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Ауданныњ қоғамдық -
саяси апталық газетіSARQAN

АҚЫН ТУЫНДЫЛАРЫ – 
САХНА ТӨРІНДЕ

Жуырда Сарқан аудандық мәдениет үйінде Қазақстан 
Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 
«Тәуелсіз еліме – 30 жыл» тақырыбында Қазақстан Жа-
зушылар одағының мүшесі, ақын Жомарт Игіманның 
өлеңдерін жатқа оқудан аудан мектептері оқушылары 
арасында  байқау өтті.

Ақын Жомарт Игіман шығармашылығын жастар арасында насихат-
тап, жерлесіміздің туындылары арқылы жас ұрпақты адамгершілікке, 
ұлттық рухқа, отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатындағы байқауға 
қатысушылар ақынның туған жер, туған ел, Қазақ елінің табиғаты, 
болмыс-бітімі арқау болатын патриоттық тақырыптағы бір өлеңін 
жатқа оқыды. 

Байқаудың шымылдығын аудан әкімінің орынбасары Ғалымжан 
Маманбаев кіріспе сөзбен ашып, Жомарт Мақатұлына аудан әкімінің 
Құрмет грамотасын табыстап, иығына шапан жапты. Ғалымжан 
Қанатұлы өзінің құттықтау сөзінде республикаға танымал жерлес 
ақынның шығармашылығына арналған бұл байқаудың дәстүрге айна-
луына тілек білдірді. Жыр додасына төрелік еткен Сарқан ауданының 
Құрметті азаматтары, ақын шығармашылығының жанашырлары Жа-
нат Мұқашев, Жәлел Сасанбаев, білім және ғылым қызметкерлері 
кәсіподағы аудандық комитетінің төрағасы  Ермек Алинов әр мек-
тептен қатысқан жас көркемсөз оқушылардың шеберлігін сарапқа 
салды. Талапкерлердің мәтінді таңдау талғамына, оқу шеберлігіне, 
дауыс мәнері мен тіл тазалығына, сахнада өзін ұстауына баса мән 
берілді. 

Бас жүлдені Абай атындағы мектеп-гимназияның 5 сынып 
оқушысы Балапан Тұрсынжанқызы жеңіп алды. Мәнерлеп оқуда 
әріптестерінен оқ бойы озық көрінген Бірлік орта мектебінің 8 сынып 
оқушысы Елнұр Тілеулес І орынды еншіледі. Немересінің қадамына 
қашан да алаңдап жүретін сексенге келген қазына қарт Тілеулес 
Досанаманов «Талмайтын талап, самғайтын қанат, баянды бақыт 
берсін» деп талапты жастарға ақ батасын берді. Қарауылтөбе орта 
мектебінің 5 сынып оқушысы Әсел Сахбекова, әл Фараби атындағы 
орта мектептің 9 сынып оқушысы Салиха Солтан, Ақын Сара 
атындағы орта мектептің 5 сынып оқушысы Ксения Кострыкина, 
Абай   атындағы мектеп-гимназияның 11 сынып оқушысы Абай Үпі  
жүлделі орындардан көрініп,  аудандық мәдениет және тілдерді да-

мыту бөлімі дайындаған бағалы сыйлықтарға ие болды. Сондай-ақ 
өлеңді мәнерлеп оқуда ерекшелене білген ондаған талапкерлерге 
естелік сыйлықтар, сонымен қатар байқауға қатысқан үміткерлердің 
барлығына Алғыс хат пен ақынның кітаптары табыс етілді.

Өз тілшіміз. 

Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2021 жылғы 
2 желтоқсандағы Жарлығы 
бойынша елдің әлеуметтік-
экономикалық және мәдени да-
муына, халықтар арасындағы 
достық пен ынтымақтастықты 
нығайтуға қосқан елеулі үлесі, 
белсенді қоғамдық қызметі үшін 
Абдрахманов Қадыр Сәкенұлы 

«Құрмет» орденімен, Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
2021 жылғы 2 желтоқсандағы 
Жарлығы бойынша Атанов Ал-
мас Алдабергенұлы «Ерен еңбегі 
үшін» медалімен марапатталды. 
Ортамыздан ерте кеткен Алмас 
Алдабергенұлының марапаты 
оның Айым Нұрәділқызына та-
бысталды. 

Сонымен қатар Аязба-
ев Талғат Тоқтасынұлы 2021 
жылғы 2 желтоқсандағы ҚР 
Президентінің Жарлығы бойын-
ша Қазақстан Республикасының 
Құрмет грамотасымен, Игіман 
Жомарт Мақатұлы белсенді 
депутаттық қызметі және өңірдің 
әлеуметтік –экономикалық 
дамуына қосқан үлесі үшін 
Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының Құрмет 
грамотасымен, Кесікбаев Мей-
рамхан Төлеуханұлы  Nur 
Otan партиясы төрағасының 
бірінші орынбасары 
Б.Байбектің Құрмет грамота-
сымен, Жамал Ағабдолдақызы 
Құлахметова Қазақстан 
мәслихаттары депутаттарының 
Республикалық қоғамдық 
бірлестігінің Қазақстан 
мәслихатының «Құрметті депу-
таты» атағымен, Ракитянская 
Оксана Николаевна Қазақстан 
Республикасы Парламенті 
Сенатының Алғыс хатымен, 
Омаров Амангелді Әшірбекұлы 
Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Экономика вице-
министрі      Ә.Әбдіқадыровтың 
Алғыс хатымен марапатталды.

Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2021 жылғы 
2 желтоқсандағы Жарлығы 
бойынша Разбеков Марат 
Мелісұлы, Әбдірахманов Ас-
лан Төреханұлы, Жанасбе-
ков Қадыл Тұрысбекұлы, 
Әбішев Талғат Әлітайұлы, 
Абылқасымов Бауыржан 
Балтабекұлы, Бекболатова 

Ар-намысым – Желтоқсан
Желтоқсанның 15-інде аудандық мәдениет Қазақстан 

Республикасының ұлттық мерекесі - Тәуелсіздіктің 
30 жылдығына арналған салтанатты жиын өтті.  
Мемлекеттік Гимн орындалғаннан кейін жұртшылық 
аудан әкімі Талғат Қайнарбековтың  баяндамасын 
тыңдап, аймағымыздың 30 жыл аралығындағы өркенді 
өзгерістеріне ден қойды. Бұдан соң Талғат Қанатұлы 
мерекелік марапаттауларды табыс етті. 

Дана Қайролдақызы, Кауменов 
Айдар Болатұлы, Құдияров Жа-
лел Қалелұлы, Құдабаев Асхат 
Әуесханұлы, Нұрахунова Гүлжан 
Әбдікәрімқызы, Серікбаева 
Гүлнар Мұратқызы, Сыдықова 
Бағынгүл Сүлейменқызы, 
Стамбеков Сәрсембек 
Сембекұлы, Тұрғамбеков 
Асқар Жүнісұлы, Тулегенова 

Сағатай Абдуақасқызы, Устем-
беков Рустам Қадыржанұлы, 
Шулғаубаев Алтай Кәмиұлы 
«Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 
жыл» мерекелік медалімен на-
градталады. Сондай-ақ жылдағы 
жақсы дәстүр бойынша Сарқан 
ауданының жастары арасын-
да ұйымдастырылатын «Жыл 
үздігі – 2021» байқауының 
қорытындысы жарияланып, 
Нұрқасым Ернар Саматұлы 
«Үздік жас мемлекеттік 
қызметкер», Каналбек Жана-
бек Назарбекұлы «Үздік жас 
дәрігер», Нурпейсов Абай 
Серікқазыұлы «Үздік жас ұстаз», 
Орманғали Данияр Қайратұлы 

«Үздік жас спортшы», Жапе-
ков Ақниет Болатұлы «Үздік 
жас өнерпаз», Жекен Мадияр 
Жұмабекұлы «Үздік студент», 
Тунгатова Диана Алпамысқызы 
«Үздік ерікті», Ерланұлы Ұлан 
«Үздік жастар ісі жөніндегі 
әдіскер–нұсқаушы», Мерчан-
ская Екатерина Евгеньевна 
«Үздік оқушы», Құрмашев Олжас 
Қайратұлы «Үздік Жас маман»   
атанып, аудан әкімінің алғыс ха-
тымен марапатталды.

Сарқан ауданы әкімінің 
ұсынысымен Сарқан аудандық 
мәслихатының 2021 жылғы 
13 желтоқсандағы №13-59 
шешімімен Жумжуменова Ма-
рия Дүйсебайқызы,  Қазанатова 
Күляй Қоныспекқызы, Джекпель-
динов Асет Рахметұлы, Қалиев 
Ермек Сағындықұлы, Ожаров 
Марат Әуелбекұлы,  Дюйсембе-
кова Бақтыбала Уалиқызы, Юсу-
пов Игілік Молдағалиұлы, Матка-
римов Нурахмет Жанахметұлы, 
Қожапова Муназима Рымкеш-
қызы, Дайырбаев Серикбол 
Сайлаубекұлы, Сердалинов 
Кеңес Базыкенұлы, Қожабеков 

Муратбек Қабылбекұлы, Досана-
манов Тлеулес Тлендіұлы, Алие-
ва Рауза Хажимовна, Есімханов 
Саят Жанатбекұлы Сарқан 
ауданының «Құрметті азаматы» 
атанды.

Мерекелік концерт Сарқан 
гуманитарлық коледжі жанын-
дағы қазақ  ұлт-аспаптар 
оркестірінің орындауында  
Таңатар Алшабековтың күйі 
«Жетісумен» бастау алып, рух-
ты, патриоттық әндер орында-
лып, көрермендер көңілі аспан-
дады.

П.ЖЕҢІСХАН.
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Марапат мерей өсіреді

Еліміздің саяси-қоғамдық күнтізбесіндегі ерекше мейрамның бірі әрі бірегейі 
сөзсіз ол Тәуелсіздік мерекесі. Биыл егемендігіміздің мерейтойын еліміз кең ауқымда 
атап өтуде. Азаттығымызбен ажарланған ауданымызда 30 жылдық аясында сан 
түрлі іс-шаралар ұйымдастырылуда. Жақында аудандық әкімдіктің үлкен мәжіліс 
залында Алматы облыстық жергілікті агроөнеркәсіптік кешені және мемлекеттік ме-
кемелер қызметкерлері кәсіподағы Сарқан филиалының мұрындық болуымен сал-
танатты басқосу болып өтті. Алдымен жиналғандарды аудан әкімінің орынбасары 
Асхат Қалиасқаров мерекемен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Салтанат сәні – ма-
рапаттарды Асхат Мейрамғалиұлы өзі табыстап, «Жоңғар Алатау» МҰТП әкімшілік-
шаруашылық қызметі бөлім басшысы Алимжан Карипов, Черкасск ауылдық округі 
шаруа қожалығының жетекшісі Амантай Вахитов, аудандық мәдениет үйінің дирек-
торы Ықылас Құттыбеков, Сарқан қаласының облыстық зерде бұзылыстары бар 
балаларға арнайы мектеп-интернатының еңбек пәні мұғалімі Бақытбек Карипов, 
Сарқан ауданының кәсіподақ ұйымының есепшісі Шолпан Нұрғалиеваның кеуделеріне 
«Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін» төсбелгілерін тақты. Сондай-ақ бірқатар жандарға 
Алматы облыстық кәсіподақ ұйымының төрайымы Р.Идралиеваның алғыс хатымен, 
Сарқан аудан әкімінің алғыс хатымен және облыстық жергілікті агроөнеркәсіптік кешені 
және мемлекеттік мекемелер қызметкерлері кәсіподағы Сарқан филиалының Алғыс 
хаты мен сый-сияпаты табысталды. Аудандық мәдениет үйінің өнерпаздары шырқаған 
асқақ әуендер көңілдерді көмкеріп, мереке мәнін одан әрі айшықтай түсті. Соңында 
баршасы естелік суретке түсіп тарасты.

Өз тілшіміз.   

Кемел келешегімізге жол 
ашқан

Аудандық ішкі саясат бөлімі және «Жетісу жастары ұйымының 
Конгресі» жастар қоғамдық бірлестігі әлеуметтік маңызы бар жо-
баларды жүзеге асыру мақсатында өңірімізде көптеген іс-шаралар 
ұйымдастырды. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің отыз 
жылдығына арналған аталмыш жоба аясында Сарқан политехникалық 
және гуманитарлық колледждерінде, аудандық жастар ресурстық 
орталығында жастардың, еріктілердің қатысуымен «Тәуелсіздік 
тұғырым» атауымен кездесулер, пікірсайыстар, брейн-ринг ойындар, 
арнайы флешмобтар ұйымдастырылды. 

Барлық іс-шаралар азаттығымыздың 30 жылдығын өзегіне арқау етіп, еліміздің 
ертеңі – жас буынға кемел келешегімізге жол ашқан Тәуелсіздіктің мән-маңызы 
тағылымдалды. Жобаның қорытындысы ретінде жуырда Nur Otan партиясы Сарқан 
аудандық филиалында өңіріміздің қоғамдық-саяси өмірінде белсенділік танытып 
жүргендер марапатталды. Аталмыш шараны аудандық ішкі саясат бөлімінің басшы-
сы Дамир Каипов құттықтау сөзбен ашып, еліміздегі береке мен бірлік, тұрақтылық 
дамудың негізі екендігіне тоқталды. Сондай-ақ жиынға Nur Otan партиясы Сарқан 
аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Аслан Абдрахманов, «Жетісу 
жастары ұйымының Конгресі» жастар қоғамдық бірлестігінің үйлестірушісі Дәулет 
Ауданбаев қатысып, ортақ жұмысты жандандырып жүрген бірқатар жандарға аудан 
әкімінің Алғыс хатын және бағалы естелік сыйлықтар табыстады. 

П.ЖЕҢІСХАН.

Дойбы додасында бақ сынасты
Жуырда Сарқан ауданы Ауған және локальдық соғыс ардагерлері мен мүгедектер 

ұйымы ел егемендігінің 30 жылдығына орай ардагерлер арасында дойбыдан жа-
рыс ұйымдастырды. Тартысты өткен дойбы додасында І орынды Дәуренбек Уанов 
жеңіп алды. ІІ орынды Гаухарбек Тойшыбаев иеленсе, ІІІ орын Дәлелхан Дуланбекке 
бұйырды. Жеңімпаздарға ұйым атынан мадақтама және қаржылай сыйлықтар табыс 
етілді. 

Өз тілшіміз.

Тілді білу – парыз, білмеу - ұят
«Ана тілі – халықтың өткен ұрпағын, 

қазіргі және келешек ұрпағын тарихи бір 
тұтастық, мызғымас бірлік, ажырамас 
туыстық жағдайда мәңгілік біріктіретін 
сенімді құрал. Ана тіліміз арқылы ғана біз 
халқымызды, Отанымызды танып білеміз, 
халық рухының сарқылмас бастауын-
да сонда жатыр. Ел-жұртымызды, туған 
жерімізді оның өзен-көлдерін,оның бораны 
мен найзағайын ана тіліміз арқылы ғана 
қабылдап, соларға деген перзенттік махаб-
батымызды ана тіліміз арқылы жеткіземіз. 
Қазақ халқы ұлт болып қалыптасқалы бері, 
қазақ тілі өмір сүріп келеді. Тілдің иесі – 
кешегі қазақ, бүгінгі қазақ және болашақтағы 
қазақ. Тілдің ғұмыры уақыт тәрізді мәңгілік. 
Тіл -  халықтың мәңгілік халық болып 
қалуының айғағы. Тіл – өткеннің ұрпаққа қалдырған аманаты, бүгінгі күннің абыройы, 
ертеңгі күннің кепілі. Ата Заңда  «Мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп анық та айқын 
жазылған.

Мемлекеттік тіл – қай елдің болсын даму құрылымын қалыптастыруда және 
оның әлемдік қауымдастықтағы өзіндік орнын анықтап, нақтылау үдерісінде саяси-
экономикалық, саяси-идеологиялық әрі қоғамдық-әлеуметтік маңызды қызмет 
атқарады. Қоғам мүшелеріне білім мен ғылым тіл арқылы беріліп, халыққа қызмет 
етеді. 

Мемлекеттік тіл – мемлекеттік Ту, Елтаңба, Әнұран, Ата заң секілді қасиетті 
рәміздердің қатарына жатады. Оны егемен еліміздің барлық азаматы оқып-үйреніп, 
жетік меңгеріп, құрметтеуі тиіс. Осы ретте Елбасы  Н.Ә. Назарбаевтың 2006 жылдың 24 
қазанында Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІІ сессиясында ел жастарына қаратып 
айтқан мына бір сөзінде үлкен мән жатыр: «Қазақстандағы жастар мынаны білуге 
тиіс: мемлекеттік тілді білмейінше мемлекеттік органдарда, қызмет көрсету саласын-
да, құқық қорғау органдарында немесе сот саласында жұмыс істеу мүмкін болмайды. 
Мемлекеттік тілде қойылған сұрақтарға сол тілде жауап беруге тура келеді. Уақыт 
бар, мүмкіндік бар, мемлекеттің қолдауы бар – өз функцияларыңды қажетті деңгейде 
жүзеге асыру үшін тілді үйрену керек. Бұл – әбден қалыпты және өркениетті шарт». 
Елбасының осы ой-толғамынын кейін еліміздегі мемлекеттік тілге қатысты қоғамдық 
пікір, көзқарас бір ізге түсе бастады деп айтуымызға болады. Қазақстанның қарқынды 
дамып әлем көшінен қалмай, қазіргі заманға лайық болуы,  Елбасы атап көрсеткендей, 
ұлттық білім беру жүйесінің сапалық деңгейі мен сол білімнің қай тілде берілуіне де 
байланысты. Елдің ертеңі – жастар қолында. Оларды дүниетанымы кең, ой-өресі биік, 
кемел ойлы парасатты азамат етіп өсіріп шығару үшін сапалы білім берумен қатар 
оларға тағылымды тәлім-тәрбие берілуі керек. Ал өскелең ұрпаққа сапалы білім мен 
отаншылдық тәрбие беру тіл арқылы жүзеге асатыны баршаға аян. 

Білім мен тәрбиені мемлекеттік тіл  арқылы беру үлкен мүмкіндіктерге жол аша-
ды.  Оны жан-жақты дамытпайынша, қазақстандық жас ұрпақты өз Отанын қадірлеп-
қастерлеп сүйетін парасатты азамат етіп шығару қиын шаруа екені анық. Сондықтан 
да тілдерді, әсіресе, еліміздің мемлекеттік тілі мәртебесін иеленіп отырған қазақ тілін 
оқытып-үйрету мәселесі қашанда басты назарда болып келеді. Осы мақсат-мүддеге 
сәйкес еліміздің жас ұрпағы алдына мемлекеттік тіл – қазақ  тілін, орыс тілін және ше-
тел тілдерін білу міндеті қойылып,  ел егемендігінің басты рухани өзегі ретінде қаралып 
келеді.

Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдары мен бүгінге дейінгі уақыт аралығында 
қазақстандық азаматтардың мемлекеттік тілді үйренуге қызығушылығы арта түскенін 
байқауға болады. Әсіресе, мемлекеттік қызметкерлердің мемлекеттік тілді біліп, 
қолдануларына аса мән беріліп, ересектерге мемлекеттік тілді тегін оқытып-үйрететін 
орталықтар, арнайы курстар еліміздің барлық мемлекеттік мекемелерінде ашылып, 
қызмет көрсетуде. 

«Ұлттың ұлт болуы үшін бірінші шарт – тілі болуы. Ұлттың тілі кеми бастауы ұлттың 
құри бастағанын көрсетеді» деп М.Жұмабаев айтқандай, мемлекеттік тілдің қызмет ая-
сын кеңейтіп, мәртебесін биіктету – әрбір мемлекет үшін басты мақсат.

А.БЕРЧИМБЕТОВА,
Сарқан аудандық сотының бас маманы.
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Азаттығымыздың арайлы таңы 

Тарих қойнауына көз жүгіртер болсақ, Тәуелсіздік – 1991 жылғы Желтоқсан 
оқиғасында алаңға шыққан жастардың күш-жігері, күллі қазақ жұртының арман-
мұратының салтанат құруы. Патша үкіметі кезінде де, Кеңес Одағы тұсында да 
тәуелсіздікке деген ұмтылыс халқымыздың ертеңіне деген сенімін оятып, жарқын 
болашақтан үмітін үзбеді. Біз бірнеше сан ғасырлық бодандықтан кейін ХХ ғасырдың 
аяғында қайта жаңғырып, түлеген жас мемлекетпіз. Тәуелсіздік – бұл азап пен төзімнің, 
халықтың сан ғасырлар бойы еркіндікті аңсаған шыдамының өтеуі. Қазақстанның 
тәуелсіз, егеменді ел ретінде танылғанына міне отыз жыл болды. Тәуелсіздік сияқты 
ұлттық мерекені, мерейлі отыз жылдық мерейтойды бүгінгі таңда қазақ халқы 
жүрегімен сезінуі керек. Тәуелсіз елдің ең басты тұғыры – қоғамның, сол мемлекеттегі 
жергілікті ұлттың рухы, жігері, қоғамдық санасы. Мемлекеттің басты байлығы жеке 
бастың мүддесі емес, сол мемлекетті мекендейтін барша азаматтардың мүддесі мен 
қажеттілігін өтеу болып табылады. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бүгінгі құдіретті 
күші ел бірлігінде, ұлттар татулығында жатыр. Қазақстан үшін ХХI ғасыр тарихының 
парағы парасат пен пайымға толы.

Орда бұзар отыз жасында Қазақстан әлемдік саяси сахнада өзін іргелі ел 
ретінде көрсете білді. Оған дәлел ретінде Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында көз 
алартқан сыртқы жаулардан қорықпай, енді ғана аяғынан тұрып келе жатқан жас 
мемлекеттің әлемнің алпауыт елдеріне үлгі болып, атом бомбасынан бас тартуы, ірі 
державалардың ынтымақтастық ұйымына мүше болып, келелі кеңес бастауы, Сам-
мит, Экспо көрмесін өткізіп, әлемдік діни ұйымдардың басын қосып, діни татулық пен 
тұрақтылық мәселесін жасқанбай көтере білуі – барлығы да Қазақ Елінің іргелі ел, 
Тәуелсіз мемлекет екендігінің куәсі. Өзге елдің отарында жүрген бодан ел мұндай ба-
стамаларды көтеруге жүрексініп, қожайынына жалтақтаған болар еді.

Азаттығымыздың арайлы таңының арқасында қазақ елі еңсесін тіктеп, Сарыарқаның 
төсінде, еліміздің жүрегінде «Бағаналы орда – басты ордамыз» болған астанамыз-
ды салып, даламыз бен қаламызды бірдей гүл жайнатып келеміз. Тәуелсіздікке қол 
жеткізу қиын, ал сол еркіндікті сақтау одан да қиын, одан да жауапты іс. Бабалары-
мыз аттың жалы, атанның қомында жүріп бізге мұраға қалдырған ұлан-байтақ жер мен 
Тәуелсіздікті көзіміздің қарашығындай сақтап, қыршындарымыздың қасық қанымен 
желбіреген көк Туымызды құлатпай, болашақ ұрпаққа жеткізу – біздің міндетіміз. Ол 
үшін «Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенген заманда қапы қалып 
жүрмелік» деп қазақтың ұлы ханы Абылай хан айтқандай, ақпараттық майданда жау 
тақымында кетпес үшін білімді де білікті, бәсекеге қабілетті ұрпақ баулуымыз керек. 
Сонда ғана дамыған елдермен тереземіз тең болып, керегеміз кең болып, еліміз әлі 
талай мерейтойларын тойлап, кемел келешекке нық қадам басатынына кәміл сенеміз.

Салтанат ИСАБАЕВА
Сарқан аудандық қазынашылық басқармасы: бас маман  - бас қазынашы.

ЕЛ АЙБЫНЫ АСҚАҚТАЙДЫ
Тәуелсіздік - адамзатқа берілген ең негізгі құндылық, сан мыңдаған халықтың 

болашаққа деген арман мақсаттарының кепілі. Қазақ халқы үшін де оңайлықпен кел-
меген жемісі көп жеңістің жолында ұлт зиялылары даңғыл жолдың төселуі үшін аз 
еңбектенген жоқ. Нәтижесінде бүгінгі ұрпақ қаннен қаперсіз бақытты шағында күн ке-
шуде. Осынау айтулы сәттің ұлт тарихынан ойып тұрып орын алып, күллі халық үшін 
ыстық мерекеге айналуы да тектен-тек емес екені анық.

Бүгінгі таңда егемендігімдің тұғыры асқақтағандығына отыз жыл толып отыр. Бұл 
аз уақыт емес. Алайда жаңадан қадам басқан мемлекет үшін бұл зырғып өте шыққан 
уақыт болды. Бірақ қазір кез-келген жан осы жылдары жеткен жетістігімізді ауыз 
толтырып, кеудесін мақтаныш кернеп айта алады. Алғашқы жылдарынан бастап-
ақ шекарамыздың қазығын қағып, көршімізбен тереземізді теңестірдік. Елдігімізді 
асқақтатқан рәміздерімізді көпшілікке паш еттік. Әлемдік деңгейде мәдениетіміз 
бен  үлгілі саясатымыз арқылы озық елдермен иық тіресе өзімізді дәлелдеп келеміз. 
Қасиетті ұғымға айналған тәуелсіздігімізді ұлықтап, ұрпақ санасына қадірлі күннің 
маңызын сіңіруде. Бұл болашаққа жол бастар жастар үшін ұмытылмас тарих бол-
са, әрбір азамат үшін аманат ретінде берілген ел алдындағы жауапкершілік екендігі 
айқын.  Өскелең ұрпақ осы бір құндылықты мәңгі жүрегінде ұстай отырып, рухы биік, 
еңсесі жоғары халықтың үмітін арқалап жүргендігін ұмытпауы тиіс. Нағыз патриот - елін 
мақтан етіп қана қоймай, оның тарихына құрметпен қарап, тәуелсіз жолын жалғастыра 
білетін тұлға. 

Қорыта айтқанда, бүгінгі күн мен  кемел келешек арасындағы бірден-бір көпір 
егемендік  екендігін естен шығармайық. Ата-бабамыздың үкілеген үміті бүгінгі күннің 
ұландары еді. Демек біздің  борышымыз елдің айбынын асқақтату.

Саулеш АУБАКИРОВА,
Екіаша орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.                                        

Барымызды бағалай білейік
Тәуелсіздік алып, егеменді елде еркін өмір сүріп жатқанымызға 30 жыл толды. 

Отыз жыл – өткенің мен бүгініңді салыстырып ізденісің мен іркілісіңе, жетістігің мен 
кемшілігіңе есеп беретін кезең. Біз ең әуелі бабаларымыз ғасырлар бойы арман ет-
кен тәуелсіз елде өмір сүріп жатқанымызды мақтан етуіміз керек. Себебі әлемде дәл 
біз сияқты өз тілі, өз салт- дәстүрі бар екі мыңнан аса ұлт пен ұлыс тірлік кешеді. 
Соның барлығы өз алдында мемлекет құрып, азаттықтың рухын сезініп отырған жоқ. 
Өйткені әлемде тек 206 мемлекет өзін тәуелсіз деп жариялаған. Соның 198-ін ғана 
дүниежүзі халықтары шын мәнінде тәуелсіз деп мойындайды. Және сол санаулы 
ғана іріктелген 198 мемлекеттің ішінде біздің Отанымыз – Қазақстан да бар. Яғни, 
біз дүниежүзіндегі аз ғана тәуелсіз мемлекеттің бірінде өмір сүріп жатқан, өз туы, өз 
әнұраны, өз елтаңбасы бар бақытты халықпыз. Ендеше, осындай кез келгеннің қолына 
түсе бермейтін бақты, тәуелсіздігімізді көзіміздің қарашығындай сақтап, барымызды 
бағалай білу баршамыздың азаматтық борышымыз. 

Тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ. Азаттықтың жолында қазақ халқы қаншама 
қиыншылықты, жоқшылық пен азапты басынан кешірді. Осы жолда талай 
боздақтарымыз құрбан болды. Бірақ ұлттық рух пен жігер – күш бізді осы күнге жеткізді. 
Қазақстанның тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кезінде «Тәуелсіздікті 
алғаннан тәуелсіздікті ұстап тұру анағұрлым қиынырақ» деген еді. Сол сөздің жаны 
бар. Расында өз егемендігімізді алу бар да, соған лайық іс-әрекеттер жасау, даму, ел 
іргесін бекіту мүлде бөлек мәселе. 

Тәуелсіздік барлық саланың жұмысын жандардырды, кез – келген құрылымның 
жұмысына түбегейлі бетбұрыс жасады. Соның ішінде қазақстандық сот та бар. Жылдан-
жылға енгізіліп жатырған реформалар жүйенің бойына қан жүгіртіп, әділсотты жүзеге 
асыруға, халыққа толыққанды қызмет көрсетіп, осы арқылы ел іргесінің беріктігін баян-
ды етуге бағытталған жұмыс жасауға қабілетті құрылымға айналдыруда. Шындығында 
Елбасының әр Жолдауынан сот жүйесін жаңғырту талабы шет қалған емес. Кез кел-
ген Жолдауда сот реформасын жүргізу, сот тәуелсіздігін арттыру, сотқа деген сенімді 
нығайтуға ықпал ететін тетіктер назарға салынады. 

М.ДОЛДАНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің әлеуметтік педагогы.  

Еліміздің басты құндылығы
Қазақта «Отансыз адам ормансыз 

бұлбұл» деген сөз бар. Орманы жоқ құстың 
ұясы да, қонар бұтағы да жоқ. Тәуелсіздік 
– еліміздің баға жетпес байлығы, басты 
құндылығы. Тәуелсіз – әлемдегі ең құдіретті 
сөз. Ел еркіндігі. Қазақстанның тәуелсіздігіне 
30 жыл. Осы уақыт аралығында Қазақстан 
әлемде жеке дара дербез ел екенін 
дәлелдей білді. Өзінің белгіленген шекара-
сы, діні мен тілі, мемлекеттік рәміздері мен 
ұлттық құндылықтары, мәдениеті мен салт-
дәстүрі бар тәуелсіз зайырлы елге айналды. 
Тәуелсіздік – ең алдымен қазақ халқының 
бостандыққа ұмтылған асқақ армандары 
мен қайсар рухының жемісі. Сондықтан 
да біз үшін Тәуелсіздік күні – ең қастерлі 
күн. Біз бүгінгі барлық жетістіктерімізге 
Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. 
Тәуелсіздік – тәңірдің біздің ұрпаққа берген 

үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы.
Қазақ халқының бір ерекшелігі – ұлттық тәрбиеге үлкен мән беруінде. Ежелгі ата-

бабаларымыз сан ғасыр бойы өз ұрпағын күмбірлеген күміс күйімен, сыбызғы сырнай 
үнімен, ғашықтық жырымен, асқақтата салған әнімен, мақал-мәтел, шешендік сөз, 
жаңылтпаш, айтыс-өлеңдерімен тәрбиелеп келгені шындық. Өйткені, бүкіл  әдет-ғұрпын 
ертегі, аңыздар, жыр – термелері, ойын-сауығы, жұмбақтары мен жаңылтпаштары, 
барлығы да айналып келіп тәрбиеге келіп тірелген.

Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік мұраттарға қол жеткізді. Біздің тірегіміз – 
тәуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, білегіміз – бірлік. Тәуелсіз Қазақстанымыздың 30 
жылдығының таңы нұрлы, егемен еліміздің ұрпағының еңсесі биік болып, көк аспанда 
қасиетті көк туымыз мәңгі желбіресін!

Айдана АБЫЛҚАСЫМОВА,
Еркін бастауыш мектебінің  бастауыш сынып  мұғалімі.

Тәуелсіздік туы берік қолда
Қазақ халқы- тамырын жеті қабат жер астына жіберген алып бәйтеректей 

өзегін ғасырлар тереңіне тартып, осынау қасиетті ұлы даласынан табан 
аудармай, дауылдармен алысып, тағдырмен қарысып, өсіп- өркендеп келе 
жатқан байырғы халық.

Н.Ә.Назарбаев
Тұғырлы тәуелсіздік – біздің асқар армандарымыз бен қайсар рухымыздың жемісі. 

Еліміз талай қиындықты бастан кешіріп, тар жол тайғақ кешулермен елеулі егемендігіне 
қол жеткізді. Тамыры терең тағлымды тарихқа үңілер болсақ, егемендік бабалар ар-
маны, болашаққа бастар жарқын жол. Тәуелсіздік үшін талай жандар қыршыннан 
қиылып, кейбірі майданда белден қан кешті. Бұл ашты термен келген, тәтті жеңіс 
біздің халқымыз үшін, аса құнды мұра, кемел келешекке жеткізер аманат. Бүгінде  ата- 
- бабамыз аманат еткен жерде саф ауамен тыныстап, еркін күліп, еркін сөйлейміз. 
Өз қолымыз өз аузымызға жетті. Еңсемізді тіктеп, егемен ел атанып, өз алдына отау 
тігіп дербес мемлекет атанған Қазақстан қаншама қиындықтарға жолықса да тастай 
берік төзімділіктің арқасында, жалпақ әлемге өзінің өршіл үнін, өркениетке деген үмітін 
мойындатты… Ата-бабаларымыздан мұра болып қалған ұлан-ғайыр атамекен жеріміз, 
отарлық жоя алмаған тіліміз, мәдениетіміз тек қана қазақтың рухының күштілігімен 
сақталды.Осындай Тәуелсіздігіміздің тағылымы жолында  даналарымызды дәріптеп 
тарихымызды түгендеу өнеріміз бен мәдениетімізді  насихаттау барысында Лепсі 
ауылындағы композитор Мұқан Төлебаевтың мемориалды музейінде  Тәуелсіздіктің 
30 жылдығына орай «Тәуелсіздік туы берік қолда!» атты ашық есік күнін өткізді. Айту-
лы күнде көрермендерге «Ұлт азаттық көтерілістің тарихи тағылымдары», «Тәуелсіздік 
монументі» атты тақырыптық экскурсиялар, «Тәуелсіздік нышаны – төл теңге», «Тұғыры 
биік Тәуелсіздік!» атты тақырыпта көрмелер  ұйымдастырылып,музей залдары бойын-
ша экскурсиялар жүргізілді.Музейде өткізілген әр тақырыптағы шарамызда Тәуелсіздік 
тұғырының биік шыңына жетелейтін оқиғаларға  толы тарих беттерінен шолу жасал-
ды. Қазақстан Республикасының  30 жыл бойы жеткен  жетістіктерін көрермендерге, 
оқушыларға Отанды, елді, жерді сүюге, туған ел тарихын білуге, еліміздің мемлекеттік 
рәміздерін қастерлеуге тәрбиелеу жолында насихатталып айтылды.

А.ЖҰМАТАЕВА,
М.Төлебаевтың мемориалды музейінің меңгерушісі.

Барлығымыз үшін қасиетті күн
Тәуелсіздік – ұлттың, тілдің, дәстүрдің, салт-сананың мызғымас тірегі, күші, ал-

тын діңгегі, халықтың бақ жұлдызы. 1991 жыл – еліміздің Қазақстан деген атпен 
бүкіл әлемге алғаш қадам басқан жылы . Сол сәттен бері міне мерейтойлы 30 жыл 
да өте шыкты. Қазіргі Қазақстан әлем сахнасында мақтанарлықтай беделге ие. Біздің 
мемлекетіміз осындай аз ғана уақыттың ішінде көптеген ірі экономикалық, саяси және 
әлеуметтік жетістіктерге қол жеткізді. Еліміздің аяғынан нық тұруы, ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету  және экономикамыздың  жедел қарқынмен дамуы – қазіргі  таңдағы 
негізгі стратегиялық бағыттар. Бүгінгі Қазақстан – тек өзі орналасқан аймақта ғана 
емес, бүкіләлемдік проблемаларды талқылауда және шешуде ықпалды рөл атқаратын 
ел. Қазақстан үшін, қазақ халқы үшін тәуелсіздік аспаннан түскен сый емес еді. 

Қазіргі таңда Тәуелсіздік – барлығымыз үшін ерекше қасиетті күн. Бірліктің, 
ынтымақтастық пен татулықтың күні. Мемлекетіміздің тәуелсіздігі – ең алдымен 
халқымыздың бақыты. Алғашқы жылдарда басым мақсаттардың қатарында егемендікті 
нығайту, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, экономикадағы қиыншылықтарға 
жауап беру болған еді. Сондықтан бүгінгі күні халқымыз өткеннен қалған тарихи 
өнегені, отансүйгіштікті, ұлтына деген махаббатты жоғалтпай, әрі қарай жастардың 
патриоттық сезіміне енгізуге ерекше көңіл бөлуі керек деп ойлаймын. Тәуелсіздігімізді 
жариялағаннан бергі мезгіл ішінде көптеген елеулі табыстарға қол жеткіздік. Бүгінгі 
бейбіт те шуақты күндерді бағалай отырып, жаңа биіктерге ұмтылу – біздің алдыға 
қойған бағытымыз болуы тиіс.

С. АТЕКЕЕВ,
Теректі орта мектебінің АӘД пәні мұғалімі.
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КелбетСырымды айтам
Өлең-өнерге адалдығынан танбай, соңына бірнеше жыр 

жинақтарын ұрпақтарына мұра етіп қалдырған ақын атамыз Сабыр-
хан Жақыповтың тірлік сапары шектелгеніне қырық күн толып қалды. 
Осыған орай абыз ақсақалдың көзі тірісінде редакцияға өз қолымен 
әкеліп тапсырған топтама өлеңдерін назарларыңызға ұсынып отыр-
мыз!

Тәуелсіздік - тұғырым
Тәуелсіздік – ең алдымен Қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ 

армандары мен қайсар рухының жемісі. Сондықтан да біз үшін Тәуелсіздік 
күні – ең қастерлі күн. Еліміз 1991 жылы тәуелсіздігін жариялап, дербес 
мемлекет ретінде әлемге танылды. Елбасының «Қазақстанның тәуелсіздігі 
қазақтарға тартқан тағдырдың сыйы емес, өзінің ежелгі жерінде қилы 
кезеңді бастап кешу арқылы қол жеткен өз мемлекттілігін құруға деген 
заңды құқығы бұл даусыз және саяси фактіге ешкім күмән келтірмеуі тиіс», 
— деп атап көрсетуінде үлкен мағына жатыр. 

Осы жылдар ішінде елімізде қыруар істер атқарылды. Атап айтсақ тари-
хи жеріміздің шекарасы халықаралық шарттарға сай бекітілді. Мемлекеттік 
рәміздеріміз, Ата заңымыз, ұлттық валютамыз және Сарыарқаның кең 
жазық даласында барша елдің өзінің тез көркейіп өсуімен таң қалдырып, 
1997 жылы жаңа Астанамыз дүниеге келді. Әлемдік қауымдастық алдын-
да «Қазақстан Республикасы» деген асқақ рухты ел екенін мойындаттық. 
Ел экономикасы да жылдан-жылға нығайып, мәдени, рухани даму деңгейі 
белеске көтерілуде.   Әлемдік қауымдастықтың ықпалды мүшесі болып 
табылатын тәуелсіз мемлекет құрылды. 

Жыл сайынғы ел Президентінің халыққа арналған Жолдаулары мен 
қабылданған мемлекеттік бағдарламалар, стратегиялық бағыттардың 
барлығы да қарапайым халықтың тұрмысын жақсартып, тәуелсіздігімізді 
нығайтуға бағытталды.

Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласында айтып кеткендей: «Тәуелсіз 
ел болу оны жариялаумен немесе мемлекеттің іргетасын қалаумен 
шектелмейді. Тәуелсіздік үшін нағыз күрес күнделікті еңбекпен, үздіксіз 
әрі дәйекті елдік саясатпен мәңгі жалғасады. Біз қуатты тәуелсіз 
мемлекетімізбен ғана ұлт ретінде жер бетінде сақталамыз. Осы айнымас 
ақиқатты берік ұстануымыз қажет. «Тәуелсіздік бәрінен қымбат!» деген бір 
ауыз сөз мәңгі ұранымыз болуға тиіс».

 Еркіндіктің  қадірі  бейне бір баға  жетпес байлыққа тең, әр қазақ  
мұны жақсы біледі. Иә, шынымен де тәуелсіздік әрбір қазақстандықтың 
мақтанышы іспеттес. Тәуелсіздіктің бізге оңай жолмен келмегенін ескер-
сек, тәуелсіздіктің қадірін жоғалтпау біздің,яғни жас ұрпақтың қолында 
екенін  түсінеміз.Тәуелсіз еліміздің тұғыры асқақтай берсін!

Аяулым ҚАЙЫРКЕН, 
С.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина

 Университетінің 1 курс студенті.

«Мәңгілік елдің» 
ұрпағы 

мәңгі жасай берсін!
Тәуелсіздік – құдіретті сөз. Міне, биыл тәңірі 

берген тәуелсіздігімізге 30 жыл толды. Орда бұзар 
бір жігіттің жасы. Тәуелсіздік ащы термен кел-
ген тәтті жеңіс. Төгілген қанның, өлмеген жанның, 
өшпеген рухтың отымен келген ұлы күн. Тәуелсіздік  
-  тәңірдің берген сыйы. Тәуелсіздік алған 30 жыл 
ішінде жеткен жетістіктеріміз мен алған асуларымыз 
өте көп. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай спорт саласында аудан, облыс, 
республика көлемінде көптеген іс-шаралар өткізіліп 
жатыр. Атап айтар болсақ Сарқан ауданында 2007-
2008, 2009-2011, 2012-2015 ж.т. кіші жасөспірім 
ұлдар арасында Қабанбай ауылында еркін күрес 
үйірмесінің 3 жыл толуына орай ашық турнирде 
мектебіміздің 6 сынып оқушысы Ерік Айбын I орын 
иеленді. Сонымен қатар Алматы қаласында өткен 
Джиу-Джитсу күресінен балалар мен жасөспірімдер 
арасында 3 сынып оқушысы Кенжеғали Әрсен III 
орын, 7 сынып оқушысы Байғожа Арнай III орын, 8 
сынып оқушылары Сабыржан Салтанат, Құмарбек 
Мадина  I орындарды иеленді. Санамалап айта 
берсек алақандағы саусақ жетпей қалары сөзсіз. 
Жеткен жетістіктердің арқасында Еліміз еңселі, Туы-
мыз тұғырлы, Тәуелсіздігіміз ғұмырлы, Әнұранымыз 
айбатты, жастарымыз қайратты. Тәңірімнен қазақ 
елінің мәңгілік жасауын тілеймін. «Мәңгілік елдің» 
ұрпағы мәңгі жасай берсін!

Аслан ЕСЕНҒАЛИҰЛЫ, 
Ақын Сара атындағы орта мектебінің дене 

шынықтыру пәнінің мұғалімі. 

Қазақпыз туын 
биік көтерген

Тәуелсіз, еркін халықпыз,
Еркіндікті қиындықпен алыппыз.
Еліміз үшін тер төгіп күресіп,
Жеріміз үшін жанымызды салыппыз.

Тәуелсіздік бізге оңай келмеді,
Батырымыз қылыш, найза сермеді.
Батырларым қазақ даңқын көтеріп,
Жауымызға жерімізді бермеді.

Тәуелсізбіз ешкімге бағынбаймыз,
Бұрынғыдай азап көріп, құлдыққа 

салынбаймыз.
Осы күнге шүкір етем Аллаға,
Біреуге астық бер деп жалынбаймыз.

Біз қазақпыз туын биік көтерген,
Біз қазақпыз қиындықты  өткерген.
Біз қазақпыз ар-ожданын  сақтаған,
Біз қазақпыз жеті атаны жаттаған,
Бұны айту  бір ғанибет дат маған.

Тәуелсіз қазақ – ұраным,
Әнұран ол менің жыр-әнім.
Халқымменен мақтанамын,
Қазақстанда мен тұрамын!

 

Амина АСҚАРБЕК, 
Н.Островский атындағы 

мектеп-лицейінің 6 «А» сынып 
оқушысы.

Рухыңды оят
Ең алғаш Алла адамды жаратқанда,
Бәріне ұлттық атау таратқанда.
Ішінен көп ұлттардың тек біреуі,
Ерекше ұнап қапты Жаратқанға.

Жаратқан ары-бері ойлап келіп,
Бір атауды ерекше алды бөліп.
Бес-ақ дыбыс алға оқы, артқа оқы,
Тек қана шығатұғын қазақ болып.

Тілдің де оған берді ең тазасын,
Үйренерде алмауға жұрт мазасын.
Жұп-жұмыр артығы да, кемі де жоқ,
Үйлесімді не айтып, не жазасың.

Осыны иемденген халық дана,
Әр нәрсені алатын жаттап қана.
Ғасырдан ғасырларға жеткізетін,
Зерделі ұрпағына сақтап сана.

Осылай оның тілі тез дамыды,
Астынан көр, үстінен жоқ айыбы.
Әлемнің жиһанкезін таңқалдырған,
Даңқы жер бетіне тез  жайылды.

Осындай жауһарыңа бүгін қара,
Жұмыр тәні болғандай пара-пара.
Осы халге жеткізген тек өзіміз,
Бәрінен сол салады жанға жара.

Кім бізді тілімізде шектеп отыр,
«Тіліңді ұмыт, басқа боп кет!»деп отыр.
Жалтақтаймыз біз неге әлдекімге,
Санаңа сын, көзіңді аш, болма соқыр!

Жұмылсаң жұдырықтай бәрі қолда,
Онша тым кедергі жоқ тұрған жолда.
Рухыңды оят, Көк Тәңірі тегіңді ойла,
Біртіндеп жөнге келеді бәрі сонда.

Қазақтың дара 
жолы

Сапқа тұрған әскердей бойға қарап,
Сан бұлақ сылдыраған одан құлап.
Күре жол қызыққандай оған қарап,
Сарқан, Ақсу тауларын өтеді жанап.
Секілді шың, шоқылар өңкей батыр,
Шаршаған бұлт басында шөгіп жатыр.
Тұнық ауа, мөлдір су, шүйгін шөбі
Төрт түлікке қысы-жаз балдай татыр.
Жайқалған солтүстігі толқынды егін.
Теңіз деп те қаласың жазда көгін.

Жарысқан тас жолменен 
жұлдызша ағып,

Құмырсқа ізі дердей көлік легін.
Қойлық, Абай, Алмалы және Сарқан,
Көгендеп қойғандайын керіп арқан.
Жансүгір, Еңбек, Тарас, Сағабүйен,
Қызылағаш, Талдықорған тағы оған.
Бұл өңір– Жетісудың бір парасы,
Ерекше иіп тұрған жер–анасы.
Бабалар бастан кешкен тарих жолы–
Сай-сала, асулардың айналасы.
Көркіне әрбір таудың сүйінесің,
Ізін көріп қасірет күйінесің.
Кезінде қазақ қаны су боп аққан,
Сайлардан әлдене іздеп телміресің...
Бір белгі жалтақтайсың бардай болып,
Елестейді денелер жатқан солып.
Өлексе қорек еткен тау тағысы
Жүргендей тіміскілеп пырдай болып.
Жүргеніңе сескеніп, елес іздеп
«Ондай күндер енді 

елге келмесін!» деп.
Қайтадан қалыпыңа келсең дағы,
Өкініш қала береді өзекті өртеп.
Енді оны егемендік емдеп келеді,
Төрт құбыла өзгелермен тең 
                                             боп келеді.
Тәуелсідік көк туы мәңгілікке
Желбірей беруіне ел сенеді.
Өскемен–Алматының қара жолы,
Халқыма болсын бақыт сара жолы.
Әркімге жалтақтамай еркін жүрер,
Қазақтың тек өзінің дара жолы.

Болатхан ЕСІРКЕГЕНҰЛЫ.

Адамның күні 
адаммен

Айналайын жастарым,
Бірлікте болсын бастарың.
Зейін қойып тыңдаңдар,
Түсініп сөздің астарын.

Отаның отбасында,
Ата-анаңның қасында.
Қиындықты жеңе біл,
Не көрсең де жасыңда.

Үлкендерді құрметте,
Кішілерді ізетте.
Шамасызға жәрдемдес,
Өзіңе оны міндетте.

Пейілің болсын даладай,
Жамандықты қаламай.
Тату-тәтті болыңдар,
Бірге туған баладай.

Бақталас, күндес болмаңдар,
Көңілге кірбің салмаңдар.
Үзілгелі тұрғанды,
Қол ұшын беріп жалғаңдар.

Дәулетті болсаң тасыма,
Дәулетсіз болсаң жасыма.
Адамның күні адаммен,
Достарың болсын қасыңда.

Зор санама өзіңді,
Абайлап сөйле сөзіңді.
Ол да ертең жетілер,
Алайтпа оған көзіңді.

Іскер, жомарт пенде көп,
Қатарға қосыл сен де кеп.
Қайырымсыздан аулақ бол,
Қарынбайлар елде көп.

Нарық қайда 
барады!

 Өзгерді заман өзгерді,
Өзгергенді көз көрді.
Нарық басып заманды,
Тізгінсіз асау кез келді.

Құбылып күнде өзгерді,
Әлемді нарық меңгерді.
Ырық бермей халыққа,
Ескексіз қайық кез келді.

Жалындап заман өзгерді,
Қымбатшылық меңдеді.
Нарықтың шарпып жалыны,
Өртенгенді көз көрді.

Шарықта нарық шарықта,
Пейілің түспей халыққа.
Өзіңе жайлы болғанмен,
Ауыр болды ау халыққа.

Өтермісің осылай,
Күн сайын салмақ қосып-ай.
Қалтасы көптің тесілді,
Халық қайтсін шошымай.
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Ынсап пен мейірім, әділетті,

Жаныңдай көріп жан сақта.
Ол жолда өсек, неміз кетті,

Мақсұтқа жетпей қалсақ-та.
Шәкәрім.

Бұл тақырып жайлы со-
нау неше мың жылдықтан бері 
әртүрлі қоғамның алдыңғы қатарлы 
өкілдері, яғни философтары мен 
ғалымдары өздері арнайы зерттеп, 
еңбектерін жазып қалдырған. Мыса-
лы, Сократ, Платон, Аристотель өз 
еңбектерінде әділеттілік жайында 
көптеген еңбектер жазды. Әр ғұлама 
өз қоғамына лайықты түсінік, пікір 
қалдырды.

Екінші ұстаз атанған ұлы 
ғұлама әл-Фарабидің "Қайырымды 
қала тұрғындары" атты еңбегінде 
әділеттілік баяндалады. Ондағы 
қайырымды қала тұрғындарының 
және оның басшысының қандай бо-
луын, басшыға тән он екі қасиетті 
атап, осы қасиеттерді бойына сіңіре 
білген жағдайда ол әділетті басшы 
болмақ дейді. Оның халқы осы он 
екі қасиетті бойына сіңіре білген бас-
шыны танып оған илана білсе, осын-
дай басқарушымен бағынушының 
негізінде олардың өмір сүріп жатқан 
қоғамы да әділетті қоғам болмақ 
дейді.

 Жаңа замандағы батыстық мате-
риалист философтар бұл әділеттілік 
жайлы басқаша кері пікір білдіреді. 
Яғни, Витгенштейн деген ғалым: 
"Әділеттілік деген ұғым жоқ, ол - бір 
көкжиектегі қол жетпейтін елес қана, 
оны адамдар өздері ойдан жасап 
алады" - деген, пікір білдіреді. Со-
нымен қатар сонау қиял, утопиядан 
бастап, социалистік, коммунистік, 
демократиялық тағы да толып 
жатқан ілімдер де болды, әлі де бар, 
болашақта да бола бермек, алай-
да сол көптеген еңбектердің көбісі 
әділеттілікті терең ашып бере алма-
ды. Ал кейбірі өз қоғамына лайықты 
түсінік, пікір қалыптастырды. Қай 
қоғамда да ел билеген, не елді аузы-
на қаратқандардың көтерген басты 
мәселесі, айтқан сөзі осы әділеттілік 
болды. Кеңес заманында әділеттілікті 
теңдік арқылы түсіндірмек болып, 
бара-бара әділетсіз қоғам құруға 
мүмкіндік туды. Әділеттілік пен 
теңдік екеуі екі басқа түсінік екенін 
ескермеді. Әділеттілік деген - әр жеке 
адамның мүддесінен шығып, соған 
жағдай жасаумен шектелсе деген 
ниет. Негізінен, әділетті талап, бірақ 
ол - қоғам өмірінде іске асуы қиын зат, 
тіптен, оны іске асыру қауіпті, себебі 
жеке адам мүддесі адамшылыққа 
керағар бағытта өрбімейді деп кім 
айта алады. Сондықтан да қоғам 
өмірінде тиым (табу) салынып от-
ырады. Бұл дәстүр дұрыс. Ойлана 
келсек, бұл дұрыстықта да қауіп 
бар, өйткені жеке адам еркіндігіне 
(мүдде-мақсатына) тиым салушы 
кім, ол қандай мәндегі күш? Бұл 
мәселені анықтау қиынның-қиыны, 
себебі шындыққа үнемі перде болып 
тұратын саясат деген бар. Мысалы: 
классикалық үлгі болған советтік 

АБАЙ мен ШӘКӘРІМ ФИЛОСОФИЯСЫНДАҒЫ 
ӘДІЛЕТ МӘСЕЛЕСІ

қоғамдағы хал-ахуалды алайық. 
Шындық осы тұрмыс әділеттілік 
деп мемлекет тарапынан айтылған 
қағидаларға кім шыдап, оның 
терістігін дәлелдей алады. Неліктен 
осылай болды дегенге келсек, 
халық санасында әділеттілік деген 
объективтік мазмұндағы ұғым бо-
лады. Ал осындай кезде адамдар 
ісінен әділеттілік табу өте қиынға 
соқты. Адамшылдықтың қарапайым 
қағидалары сақталғанмен әділеттілік 
ісі көрініс бермеді. Осындай жағдайда 
әділетті адам не қылған кісі деген-
ге кеңестік идеологияға негізделген 
социалистік мемлекет нақтылы 
өзінше былай деп жауап бергенін 
көруге болады: "Әділетті адам өз 
ісіне лайық лауазымды атқарады, 
олар Совет Одағының Батыры, 
социалистік еңбек ері т.б.". Осыған 
қолы жеткендер жақсы кісілер ата-
лады, олардың істеген істері әділетті 
деп айтылады. Ал осындай өзінің ба-
сты қағидасы әділетсіздік, зұлымдық, 
адам табиғатына жат құрылған 
қоғамда қайдағы әділеттілік?

Көптеген философтар неге 
адамзат баласы әділдікке ұмтылады 
деген сұраққа жауап іздеген. Бұл 
сұраққа діни философия тұрғысынан 
былай деп жауап беріледі. Құран 
Кәрімде: "Құдай адам баласын жа-
ратып өз рухынан рух үрлегенде, 
сол рухымен бірге өзінің 99 сипа-
тын енгізген". Сол сипатының біреуі 
- әділдік. Міне, енді бізге түсінікті, 
бұл әділеттілік деген ұғым жай ғана 
ойдан шығарылмаған, жоғарыда 
айтылған ол бір көкжиектегі қол 
жетпейтін бір елес қана емес, тікелей 
Құдайдан берілген заң екені. 

Енді бұл әділеттілік жайында 
кешегі өзіміздің 19 ғасырдың аяғы 
мен 20 ғасырдың бас кезінде өмір 
сүріп, қазақтың қоғамдық, әлеуметтік, 
рухани, мәдени өміріне айтарлықтай 
белсене араласып, гуманистік, 
адамгершілік, ағартушылық идея-
ларды уағыздаған, мол көркем 
мұра қалдырған ғұлама даныш-
пандарымыз Абай мен Шәкәрім 
шығармаларының көптеген бөлігінде 
осы әділеттілік баяндалады. Абай 
атамыздың мына өлеңінде:

Осыншама ақымақ болғаным,
Көрінгенге қызықтым.
Ғаділетті жүректің,
Әділетін бұзыппын.
Ақыл менен білімнен,
Әбден үміт үзіппін;
Айла менен амалды
Меруерттей тізіппін.
Жалмауыздай жалаңдап,
Ар-ұяттан күсіппін (1,62).
Мұнда Абай атамыз ғаділетті 

жүректің деп таза, шын, пәк жүректің 
сол шындығын, тазалығын, әділетін 
бұзыппын деп, өзін сынап, сол 
әділеттілікті өзгелерден бұрын 

өзіңнің бойыңда қалыптастыруды 
негіздеп отыр. Тағы Абайдың 38-
ші қара сөзінде былай делінген: 
"Ғамалус-салих ғадаләтті уә 
мархамәтті болмақ, күллі тән бірлән 
құлшылықтардың ешбірі ғадаләтті 
мархаматты бермейді. Көзің 
күнде көреді намаз оқушы, ораза 
тұтушылардың не халәттә (жағдай) 
екендіктерін, оған дәлел керек емес. 
Бәлки ғадаләт барша ізгіліктің ана-
сы дүр. Ынсап, ұят - бұл ғадаләттен 
шығады. Оның үшін ғадалетті 
адамның көңіліне келеді: мен өз 
көңілімде халық менімен, сондай-
мұндай қылықтарымен мұғамәла 
қылса екен деп, ойлап тұрып, 
өзім сол қылықтарымен мұғамәла 
қылмағандығым жарамайды ғой деп, 
сол өзі әділет те және нысапта емес 
пе? Ол һәмма жақсылықтың басы 
емес пе?" (2,6). Бұл жерде Абай ата-
мыз адамның сыртқы форымындағы 
құлшылық, яғни тәнмен жасалған 
құлшылықтардың ешқандай сауа-
бы болмайтынын айтып, тек таза 
жүрегіңмен қылған құлшылықтардың 

ғана орындалуын негіздейді. 
Шәкәрім атамызда өзінің 

еңбектерінде әділеттілікті терең жан-
жақты айшықтап, оны бізге былай 
деп түсіндіреді:

Өмірдің өкінбейтін бар айласы,
Ол айла--қиянатсыз ой тазасы.
Мейірім, ынсап, әділет, 

адал еңбек,
Таза жүрек, тату дос сол

 шарасы (4,268).
Адамзат баласының бұл 

өмірдегі мақсаты - шын бақытын 
тауып, өмірден өкінішсіз, қайғысыз 
өту. Бұның орындалуы адамзат 
баласының ойы қиянатсыз таза 
болып, мейірім, ынсап, әділет пен 
адал еңбек принциптерін ұстанып, 

Бар ма маған бір сын? - деп,
Ұстағаным қай дін? - деп.
Ойламайды "кіммін"? - деп,
Жүрегінде тоты бар.

Алысып сені жеңбейім,
Алдауыңа сенбейім.
Ашы тілмен емдейім,
Жүрегімнің дерті бар.

Түзетсем оның тілегін,
Тірілтіп өлген сүйегін.
Жұлып алсам жүрегін,
Кеудесін басып табанға.

Сыртқы сөзің шын болса,
Ішің толған жын болса.

осы аталған принциптерді адамзат 
баласы өзінің таза жүрегіне бекітіп 
ұстана білу, ол--адамдық борыш 
дейді. Мұнда Шәкәрім атамыз да 
әділеттілікті жүректе орнығып, ол 
сыртқы қоғамға әсерін шашатын 
шындықтың шыңы деп отыр. 

Шәкәрімнің тағы бір мына 
өлеңінде сол өзі өмір сүріп отырған 
қоғамындағы әділетсіздікті былай 
деп сынайды: 

Өкімет өшсе, залымдар көп,
Арлыға өмір сүргізбес.
Қарулы қасқыр Құдайың боп,
Азаттық жолмен жүргізбес.
Әділет, мейірім, ар мен ынсап,
Аты бар олар елде жоқ.
Сүйгенін істеп өзің ұнап, 
Сүретін өмір сенде жоқ (5,32).
Шәкәрім атамыздың бұл 

өлеңінде кешегі 1917-ші жылдардағы 
Кеңес үкіметіндегі Лениннің қоғамға 
әділеттілік орнатамын деп, револю-
ция жасап, билікке келгенін негіздеп 
отырса керек. Бірақ ақырында 
өзімізге белгілі сол Ленин негіздеген 
ешқандай да әділетті қоғам орна-

мады. Себебі, барша әлемге белгілі 
ғұламалар жазып қалдырғандай, 70 
жылдық коммунистік қоғам басшыла-
ры сол әділеттілікті бірінші өздерінен 
бастамады. Осы орайда Ғайсаның 
айтқанындай: "Сен біреудің көзіндегі 
шөпті алып тастамас бұрын, өз 
көзіңдегі томарды ал"--дегені, ойға 
оралады. Және де мына хикая осы 
ойға саяды. "Баязит Бистами де-
ген данышпан өткен екен. Сол кісі 
25-ке келіп жігері қайнап, қоғамға 
қарап отырып, елді түзетемін деген 
ойға келеді. Содан 25 жыл бойы елді 
түзетуге бар күш-жігерін жұмсап, 25 
жыл өмірін сарп етеді. Содан 50-ге 
келеді, бірақ түзелген ел жоқ, баяғы 

сол қылықтарын жасап, біреудің 
айыбын ашып, өссе көре алмай, 
бар болса бере алмай, жағымсыз 
қылықтарын жалғастыра береді. Со-
дан ел түзелмеген соң, әә, өз отба-
сымды түзеуім керек екен ғой - деп, 
ойлап, 20 жыл өмірін өз отбасын 
түзеуге жұмсайды. Сонымен 70-ке 
келеді, бірақ сонда да түзелген от-
басы жоқ. Ақырында ойланып: "Е-е, 
мен әуелі өзімді түзеп алуым керек 
екен ғой. Сонда ғана елді де, отба-
сымды да түзей алар едім. Сонда 
Құдайдан аян келіп: - Ей, Баязит, 
сен енді дұрыс ойладың. Әуелде ал-
дымен өзіңнен бастауың керек еді, 
бірақ енді кеш, Баязит, Кеш" - дейді.

Қорытындылай келе, Абай мен 
Шәкәрім ғұламалар бұл әділеттілік 
ұғымын терең айшықтап, оның қоғам 
өмірінде қалай көрініс беретіні, ол 
әділеттілік не деген сұраққа толық 
жауап беріп өтті. 

Шәкәрім атамыз тағы бір 
еңбегінде адамдағы нысап, әділет, 
мейірім үшеуін қосып айтқанда, 
мұсылманша "ұждан", орысша "со-

весть" - дейді. Ұжданды - жанның 
тілегі. Неге десеңіз, жан - тіпті, 
жоғалмайтын, бұзылмайтын нәрсе, 
барған сайын жоғарылайтын нәрсе. 
Сондықтан тезірек жоғарылауға се-
беп керек қылады. Мәселен, таза 
дене, таза, толық мінез, ой істерін ке-
рек қылады. Соның қатты керегі со-
весть - ұждан. Яғни, осы әділеттілік 
ұжданның құраушысы. Оны осы өмір 
үшін керек қылмайды, соңғы өмір 
үшін керек қылады. Ал осы өмір үшін 
керек қылса, ол-мақтан, одан басқа 
еш нәрсе емес. 

Және де Абай атамыз өзінің тағы 
бір сыр сөзінде әділеттілікті былай 
дейді:

Махаббатпен жаратқан 
адамзатты,

Сенде сүй ол Алланы 
жаннан тәтті.

Адамзаттың бәрін сүй 
бауырым деп,

Және сүй хақ жолы осы
 деп-әділетті (3,57).

Бұл сыр сөзінде Абай атамыз 
Алланың барлығын, бірлігін, сипатын 
ашып, яғни, бұл әділеттілік жолын 
Алланың жолы деп, осы жол Алланың 
өзіне жеткізетін ақиқат, шындық жолы 
деп отыр. Міне, данышпан Абай мен 
Шәкәрім негіздеп кеткен әділеттілік 
түсінігі мен, қаншама қоғамдағы 
әділеттілік түсінігі, сондай-ақ 
жоғарыда атап кеткен 70 жылдық 
кеңестік кезеңдегі әділеттілік түсінігі 
арасын еш салыстыруға келмейді. 
Енді бұл ғұламалардың еңбектерінен 
Құдайсыз ешқандай да әділетті 
қоғам орнамайтынын көреміз.

А.ХАЛБЕКОВ,
  әдебиетші және саясаттанушы.

ЖҮРЕКТЕГІ ДЕРТ 
Абай

Жүрегіңде мін болса,
Айтқан сөзің ем емес.

Наданның көңілін басып тұр,
Қараңғылық пердесі.
Ақылдан бойы қашық тұр,
Ойында бір-ақ, шаруасы.

Бойдағы мінді санасам,
Тау тасынан аз емес. 
Жүрегімді байқасам,
Инедейін таза емес.

Ашып алып тастауға,
Алаңдағы сөз емес.
Бәрі болды өзімнен,
Тәңірім салған наз емес. 

Бұл кездесуге ауыл десе бүйректері 
бұрып тұратын, іскер демеуші азамат-
тар, ауыл үлкендері, ұстаздар, түрлі 
спорттық жарыс-додаларда ауыз тол-
тырып айтарлықтай нәтиже көрсетіп 
жүрген ауылдан шыққан спортшы жа-
стар және мектеп оқушылары қатысты. 
Тәуелсіздігіміздің 30-жылдығына орай 
мазмұнды баяндама жасалды. 1986 
жылғы желтоқсан айындағы еліміздің 
тәуелсіздігін талап етіп, алаңға шыққан 
жастар көтерілісінің 35-жылдығына 
орай деректі фильм көрсетілді. Мек-
теп оқушыларының қатысуымен 1986 
жылғы желтоқсан оқиғасын сипат-
тайтын қысқаша қойылым көрсетілді. 
Оқушылар қойылым барысында кәнігі 
театр актерлеріндей өнер көрсетіп, 
әркім өз кейіпкерлерінің образын шы-
найы сомдап шыққаны көрермендерді 
тәнті етті. Әсіресе Қайрат Рысқұлбеков 
пен Ләззат Асанованың ролдерін 
ойнап, монологтарын жатқа оқыған 
Сембай Ернұр мен Көрпебай 
Аяулымның өнерлері көрермендерді 
бей-жай қалдырмады. Осындай 
өнерлі ұрпақтың өсіп келе жатқанына 
риза болдық! Қуандық! Тәубә дедік! 

Ауылда өткен ауқымды іс-шара

тау болды. Осы іс-шараны дайындап, 
ұйымдастырып, жоғарғы деңгейде өткізуге 
атсалысқан мектеп директоры Ахмето-
ва Ардақ Исатайқызы басқарып отырған 
ұстаздар ұжымы өз істерінің шебері, май-
талмандары екендігін дәлелдеді. Жалпы 
бұл іс-шара, кездесу аға буын, орта буын, 
жас буын араларындағы байланыс, ұрпақ 
жалғастығы, өткенді ұмытпау, келешекке 
мақсат, жоспар құру сияқты мәселелердің 
барлығын қамтыған кездесу болды деуге 
болады. Кейде бір, аға буын өкілдерінің: 
«Қазіргі жастар бұзылған. Біз ондай емес 
едік»-деп жатқанын естиміз. Мұндай сын 
кезінде өзімізге де айтылған. Осындайда 
бір ой келеді. Неге біз осы жастардың тек 
кемшіліктерін ғана көріп, сынап-мінеп от-
ырамыз? Ал жастардың жақсы жақтарын, 
қол жеткен жетістіктерін отырған жерде 

дәріптеп, мақтап, алғысымызды айтып 
бата беріп, түзу жолға бағыттау жағына 
келгенде іркіліп қаламыз. Әрине, 
жастың аты жас. Қателіктер жасап, 
сүрініп жатады. Өзіміз де жас болдық. 
Олардың бір болмашы шалыс басқаны 
үшін, бәріне күйе жағуға болмайды ғой. 
Одан біз ештеңе ұтпаймыз. Керісінше 
олардың қол жеткізген жетістіктерін 
қолпаштап, қуанып, жария етіп отырсақ 
нұр үстіне нұр болар еді. Осы тұрғыдан 
алғанда Абай ауылында өткен іс-шара 
көкейіміздегіні қозғауымен құнды. 

Кездесудің соңында ауыл 
тіршілігінде шешімін таппай жатқан 
мәселелер талқыланып, кездесу 
үлкендердің бата беруімен аяқталды.

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
Абай ауылы.

Бұл қойылымның соңы Тасарық орта 
мектебінің оқушыларының күшімен 
қойылған  әсерлі де, тәрбиелік мәні бар 
концертке ұласты. Патриоттық әндер ай-
тылып, өлеңдер оқылды. Оқушы қыздар 
қазақ биін аса шеберлікпен орындап 
шықты. Келешек ұрпаққа сапалы білім, са-
налы тәрбие беру жолында еңбектерімен 
көзге түскен ұжым мүшелерін марапат-
тау да өз деңгейінде өтті. Кездесудің 
тәрбиелік мәні зор бөлігі ауылымыздың 
спортшы жастары Хаметсапа Құрметжан, 
Құрмансейіт Адай, Көрпебай Айбек, 
Орманғали Данияр, Орманғали Мадияр, 
Мағаз Серікжан, Нұртілеу Айым, Айдар 
Мейіржан, Тәңірберген Бекжан, Жолды-
бай Әлжан сияқты спортшы жастарды 
жетістіктерімен құттықтап,  олардың ата-
аналарын Алғыс хаттармен марапат-

Қашанда ізгі істердің басы-қасында жүретін, жаңашылдыққа жаны құмар Абай ауылының азаматы 
Дидар Секеманов 15 желтоқсан күні ауылда жыл қорытындысы ретінде өткізілетін іс-шараның қонағы 
болуға шақырды. Ауылдастармен жүздесіп, көкейде жүрген біраз ойларымды жеткізсем деген жоспарым 
бар еді. Соның сәті түскеніне қуанып қалдым. 

RUHANIAT
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Арнайы апталықтың берері мол
     
Жуырда Қарауылтөбе орта мектебінде 23 қараша – 3 желтоқсан 

аралығында математика-информатика-физика апталығы болып өтті. 
Мақсат оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, математика, 
информатика, физика пәндеріне деген қызығушылықтарын ояту, белсенді 
әдіс-тәсілдерді қолданып, саралау тапсырмаларды орындау арқылы білімдерін 
дамыту болып табылады. Апталық барысында мұғалімдер ұйымдастырған 
іс-шаралар заман талабына сай ақпараттық технологияларды пайдала-
ну арқылы өтіп, оқушылардың білім сапа көрсеткішінің деңгейін бақылау 
мақсатында сынақ жұмыстары алынып, сараптама жасалды. Мұғалімдердің 
біліктіліктерін тағы бір мәрте шыңдап, шәкірттердің білімдерін сарапқа 
салған осынау шара екі тарапқа да пайдалы болуымен ерекшеленді.

МИФ онкүндігіне арналған сыныптар арасында қабырға газеті шығарылды. Атал-
мыш МИФ онкүндігінің ашылуы «Кім жылдам?» ойынынан бастау алды. 6 сыныпта 
мектеп мұғалімі Н.Ноғайбекова «Мәтінді есептерді шығару» тақырыбымен ашық сабақ 
өткізсе, 5-6 сыныптарда «Қызықты математика» атауымен сабақтан тыс іс-шара өріс 
алды. 5 сынып оқушылары белсенді атсалысқан математика пәнінен «Аралас сан-
дарды қосу және азайту» тақырыбындағы сабақ ашық сабақ түрінде өтті. Мұғалімі 
Г.Қасымбаева. Ал 8-9 сыныптар арасында «Математикалык ринг» сабақтан тыс сай-
ыс, 8 сыныпта «Негізгі тригонометриялық тепе теңдіктер»  ашық сабағы математика 
пәнінің мұғалімі Ш.Долдаевтың ұйымдастырумен өтті. 8-9  сыныптар арасында МИФ 
апталығы бойынша пікірталас сабақтан тыс іс-шара ретінде өрбіп, тартысты өтуімен 
есте қалды. 

Сондай-ақ апталық аясындағы «Миллион кімге бұйырады» ойынында 5 сынып 
оқушысы Кәкібай Еламан І орын иегері атанса, «Армандар алаңы» сайысында Балта-
бай Айша І орынды жеңіп алды. Соңында апталықтың қорытындысы шығарылып, іс-
шараларға қатысқан ұстаздар өз пікірлерін білдірді. Айтылған пікірлер мен ұсыныстар, 
кемшіліктер келешекте ескерілетіндігі сөзсіз.

Шалқар ДОЛДАЕВ,
Қарауылтөбе орта мектебі математика пәнінің мұғалімі.

  

«МИФ»  атты онкүндіктің қорытындысы
 «Газет - халықтың көзі, құлағы һәм тілі» - деп Ахмет Байтұрсынұлы айтпақшы 

қазіргі таңда ақпарат беріп, халықтың көзі мен құлағына айналған газеттің бірі - 
Сарқан газеті.  Қараша айының 8-19 аралығында математика, информатика, физи-
ка әдістемелік  бірлестігінің ұйымдастыруымен «МИФ»  атты тақырыпта апталық өтті. 
Апталықтың жоспары құрылып, жоспар негізінде түрлі іс-шаралар атқарылды. Атап 
айтсақ «Сыр сандық» , «Интеллектуалдық ойындар», «Информатика әлеміне саяхат» , 
«Көшбасшы 2021», «Математическая эстафета» , «Ғажайып математика», «Ақпаратты 
іздеу әдістері» тақырыбында ашық сабақтармен, сыныптан тыс іс-шара өтілді. Бұл 
апталықта физика,математика,информатика мұғалімдері оқу мен оқытудағы жаңа 
әдіс-тәсілдерді кеңінен қолданды. Апталық барысында оқушылардың білім алуға деген 
қызығушылықтары артып, өз білімдерін шыңдап,іс-шараларға белсенді қатысты.Жас 
мамандар ашық сабақтарға қатысып,жаңа әдіс-тәсілдерді меңгеріп,іс тәжірибелерін 
толықтырды.Мектеп әкімшілігі өткізілген апталыққа қатысып,  талдау жасап, жақсы 
баға берді. Бұл физика,информатика, математика әдістемелік бірлестігінің ерінбей ет-
кен еңбегі,өзара ынтымақтастықпен жұмыс істеуі арқасында келген жетістік. Апталық 
соңында қорытынды жасалып,белсенді қатысқан оқушылар марапатталды. 

Ж.ХАМЗА,
Ақын Сара атындағы орта мектептің информатика пәні мұғалімі.

Книга – основной источник 
знаний

В учебно-воспитательной работе учителя книга – основной источник знаний. Кни-
ги раскрывают перед детьми сложный мир жизненных явлений, учат разбираться и 
правильно оценивать их. Они рассказывают детям о Родине, о лучших ее людях и их 
творческом труде, о беззаветном служении интересам народа. Из книг дети узнают 
прошлое и настоящее человечества, книги обогощают их ум, вооружают стойкостью, 
помогают преодолевать трудности, воспитывать качество борца.

Если книга оказывают глубокое воздействие на взрослых, то на детей ее влияние 
еще более сильно. Детский возраст – возраст, когда все впечатление воспринимаются 
особо остро и оставляют глубокий след на всю жизнь. Нередко книга, прочитанная 
в детстве, определяет дальнейший трудовой и творческий путь человека. Немалое 
влияние оказывают чтение книг на успеваемость детей, так как много читающие дети 
привыкают самостоятельно учиться, находить ответы на интересующие вопросы. Кни-
га нужна подрастающему поколению не меньше, чем школа.

Если бы для каждого  из наших учеников книга также была праздником, пожалуй, 
учитель не встречал бы своей работе столько трудностей, а порой и проблем.

Научить восприминать книгу всей душой, находить в ней ответы на волнующие 
вопросы – это ли не главное в работе каждого из нас? Ведь не случайно в свое время 
А.М.Горький сказал «Всем хорошим во мне я обязан книге».

С. ЖЕКСЕМБЕКОВА,
учитель начальных классов  Карауылтобинской средней школы.

Тұлға болып қалыптасу  
тәрбиеден 

Ұра берсең,
Ұлың сенің- жасқанады, 
Жасқаншақты- басынады басқалары.
Қол көтермей- тәрбиелесең ақыл айтып,
Ақылымен, ертең елді – басқарады.
Ала білсін, өмірінен бар тынысты. 
Үйрете түс:
 Сабыр, шыдам, талпынысты.
Ең бастысы – иманына көңіл бөлгін,
Өссін десең, өз ұрпағың жарқын, күшті...
Еңбегімен, жүргін ұлың баға алып,
Ақыл – оймен, өзгелерден дараланып. 
Көтерілсе өзіндейді бағалайды,
Отырмайды: пара беріп, пара алып...
Бауыржан Момышұлы
Сүйекке сіңген тәрбие – тәрбие емес. «Махаббат, 

қызық мол жылдар» кітабынан үзінді келтірейін: Сүйекке 
сіңген тәрбие – тәрбие емес. Тәртіпті, ынтымақты әскер 
ғана жауынан жеңілмейді. Меніңше, осы күнгі жастар 
тәрбиесі үлкен үш бөлімнен құралады. Олар: отбасы, 
мектеп және әскери өмір. Осы үш тәрбиені өз бойына 
сіңіре білген адам - азамат. Ондай ұрпағы бар Отан-Ұлы 
Отан оны ешқашан да жау алмайды» - дейді, оқиғаның 
бас кейіпкері Ерлан. Иә, мұнда соғыстан кейінгі (ХХ ғ.орт) 
кезеңдер суреттелген. Дегенмен де, идея бір. Ол - тәрбие, 
тұлғаның қалыптасуына әсер етуші факторлар (отбасы, 
мектеп, қоғам). Қай кезеңде болмасын» тәрбие, «бала 
тәрбиесі» өзекті. Кітапты оқып отырып, ой келеді сана-
ма...» Ол кездегі қоғам қандай, қазіргі қоғам қандай?. Ол 
кездегі тәрбие ерекшелігі неде, бүгінгі тәрбие қандай?, 
«ол кездегі азаматтар қандай, бүгінгі азаматтар қандай?» 
Санамда сан сұрақ, сан ойлар. Айтпақ ойым: «Отан от-
басынан басталады»,- демекші тәрбие негізі - отбасы. 
Дұрыс әлеуметтенген тұлғаны қалыптастырудың да 
негізі – отбасы. Сапалы, саналы ұрпақ-сапалы тәрбиенің 
жемісі. Адамның ең басты қалыптасуы- «тұлға» болуы. 
Тәрбиенің өзегі де, әр баланың өзіндік пікірі бар, саналы 
ой түйетін тұлға болуымен байланысты емес пе? Ендеше 
«тұлғаны» қалыптастыру үшін мектеп, ата – ана, оқушы 
бірлескен жұмысы болуы қажет. Бұл қажеттілікті өзіміз 
жүзеге асыруымыз керек деп санаймын. 

М.ДОЛДАНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің 

әлеуметтік педагогы.   

Ұстаздық өнер – 
тағылымы терең 

өнер
Дана халқымызда «ағаш түзу өсу үшін оған 

көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен болған 
кезінде оны түзете алмайсың» деген мағыналы сөз 
бар. Ата-бабаларымыз айтқан осы бір оймақтай 
нақылдың астында ауыр салмақты ақыл жатқанын, 
бала тәрбиесі тал бесіктен басталатынын сана-
лы әрбір адам түсінері хақ. Ал, қазіргі алпауыт 
елдердің өзін алаңдатып отырған қиын-қыстау 
кезеңде дені сау бала тәрбиелеу – ұлтымыз 
үшін ең басты мәселеге айналып отыр."Дені сау 
адам - табиғаттың ең қымбат жемісі" – деген екен 
британдық жазушы Томас Карлейль. Денсаулығы 
мықты адам қоғамға да, табиғатқа да зор пайда-
сын тигізері ақиқат. Мен дене шынықтыру пәнінің 
мұғалімімін. Спорттың менің өмірімде алатын 
орны ерекше. Спортпен айналысқан адамның 
денсаулығы мықты, шыдамды, шымыр болады. 
Аттың жалында желмен жарысып өскен ата- ба-
баларымыз «тәні саудың — жаны сау» немесе 
«бірінші байлық-денсаулық», — деп бекер айтпаған. 
Бұл нақыл сөздердің  артар салмағы мен жүктер 
жауапкершілігі бар екенін терең сезінемін, сезіне от-
ырып өзімді қамшылап шыңдайтын кездерім де аз 
емес. Мәселен  2020 жылы «ҚР Президенттік сынақ 
және Президенттік көпсайыс федерациясының» 
ұйымдастыруымен өткен республикалық турнир-
де III орынды қанжығаладым. Алматы облысының 
дене шынықтыру және спорт басқармасы 
ұйымдастырған турнирде алғыс хатпен марапат-
талып, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай волейболдан мұғалімдер арасын-
да өткен аудандық жарыста «Үздік үйлестіруші» 
номинациясымен жеңіп алдым. «Шәкіртсіз ұстаз 
тұл» деген жолымды жалғастырар ізбасарлар да 
тәрбиелеп жатырмын. Өйткені спорт адамды дұрыс 
өмір сүре білуге тәрбиелейді. Ұстаздық пен спорт 
менің өмірімнің ажырамас бөлшегі. Менің ойым-
ша кез-келген адам ұстаз бола алмайды.  Себебі 
ұстаздық өнер – тағылымы терең өнер. Ал өнер кез-
келгенге бұйыра бермейтін бақ.

 Аслан ЕСЕНҒАЛИҰЛЫ,   
Ақын Сара атындағы орта мектебінің дене 

шынықтыру пәнінің мұғалімі.    

Әлеуметтік желіге 
тәуелділік

Жаңа ақпараттық технологиялардың қоғамы және XXI 
ғасырдың бұл ағымы - қоғам дамуының жаңа дәрежесіне 
жеткізді. Aқпарат алмасу, қарым-қатынас орнату, жұмыс 
іздеу, білім алу мүмкіндігі және тағы басқа іс-әрекеттер шы-
найы әлемге қарағанда виртуалды әлемде жүзеге асатын 
болды. Әлеуметтік желі жастардың ең сенімді құралдардың 
біріне айналды. Қазіргі таңда әлем халқының 57 % бетпе-
бет тілдесуден гөрі, интернет арқылы, дәлірек айтқанда, 
әлеуметтік желі арқылы «әңгімелеседі».

Қазіргі таңда әлеуметтік желілер "Вконтакте", "Мой Мир", 
халықаралық "Facebook", және тағы басқалар кең таралған. 

Бәріне  бірдей топырақ шашудың қажеті жоқ, бірақ көпшілік 
жастарды ата-аналары бүл үрдістің әсерінен қауіптеніп 
отыр.  Себебі, көбінесе 10-18 жастағы жасөспірімдер 
мұндай әсерге тап болады. Ал бұл жасөспірімдердің 
негізгі әлеуметтендіру, оның психика мен дүниетанымын 
қалыптастыру кезеңі болып табылады. Статистикаға 
жүгінсек, жастардың 49,2% әлеуметтік желіні күнделікті, 
19,7% аптасына бір рет және 9,1% айына бір рет тексереді. 
Бұл деректер ата-аналарды мазалап қана қоймай, психо-
лог дәрігерлердің, мұғалімдердің де ойын қауіптендіреді. 
Себеі, бұл жастардың қоғамдық, психологиялық дамуына 
әсер етеді. Сонымен қатар, ғаламтор адамның физикалық 
денсаулығына ықпал береді. Мысалы, 15 жасар жасөспірім 
күніне 4 сағат экран алдында отырса, физикалық күшке 
тек шамамен 1 сағат қана уақыт бөлінеді.  Әлеуметтік желі 
адамның бос уақыттың көп бөлігін алатынына көз жеткіздік. 
Әлеуметтік желі көзбе-көз қарым-қатынасты ығыстырып 
қана қоймай, әуестікті де алмастырды. Әрине, ғаламтордың 
жақсы жақтары өте көп: үнемді байланыс құралы, аудио 
және видеоның қол жетімділігі, ақпарат іздеу және алма-
су мүмкіндігі және тағы басқа жақсы артықшылықтары 
бар. Бірақ, ол жастарды қоғамнан оқшауландырады, яғни 
жақындармен қарым-қатынас үзіледі, сенімсіздік пайда бо-
лады, алтын уақытын текке жұмсайды және сколиоз, арқа 
және нерв жүйесі сияқты ауруларға шалдығады.

Тәуелділіктен қалай айырылуға болады деген сұрақ ту-
ындайды. Алдымен, салауатты өмір салтына,  жүзбе-жүз 
қарым-қатынасқа деген махаббатты ояту керек, яғни шы-
найы өмірге қайтып келу деген мағынаны береді. 

Қорытындылай келе, шынайы өмір виртуалды өмірден 
әлдеқайда жақсы екенін ұмытпауымыз керек.  

А.АЛЬДЖУМАНОВА,
Н.Островский атындағы гуманитарлық – 

экономикалық  мектеп – лицейінің педагог- 
психологы. 
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 ОЙЫНДАРЫ 
АРҚЫЛЫ БАЛА ТІЛІН 

ДАМЫТУ
Саусақ ойыны арқылы баланың сөйлеуге 

деген талпынысы, қабілеті дамып, ынта-
сы артады. Сөйлеу тілі мүшелері әрекетінің 
қозғауларының дамуы қол саусақтарының 
нәзік қимылдарының дамуымен тығыз байла-
ныста болғандықтан, бала қолының ептілігін 
толық жетілдіру, түзету-тәрбие жұмысын 
жүйелі жүргізуді қалайды.    

Саусақ ойынын балабақшада және 
үй жағдайында әсерлі, көңілді түрде 
ұйымдастыруға болады. Баланың тілі негізінен 
мектепке дейінгі кезеңде қалыптасады. Бұл 
кезеңде ағзаның барлық бөліктері және 
жүйелері қарқынды дамып, баланың дене 
және ой дамуына қажетті қозғалыстағы та-
ным іскерлігі қалыптасады. Мектепке дейінгі 
кезеңде қолдың ұсақ моторикасы мен 
қимыл-қозғалыстарын дамыту жұмыстары 
маңызды болып табылады. Қол саусақтар 
жаттығулары есте сақтау және назар аудару 
қабілетін дамытатындығын психологтар ай-
тып кеткен. Тақпақты саусақтар жаттығулары 
ырғаққа ілесіп қимылдауына және баланың 
сөйлеу ырғағының қалыптасуына көмектеседі. 
Сондықтан баланы ерте жастан бастап 
шынықтырған жөн. Саусақ ойындары сөйлеу 
лексикасының, сөздердің өзара байланысының 
(диалогты дұрыс жүргізуге, түсінік айтуға,т.б.) 
шыңдалуына себепші.

Балалардың сөйлеу құзыреттілігі 
дұрыс және сөздік қоры бай болса, оларға 
өз ойын жеткізу оңайға түседі, қоршаған 
ортаны танудағы мүмкіндіктері кеңейеді, 
психологиялық дамуында белсеніс күшейеді. 
Сондықтан баланың сөйлеу құзыреттілігін 
қалыптастыруды уақытылы қолға ала отырып, 
анық әрі дұрыс сөйлеуін қадағалау керек. 
Балалардың сөйлеу құзыреттілігінің дұрыс 
өз деңгейінде жетілуі, оның ата-аналарын 
да, тәрбиешілерін де толғандыру қажет. 
Балалардың сөйлеу құзыреттілігі жоғары 
деңгейде қалыптасуы ұсақ моторика тәсілдері 
мен құрылымына байланысты. Саусақтармен 
ойнай отырып біз балалардың  тілдерін  да-
мытамыз. Балалардың психикасы мен бас 
миының іс-әрекетін зерттеген кезде ғалымдар 
оларға қол функцияларының үлкен ықпал 
тигізетінін атап өтеді. Көптеген ғылыми зерт-
теулер баланың ұсақ қозғалтқышын (саусақтық 
жаттығу) дамыту кезінде тілдің тез дамуын, 
ой-өрісін, келешекте естің қалыптасқанын 
көрсетеді. Демек, ұсақ қозғалтқышты дамыту 
бойынша жұмыс жиі түрде өткізілу қажет. Сон-
да ғана үлкен нәтижеге қол жеткізуге болады. 

3-4 жастағы балаларға саусақтармен ой-
нау қызығушылықты туғызады (әсіресе егер 
олар әкесі мен анасымен ойнаса). Баланың 
шаршауының алдын алу және қызығушылығын 
әрі қарай бекіту мақсатында міндетті түрде 
жеке тіл табысуды қолдаңыз және сабақтың 
ұзақтығы 15 минуттен аспауын бақылаңыз. 
Балаңызды «сіздің» ойынызды ойнауына 
мәжбүрлемеңіз. Сол ойынды қолдана отырып 
баланы қызықтыру қажет.

Алғашында үстелге немесе басқа 
затқа сүйеніп саусақ гимнастикасын жасау 
ұсынылады. Одан соң айқастырып кеуде бой-
ында ауыстырыңыз.  Саусақтық ойындарды ең 
қарапайым жаттығулардан бастау қажет, яғни:  
«Сорпаны тұздайық» (саусақтың ұштарымен 
қимылдатамыз);  «Құстар» (құстар-саусақтар 
«тұмсығымен шұқиды», мысалы, берілген 
дыбыс бойынша сөздер); «Тұмсықтарды 
тазалайық» (балалар үлкен саусақпен жан 
жағынан бас бармақтың әр саусағын «тазалай-
ды»).

Кейін қиын ойындарға өтуге болады. 
Саусақтық ойындарды сөздік сүйемелдеу 
ретінде аз фольклорлық пішіндер санала-
ды (шағын тақпақтар, санауыштар). Сөз 
сөйлеу ырғағы, әсіресе тақпақтар ырғағы 
қозғалтқыштың үйлесуін жақсартады, содан 
басқа, тақпақ арқылы дем алудың дұрыс ритмі 
қалыптасады, есту-сөйлеу қабілеті дамиды. 

С. КУРМАНОВА,  
«Балдырған» бөбекжай – бақшасы  

«Ақбота» кіші  тобының тәрбиешісі. 

Патриоттық тәрбие — 
отаншылдық кепілі

Қазіргі кезеңде патриотизм тақырыбы, оның ішінде қазақстандық патриотизм 
мәселесі барлық қоғамдық, мемлекеттік, саяси, мәдени-рухани тақырыптардың 
өзегіне айналуда. Бүгінгі таңда жеке адамдар арасында да, әлеуметтік топтар 
арасында да шиеленістері мол, қарқынды дамып жатқан заманда, өзіңнің кімді 
жақтайтыныңды, қажеттілік туындай қалса кімді қорғайтыныңды, қай елдің мүддесі 
үшін еңбек ететініңді, өз әлеуетің мен күшіңді, идеяларыңды қай елдің игілігіне 
қолданатыныңды білген абзал. Осының бәрінен патриотизм сынды күрделі сезім 
қалыптасады. Елін сүю, Отанын қорғау қашаннан ер жігіттің парызы болған. 

Патриоттық сезім отбасынан басталады. Өкінішке қарай, нарықтық 
қатынастардың кеңінен орын алуы, ересектердің тәрбиеге жеткіліксіз көңіл бөлуі, 
ата-аналардың уақытының жетіспеушілігі мен қолдарының тимеуі отбасындағы 
жастар тәрбиесінің ролін түсірді. Әрине, мұндай жағдайларда өзінің ескі арна-
сын жоғалтқан патриоттық, отансүйгіштік сезімдерді қалыптастыру мен оған 
тәрбиелеудің жаңа жолға оңайлықпен түсіп кете алмасы анық. Ел боламын деген 
мемлекеттер ең алдымен ұрпақ тәрбиесін бірінші орынға шығарады. Осыны сана-
сына құйып өскен жас ертең өз Отанының нағыз патриоты болып шығатыны анық. 
Әйтпесе, бөгде ағымдардың жетегіне еріп, Отан қорғаудан жалтаратын жастардың 
саны уақыт санап өсе беретіні кәміл. Жас ұрпақты патриоттық, отансүйгіштік рух-
та тәрбиелесек олардың еліміздің өсіп-өркендеуі үшін қызмет ететіні еш күмән 
туғызбайды!

С. АТЕКЕЕВ,
Теректі орта мектебінің АӘД пәні мұғалімі.

Сарқан гуманитарлық колледжінің 
мақтанышы, жас спортшы  Нұртілеу 
Айым Мелісқызы колледжіміздің 403А топ 
білімгері, бүгінгі таңда бастауыш білім 
беру, яғни ағылшын тілі мамандығын 
меңгеру үстінде. Айым оқу озаты, ағылшын 
тілін жетік білетін белсенді студенттер 
қатарында. Бүгінде Айым колледжімізден 
алған білімін ұштастырып, спортта 
қолданып келеді. Жалпы, қандай спорт түрі 
болса да табандылықты, еңбекті, тәртіпті, 
білімді, тіпті, ағылшын тілін де қажет етеді. 
Осындай бір спорт түрі Джиу-джитсумен 
Айым бала кезінен шұғылданып келеді. 
Айымның бойынан спортқа қажет, атап 
өтерлік  қасиеттердің барлығын байқауға 
болады. Айым жақында ғана Джиу-джитсу 
спорты бойынша Абу-Дабиде өткен әлемдік 
чемпионатқа қатысып келген болатын. 
Шет жерде жүрген соң Айымға көптеген 
қиыншылықтар кездескен. Тіпті, Сарқан 
ауданынан аса бергенде, тобынан бөлініп, 

шет елде қазақ елінің атынан өнер көрсету үшін бір өзі барып, жеңіспен жалғыз 
оралған біздің қайсар қызымыз. Шет жерде жалғыз жүрсе де, жетекшісі қолдау 
көрсетіп, үнемі хабарда отырды. Алған жарақаттары және топтан бөлектенуі 
жас чемпионымыз Айымға үлкен кедергілер келтірген. Шет елде жүргенде, оқып 
жатқан мамандығы, яғни ағылшын тілі үлкен көмек берген. Айымның айтуынша 
ағылшын тілін білгені жолда қажеттіліктерін қамтамасыз етіп, құжаттармен жұмыс 
барысында және қонақүйде өзін емін-еркін сезінуі үшін қажет. Айым қазақ елінің 
атын шығарып, күш-қуатымен әлемді таң қалдырып, шет жерде тер төгіп жүрген 
сәттерде, колледж ұжымы және ұстаздарымыз түсіністік танытып, Айымның 
жеңіспен оралуын асыға күтті. Колледжімізде осындай студентпен тығыз қарым-
қатынаста болып, сырласып, көмектерін аямаған ұстаздарымызға қанша алғыс 
айтсақ та аздық етер. Айым да өз сөзінде ұстаздарымыз бен топ білімгерлеріне 
алғысын білдірді. Айым өзінің қайсар мінезінің арқасында, қиыншылықтарға мой-
ын ұсынбай, шет елде қазақ елінің атын әлемге танытып, туын көкке желбіреткен 
біздің мақтанышымыз. Осынша соқпақ жолдардан сүрінбей өткен Айым, өзінің 
батылдығын қола жүлдемен дәләлдеп, елімізге тағы бір мәртебелі жүлде сыйла-
ды. Жеңістерің көп, бағындырар шыңдарың биік болсын қайсар қыз!

Сарқан гуманитарлық колледжінің 403А топ білімгерлері.

Ұстаз беделі 
– мемлекеттің 

беделі
Менің қызым Альмира Туле-

мисова жастайынан табандылық 
пен жауапкершілікті бойына сіңіріп, 
Абай атындағы мектеп-гимназияны 
үздік бітірді де Алматыға жоғарғы 
оқу орнына аттанды. Университетті 
ағылшын тілі мамандығы бойынша 
бітіріп, магистратураны аяқтап, педа-
гогика ғылымы магистры атанды. 

«Талантты адам барлық жағынан 
талантты» деген ұлылардан қалған 
ұғым бар. Үш тілді еркін меңгерген 
ол 2009 жылдан бері Сарқан 
гуманитарлық колледжінде абырой-
лы еңбек етіп келеді. 

Алғаш осы колледждің 
табалдырығын аттап, алғаш 
рет ашық сабақ бергенде сол 
жылдардағы оқу орны директорының 
орынбасары Мүнәзима Қожапова 
«Жарайсың, қызым! Сендей ұстаз 
білім ошағының болашағы» деп ақ 
тілегін ақтарған екен. Осы тілек оны 
алға жетеледі. Колледжішілік оқу мен 
тәрбие мәселесін тығыз ұштастырған 
іс-шараларда Альмираның 
қолтаңбасы бар. Облыстық, 
аймақтық, республикалық деңгейдегі 
байқауларға қатысып, колледждің на-
мысын қорғап, жемісті жетістіктерге 
жетіп келеді. Студенттерге әлеуметтік 
қолдау көрсету, олардың бастама-
ларын іске асыруға мүмкіндік жасау 
мәселелеріне ерекше назар аудара-
ды. 

-Менің жетістікке жетуімнің жолы – 
жан-жақты, талантты, зерделі, білімді 
адам қалыптастыру. Осы жолда қазіргі 
ғылыми-техникалық жаңғыруларды 
басты нысанаға аламын,-дейді ол.  

Оқытушының кәсіби білімі мен 
біліктілігі жаңашыл әдіс-тәсілдерді 
түрлендіре отырып, меңгеруіне жол 
ашады. Жас ұстаз жас ұрпақты ру-
хани құндылықтармен сусындатып, 
бәсекеге қабілетті білімді ұрпақ 
тәрбиелеу бағытында ағылшын 
тілінде оқыту бойынша ғылыми 
зерттеулерінің нәтижесін көрді. Өз 
түлектеріне жаңа мүмкіндік ашты. 
Отырған орнын көріктендіріп, 
биіктетіп, жан-жағына нұр, шуақ шаш-
ты. Ең үлкен мақсаты – елін, жерін, 
тілін, дінін, мәдениетін ардақ тұта 
білу. Ұрпақ тәрбиесі мен еліміздің 
білім беру ісіне қосқан үлесі үшін 
«Ыбырай Алтынсарин» төсбелгісімен 
марапатталды. Қаншама грамо-
та, Алғыс хат, диплом, сертификат 
иегері. 2021 жылғы 20 қазандағы Нұр-
Сұлтан қаласында өткен конкурстың 
ІІ дәрежелі диплом иегері.  Тұңғыш 
Президент – Елбасы қорының «Үздік 
қазақтілді интернет сайт» байқауының 
жеңімпазы болып, І дәрежелі ди-
плом алды. «Колледж студенттерінің 
сауаттылық деңгейін арттыру 
тәсілдері» атты әдістемелік көмекші 
құралының авторлық бағдарламасын 
баспадан шығарғанын растайтын 
сертификат берілді. 

Альмира Nur Otan партиясының 
қатарында қоғамдық жұмыстардың 
да бел ортасынан табылады.  Қала 
тұрғындарының тыныс-тіршілігін, 
қарттардың әлеуметтік жағдайын 
тиісті орындарға жеткізіп, қарияларға 
қамқорлық көрсетеді. №1 мектеп-
гимназия тұсындағы арықтан өту 
көпшілікке қиындық туғызғандығын 
қала әкімдігіне жеткізіп, кәсіпкерлердің 
демеуімен көпір салынды. Осындай 
жақсы мағынадағы мазасыздығы 
үшін аға буыннан алғыс алып келеді. 

Қызым менің, үлгі болдың талайға,
Ізгіліктің нұрын шаштың маңайға.
Марапатты маңдай термен                                                                                                                                           

                                                табасың,
Халқың берер еңбегіңнің бағасын!

Н. АБЕУСАДЫҚҚЫЗЫ.
Сарқан қаласы.   

«Жауқазын» әдістемелік 
бірлестігінің онкүндігі

Білім технологияларын қолдану арқылы оқушылардың белсенділігін 
арттыру, өз бетімен ізденіс тапсырмаларын орындауға дағдыландыру 
мақсатында «Жауқазын» әдістемелік бірлестігінің онкүндік апталығы 
өтті.

Барлық тиімді әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, пән мұғалімдері өздерінің 
шығармашылықпен жұмыс істейтіндіктерін көрсетті. Ашық сабақты ұтымды 
ұйымдастыру үшін түрлі тәсілдерді кірістіре отырып, және де оқушылардың жас 
ерекшеліктерін ескерді. Сыныптардың барлығы да белсенділік танытты. Жараты-
лыстану ғылымдары өте керемет құпия мен сырлары әлі де ашылмаған зерттеуді 
қажет ететін пәндер қатарына жатқызылады. Атап айтар болсақ, күн сайын тірі 
ағзалардың  жаңа түрлері ашылып табылады. Элементтердің қасиеттері жағынан 
ұқсастарының да көптеген астарлы құпиялары ашылуда. Табиғатымыздың тыл-
сым күштері өте әрқилы қызықтарымен тіршілік иелерін таңқалдыруда. Осы 
атап айтқан қызықты мәліметтерді біліп танысу үшін 9«А», 8«А», 8«Б» сыныптар 
оқушылары қатысты. Міне сондықтан да жаратылыстану ғылымы өте қызықты 
пән. Біздің ұстаздарымыз білім берудің жан–жақты  қыр–сырларын  меңгерген 
шеберлер. 

Г.ЕСКЕНДИРОВА,
Екіаша орта мектебі  химия пәнінің мұғалімі.

Айым алған асу
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Тәрбиесіз бала білім ұғар ма
 Олай болса, уысыңнан шығарма.
Ұл мен қызын шолжаңдатса бетімен,
Тартар күйік, ет кескендей етінен-

деп  Жүсіп Баласағұн айтып кеткендей 
,бала тәрбиесі ешқашан салғырт қарауды 
көтермейтін, маңызды іс. Адамды 
адамдық қалыпқа келтіретін де, аздырып, 
тоздыратын да тәрбие жұмысы. 

«Ұрпақ тәрбиелі болса, сол ұлттың 
болашағы да жарқын болмақ» - демекші,  
«Бала нені білсе жастан, ұядан, өле-
өлгенше соны таныр қиядан» деген 
нақылдың астарында қаншама мән-
мағына жатыр десеңізші. 

Бала тәрбиесінде мектептің атқаратын 
рөлі де аса зор. Отбасы мен мектептегі 
тәрбие бір-бірімен тығыз байланысты, 
бірін-бірі толықтыратын домбыраның қос 
ішегіндей. 

Тәртіп –тәрбие бастау, тәртіпсіздік –
өміріңнің  қас жауы

Ата-анасының баласына шектен тыс 
көңіл бөлуі отбасындағы тыныштықты 
да бұзады, баланың дұрыс жетіліп өсуіне 
кесірін тигізеді. Баланы шектен тыс 
қорғаштау да қауіпті. Өйткені, мұндай ба-
лалар үшін бәрін де ата-анасы жасап, жа-
ман үйреткені үшін олар өмірге жеткілікті 
мөлшерде дайын болмай, ата-анасынан 
жәрдем күтеді, өмірбақи масыл бола-
ды. Бірқатар ата-аналар баласын жөнге 
салу үшін оларды әлі күнге дейін ұрады, 
оларға ұрсады, әртүрлі тыйымдар сала-
ды. Жазалардың жүз жиырма түрі бар. Ал 
баланы жазалау дегеніміз оны міндетті 
түрде таяққа жығу емес. Ол ата-ана та-
рапынан бір нәрсеге рұқсат бермеу, шек-

теу қою, өкпелеу, сөйлеспей қою да жаза 
түрлеріне жатады. Негізінде, жазалаудың 
тәрбиелік ықпалы болатын да жақтары 
баршылық. Мысалы, Сіз балаңыздың 
жеңіл-желпі бұзықтығына мән бермей, 
кешіре салсаңыз, ол өзінің осындай 
іс-әрекеттерінің елеусіз, жазалаусыз 
қалатынына сеніп, оны қайталай беретін 
болады. Сонан жеңіл-желпі бұзақылық 
үлкен тентектікке де ұласады. Алайда есте 
болатын бір жағдай, баланы үнемі қатал 
тәрбиелеп, оның әрбір әрекетіне жөнсіз 
ескерту жасай бермеңіз. Мұндай бала 
жасқаншақ болып өседі және де орынсыз 
айтылған сын-ескертулер баланың өзін-
өзі бағалауын, өзіне деген сенімділігін де 

төмендетеді. Бала ата-анасын, ата-ана 
баласын танымайынша іс алға баспайды.. 
Адам баласының дүниеге келгенде енетін 
үйі, өсіп ержететін, тәлім-тәрбие алатын 
қасиетті алтын бесігі-отбасы. Баланың 
сырын да, мұңын да, шаттығын да ата-
анасынан артық еш адам біле бермейді. 
Сондықтан бала тәрбиесінде ата-ана 
мен ұстаздар бірлігі қажет- ақ. Екі жақты 
байланыс нығайғанда барлық күрделі сан 
алуан мәселелер түйіні шешіледі.

Ата-бабаларымыз аңсаған, қан мен 
термен келген Тәуелсіздік тұғырлы бол-
сын! Тәуелсіздік еліміздің тәуелсіз  са-
налы  парасатты ұрпағын тәрбиелеуде 
аянбайық! 

 С.КАБДЕНОВА,
Н.Островский атындағы мектеп-
лицейінің өзін-өзі тану мұғалімі.

Бала тәрбиесі  ұлт болашағы
       

Бала бұл – өміріміздің жалғасы. Балалар дүниеге келсе баршамыз қатты 
қуанамыз, төбеміз көкке бір елі жетпей қалады. Оны өміріміздің жалғасы деп 
білеміз және сол жас ұрпаққа үлкен үміт артамыз. Ал оның басты мақсаты көзі 
ашық, көкірегі ояу, саналы да ақылды ұрпақ тәрбиелеу. Бала тәрбиесі бұл өте үлкен 
жауапкершілікті талап ететін және болашағынан зор үмітпен қарайтын дүние. Дана 
халқымыз керемет жеткізе білген ғой «Тәрбие тал бесіктен» осы бір нақыл сөздің 
астарына тереңінен үңілсек үлкен мән бар.

Бала – басты байлығымыз, ал ең асылы – оның тәрбиесі. Ал отбасы – бала 
тәрбиесінің ең алғашқы алтын ұясы. Баланың тәрбиелі болып өсуіне отбасы мен 
өскен ортасының тигізетін әсері мол.  Сүйіспеншілік құндылығын бойына сіңіре білген 
бала әрдайым өз ақиқатымен өмір сүреді. Ақиқат бар жерде шындық жүреді. Бала-
ны тәрбиелеуде рухани адамгершілік пен мейірімділікке, қанағатшылдыққа үйрету 
керектігін ұмытпағанымыз абзал. Бала тәрбиелеуде неге назар аудару керек. Әуелі 
баланың бойындағы қабілеті мен қызығушылығына мән беруіміз қажет. Баламыздың 
әрбір сөйлеу мәдениеті мен іс- әрекетіне аса көңіл бөліп, оның өсіп жетілуіне жағдай 
жасай білсек, онда біз дұрыс тәрбие беріп жатқанымыз. 

Тәрбиенің бастауы, балаларымызбен көп тілдесу арқылы оның ойлау қабілетінің 
дамуына өз үлесімізді қоса алатынымызды ұмытпағанымыз дұрыс. Әрбір баланың 
өз кемшіліктерін бетіне басып айтып, көңілін қайтарған дұрыс емес. Себебі бала 
өз ойын ашық айтудан бас тартып, жасқаншақ болып қалады. Өз балаңызбен көп 
сөйлесіп, сырласу арқылы дұрыс әрекет құндылығын бойына сіңіре аласыз. Бала 
өз ісін дұрыс әрекетпен жалғастырса онда оның ішкі жан дүниесі тынышталады. 
Алаңсыз, көңілі таза бала ешкімге қиянат жасамайды. Жауапкершілігімен сезініп, өз 
отбасына сүйіспеншілігін еш уақыт та аямайды. Елі мен жерін қадірлеп, қастерлейді.  

« Сен де бір кірпіш дүниеге,                                                                                        
Кетігін тап та бар қалан » — деп Абай атамыз айтқандай, еліміз үшін бір игілікті іс 

жасай алсақ, сол елдің болашағының мызғымай, тәуелсіздігінің тұғырлы болуы үшін 
бір кетігі болып қалансақ, бұл мәңгілік өшпейтін адамдық борышымыз. Болашақ 
-біздің қолымызда! Біздің  өсіп келе жатқан  жас ұрпақты қалай  тәрбиелеп, өсірсек, 
олар сондай болары даусыз.  Кеудесінде жаны бар әр адамның көзі ашық, көкірегі 
ояу болса, ертеңгі күні ұрпағына да тәрбиені үйіп — төгіп берсе, еліміздің еңсесі биік, 
табиғатындай көркем, туындай жоғары болары сөзсіз.  Бұл әрине біз бен сіздердің 
қолдарыңызда!        

Гүлмира АСЯХАНОВА, 
«Балдырған» бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі.

Тәуелсіз ел-Қазақстан
Қалың, жұртым, қазағым, мақтан бүгін,
Жан сырыңды жайып сап ақтар бүгін.
Мерейі үстем мерекең болсын құтты, 
Сан ғасырлар жоғалтып тапқан бүгін.
Тәуелсіздік тұғыры еркіндігің, 
Күмбірледі күй болып шертілді үнің.
Келген жоқ қой бостандық бостан босқа, 
Шым болаттай, қазағым, серпіл бүгін.

Биыл-Алаш баласын шексіз қуанышқа 
бөлеген, арманымызды ақиқат еткен, 
іргелі ел, дербес мемлекет екенімізді 
әлемге жария еткен Тәуелсіздігіміздің  30 
жылдығы.Еліміз осы ширек  ғасырдан 
сәл асатын қысқа мерзімде ұлы даланың 
зеңгір көгіндей көк туымызды көкке көтеріп, 
елдіктің көшін түзеп, жүзжылдықтардың  
еншісінде тарихи үдерістерді абыроймен 
өткерді. Тәуелсіздіктің әрбір таңын қуана 
қарсы алып, әр күнін қажырлы еңбекпен, 
еңселі ерлікпен өрнектеген Қазақстан 
жаҺан жұртшылығына алуан ұлысты 
бір шаңырақта ұйытқан жерұйық  мекен 
ретінде танылды.Бүгін міне ынтымақ, 

бірлік, татулық, салтанат  құрған елдің 
мәртебелі биігінде, мерейлі белесінде 
тұрмыз.Осы 30 жылдыққа алғашқы нық 
қадам 1991 жылдың 16-желтоқсанында 
жүзеге асырылды. Тәуелсіздік-
бабаларымыздың ақ білегінің күшімен, 
ақ найзаның ұшымен келген ұлы жеңіс.
Бізге болашақ жастарға міндеттелген 
бабалардың баға жетпес аманаты.Осы 
жылдар бедерінде тағылымы мол, та-
мыры терең дәстүріміз жаңғырып, күллі 
әлемді аузына қаратқан ел болдық.Біздің 
басты байлығымыз-пейілі даладай дар-
хан, бірлігі болаттай берік, Алатаудай 
алып халқымыз,  тамыры терең, қазығы 
берік еліміз мәңгілік жасай берсін!  

А.АХБАНБАЕВА,
Қарауылтөбе орта мектебінің

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі.

Тәуелсіздік  тірегім
Әрқашанда тыныш болсын түніміз,
Шуақ шашсын ашық аспан күніміз.
Кеше ғана  азаттықты  аңсаған,
Бүгін міне, іргелі елдің  біріміз.

Жалыным  бар ешкім  оны сөндірмес,
Бұл әлемде қазақ жерін кім білмес.
Қонақжайлы, азат пейіл, көп ұлтты,
Қазақстан еліне ешкім тең келмес!

Кәусар  СЕРІКҚАЛИ.   

Жас қыран
Жиырмадағы жалындаған жасында,
Қаншама жас азап шекті расында.
Желтоқсанның ызғары өтіп кеудеден,
Қарсы тұрды Колбин қосқан қосынға.

Соны ойласам елжірейді жүрегім,
Өздері өліп, қорғап қалды Ұлы елін.
Желбіресін көк байрағы халқымның,
Тәуелсіздік болсын мәңгі тірегім.

Ерқанат  МҰРАТҰЛЫ .

Отан
Бақытты боп  жүргенім.
Сенің арқаң, Ұлы Отан.
Елім менің –тірегім,

           Н. Островский  атындағы  мектеп- лицейінің 3 «Ә» сынып 
оқушыларының   «Тәуелсіздіктің 30 жылдығына»  арналған   

өлең- лебіздері
  Сынып жетекшісі:    Гульмира  Магруфова

Құшағыңда  гүл атам.
Шығысыңнан арайлы,
Күліп атқан құба таң.
Сенен  бақыт  тарайды
Баршамызға  Ұлы Отан.
Сарқылмайтын қуатым,
Тірегімсің сен, Отан.
Мәңгі соғып тұратын.
Жүрегімсің сен ,Отан!                     

Жігер ИМАНЖАН.

Жасай бер, елім
Жасай бер, елім, қазағым,
Еселеніп ғажабың.
Отыз жылдығың құтты боп,
Кіре берсін ажарың!                      

Іңкәр КӘБЕР.   

Қазақстан
Қазақстан- атамекен, құт қонған жер,
Кең дала, суы мөлдір, нұр тұнған жер.
Көкорай белестері мақпал кілем,
Қырлары қызғалдағы құлпырған жер.           

Ұлболсын  ӘБДІҚОЖА. 

Отан
Кең жазық Отан мекенім,
Сенде өсіп көктедім
Сені қорғау парызым,
Қастерлеп мен өтемін.                       

Аңсар СЕРҒАЗИН.  

                             
 
 

Қазақстанның дамуына менің қосатын 
үлесім

 
 Елбасымыз «Қазақстан жолы – 2050: бір 

мақсат, бір мүдде, бір болашақ» деген Қазақстан 
халқына жолдауында геологияға ерекше на-
зар аударды. Еліміздің жер қойнауы әлі дұрыс 
барланбағаны және қорлар өсімі бойынша үлкен 
мүкіндіктер әлі бар екендігі жөнінде айтылды. 
Қолда бар болжамдық ресурстар Қазақстанның 
жер қойнауындағы байлықтың жалпы қоры қазіргі 
уақытқа қарағанда бірнеше есеге көп екенін рас-
тайды. Жолдауда сондай-ақ геологиялық барлау 
саласында әлемдік нарыққа шығу міндеттері 
белгіленді, заңнаманы жеңілдетіп, шетел 
инжинирингтік компаниялардың инвестицияла-
рын тарту керек.

Елімізде аса маңызды минералдық шикізат 
түрлерінің бәрі дерлік бар. Жер койнауы-
нан Менделеев кестесіндегі 105 элементтің, 
оның 70-інің мол қоры барланған және 60-тан 
астамы өндіріледі. 6 мыңға жуық пайдалы 
қазбалар кен орындары ашылған. Энергети-
ка және минералдық ресурстар министрлігі 
мамандарының мәліметі бойынша республика 

дүние жүзінде уран, хром және марганец қоры жөнінен - екінші орында, мырыш, мо-
либден, қорғасын, мыс, вольфрам және алтын қорынан - алғашқы бестікте, ал мұнай, 
темір және қалайы қорынан - алғашқы он орынның біріне ие. Қазақстан Еуразия 
континентінде хром қорынан ең бай ел, ал марганец қорынан бүкіл ТМД-да басым ел. 
Алтын қорынан Қазақстан дүние жүзі бойынша 5-орында, ал ТМД бойынша Ресей мен 
Өзбекстаннан кейінгі 3-орында. ТМД көлеміндегі мыс пен қорғасын қорының жартысы-
нан астамы, мырыштың 70%-ынан астамы Қазақстанда шоғырланған.

Қазақстанның минералды ресурстарының дамуына және еліміздің жер қойнауының 
барлануына мен де өз үлесімді қосқым келеді. Сол үшін мен өзімнің география пәні 
мұғалімім Ахметқалиев Абылайхан Ерланұлымен жұмыстар атқарып, өз туған өлкемнің 
минералды ресуртарын зерттеу барысындамын. Алматы облысының геологиялық кар-
тасын пайдаланып, және Көктерек ауылының геологиялық ерекшеліктерін ескере келе, 
өз ауылымның маңайындағы минералдардың жиынтығын жинап, өз жеке минералдар 
коллекциямды толтырудамын. Мен 11 сыныпты тәмәмдап, өз өмірімді Географиямен, 
соның ішінде Геологиямен байланыстырғым келеді.

«Алдарыңда таудай талап тұр. Өмір заңғарлары үнемі биікке шығарады. Оған жету 
үшін талмай ізденіңдер!»  -деп Ғабит Мүсірепов атамыз айтқандай, мен отанымның 
дамуы үшін ізденіп,  еңбек етемін. Қазақстан әлемдегі ең дамыған, ең қуатты елдердің 
қатарына еніп гүлденуіне бүгінгі жастар қалтқысыз үлестерін қосады, яғни қосу үшін 
аянып қалмайды деген сенімдемін. Елімнің көркеюіне қасық қаным қалғанша тынбай 
еңбек ететініме ар алдында ант етемін! Тәуелсіздіктің 30 жылдығы құтты болсын!

Бекзат ҚҰРМАН, 
М.Мәметова атындағы орта мектебінің 11 сынып оқушысы.

     жетекшісі Абылайхан АХМЕТҚАЛИЕВ,
                                                               география пәнінің мұғалімі.

MEKTEP
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Келбет1. "Карантинге жатқызылған өнімді 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлер-
ге әкетуге фитосанитариялық сертификат 
беру"

2. "Карантинге жатқызылған өнімді 
Қазақстан Республикасының аумағында 
тасуға карантиндік сертификат беру"

3. "Ғылыми-зерттеу мақсатында 
карантиндік обьектілерді (карантиндік зи-
янды организмдерді) әкелуді келісу»

4. "Астық пен оның өңделген өнімдерін 
карантиндік арамшөп өсімдіктерінің 
тұқымдары  мен жемістерін тіршілік ету 
қабілетінен айыруды қамтамасыз ететін 
технологиялар бойынша өңдеу және (не-
месе) сүректі қаптама материалын залал-
сыздандыру мен таңбалауды жүзеге асы-
ратын объектілерге есепке  алу нөмірін 
беру’’ 

Өсімдіктер карантині саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 
26 мамырдағы № 186 бұйрығына сәйкес, 
карантиндік сертификатты беру мерзімі 
– 1 жұмыс күнді, фитосанитариялық сер-
тификатты беру мерзімі – 3 жұмыс күнді, 
"Ғылыми-зерттеу мақсатында карантиндік 
обьектілерді (карантиндік зиянды 
организмдерді) әкелуді келісу – 3 жұмыс 
күнді, "Астық пен оның өңделген өнімдерін 
карантиндік арамшөп өсімдіктерінің 

Карантинге жатқызылған өнімдерді 
тасымалдаушылардың назарына!

ҚР АШМ АӨК МИК Сарқан аудандық аумақтық инспекция-
сы тарапынан өсімдіктер карантині саласы бойынша төмендегі 
мемлекеттік қызметтер  көрсетіледі:
тұқымдары мен жемістерін тіршілік ету 
қабілетінен айыруды қамтамасыз ететін 
технологиялар бойынша өңдеу және (не-
месе) сүректі қаптама материалын залал-
сыздандыру мен таңбалауды жүзеге асы-
ратын объектілерге есепке алу нөмірін 
беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі – 
10 жұмыс күнді құрайды. 

Сонымен қатар, Карантинге 
жатқызылған жылдам бұзылатын өнімді 
(жемістер, жидектер, көкөністер, бақша 
дақылдары) Қазақстан Республикасының 
аумағында тасуға карантиндік және 
Қазақстан Республикасының аумағынан 
әкету үшін фитосанитариялық сертифи-
кат беруге өтініш келіп түскен сәттен ба-
стап 3 (үш) жұмыс сағаты ішінде жүзеге 
асырылады Ол үшін, өтініш берілген күнге 
дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен асырмай 
берілген карантиндік фитосанитариялық 
сараптама қорытындысы қоса жолдануы 
қажет.

Қызметті алу үшін жеке және заңды 
тұлғалар www. egov.kz "электрондық 
үкіметтің" веб-порталы арқылы өтінім 
бере алады. Сонымен қатар, инспекцияда 
(Сарқан қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 
5а) жеке және заңды тұлғалардың өтінім 
беру процесін жеңілдету мақсатында, 
«өзіне-өзі қызмет көрсету» бұрышы да 
ұйымдастырылған. 

Өтінім түскеннен кейін, өсімдіктер 
карантині жөніндегі мемлекеттік ин-
спектор өнімнің фитосанитариялық 
жай-күйін жете тексеруге барады, 
қажет болған жағдайда үлгілер алып, 
фитосанитариялық сараптамаға жібереді. 

Фитосанитариялық және карантиндік 
сертификат карантине жатқызылған 
өнімнің әрбір партиясына беріледі және 
оның жәй-күйін куәландырады.

"Ғылыми-зерттеу мақсатында 
карантиндік обьектілерді (карантиндік 
зиянды организмдерді) әкелуді келісу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметі көрсету 
нәтижесі - Карантиндік объектілерді 
ғылыми-зерттеу мақсаттарында әкелуге 
арналған келісу-хат немесе уәжді бас тар-
ту.

 "Астық пен оның өңделген өнімдерін 
карантиндік арамшөп өсімдіктерінің 
тұқымдары мен жемістерін тіршілік ету 
қабілетінен айыруды қамтамасыз ететін 
технологиялар бойынша өңдеу және (не-
месе) сүректі қаптама материалын залал-
сыздандыру мен таңбалауды жүзеге асы-
ратын объектілерге есепке алу нөмірін 
беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
көрсету нәтижесі - Өндіріс объектісіне 
есепке алу нөмірін беру туралы растау 
немесе уәжді бас тарту.

Мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесін ұсыну нысаны - электрондық/ 
қағаз түрінде. Қызметтердің барлығы тегін 
көрсетіледі.  

Карантинге жатқызылған өнімдерді 
шығару және енгізу бойынша туындаған 
сұрақтар бойынша Сарқан аудандық 
аумақтық инспекциясына 8(72839)21068 
номеріне хабарласып, кеңес алуға бола-
ды. 

                        Шынар ШАҒАМБАЕВА
ҚР АШМ АӨК МИК Сарқан ААИ
өсімдіктер карантині жөніндегі 

мемлекеттік инспекторы.

На вопросы по работе в условиях ОСМС ответил менеджер МЦ «Нур-Авиценум» 
Алия Жолтаевна

Что такое система обязательного социального медицинского страхования?
Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – это 

государственная система социальной защиты интересов в сфере охраны здоровья.
ОСМС гарантирует всем застрахованным гражданам Казахстана независимо от 

пола, возраста, социального статуса, места проживания и доходов равный доступ к 
медицинской и лекарственной помощи.

Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) – это форма соци-
альной защиты интересов населения в охране здоровья в случае наступления бо-
лезни, травмы, беременности и родов, инвалидности и старости.

Является ли Ваша организация поставщиком фонда, какие изменения Вы как 
представитель медицинской организации можете отметить?

- Да, МЦ «Нур-Авиценум» с 2018 года работает в системе ОСМС и является по-
ставщиком медицинских услуг филиала по Алматинской области НАО «Фонд соци-
ального медицинского страхования» (далее по тексту «фонд»). 

На 2021 года нами с фондом ОСМС заключены договоры на размещение объ-
емов медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС, что позволило нам 
оказывать медицинские услуги всем желающим по направлению организаций ока-
зывающих первичную медико-санитарную помощь, консультативно-диагностическую 
и стационарную помощь  через портал БГ. Мы оказываем медицинские услуги на-
селению в виде:

-  ПМСП;
- стационара-замещающей помощи (дневной стационар);
- круглосуточный стационар;
- амбулаторный диализ;
- консультативно-диагностическая помощь (АПП направлениями) 
Плюсом является то, что при направлении к нам пациента, поликлиника не вы-

дает ему на руки бумажные носители документов, а все уже внесено в ИС органи-
зацией, к которой прикреплен пациент, включая регистрационные данные о пациен-
те, лабораторные и инструментальные исследования, данные врачебных приемов 
и консультаций узких специалистов. При обращении к нам, мы через МИС вводим 
данные пациента и проводим обследования, все данные по проводимой нами рабо-
те, вносятся нами в ИС. После завершения обследования пациент получает на свой 
телефон СМС об оказанной услуге, все прозрачно. 

ОСМС дает возможность пациентам получить квалифицированную 
консультативно-диагностическую и если необходимо стационарную помощь без 
оплаты с собственных средств. 

Напоминаем, независимо от статуса застрахованности все граждане имеют право 
на гарантированный объем бесплатной медпомощи. Для плановой госпитализации, 
приема узкими специалистами, прохождения дорогостоящих обследований и полу-
чения высокотехнологичного лечения необходимо быть застрахованным в системе 
ОСМС. Свой статус застрахованности можно узнать на портале электронного пра-
вительства, на сайте Фонда и в Telegram через SaqtandyryBot или позвонив на Call 
центр 1406.

Филиал по Алматинской области 
НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Табиғат байлығын қорғауға әрбір 
қазақстандық міндетті !

Табиғат – тіршілік көзі. Адам үшін 
табиғат – ең қасиетті де қастерлі ұғым. 
Өйткені, адамның өзін дүниеге әкелетін аяу-
лы да қадірлі жаны анасы болса, адамның 
табиғаты «Ана» деп құрметтеуінде өте үлкен 
мән жатыр. Адам – табиғаттың бір бөлшегі 
әрі ғажайып туындысы. Адамның табиғатсыз 
өмір сүруі мүмкін емес. Себебі адам өзіне 
керекті, қоректі заттардың бәрін табиғаттан 
алады. Сондықтан табиғат пен адамды 
бөліп қарауға болмайды. Сонымен қатар сол 

табиғатты қорғауға да міндетті.
Табиғатты қорғау, зерттеу және сақтау мақсатында жер жаннаты Жетісу төрінде 

«Жоңғар Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі өз жұмысын атқаруда. Парктің 
негізгі бөлімдерінің бірі, ғылым бөлімі. Бөлімнің негізгі мақсаты: Парк аумағында 
ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Табиғи құблыстарға мониторинг жүргізу, 
сондай-ақ биологиялық саналуандықты сақтауды және мемлекеттік табиғи парк 
қорының экологиялық жүйелері мен обьектілерін қалпына келтіру. Біз бұл мақалада 
парк аумағындағы мекендейтін жабайы жануарлар бойынша зерттеулерге қысқаша 
тоқталамыз.

Парк құрылғаннан бері жануарлар әлемін қорғау, бақылау, зерттеу жұмыстарын 
жүргізіп, олардың тұрақты өсіп жетілуін қамтамасыз етуде. Қорғау, бақылау, зерттеу 
жұмыстарын жүргізуде мемлекеттік инспекторлардың, ғылыми қызметкерлердің үлесі 
зор. Осы атқарған жұмыстардың нәтижесінде қазіргі таңда парк аумағында мекендейтін 
жабайы жануарлар 6 отрядынан таралған 49 түріге жетті. Соның ішінде Қазақстан

Республикасының Қызыл кітабына енген сирек кездесетін жануарлар да кездеседі. 
Олар: Барыс, Түркістан сілеусіні, Сабаншы, Тас сусары, Тянь-Шань арқары, Тянь-
Шань қоңыр аюы. Табиғатты қорғап сақтауға тек қана парк қызметкерлері міндетті деп 
қарамауымыз керек. Себебі Қазақстан Республикасының Конституциясының 38-бабын-
да былай деп жазылған. Қазақстан Республикасының азаматтары табиғатты сақтауға 
және табиғат байлықтарына ұқыпты қарауға міндетті.

Ж. МОЛДАХАН,
 «Жоңғар Алатауы» МҰТП ғылым бөлімінің аға ғылыми қызметкері.

Шырша ағашы баяу өсетінін көпшілік біле 
бермейді. Осыны ескермейтін адамдар көбіне енді-
енді тамыр таратып келе жатқан жас қарағайларды 
кеседі. Халқымызда жаңа жыл көктемнің көлгірсіген 
шағымен келсе де, желтоқсанның соңғы күнінде 
бүкіл адамзат баласымен ресми Жаңа жылды тойлау 
дәстүрі сіңісіп алды.Орман құшағындағы мәңгі жасыл 
ағаштарды кесу фактісі бойынша әлі де болса кездесіп 
жатады.Біздің орманшылар желтоқсан айынан 
бастап,шыршаны заңсыз кесуден қорғау іс-шаралары 
барысында күн-түн демей қызмет атқарады. Ауданға 
қарасты елді-мекендерінде жаңа жылдық шыршалар-
ды сатумен айналысатын сауда нүктелерін де аралап, 
рейд жұмыстарын да жүргізеді.

Жалпы, жасыл шыршамыз орманның сәнін 
келтіретін сұлу тіршілік иесі болғандықтан, оны заңсыз 
отауға тыйым салайық. Сұлу табиғатымыздың көркін 
келтірер қылқан жапырақты ағаштарды сақтау арқылы, 
өлкемізді көркейту әр азаматтың міндеті.

М. БЕКБОЛАТОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Сарқан филиалының Басқан 

орманшылығының инспекторы.

Орман сәні шыршаны 
қорғайық

Интервью с медицинскими работни-
ками об условиях работы с вводом 

системы ОСМС
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КелбетДействия в случае возникновения 
пожара

Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные мину-
ты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. 
Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара. 

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по 
телефону 101 или 112. Сообщая дежурному о пожаре, необходимо указать следующие 
сведения: – кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, и.ж.дом или иное), и 
по возможности – примерную площадь пожара; –назвать адрес (населенный пункт, 
улица, номер дома,квартиры); – назвать свою ФИО и телефон;– сообщить, есть ли 
угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям; - если у Вас 
нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и кри-
ками привлеките внимание прохожих; - старайтесь оповестить о пожаре как можно 
большее число людей; - если есть возможность, примите меры по спасению людей, 
животных, материальных ценностей. Делать это нужно быстро и спокойно. 

Соблюдение мер пожарной безопасности–это залог вашего благополучия, сохран-
ности вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!

Р. АХМАРОВ,
инженер ОЧС Сарканского района, лейтенант гражданской защиты.

С огнем шутки плохи
Анализ показывает, что часто происходят пожары в частном секторе из-за халат-

ности граждан, не знания и не соблюдения правил пожарной безопасности, а именно: 
курение  в нетрезвом состоянии. Нетрезвый человек ведет себя непредсказуемо, не-
принужденно, неконтролируем. Именно в нетрезвом состоянии происходит халатное 
отношение ко всему окружающему. Итогом, которому может послужить и сама жизнь 
человека. Небрежно брошенный в «никуда»  непотушенный   окурок сигарет, спичек 
может  привести к непоправимым последствиям. Несоблюдение или ненадлежащее 
выполнение правил пожарной безопасности могут привести к непоправимым послед-
ствиям. Последствии которому является – пожар! Огнём уничтожается всё, мебель, 
одежда, повреждаются строения и другое имущество. Зачастую жертвами пожаров 
становятся люди! Огонь таит в себе серьёзную опасность – об этом нужно всегда пом-
нить! Уважаемые граждане, помните о необходимости строгого соблюдения мер пре-
досторожности в обращении с огнём, своевременно производите ремонт и профилак-
тику электрооборудования,  печей и дымоходов, не оставляйте детей без присмотра, 
не используйте самодельные предохранители в электросчетчиках, не оставляйте без 
присмотра включенные в электросеть электронагревательные приборы. Уважаемые 
жители района соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности.

   Е.ОРУМБАЕВ,
начальник ОЧС  Сарканского  района, подполковник гражданской защиты.                                                       

Сіріңке балаға 
ойыншық емес

 

Балалар – біздің болашағымыз. 
Бірақ та, біздің сол балаларымыздың 
өмірі қызықты әрі бақытты болып, 
олар қайғылы жағдайға тап болмау-
ын ойлаймыз ба?

Өкінішке орай бұл жайды 
барлық ересек адамдар естерінде 
сақтамайды. Балалардың отпен 
ойнауы - қайғылы жағдайға әкеліп 
соғатынын әр ата-ана ұмытпағаны 
абзал. Оттың зардаптары мемле-
кетке әрі азаматтардың жеке дүние-
мүлкіне де өз залалын тигізеді. Ал 
отпен ойнағандар қайғылы қазаға да 
ұшырайды. 

Мұндай жағдайлар қалай болады? 
Көпшілігінде ересек адамдар кінәлі. Өз 
бетінше үйде бақылаусыз қалған ба-
лалары тиым салынған ойындармен 
ойнап сіріңкені ермек етеді. Сіріңкемен 
ойнау адамға қайғы әкелетіні олардың 
есіне де кірмейды. Мұндай жағдайлар 
ата-аналары электр құралдарын, жанып 
жатқан пешті бақылаусыз қалдырып, 
сіріңкені баланың қолы жетпейтін жерге 
жасырып кетпегендіктен болады. Мы-
нандай жәйттер де кездеседі, кейбір ата-
аналар баланың отқа қызығушылығын 
көре тұрса да, баланың көз алдында 
сіріңкені тұтатып, баланың ойнауы-
на еркіндік береді. Әрине бұл бала-
ны қызықтырып, жанған от есінде ұзақ 
сақталады. Бір қарағанда ештеңе жоқ 
сияқты көрінгенмен бала бойында отпен 
ойнауы дағдысы қалыптасады. Бала от-
пен ойнауға болмайтынын түсінуі үшін, 
оған осы жайлы әркез есіне салып отыру 
қажет. Отпен ойнаған баланың тентектігі 
жайлы әңгімелеп берген де орынды.

Жас ұрпақтың денсаулығына 
қамқорлық мемлекет пен мектептің ғана 
еншісіне тимейді. Бұл біздің қоғамның, әр 
жанұя мүшесінің құрметті борышы. 

Есіңізде болсын, балалардың от-
пен ойнауына қарсы күрес бұл отпен 
ғана күрес емес. Бұл ең алдымен біздің 
балаларымыздың бақытты, қуанышты, 
шат өмірі үшін күрес.

Е.ИСАГАЛИЕВ,
Сарқан ауданының ТЖБ аға 

инженері, азаматтық қорғау капитаны.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті:

 егер де қызмет көрсетушілер Сізге сапасыз және уақытылы мемлекеттік 
қызмет көрсетпесе; 

 егер мемлекеттік қызметші Әдеп нормаларын бұзса немесе Мемлекеттік 
қызметке кір келтіретін теріс қылық жасаса;

 егер Сіз Мемлекеттік қызметке орналасу және өткеру мәселелері бойынша 
консультация алғыңыз келсе, сіз Департаментке келесі мекен-жай бойынша жүгіне 
аласыз: Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Н.Назарбаев даңғылы 75 мекен-жайы 
бойынша немесе «Электронды Үкімет Порталы» арқылы.

Телефон нөмірлері 8(7282) 24-01-66, 24-07-10 және де www.gov.kz ресми сай-
тында Департамент жайлы толық мағлұматпен таныссаңыздар болады.

Департамент Агентства Республики Казахстан по 
делам государственной службы по Алматинской области 

информирует:
 если Вам некачественно и несвоевременно была оказана государственная 

услуга услугодателями;
 если государственный служащий нарушил нормы Этики или совершил про-

ступок, дискредитирующий государственную службу;
 если Вы хотите получить консультацию по вопросам поступления и прохож-

дения государственной службы, вы можете обратиться в Департамент по адресу: Ал-
матинская область, город Талдыкорган, проспект Н.Назарбаева 75 или через «Портал 
Электронного Правительства».

Телефонные номера: 8(7282) 24-01-66, 24-07-10 а так же сайт www.gov.kz где 
можно более подробно ознакомиться с деятельностью Департамента.

Алматы облысы 
бойынша МӘМС 

іске асырудың 2021 
жылғы алдын ала 
қорытындылары

Алматы облысы тұрғындарына 
биылғы жылдың он айында 
көрсетілген медициналық көмек 
сапасын бақылау барысында 63 
мыңнан астам қызметтің түрлі 
кемшіліктермен орындалғаны 
анықталып, нәтижесінде 
облыстағы емдеу мекемелеріне 
976 млн. теңгеден астам айыппұл 
салынды.  

Кемшіліктердің басым бөлігі 
медициналық көмек көрсету стандарт-
тарынан ауытқу (64%), деректердің 
ақпараттық жүйелерге қате енгізілуі 
(28,6%),  және клиникалық шығындар 
тобындағы салмақтық коэффициентінің 
ақаулықтары (4,8%) бойынша анықталды.

Сонымен қатар, жүргізілген мо-
ниторинг қорытындысы бойынша 
Шарт талаптарының орындалмаған 
жағдайлары тіркеліп,  38,3 млн. теңге 
қаржы Қорға қайтарылды.

«Қор жұмысының басты бағыттарының 
бірі - халықпен кері байланыс орнату 
және пациенттердің құқықтарын қорғау. 
Аралық қорытынды нәтижелері бойын-
ша Қордың ресми кері байланыс арна-
лары арқылы 1406 байланыс орталығы, 
"Qoldau 24/7" мобильді қосымшасы, 
Қордың сайты www.fms.kz, Saqtandyry-
Bot Telegram-арнасы, денсаулық сақтау 
министрінің блогы мен денсаулық сақтау 
министрлігінің веб-сайтына 44 263 өтініш 
түсті»,-дейді Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорының Алматы облы-
сы бойынша филиалының директоры - 
Нұрлан Отарғалиев.

Өтініштердің негізгі үлесі түсіндіру 
мен консультацияларды талап ететін 
мәселелерге тиесілі – бұл азаматтардың 
93,4% өтініштерін құрайды. 3,1% - 
науқастардың шағымы. Қалған 3,5% 
- алғыстар, ұсыныстар мен уақытша 
сақтандыру мәртебесін тағайындау бой-
ынша өтініштер.

Облыста халықты МӘМС жүйесімен 
қамту бойынша жұмыс үздіксіз жүргізілуде, 
соңғы мәліметтерге сүйенетін болсақ, об-
лыс бойынша 1 577 741 адам немесе 
халықтың 75,0%-ы ғана сақтандырылған. 
МӘМС жүйесінен тыс облыстың 524 
797 тұрғыны қалып отыр. Бұл халықтың 
осы бөлігінің, яғни сақтандырылмаған 
жағдайда, МӘМС аясындағы 
медициналық қызметтеріне қол жеткізе 
алмайтындығын атап өту қажет. Алайда, 
олар әрқашан тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
медициналық қызметтерді алуға құқылы.

Айта кетейік,   Алматы облысындағы  
МӘМС қорының 80 медициналық меке-
ме филиалымен 80 медициналық мекеме 
келісім шарқа отырған. Оның ішінде 34-і 
жеке меншік медициналық ұйымдар. Бұл  
42,5%-ды  құрайды.

ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ О 
БОЛЬНИЧНОМ ЛИСТЕ?

  
Больничный лист - это подтверждение временной нетрудоспособности челове-

ка в связи с заболеванием, состоянием или травмой. 
И вот еще несколько фактов: 
Больничный выдается в случае госпитализации - в стационаре, в случае ле-

чения в амбулаторных условиях - в медорганизации, оказывающей первичную 
поликлиническую помощь по месту прикрепления, иногороднему лицу - по месту 
обращения.  

Больничный выдается в день обращения, в том числе в праздничные и выход-
ные дни, с зачетом дня обращения в травмпункт и скорую помощь на основании 
справки, подтверждающей обращение в указанные медорганизации. 

Если пациент не застрахован в системе ОСМС, он может получить больничный, 
посетив участкового врача, услуги которого не входят в перечень услуг медстра-
хования.

Если для подтверждения временной нетрудоспособности пациента требуется 
заключение врача, прием которого финансируется за счет ОСМС, или другие диа-
гностические или лабораторные услуги, такому пациенту необходимо приобрести 
статус страхования любым доступным способом.

Больничный выдается гражданам РК, оралманам, иностранцам и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на территории страны, осуществляющим 
трудовую деятельность и обучающимся в организациях образования на период их 
зачисления на оплачиваемые рабочие места в период производственной практики.

При обращении в медорганизации общего профиля пациентов с такими забо-
леваниями, как туберкулез, психические расстройства, кожно-венерические болез-
ни, онкология или ВИЧ/СПИД, медработник выдает больничный на срок не более 
3-х календарных дней с последующим направлением в специализированную ме-
дорганизацию, а при отсутствии таковых к узкому специалисту.

Если пациент работает у нескольких работодателей, больничный выдается по 
одному месту работы с предоставлений копий в других случаях, заверенных руко-
водителем медорганизации и закрепленных печатью.

Филиал по Алматинской области 
НАО «Фонд социального медицинского страхования».
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КелбетВ Саркане существуют волонтерские  
клубы  «Жалынды жүрек» и «Мейірімді 
жастар»,  созданные на базе Гумани-
тарного и Политехнического колледжей. 
Парни и девушки помогают тем, кто на 
помощь  особо не надеется, но кому  она 
очень нужна.  Уголь перекидать, во дворе-
огороде прибрать, покрасить-побелить 
– то есть сделать то, на что одиноким по-
жилым людям  сил уже не хватает.  За-
нимаются они и уборкой улиц районного 
центра. Несмотря на то,  что этим регу-
лярно заняты так называемые «бирже-
вики» и делают это качественно – ведь 
получают они неплохие для безработных 
деньги, дел хватает и волонтерам, кото-
рые денег за любую свою работу не бе-
рут. Пустые бутылки, упаковки от чипсов 
и прочий  мусор они с улиц выносят меш-
ками.

Молодые волонтеры заняты не только 
тем, что  не требует  знаний, опыта, да 
и просто ума.  Они и брошюры с основ-
ными правилами движения могут млад-
шеклассникам раздавать, заодно тут же 
объясняя малышне непонятное. И рас-
сказывать пожилым  о том, что  такое 
электронное правительство  Egov kz и как 
им пользоваться для получения справок,  
не выходя из дома. Вовсе не плохо, со-
гласитесь, когда социальная самоизоля-
ция  чуть не стала нормой жизни! Что же 
может вчерашних школьников  в их закон-
ное свободное время отвлечь от экрана 
смартфона?

Скажем сразу – в большинстве случа-
ев движет молодежью не  огромная лю-
бовь к людям или хотя бы сострадание 
к ним. По крайней мере, вначале.  При-
ходят в клубы волонтеров обычно не по 
зову души, когда соседу помог, знакомому 
подсобил, и тебе этих добрых дел  мало. 
Молодежь  приходиться привлекать  чем-
то ярким и необычным. В первую очередь 
– общением  в нестандартной обстанов-
ке. Дебатами к примеру, или разговорами 
на отдыхе во время масштабной очистки  
какой-нибудь улицы. Это ведь совсем не 
болтовня по телефону! И  помощь нуж-
дающимся – это только одна сторона во-
лонтерской работы. Здесь как в постула-
тах ведущих мировых религий – больше 
имеет не получающий, а дающий. 

- Мы должны вовлечь молодых в ре-
альную жизнь и плодотворно использо-
вать их свободное время, - говорит  ру-
ководитель Молодежного ресурсного 
центра  Сарканского района  Бауржан 
Жантасов. – И вовсе не как бесплатную 
рабочую силу. Это, в первую очередь, 
нужно им самим. В суверенном, неза-
висимом государстве, подрастающему 
поколению необходимо с малых лет при-
вивать навыки самостоятельности, актив-
ности, словом и делом показывать, что 

ДРУГИМ ВО БЛАГО, 
СЕБЕ НА ПОЛЬЗУ

Недавно Президент Казахстана отметил, что пандемия обнажи-
ла и усилила снижение темпов роста доходов населения и обостре-
ние существующего неравенства.

С другой стороны десятки лет Независимости позволили с че-
стью пройти через это испытание. Главой  государства и Прави-
тельством  реализованы различные  антикризисные меры, что  
позволило стабилизировать экономическое положение страны.  
К тому же именно это нелегкое время помогло наиболее ярко рас-
крыться одной из граней социальной структуры   общества нашего 
государства – волонтерскому движению. И вовсе не только в боль-
ших городах, где оно и так активно действует больше десяти лет.

все в жизни зависит прежде всего от них 
самих, а не от кого-либо.  

   Именно поэтому в Саркане действу-
ют два клуба, а не один, хотя возраст их 
членов один и тот же, и там и там – сту-
денты, да и образование  в обоих кол-
леджах получаешь среднеспециальное. 
Разгадка проста – это сделано для посто-
янного соревнования между собой. Если 
от того, кто захотел учебу продолжить 
потребуют характеристику – что обыч-
но и случается, в ней обязательно будет 
отражена деятельность волонтерская. 
Хороший плюс для абитуриента! Напри-
мер в Алматы, к волонтерской занятости 
среди студентов давно относятся очень 

серьезно. Бауржан Жантасов свои пер-
вые навыки получил,  будучи студентом 
частного германского колледжа в южной 
столице. Вы думаете, что огромный Ал-
маты не обошелся бы без помощи совсем 
молодых студентов привилегированного 
колледжа?!  Скорее, дело в уникальном 
опыте, который получаешь, занимаясь 
добрыми делами под руководством опыт-
ных наставников. Которые не только орга-
низуют и контролируют, но и очень много 
каждому дают. 

   - Недаром  у нас в названиях исполь-
зуется слово «клуб», - говорит Бауржан 
Жантасов. – Это действительно два клу-
ба, где кроме благотворительности сту-

денты вместе смотрят фильмы – после 
совместного выбора. По самым разным 
темам проводятся дебаты, много других 
мероприятий. Что очень немаловажно – 
каждый знает, что помимо успешной  уче-
бы он весьма многого  может добиться, 
будучи простым волонтером. Каждому 
даем шанс поучаствовать в областных и 
республиканских конкурсах. 

И шансы эти используются с толком. В 
этом году три  волонтера из Саркана по-
лучили благодарственные письма от за-
местителя акима области, один завоевал 
второе место на республиканском конкур-
се. Еще 15 будут награждены памятными 
призами акима района.  

       ВОЛОНТЕРЫ И МЕЦЕНАТЫ
Есть в Сарканском  районе весьма 

обеспеченные люди, которые регулярно 
помогают другим. Кому-то деньгами, кому-
то  продуктами или вещами. Один из та-
ких, которых принято называть «новыми», 
в разгар пандемии оказал существенную 
помощь … 60 семьям! Без каких-либо на-
меков или просто жесткой команды, что 
было нормой существования до обрете-
нием Казахстаном Независимости. Еще 
четверо меценатов помогают хоть и не в  
таких масштабах, но регулярно. Они и не 
только они, предпочитают свои добрые 
дела не афишировать.  Поэтому находят 
нуждающихся в помощи обычно опять 
же волонтеры. Они и доставляют ее по 
адресам. Добровольцы взяли на себя и 
обязанность обязательной проверки на 
честность заявителей. 

- Представьте – привозим помощь от 
мецената, а по  адресу почему-то двух-
этажный особняк, вместо ожидаемого 
бедного домишки. Заходим – обычный 
богатый дом, с первого взгляда ясно, что 
здесь есть все и хозяева точно не нужда-
ются ни в чем. Ну вот как это можно по-
нять?! – искренне недоумевает Бауржан 
Жантасов. 

По его словам, так случалось не раз.  
Теперь, перед тем как доставить помощь, 
кто-нибудь из опытных волонтеров обя-
зательно побывает по адресу, поговорит 
с хозяевами. Исключение делается для 
тех, кто торгует даже не на базаре, а воз-
ле него, в любую погоду, зимой и летом. 
Если у седого дедушки на столе,  заме-
няющем прилавок два  вида овощей или 
две-три пары носок, какую прибавку к 
пенсии он заработает за целый день?!

В планах Молодежного ресурсного 
центра открытие третьего волонтерского 
клуба. Специально для старшеклассни-
ков школ  Саркана. Заняться этим вплот-
ную планируется сразу после празднова-
ния Дня Независимости.     

                                                                                              
В. БЕРЕГОВОЙ.

Бала тілін дидактикалық ойын 
арқылы дамыту

Ойынның түрлері өте көп.Соның ішінде маңыздысы- дидактикалық ойын.Бұл ойынның 
пайдасы-баланың ой өрісін қалыптасуын,дамуын мақсат етіп қояды.Сондай-ақ балалардың 
адамгершілік сезімін оятуға,адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға тәрбиелейді.

Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді. Ойынның міндеті баланың қызығушылығын 
оятып,белсенділігін арттыру мақсатында орындалады. Дидактикалық ойынды тиімді пайдала-
ну сабақтың әсерлігін,тартымдылығын,белсенділігін  баланың ынтасын күшейтеді.Ойын ойнаған 
кезде дидактикалық материалдар мен көрнекіліктерге жеке көңіл бөлу керек.Балалардың таным 
қабілетін,логикалық ой-өрісін кеңейтіп,сабаққа ынтасын арттыруда дидактикалық ойындарды ұтымды 
пайдаланудың маңызы өте зор.

Дидактикалық ойындардың мазмұны мыналарды қамтуы тиіс.
Олар: -Дидактикалық ойындар нақты,қысқа,қызықты болуы тиіс. -Дидактикалық ойындардағы 

тапсырмалардың біртіндеп күрделену және ол ақыл-ой іс-әрекетінің тәсілдерін меңгеруге ықпал етуі 
қажет. -Ойындардағы тапсырмалардың әртүрлі тәсілмен орындалуын қадағалау және оқытудың 
тәрбиелік ықпалын күшейтуге ықпақ етуі қажет. -Дидактикалық ойын баланың жас ерекшелігіне 
сай,бағдарламадағы материалдарға,оның ішінде нақты сабақтың мазмұнына сай болып,тапсырма 
мәнін ашу керек.Дидактикалық ойындарда қолданылатын материалдар мен көрнекіліктер қарапайым 
болып,олардың жасалуы мен дайындалуы тез әрі жеңіл болуы шарт.

Тіл дамыту бойынша дидактикалық ойындарды мынандай топтарға жіктеуге болады.Олар:
Балалардың тілін дамытуға бағытталған дидактикалық ойындар: жаңылтпаштар,санамақ,”Қуыр-

қуыр қуырмаш”,”Малдың төлін шақыру”,т.б.
Балалардың тілін дамытуға байланысты сабақтарда жұмбақ ойындарды көбірек пайдалану өте тиімді.

Баланың ой-өрісін кеңейтуге,өз бетімен ойланып,заттар мен құбылыстардың сипатталуына,баламасына 
қарай олардың атын табуға,сөздік қорын молайтуға үлкен септігін тигізеді.Дидактикалық ойын арқылы 
ойлау,сөйлеу,қиялдау,тілін дамыту,сонымен қатар өз ойларын толық жеткізе білу,сауаттылығын ашу. 
Қорыта келе айтқанда:

Ойын мектепке дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті.Ойын-балалар өмірінің нәрі,яғни оның ру-
хани жетілуі мен табиғи өсуінің қажетті алғы шарты.Ойын арқылы балалар қоғамдық тәжірибені 
меңгереді,өзінің психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады.

Бір сөзбен айтқанда,ойын баланың жан -жақты дамуын жетілдіретін,белсенділігін арттыратын,басқа 
адамдармен қарым-қатынасын реттеп,құрдастарымен ұйымшылдығын арттыруға негіз болып табыла-
ды.Ойын- бала үшін біліктіліктің қайнар көзі.Сондықтан, жас өрендер ойнай отырып ойлай білсін.

Г.ТОЛЕУГАЛИЕВА,
 «Балдырған» бөбекжай - бақшасы мектепалды даярлық  «Еркетай» тобы.

 Тұғырың биік болсын - 
Тәуелсіздік!

Тәуелсіздік дегенде, біздің көз алдымызға ең алдымен 
ата-абаларымыз түседі. Тәуелсіздік үшін күрескен біздің 
ата-бабаларымыздың орны ерекше. Сонау кездегі «Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұлама» шайқасы, Жоңғарлармен, 
Қалмақтармен шайқасы, Ұлт-азаттық көтеріліс, Екінші 
дүниежүзілік соғыс, Желтоқсан оқиғасы мұның бәрі де 
болашақ ел үшін болған қанды оқиғалар болатын. Мұның 
бәрі қазіргі күні тарих беттерінде қалды. 

Тұғырлы тәуелсіздігімізге – 25 жыл толды. Қазақ халқы 1991 
жылы 16-желтоқсанда өз алдына дербес, тәуелсіз мемлекет бол-
ды. Міне содан бері 25 жыл өтті. Тәуелсіздік алған жылы туылған 
сәби 25-ке толды. Осы 25 жыл ішінде Қазақстанды барлық ел-
дер таныды. «Қазақстан» деген мемлекеттің барын білді. Бұрын 
біз КСРО-ы мемлекеттерінің бірі ғана едік. Ол кезде бізді ешкім 
танымайтын. Себебі, 70 жыл бойы Ресей мемлекеті бізді билеп-
төстеп келді. Ресей мемлекетіне бағынышты едік. Ал қазіргі күні біз 
ешкімге бағынбаймыз. Неге десеңіз дербес тәуелсіз мемлекетпіз. 
Әрине, 70 жыл бұғаудан бұрын да, қазақтың батырлары өз жері, елі 
үшін қанын төккен, жанын қиған. Одан бергі ең соңғы қан төгіліп, 
жан тапсырған «Желтоқсан жастарын» нағыз патриот батырлар 
деп айтуымызға болады. Олар да бекерден-бекер алаңға шыққан 
жоқ. Қақаған қыста, жалаң бас, жалаң аяқ жауға қарсы шықты. 
Қарсы шыққан жастардың барлығы дерлік абақтыға жабылды. Сол 
ата-бабаларымыздың, желтоқсаншылардың арқасында тәуелсіз ел 
болдық. Тәуелсіз елімізді сақтау, құрметтеу біздің басты борышы-
мыз. Еліміздің басынан не өтпеді ашаршылық та, соғыс та, азап 
та өтті. Тегі мықты, рухы мықты қазақ халқы соның бәріне төтеп 
берді. Мен осындай тәуелсіз елде туылып, тәуелсіз елде өмір сүріп 
жатқаныма қуанамын. Әрдайымда менің елімде бейбіт заман болса 
екен. Ешкімге бағынбай, мәңгі тәуелсіз ел болайық дегім келеді.

  Б. РАХМЕТОВА,
Сарқан ауданы тарихы музейі қор сақтаушысы.
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Мұндай ескертулер мен тежеулер бірлі-

жарым адамдар тарапынан ғана жүргізіліп 
қоймаған. Халқымыздың осындай 500-ге тарта 
тежеулері болған. Мысалы: "Су ішкен құдығыңа 
түкірме", "Ақты төкпе", "Нанға аяғыңды тигізбе", 
"Нанды бір қолмен үзбе", "Нанның уағын та-
стама", "Жамбасқа тіс тигізбе", "Тұзды төкпе", 
"Желіні сөкпе", "Ата-енеңнің, қайнағаларыңның 
төсегіне отырма", "Киімді желгебей жамыл-
ма", "Жақсының жасын сұрама", "Қонаққа 
кетік кесемен шай құйма", "Қонаққа берер зат-
ты сол қолмен берме", "Итті теппе", "Қойдың 
үстінен аттама", "Қазанды төңкерме", "Малдың 
желінген басын түнде лақтырма", "Таба нанды 
төңкерме", "Түнде тырнақ алма", "Түнде айнаға 
қарама", "Бас киімді босағаға ілме", "Киімнің 
жағасын баспа", "Ожаумен, оқтаумен бала-
ны ұрма", "Үш күн Айтта кір жума", т.б. Өзге 
халықтар сияқты қазақ халқының да ырымдары 
осы күнге дейін тәрбиелік маңызын жоғалтқан 
жоқ. Солардың кейбіріне тоқталып көрелік.

ҮЙДЕГІ ЖАН БАСЫН САНАМА: Ол - жа-
ман ырымға баланады. Балалы-шағалы отба-
сы мүшелерін саусақпен санауды жек көрген. 
Адамның санын алудан "көз тиеді", "көп екен 
деп таңырқайды" - деп қорыққан. Сондықтан, 
санақ жүргізуден өз балаларын да, өзгелерді 
де тиып отырған.

ҚОЛЫҢДЫ АРТҚА АЙҚАСТЫРЫП ЖҮРМЕ 
- АЯҚ-ҚОЛЫҢДЫ ЖІППЕН БАЙЛАП ОЙНАМА: 
Тек қылмысты адамның екі қолын қайырып 
артына байлайды, аяғына кісен салады. Де-
мек, бұл "ырым", сендерге сондай жамандық 
кездеспей-ақ қойсын деген тілектің жоралғысы 
болса керек.

ҚҰСТЫҢ ҰЯСЫН - ҚҰМЫРСҚАНЫҢ 
ИЛЕУІН БҰЗБА: Бұл екі бірдей дерекке сүйеніп, 
өрбіген тыйым: 

БІРІНШІСІ - мұсылмандардың шариғаты 
бойынша, барлық жан иесіне жамандық істеу 
(кісі өлтіру, құс аулау, илеу бұзу, т.б.) - дозаққа 
апаратын алты қылмыстың бірі саналады.

ЕКІНШІДЕН: ертеде құсқа табынған, мы-
салы, сахалар күні бүгінге дейін бүркітке та-
бынады, құмырсқаның илеуін әулие санап, 
басына түнеп те жүрген. Мысалы: көзін шел 
басқан адамдар құмырсқаның илеуі бар жерді 
іздеп тауып, оларға жем беріп, басына түнейтін 
болған. Кейде содан көздегі жұқа шел "көшеді" 
деседі. Қазіргі химия ғылымында "құмырсқа 
қышқылы" деген термин бар. Кеселді-шелді 
сол қышқыл "жеуі" мүмкін деген жорамал да 
солардан шыққан. Демек, ұғымдардың негізі 
жоқ та емес-ау.

ЖАЙДАҚ ЕРГЕ МІНБЕ - ТОҚЫМДЫ 
ТӨСЕНБЕ: Құр ерге міну - аты өлгендіктің 
белгісі. Жаяу қалған соң ерге мінбегенде 
қайтеді. Тоқым төсену де сол мағынада. 
Бұл ырым - "Ер қанаты - жүйрік ат" дейтін 
халқымыздың кезінде жылқы малына - Қамбар 
атаның тұқымына табынғандығынан шыққан 
болуы да мүмкін.

ЖАТҚАНДА АЯҒЫҢДЫ БАСЫҢНАН 
БИІК КӨТЕРМЕ: Мұның кейбір биологиялық 
заңдылықтары болуы да мүмкін. Ал, мағыналық 
жағына зер салсақ, "азаматты, асылды 
қорлама, төмендетпе, парықсызды, жаманды 
әулие санама" дегенді меңзесе керек.

Қазақ халқының 
ырым-тыйымдары

ЕСІККЕ КЕРІЛМЕ, МАҢДАЙШАҒА ТӨБЕҢДІ 
ТІРЕМЕ: Бұл да ертедегі халқымыздың 
этнографиялық ұғымынан қалыптасқан. Ерте 
кезде кісі өлтірген жақтан құн сұрау - заңды 
талап деп танылған. Сол құн сұрауға келген 
жақтың бір адамы күнәһәрдің үйіне келіп, екі 
қолымен босағаны керіп тұрып, маңдайшаны 
төбесімен тіреп тұрып, сол аяғымен ішке ат-
тап, оң аяғын сыртта қалдырып құн сұраған. 
Оның мәнісі - өлген адамның құнын төлемесең 
- босағаңды қиратып, шаңырағыңды ортасына 
түсіремін дегені.

ЖЕЛІ, КӨГЕНДІ АТТАМА: Желі - құлын бай-
ланатын, көген - қозы, лақ бекітілетін арқан. 
"Мал - өмір, тіршілік тірегі, оны қорлама" деген 
мағына береді.

ҮЙДЕ ЫСҚЫРМА: "Үйде ысқырса, үйге жы-
лан келеді!" - дейтін ұғым бар. Қазақ үйлері да-
лалы, ашық жерлерде тігілетін болғандықтан, 
күтпеген жерден жылан келсе, бала-шаға, 
малға қауіп төнеді. Жалпы қазақ ұғымында 
жылан - дұшпан. Сондықтан, жыланды көрген 
жерде өлтіру керек деп үйреткен. "Түсінде жы-
лан көрсе - өңінде дұшпан бар" дейді қазақ.

Екінші нұсқасы: жел, дауыл болады деп 
түсінген.

ТІЗЕҢДІ ҚҰШАҚТАМА, ТАБАНЫҢДЫ 
ТАРТПА: Бұл да жаман ырымға жатады. Көне 
замандарда әйелі өлген кісіні (жасы егде-
леу болса) тізесін құшақтатып, өлген әйелінің 
қасына отырғызып қоятын болған дейді халық. 
Жалпы әйелі қайтқанда еркектің дауыстап жы-
лауы қазақ салтында жат. Бірақ, бұл құбылыс 
исламның әсерімен енген болуы да мүмкін. 
Олай дейтініміз 5-7-ші ғасырлардағы Орхон 
жазбаларында түркі халықтары аяулы кісілері 
өлгенде шаштарын жұлып, құлақтарын кесіп, 
беттерін жыртып жылайтыны жазылған. 
"Бейшара-ай, ешкімі қалмай, құр тізесін 
құшақтап, жалғыз қалыпты" - деген сөз бар. Ол 
кезінде жетім балаларға да арналып айтылса 
керек. Тізе құшақтап, бүрісіп отыру жаман әдет 
саналады.

Ал құран түсіндірмелерінде (әптиек, 
тепсір) - өлген адамға қатты қайғыруды 
құдайға наразылықпен бірдей деп қарайды. 
Сол "тәртіптен" хабары бар адамдар өлімге 
жылауға да батылы бармаған болуы керек.

МАЛДЫ ҰРМА, БАЛАҚАН: Қораға, аулаға 
көршінің малы енсе, бақан ала жүгіріп соққылау 
- барып тұрған ерсі қылық. Ит тұра жүгірсе 
сақ болу керек, дегенмен таяқ, тас, темірмен 
сұлата ұру - обал. Иесін сыйласаң, әуелі итіне 
сүйек сал" деген емес пе?!

Мынадай аңыз бар. Ертеректе он-он екі 
жасар қыз бала есік алдында күшігін еркелетіп 
отырса керек. Сол кезде бір салт атты ересек 
жігіт су сұрапты. Қыз су әкелейін деп үйіне 
кіріп кеткенде, әлде күшігі жүгірді ме, үріді ме 
кім білсін, жігіт оны дырау қамшымен салып 
өтіпті. Күшігінің қатты қыңсылағанын естіген 
қыз жүгіріп шығып: "Күшігім, жылама, ағаң ғой", 

- деген екен. Жолаушы ұялғаннан су ішпестен 
атын борбайлап шаба жөнеліпті.

МИ ЖЕМЕ, ЖІЛІКТІ БІРІНЕ-БІРІН ҰРЫП 
ШАҚПА: Қонақ келсе, мал сойып, бас тартыла-
ды. Бұл - ертеден келе жатқан сый-құрметіміздің 
бірі. Дегенмен балаға бас ұстама, ми жеме 
деудің де сыры бар. Үлкендер отырғанда 
баланың ми алып жеуі ыңғайсыз және мидың 
жас бала организміне ауыр жағдайларын да 
ескерген шығар.

Жілік шаққанда (майын алу үшін), әдетте 
бір-біріне ұрғанда бір басы сынып ұшып кетеді. 
Оның жаңқасы басқа адамға тиіп жарақаттануы 
да мүмкін, әрі дастархан басында бұлайша 
жілік шағып отыру баланың әдепсіздігін 
көрсетсе керек.

СӨЗ ТОСПАЙ - СӨЙЛЕМЕ: Халқымыз 
ықылым заманнан өркөкірек адамдарды жек 
көрген. Үй ішінде, мектепте, сыныпта жағымсыз 
қылықтарымен көрінетін тәкаппар, менмен, 
орынсыз сөйлейтін балалар кездеседі. Олай 
ету, әсіресе, даңғой, мақтаншақ, өзін немесе 
киген киімін ерекше көрсеткісі келетіндерден 
шығады. Бұл жақсы әдет емес. Мұғалім сабақта 
оқыс мүдірсе немесе жаңсақ айтып қалса, де-
реу түзету жасап, мынау қате деп даурығу 
жағымсыз қылық. Орнымен сөйлей білгендік 
байыптылықты, мәдениеттілікті, зерделілікті 
көрсетеді.

Пенде баласы - Фәниден бақиға өткенде 
барып қызмет жасау азаматтық парыз. 
Оның өзінде "ӨЛГЕН АДАМҒА ТОПЫРАҚ 
САЛҒАНДА КҮРЕКТІ ТАБАНМЕН БАСПА! 
КҮРЕКТІ ЕКІНШІ АДАМҒА ҚОЛМЕН БЕРМЕ! 
БЕЙІТ ТОПЫРАҒЫН СӘНДЕМЕ!". Бұл - өлімге 
ризалық білдірме дегені. Әдетте бейіт басына 
өлген адамның жақындары, қадірлі достары 
барады. Сол соңғы парызыңды өтеп тұрғанда 
қызметіңді аяма! Бір күрек топырақ салсаң 
да қиналып, күш жұмсап сал! Күректі екінші 
адамға ұстата салмай, жерге тастай сал - сон-
да сенің өлімге, қазаға наразы екенің білінеді. 
Ол наразылық - заңды, табиғи наразылық деп 
саналады.

ҮЙГЕ СЫРТЫҢМЕН КІРМЕ: Мұның себебі 
түсінікті. Үй ішінде адам болады. Ол адам-
дар өз әке-шешең, өз бауырларың болуы да 
мүмкін. Кейде үйде сырт адамдар да отыруы 
ықтимал. Қалай да, тыстан ішке кіргенде 
кісілерге жүзіңмен кірген дұрыс. Бұл - халықтық 
этика.

АТА-ЕНЕНІҢ, ҚАЙНАҒАЛАРЫҢНЫҢ 
ТӨСЕГІНЕ ОТЫРМА, ОЛАР ЖАТҚАН ЖЕР-
ГЕ ЖАТПА: Бұл тәртіп жастарға (жас келінге) 
қаншалықты қажетті болса, үлкендерге де 
соншалық қатысты бар. Үлкендердің немесе 
ата-анасының үйленген баласының төсегіне 
отыруына, жатуына болмайды. Бұл, әрине, 
ежелден келе жатқан неке заңының дербестігін, 
оның киелілігін сыйлаудың белгісі.

КҮЙЕУІҢНІҢ ТҮКПІРІНЕ ЖАТПА, 

КҮЙЕУІҢНЕН БҰРЫН (ҰЙЫҚТАУҒА) ЖАТПА: 
Күйеу - ер адам, оны сыйла, қадірле дегені. Бұл 
да көнеден қалған, әкелер билеген заманның 
сарқыты. Қандай үйде болса да төсек 
қабырғада орналасады, түкпірі - ер кісінің орны 
саналады. Бұл - бір. Екіншіден: әйел адам 
түнде балаға тұрады, үлкен адамдарға сусын 
береді, соған қолайлы болсын дегені.

ЖЕР ТАЯНЫП ОТЫРЫП, НЕ ЖАТЫП АС 
ІШПЕ: Тек отырып тамақтану керек. Басқаша 
жағдайда ас ішу - күпірлік, тәкаппарлық. Ал 
күпірлік те, тәкаппарлық та - жаман қасиеттер. 
Халықтың бай тәжірибесі шынтақтап, не жатып 
ішудің денсаулыққа зияндылығын ескерткені 
де болар.

КИІМДІ ЖЕЛБЕГЕЙ ЖАМЫЛМА: Ол - жа-
ман ырым. Тек қолы жоқ мүгедек адамдардың 
ғана киімді толық кию мүмкіндігі жоқ. Ал сау 
адам олай жүрсе - әдепсіздік.

ЖАҢА БАЙЫҒАННАН ҚАРЫЗ АЛМА, ЖАҢА 
ҮЙЛЕНГЕНМЕН ҚОҢСЫ ҚОНБА: Егер арғы за-
тынан малды-жанды болмаса, кенеттен мал 
біте бастаған адам дүниеқоңыздау, сараңдау 
келетіні таңқаларлық емес. Ал мақалдың 
екінші жартысын да түсіну қиын болмас. Жаңа 
үйленген жігіт пен жаңа байяған адам арасын-
да бір ұқсастық бар екені байқалады. Оның 
үстіне жаңа қосылған жас жұбайлар бір-бірін 
көлденең көк аттыдан да қызғануы мүмкін ғой.

ТАҢҒЫ АСТЫ ТАСТАМА, КЕШКІ АСТЫ 
БАҚПА: Себебі, таңғы ас пен кеше кешкілік 
ішкен астың арасында түгелімен түн жатыр. 
Түннен түгел тұрып, таңға жеткенше талай 
уақиға болып, талай тілек тіленуі мүмкін. 
Сондықтан таңғы ас - қастерлі ас. Оның үстінен 
түскен жолаушы болса да, жәй ауылдың 
қыдырымпазы болса да өз сыбағасын жеуі ке-
рек.

ҮЙІҢЕ КЕЛСЕ, ҮЙДЕЙ ДАУЫҢДЫ 
(ӨКПЕҢДІ) АЙТПА, АЛДЫҢА КЕЛСЕ, 
АТАҢНЫҢ ҚҰНЫН КЕШ: Ағайын арасын, ел 
мен елді татулыққа шақыратын ғибрат сөз. 
Араздасқан адамың үйіңе келсе, кішірейгені, 
оның берілгені, жеңілгені. Демек, оның енді 
өзіңнен төмен тұрғанын ескер, онымен мүмкін 
болғанынша тең қатынас жаса дегені. Бұл си-
паттас ғибраттар тіпті халықаралық қатынаста 
дп өз мәнін жоймайды.

ЖАҚСЫНЫҢ ЖАСЫН СҰРАМА - ЖАҚСЫ 
АТТЫҢ ТІСІН АШПА - Бұл да жастарды 
әдептілікке баулитын ғибратты мәтел. Жал-
пы қазақ халқында бейтаныс екі адам кезде-
се қалса, сәлемді алдымен жас береді, үлкен 
сәлем алады. Ал жолай танысу керек болса, 
алдымен үлкен кісі жас адамның кімнің ба-
ласы екенін, қайдан жүргенін, қайда бара 
жатқанын сұрап біледі де, артынан өзінің аты-
жөнін айтады. Жас бала, не жігіт кездескен 
жерде төбеден түскендей қылып, үлкен кісіден 
"Атыңыз кім, кім боласыз?" - деп сұрамайды. 
Ол - ерсі қылық. Егер үлкен кісі өзін танысты-
руды ұмытып бара жатса ғана "Отағасы, жүздің 
түсін танығанша - бірдің есімін біл?" - деуші 
еді, ныспыңыз кім болады?" - деп жанамалай 
сұрайды, бірден қойып қалмайды. Әрине, бұл 
тәрбиелік пен мәдениеттіліктің бір белгісі.

Сонау 13-ші ғасырдан бері ұмытылмай келе жатқан түрік халықтарының ғұлама әулиенің На-
среддин Қожаның есімі қазақ елінде Қожанасыр деген атпен таныс. Қазіргі Түркияның Ескішехір 
қаласының Сиврихисар бөлігіндегі Хорту деген ауылда туған Қожа алғашқы сабақтарын ауыл 
имамы болған өз әкесінен алған екен. Содан кейін оқуын Кония медресесінде тәмәмдап, сол 
маңайда имам болған. Шамамен 1284-1285-ші жылдары Ақшехірде дүние салған, мазары сол 
жерде.

Қожанасырдың сөз қуаты халықтар арасындағы шекараны бұзып өтіп, оны әлемге танымал 
етті. Адам бойындағы ойсыздық, табансыздық, сараңдық, озбырлық сияқты нәпсі қасиеттерін 
әшкере етіп, дәл тауып айтылған қысқа, өтімді, шешен, сөздермен жеткізуі Қожекеңнің 
дүниетанымдық көзқарастарының хақ ілімі арнасында қалыптасқанын дәлелдейді. Оның руха-
ни интелектуалдық мағынасы терең әзілдері адамды тек күлдіріп қана қоймай, оның рухани то-
лысуына жәрдем ететін, жақсы мен жаманды ажыратуға тәрбиелейтін баға жетпес ұстаз болып 
көрінген. Қожекең айтты деген әзілдердің мол болуына әр замандарда өмір сүрген әулиелер де өз 
үлестерін қосты. Өздері тауып айтқан, мағынасы терең әзілдер мен ғибратты сөздерді Қожекеңе 
телу арқылы, олар өз бойларындағы жалған мен-меннің өсуінен сақтанып, нәпсілерін ауыздықтап 
отырған...

Өз жүрегіңнің қалауын істе
Бір күні Қожанасыр есекке мініп, ұлы жанында жаяу еріп базарға келе жатады. Бұларды 

көрген біреулер:
Ананы қара, үп-үлкен адам өзі есекке мініп, титтей баланы қинап жаяу жүргізіп қойғанын - 

дейді. Мұны естіген Қожанасыр дереу есектен түсіп, баласын есекке отырғызады да, өзі жаяу 
жүреді. Алдарынан таныстары шыға қалып:

Әй, Қожам! Сіз бұл жасыңызға келгенде жаяу жүріп, мына арыстандай ұлды есекке мінгізгеніңіз 
қалай? Құдайдың құлына жараспайтын іс бұл! - дейді.

Ұлы екеуі бірдей есекке мініп келе жатса алдарынан шыққан тағы біреу:
Ұяттан жұрдай болған екенсіңдер. Айтатын тілі жоқ байқұс хайуанның үстіне мініп алыпсыңдар, 

екеуіңді бірдей алып жүру оңай ма? - деген екен. Қожа есегінен өзі де түсіп, баласын да түсіреді. 
Енді екеуі жаяу, есек бос келе жатады. Тағы біреу бұларды көріп, басын шайқап:

Алла! Алла! Бұл дүниеде не қылған түсініксіз адамдар. Есекке мінбек бар екен, не қылып ұлы 
да, өзі де жаяу келеді деп сөгеді. Ана хайуан болса рахаттанып бос келеді дейді!

Бұл сөздерді естіген Қожа баласына: 
Көрдің бе, әркімнің сөзін тыңдасаң диуана боласың. Ең абзалы, қашанда өз жүрегіңнің 

қалауын істе. Кел, есекке мінейік - деп екеуі де есекке мініп, жүріп кетіпті. 
Қазақта: "Көптің сөзін тыңдаған - күн көре алмайды" - деген нақыл бар, соны үнемі жадыңда 

ұста - деп өсиет айтқан екен.

ҚОЖАНАСЫР ХИКАЯСЫ «Қазақша сөйлеймін» клубы
     

Алматы облысының «Тіл» оқу-әдістемелік орталығының 
ұйымдастыруымен Сарқан аудандық филиалында ауданымыздың өзге ұлт 
өкілдерін аз уақытта грамматикасыз ауызекі сөйлеуге машықтандыру 
мақсатында «50 сөз -100 сөз тіркесі -150 сөйлем» сөздігін қолдану арқылы 
қараша айының 1-нен бастап «Қазақша сөйлеймін» клубы ашылған бола-
тын. Клубқа 14 этнос өкілі қабылданды, атап айтсақ орталықта орналасқан 
«Арай», «Спутник», «Ойыншық» дүкендерінің сатушылары. Каирова Гулнар 
Насыровна, Кондратенко Наталья Юревна, Класс Светлана Юрьевна  аталған 
клуб мүшелері ерекше ықылас білдіріп, сабаққа белсене қатысты. Клуб 
отырысының бағдарламалары әр қатысушылардың қызығушылықтарын 
оятуға бағытталған. Клубтағы әрбір кездесу белгілі бір тақырыптарға 
арналған. 

Клуб қатысушылары 
достық қарым-қатынас 
жасай отырып, сөйлеу 
тілін дамыта алады, 
білімдерін тәжірибеде 
қолдануға және сөздік 
қорын толықтырып, қазақ 
мәдениеті мен әдебиеті ту-
ралы білімдерін кеңейтеді. 
Қатысушылар кездесу 
барысында өзара әңгіме 
жүргізіп, қазақ тілінде бей-
нероликтер тамашалайды, 
шағын диалогтар арқылы 
сұхбаттасады, тіл дамыту 
жаттығуларын орындайды. 
Бұл жұмыстарды өткізудегі 
мақсат – қазақ тілінде 
сөйлеудегі қорқынышты 
сейілтуге бағытталған. 
Қазақ тілде сөйлеу деңгейін 
дамытуға бағытталған 

сабақтар шағын топтық және жеке түрде өткізіледі.
Ана тілін меңгеріп, еркін қарым-қатынас жасауды мақсат тұтқан кез-келген оқырман үшін 

клубымыздың есігі әрқашан ашық. Сіздерді клуб мүшесі болуға шақырамыз!
«Тіл» оқу-әдістемелік орталығы Сарқан аудандық филиалы.

DÄSTÜR
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Алматы  облысында 2000 сәбиге «Сүйінші» 
сыйқорабы табыс етілді

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні дүниеге келген 2 мыңнан астам сәбиге 
тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойына орай baby-бокстар сыйға тартылды. 

«Сүйінші» сыйқорабына бөбектерге қажетті заттардан басқа ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың құттықтау тілегі жазылған ашық хат, "Тәуелсіз Қазақстанға 30 жыл" 
монетасы мен баланың тууы туралы куәлігі салынған. 

16 және 17 желтоқсанда туған балаларға туу туралы куәлікті алу туралы өтінімдерді 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының қызметкерлері 
қабылдап, әрі қарай Қазақстан азаматының алғашқы құжатын ресімдеу үшін АХАЖ ор-
гандарына жолданды. 

Айта кету керек, «Сүйінші» сыйқораптарын ҚР Цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш министрлігі «Азаматтарға арналған үкіметпен бірге және ҚР Ұлттық банк, 
Центркредит банкі және «Қазпошта» АҚ қатысуымен ұйымдастырды.

Е. ШАРАПИЕВ,
Сарқан аудандық ХҚО бөлімінің маманы.

Жаңа жыл жақындаған сайын аймағымыздың әр жерінде қылқан жапырақты ағаш 
сатушылар көбейеді. Жаңа жылды орманнан келген әсем шыршамен қарсы алған әдемі 
дегенімізбен, жасыл желекті жаппай кесе берсек, орманға барынша зиян тигізетініміз 
анық. Осыны жақсы білетін орман сақшылары шыршаны заңсыз отаудан қорғау шара-
ларын жүзеге асыру мақсатында күшейтілген режимде жұмыс істеуде.

Шырша ағашы баяу өсетінін көпшілік біле бермейді. Осыны ескермейтін адамдар 
көбіне енді-енді тамыр таратып келе жатқан жас қарағайларды кеседі. Ағашты бар 
болғаны Жаңа жылдық бір күнгі мерекенің сәнін кіргізу үшін ғана пайдаланып, содан 
кейін лақтырады. Осы орайда шыршаны аяусыз кесетіндердің назарына ескерте ке-
тер бір жайт Қазақстан Республикасының заңдарында орман қорын күзету, қорғау, ор-
мандарды молықтыру мен өсіру саласындағы заң бұзушылықтар үшін жауапкершілік 
белгіленген. Біздің орманшылар шыршаны заңсыз кесуден қорғау іс-шаралары бары-
сында күн-түн демей қызмет атқарады. 

Жалпы, жасыл шыршамыз орманның сәнін келтіретін сұлу тіршілік иесі болғандықтан, 
оны заңсыз отауға тыйым салайық. Сұлу табиғатымыздың көркін келтірер қылқан 
жапырақты ағаштарды сақтау арқылы өлкемізді көркейтейік.

Ж. АҚЖОЛОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Сарқан филиалының Аманбөктер 

орманшылығының орман шебері.

Тәуелсіздік – ата, баба айқасы,
Исатай мен Махамбеттің шайқасы.
Қанға бөккен тәуелсіздік жолында,
Хан Кененің қылышы мен найзасы.
Тәуелсіздік – Алашорда ұраны,
Сәкен, Ілияс, Мағжандардың жыр-әні.
Тәуелсіздік халық жауы атанған,
«Елім деген!» - зиялылардың арманы.
Тәуелсіздік – желтоқсанның азасы,
Ерте үзілген ұл-қыздардың қазасы.
Тәуелсіздік мың өліп, мың тірілген,
Жалын жүрек әр қазақтың баласы!
Тәуелсіздік тарихымның жарасы,

Тәуелсіздік
Куә оған қазақтың кең даласы.
Тәуелсіздік тағдырлары бүлінген,
Талай жанның көз жасы мен назасы.
Армандаған тәуелсіздік таңы атты,
Біле-білсең құны оның салмақты.
Осы өмірге жету үшін құрбан боп,
Жанын қиды қанша қазақ баласы!
Тәуелсіздік келген жоқ оңайлықпен,
Осы күнді бабаларым аңсап күткен.
Ұзақ болсын тәуелсіз азат күнім,
Деп сұрайық жаратушы тәңірден!

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.

Барымыз да, бағымыз да Тәуелсіздік
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық 

мерейтойын мектебіміздің 
төрінде жоғары дәрежеде атап 
өттік. Осы іс-шараға мектепалды 
даярлық сыныбының балалары 
өз өнерлерін ортаға салып,мектеп 
ұстаздары мен балаларының ыстық 
қошеметіне бөленіп, риза болды. 
Жыл  бойы өткізілетін  мерекелік  
ертеңгіліктер   әр баланың  өнерін 
көрсетіп жұлдызын жағады, 
баланың  бойында эстетикалық 
сезімдері мен шығармашылық 

қабілеттерін дамытады. Бәрінің жоғары деңгейде өтуі тәрбиешінің педагогикалық 
шеберлігіне байланысты. Біздің ұйымдастырған әрбір іс-шарамыз енді өсіп келе жатқан 
бүлдіршіннің табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. 
Қазірден бастап алдымызда отырған баланың еліне деген сүйіспеншілігін дамытуға 
тиіспіз. Ол сіз бен бізге тікелей байланысты. Себебі балабақша, мектепалды даярлық 
тобы-бала қалыптасуының алғашқы іргетасы. Тек ертеңгіліктерде ғана емес, әр өткен 
ҰОҚ-нің өзінде патриоттық тәрбиенің ұшы көрініп тұруы тиіс. Кішкентай кезінен Отанға 
деген махаббатын оята алсақ,Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болады. Алдымен өзіміз 
елге деген құрметімізді көрсетіп, үлгі болайық! Тәуелсіздіктің 30 жылдығы құтты бол-
сын. Тәуелсіз елдің бақытты ұландарын тәрбиелеуден талмайық!

А.АБЗАЛБЕКОВА,
Қарауылтөбе орта мектебінің мектепалды даярлық жетекшісі.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2017 жылдың 
27 шілдедегі № 355 «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын 
ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы 
негізінде 2021 жылдың 13 желоқсаннан бастап «Алматы облысы білім басқармасының 
Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «М.Төлебаев атындағы 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық  мемлекеттік 
мекемесі жанынан Қамқоршылық кеңес құрамы  құрылатындығын хабарлайды. 

Осыған байланысты М.Төлебаев атындағы орта мектебінің әкімшілігі жергілікті 
өкілді, атқарушы және құқық қорғау органдарының өкілдерін, бір-бірімен және мектеп 
басшысымен туыстық қарым-қатынасы жоқ өкілдерді Қамқоршылық кеңес құрамына 
кіруге шақырады.

Ұсыныстар мерзімі: он жұмыс күні ішінде қабылданады.
Байланыс телефоны: 8 705 111 60 03, 8705 774 68 09.

                       

Қамқоршылық кеңес құрамы  
құрылатындығын хабарлайды

Алматинский областной центр повышения квалификации «Орлеу» проводил конкурс. В дан-
ном конкурсе приняли участие учителя школы гимназии имени Абая. Аргынбаева Аида Ембер-
геновна, Торебек Сандугаш Бауыржановна, Иржевская Олеся Юрьевна, Динара Жасуланкызы, 
Калибаева Арай Сатыбалдиевна. 

Сандугаш Бауыржановна выступившая на данном вебинаре отметила «особо хотела бы 
остановиться на молодых специалистах, так-же выступивших на этом вебинаре – это Динара 
Жасуланкызы, Арай Сатыбалдиевна. Молодцы, не останавливайтесь на достигнутом. Иржевская 
Олеся чьё эссе на конкурсе организованном «Орлеу» было признано лучшим! Это ваша успеш-
ная работа как молодого специалиста. Желаю вам продолжать трудиться, не останавливаться на 
достигнутом!».

Я считаю, что это достойная оценка её труда, который она вкладывает в молодых специали-
стов. Поэтому хочу поблагодарить нашего наставника Сандугаш Бауыржановну, которая поддер-
живает нас как молодых специалистов и способствует совершенстованию нашего опыта.   

О. ИРЖЕВСКАЯ,
учитель русского языка и литературы школы-гимназии имени Абая.                                                                                                                                           

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ

АРДАГЕРЛЕР АРАСЫНДАҒЫ САЙЫС
16 желтоқсан күні БЖСМ ойын залында Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 

30 жылдығына және спорт ардагері Қожасбаев Сәдуақас Нұрсейітұлын еске алуға 
арналған ардагерлер арасында волейболдан +50 турнирі өтті.

Ашылу салтанатын-
да Сарқан қаласының 
әкімі Амантай Орынбе-
ков сөз сөйлеп, барлық 
қатысушылар мен 
қонақтарды Тәуелсіздік 
күнімен құттықтап, 
денсаулық пен сәттілік 
тіледі. Сондай-ақ, 
Nur Otan партиясы 
аудандық филиалының 
бірінші орынбасары Ас-
лан Абдрахманов, "Ақсу 
Қант" ЖШС Бас дирек-
торы және жарыстың 

бас демеушісі Самат Надирбаев, турнир қонағы Арап Шалқар сөз сөйлеп, жарыстың 
бағдарламасымен бас төрешісі Берік Доланбаев таныстырды.

Ойындар дөңгелек жүйе бойынша екі кіші топта өтті. Турнир қорытындысы бойын-
ша Талдықорған қаласының командасы 100 000 теңге сертификатпен 3 орын алды. 2 
орынды және 150 000 теңгені Сарқан қаласының командасы жеңіп алды. Ал турнирдің 
жеңімпазы Ақсу командасы болды – 200 000 теңге. Сайыс аудандық бұқаралық 
спорттық іс- шаралар өткізу орталығының ұйымдастыруымен өткізілді. Үздік ойыншы-
лар ақшалай сыйлықпен марапатталды.

Р.МУСАПИРОВ,
Сарқан ауданының бұқаралық спорттық іс-шаралар өткізу орталығының 

әдіскері.

Тағдыр тағы құрығын салып кетті,
Кеудемізге қайғысын тағып кетті.
Асқар таудай жанашыр ағамызды,
Арамыздан сұм ажал алып кетті. 
Аға деген әулетке дем береді,
Ізіңнен үлгі алып көп ерген еді.
Күш жігерін сарқып ап 4 жыл бойы,
Жаман дертпен алысып келген еді. 
Абыройын жан еді ластамаған,
Жаман жолға ініні бастамаған.
Адалдықтың ақ туын желбіретіп,
Ала жібін ешкімнің аттамаған. 
Биікке қоюшы едік бағаңызды,
Тәлімге бөлеп еді санамызды.
Жайсыз хабар жайлады жанымызды,
Сауытақындай сағынтып ағамызды. 
Жанұяң жай түскендей дедектейді,
Жазмыштың жазғанына көнед(і)

 мейлі.
Жаныңыз тек жәннәттық болсын

Алланың дегенімен алыспаймыз,
Жалғанның жүйрігімен  жарыспаймыз.
Сағынған соң ағамызды амалсыздан,
Құран оқып әруағыңа бағыштаймыз.
Осы бір өлеңді арнай отырып жаның 
жәннатта, иманың жолдас болсын жан 
аға, бауыр дейміз.

Қимастықпен еске алушылар 
Дакеевтер әулеті.

ЕСКЕ АЛУ 
Пограничник ауылында туып өскен ақкөңіл, асқар таудай болған 

бауырымыз Дакеев Сауытақын Тоқтағанұлының қайтыс болғанына 
17 желтоқсанда 40 күн толды. 

 дейміз,
Аллаға да жақсылар керек дейді. 

Өмірдің жолы осы шиырлаған,
Едіңіз адалдыққа үйір адам,
Жұрт баласын жалғызым дегенімен,
Өзіне тұяқ перзент бұйырмаған. 
Көк аспанға жазатын бір дастанын,
Жақындардың бұлт басса 

мұңды аспанын.
Сағынады іні-әпке, қарындастар,
Еске алады туысқан,  құрдастарың. 

Жазғанына жазмыштың көнер едік,
Бәрімізге ақиқат өлер едік.
Алла жазса 60 жас мерейтойын,
Дүркіретіп жасаймыз деген едік. 
Тағдыр сынап біздердің шамамызды,
Ажал алып жатқандай дарамызды.
Өлім біздің күйретті жанымызды,
Бір жылда алып қос бірдей ағамызды. 
Өмірдің қарайласақ өткеліне,
Тағдырдың сынақ сыйлап кеткені ме?
Сене алмаймыз зулаған уақытқа,
40 күнде өзіңсіз өткеніне. 

Жасыл шырша ерекше қорғауда 

QOǴAM
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КелбетЕл қатарына қосылуға ұмтылып, 

қызметтің құлына айналуға құлықты 
болып жүрген, сонау жолдары көктен  
іздегенім жерден табылып, азуын аспанға 
білеп, Астанада жоғары жақта жүрген 
Елемес курстас Алматы қаласының 
әкімдігіне үлкен қызметке келе қалды. 

Сол күннен бастап, қарапайым 
оқытушылық өмірім күрт өзгерді. До-
сыма жағынғысы келетін  қауымның 
қарасы  көп. Таңертеңгі шайын кафеден 
ішіп, түскі аста мейрамханада түстеніп, 
«ауыр» жұмыстан шаршаған тәнін кешке 
саунада шаятын Елемес Ескермесұлы 
жапалақтай жарбитып мені қасынан та-
стамайды. Онымен жүрген соң, ішкенім 
алдымда, ішпегенім артымда.

Салқын сыраны тастап алып, көңілі 
хош болған күні курстасым: «осы 
сенің қолыңнан не келуші еді, өзі?» - 
дейді  шіреніп. «Білім  саласын шыр 
айналдыруға шамам жететін шығар, ба-
секе! Он жыл болды ғой, сол маңайда 
жүргеніме» деймін құрақ ұшып.     

 «Жақын уақытта, қаладағы білім 
басқармасының бір бұрышына тіреу 
боласың!» деп ықылық атқан досымның, 
алдынан  бір өтіп, артына бір шығып, 
жалпақтаумен күндерім зулап өтіп жатты. 

Дөкей досымның жауапты қызметке 
келгенін естіген таныстар да, мені 
айналшықтап, жанымнан шықпайтынды 
шығарды. Көктемнің жаймашуақ бір күні, 
ескі көз,  аңшы достарым Әлайдар мен 
Мұрат келіп, «ана досыңмен таныстыр, 
алдынан өтейік, бізге тендер алып берсін, 
оны да ренжітпейміз, сен де құр алақан 
қалмайсың» деп жата жабысып, қолқа 
салды. Ауадан келетін көп ақша көз алды-
ма елестегенде, тамағым жұтындырамай, 
бір орында байыз таппай, дегбірім қашты. 
Үшеуміз отырып алып, өзімізше «жоспар» 
құрдық.

Әлекең  әлгі әзіз досымды қымбат 
мейрамханаға апарып күтейік десе, 
Мүкең саунаға апарып, балауыздай  
балқытпақшы. Аузымыз көпіріп, таласып-
тармасып, біраз жерге барған соң, 
іштеріндегі «ақылдырақ» саналатын  менің 
жеке пікірім тыңдалды: «Қәзір құлпырған 
көктем уақыты. Жақында аңшылық мау-
сымы басталады. Бәрі оң жамбасымызға 
өзі келіп тұр. Желтораңғы жаққа апарып, 
үйрек атқызайық, «чулум»  ішкізейік. 
Досымның көңілі көтерілген  сол жерде,  
шаруаларыңды шалқайтып беремін» деп 
шіредім. Айтқан сөз, атылған оқ. 

Құдай сәтін салып, бастық досыма 
ұсыныс ұнады: «Байқаймын, сен осы 
саятшылық пен табиғатқа баяғыдан 
жақынсың. Өткен жолғы орын басқа 
біреуге бұйырды, ренжіме! Осы ай-
тып отырған демалысыңды жақсы 
ұйымдастырсаң, қаладағы табиғат қорғау 
басқармасынан бір креслоны басасың! 
Астыңа арғымақтай, сүлік қара қызметтік 
көлік мінгізуім мүмкін! Сен, осы әлгі өзің 
жиі айтып, мақтай беретін үйректің сор-
пасын жарытып жасамайтын секілдісің. 
Саған сенім аз,  өзіммен бірге  аспазым-
ды ала жүремін» деп, қулана жымиып, 
көзін қысты. Жазған құлда жазық жоқ,  
«ләббай» дедім, басыма қонар бақты 
бағамдап, қуанышым қойныма сыймай. 
Жанарыма лықсып келген қуаныш  жасын 
әзер тежеп,  жылап жіберуге шақ қалдым. 

Қу құлқынымды қызмет құртып, 
көз алдыма судай жаңа «служебный» 
қара джип  елестеп, үйге қарай үкідей 
ұштым. Үстімнен таудай жүк түскендей 
жеңілденіп, ертеңінде үйрек атуға кететін 
болып, келген бойда, кешке асты ішер-
ішпестен, жастыққа басым тиісімен, 
қорылдап қалың ұйқыға кетіппін. Түсімде 
жаңа кабинетімдегі  кең креслода 
шалқайып, шай ішіп отыр екенмін деймін. 
Кіре беріс бөлмеде, құмырсқа бел хат-
шым зыр  жүгіреді. Қалтам қампайып, 
әмияным толған ақша. Стол үстінде ша-
шылып, шытырлаған сансыз доллар. 

Таң алдында бүйірімнен түртіп оятқан  
әйелім: «не болды, соншама, түні бойы, 
қолыңды жыбырлатып, қайта-қайта 
сілекейлеп аузыңа апара бердің ғой, 
ұйқымды бұзып» деп безірейеді. Тағат 
таппай, түн жарымына дейін түсімде сы-
тырлатып доллар санап шыққанымды, 
қайдан білсін, ол бәтшағар?!  Оны айтай-
ын десем, көзі тиер деп, туған әйелімнен 

ҮЙТІЛГЕН 
үйрек-үміт

(Сықақ әңгіме)
түсімді қызғанып, ақыр оянған соң, тәтті 
қиялымды үркітіп алмайын деген оймен, 
жаймен басып, жатын бөлмеден сытылып 
шығып, аңға дайындала бастадым.

Әлекең компаниясындағы дәрі та-
ситын  «Деликасын» ерттеп, Мүкеңнің 
үйінен асай-мүсейлері, қару-жарағы 
мен қайығын тиеп, айтқан уақытта менің 
пәтерімнің алдынан табылды.  Қолтығына 
әдемі «аспазының» жұмыр білегін орап, 
жүйрігін жүгендеп, айдарынан жел 
ескен Елеместі машинаның арт жағына  
қонжитып, қаладан шықпай жатып, сы-
раны сіміре тартып, «армандап жүрген 
аңшылықты» жууға қызу кірісіп кеттік. 
Анда-санда жалған дүниені жалпағынан 
басып, жанына қуыршақтай қыз ерткен 
Елемес жаққа, ұрлана да, қызғана да көз 
саламыз.

Ана бұтаның түбіне бір сәлем салып, 
мына тораңғыға бір түстеніп, «ақаңнан» 
асыра сілтеп, әңгімені гөй-гөйлетіп, Күртіні 
асып, Қаншеңгелді басып, Желтораңғының 
желкесінен шыққанымызда, күн бесінге 
тақап та қалған еді. Көктемнің керемет 
жұпар ауасынан кеуде кере жұтып, төбе 
басына көтерілдік. Жан-жағымызды бар-
лап, үйрек іздеп, маңайымызға дүрбі 
салғанымызда, батыстан будақ-будақ 
шығып жатқан қара түтінді байқадық. 
Алыстан жайлап жылжыған өрттің бет 
алысы біз жақ сияқты. 

Орналасқан жеріміз өте ыңғайлы, 
айналамыздың барлығы құм болғанымен, 
оймақтай төңкерілген үлкен көлдің орта-
сына сұғына ұмтылған түбектің жан-жағы 
ұйысқан  жиде ағашы, серейіп тұрған 
сексеуіл мен жапырылып жатқан жыңғыл. 
Ара-тұра киіміңді жыртып, шөңгесі 
табаныңа біздей қадалатын шеңгел де 
кездеседі. Түбекке кіріп-шығатын жалғыз 
жол бар. Жиегін ит тұмсығы батпайтын 
қалың қамыс көмкерген алқа көлдің беті 
құжынаған қасқалдақ пен жыпырлаған  
үйрек. Құрметті қонағымыздың бағына 
орай, «сабақты ине сәтімен» болатын 
секілді. Ендеше, асығымыз алшысынан 
түсіп тұр. Құйқылжыған көңіліміз көктем 
күніндей ерекше  көтеріңкі, бәріміз шат-
шадыманбыз. «Жұмыстары» бітетінін 
іштері сезетін болуы керек, екі досым да 
жымың-жымың етеді.

Бақанымызды алып, барымызды 
салып, шатырды  құрып, дастарханды 
жайнатып, таң ата басталатын «сәтті 
аңшылықты» алдын ала атап өтуді, одан 
ары жалғастырып кеттік.  Резеңке қайықты 
үрлеп, жібін жазып, жағаға арқандадық. 
Қайықтың ішін керіп тұратын орындық 
тақтайшаны «астыма қойып отырамын» 
деп, Әлекең алып қалды. 

Аузымыз құрғамай, күнде ішіп жүрген 
«көк су» қойсын ба, Елемес екеумізді ел-
ден бұрын алып жыққан секілді. Сүйікті 
ақыным Есениннен біраз есіп,  Омар 
Хаямның рубайларын  ортайтып, кілгіріп 
тұрған  көзімді әдемі аспаздың  алма 
мойнындағы меңге қадап: «И Самарканд, 
и Бухару. За родинку одну. Готов отдать» 
дей бере, столды сүзе құлағанымды, ар-
тынан Әлекең айтып берді. Ар жағының 
бәрі күңгірт, тап бір  тұманды Альбион-
дай... 

Ескі достарым мені көкпар тартқандай 
дырылдатып, керексіз дүниедей шатырға 
сүйреп тастаған соң, Елемесім де алысқа 
шаппаған. Маған дейін, басы қалтақтап 
әзер отырған күйкентайдай досыма, 
арақты үстемелетіп үсті-үстіне құйған 
соң, қайтіп оңсын? Дастархан басын-
да қылжиып қалған оны, бұйым құрлы 

көрмей, көтеріп апарып, менің қасыма 
қосақтаған әлгі екеуі шатырдың аузын 
жылы жапқан тәрізді.

Аспаз қыз өздеріне емін-еркін ти-
ген Әлайдар мен Мұрат машина 
магнитофонының даусын  түбіне дейін 
шыңғыртып, үшеуі түннің бір уағына 
дейін, жын-ойнақ дискотека жасаған. 
Таңға жақын шамалары  біткен екеуіне 
жатар орын жоқ, қамыс түбіне ба-
рып, күртешелерімен қымтанып, қатар 
сұлапты. Өзіне арналып күн ұзақ оқылған 
өлең, айтылған әдемі ән, керемет 
музыканың құдіреті бар, оның үстіне ая-
май алған «ақаңның» буы мен  құр жаны 
қалмай құрметтеген үш жігіттің ықыласына 
шыдамай, талықсыған ару аспаз, талмау-
рай барып, машинаның ішіне  жығылған 
сыңайлы.

... Өңім ба, жоқ әлде түсім бе, ол 
жағы белгісіз. Құдды бір домна пешінің 
ішінде жатқандаймын, кенезем кеуіп, 
ыстықтан тұла-бойымның бәрін тер 
басқан. Күлдіреген көзімді ашсам, жан-
жағымыздың бәрін алапат өрт жайлап 
алған. Шатырлап жанған жиденің қу 
бұтақтарына, сексеуілдің ыстық жалыны 
қосылып, жыландай ширатылған қызыл 
тажал әп сәтте лагерімізді қоршап алды. 
Ойбай-аттанымды салып, жұлқылап 
жүріп, жұрттың бәрін қалың ұйқыдан әзер 
ояттым. Қорқыныштан көздері шарасы-
нан шыққан, бадырақ қызды жағадағы 
қайыққа отырғыза салып, көлдің ортасы-
на қарай итеріп жібердік. 

Енді машинаны от алдыру арманға ай-
налды. Таң атқанша жағы сенбей қақсаған 
магнитофон,  аккумуляторды толығымен 
отырғызып тастаған. Ол аздай, көлігіміз 
көлеңкесінде тұрсын деп қойған алып 
жиде өртке оранып, шырпылары шатыр-
лап, машинаға құлай бастады. Үстіміздегі 
бар киімді шешіп,  көлге сулап алып, «Де-
ликаны» қымтаймыз. Алты сағат өртпен 
арпалысып, әбден қалжыраған біздерді 
алыстағы қыр басында қой жайып жүрген, 
бір жас жігіт дүрбі салып байқапты. Өрттің 
арасын қуалай жүріп, атын терлетіп,  бізге 
әрең  жеткен әлгі Аслан деген малшы 
мән-жайды ұққан соң, фазендасына шау-
ып барып, алдына өзінің «Уазигінің» акку-
муляторын өңгеріп алып келді. 

Көлдегі көктемнің мұздай суын-
да, қайықтың еденінде отырып, «асты 
мен арты» тұтастай қатып қалған 
«аққуымызды»  жағаға шығара салысы-
мен, машинаны оталдырған бетте, өрт 
шалған бар жүгімізді орнында қалдырып, 
асыға-үсіге  қираған ағаштарды қиялай 
өтіп, қыр басындағы фазендаға  қарай 
салдық.

Жан жақтан қаумалаған тоғайдағы  
қалың өрттен қашып шығып, бос тұрған 
малшының үйіне жеткенімізде, әлгінде 
көтерілген қатты желдің екпінімен, ал-
дымызды ораған қалың өрт қыр басына 
шығып, біз кірген үйді қоршауға алды. 
Төбеге түскен шоқтан қызған ескі шифер 
шарт-шұрт атылады.

Кешегі сұлу тәніне, әдемі сәні  
жарасқан қылымсыған аспаз қыздың 
шаштарының алба-жұлбасы шығып, бет 
аузы айғыз-айғыз кір қожалақ, киімдері 
қара күйелешке айналған. Жарты күн 
суық суда отырып, мұздап қалған аяғы 
икемге келмей, бұтына жіберген бала-
дай талтаң-талтаң басады. Мына ұсқыны 
қашқан, албасты түрінен адам емес, ат 
үріккендей. Әбден әбіржіген әкімдіктегі 
әбжылан досымның әншейінде тікірейіп 
тұратын қияқ мұрты қоғадай  жапыры-

лып, жаны қыр мұрнының  ұшына келген 
сияқты.

«Бауырым-ау, айдалада қаңсытып, 
өртеп өлтіретін болдың ғой. Ел-жұртыма,  
жұбайыма не бетімді айтамын?! Ең 
болмаса, өрттің алдынан шығып, дұға 
оқышы, тоқтайтын шығар, мына алапат» 
- деп маған жәудірей қарап, тұншыға 
кемсеңдейді. Кеңседегі адам баласын 
менсінбейтін, кердең мінездің табы да 
қалмаған. Ит болса да, көп жылғы сыралғы 
досым, бүртүрлі жаным ашып, мүсәпір 
кейпін аяп кеттім. Оның үстіне, осы 
құрып кеткір үйрек атуды ұйымдастырып 
жүрген өзімді бәріне  кінәлі санап, кешегі 
мастықтан әлі де айыға алмай тұрған мен 
байқұс, тәлтіреңдей басып үйдің алдына 
шықтым.  

Жүзімді құбылаға  бұрып, жүрелей от-
ырдым, күйе басқан қолымды, аспанға 
жайып: «Еее, Жаратқан ием, біз пақырды 
былай қойшы, ең болмаса,  үлкен 
қызметтен үміткер досым Елеместі үйтіліп 
өлуден сақтай гөр» деймін  жалбарынып.

Ол аман қалса, бізді де «өлтіре 
қоймас», қызметке тағайындап, көтеретін 
шығар  деген  мысық пиғыл бір үміт, 
қуыс кеудемде ондық шамның өлімші 
жарығындай  әлі де жылтырайды.  «Шын 
жыласа, соқыр көзден де жас шығады» 
демекші, әлгі сандырақтап  оқыған 
дұғам шынымен де қабыл болды ма, жоқ 
әлде, бұл кездейсоқтық па, әйтеуір сүт 
пісірімдей уақытта, жел тоқтап, өрт те 
өшкендей болды. Машинамызға апыл-
ғұпыл міне салып, қара жолға қарай 
ойқастай тарттық.  

Қаншеңгелде тоқтап, бас «жазып», 
сусын ішкенге, қалтамызда көк тиын жоқ, 
барлық ақша бағанағы ақтық  шайқаста 
киіммен қоса өртеніп кеткен. Амал жоқ, 
ұнжырғамыз түсіп, итиіп Алматыға қарай 
ілбідік. Көлік іші мүлгіген тыныштық. 
Бәріміздің ерніміз кезеріп, шөлден өліп 
келеміз.

«Осы үйрек атуды шығарған, сен 
оңбағансың» дегендей, екі досым ала 
көздерімен атып, жол бойы мені жегідей 
жеп келеді. Терісіне сыймай, тыры-
сып қалған Елемесімнің басына не ой 
орнағанын, итім білсін?! Әдірам қалғыр 
аспазы да жұмған аузын ашпайды,  
қабағынан қар жауып, тап бір, бүкіл өртті 
өзі өшіргендей болып. Бәріміздің кешегі 
күлкіміз күлге айналғандай.

Үйінің алдына келіп тоқтаған машина-
дан түскен бойда, ежірейген көзін алар-
тып, сұқ саусағын маған білеген Елемес 
Ескермесұлы: «Енді көрмегенім, сен бол-
сын! Бұдан былай, есігімді ашушы бол-
ма! Сені «көтеремін» деп  жүрген, мен 
ақымақпын! Өсейін деп жүрген азамат па 
десем, өшуге ұмтылып жүрген, есалаң!» - 
деп есікті тарс жапты. Құр сүлдерім салбы-
рап, салым суға кетіп, Сталинград түбінде 
тұтқынға түскен неміс секілді, үдірейіп 
үйге келгендегі ұсқынымды көрген әйелім, 
«жығылған үстіне жұдырық» дегендей, 
жарты күн  жүндеді.

...Шіркін, шыр айналған заман-ай.  Со-
дан бері де аттай жиырма жыл, жылжып 
өте шығыпты. Елемес досым бұл күнде 
мемлекеттік қызметтің биігіне шығып, 
құзар шыңында жүр. Әлайдар мен Мұрат  
байлыққа  бығып  қалған алпауыт  бизнес-
мен. Қаладағы  құрылыс пен фармацевти-
ка саласындағы бар тендер - сол екеуінікі.

Мені жақсы білетін  дос-жаран мен 
тамыр - таныстарым: «осы сіз, жыл-
да аңшылық маусымын құр жібермей, 
ерте көктем мен қоңыр күзде, үйрек ату-
дан неге сонша жалықпайсыз?»  деген 
сұрақты жиі қояды.  

Жақын досымның наласына батқан 
сол бір аңшылықтан бері айлығым 
шайлығыма жетпей ортаңқол оқытушы 
деңгейінде қалып қойған мен сорлы күні 
бүгінге дейін  аспаннан ұшқан үйрек 
көрсем атып тастағым, қолыма түссе, 
үйтіп жібергім келеді де тұрады. Менің 
өмірімдегі тап сол сәтсіздікке  әлемнің бар 
үйрегі кінәлі  секілді.

Кей кездері, өмірге өкпе арта баста-
сам, үйрекке деген өштігім есіме түсіп, 
беймезгіл  үйтілген үйрек үмітім алға жете-
леп, аңшылықтан еш  бас тартқызбайды...    

 
      Есенай ІҢКӘРБАЕВ.
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