыт бұрын «Ар-
гументы и факты» апталығы академик Сергей 
Капицаның «Россию превращают в страну 
дураков» (№37, ) атты дабылды мақаласын 
жариялады. Бүкілресейлік қоғамдық пікірді 
зерттеу орталығының (ВЦИОМ) мәліметтеріне 

жатыр. Ертеде кітап болмаса да, халықтың 
ауыз әдебиеті кемеліне келіп еді. Мәселен, 
қазақтың халықтық эпосын алыңыз. Жас 
ұрпақ аталарының тізесінде отырып, миф пен 
аңыздардың көркемдікке суғарылған небір сұлу 
да ұлы нұсқаларын тыңдап, Хома Сапиенске 
(саналы адамға) айналған. Сонсоң, дүниеге 
Жазу келді де, ол ойлы Оқырманды туғызды.

Академик С.Капица жоғарғы оқу орында-
рына абитуриент қабылдаудың соны нұсқасын 
ұсынады. «Ешқандай емтиханның керегі жоқ! – 
дейді ашулы академик – әрбір абитуриент өзінің 
қандай мамандықты не үшін таңдайтынын 
айтып, төрт-бес парақ сауатты шығарма жа-
зып шықса, сол – жетеді». Өзінің ойын сауат-
ты жазып шыққан адамның интеллектуалдық 
байлығы мен мәдениеті, ақыл-ой деңгейі сол 
шығармадан-ақ айнаға түскендей ап-анық 
көрініп тұрады. Біздің әкімдерге Абай – Алаш 
туралы шығарма жаздырыңызшы, – не болар 
екен?!. Бүгінгі таңда бүкіл әлем тығырыққа 
тіреліп тұр! Неге дейсіз ғой? Кітап оқымайды! 
Көзі – теледидарда… Лев Толстойдың «Соғыс 
және бейбітшілік» дәуірнамасын түпнұсқадан 
оқу мен теледидардан көре салудың арасы 
– жер мен көктей! Мәдениет министрлерінің 
еңсесі үкіметтегі барлық министрден биік 
болуға тиіс! Мәдениетті коммерцияға басыбай-
лы құл қылудың соңы сорға айналып барады! 
Мемлекеттік, ұлттық идеяға көз жұмып сенетін, 
өз Отаны, өз елі мен жұртын елжіреп сүйетін 
армия мен ақша үшін өз елін де, өзгені де 
өлтіре беретін жалдамалы әскердің арасы да 
– жер мен көктей! Бұл екеуі – бір-біріне мүлде 
кереғар, екі бөлек армия…

Өнердің өзгеше шедеврлері ақшамен жа-
салмайды – жүректен туады! «Әуелі – эконо-
мика, сонсоң – саясат» деген ұстаным қазақ 
қоғамының түбіне жеткелі тұр! «Мемлекет-деп 
жазады академик – өзінің күш-қуатын ақшамен 
немесе әскери күшпен еселей алмайды. 
Мемлекеттің мерейін Мәдениет қана тасыта-
ды! Мәдениет және оның даму деңгейі – ұлттық 
қауіпсіздіктің басты өлшемі – осы!» – дейді 
орыс оқымыстысы.

Орыстар – ой үстінде. Ал біз қашан ойла-
намыз осы?!

…Бір ауылда көктен бір тамшы тамбай, 
құрғақшылық жұт болып ел Алладан медет 
сұрап, тасаттық беруге жиналады. Сөйтсе, 
бір бала үйден қолшатырын ала шығып бара 
жатыр екен. Үлкендер таңырқап: «Мына 
ыстықта қолшатырды қайтесің?! – демей ме, 
сонда бала: «Біз тасаттық беру үшін бара 
жатқан жоқпыз ба?» – депті… Періштенің 
көкірегі қандай саф таза! Көңілі ананың ақ 
сүтіндей қандай аппақ еді! Шіркін, біз де 
еліміздің Тәуелсіздігі мен ертеңіне, ұлттық һәм 
адамзаттық құндылықтарымызға, Алла мен 
Абайға осы сәбидей риясыз сенсек, бәсекелес 
30 елді баяғыда-ақ шаңымызға көміп кетер ме 
едік, қайтер едік?! Сенім жоқ қой– бізде! Ішіміз 
толы – күдік пен қулық ой…

 

М

қарағанда, ресейліктердің 35 пайызы кітап 
бетін ашпайтын көрінеді. «Егер осы бетімен 
кете берсе, – деп дабыл қағады орыс 
оқымыстысы – бұл елдің болашағы күңгірт».

Бұл жалғыз Ресейдің басындағы жағдай 
емес, бұрынғы одақтас елдердің бәріне ортақ 
қасірет. «Жұмыс көп. Кітап оқуға уақыт та жоқ» 
деген сылтау елдің көсегесін көгертпейді. 
Қайта оны тығырыққа тірейді. Кешегі аға 
ұрпақтың бейнеті бүгінгі біздікінен аз болып па 
еді? Еңбек өнімділігі бұдан бұрынғы уақытта 
бүгінгіден әлдеқайда мол болған. Қазір 
қайратты тау қопарардай небір еңгезердей ер 
жігіттер күзетші болып күн көріп жүр – еңбек 
еткісі келмейтін кержалқау! Кердең сері… 
Адам мен маймылдың ағзасы бір-біріне өте 
ұқсас. Бірақ, маймыл түк оқымайды. Адам 
кітап оқудың арқасында өркениеттің биігіне 
көтерілді! Міне, мәселе – қайда?! ХХІ ғасыр 
– жөңкілген ақпараттар ғасыры. Атамзаман-
нан бүгінге дейінгі мол қазына кітапханаларда 
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Еріктілер жылы аясында
Жуырда "Жоңғар Алатауы" МҰТП - мен "Алматы облысының жастар ресурстық орталығы" 

КММ-нің филиалы "Сарқан ауданының жастар ресурстық орталығы" ұйымдастыруымен 
"Еріктілер жылы аясында" аудандық мәдениет үйінде Сарқан гуманитарлық колледжі және 
Сарқан политехникалық колледж студенттерімен кездесу өтті. Кездесу барысында "Жоңғар 
Алатауы" МҰТП мамандары студенттерді қоршаған ортаны ластамауға, жалпы табиғатты 
қорғау туралы үгіт, насихат жұмыстарын жүргізді. Парктің 13  туристік маршруттарымен та-
ныстырып, көркем де, әсем табиғатымен таныс болды. Алдағы уақытта еріктілер қатарына 
қосыламын деген студенттермен жұмыс атқаруға дайынбыз.

А.ШАТЫРБАЕВА,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП экологиялық ағарту маманы.

Биыл Қазақстан Республикасының төл заңы –Конституциямызға 25 жыл то-
лып отыр.  Ғасырлар тоғысында асқақтай көтерілген Тәуелсіздік туы ел өміріне 
елеулі өзгерістер енгізді. Сан жүз жылдар бойы ата-бабамыз армандаған 
егемендікке қол жеткіздік. Ішкі-сыртқы саясатымызды   ұлттық мүдде арна-
сында жүргізіп, демократиялық даму жолына түстік. Зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтік мемлекет құрудың берік іргетасын қалап, өркениет көшінің бел 

ортасынан орын алғанымызды әлем жұртшылығы мойындауда. Халықаралық 
аренадағы, экономикадағы, әлеуметтік-тұрмыстық саладағы қол жеткен оң 

жетістіктеріміздің барлығы мемлекеттігіміздің сара саясатын айқындап берген Ата Заңымыз- 
Қазақстан Республикасының Конституциясынан бастау алады.

Әр елдің жазылған, жазылмаған  өз конституциялары бар. Қазақ елінде аталмыш идеялар 
Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз Тәукенің Жеті Жарғысында  нақты көрініс 
тапқан. 1995 жылы 30 тамызда бүкілхалықтық референдумда қазіргі қолданыстағы Ата Заңымыз 
қабылданды.Көп ұлтты мемлекетімізде ұлттар мен ұлыстардың татулық, бірлігіне қомақты 
үлес қосты. Тәуелсіз елімізді өркениетті әлемге танытып, дамыған елдер қатарында терезесін 
тең ететін күш-білім және білімді ұрпақ тәрбиелеуге үлкен мән берілді. Ол үшін оқу керек, оқу 
үшін- кітаптің маңызы зор. Сондықтан да бабаларымыз «Кітап-білім бұлағы, білім өмір шырағы», 
«Білімді мыңды жығады, білекті бірді жығады» деп, өсиеттерін келешек ұрпаққа айтып кеткен.

Әлемдік өркениеттің алдыңғы сапынан орын алуға бет түзеген ел тарихында жаңа кезең, 
дағдарыстан дамуға бет бұрған, жаңа жетістіктерге толы кезең басталды.Осынау қол жеткен 
жетістіктерді баянды ете отырып оны ары қарай жалғастыру елінің ертеңінен үміті бар, еліне қамқор 
бола білетін әрбір азаматтың абыройлы борышы. Тәуелсіздігіміздің кепілі - Конституциямыздың 
тұғыры биік болғай. Конституция-тек заңдар жинағы емес, күллі қазақ елінің төлқұжаты екенін 
ұмытпайық!

Б.АҚЫПБЕКОВА,          
Алмалы ауылының  кітапханашысы. 

Конституция -  тәуелсіздік  кепілі  

Адам өткенін жақсы білмесе, болашаққа 
нық қадам баса алмайды. Тәуелсіз ел ретінде 
өткенімізді зерттеу, бұл күнге қалай келгенімізді, 
кімдердің арқасында жеткенімізді білу біз үшін 
өте маңызды. Бұл Қазақстанның өткенді білуге 
деген үлкен құлшынысын көрсетеді. Тарихқа 
көз жүгіртсек, талай қиындықтар мен тағдырдың 
соққылары қазақ халқының басына таяқ болып 
тигенін көреміз. Тәуке хан – қазақ халқының 
тарихи санасында өзінің кемеңгерлігімен, 
даналығымен, ақылдылығымен, әділдігімен, 
бітімгерлігімен сақталған хандарымыздың бірі. 
Қазақ тарихы туралы тұңғыш көлемді еңбек 
жазған А.И.Левшин оның тарихи тұлғасына мы-
надай сипаттама берген болатын: "Ол бірнеше 
жылдарға созылған қантөгіс соғыстарды 
тоқтатып, өзара қырқысуларды тыныштандыр-
ды, ол өзінің ақылымен және әділеттілігімен 
басқаларды бағындыра білді, ол мықтыларды 
тыныштандырып, әлсіздерді біріктіру арқылы 
күштілерге қарсы тұра алатындай етті, ол 
жалпыға ортақ заң шығарып, сол заңмен өмір 
сүргізді, қазіргі күнде ол заң қазақтардың есінде 
сақталған".Тәуке ханның елі үшін сіңірген ерен 
еңбегі екі қырымен айрықша назар аудара-
ды. Бірі – елдің іргесін аман сақтауда сыртқы 
саясатты білгірлікпен жүргізіп, анталаған көп 
дұшпанға бел аудырмағаны. Екіншісі – елдің 
ішкі жағдайын реттеудегі саяси-құқықтық 

тәртіпті орнатуы. 
Халық зердесінде Тәуке 

заманы Қазақ хандығының ең 
бір өркендеген, «қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған за-
ман», «алтын ғасыр» деп еске 
алынады. А.И.Левшин Тәукені 
көне Спартаның ақылгөй 
заңгері Ликургпен теңеген.

Әз Тәуке билерді құрмет-
теген, жоғары қойған. Нәтиже-
сінде «Жеті жарғы» заңдар 
жинағы шықты. Жауынгершілік 
заманда, қазаққа жоңғарлар 
шабуылдап тиіскенде, Тәуке 
хан батырларға сүйенуге тура 
келді. Сондай батырлардың 
бірі, бірегейі Садырдың 
ұранына айналған тұлға, батыр 
Алдияр баба. Алдияр Елкеұлы 
шамамен (1641-1712) - қазақ-
қалмақ соғысына қатысқан 
аға батыр. Есімі Садыр руының ұранына 
айналған.  Ол өз еліндегі Тәуімбет сияқты ру 
басшыларымен сиыса алмай, қырғыз манабы 
Сарудың қарамағында қызмет атқарған. Жасы 

отыздан асқанда қырғыз қызы 
Ханшайымғa үйленіп, одан 
Қырықсадақ, Қырғызшора деген 
ұлдары дүниеге келеді. Кейін 
Тәуке ханның шақыруымен 
елге оралады. Бірақ Тәукенің 
Жоңғар хандығына қарсы кейбір 
әрекеттеріне наразы болады. 
Тәуке Севан Рабданның өз ор-
дасына келген елшілерін қырып 
тастамақ болады. Бұған Алдияр 
бастаған бірнеше батыр қарулы 
қарсылық көрсетіп, елшілікті 
аман-сау еліне қайтарады. Бұл 
оқиға шамамен 1704-05 жылда-
ры болған. Тәуке жасақтарымен 
болған қақтығыста Алдиярдың 
інісі Майдан бастаған көп адам 
қаза табады. Алдияр 1696, 
1698, 1701, 1710 жылдардағы 
қазақ-қалмақ шайқастарының 
бел ортасында жүріп, Садыр 

руы жасағына аға батыр болған. Батырдың 
Қырықсадақ пен Қырғызшорыдан басқа Қуат, 
Кененбай, Дөненбай (шешелері Таубике), Асан, 
Медет, Кенжебай (шешелері Ежеп), Ақпан, 

Тоқпан (шешелері Жібек) деген 8 ұлы болғаны 
белгілі. Шыршық өзенінің жағасындағы Төлек, 
Қылышты ата дейтін ескі зиратқа жерленген. 
Алдияр туралы жазба деректер Қазақстан мен 
Қырғызстанда сақталған.

Елбасы: «Төл тарихын білетін, бағалайтын 
және мақтан ететін халықтың болашағы зор 
болады деп сенемін. Өткенін мақтан тұтып, 
бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң 
көзқарас таныту – еліміздің табысты болуының 
кепілі дегеніміз осы», – деп түсіндіреді. «Ұлы 
даланың жеті қыры» атауымен халыққа жол 
тартқан бұл мақала тамыры тереңде жатқан 
төл тарихымызды қайта жаңғыртуға баста-
ма болмақ.  Мемлекет басшысы төл тари-
хын білетін, бағалайтын және мақтан ететін 
ұрпақтың болашағы зор болатындығын 
айтады. Жалпыұлттық «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы өткенімізге оң көзқараспен 
қарауға, жас ұрпақты отансүйгіштікке 
тәрбиелеуге үлес қосса, «Ұлы даланың жеті 
қыры» ұлттық сананың оянуына, оның жаңа 
заман талаптарына сай қалыптасуына жол 
ашары сөзсіз. Ұлы далада өмір сүріп отырған 
бүгінгі жастар, яғни оқушылар өткен тарихтағы 
өр тұлғалардың ұрпағы екендігін мақтанышпен 
айтуы тиіс.

Б.АБДЫБАЕВ,
М. Жұмабаев атындағы орта мектептің 

тарих пәнінің мұғалімі.

●Ұлы даланың жеті қыры

Өр тұлғаның ұрпағымыз

Аман –есен жүрсің бе,
Алпыстан асқан інілер.
Ағайын-туыс қадірі,
Ұлғайған сайын білінер.

Келіндер аман жүрсің бе,
Ұрпақтарды жалғаған.
Өсер елдің тірегі,
Сендерсіңдер әр заман.

Бертістің бес баласы,
Ағайын-туыс бауырым,
Өркендей берсін тілегім,
Еңбек пен Тарас ауылың.

Осы жер үшін бабалар,
Ойраны көп өмірдің,
Өткерген талай дауылын.
Жан алысып жан беріп,
Ұмытып ойын-сауығын.

Еске алсаң тарихи жолдарды,
Азабы көп ақтабан,
Шұбырынды жол қалды.
Қазақ қолы ақыры,
Елден қуды жоңғарды

Бұдан кейін Әйтектің екі батыры
Сыр бойынан көшіріп, өз елін,
Осы жерге әкеліп қондырған,
Бізге жеткен аңыз осы
Бабалар айтып сол жылдан.

Сырдан көшіп келіпті,
Әйтектің содан көп елі,
Ержан-Саржан қос батыр,
Мәңгілік мекен етіпті,
Осы күнгі әйтектер жатқан төбені

Солай бала!
Өткенді ұмытпа сен қалайда.
Кейінгі келер ұрпақ білгені жөн,
Кеткенмен – өмір озып, заман жаңа.

Сағынып жүрмін 
Сарқанды

Алмаға толы бақтарын,
Қалың боп жауған ақ қарын.
Ауасын салқын тауының,
Нөсерлеп жауған жауынын.

Әже болған бүгінгі,
Сырластарды сағындым.
Әзіліміз жарасқан,
Құрдастарды сағындым.

Аталап сәлем беретін,
Балаларды сағындым.
Ел ағасы боп қалған,
Самайларын ақ  шалған,
Даналарды сағындым.

Талдықорғанда жатырмын,
Кеңге салып арқамды.
Жағдайым жақсы әйтсе де,
Саялы салқын мекенім,
Сағынып жүрмін Сарқанды.

Жексембек МЫҚТЫБАЕВ.
Талдықорған қаласы.

Елге сәлем
«Халқымыз Ислам дінін қабылдаған соң 

руникалық жазулар біртіндеп ысырылып, араб 
тілімен араб әліпбиі тарала бастады. Х ғасырдан 
ХХ ғасырға дейін, 900 жыл бойы Қазақстан 
аумағында араб әліпбиі қолданылады.1929 
жылғы 7 тамызда КСРО Орталық  Атқару 
Комитеті мен КСРО Халық Комиссарлары 
Кеңесінің Президиумы латындандырылған 
жаңа әліпби- «Біртұтас түркі әліпбиін» енгізу 
туралы қаулы қабылдады. Латын әліпбиінің 
негізінде жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 
1940 жылға дейін қолданылып, кейін ки-
рилл әліпбиіне ауыстырылды. 1940 жылы 13 
қарашада «Қазақ жазуын латындандырылған 
әліпбиінен кирил графикасы негізіндегі жаңа 
әліпбиіне көшу туралы» заң қабылданды. 
Осылайша қазақ тілінің алфавитін өзгерту 
тарихы негізінен нақты саяси себептермен 
айқындалып келді.

Қазақстанда қазақ тілін латын әліпбиіне 
көшіру туралы мәселе кешелі - бүгін ғана 
көтерілген жоқ. Қазақстан өз тәуелсіздігін алып, 
дербес мемлекет болғалы бүгінгі күнге дейін 
өзекті күйінде талқыланып келеді. Бұл туралы 
Елбасымыз Нұрсұлтан  Назарбаев  та жиі ай-
тады. 

Қазіргі қазақ жазуында қолданып 
жүрген әліпбиді латын әріптерімен ауы-
стыру мәселесіне алаңдаушылық тудырып 
отырғандар бар. Бірақ бұл болашаққа батыл 
қадам жасап, елімізді төрткүл  дүниеге таны-
тып келе жатқан Елбасының тағы бір маңызды 
бастамаларының бірегейі және дер кезінде 

Латын әліпбиіне көшу - 
өркениетке бағытталған қадам

қозғалған тіліміздің болашағы үшін жасалған 
ғылыми маңызды шара деп есептейміз. 
Тәуелсіз елдің негізгі белгілерінің бірі ретінде 
жазудың маңызы өте зор. Латын алфавитіне 
көшу, сайып келгенде ана тіліміздің болашағын 
ойлап, қолданыс аясын одан әрі кеңейте 
түсуге мүмкіндік жасап, тіліміздің ішкі табиғи 
әліпбиіміз арқылы жазудың  айтуға жасап келе 
жатқан қиянатын болдырмай, қазақы айты-
лым мен жазылым талаптарын жүйеге түсіру 
деп түсіну керек. Латын әліпбиіне көшу- қазақ 
халқының алға жылжуына, жаңа заман талабы-
на сай өсіп-өркендеуіне, болашақта еліміздің 
жан- жақты дамуына үлкен үлес қосып, жемісі 
мен жеңісін әкелері сөзсіз. Біз латын  әліпбиіне  
көше отырып, өркениетті елдердің қатарына 
қосылып, тіліміздегі дыбыстық жүйелерді нақ 
анықтап, қазақ тілінің жазылуы мен дыбыста-
лу кезінде сөздер қолданыстағы  артық кірме 
сөздерден арыламыз.

Латын әліпбиіне көшу іс-шараларының 
барлығы бірауыздан бұл  еліміздің жалпы да-
муына қажетті қадам екендігін айтуымыз керек. 
Дүние жүзінде бүкіл ақпараттың 70 пайызынан 
астамы латын әліпбиінде  таратылатынын 
ескерсек, Қазақстан үшін латын алфавитіне 
көшудің пайдасы өте көп. Сондай- ақ, бұл 
өзгеріс қазақ тілінің дамуына да өз үлесін 
қосады деуге болады. 

Сондықтан Қазақстанның латын 
алфавитіне көшу еліміздің болашағын қандай 
бағытта дамуын  көрсететін бір белгісі деп  
қарастырсақ та болады.

Жазу - әрбір халықтың рухани,мәдени 
өсуін, даму деңгейін көрсететін әлеуметтік 
мәні зор құбылыс. Ол өткенді, бүгінді және 
келешекті жалғастыратын алтын көпір.                         

Р.БАЛҒЫНБАЕВА,
  М.Маметова атындағы орта мектебінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.
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Аманбөктер негізгі орта 
мектебінде  қаңтар айының 20-24 
аралығында мектепалды даярлық 
пен «Бөбек» шағын орталығында 
«Болашақ - білімді ұрпақта» атты 
апталық өтті.

Тәрбиешілердің өз ойын еркін 
жеткізе білетін, ынталы, сенімді, 
сыни пікір көзқарастары жүйелі  
қалыптасқан, Монтессоридың 
технологиясын еркін меңгерген 
жаңа бастама қашанда үлкен 
қиындықпен келері анық. 
Тәрбиешілер тәжірибе жетілдіру, 
тәжірибе алмасу арқылы, 
өз ұстанымымызды, ұлттық 
құндылықтарымызды негіздеу 
арқылы жаңаша іс әрекеттерді зерт-
теуге тарту жолдарын іздестіріп, 
көшбасшы тәрбиешілердің кәсіби 
шеберлігін оңтайлы пайдалануы-
мен өздері үлкен өзгеріс, жаңалық 

Болашақ – білімді ұрпақта
алуына ықпал ету негізі міндетіміз 
деп санайды. 

Мектеп әкімшілігімен бірлесе от-
ырып «алтын діңгек» айналасында, 
үйренушілер қауымдастығын құрып, 
іс-тәжірибесімен жаңашылдыққа 
ұмтылу барысында «Бөбек» 
шағын орталықтың аға тәрбиешісі 
Д.Е.Жакипбекова «Біздің ше-
бер орта» атты мастер класс 
ұйымдастырып, тәжірибесімен 
бөлісті. «Қыс келді» тақырыпта за-
манауи технологияларды жаңа 
әдіс-тәсілдерді пайдалана оты-
рып, тәрбиеленушілердің  сөйлеу 
дағдыларын қалыптастырып, ана 
тіліне деген қызығушылығын артты-
руына, ой-пікірлерінің қалыптасуына, 
оны айналасындағыларға жеткізе 
алуына көмектесті.

«Ақ қоян» тақырыбында 
А.А.Багдалина тәрбиеленушілердің 

сабаққа деген қызығушылығын 
арттырды, себебі сабақ «Шаттық 
шеңбері», «Мерейлі доға» 
жаттығуларын орындатудан 
басталып, сабақ тақырыбына 
лайықталған топқа бөлу әдістері, 
ойындар, сергіту сәті, кері байла-
ныстар ұйымдастырылды.

Мектепалды тобының тәжіри-
белі ұстазы Ж.М.Төлегенова  «Су 
- өмірдің нәрі» тақырыбында өтті. 
Бір біріне тілек айтып, тақырыпты 
өз беттерімен түсі-ніп, сұрақ қою 
арқылы жауап алып, топпен жұмыс 
жүргізіп, шығармашылық  қабілетін 
дамы-туға бірнеше рет тәжірибе 
жасалынды.

Сабағы физика, математика, 
дүниетану, көркем еңбекпен бай-
ланысты, оқушы ізденіс үстінде 
болды, мұғалім сабағында «Ой 
толғаныс» әдістерін пайдаланды.

    
Ж.ТӨЛЕГЕНОВА,        

«Күншуақ» әдістемелік 
бірлестіктің жетекшісі.

Қазіргі уақытта заман талабына сай ғылым мен техниканың 
жетістіктерін білім беру саласында жүзеге асыру бүгінгі күннің өзекті 
мәселелерінің біріне айналып отыр. Жаңа заманғы білім беру жүйесі 
жаңа міндеттерді жүктейді. Сондықтан қазіргі білім берудің жаңа 
ақпараттық технологияларын игермейінше, сауатты, жан-жақты, 
білімді маман болу мүмкін емес.

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің оқу-тәрбие үрдісін 
жүйелі ұйымдастыруына көмектеседі. Сонымен қатар мұғалімнің 
интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және 
басқа да көптеген адами келбеттерінің қалыптасуына игі әсерін 
тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына 
көмектеседі. Бүгінгі таңда білім ұйымдарындағы пәндерді дер-
бес компьютер көмегімен оқыту нәтижелігін зерттеудегі ғылыми 
мәселелерді шешу ең басты орын алады.

Мектептегі пәндерді оқыту процесінде компьютерді қолданып 
сабақ өткізу мұғалім мен оқушы қарым-қатынасы жүйесін, олардың 
іс-әрекетінің мазмұнын, құрылымын, өзгерте отырып, олардың 
мотивациялық эмоциональдық ортасына, сезімінің өсуіне әсер етеді.

Ғалымдар биологияны — XXI ғасыр ғылымы деп танығандықтан, 
ол жаңа ақпараттық технологияларымен тығыз байланысты. Қазіргі 
кездегі білім беру жүйесінде негізгі мақсат оқушыға жеке тұлға ретінде 
қарап оның дамуына көп көңіл бөлуде. Бұл пәнді оқыту мұғалімге зор 
міндеттерді талап етеді, өйткені ол бүкіл сыныптың қажеттіліктеріне 
жауап беруі тиіс. Міне, осы жағдайда жаңа технологиялардың көмегі 
зор. Оқыту үрдісін компьютерлендіру мақсатында интерактивті 
тақтамен жұмыс жасау тиімді. Қазіргі уақытта Қазақстанның жал-
пы орта білім беретін мектептерінің барлығы дерлік интерактивті 
тақтамен қамтамасыз етілген. Интерактивті әдіс – диалогтік әдіс, 
нәтижесінде сабаққа қатысушылар бір-бірімен байланыса отырып, 
мәселелерді шешеді. Интерактивті тақта мектеп сыныптарында әр 
пән бойынша, соның ішінде биологиядан зертханалық сабақтарды 
өткізген кезде оның құрылғылары (датчиктері) қолданылады. 
Қарапайым тақта және компьютер проекторына қарағанда, 
интерактивтік тақта сабақ мазмұнын кеңінен ашуына мүмкіншілігі 
өте зор. Интерактивтік тақтаны пайдалану кезінде үлкен жетістікке 
қол жеткізу үшін, тек қана сауатты сабақ жоспарлап, керекті матери-
алдарды дайындау керек.

А.БАЙҒАНЫШЕВА,
Екіаша орта мектебінің мұғалімі.

 Биология сабақтарын оқытудың 
әдістерін тиімді пайдалануМен сені сүйем 

өмір
Өмір-өзен ағып жатыр тынбайды,                                                                               
Өмір болмас қасіретсіз, мұң-қайғы.     
Сондықтан да, өз-өзіңе абай бол,                                                                                                                      
Өмір сені сонда ғана шыңдайды,-деп 

ақындарымыз жырлағандай, өмір бізге  
бір-ақ рет берілетін баға жетпес қымбат 
сый.Өмірдің қуанышты және қиын сәттері  
болады.Сол қиын сәттерді жеңе білу ке-
рек. Оқушылар арасында кездесетін 
құқық бұзушылықтың алдын-алу, өмір сы-
рын түсіне білуге, қиындықтарды жеңіп 
шығуға көмек көрсету мақсатында  9-10 
сынып оқушыларымен «Мен сені сүйем 
өмір!» атты психологиялық тренинг 
өтті. Тренингке ауданымыздың әдіскері 
Қалабаева.А.Т., мектебіміздің инспекторы 
Гаухарбек.І.М., тәрбие ісінің меңгерушісі  
Мухамадиева.А.О., әлеуметтік  педагог 
Долданова.М.Қ. қатысып, өмірді бағалай 
білуге, әр ұрпақ біздің болашағымыз 
болғандықтан өз өмірлерінің әр сәтін 
қызықты өткізу, жаман әдет-қылықтарға 
бармау туралы кеңестерін айтты.Тре-
нинг барысында оқушыларға мағыналы, 
жүректеріне өмірдің қымбат әрі бағалы 
екендігін айқындайтындай бейне ба-
яндар көрсетілді. Әр түрлі көңіл-күйді 
көтеруге арналған ойындар жүргізілді.
Тренингті өткізу барысында балалардың 
көзқарасынан өмірге деген құлшыныстары 
жоғары екендігін байқадым. Келешек 
ұрпағымыз саналы да, тәрбиелі болса-
болашағымыз жарқын болады. Сондықтан 
да әрбір бала бақытты болуға лайықты.

Қ.ЕРМЕКҚЫЗЫ,
Ы.Алтынсарин атындағы 

орта мектептің психологы.

Әдістемелік  көмек көрсетуде 
таптырмас әріптестік қолдау

Аудандық білім бөлімінің басшысы П.Имангазиеваның әдістемелік жұмыс 
бағытына сәйкес 2020 жылдың 23-24.01 аралығында облыстық білім беруді 
дамыту оқу-әдістемелік орталығының әдіскерлері аудан мектептерін аралап,  
Алматы облысындағы үштілділікті дамыту бойынша жоспарды жүзеге асыруды 
бақылау мақсатында үш тілде сабақ беретін ұстаздардың сабағына қатысып, 
әдістемелік көмек көрсету аясында жаңартылған білім беру бойынша көптеген 
ұсыныс-кеңестер айтып, сабақты тиімді өткізу бойынша   іс-тәжірибелерімен 
бөлісті. «Темірді қызған кезде соқ»- демекші, мектебіміздің директоры 
Б.Сарсенбаеваның басшылығымен, сонымен қатар, аудандық білім бөлімі 
әдіскері А.Қалабаеваның  ұйымдастыруымен облыстық білім беруді дамы-
ту оқу әдістемелік орталығы әдіскерлері Е.Немеребаев және  Е.Нусипбеков 
«әл-Фараби атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығы және 
Еркін бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне де ат басын 
бұрып, мектеп ұстаздарының сабақ жүргізу әдістемесімен сонымен қатар, 
мектептің әдістемелік жұмысымен  танысу мақсатында әріптестік кездесуге 
келді. Бұл кездесудің үлкен мәні бар ұстаздардың кәсіби шеберлігін шыңдау 
мақсатында, үш тілде сабақ беретін ұстаздарға әдістемелік көмек көрсетуде 
таптырмас әріптестік қолдау болды.

Айталық, бастауыш сынып мұғалімі, жаңартылған білім беру аясындағы 
курсты оқыған, жаңа форматтағы санаты педагог-сарапшы ұстаз Жу-
магалиева Н.Е. 1-сыныпта, математика пәні бойынша «Апта күндері» 
тақырыбында ашық сабақ жүргізіп, озық іс-тәжірибе саналатын «SWOT» 
талдауы бойынша өз сабағына талдау жасай отырып, сабақтың әлсіз және 
де  жақсарту керек тұстарында тұщымды пікір, кері байланысты мықты бере 
алып, кәсіби шеберлігін таныта алды, сонымен қатар,  ұстаз әдіскерлердің 
айтқан ұсыныстары мен кеңестеріне құлақ асып, кейінгі сабақ жоспарлауда 
ескеретінін айтып, алғыс білдірді. Жоғарыда аталған сабақты талдауда мек-
теп директоры мен әдіскері де тысқары қалмады, олар өздерінің тарапынан 
сабақты «SWOT» талдауына салып, кеткен кемшіліктерді айта отырып, Ер-
лан Тұрсынмаметұлының кері байланысымен жұмыс жасап, басты назарда 
ұстайтыны туралы ойларын білдірді. 

Облыстық  білім беруді дамыту оқу әдістемелік орталығы әдіскерлері та-
рапынан мектеп әдіскері Ж.С.Жиенбаеваға осы бағытта жұмысты тоқтатпай,  
әдістемелік тұрғыда одан ары дамыту керек екені туралы ұсыныс айты-
лып, сабақты бақылаудағы басты мәселені жақсы түсініп, жұмысты игере 
алғаны үшін ризашылығын білдірді.   Сондай-ақ үштілділік бағдарламасының 
ағылшын тілінде 9 айлық курсын тамамдаған информатика пәні мұғалімі, 
жаңа форматтағы санаты педагог-модератор ұстаз Имангалиев Е.Е. пилоттық 
бағдарламаны іске асыруда 9-сыныпта «Python list» атты  сабақ беріп, өз 
сабағына талдау жасай отырып, кеткен кемшіліктері бойынша пікірін айтып, 
Ермек Түйебайұлы  тарапынан кері байланыс алып, өзінің іс-тәжірибесіне 
көптеген ұсыныс кеңестерді ескеретінін атап өтті. Сабақты талқылау 
жұмысынан кейін  қонақтар мектеп ішін аралап, «Үздік кабинет» болып са-
налатын ағылшын тілі Мамбетбаева А.Д және Амиренова Р.К, дефектолог-
Тубагулова Э., психолог-Жумадилова Д.Ж. кабинеттеріне шағын экскурсия 
жүргізіп, естелікке фотоға түсіп, ризашылығымен жолға аттанды.

Ж.ЖИЕНБАЕВА,
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі.

Алтын бесігімізге айналды
Қойлық ауылындағы Ма-

кетова Бағдат Болатқызының 
басшылығымен ашылған «Ал-
тын бесік» жекеменшік бөбекжай 
балабақшасы шынымен де алтын 
бесігімізге айналды.

Балабақшада балалардың са-
палы тамақтанулары ескеріліп, ар-
найы бекітілген ас мәзірі бойынша 
балаларға 5 мезгіл тамақ беріледі. 
«Бала күлкіге тоймас» дегендей ба-
лалар күндерін көңілді өткізуге, жа-
нын әнге, сылдыр күлкіге тойдыру 

мақсатында әртүрлі іс-шаралар мен спорттық ойындар да ұйымдастырады. 
Осылардың бірін айта кететін болсақ жаңа жылдық мереке аясында мекеме 
басшысы Бағдат Болатқызы балабақшадағы балапандарымызға тегін тәтті 
сыйлықтарын таратты.

"Алтын бесік" жекеменшік бөбекжай балабақшасы біздің екінші үйімізге 
айналды. Осылайша балаларымыз әр күнін мәнді де сәнді өткізіп келеді. 
Балалардың балабақшадағы күндерін қызықты өткізуге үлес қосқан 
балабақша ұжымына әсіресе екінші анасы саналатын тәрбиешілері Құралай 
апай мен Жанат апайымызға ата-ана ретінде айтар алғысым шексіз.

Ата-анаға көз қуаныш,
Алдына алған еркесі.
Көңіліне көп жұбаныш,
Гүлденіп ой-өлкесі – деп ұлы Абай атамыз жырлағандай адамның бауыр 

еті -  бала үшін қызмет жасап жүрген барша қауымға еңбектеріңіз жемісті, 
отбасыларыңыз аман-есен болсын дегім келеді.

Асель ТЛЕУБАЕВА,
ата-аналар комитетінің төрайымы.

Қыс  мезгілінің  қызықты күндері
Табиғаттың   әрбір  маусы-

мының өзіне тән қызығы мен 
серуені бар. Соның ішінде 
қыс мезгілі де өзіндік кіршіксіз 
әппақ қарымен, қаһарлы 
мінезімен, сықырлаған ая-
зымен ерекше. Балалар 
далада шанамен сырғанап, 
коньки теуіп, аққала жасап 
кейбіреулері мұзға шаңғымен 
сырғанап ойнайды.Әркім бұл 
мезгілді асыға күтетіні рас.
Біз де бұл мезгілдің ерекше 
сәттерін қызықты өткізу үшін «Балбөбек» шағын орталығының балаларымен 
сырғанаққа бардық. Қысты жақсы көрмейтін бала жоқ шығар сірә?! Балалар 
шаналарымен асыға сырғанап асыр салып  ойнады.  Қардан аққала жасап, 
көңілді әндер айтып, айналаны тамашалап, қызыққа толы күн өткіздік. Бала-
лар асыға күткен қыс мезгілі балаларға көтеріңкі көңіл-күй сыйлады.

Ж.ҚОЖАХМЕТОВА,
Көкөзек орта мектебінің «Балбөбек» 

шағын орталығының тәрбиешісі.

Қазақ халқының нағыз азаматын тәрбиелеп өсіру 
негіздерін қалыптастыратын тұңғыш мектеп- ол 
балабақша. Балабақша келер ұрпақты еңбекке, 
өнер-білімге, елінің ар намысын қорғауға және 
ізгі адамгершілік ниеттерге  баулиды.Сондай 
балабақшалардың бірі - Қойлық ауылындағы   
«Айдана» балалар балабақшасы.

Балабақша-келешек, ел басқарар, жер 
суына иелік етер, ел халқын гүлдентер, 
мерейін өсіріп, мәртебесін биіктетер жасампаз 
жандарды шыңдап өмірдің ең басты сатысын 
қалайтын киелі ұя. Балабақша ұжымы келешек 
ұрпақтың тәрбиелі болып өсуіне қызмет етуде.
Балабақшамыз 2010 жылғы 29 қарашадан  бастап 
жұмыс істейді. 

Балабақшамыздың жақсы жетістіктерге жетуі, әрбір 
тәрбиешінің өз еңбегінің нәтижесімен, жаңалығымен 
біліктілігі мен білімдерінің арқасы деп білеміз.Атап 
айтсақ, балабақшада төрт топ жұмыс жасап, онда 100 
бүлдіршін тәрбиеленеді. 3-топ қазақ тобы, 1-топ орыс 
тобы. Балабақшада 28 жұмысшы қызметкер бар, оның 
11-і педагог мамандар, жоғары білімдісі-7, арнаулы орта  
- 4 қызметкер қызмет етеді.  Балабақша топтарында өз 
жұмысын жақсы білетін, екінші санатты мамандар жұмыс 
жасайды. Балабақша ұжымының әрбір қызметкерлерінің 
міндеті- күнделікті тәрбиеленуші бүлдіршіндерге бақыт 
сыйлау.

«Үйренер нәрсең-білім мен мейірімділік»-деп, Жүсіп 
Баласағұн  айтқандай, балабақша ұжымы әрбір күнін 
ізденіспен өткізеді.Балабақшамыз «Мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу  бағдарламасы» бойынша 
оқу-тәрбие жұмыстарын қазақ  тілінде және орыс тілінде  
жүргізеді. Балабақшамыздың көптеген жетістіктері бар.

2016 жылдың қараша айында облыстық “Жүрегімді 

 Балабақша – бақытты балалық ордасы
балаларға арнаймын» атты фестивальда «Жүректен 

жүрекке» атты топпен бас жүлдеге ие болдық.
Осындай маман иелерінің кәсіби шеберлігін 

арттыруда олардың маңдай тері еңбектерінің 
жемісін көруге көмегін тигізетін әдіскер 
қауымының атқарар еңбегі қашанда ауқымды, 
маңызды, қажетті және жауапты іс болып 
қала бермек. Аудандық «Айналайын» атты ән 
байқауында II-орынды балабақшамыздың балғын 
тәрбиеленушілері жеңіп алды. 2017 жылы «Менің 
балабақшам-менің мақтанышым» атты аудандық 

байқауына қатысып III орынды иеленді.Педагогтар  
ұжымы жоғары білімді, іскер меңгерушіміз Омарова 

Гүлназым Әділқазықызының жетекшілігімен «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандартын» басшылыққа алып, оқу-тәрбие процесінің 
ізгілендіру тұрғысындағы ұстанымдарды іске асырып: 
«Негізгі құзыреттілікке, жалпы адамзаттық және ұлттық 
құндылықтар негізінде тұлғалық мәдениетке ие бала 
тұлғасын дамыту» тақырыбын бекітіп, мақсаттар мен 
міндеттерді белгіледі.

«Айдана» балабақшасының ұйытқысы, ізденімпаз, 
іскер басшы Омарова Г.А. балалардың жан-жақты 
қорғалған, үйлесімді тұлға болып қалыптасуына жағдай 
жасауда. Балабақшамыздан ұшқан жас түлектеріміз  
мектепте оқып білім алуда. Тәуелсіз еліміздің бақытты 
балдырғандарына білім, тәрбие беруде балабақша ұжымы 
жаста болса біршама жетістіктерге қол жеткізді. Педагогта-
рымыз үнемі, шығармашылық ізденіс жолында. Ата-аналар 
пікірінше біздің «Айдана» балабақшасы балалардың саялы 
мекені.

Н.БАЛГАБАЕВА,
«Айдана» балабақшасының әдіскері.

Ұлттық жаңғыру бағытында 
атқарылатын шаралардың бірі 
ретінде Елбасының қазақ тілін ла-
тын әліпбиіне көшіру мәселесі тура-
лы айтқан ойлары жұртшылықтың, 
әсіресе, тіл мамандарының ерек-
ше қолдауына ие болып отыр. Бұл 
мақала қазақ әліпбиі мен жазуын 
латын графикасына көшіру арқылы 
елімізді рухани жаңғыруға бастай-
тын маңызды құжат. Қазақ әліпбиі 
мен жазуын латын қарпіне көшіру 
мәселесі туралы еліміз егемендік 
алған алғашқы жылдардан бастап 
ғылыми ортада сөз қозғала бастаған 
еді. Ғылыми қауыммен кездесу-
лерде, басқа жағдайларда да тіл 
мәселесіне ерекше назар ауда-
рып жүретін Елбасымыз Қазақстан 
халықтары Ассамблеясының 2006 
жылғы 24 қазанында өткен ХІІ 
сессиясындағы сөзінде «Қазақ 
әліпбиін латынға көшіру жөніндегі 

мәселеге қайта оралу керек. Бір 
кездері біз оны кейінге қалдырған 
едік»,- дей келіп, «біз бұл жерде 
асығыстыққа бой алдырмай, оның 
артықшылықтары мен кемшіліктерін 
зерделеп алуымыз керек», - деген 
болатын. Одан кейін 2012 жылғы 
«Қазақстан - 2050» «стратегиясы - 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа сая-
си бағыты» атты Қазақстан Халқына 
арнаған Жолдауында: «Біз 2025 
жылдан бастап әліпбиімізді латын 
қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге 
кірісуіміз керек. Бұл - ұлт болып ше-
шуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде 
тарих бедерінде біз мұндай қадамды 
жасағанбыз. Балаларымыздың 
болашағы үшін осындай шешім 
қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен 
бірлесе түсуімізге, балаларымыздың 

ағылшын тілі мен интернет тілін 
жетік игеруге, ең бастысы - қазақ 
тілін жаңғыртуға жағдай туғызады», 
- деп тағы да атап көрсеткен 
еді. Н.Ә.Назарбаев «Қазақ тілін 
біртіндеп латын әліпбиіне көшіру 
жұмыстарын бастауымыз керек»,- 
деп, нақты тапсырма берген бола-
тын. Латын әліпбиі туралы алғаш 
сөз қозғалғаннан бері ғылыми орта-
да латын әліпбиінің мүмкіндіктері 
мен оны қазақ әліпбиіне көшіру 
мәселесі жөнінде түрлі дәрежедегі 
талқылаулар болып, көптеген 
ғылыми зерттеу мақалалар да, 
түрлі авторлардың құрастырған 
әліпбилері де жарияланды.

Қ.МОЛДАХМЕТОВА,
Екіаша орта мектебінің 

мұғалімі.

Латын әріптері – өмір талабы
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 17 ақпан

Сейсенбі-Вторник 18 ақпан

Сәрсенбі-Среда 19 ақпан

Бейсенбі-Четверг 20 ақпан

Жұма-Пятница 21 ақпан

Сенбі-Суббота 22 ақпан

Жексенбі-Воскресенье 23 ақпан

Хабарландыру  *  Объявления

Продам дом в центре благоустро-
енный, имеется горячая, холодная вода, 
душевая кабина, Аристон. Частично с 
мебелью, Летняя кухня (второй дом). Га-
раж, баня, все хоз. постройки. Сдвоенный 
участок (14 соток, хороший сад). Полив 
отличный. Обращаться ул. Жамбыла 
№ 18 (3 квартала выше полиции), тел. 
2-13-54, сот. 8701 4616485.

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Продается 2-х комнатная квартира с 
ремонтом и центральным отоплением в го-
роде Саркан по улице Кабанбай батыра дом 
79 квартира 12 на 3-м этаже. Обращаться в 
квартиру 21 дома 79 по улице Кабанбай ба-
тыра.

Считать недействительным...

Утерянный гос.акт №1155909  кад.№ 
03-267-006-979 с зем. участком 0,1000 га 
зарегистрированный по адресу г.Саркан, 
ул. Т.Жарокова №5 (бывшая Б. Революции) 
считать недействительным.

Утерянный диплом на имя Лапшиной 
Елены Владимировны выданный ПТУ-11 
в 1994 году считать недействительным.

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.50 Әнұран 06.05, 02.15 «Мәселе» 
06.35 «Құрбылар»  07.00 «TANSHOLPAN» 
10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр» 
12.00,00.55 «Ниет»  14.00, 17.00, 20.00, 00.25 
AQPARAT 14.10,21.30  Т/с «Көсем» 15.10, 22.30 
«Апта» 16.00 «Ұлттық арнада ұмытылмас 
әндер» 17.15 Т/х «Әулет ары» 20.35 «Ашық 
алаң» ток-шоуы 23.20 «Журналистік зерттеу»  
23.50 «Қайырлы кеш Қазақстан» 02.30 «Көңіл 
толқыны»   

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұран 06.00 Аналитичская 
программа «7 күн» 07.00 «Бәсеке» 07.30,16.30 
«Қызық таймс»  08.40,14.50 Т/х «Мезгілсіз 
махаббат» 09.30 Т/х «Тайталас» 10.20, 21.40 
Т/х «Листопад» 12.00 «Жаңалықтар». Ново-
сти. 12.30 «Баспанаға бағыт» 13.00 Т/с «Та-
тьиянина ночь» 17.45, 23.15  Т/с «Абдулхамит 
хан» 19.30 «Қортынды жаңалықтар» 20.00 Т/с 
«Бақталас» 20.50  «Народный контроль» 21.00 
Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз»    

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.10 Т/х «Когда зовет сердце» 07.00, 
03.05 «Той заказ» 07.30 «Басты бағдарлама» 
08.00 «Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 
15.35 «На самом деле» 16.45 «Пусть говорят» 
18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45,03.20 «Басты 
прайм» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50Т/с «Улицы разбитых Фонарей-16» 22.00, 
01.25«П@УТІNА»  00.30 «Тиггер»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Апта /қаз/ 
10.00 Апта /рус/ 10.50 «Күлкі-түрпі»  11.00 
«Спорт-тайм»   11.20 «Полицейская служ-
ба»  12.00 «Киноман»  13.00 «Зерделі отба-
сы»  14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 11-серия 
14.35 К/ф «Қайрақ тас»  17.00 Жаңалықтар 
17.20 Новости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы»  18.00 «Шашу»  19.00 «Әдебиет пен 
адамзат» 19.30 «Ел қамы» /тікелей эфир/ 20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Туржорық» 21.30 Новости 
22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 91-бөлім 
22.45 «Нет-лайк» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Но-
вости 23.55 Әнұран  

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.50 Әнұран 06.05, 02.15 «Мәселе» 
06.35 «Құрбылар»  07.00 «TANSHOLPAN» 
10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр» 
12.00,00.55 «Ниет»  14.00, 17.00, 20.00, 00.25 
AQPARAT 14.10,21.30  Т/с «Көсем» 16.00 
«Менің Қазақстаным» 16.25 Д/ф «Қайсар» 
17.15 Т/х «Әулет ары» 20.35 «Ашық алаң» 
ток-шоуы 23.20 «Тұлға»  23.50 «Қайырлы кеш 
Қазақстан» 00.50 Әзіл әлемі 01.50 Футбол «Ба-
руссия- ПСЖ»  

ХАБАР 
06.00, 02.00 ҚР Әнұран 06.00 Қортынды 
жаңалықтар 07.15 «Бәсеке» 07.40,16.30 
«Қызық таймс» 08.40,14.50 Т/х «Мезгілсіз ма-
хаббат» 09.30,20.00 Т/х «Бақталас» 10.20, 
21.40 Т/х «Листопад» 12.00 «Жаңалықтар». 
Новости. 12.30 «Баспанаға бағыт» 13.00 Т/с 
«Татьиянина ночь» 17.45, 23.15  Т/с «Абдул-
хамит хан» 19.30 «Қортынды жаңалықтар» 
20.50  «Новый курс» 21.00 Итоги дня 00.50 
«Төрлетіңіз»  

 ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.10 Т/х «Когда зовет сердце» 07.00, 
03.05 «Той заказ» 07.15 «Басты Жаңалықтар» 
08.00 «Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 
15.35 «На самом деле» 16.45 «Пусть говорят» 
18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45,03.20 «Басты 
прайм» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50Т/с «Улицы разбитых Фонарей-16» 22.00, 
01.25«П@УТІNА»  00.30 «Тиггер»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 10.00 «Туржорық»  10.30 
«Әдебиет пен адамзат»  11.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 91-бөлім 12.00 «Ел қамы»  13.00 
«Шашу»  14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 12-се-
рия 14.30 «Жетісу зертханасы»   15.00  «Әсем 
әуен» (концерты) 16.00 «Болмыс» ток-шоуы  
17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф 
«Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»                       
19.00 «Диалог» /прямой эфир/ 19.30 «Қазақ 
әні» /жаңасы/            20.30 Жаңалықтар 21.00 
«Экорейд» 21.30 Новости 22.00 «Бірінші ха-
ным» телехикаясы 92-бөлім 23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Әнұран     

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,04.00 Әнұран 06.05, 14.00, 17.00, 
20.00, AQPARAT 06.35 «Құрбылар»  07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр» 12.00,00.55 «Ниет»  14.10, 21.30  
Т/с «Көсем» 16.00 «Тұлға» 16.30 Д/ф 
«Көшпенділер» 17.15 Т/х «Әулет ары» 20.35 
«Ашық алаң» ток-шоуы 23.20 «Бір күн»  
23.50 «Қайырлы кеш Қазақстан» 00.50 Өнер 
қырандары 01.50 Футбол «Атланта- Валенсия»  

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұран 06.00 Қортынды 
жаңалықтар 07.15 «Бәсеке» 07.40,16.30 

«Қызық таймс»  08.40,14.50 Т/х «Мезгілсіз 
махаббат» 09.30,20.00 Т/х «Бақталас» 10.20, 
21.40 Т/х «Листопад» 12.00 «Жаңалықтар». 
Новости. 12.30 «Баспанаға бағыт» 13.00 Т/с 
«Татьиянина ночь» 17.45, 23.15  Т/с «Абдул-
хамит хан» 19.30 «Қортынды жаңалықтар» 
20.50  «Біздің назарда» 21.00 Итоги дня 00.50 
«Төрлетіңіз»    

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.10 Т/х «Когда зовет сердце» 07.00, 
03.05 «Той заказ» 07.15 «Басты Жаңалықтар» 
08.00 «Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 
15.35 «На самом деле» 16.45 «Пусть говорят» 
18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45,03.20 «Басты 
прайм» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50Т/с «Улицы разбитых Фонарей-16» 22.00, 
01.25«П@УТІNА»  00.30 «Тиггер»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 10.00 «Экорейд»  10.30 «Диа-
лог»  11.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 
92-бөлім 12.00 «Қазақ әні»   13.00 «Шашу»  
14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 13-серия 
14.30 «Экорейд»  15.00  «Әсем әуен» (кон-
церты) 16.00 «Жүрек сөзі»    16.30  «Ауылдағы 
ағайын»  17.00 Жаңалықтар 17.20 Ново-
сти 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  
18.00 «Шашу» 19.00 «Ұлт пен рух»  19.30 
«Жетісу жұмбақтары»  20.00 «Қателік» 20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Арнайы репортаж»  21.30 
Новости 22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 
93-бөлім 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 
23.55 Әнұран   

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,04.00 Әнұран 06.05, 14.00, 17.00, 
20.00, AQPARAT 06.35 «Құрбылар»  07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр» 12.00,00.55 «Ниет»  14.10, 21.30  Т/с 
«Көсем» 16.00 «Бір күн» 16.25 Д/ф «Қазыналы 
Қазақстан» 17.15 Т/х «Әулет ары» 20.35 «Ашық 
алаң» ток-шоуы 23.20 «Нұр тілеу»  23.50 
«Қайырлы кеш Қазақстан» 00.50 Шымкент-шоу 
01.50 Футбол «Байер- Порту»  

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұран 06.00 Қортынды 
жаңалықтар 07.15 «Бәсеке» 07.40,16.30 
«Қызық таймс»  08.40,14.50 Т/х «Мезгілсіз 
махаббат» 09.30,20.00 Т/х «Бақталас» 10.20, 
21.40 Т/х «Листопад» 12.00 «Жаңалықтар». 
Новости. 12.30 «Баспанаға бағыт» 13.00 Т/с 
«Татьиянина ночь» 17.45, 23.15  Т/с «Абдулха-
мит хан» 19.30 «Қортынды жаңалықтар» 20.50  
«Открытый диалог» 21.00 Итоги дня 00.50 
«Төрлетіңіз»  

 ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.10 Т/х «Когда зовет сердце» 06.45, 
03.05 «Той заказ» 07.15 «Басты Жаңалықтар» 
08.00 «Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 
15.35 «На самом деле» 16.45 «Пусть говорят» 
18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45,03.20 «Басты 
прайм» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50Т/с «Улицы разбитых Фонарей-16» 22.00, 
01.25«П@УТІNА»  00.30 «Тиггер» 

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости  10.00 «Арнайы репортаж»   
10.30 «Ұлт пен рух»   11.00 «Бірінші ха-
ным» телехикаясы 93-бөлім 12.00 «Жетісу 
жұмбақтары»  12.30 «Қателік» 13.00 «Шашу»  
14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 14-серия 14.30 
«Спорт-тайм» 15.00  «Әсем әуен» (концерты) 
16.00 «Киноман»    17.00 Жаңалықтар 17.20 
Новости 17.35 «Күлкі қоржын»  18.00 «Шашу»                       
19.00 «Тұжырым» /тікелей эфир/ 19.30 «Әсем 
әуен»   20.30 Жаңалықтар 21.00 Д/ф «Кең 
ауқымда»  21.30 Новости 22.00 «Бірінші ха-
ным» телехикаясы 94-бөлім 23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Әнұран     

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,03.00   Әнұран 06.05, 14.00,17.00, 
20.00, 00.50  Ақпарат  06.35  Құрбылар  07.00 
«Таңшолпан» 10.00, 18.00  Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр» 12.00. 01.20  Ниет  14.10, 21.30 Т/Х 
«Көсем» 16.00 Иман өзегі 16.25  Д/Ф «Азамат» 
17.15  «Әулет ары»  20.35 Ашық алаң 22.30 
Ш.Қалдаяховтың әндері  23.20  Парасат май-
даны  23.50 Қайырлы кеш Қазақстан   

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня  07.15 Бәсеке  07.40  
«Қызық times» 08.40 Т/Х «Мезгілсіз  махаббат » 
09.30, 20.00   «Бақталас» 10.20, 21.40  Сериал 
«Листопад» 12.00 Жаңалықтар. Новости 12.30 
Патриот  13.00  Сериал «Татьянина ночь» 
14.00 Давайте говорить 15.00 Деректі фильм 
К.Қазыбаев  16.00  «Религия. Сегодня» 16.20 
Тікелей эфирде «Қоғамдық талқылау» 17.20 
Журналистік зерттеу 17.45, 23.15 Т/х «Абдулха-
мид  хан» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.50 
Премьера Новый курс 21.00  Итоги дня 00.50 
«Төрлетіңіз»   

ЕВРАЗИЯ 
06.00, 02.20  «Той базар» 07.00, 18.00 Басты 
жаңалықтар 07.45 Жұма уағызы 08.00 Доброе 
утро  11.00 «Ералаш»  11.10 «Мужское/Жен-
ское» 12.00 «Қалаулым»  16.20 Открытие Ки-
тая 16.55 «Жди меня Казахстан» 18.45 , 03.05 

«Заң сөйлесін» 20.00 Главные новости 20.45 
Поле чудес 22.00, 00.00  «Оборванная мело-
дия» 23.00, 01.35 Паутина  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости  10.00 Д/ф «Кең ауқымда»  
10.30 «Тұжырым»   11.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 94-бөлім 12.00 «Әсем әуен» 
(концерты) 13.00 «Шашу»  14.00 «Елес қыз» 
телехикаясы, 15-серия 14.30 «Әдебиет пен 
адамзат»  15.00  «Әсем әуен» (концерты) 
16.00 Д/ф «Таңғажайып табиғат»  16.30 Д/ф 
«Кең ауқымда» 17.00 Жаңалықтар 17.20 Ново-
сти 17.35 «Күлкі-түрпі»  18.00 «Шашу»  19.00 
«Ұлттық қауіпсіздік»  19.30 «Әсем әуен»   20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Желі-KZ» 21.30 Новости  
22.00 «Болмыс» ток-шоуы 23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Әнұран     

  
ҚАЗАҚСТАН 

06.00, 02.30  Әнұран 06.05 AQPARAT 06.35  
Qyzyq eken 07.25  «Сәлем Қазақстан!»  
08.40 «24 Sagat tabigat qyshagynda»  09.30 
М/х. «Сиқырлы сақшылар» 10.00,18.00 Т/х.  
«Шытынаған тағдыр» 12.00, 00.30 Nur Tiley 
12.35 М/ф. «Перизаттар: Жоғалған қазына» 
14.10,21.30  Т/х. «Көсем» 15.10 «Шаншар-25»  
20.00,01.35 MASELE 20.35 «Журналистік зерт-
теу» 21.00 «Айтыс» 22.30 «Жүрегімнің ішіндегі 
жүрегім» С.Майғазиевтің концерті 01.05  Ауыл-
дастар 02.10 Көңіл толқыны   

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00  Тамаша 07.30 
Көрімдік 08.30 М/с. «Тобот» 10.00 Премьера! 
«Дорогая Кымбат» 10.30 Премьера! «Не тури-
сты» 11.00 Олжалы отбасы 11.30 «Жұлдызды 
жекпе-жек» 4 маусым 13.15 «От всего серд-
ца» 14.15 «ЖасStar» международный фести-
валь молодежи 15.30 «Қызық таймс» 16.40 
Т/х. «Пәленшеевтер» 17.30 Т/х. «Мезгілсіз 
махаббат» 21.00 «7 күн» 22.00 Сериал «Шер-
лок»  23.40 Сериал «Черный список» 00.30 Т/х. 
«Бәсеке»    

ЕВРАЗИЯ 
06.00 Т/х  «Чужие дети» 06.45,03.10  Тама-
ша сити 07.35,03.55 Той заказ 08.05 Басты 
жаңалықтар 08.50  Ұшқалақ 09.00 Сериал «От 
печали до радости» 12.45  «Фабрика грез» 
13.10,18.35 «Super Qala.kz» 14.25 «Лучше 
всех» 16.10 Х/ф. «Без шансов» 18.00 Сенбілік 
жаңалықтар 20.00 «Главная тема» 20.30 «Се-
нат онлайн» 20.55,23.00  Х/ф. «Кладовая жиз-
ни» 22.00,02.25 «П@утина+» 00.45 Кино «Аль-
пинисты»   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 
«Таңжарық»   09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости  
10.00 «Желі-KZ»  10.30 «Ұлттық қауіпсіздік»  
11.00 «Болмыс» ток-шоуы 11.45 «Күлкі-түрпі»  
12.00 «Әсем әуен»13.00 «Шашу»  13.55 «Ар-
найы репортаж»   14.20 «Қазақ әні» 15.00 
«Сағындырған әндер-ай» концерті 1-бөлім  
16.00 Д/ф «Таңғажайып табиғат»   16.30 Д/ф 
«Кең ауқымда» 17.00 Жаңалықтар 17.20 Но-
вости 17.35 «Единый народ»  18.00 «Зерде» 
18.50 «Полиция қызметі»19.10 «Нет-лайк»    
19.30 «Жүрек сөзі»   20.00 «Ауылдағы ағайын»   
20.30 Жаңалықтар 21.00 «Жетісу зертханасы» 
21.30 Новости 22.00 «Өмір әні» 23.00 «Күлкі 
қоржын»  23.35 «Қателік»  23.55 Әнұран    

ҚАЗАҚСТАН  
06.05 «Қызық екен» 07.00 «Сәлем, Қазақстан!» 
08.20 «Ақсауыт» 08.45 «Дара жол» 09.30 М\с 
10.00, 18.00 т\х «Шатынаған тағдыр» 12.00 Ау-
ылдастар 12.30 Концерт 14.10, 21.30 «Көсем» 
15.10 «Гарри Поттер және ажал сый» фильм 
20.00 «Арта» 20.45 «Тұлға» 21.10 «Көңіл 
толқыны» 22.30 Әзіл әлемі 23.50 К\ф «Трое» 
02.25 «Ауылдастар»   

ХАБАР  
06.00  Тамаша 07.00 Концерт  08.15 М\с 09.00 
Бокс 12.10 «Жауынгер» 12.30 «Сенат аксака-
лов» 13.00 Т\х «Бақталас»   15.40 Концерт  17.00 
Мегахит «Женщина - кошка» 18.45 Мәжіліс КЗ 
19.15 Жұлдызды жекпе-жек 21.00 «7 күн» 22.00 
«Большая неделя» 23.00 «Қызық таймс» 00.15 
«Черный список» 01.00 Т\х «Бәсеке» 

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Чужие дети» 06.45, 03.30 «Тама-
ша сити» 07.35 «Той заказ» 08.00 «Сенбілік  
жаңалықтар» 08.35, 04.15 «Ұшқалақ» 08.45 
«Воскресные беседы» 09.00 Х/ф «Печенье с 
предсказаниями» 12.45 Контент 13.15 «Точь 
в точь» 16.10 Х\ф «Офицеры» 18.00 Басты 
бағдарлама 18.35 Кешкі кездесу 20.00  Ана-
литика 20.55, 23.00 «Кладовая жизни» 22.00, 
02.45 Паутина 00.45 «КВН»   

ЖЕТІСУ  
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  09.00 
Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 «Жетісу 
зертханасы»    10.25 «Единый народ»  10.50 
«Өмір әні»  11.35 Мультфильм «Алпамыс» 
12.00 «Жүрек сөзі»            12.30 «Ауылдағы 
ағайын»    13.00 «Зерде»  13.45 «Полиция 
қызметі 14.05 «Туржорық»  14.30 «Ұлт пен 
рух»  15.00 «Сағындырған әндер-ай» концерті 
2-бөлім  16.15 «Күлкі қоржын» 16.30 Д/ф «Кең 
ауқымда» 17.00 «Үшінші көз»  17.30 «Әдебиет 
пен адамзат»  18.00 «Зерделі отбасы»    18.40 
«Полицейская служба» 19.00 «Спорт-тайм» 
19.30 «Киноман» 20.30 Апта /қаз/ 21.30 Апта 
/рус/ 22.20 К/ф «Бір уыс бидай» 23.00 «Әсем 
әуен»   00.35 Әнұран   

Абайдың сөзі асыл-баға жетпес,
Таңдайыңнан әндерінің дәмі кетпес.
Абайдай ақын болған әр адамның,
Басынан айналдырған бағы кетпес.

Абай деген өлмейтін мәңгі ақын,
Жүрегіне өнерді көрді жақын.
Басқа елдің бәйтерегі кім болса да,
Қазақтың бәйтерегі Абай хәкім.

Айымгүл АБИКЕН,
Қарауылтөбе орта мектебінің  

6-сынып оқушысы.

 
Абай атама арнау

Қауіпсіздік туралы 
сабақ

Сарқан ауданы ТЖБ қызметкерлері 
өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндіру 
бойынша іс-шараларды балабақшада 
жүргізуде.

Балабақшаның адам өмірінде алар 
орны ерекше. Балалар үшін ол тек білім 
нәрін алар орын емес, сонымен қатар 
қарым-қатынас ортасы болып табыла-
ды. Ал, тәрбиешілер үшін ол қызмет 
орны, сондықтан да бұл орын жайлы 
және қауіпсіз болуы тиіс.

Балалық шақ әрқилы өмірлік таным-
дарды үйренумен танымал, соның ішінде 
қарапайым өрт қауіпсіздігінің ережелерін 
ойын негізінде, қызығушылықтарын арт-
тыру арқылы жүзеге асады. Осыларға 
сүйене аудандық төтенше жағдайлар 
бөлімінің аға инженері Е.Жагипаров 
және бас маманы Е.Турсунов  «Сіріңке 
- балаларға ойыншық емес» атты 
викторина жүргізді. Шара барысын-
да балабақша тәрбиеленушілеріне 
ойын түрінде өрт қауіпсіздік ережелері 
түсіндіріліп, өрт кезіндегі іс-әрекеттер 
мен түтіннен қалай қорғану керектігі 
үйретілді.

Е.ТУРСУНОВ,
аудандық ТЖБ бас маманы, 
азаматтық қорғау капитаны.
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SARQAN

SARQAN

Сарқан қаласының тұрғыны, асыл әжеміз Есенбаева 
Нұрсақышты 15 ақпан күні сексен жасқа толуымен   құттықтаймыз. 
Ардақты әже, арамызда аман-есен жүре беріңіз! Немере-
шөберелеріңіздің есейгенін көріп, олардың үйлену тойларына 
қатысып, төрінде дәл қазіргідей қуанып отыра беріңіз! Өзіңізге деген 
ақ тілегімізді мына бір өлеңмен өреміз!

Қиясына өмірдің өрлеп көрді,
Ел-жұрты үшін ерінбей еңбектенді.
Ортамызда ақылшы асыл апамыз,
Сеңгіріне сексеннің сергек келді.
Еркелетіп немере, шөбересін,
Кәрілікті апамыз елемесін.
Үрім-бұтақ, ұрпағы құттықтаймыз,
Тіршіліктің қызығын көре берсін.
Құттықтаушылар: немерелері мен шөберелері.

Жездеміз Жаңазаң Мұқатайұлын ақпанның 16-сында 70 жасқа толуымен  шын жүректен 
құттықтап, өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз! 

Құтты болсын 70 жасың Жаңазаң,
Тілейміз біз аман-есен жүрсін деп.
Апайымыз Қаншайымды біз бердік,
Жұбын жазбай бақытты өмір сүрсін деп.
Аман болсын балаларың, 
Немерелерге бауырлар еріп үй болсын.
Немерелерің алдыңнан шығып аталап,
Шаңырағыңда әрқашан да той болсын.
Қуанышпен жасың келсін 100-ге,
Жақсылығыңды жасай бер сен бізге.
Разы болып туыстар мен қайын жұртың,
Бақытты ұзақ өмір тілейміз сізге,
Құттықтайды сізді, жезде, қайын жұртың.
Түсінген соң Жаңазаңның бағасын.
Апайымызды еркелетіп қуантсаң,
Сонда ғана қайын жұртыңа жағасың!
Ізгі тілекпен: қайындары, балдыздары.

Қазақ дүниенің асылын анаға теңейді. Тіршілікке 
күн нұры қалай керек болса,  адам баласына да ана 
мейірімі соншалықты керек. Ананың алдында кімде 
болсын әлсіз. Адамзатқа ең қымбат асыл ана, аяу-
лы жар, өнегелі келін, қырық жыл өмірін ұстаздықпен 
ұштастырып, ұлағатты ұстаз атанған Сарқан ауданы, 
Көкжиде ауылының тұрғыны Мурнакова Тілеулес 
Кемелбайқызы ақпан айының 15-ші жұлдызында 70 
жасқа толғалы отыр. Адамзат өз өмірінің сәулетшісі, 
яғни әркім өз өмір соқпағын өзі сомдайды. Оның 
мәнді де мағыналы болуы, сол өмір иесінің қарымы 
мен қасиетіне байланысты. Анамыздың бойындағы 
шыншылдық әлі күнге дейін үлкенге құрмет, кішіге 
ізет көрсетіп, балаша елпеңдей кететіні соның айқын 

белгісі. Асқар таудай әкеміз Мамыраимов Қошқарбек екеуі ел арасында құрметі асып, 
қиын да қызықты еңбек жолының бейнетін артқа тастап, балаларын қияға қондырып, 
немерелерінің ұйытқысы болып отырған жайы бар. 

Құтты болсын 70 деген жасыңыз, 
Қуаныштың кемелінен тасыңыз. 
Әрқашан да мықты болып денсаулық, 
Қажымастан жүзден әрмен асыңыз. 

Тілек білдіруші қыз-күйеу балалары  Санат-Алмана, Нұрлан-Динара, Мадияр-Орал, 
немерелері  Жанеля, Нұршат, Дамир, Анель, Мерей, Жандос, Нұрасыл, Аяна, Батыр.

Көкөзек ауылының тұрғыны, біз үшін қадірі бөлек, болмысы ерек Алдекенов Берікқали 
Исағалиұлын ақпан  айының 17-ші жұлдызы күнгі 65 жастық мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймыз! Алпыс бес деген асқарға аяқ басқан ардақтымызға жүзіңізден шуақ кетпей, 
біздің ортамызда күліп-ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп ұзақ жасай беруіңізге 

балалық тілегімізді қосамыз. «Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан 
сарайы, патша тағына» деп ақындар жырға қосқандай асқар тау сынды 
біздің әкеміз де мына дүние дидарындағы ең асылдарға лайықты. Бізді 
әрдайым қолдап, қуаттап, жанымызға жан жылуын төгумен келеді. Әке, 
біз сізбен мақтанамыз, марқаямыз! Алла өмір жасыңызды ұзақ қылсын 
деген шынайы тілегімізді мына бір жүрек жарды жыр жолдарымен 
жалғаймыз! 

Бір өзіңді асқар тауға теңер ем,
Қыздарын ақылымен демеген. 
Анашыммен қол ұстасып жүзге кел. 
Өркендесін немерең мен шөберең! 
Мерейтойлық жасқа кеп шаттанасың,
Әлі талай шыңдардан бақ табасың.
Шын жүректен бәріміз құттықтаймыз, 
Көш керуенің ешқашан тоқтамасын! 

Құттықтаушылар: жұбайы-Гүлнар, күйеубалалары, қыздары, немерелері.

Бақ дарыған, өмірге қанаттанып ұшқан 
сонымен қатар «Өмір» атты үлкен сахна-
да мейірімділік рөлін  сомдайтын  асыл 
жан, ол – ана, ұстаз! Пейілінің ішіне дала 
түнеген, құшағына әлем сыйған осынау 
тіршілік иесінің алдында таулар да аласа. 
Біз бүгін сондай қасиетті бойына сіңірген, 
өмір жолдарын 1971 жылы білім ошағынан 
бірге бастаған Сарқан ауданы Көкжиде 
ауылының тұрғындары, отбасының 
ұйытқылары, әулет аманатын  арқалаған 
зейнеткер ұстаздар, аяулы ана, қамқоршы 
әже Иманбекова Майра апайымызды 13 

ақпан және Мурнакова Тлеулес Кемелбайқызын 15 ақпан күні 
қазыналы, асулы 70 жасқа толғалы отырған туған күндерімен құттықтаймыз!   Бір бастарын-
да ірілік пен іскерлікті асқақтатар сан қасиеттер тоғысқан, сонысымен де елінің көшелі бір 
азаматтары болып, есімі жақсылар мен жайсаңдардың қатарында аталып жүрген, бүгінгі 
күні ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған ұлағатты ұстаздар отбасының, ағайын – туыстың 
қамқоршысына айналған, ардақты да құрметті Тлеулес Кемельбайқызын және Майра апайды 
Ерікті орта мектебінің ұжымы жан жүрегімен жарқылдай қуана отырып құттықтап, мерекелі 
мерейтой күні Сіздерге денсаулықтарыңыз болаттай мықты, ғұмырларыңыз ұзағынан, көрер 
қуаныштарыңыз молынан болсын деп тілейді! Мерейлеріңіз үстем, қадір-қасиеттеріңіз зор 
болсын! 

Өткен күннің артта қалып елесі,
Тіршіліктің жылжи берер кемесі.
Басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған,
Жетпіс жастың құтты болсын белесі.
Бұл 70 жас – қарттық жас емес, қазына жас,
Бала мен немеренің назына мас.
Ізгі тілекпен: Ерікті орта мектебінің ұжымы.

Мектеп-гимназияны алтын белгіге бітіріп, талаптың тұлпарын 
мініп, жоғарғы оқу орнында білім алып жүрген Нұртай Әлімханұлы 
18 жасқа толды. Арман асуына қол созған  ұланымыздың  шығар 
шыңы биік болып, ата-анасын қуанта бергей! 

Сүрінбей өте білсең талай сыннан,
Арманың қол бұлғайды арай тұнған.
Талпынған мақсатына жетеді деп,
Даналық ұғымдарда дәл айтылған.
Арманың жетелейді тым алысқа,
Қолыңа білім деген шырақ ұста.
Қуанып жемісіңе ата-анаң,
Басымыз қосылсын тек қуанышта.
Ізгі тілекпен: отбасылық достарың. 

Құттықтаймыз!
 

Көкөзек орта мектебінің ұлағатты ұстазы Берікқалиева Әйгерім Берікқалиқызын 18 
ақпан күнгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз, ойлаған арманыңа жетуіңе тілектеспіз. 

Сені тек биіктерден көрейік. Қадамыңа - гүл, келбетіңе - нұр, 
қиялыңа қанат бiтсiн! Шаңырағыңа құт-береке, бейбіт күннің 
арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін, отбасыңа - амандық, 
денiңе - саулық, ұзақ ғұмыр тiлеймiз, арманың - асқақ, шығар 
биігің асқаралы болсын! Әрдайым құшағың - гүлге, қадамың 
нұрға тола берсін! 

Қуанышпен өтсін барлық уақытың, 
Бойыңа жи өмірдің бар жақұтын.
Жолың ашық, денсаулығың мықты боп,
Сезін мына өмірдің бар жақұтын.

Ізгі тілекпен: әкесі Берікқали, анасы Гүлнар, әпке-сіңлілерің, жезде-
күйеубалаларың, жолдасың, қызың Аяулым. 

Пограничник ауылының тұрғыны, асқар таудай ағамыз Жакенов 
Жарылқасынды 18 ақпан күні 60 жасқа толуымен құттықтаймыз. 
Ағайын-туыстың қамқоршысы, ақылшысы болып жүрген ағамызға 
мықты денсаулық, бақыт, ұзақ ғұмыр тілейміз.  Ағамызды осынау 
келіп жеткен қуанышты күнімен құттықтай отырып, алдағы өмірде 
абыройы артып, дос-жаран, туыс-туғандарының ортасында сыйлы 
болып, бақытты ғұмыр кешуіне тілектеспіз. 

Қуанышты еселі етсін тәңірім,
Қызықты тек өте берсін өмірің.
Шаңырағың толы болып шаттыққа,
Өсіп-өнсін ұрпақтарың-тамырың.
Ізгі тілекпен: бауырлары Ораз-Бақыт, Самиға-Бағдат, 

Мекет-Сандуғаш, Оразбек-Гүлназира, Жанар-Орал, немерелері 
Қуаныш-Альбина, Баян-Мирас, Айбек, Айжан, Диана, Жазира-
Қуаныш, Абай, Айбол, Жан-Шырын, Сымбат.

Ауған соғысының ардагері, қарулас досымыз Құттымбетов Серік Серікжанұлын 17 
ақпан күні 53 жасқа толуымен құттықтаймыз. 

Ашып өмір есігін нұрланды күн,
Шашу шаштық сол үшін жырдан бүгін.
Өзіңе де, өзгеге шуақ сыйлар,
Құтты болсын бүгінгі туған күнің!
Бақытты отбасының кеш ғұмырын,
Өмір өзі жазады отты жырын.
Қосағыңмен дәм-тұзың құп жарасып,
Ақ сүтіңді ақтасын құлындарың.
Құттықтаушылар: Ауған локальдық соғыс ардагерлері және мүгедектері ұйымы.

БІЛІМ НЕГІЗІ – БАСТАУЫШТА
Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, жігерлі де батыл, 

өзіне-өзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік, дүниетанымы дұрыс қалыптасқан 
азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны айрықша. Мектеп қазіргі 
қоғамның дамуымен, әлеуметтік практикамен тығыз байланысты. Мектеп өмірі 
балаға жаңа әлемнің есігін ашып беріп, рухани дүниесінің қалыптасуына негіз сала-
ды. 

Тәрбиенің сан салалы, күрделі мәселелеріне терең бойлауға бастайтын, күнделікті 
тұрмыста кездесетін дағдылар арқылы баланың жан дүниесіне әсер ететін білім мен 
тәрбиенің алғашқы баспалдағы – бастауыш мектеп. Бастауыш саты – білім, дағды, іскерліктің 
қалыптасуының бастамасы болып табылады. Келешекте жалпы білім алу мен кез келген 
арнаулы мамандықтарға талпынудың іргетасы осы бастауышта қаланбақ. Сондықтан, оның 
сипаты мен мазмұны, оқытудың әдістері мен формалары қазіргі жағдайда жан-жақты тал-
данып отыр. Өйткені, баланың жеке бас қасиеттері, оның адамгершілігінің, белсенділігінің 
қалыптасуы мектепке дейінгі тәрбие мен бастауыш сыныптарда жүзеге аспақ. 

Мектеп табалдырығын аттаған жас бала ертеңгі ел тұтқасы десек, оларды пара-
сатты, саналы азамат етіп тәрбиелеу – әрбір ұстаздың борышы. Бүгінгі мұғалім кіші мек-
теп оқушыларына тек білім беріп қана қоймай, оларды халықтық педагогиканың нәрлі 
қайнарымен сусындату, әрбір оқушы бойында ұлттық мінез-құлық, адамгершілік, сыпайылық 
пен кішіпейілділік қасиеттерін қалыптастыруға, баланың жан дүниесін рухани қазыналармен 
байытуға, қазақ халқының әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін меңгертуге тиіс. 

Халқымызда «Жас кезінде білім берсең қалайда,
Өсе келе қолы жетер талайға, – деген даналық сөз бар. Бала болашағы –  бір отбасының 

ғана емес, бүкіл қоғамның, халықтың, тұтас  бір ұлттың бүгінін ертеңімен  жалғайтын алтын 
көпір, асыл мұраты. Сондықтан ұстаз алдындағы  әр шәкірт  ата-ананың ғана емес, туған  
елінің ертеңгі арқасүйер  азаматы,  төл ұлтының  туын көтерер перзенті. 

М.СМАИЛХАНОВА,
Бірлік орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. 

Черкасск ауылының тұрғыны, ауылдық мәдениет үйінің ди-
ректоры Қалыбаев Асқарбек Рыспекұлын ақпан айының 
17-ші жұлдызында келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз.  
Деніңізге саулық, басыңызға амандық тілейміз. Игі істеріңіздің 
қашанда оңға басуына, алдағы уақытта сізді биік шыңдардан көру 
үшін қос қанатыңыздың талмай самғауына, ел-қоғам алдында 
абыройыңыздың арта беруіне тілектеспіз. Аспаныңыз ашық, жүзіңіз 
жарқын, отбасыңыз берекелі, әр күніңіз мерекелі болсын! 

Той-думан болсын өмірің сарқылмайтын,
Бақыт берсін ешқашан таусылмайтын.
Тілейміз сізге саулық, ұзақ ғұмыр,
Орындалсын ой-арман тілегіңіз.
Тілек білдірушілер: Черкасск ауылдық мәдениет үйінің 

ұжымы.

Біз сізге бақ тілейміз ортаймайтын,
Басыңыздан ешқашан ажырамас.
Өміріңіз ұрпаққа өнеге мың,
Тілейміз қуанышқа бөленгенін.
Жүзге келіп, марқайып отырыңыз,
Қылығына қуанып шөберенің.

Бақыт құсы айналып күнде қонсын, 
Құшақтарыңыз әрқашан гүлге толсын. 
Туған күн деп сіздерге тілек тілеп, 
Туған-туыс, дос-жаран бірге болсын. 


