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Наурыз мейрамының бойтұмарына 
айналған атақты «Наурыз-думан» 
әні өңірімізге белгілі әнші Гүлжан 
Қисабекованың орындауында мерекелік 
шараның шымылдығын ашты. Айтпақшы 
көпшілік көңілінде жатталған бұл әуенді 
Роза Рымбаеваның шырқағанына биыл 
33 жыл болады екен.

Алдымен жиналған жұртшылықты ау-
дан әкімі Талғат Қайнарбеков төл мере-
кемен құттықтап, аймақтың әлеуметтік-
экономикалық саладағы жетістіктеріне 
кеңінен тоқталды. Сондай-ақ аудан бас-
шысы өңіріміздің өркендеуіне қосқан үлесі 
үшін аудандық мәслихаттың шешімімен 
үш азаматқа «Сарқан ауданының Құрметті 
азаматы» атағын табыстап, мерейлерін 
өсірді.

Ұлыстың ұлы күнінің шуағы
Адам аузын аққа, малдың аузын көкке тигізген, ырыстың басы, 

берекенің қайнары болған әз Наурыз мерекесін саялы өңіріміздің 
жұртшылығы өткен жұмада кеңінен атап өтті. Науат қардың бау-
ырын сөгіп, көктен жылуын аямай төккен күн де көпшілік пейілімен 
үндескендей жаймашуақтығымен ерекшеленді. Бір-біріне айқара құшақ 
жайып, жарқын жүзбен амандасып, игі тілектерін ақтарған көпшілік бір 
жасап, мәре-сәре болысты. Көптен көріспегендер де етжақындарын 
құшақтарына қысып, амандық-саулық сұрасып жатты. Орталық 
алаңды айнала жайылған қазақы дастарханға ұлттық тағамдар мо-
лынан қойылып, келген жандарға наурыз көжеден дәм ұсынылды.

Келесі кезекте аудандық мәдениет 
үйінің қызметкерлері өз өнерлерін паш 
етіп, мереке ажарын одан әрі аша 
түсті. Аудан өнерпаздарының күшімен 
театрландырылған көріністер қойылып, 
әдемі ән, күмбірлеген күй, мың бұралған 
би көпшілік назарына ұсынылды.

Былтыр пайдалануға берілген 
«Қойтас» саябағы бұл күні көптеген 
шаралардың орталығына айналды. 
Орталық алаңдағы концерттен соң атал-
мыш саябаққа ағылған қала тұрғындары 
мен қонақтары түрлі спорттық ойындарға 
ат салысты. Атап айтқанда, футбол, 
қазақша күрес, гір тасын көтеру, қол күрес 
және соңғы жылдары тұрақты түрде 
өткізіліп келе жатқан қой көтеру сынды 
сайыстар ұйымдастырылып, жеңімпаздар 
ақшалай сыйлықтармен марапатталды.

Көпшіліктің  әсіресе жасөспірімдердің 
сүйікті демалыс орнына айналып 
үлгерген саябаққа ағаш көшеттері 
отырғызылып, бабалар ұлағаты 
ұлықталды. Ұлтымыздың бар болмыс-
бітімі, салт-санасы, көңіл-күйі, жаны мен 
мінезі, ұлттық қайнары шоғырланған 
әз Наурыз осылайша өңірімізді өзгеше 
думанға бөледі.

П.ЖЕҢІСХАН.

ОРТАЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ 
ОТЫРЫСЫ ӨТТІ

Түркістан қаласында 27-28 наурызда ҚР президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа Қазақстан: Жаңару мен 
жаңғыру жолы» атты Қазақстан халқына Жолдауын талқылау 
және жүзеге асыру мақсатында «Қазақстан мәслихаттары 
депутаттарының бірлестігі» Республикалық қоғамдық бірлестігі 
орталық кеңестің отырысы өтті.

Орталық кеңес отырысына «Қазақстан мәслихаттары 
депутаттарының бірлестігі» РҚБ-нің төрағасы, Қазақстан Ре-
спубликасы Парламенті Сенаты жанындағы жергілікті өкілді 
органдармен мәслихаттармен өзара іс-қимыл жөніндегі 
кеңес төрағасының орынбасары Төлеубек Мұқашев және 
ҚР Парламенті депутаттары, «Қазақстан мәслихаттар депу-
таттар бірлестігі» РҚБ орталық кеңесі мен бюросы мүшеле-
рі, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалық 
мәслихаттарының хатшылары, бұқаралық ақпарат құралдары 
өкілдері қатысты.

Орталық кеңес отырысын «Қазақстан мәслихаттары 
депутаттарының бірлестігі» РҚБ-нің төрағасы, Қазақстан Ре-
спубликасы Парламенті Сенаты жанындағы жергілікті өкілді 
органдармен мәслихатармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңес 
төрағасының орынбасары Т. Мұқашев жүргізіп,  баяндама 
жасады. Ол барлық деңгейдегі мәслихаттардың қызметін 
регламенттейтін заңнамалық актілерді жетілдіру жөнінде 
қарастырылып отырған мәселелерді өзекті және уақытылы 
деп, жұмыс шеңберінде әзірленіп жатқан ҚР «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» 
және «жергілікті өзін-өзі басқару туралы» заңдарына, барлық 
деңгейдегі мәслихаттарға депутаттық бақылауды жүзге асыру 
бойынша қосымша өкілеттік беру жөнінде ұсыныстарын ортаға 
салды. Қызу талқылау барысында пікірлер, ұсыныстар қолдау 
тапты.

«Қазақстан мәслихаттары депутаттарының бірлестігі» РҚБ 
орталық кеңесі отырысында мемлекет басшысының Қазақстан 
халқына Жолдауындағы мәслихаттар алдындағы қойылған 
мәселелерді шешудің негізгі жолдарын іске асыруда кеңеске 
қатысушылардың ұсыныстары назарға алынып, «Жаңа 
Қазақстанды бірге өркендетейік» атты қазақстандықтарға 
арналған үндеу қабылданды. 

Өз тілшіміз.

Жуырда «Қойтас» саябағында «Жоңғар 
Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи 

паркінің ұйымдастырумен «Парктер шеруі-2022» 
табиғатты қорғау акциясының ашылуы аясында 
ағаш отырғызу шарасына қатысқандар осынау ба-
балар ұлағатын ұлықтағаны айдан анық. «Табиғат 
– тал бесігім» ұранын ұстанғандарды «Жоңғар 
Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 
республикалық мемлекеттік мекемесінің бас дирек-
торы Марат Кабиев құттықтап, табиғат байлығын 
қорғауда өткізіліп отырған шараның айрықша орын 
алатындығын атап өтті. Марат Нұрғазыұлының ай-
туынша ағымдағы жылдың 1 сәуірі мен 5 маусым 
аралығындағы акция аясында көптеген атаулы 
шаралар өткізіп, ағаш егу, өзен жағалауын таза-
лау жұмыстары, мектептерде түрлі байқаулар, 
дөңгелек үстелдер, ашық есік күндері, тақырыптық 
көрмелер, экскурсиялар ұйымдастырылмақшы. 
Және іс-шаралардың қорытындысы шығарылып, 
белсенділер марапатталмақ.  Жалпы, айрықша 
сауапты іс – тал отырғызу өңірімізде соңғы жылда-
ры жақсы дәстүрге айналды. Ұлттық паркке тиесілі 
орман тұқымбағы ұзақ жылдан бері ағаш отырғызу, 
оны күтіп-баптау ісімен тұрақты түрде айналысып, 
әрі ауласын түрлі талдармен көмкерем дегендер-
ге көшеттер ұсынып келеді. Бұл ауданымыздың 
экологиялық ахуалын жақсарту ісінде ұлттық 

Атаңнан мал қалғанша тал қалсын!

парктің өзіндік орны барлығын аңғартады.
Акцияға арнайы келген аудандық ардагерлер 

ұйымының төрағасы Қадыл Жанасбеков, Сарқан 
қаласының әкімі Амантай Орынбеков, аудандық 
Жастар ресурстық орталығының жетекшісі Бау-
ыржан Жантасов аталмыш іс-шараның өңірімізді 
көркейтудегі маңызына тоқталып, жылы лебіздерін 
білдірді. 

Бұдан соң аға буын өкілдері мен жастар бірлесіп, 
табиғи парктің тұқымбағында өсірілген 50 түп 
ағаш көшеттерін саябақ жағалауына отырғызып, 
игілікті іске үлес қосты. Жас баладай кінәмшіл жас 
өскіндерді уақытылы суарып, күтімге алу мәселесі 
назарға алынса деген тілектер айтылды.

Жастарды экологиялық ағартуға тәрбиелейтін, 
отансүйгіштікке баулитын «Парктер шеруі-2022» 
акциясы мемлекеттік ұлттық табиғи парктің ұйытқы 
болуымен 2010 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп 
келеді. Осы уақыт аралығында игі іске 30 мыңға 
жуық адам атсалысып, 220 мың түп ағаш көшеттері 
отырғызылған. 1000-ға тарта дәріс сабақтары 
өткізіліп, 10 мың шамасында табиғатты қорғауды 
насихаттайтын жарнама, үндеулер шығарылып, 
таратылған. 

Өз тілшіміз.
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Ұлттық архив қорының құжаттарын 

және басқа да архивтік құжаттарды 
мемлекеттік және арнаулы мемлекеттік 
архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу 
мен пайдалану қағидалары  Қазақстан 
Республикасы  Үкіметінің 2018 жылғы 
20 қыркүйек №576 қаулысымен Архивтік 
құжаттардың бар-жоғы мен жай-күйіне 
тексеру жүргізу тәртібі бекітілген.

Архивтік құжаттардың бар-жоғы мен 
жай-күйін тексеру архивтік құжаттарды 
білу және жоғалған құжаттар табылмаған 
жағдайда іздестіру шараларын 
ұйымдастыру мақсатында архивтік 
құжаттарды тіркеудегі  кемшіліктерді 
анықтау және жою, реставрациялау-
ды, консервациялық-профилактикалық 
және техникалық өңдеуді қажет ететін 
құжаттарды анықтап, тізімін жа-
сау мақсатында жасалады. Архивтік 
құжаттардың бар-жоғын және жай-күйін 
тексеру мақсатында циклдық және ке-
зектен тыс тексерулер жүргізіледі. 
Қағаз негіздегі аса құнды құжаттар үшін 
10 жылда бір рет тексеріледі. Қалған 
архивтік құжаттардың бар-жоғын тексе-
ру циклі архивтік құжаттарды пайдала-
ну қарқындылығына және есепке алыну 
жағдайына байланысты 20 жылда бір 
реттен сиретпей айқындалады.

Архивтік құжаттардың бар-жоғы мен 
жай-күйіне тексеру жүргізу

Архивтік құжаттардың бар-жоғы 
мен жай-күйін тексерудің басында 
тексерілетін архив қорлары мен архивтік 
құжаттардың есептік құжаттарының 
толықтығын белгілеуді, олардың салы-
стырмалы көрсеткіштерін салыстырып 
тексеруді, құжаттар, тізімдемелер бой-
ынша сақтау бірліктерінің нөмірі тәртібін 
нақтылауды және олардың қорытынды 
жазбаларының дұрыстығын тексеруді 
қамтитын есептік құжаттар салыстырыла 
отырып тексеріледі. 

Архивтік құжаттардың бар-жоғын және 
жай-күйін тексеру кезінде стеллаждардағы 
және бастапқы сақтау құралдарындағы 
архивтік құжаттардың орналасу тәртібін 
сақтау, тексеру кезінде табылған, осы 
архив қорына қате орналастырылған 
сақтау бірліктерін өз орындарына 
қою, тізімдемеге енгізілмеген сақтау 
бірліктерін алып тастау және оларды ар-
хив басшысы бекіткен мерзімде кейіннен 
өңдеу,  физикалық ақаулары бар архивтік 
құжаттарды анықтау қажет.  
   Архивтік құжаттардың бар-жоғын және 

жай-күйін тексеру барысында есепке 
алынбаған сақтау бірліктерін тізімдемеге 
енгізу, тізімдемелерге және басқа да 
есептік құжаттарды түзетуге немесе 
жазуға тыйым салынады.Тексеру бары-
сында табылған кемшіліктер архивтік 
құжаттардың бар-жоғын және жай-күйін 
тексеру парағына және уәкілетті орган 
бекітетін нысан бойынша тексеру актісіне 
жазылады. Тексеру парағы тікелей тек-
серу барысында әрбір тізімдемеге бөлек 
жасалады. Көлемі шағын архив қорларын 
тексеру кезінде барлық тізімдемеге бір 
ғана тексеру парағы жасалады. Тек-
серу аяқталған соң тізімдеме соңына 
«тексерілді» деген мөр басылады, уақыты, 
тексеру жүргізген адамдардың лауазы-
мы және қолы қойылады. Тізімдеменің 
қорытынды жазбасында есепке 
алынбаған литерлік және қойылмай 
қалған реттік нөмерлер, белгіленген 
тәртіпке сәйкес алып тасталған сақтау 
бірліктері табылған жағдайда қорытынды 
жазба қайта жасалады.

Архивтік құжаттардың бар-жоғын 
және жай-күйін тексеру барысын-
да табылмаған құжаттарды іздестіру 
олардың жоқ екендігі анықталған сәттен 
бастап ұйымдастырылады және бір 
жыл көлемінде тікелей архивте және 
басқа да ұйымдарда жүргізіледі. Іздеу 
барысында табылмаған, іздеу жол-
дары таусылған архивтік құжаттарға 
уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша 
құжаттардың табылмағаны туралы акт 
жасалып, тексеру актісімен бірге уәкілетті 
органға беріледі. Табылмаған архивтік 
құжаттар картотекасында архивтік 
құжаттардың есептен алынғаны туралы 
белгі қойылады. Өзгерістер барлық есеп-
ке алу құжаттарына, «Архив қорларының 
құрамы мен көлеміндегі өзгерістер тура-
лы мәліметтерге» де енгізіледі.

Архивтік құжаттардың бар-жоғын және 
жай-күйін тексеруін, жинақталуын, пай-
далануын, дұрыс сақталуын қамтамасыз 
ету архив қызметінде ерекше көңіл бөлу 
саласы болып табылады.

Ж. УНЕРХАНОВА,
«Алматы облысының  мемлекеттік 
архиві» КММ  Сарқан филиалының  

1-ші санаттағы архивисі.                

«Үлгілік базалық бағыт-4» 
(ҮББ-4) жобасын іске асыру туралы кеңес өтті 

2022 жылғы 30 наурызда Алматы облысының әкімдігінде №4 үлгілік базалық 
бағыттағы "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл" (ҮББ-4) 
жобаларының таныстырылымы өтті.

Кеңеске облыстық басқармалардың басшылары, ҮББ-4 жобалар тобының 
жетекшісі З. Құсайынова, ҮББ-4 менеджерлері, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комис-
сар және Алматы облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің превен-
ция басқармасының басшысы А. Садықов қатысты.

Кеңес барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссары – Алматы облысы бой-
ынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің алдын алу басқармасы басшысының 
орынбасары М. Коваленко жобалық басқарудың негіздері, оның артықшылықтары, 
құқықтық негізі туралы айтып, «сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы 
іс-қимыл» № 4 үлгілік базалық бағыты» жобасын таныстырды.

Сондай-ақ, кеңеске қатысушылардың назарын «сыбайлас жемқорлықтың ал-
дын алу және оған қарсы іс-қимыл» № 4 үлгілік базалық бағытын іске асырудың 
өзектілігіне, жоба шеңберінде қойылған міндеттерді сапалы орындауды қамтамасыз 
ету қажеттілігіне аударды.

Жоба менеджерлері ҮББ-4 іске асыру аясында жүргізілген жұмыстар туралы 
есеп берді. Бұл бағыттағы жұмыс облыс әкімдігі мен Алматы облысының Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті басшылығының ерекше бақылауында.

Жеке куәлік пен төлқұжатты қалай 
рәсімдейміз?

Құрметті оқырман, егер сіздің жеке басыңызды куәландыратын құжаттардың бірін 
ауыстыру керек болса, ХҚО-ға бару қажет. 

Тіркеу залына өтіп, ЖСН арқылы  элекронды талон алыңыз; Күту залындағы элек-
тронды таблодан кезегіңізді бақылаңыз; Құжаттандыру секторына өтіңіз; Көші -қон 
қызметкері құжатты рәсімдейді; Дайын құжатты осы ХҚО-дан алатын боласыз.

ҚР азаматының жеке куәлігі азаматтарға 16 жастан бастап, 10 жылға беріледі.
ҚР азаматының паспорты азаматтардың қалауына қарай, ҚР аумағынан тыс жер-

ге шыққанда жеке басын куәландыратын құжат болып табылады. Паспорт 10 жылға 
беріледі.

16 жасқа толған жасөспірім жеке куәлікті алу үшін ХҚО-ға ата-анасының бірімен 
келуге міндетті. Төленетін баж алымы: Паспорт – 8 АЕК

Жеке куәлік – 0,2 АЕК. Құжат 15 жұмыс күні ішінде жасалады. Егер құжаттың 
жасалу мерзімін жеделдету қажет болса, қосымша ақы төлеу қажет бола-
ды. 1 жұмыс күні - 4983 тг. 3 жұмыс күні - 2752 тг. 7 жұмыс күні - 1 116 теңге.                                                                                                                                           
 Жеке куәліктің мерзімі аяқталуға таяу болса, кез келген ХҚО-ға алдын ала баруыңыз 
керектігін ескертеміз.

Е. ЕСІМЖАН,
Сарқан аудандық ХҚО бөлімінің маманы.

ЧТО ТАКОЕ ЙОДОДЕФИЦИТ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?
Йод отвечает за состояние нервной системы, эмоциональное состояние челове-

ка и его психологическое здоровье. Это единственный микроэлемент, который не-
посредственно участвует в синтезе гормонов. Он участвует в производстве гормона 
щитовидной железы-тироксина, на создание которого идет до 90% потребляемого с 
пищей йода. И если йода не хватает, человек становится забывчивым, у него снижают-
ся внимание и реакция, появляется сонливость. И какая может быть работа с такими 
данными? Впрочем, это еще малая доля тех неприятностей, которые может привести 
нехватка йода: слабый иммунитет, бесплодие, сердечные и сосудистые недомогания, 
аритмия, повышение давления, снижение уровня гемоглобина в крови, увеличение 
щитовидной железы.

В регионах с йодной недостаточностью живет примерно 1,5 миллиардов человек, а 
это почти 29% населения мира. В основном йододефициту подвержены жители гори-
стых районов и местностей, удаленных морей и океанов. А Казахстан как раз к таким 
регионам и относится: нехватка йода в почве, воде и пищевых продуктах зафикси-
рована почти на половине территории нашей страны. По рекомендациям Всемирной 
организации нужно с едой потреблять от 120 до 150 мкг йода. Причем йод – это то 
микроэлемент, который не вырабатывается в организме, мы должны получать его еже-
дневно. Самый богатый источник йода-вода. В зависимости от места добычи воды со-
держание йода в ней может достигать 15 мкг йода. Очень высокое содержание йода в 
морепродуктах. Морская капуста, всем известная ламинария - один из самых богатых 
йодом проуктов.  В морской капусте йод составляет 0,3% от общей массы, это очень 
большое количество, и ежедневно употребляя 100-200 граммов морской капусты мож-
но забыть о йододефиците и вернуть себе бодрость и здоровье. Не нравится лами-
нария, готовьте блюда из морской рыбы. Не важно, какая это будет рыба - камбала, 
сельдь, морской окунь, тунец, треска, кальмары, креветки и т.д. Во всех этих видах 
рыбы содержится до 70 мкг йода. Ну,а самый простой, самый доступный метод борьбы 
с йододефицитом-это добавление в пищу йодированной соли. Йодированная пова-
ренная содержит около 45 мкг/г йода. Если использовать ее в пищу вместо обычной, 
можно получить всю суточную норму йода. Помимо соли,есть на прилавках магазинов 
и другие обогощенные йодом продукты-хлеб,молоко,дрожжи. Есть и специальные био-
логически активные добавки с содержанием этого микроэлемента. Однако,мировой 
опыт показывает,что именно ежедневное употребление в пищу йодированной соли яв-
ляется самым доступным и самым эффективным методом профилактики йододефи-
цита. При покупке йодированной соли обращайте внимание на то,чтобы соль должна 
быть мелкого помола класса «экстра» и обогащена йодом калия. Гарантированное 
содержание йода в соли должно быть не менее 40кг/г, а срок годности должен со-
ставлять не менее 9 месяцев. Соль должна иметь хорошую многослойную упаковку, 
защищающую ее от влаги и света. Ведь йод из йодированной соли также может испа-
риться. Если пакет с солью был подмочен, то йода в такой соли не осталось, нет йода 
и в той соли, которая хранится в открытой упаковке. Йодированную соль лучше всего 
добавлять в уже готовое блюдо, потому что при нагревании, а в частности при кипении 
йод частично испаряется из состава соли.

Если же нехватка йода в организме велика, солью тут не справиться. Нужна кон-
сультация специалиста. Он назначит медицинские препараты йода. Так Вы будете кон-
тролировать поступление йода в организм и следить за своим здоровьем.

                                                                         
  Айжан АЯЗБАЕВА,

         лаборант санитарно-гигиенической лаборатории Сарканского районно-
го отделения Филиал РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК  МЗ РК по Алматинской области.

                                                                             
В большинстве случаев укус клеща 

становится незаметным и обнаруживает-
ся не сразу, так как в момент укуса клещ 
выделяет особые обезболивающие ве-
щества. Клещ чаще всего впивается в те 
места, где более мягкая и нежная кожа: 
шея, кожа за ушными раковинами, под-
мышечные впадины, кожа под лопаткой, 
ягодичная область, пах, и др.

Клещ прокусывает кожу и вставляет в 
ранку специальный вырост глотки похо-
жий на гарпун (гипостом). Своеобразный 
гарпун покрыт зубчиками, которые удер-
живают клеща, поэтому не так то и просто 
его вытащить. Вирус в случае клещевого 
энцефалита попадает в кровь человека 
через слюну клеща. Непосредственно с 
момента укуса вирус попадает в организм 
жертвы. Поэтому даже быстрое извлече-
ние клеща не исключает заражение кле-
щевым энцефалитом.

В случае боррелиоза бактерии нака-
пливаются в желудочно-кишечном тракте 
клеща и начинают выделяться в организм 

Профилактика и защита от клещей 
пострадавшего в момент, когда клещ на-
чинает питаться. Обычно это происходит 
через 4-5 часов после укуса. Поэтому 
своевременное извлечение клеща может 
предотвратить заражение.

Профилактика укусов клещей
Клещи обычно поджидают жертву, 

сидя на траве или ветке кустарника, и 
очень редко поднимаются на высоту 
выше полуметра. Поэтому обычно они 
цепляются к ногам человека и потом "пол-
зут" вверх в поисках удобного места для 
присасывания. Правильно одевшись, вы 
сможете периодически снимать клещей с 
одежды, не давая им "добраться до тела".

Находясь в местах обитания клещей, 
избегайте темных тонов в одежде, так 
как клещей труднее заметить на темном 
фоне. Заправляйте верхнюю одежду в 

штаны, а штаны – в носки. Если нет капю-
шона - наденьте головной убор.

Проводите профилактические осмо-
тры. Каждые 15 мин. проводите осмотр 
своей одежды, а на привалах по возмож-
ности делайте более тщательную про-
верку, осматривая голову и тело, в осо-
бенности выше пояса, клещи чаще всего 
присасываются именно там.

Пользуйтесь средствами химической 
защиты от клещей. Обработайте одежду, 
спальник, палатку и другие предметы.

В дополнение к обработке одежды на 
оголенные участки тела можно нанести 
защитный репеллент, который кроме уку-
сов клещей защитит обработанные места 
и от укусов кровососущих насекомых. 
Если Вы постоянно находитесь на огра-
ниченной территории (дачный участок), 

на которой обитают клещи, то эту терри-
торию можно обработать специальным 
инсектоакарицидным средством, убиваю-
щим клещей.

Клещей всегда больше на тропах, так 
им проще найти жертву. Поэтому не стоит 
отдыхать, "заваливаясь" на траву в метре 
от тропы. На солнечных, сухих полянах 
клещей меньше, чем в тени.

При устройстве шалашей и других 
укрытий в весенний, осенне-зимний пе-
риод следует помнить, что клещи зимуют 
в лестной подстилке, сухой траве и, ото-
гревшись, могут напасть на человека.

После того, как придете домой, сни-
мите одежду вне жилого помещения и 
тщательно ее осмотрите, обратив особое 
внимания на складки, швы, карманы.

Г. НУРДАУЛЕТОВА,
ведущий специалист Сарканского

районного управления        
санитарно - эпидемиологического 

контроля. 

ÄLEUMET
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Ауылшаруашылығы саласы әрбір мем-

лекет үшін өте маңызды саналады. Дүние 
жүзінде ауылшаруашылығы саласы жоқ 
ешқандай мемлекет жоқ. Біздің елімізде 
ауылшаруашылығы жылдан жылға 
дамып келеді. ҚР ауылшаруашылық 
министрлігінің ақпаратына жүгінсек 2020 
жылы  елімізде ауыл шаруашылығына 
пайдаланылған жердің ауданы 22,6 
млн гектарды құрапты. Еліміздің 
топырақ-климаттық жағдайы көптеген 
ауылшаруашылық дақылдарын өсіруге  
қолайлы. Соның ішінде елімізде өсірілетін 
негізгі майлы дақылдың бірі – майбұршақ 
дақылы.

Майбұршақ – майлы және бұршақ 
дақылдарының ішіндегі ең көп таралған 
түрі болып саналады. Бұл дақылды 
адамдар осыдан 5000 жыл бұрын 
Шығыс Азияда өсіре бастаған деген 
дерек бар. Майбұршақтың құрамында 
ақуыздың мөлшері жоғары және көптеген 
бағалы тағамдық компоненттерге бай  
болғандықтан, оны өсіру көптеген елдер-
де әлдеқашан қолға алынған. Майбұршақ 
жер шарындағы 60-тан астам елдер-
де өсіріледі. Соңғы жылы әлемдегі 
майбұршақ өсірілетін егістің ауданы 125 
млн. гектардан асты. Өнімділік бойынша 
жоғары нәтижелер келесі елдерге тиесілі: 
АҚШ – орташа  35 ц/га, Бразилия – орташа 
32 ц/га, Аргентина – орташа 30 ц/га, Пара-
гуай – орташа 28 ц/га, Канада – орташа 30 
ц/га және Украина – орташа 26 ц/га. Өткен 
жылдың есебі бойынша жер жүзінде 360 
млн тоннаға жуық майбұршақ өндірілген, 
оның ішінде негізгі өндіруші елдер: АҚШ – 
125,2 млн.т, Бразилия – 115 млн.т, Арген-
тина – 54 млн.т, Қытай – 16 млн.т, Үндістан 
– 12,5 млн.т өндірген. Ал Қазақстанда 
өткен жылы майбұршақ дақылы 130 мың 
гектарға себіліп, ал орташа өнімділігі 
18 ц/га жеткен. Бірер жылдар бұрын 
майбұршақ еліміздің оңтүстік-шығысында 
ғана өсірілетін, ал былтырдан бастап бұл 
дақылдың экономикикалық тиімділігін 
байқаған еліміздің солтүстік облыстары 
да оны өсіруді қолға ала бастады.

Майбұршақтың биологиялық  по-
тенциалы  140-150 ц/га жетеді. Бірақ 
майбұршақтың өнімділік потенциалын 
толық пайдалануға келесідей фак-
торлар  тікелей әсер етеді: топырақ-
климаттық жағдай, биотикалық әсерлер 
(арамшөптер, зиянкестер, ауру-
лар), генетикалық кемшіліктер және 
технологиялық-техникалық кемшіліктер. 
Қазіргі таңдағы әлемде ең жоғарғы   
өнімділік 65-75 ц/га жетіп отыр.

Өндірісте 150 жылдан астам  тарихы, 
ал ауылшаруашылық өндірісінде 100 жыл-
дан астам тәжірибесі бар БАСФ концерні 
майбұршақ өсірушілерге өнімділікті 
жоғарылататын өнімдерін ұсынады, олар: 
Хайстик® Соя инокулянты және Корум® 
гербициді. Жоғарыда аталған  елдерде  
фермерлер өнімділікті жоғарылататынын 
білгендіктен майбұршақ өсіруде 
міндетті түрде инокулянт қолданады. 
«Жалпы Инокулянт дегеніміз не?»,  
«Инокулянттың өнімділікке әсері 
қандай?» деген сұрақтарға жауап берейік. 
Тәжірибелі дихандар білетіндей, ино-
кулянт –  құрамында өсімдікке пайдалы 
тірі микроорганизмдері бар биологиялық 
өнім.  Атмосферадағы ауаның құрамында 
78% азот бар екені баршаға мәлім. Бірақ 
өсімдіктер ауадағы азотты қолдана ал-
майды. Ал инокулянт құрамындағы ри-
зобиум бактериялары ауадағы бос азот-
ты сіңіріп, сіңірілген азотты өсімдікке 
қолжетімді түріне айналдырады. Иноку-
лянтты тікелей топыраққа енгізуге бола-
ды, бірақ ең тиімді, дәлелденген жолы 
- майбұршақ тұқымын себудің алдында 
оны  инокулянтпен өңдеу, яғни тұқымды 
инокулянтпен араластыру. Қазіргі таңда 
нарықта инокулянттардың бірнеше түрі 
белгілі. Олар орамада сұйық, ұнтақ және 
торфтық күйінде болады. Осы үш күйдің 
ішіндегі торфтық негіздегі Хайстик® Соя 
инокулянтына тоқталмақшымыз.

Хайстик® Соя – торфтық негіздегі ино-
кулянт. Хайстик® Соя инокулянтының 
1 грамында 2 млрд. тірі брадиризобиум 
жапоникум (Bradyrhizobium japonicum) 
бактериялары бар. Бұл бактериялар 
ауадағы азотты сіңіріп, оны майбұршақ 

пайдалана алатын түріне алмастырады. 
Хайстик® Соя инокулянтының бірнеше 
артықшылықтары бар, олар: 

- Майбұршақты азотпен 
қамтамасыз етеді; 

- Топырақты азотпен байытады;
- Тұқымды өңдегенде тұқымға  

жақсы жабысады;
- Майбұршақтың өнімділігін және 

ақуызды жоғарылатады;
БАСФ  компаниясы өткен жылы 

Алматы облысы, Сарқан ауданында 
майбұршақ егістігінде Хайстик® Соя ино-
кулянтын қолдану арқылы 10 гектарға 
демо-тәжірибе ұйымдастырған еді.  Бір 
гектарға себілетін майбұршақ тұқымы 
0,4 кг Хайстик® Соя инокулянтымен 
өңделді. Бұл танапта майбұршақ қант 
қызылшасынан кейін себілген болатын. 
Бақылау нұсқасында өзге инокулянт 
қолданылды. 

Хайстик® Соя препаратымен өңделген 
майбұршақ тұқымының көрінісі

Тәжірибе барысында Хайстик® Соя 
инокулянтының түйнек бактерияларының 
қалыптасуына және олардың санының көп 
болуына өте жақсы әсер еткені байқалды.  

  Хайстик® Соя 

Басқа инокулянт
Суреттен Хайстик® Соя қолданылған 

нұсқада түйнектердің көп екенін және 
майбұршақтың тамыр жүйесінің де өте 
жақсы қалыптасқанын байқаймыз. Бұл 
Хайстик® Соя құрамындағы тірі бактерия-

лар ауадағы азотты өте жақсы сіңіргенін 
дәлелдейді. 

Хайстик® Соя препаратының 
тиімділігінің тағы бір көрінісі.

Майбұршақ дақылының тамырында 
инокулянтсыз да түйнек бактериалары 
кездеседі. Бірақ бұл түйнектер азот-
ты жақсы сіңіреді дегенді білдірмейді. 
Түйнек бактерияларының  азотты жақсы 
сіңіргенін білу үшін түйнекті ортасынан 
екіге бөліп көруге болады. Азотты жақсы 
сіңіріп жатқан түйнектің іші қанық қызыл 
түсті болады. Ал, нашар жұмыс істейтін 
түйнектердің іші ашық-қызғылт түсті бо-
лады. Бұған мысал ретінде төмендегі 
суретті келтіруге болады. 

Хайстик® Соя 

Бақылау 
Майбұршақты өсіруде кездесетін 

негізгі проблема, ол – арамшөп. 
Арамшөптер топырақтағы қоректік 
заттарға майбұршаққа бәсекелес болады. 
Арамшөптердің тамыр жүйесі өте мықты 
болады. Егер арамшөппен мәдени дақыл 
бір жерде өсетін болса, негізгі қоректік зат-
тарды арамшөп көп пайдаланады. Дүние 
жүзінде мәдени дақылдар арамшөптердің 
әсерінен жыл сайын шамамен 20% 
өнімділігін жоғалтады. Арамшөптерден 
келетін зиян аурулар мен зиянкестен 
болатын зияннан да жоғары болады. 
Сол себепті жоғары және сапалы өнім 
алуға ұмтылған шаруалар майбұршақ 
егістігінде міндетті түрде арамшөптермен 
күреседі.  Арамшөптермен күресу 
кешенді әрекеттерді талап етеді. Тиімді 
күресудің бір жолы -  химиялық, яғни 
гербицид қолдану. Соңғы жылдары Ал-
маты облысының майбұршақ егетін 
шаруалары арамшөптермен күресуде 
үлкен кедергілерге кездесіп жүр. Себебі 
қолданыста жүрген кейбір гербицидтер-
ге қарсы арамшөптерде төзімділік пай-
да бола бастады. Егер де құрамында 
бір ғана әсерлі заты бар гербицидті 
көп жыл бір егісте, әр маусымда 
қолданатын болса, кейде ол гербицид-
ке қарсы арамшөптерде төзімділік пай-
да бола бастауы мүмкін. Яғни гербицид 
арамшөптерге қарсы тиімділігін жоғалтуы 
не тиімділігі төмендеуі мүмкін.  

БАСФ компаниясы Қазақстанның 
нарығына майбұршақ егістігіндегі негізгі 
арамшөптерге қарсы қолданылатын 
Корум® гербицидін енгізді. Корум® 
гербицидінің құрамында екі түрлі әсерлі 
зат бар, олар: бентазон және имазамокс. 
Яғни бұл гербицидке қарсы арамшөптерде 
төзімділік пайда болуы қиын. Корум® 
гербициді күшейтілген биологиялық 
әсерге ие. Жетілдірілген препараттық 
формасы ДАШ жабыстырғышымен бірге 
арамшөптерді жою уақытын тездетеді. 
Аталған гербицид майбұршақ егістігіндегі 
бір жылдық және көпжылдық қос жарнақты 
арамшөптерді  және бір жылдық дара 
жарнақты (астық тұқымдас) арамшөппен 
күреседі. Яғни Корум® гербицидін 
қолдану арқылы арамшөптердің көптеген 
түрлерін жоюға болады. Ал майбұршаққа 
ешқандай уытты әсері жоқ. Корум® 
қазіргі таңдағы майбұршақ егістігіндегі 
негізгі арапшөптің бірі – шоңайнамен 
(дурнишник) өте жақсы күреседі. Басты 

шарт Корум® гербицидін өз уақытында 
яғни майбұршақ 1-3 жапырақ кезінде, ал 
арамшөптің бастапқы өсу кезінде қолдану 
керек. Егер бойы өсіп кеткен шоңайнаға 
қарсы қолданылса тиімділігі төмендеуі 
әбден ықтимал. 

Өткен жылы Корум® гербицидімен 
Алматы облысының Сарқан ауданында 
майбұршақ егістіктерінде демо-тәжірибе 
жүргіздік. Тәжірибе егістігіне Корум® 
гербицидінің 1,8 л/га мөлшері оған 0,9 л/
га ДАШ жабыстырғышы қолданылды. 

Суреттен көрініп 
тұрғандай Корум® арамшөптерге қарсы   
өте жақсы тиімділік көрсетті. Астын сы-
зып айтатын болсақ шоңайна, алабота 
(марь), ойраншөп (амброзия), теофраст 
бұйдакендір (канатник теофраста) сияқты 
арамшөптерді және бір жылдық астық 
тұқымдас арамшөптерді толығымен жой-
ды.

Корум®  гербициді              

Бақылау
Жоғарыда шоңайнаның екі өсу 

кезеңі көрсетілген. Корум® гербициді 
шоңайнаны жойды. Тәжірибе нәтижесі 
шаруа қожалығының көңілінен шықты. 

Жоғарыда айтылғандай Хайстик® Соя 
майбұршақты азотпен жақсы қамтамасыз 
етіп, Корум® гербициді арамшөптермен 
тиімді күресті. Өнімділікке келер болсақ, 
Хайстик® Соя және Корум® қолғанылған 
танаптан 34 ц/га өнім жиналды, ал 
бақылау танаптағы өнімділік 27 ц/га бол-
ды. Қосымша өнім 7 ц/га жетті. 

БАСФ компаниясы майбұршақ 
егістігінде қолданылатын Оптимо® 
фунгицидін нарыққа енгізеді. Оптимо® 
фунгициді  майбұршақ гүлдеп бастағанда 
ауруларға қарсы қолданылады. Оптимо® 
аурумен ғана күресіп қоймай, қолайсыз 
жағдайларда (ылғал жетіспеушілігі, 
жоғары температура) туындайтын 
майбұршақтың «стресстік күйін» болдыр-
майды. Оған қоса Оптимо® майбұршақ 
жапырақтарында жүретін фотосинтез 
процесін үдетеді және топырақтан азот-
ты сіңіруін жақсартады. Оптимо® тікелей 
әсер ететін «аурулардың алдын алу, 
стрестік жағдайларды болдырмау, фото-
синтез процесінің үдеуі және топырақтан 
азотты тиімді пайдалу» майбұршақтың 
өнімділігін арттырады. Оптимо® 
фунгицидінің  бұл қасиетін «AgCelence®» 
деп атайды. Оптимо® фунгицидінің 
«AgCelence®» қасиеті алғаш Бразилия-
да байқалған. Ал, Ресейде майбұршаққа 
Оптимо® фунгицидін қолдану өнімділікті 
3-5 ц/га арттырған.

Жоғарыда келтірілген өнімдерге 
қатысты сұрақтар туындаса төмендегі 
мамандарға хабарлассаңыздар бола-
ды:

+7 701 718 67 11 Танашев Аза-
мат, Алматы облысы бойынша сату 
менеджері.

+7 701 764 80 10   Масалиев Нари-
ман, техникалық қолдау маманы. 

«БАСФ Центральная Азия» ЖШС. 

Майбұршақ өнімділігін 
арттыру өз қолыңызда
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Бір сөз кезегінде өмірдің алтын-
шы асуынан асыңқырағанмен, өңінің 
әрі кете қоймаған келбеті келіскен 
әлгі «ауғандыққа» «онда интернацио-
налист жауынгер болдың ғой» деп 
қалғанбыз. «Жоқ, – деді ол бірден 
әңгіменің тоқетеріне көшіп, – мен 
диверсантпын. Мұны бұрын айтуға 
болмаса, кешегі қызыл империя 
құлағаннан бергі жерде жасырып, жа-
батын құпия қалмады десе де бола-
ды».

Ол солай дей келіп, бір сәт үнсіз 
отырып қалды. Содан соң біздің сан-
сыз сауалымызға аптықпай орнықты 
мінезбен жауап бере бастаған. Яғни 
бұлар ауған жерінде аз-кемі жоқ он 
жылға созылған соғыстың бастауында 
болыпты. Ал ол соғыс Ауғанстанның 
сол кездегі басшысы Хафизулла 
Аминнің резиденциясына шабуыл-
мен басталғанын біреу білсе, біреу 
білмеуі де мүмкін. Біздің кейіпкеріміз 
Айдархан Дауылбаев осы шабуылдың 
сарай ішінде болған мұсылмандар 
батальонының бел ортасынан табы-
лыпты.

Айдарханның жасынан спорттың 
бокс, парашют түрімен айналысқаны, 
әскер қатарына алынған соң мылтық 
атумен түбегейлі шұғылданғаны, 
соның нәтижесінде, өкінішке қарай, 
сол шақта бокстан халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері, мылтық ату-
дан спорт шеберлігіне кандидат, ал 
парашют спортынан бірінші разряд 
дәрежесіне қол жеткізуі баққа емес, 
сорға жетелеп әкелгендей. Яғни кешегі 
ауыл баласы үлкенді-кішілі мемле-
кеттер арасындағы үлкен саясаттың 
құрбандығына шалынып кете жаздаған. 
Айдархан әскер қатарынан енді елге 
қайтуға жинақталып жатқан шақта өз 
басының алты аласы, бес бересі жоқ 
ауған еліне аттанып кете барса, солай 
демегенде не дерсің!

Осы орайда әңгімені шолақ 
қайырмай сәл әріден бастасақ 
дейміз. Айдарханның қазіргі  Алма-
ты облысының Сарқан ауданындағы 
бұрынғы Пролетар, бүгінгі Бірлікті 
ауылының тумасы екендігін, әкесі 
Адам аға атына сай бойы мен ойы 
жағынан да көзге бірден түсетін аза-
мат ретінде кезінде әскери борышын 
Мәскеу Кремліндегі коменданттық 
взводта бастап, осында офицер 
дәрежесіне көтерілгенін, сол аяулы 
әке ықпалымен небәрі жеті жасынан 
бокспен айналысқанын айтқанымыз 
жөн болар. Осындағы бокс сек-
циясын ашып жүргізген, өзінен жеті 
жас үлкендігі бар жиені Жұмабек 
Боранғазиевтің қол астында жеті жыл-
дан астам уақыт жаттығып, күш жинап 
шыныға түскен. Соның айғағындай, 
оқушылардың аудандық, облыстық 
спартакиадаларында жеңімпаз ата-
нып, жасөспірімдер арасында бірінші 
разрядқа қол жеткізді.

Сегіз жылдықты бітірген соң Ай-
дархан одан кейінгі жерде іргедегі 
Ақсу ауылындағы құрылыс техни-
кумына келіп түседі. Бір қызығы, 
аталған техникум алдымен аудан 
орталығы Жансүгіровке, одан кейін 
Талдықорған қаласына көшіріледі. 

ДИВЕРСАНТ
Алматының жанға жайлы қоңыр күзінің орта тұсында 

үш ер-азамат осындағы соғыс ардагерлеріне арналған 
госпитальдың бір бөлмесінде басымыз тоқайласа қалды. 
Таныстық барысында соның бірі Чернобыль апатын 
ауыздықтауға қатысқанын тілге тиек етсе, екіншісі 
«ауғандықпын» деп қысқа қайырды. Ал біз пақырыңыз Се-
мей ядролық сынақ полигонының эпицентрінен едік.

Бұл екі аралықта бозбала Айдархан 
өзінің сүйікті жаттықтырушысы Ва-
лерий Цойдың баптауымен бокстан 
техникалық оқу орындары арасын-
да өткен республикалық біріншілікте 
чемпион атанып, спорт шеберлігіне 
кандидат дәрежесіне қол жеткізеді. 
Бұдан кейінгі жерде де жолы ашы-
лып, 1977 жылы Талдықорғандағы 
педагогика институтының дене 
тәрбиесі факультетіне студент болып 
қабылданады. Ол осы кезде бокспен 
қоса парашют спортымен де айналы-
са бастайды. Ал арада бір жыл өтпей 
жатып бокстан жастар арасында 
өткен республикалық спартакиадада 
чемпиондық тұғырға көтеріледі.

Сол жылы әскер қатарына 
шақырылып, Шығыс Қазақстан 
облысындағы Ахмерово поселкесіндегі 
спорт ротасына жіберіледі. Жоғарыда 
айтқандай, жігітке жеті өнер де аз 
дегендей, мұнда ол бокспен бірге 
спорттың парашют және мылтық ату 
түрімен де белсенді түрде айналыса-
ды. Бокстан алдымен әскери бөлім, 
одан соң дивизия, ақыр соңында 
округ чемпионы атанады. Соңғысында 
чемпиондық медальды сол шақта Орта 
Азия әскери округі қолбасшысының 
бірінші орынбасары, Кеңес Одағының 
Батыры, генерал-лейтенант Сағадат 
Нұрмағамбетовтің қолынан алады. 
Сол жолы ол спорт шебері атанады.

1978 жылдың жазында мұның 
өмір жолын мүлдем басқа арнаға 
бұрып жіберген оқиғалар қат-қабат 
жалғасып жатты. Яғни округ чемпио-
ны ретінде Айдархан енді Мәскеу 
облысындағы аудан орталығы Ба-
лашиха қаласындағы әскерилердің 
Орталық спорт клубының базасында 
жаттыға бастайды. Бұл енді айтаты-
ны жоқ, үлкен спортқа ашылған ақ 
жол еді. Осындағы іріктеу жарысында 
атақты боксшы Дмитрий Нарышкинді 
айқын басымдылықпен ұтқан оның 
жолы шындығында биік асуларға 
бастаған. Бұдан кейін ол бірден 
әскерилердің Орталық клубының 
құрама командасына қабылданады 
да, Балтық жағалауларында өтіп 
жатқан ірі жарыстарға жолдама ала-

ды. Осындай жарыстар барысында 
Айдархан өзін «комитетчиктер», яғни 
мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің 
қызметкерлерінің қырағы бақылауына 
алғанын, әрине білген жоқ. Құрама са-
пында арқа, аяқ қолыңды уқалап, шипа 
жасаумен айналысатындардан жас 
жігіт қайтіп күдіктене қойсын!

Сонымен Кеңес Одағы Қарулы 
Күштерінің бокстан өткен біріншілігінде 
финалға дейін жеткен Василий Лака-
тушты ұтты. Бұдан басқа Беларусь, 
Қиыр Шығыс әскери округтерінің шта-
бы орналасқан Минск, Красноярск 
қалаларында болып, ондағы жан беріп, 
жан алысқан іріктеу сайыстарының 

бәрінде жеңістің биік тұғырынан 
көріне білді. Соның бәрі қосыла кел-
генде сол шақта Кеңес Одағының 
сенімді серіктерінің бірі болып та-
былатын Польшаның астанасында 
Варшава шартының құрамындағы 
мүдделес мемлекеттердің әскери 
құрамаларының боксшылары ара-
сында өткен әлем біріншілігі іспеттес 
додалы сайысқа жол ашқан. Осын-
дай дүбірлі додада финалға шыққан 
Айдархан шешуші айқаста Микола 
Патрик деген поляк азаматын үшінші 
раундта техникалық нокаутпен жеңеді. 
Мұның халықаралық дәрежедегі спорт 
шебері атағын иеленетіні де осы кез.

Енді 1979 жылдың қараша айының 
ортасында бұл әскер қатарынан бо-
сап, елге қайтуы керек еді. Айдар-
хан алдағы уақытта өзін үлкен сай-
ыстар күтіп тұрғанына сенімді еді. 
Арада жыл өткенде бокстан Мәскеу 
Олимпиадасының жүлдегері атанған 
жерлесі Серік Қонақбаевты өзінің шар-
шы алаңдағы ұстазы Василий Цойдың 
ағасы жаттықтырғанын айтсақ, өстіп 
армандаса несі айып?!

Өкінішке қарай, адамның басы 
Алланың добы деген сөз бар. Осы 
тұста мұны көзден таса қылмай 
соңына түскен әлгі «комитетчиктер» 
шақырып алып, «сен енді офицер-
лер құрамын дайындайтын курста 
оқуға әбден лайықсың, сені алда 
үлкен болашақ күтіп тұр» дей келіп, 
айтқандарына еріксіз көндіреді. Әрине, 
сол шақта Айдархан осымен өзінің 
болашақ спорттағы сара жолына нүкте 
қойылатынын білген жоқ еді. Сөйтсе 
бұл курсқа бұған дейін үлкен спорт-
та шыңдалып, шыныққан болашақ 
диверсанттар жинақталған екен ғой. 
Осылайша, 1979 жылдың соңынан 
бастап небәрі үш-төрт айға созылған 
қат-қабат оқиғалар атағы жарып, 
спортсүйер қауымға кеңінен таны-
ла бастаған жиырмадағы жас жігіттің 
тағдырын мүлдем басқа арнаға бұрып 
жіберген-ді.

Рас, арада көп уақыт өтпей жа-
тып курс директоры, полковник 
Григорий Бояринов бұларды алда 
ыстық нүкте күтіп тұрғанын жеткізген. 

Соған орай бұлардың әрқайсысынан 
құпиялылықты сақтау жөнінде қолхат 
алған. Болашақ диверсанттар Балаши-
хада қазан, қараша айларында оқып, 
жаттығудан өткен соң Айдарханға кіші 
лейтенант шені берілген.

Айдархандарды бұдан соң 
Ташкенттің маңындағы Шыршыққа, 
жаңадан құрылып жатқан 
«мұсылмандар батальонына» алып 
келген. Осында өткен аз уақыт ішінде 
бұлар әдеттегі әскери жаттығулармен 
бірге, әскери басшылардың қатаң та-
лабымен намазға жығылды, парсы 
тілін үйренді. Мұнда олар¬мен бірге 
кейінде ауған соғысында «қара май-
ор» деген лақап атпен аты аңызға 
айналған Борис Керімбаев бірге 
оқыды. Холбаев, Ашуров, Сақатов сын-
ды тәжірибелі офицерлердің тәрбиесін 
көріп, темірдей қатты сынағынан 
өтті. «Мұсылмандар батальонының» 
командирлігіне өзбек азаматы, май-
ор Хабиджан Холбаев тағайындалды. 
Айдархан топ командирі Сақатовтың 
орынбасары болып бекітілді. Тегінде 
ол «мұсылмандар батальонына» «ко-
митетчиктер» тарапынан қосылған 
еді. Батальон құрамасы ұлты тәжік, 
өзбек және қазақ азаматтарынан 
жасақталды. Бес жүзден астам сар-
баз бен сардардан тұратын құраманың 
әскери дайындығы мен қару-
жарақ жағынан да қапысы жоқ еді. 
Айдарханның аты енді Абдулқасым 
болып өзгертілді. Желтоқсан айының 
басында Мәскеуден баяғы Бояринов 
ұшып келді.

1979 жылдың 7 желтоқсанында 
мұздай құрсанған «мұсылмандар бата-
льоны» арнайы ұшақтармен Кабулдың 
солтүстік жағындағы алпыс шақырым 
жердегі Баграм қаласының түбіндегі 
авиабазаға ауған елінің үкіметтік 
әскерін жаттықтырады деген желеу-
мен жеткізілген-ді. Ауған Үкіметінің 
әскери жасақтарының киімін киіп шыға 
келген жауынгерлер 13 желтоқсанда 
халық арасында – Амин, ал ресми 
түрде Тәж-Бек сарайы деп атала-
тын мұздай құрсанған Үкімет үйінің 
маңына келіп жайғасты. Айдархан-
Абдулқасымға тездетіп ағасы үкіметтік 
әскер құрамындағы жоғары шенді 
офицердің қарындасымен тездетіп та-
нысу міндеті жүктелді. Кескін келбеті 
келіскен Айдархан өзіне жүктелген 
бұл міндетті тездетіп орындағаны 
соншалық, екі жас бірін-бірі ұнатып 
қалады. Соның арқасында батальон 
басшылығына құнды ақпараттар 
жеткізіледі. 27 желтоқсан күні Аминге 
у беріп, өлтірілуге тиіс еді. Оның реті 
келмеген соң сол күні «Шторм-333» 
деген атпен Кабулдағы Үкімет рези-
денциясына шабуыл сәтті аяқталып, 
Хафизулла Амин өлтіріледі.

Осы орайда Кеңес Одағы 
Ауғанстанның ішкі саясатына сонау 
Сталин заманынан бастап арала-
са бастағанын айта кеткеніміз жөн. 
Соның айғағындай, 1927 және 1938 
жылдары Орта Азия, оның ішінде 
негізінен қазақтардан құралған 
мұсылман батальоны Ауғанстанға екі 
рет кіргізілген. Бір жақсысы сол тұста 
қызыл империя тек осымен шектелген. 
Бірақ аңдыған жау алмай қоймайды 
дегендей, бертінде мұның соңы Кеңес 
Одағының сойылын соққан Таракидің 
ауған өкіметінің басына келуімен 
аяқталады. Бірақ бұл коммунистік 
жүйе үшін түпкілікті жеңіс емес еді. Яғ-
ни Америкада оқыған және солардың 
көмегіне сүйенген Амин Таракидің 
түбіне жетіп, билікті өз қолына ала-
ды. Ал оған әлемдік билікке ұмтылған 
Кеңес Одағы басшыларының еш 
көнгісі жоқ еді. Жабық есік жағдайында 
өткен КОКП Орталық Комитеті Саяси 
бюросы мүшелерінің аз ғана тобының 
шешімімен алдымен Аминнің көзін 
құртып, сонсоң ауған еліне әскер кіргізу 
туралы шешім қабылданады.               

Енді Амин сарайына шабуыл¬дың 
жай-жапсарына қысқаша тоқталсақ, ол 
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ДИВЕРСАНТ
Енді Амин сарайына шабуылдың 

жай-жапсарына қысқаша тоқталсақ, 
ол 27 желтоқсанға белгіленген екен. 
Жоғарыда айтқандай, кеңестік жүйенің 
ықпалымен өкімет басына келген 
Таракиді өлтіріп, билікті өз қолына 
алған және онымен шектелмей Аме-
рика жағымен құпия келісімге келе 
бастаған Аминнің көзін құрту операция-
сы Кремль шешімімен жүзеге асырыла-
ды. Бұл операция небәрі 45 минуттың 
ішінде жүзеге асырылыпты. Кейінде 
мұны біреулер тек әскерилерге телісе, 
енді біреулер «комитетчиктердің» 

рөлін асыра бағалап жатты. Ал Айдар-
хан болса, Үкімет резиденциясының 
ішіндегі қанды қасапқа тікелей қатысқан 
«мұсылмандар батальонының» рөлі 
кейін төмендетіліп көрсетілді яки ұмыт 
қалдырылды дейді. Соның салдарынан 
Одақ тараған соң бұлар біразға дейін 
түрлі жеңілдіктерден құр қалыпты. 
Әйтеуір, кейін Ресей архивінен мұның 
Амин резиденциясына шабуылға 
қатысып, қатты жараланғаны 
анықталады да, Екінші дүниежүзілік 
соғысқа қатысқандармен теңестіріліп, 
түрлі жеңілдіктерді иелене бастайды. 
Баяғы Бояриновке келетін болсақ, ре-
зиденция ішінде оққа ұшқан оған ар-
тынан Кеңес Одағының Батыры атағы 
беріліпті. Біздің негізгі кейіпкеріміз 
Айдархан Дауылбаев болса Қызыл 
Жұлдыз орденімен және «Ерлігі үшін» 
медалімен марапатталған.

Айдархан: «Біздің батальоннан 
резиденцияға шабуыл кезінде жеті 
адам оққа ұшты, 36 адам жарақат 
алды. Ал мұны қалай елемеуге бола-
ды» дей келіп, үлкенді-кішілі соғыстың 
бәрі үлкен саясаттың кесірі екендігін, 
қатардағы сарбаздардың бұған еш 
кінәсі жоқ екендігін жаны күйзеле оты-
рып баяндаған. Расында ауған жерінде 
одан әріде он жылға созылған соғысқа 
тікелей кінәлілер ар жазасынан оңай 
құтылып кетті. Осы соғыс салдарынан 
спорттағы жетістіктеріне біржола нүкте 
қойылған Айдарханнан кім кешірім 
сұрапты?! Амин сарайына шабуыл 
кезінде елеулі жарақат алған ол спорт-
пен біржола қоштасқан. Оның сыртын-
да бұған уәде етілген әскери жарқын 
болашағы да сөз жүзінде қалып, 
ешкімге керексіз жағадағы жалғыз 
қайықтың күйін кешкен.

Рас, үш-төрт ай хабарсыз кеткен 
Айдарханның елге аман-есен келгеніне 
жақын-жуығы ерекше қуанған. Бірақ 
от пен оқтың ортасынан келген 
жиырмадағы жігіт ешкімге ештеңе 
айта алмаған. Оған қақысы да жоқ еді. 
Біраз жыл Ресей жағында, нақтылап 
айтқанда, Кузбасста жұмыс істеді. 
Соның аралығында Талдықорғандағы 
педагогика институтын сырттай оқып 
бітіріп алды. Сөйтіп жүргенде 1986 
жылдың желтоқсан айында елге, 

Алматыға келген соң өзіне жазықсыз 
киліккен екі әпербақан әскериді ұрып 
жығатыны, содан күйіп кете жаздап 
құтылып шығатыны өз алдына бір 
әңгіме.

Бір жақсысы Айдархан өмірден өз 
орнын табады. Кезінде шаршы алаңда 
жеңілістің ащы дәмін татпай кетсе, енді 
үлкен спортта бокстан халықаралық 
дәрежедегі төреші ретінде жарқырап 
көзге ілінеді. Мұның сыртында «Черный 
аист» деп аталатын патриоттық спорт 
клубының вице-президенті ретінде 
жастарды әскер қатарына дайындау 

сияқты игілікті іспен түбегейлі айналы-
сып келеді.

Айдархан тағдырдың жазуымен екі 
рет үйленген. Құдай берген бес баланың 
ардақты әкесі. «Ең бастысы, үлкен 
келініңіз бен кіші келініңіз тату, арала-
сып тұрады» дей келіп, олардың бас 
түйістіріп түскен суретін маған ерекше 
бір мақтанышпен көрсеткен. Айдархан 
Алматыда екі отбасын да үй-жаймен 
қамтамасыз еткен. Қыздарының бірі 
бүгінде Мәскеуде тұрады. Ұлының бірі 
шекарашы болса, қалған балалары да 
әкелерінің қамқорлығымен өмірден өз 
орнын табуға тырысып жүр.

Әңгіме соңында бүгінде әлем 
жұртшылығының назарындағы ауған 
мәселесіне тағы бір қайыра оралған. 
«Кеңес Одағы басшыларының талабы-
мен Аминнің көзі құртылған соң, оның 
орнына тағы да қызыл империяның 
ықпалымен Бабрак Кармаль жайғасты. 
Бірақ Кеңес әскері Ауғанстаннан 
шығарылған соң ол да отандастары та-
рапынан ажал құшты. Ал күні кеше Аме-
рика жағы өз әскерін бұл елден алып 
кеткеннен кейінгі жағдайды өздеріңіз де 
білесіздер. Менің жеке пікірім сол, әр 
ел өз мәселесін өзі шешуі керек. Бұлай 
дегенде мен бүгінгі күні ауған елінің 
басшылығына келіп отырған талибан-
дарды қолдаудан аулақпын. Олардың 
ел басындағы сан жылдарға созылған 
әуре-сарсаңды қалай реттейтінін уақыт 
көрсете жатар. Қалай болғанда да, 
сырт елдің басқа елге ықпалы өміршең 
еместігін көріп отырмыз ғой» дейді 
біздің кейіпкеріміз.

Бүгінгі күні жасы алпыстың асқаралы 
асуынан асып, ақыл тоқтатқан кешегі 
диверсанттың сөзіне біздің де алып, 
қосарымыз жоқ!

Дәулет СЕЙСЕНҰЛЫ,
Қазақстанның құрметті 

журналисі.

СУРЕТТЕРДЕ: А.Дауылбаев 1979 
жылы Варшава қаласында өткен 
дүбірлі доданың финалында; 
Қарулас достар Манкент шипажай-
ында

Egemen Qazaqstan.

Сарқан ауданы бойынша жетiм балалар, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың мемлекет тұрғын үй 

қорынан тұрғын үймен қаматамасыз ету тізімі 

      Тегі      Аты, есімі  Әкесінің аты, есімі  Туылған жылы  Тізімі
    
Волков Артем Петрович 06.02.1993 Жетiм балалар,  
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Таңырберген Ақерке Жаныбеккызы 19.07.2004 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Потапченко Маргарита Олеговна 14.11.1993 Жетiм 
балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Аязбаев Ержан Уналканович 24.09.1997 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Кадырбаев Айдар Серикович 18.03.2000 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Орман Биржан Мейрамгалиулы 21.07.2004 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
ОРМАНОВА НАЗЫМ МЕЙРАМГАЛИЕВНА 11.06.1901 Жетiм 
балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Бейсенбайкызы Нурай - 07.11.2004 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Есимханов Даулет Сакенович 18.11.1994 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Есимханова Аиза Сакенкызы 15.08.1996 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Жексенбинов Рауан Жунисович 27.05.1999 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Жексенбинов Куаныш Жунисулы 07.11.1996 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Келсов Ануар Нурланович 03.06.1997 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Балтабек Даурен Балтабекулы 17.09.1996 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Омарова Мадина Баглановна 14.07.2003 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Кудукенулы Ильяс - 17.11.2004 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Беделхан Жадра Нусипханкызы 03.04.1996 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Карпенко Владимир Алексеевич 16.07.1996 
Жетiм балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Алимбаева Назерке Улановна 09.08.2003 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Асылханов Александр Александрович 17.10.1997 Жетiм 
балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Асылханова Евгения Александровна 02.08.1996 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Емельянов Руслан Берикович 03.02.2005 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Орманова Гүлім Мейрамғалиқызы 14.06.1995 Жетiм 
балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Тоқтырова Дария Сұлтанқызы 09.09.1998 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Ерлик Кыран - 23.02.2002 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Жексембай Шугыла Канаткызы 05.04.2001 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Байтубек Мадина Асанқызы 18.09.2002 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Орманов Ержан Мейрамгалиұлы 25.03.1994 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Андрющенко Андрей Иванович 03.10.1999 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Андрющенко Ирина Андреевна 31.05.2001 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Мейрамбаев Хасан Ахметкалиевич 07.04.1996 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Беделхан Жанар Нусипханкызы 01.08.1992 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Қасымханов Әділет Сәкенұлы 06.07.1993 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Баркова Олга Витальевна 20.12.1994 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Рахматулин  Рафаиль Рушанович 15.12.1996 Жетiм 
балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Хайбулин Ахмир Тагирович 01.08.2002 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Кенжебаева Динара Капышевна 26.11.1999 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Жакупова Гулим Кусаиновна 02.01.2002 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Жабайханов Ермек Төлембекұлы 27.10.1998 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Лощенов Евгений Олегович 27.10.1998 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Лощенов Виктор Олегович 08.11.1996 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Муратхан Айгуль Саматқызы 30.01.2001 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Бақтыбай Айаулым Саматқызы 24.07.2003 Жетiм 
балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Абдраемов Айдос Рахатұлы 23.07.1999 Жетiм балалар, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Баяхметова Арай Саматовна 28.09.1998 Жетiм балалар,
 ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
Бақтыбаева Алтынай Саматовна 11.06.1994 Жетiм 
балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар

(Басы. Жалғасы бар).
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ақылы саусақтың ұшында» деген екен.
  Қазіргі кезде «ұсақ моторика» де-

ген тіркесті жиі естиміз. Сол ұсақ мо-
торика дегеніміз не? Ол қолдың ұсақ 
бұлшықеттерінің қозғалысы.

Ұсақ моторикаға саусақтар мен 
қолдар мен аяқтармен орындалатын 
қозғалыстардың тұтас кешені кіреді, 
бірақ бұл жәй ғана қозғалыстар емес, 
бұл бір уақытта бірнеше жүйелердің - 
жүйке, бұлшықет және сүйектердің өзара 
әрекеттесуі. Жақсы дамыған ұсақ мотори-
ка тіпті ең кішкентай қозғалыстарды дәл 
және сенімді орындауға мүмкіндік береді.

Қарапайым болып көрінетін 
қозғалыстардан басқа, ұсақ моторикалар 
баланың жалпы дамуына күшті әсер етеді, 
атап айтқанда: сөйлеуді дамыту; көру ор-
гандары;  жүйке жүйесі; зейін; есте сақтау;  
ойлау ептілік; реакция жылдамдығы 
шоғырлану; логика және қиял.

Ұсақ моториканы дамытуды қашан 
және қалай бастау керек?

Туғаннан баланы алдымен олар 
алақандар мен саусақтарды сипау 

Ұсақ моторика - бұл не үшін қажет, қай 
жаста және оны қалай дұрыс дамыту керек?

түрінде жеңіл массаж жасайды, содан 
кейін жеңіл ысқылайды және уқалайды, 
кейінірек нәрестені заттарды ұстауға 
үйретеді, ұстау рефлексін дамытады, 
дәл осы сәтте нәрестеге тікенді ұсыну 
пайдалы. Шарлар, қырлы және басқа да 
біркелкі емес немесе ойыншықтардың, 
материалдардың әртүрлі беттері бар, 
кейінірек олар саусақ гимнастикасына, 
қолдар мен саусақтардың әрекеттерімен 
сүйемелденетін әртүрлі балалар рифма-
ларына көшеді.

Балаға қағазды жыртуға, оны мыжуға 
мүмкіндік беру керек, балаға ағаштан 
жасалған кірістірулерді ұсыну немесе 
әртүрлі дәнді және бұршақ дақылдарымен 
жұмыс істеу, оларды сұрыптау, пласти-
линнен фигураларды жабыстыру немесе 
безендіру пайдалы. Балаға түймелерді 
түймелеуге және ашуға, қол жууға, сабын-
мен белгілі бір әрекеттерді орындауға, 
аяқ киімнің бауын байлауға, мүсіндеуге, 

сурет салуға, жапсыруға үйрету.
Баламен жүргізілетін барлық іс-

әрекеттер ойын түрінде ойналуы керек. 
Жақсы нәтижеге жету үшін баламен үнемі 
жұмыс істеп, ата-ананың қадағалауымен 
барлығын міндетті түрде жасау керек. 
Ұсақ моториканы дамыту тұрақты про-
цесс, баланы үйде көмектесуден қорғауға 
болмайды - ойыншықтарды жинау, сөрені 
шүберекпен сүрту немесе еденді сыпыру 
өте пайдалы болады.

6-7 жас аралығындағы балалардың 
қолының ұсақ моторикасын дамытуға су-
рет салу, музыкалық аспаптарда ойнау, 
пластилинмен және шағын дизайнермен 
жұмыс көмектеседі.

Адам миының сөйлеуге және қолдың 
ұсақ қозғалысына жауап беретін аумағы 
өте жақын орналасқан. Яғни ұсақ 
моторикаға стимул жасау арқылы біз 
сөйлеу әрекетінің белсенділігін артты-
рамыз. Ұсақ моторика баланың өсе келе 

киініп шешінуіне, сурет салуына, жазуына 
көмектеседі.

Үй жағдайында ұсақ қол моторикасын 
дамыту: Грек жаңғағымен алақан және 
саусаққа арналған жаттығулар орындай-
ды.

Алты қырлы қарындашты алақан ара-
сына салып домалату да керемет әсер 
береді. Моншақтардың түсін ажыратып 
теру.

А.СЕЙДЕНОВА,
№10 психологиялық – 

педагогикалық түзеу кабинетінің   
логопед маманы.

Қазақ халқының ши тоқу дәстүрі 
Ши тоқу (орау)— бұрын және қазіргі кезде қазақ халқы мен Орта Азия халықтары 

арасында кеңінен тараған өнер. Күнделікті тұрмыс пен шаруашылық қажеті үшін 
тоқылған ши қазірге дейін кеңінен пайдаланып келеді. Оны киіз үйдің құрамдас бір 
бөлігі ретінде кереге сыртына тұтуға, сондай-ақ үй ішіндегі ыдыс-аяқ, ошақ басын 
қоршай қоюға, киіз үйдің есігіне ұстауға, әр түрлі үй шаруашылық мүддесіне (мәселен, 
киіз басу жұмыстарына, жаюлы киіз-сырмақтың асты ылғал тартып, бүлінбеуі үшін 
солардың астына төсеуге, сонымен бірге құрт жаю, тары сүзу т. б.) кеңінен пайдаланы-
лады. Қазақ халқының қолөнері саласында ши тоқу, оған боялған түрлі-түсті жүн орап, 
өрнектеп безендіру ісі ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан ұлттық өнері болып 
табылады. 

Қазақтың ұлттық қолөнерінің ерекше бір түрі — шым ши тоқу. Шым ши тоқуда, 
негізінен, оюдың композициялық құрылыстың маңызы ерекше. Бұл саладағы қазақ 
шеберлерінің қолданылып жүрген қазіргі барлық ою түрлері композициялық жағынан: 
жекелеген және тұтас ою, бір беткей ұзындық ою, екі жақты ұзындық ою болып 
бөлінеді. Шым ши тоқу өнерінде кездесетін қазақ оюларының ішіндегі жоғарыдағы 
аталған жекелеген және тұтас ою формасын «шаршы ою» деп те атайды. Шым ши 
тоқуда геометриялық ою элементтері ромбы, төрт бұрыш, шаршыдағы жұлдыз, үш 
бұрыш, көп бұрышты немесе сүйірлі бұрыштанып келген крест тәрізді болып келеді. 
Өрнектеп ши тоқу өнерін де қазақ шеберлері қолданған. Олардың ши бетіне салған 
түрлері «жүзіктеу» деп аталады. Алты шаршылан кейін, оның екі жағынан шыбық ши, 
одан кейін алақан ши жалғасады. Алақан шиге түр салынбайды. Көшіп-қонғанда түр 
салынған жағы түтіліп, тез тозып қалмау үшін алақан ши шым шидің екі жағынан салы-
нады. Кереге сыртынан бір босағадан екінші босағаға дейін иінді айналдыра тұтулы — 
ши ұстау деп атайды. Ши тарту, оны артып орау, жүн орап тоқу — ауыл азаматтарының 
бәріне ортақ жұмыстар. Жалпы ши тоқу өнерімен кең түрде әйелдер айналысқан, осы 
өнерді білетін шеберлер шиден өздеріне керекті күнделікті тұрмысқа пайдаланатын 
заттарды тоқып алған. Ал шиді тарту, оны көлікке тиеп, түсіру ауыр жұмыстарын ер 
азаматтар атқарған. Тоқылатын шилі мал баспаған жерден ши өсіп жетілген кезінде 
тартып (суырып) алады. Шиді таңертең немесе жаңбырдан кейін тартады, мұндай 
кезде шидің түбі жібі суырылғыш болады. Тартып әкелген шидің бәрі түгелдей тоқуға 
жарамайды, сондықтан олардың жарамдысын іріктеп алады, қабығын аршиды, содан 
кейін көлеңке жерге қойып келтіреді. Ши ораудың екі түрі бар.

Біріншісі — тоқулы тұрған даяр шидің өрнегіне сала отырып орау, екіншісі — жаңа 
өрнек суретінің үлгісімен тоқу. Станок (сырық) дайын болған соң, тас салмаға оралған 
жіптердің арасын 10—15 см етіп жалпы саны ши талының ұзындығына байланысты 
арқалыққа көлденең асады. Содан соң бірінші шиді жіп үстіне салып салмалы әрлі-
берлі айқастыру арқылы шалып бастырады. Осылай көлденең сырықтың үстіне 
салынған ши бастан-аяқ тоқылғаннан кейін екіншісі салынады, осы тәртіп ши тоқылып 
біткенше қайталаныл отырады. Тоқылатын шидің екі шеті берік болу үшін шидің бастал 
атын жағы мен аяқталатын жақ шетіне үш-төрт шиді қабаттан, әуелі өз алдына бір рет, 
ширатылған жүн жіппен айқастыра үшбұрыштардың тізбегі сияқты етіп байланысты-
рады. Бұл жерді шидің «алақаны» деп атайды. Шиді баулау үшін қарақұсқа бекітілетін 
бауды «шибау» дейді. Тоқылып болған шидің бас аяғын тегістеп қырқады, кейбір ше-
берлер осы қырқылған шидің екі жақ шетін әдемі матамен көмкеріп тігеді

М.СМАИЛХАНОВА,
 Шатырбай орта мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі.

Армысың әз – Наурыз
Жуырда Теректі орта мектебінде «Армысың  әз - Наурыз» атты іс-шара жоспар-

ланып өткізілді. Аталған іс-шара наурыздың 14-і мен 18-і аралығында өтті. Шараны 
ұйымдастырушылар орыс тілі пәнінің мұғалімі Т. Баннова мен қазақ тілі мен әдебиет 
пәндерінің мұғалімдері М. Қалдыбаева мен Т. Аметова. 

Наурыз – іргесі сөгілмес бірліктің берекесі, ырысы төгілмес тіршіліктің мерекесі. 
Жақсылық жаршысы, жаңа жылдың бастауы, халқымызды біріктіретін ортақ 
құндылықтарды барынша дәріптеп, бірлігімізді нығайтып, ағаш бүршік жарып, төрт 
түлік малымыз төлдеп, аң, құстың тұқымы өрбіп, ұлы табиғаттың өзі жаңарып, салт-
дәстүрімізді жаңғыртатын мейрам.  «Армысың  әз - Наурыз» шарасында үлкенге 
ізет көрсетіп қарт, зейнеткер әжелерді шақырып, бір дастархан жайып әдемі әңгіме 
бастап, ұрпаққа өнеге қалдырып, тәлім-тәрбиелік, үлгі-өнегелік, сән-салтанаттық, 
мәрт-жомарттық, қадір-қасиеттілік нышан белгілері мен таным ұғымдарын бала сана-
сына сіңіре отырып, әр адамның әңгімесі жоғары саналыққа, әдептілікке, өнегелікке, 
бауырмалдыққа, көргенділікке, ізгілік пен білімділікке баурады. 

Наурыз мерекесіне тән – көпшілікке наурыз көже даярланды, ол тағам жеті түрлі 
дән-дақылдан тұратыны баршаға мәлім. Халықта наурыз көжені тойып ішкен адам 
келесі жылға дейін тоқ жүреді деген ұғым бар. Осы күні барлық адамдар арам пиғыл, 
пендешілік атаулыдан тазарып арылады. Дәстүрлі ұлттық ойындар ойналды. Келген 
қонақтар батасын беріп, исламның жеті байлығын тіледі. Барлық игілікті істер табыспен 
аяқталды.

Т. АМЕТОВА,
Теректі орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі.  

Түркіге ортақ ұлы той
Наурыз мейрамы — ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазіргі 

күнтізбе бойынша (наурыздың 22) күн мен түннің теңесуі кезіне келеді. Көне парсы 
тілінде  «жаңа күн» мағынасында, қазіргі парсы тілінде де сол мағынамен қалған 
(но=жаңа + роуз=күн; мағынасы «жаңа күн»), яғни «жаңа жылды» (күн өсуін белгілеуі) 
білдіреді.

2010 жылдың 10 мамырынан бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясының 
64-қарарына сәйкес 21 наурыз "Халықаралық Наурыз күні" болып аталып келеді. Бас 
ассамблея өзінің берген түсініктемесінде "Наурызды көктем мерекесі ретінде 3000 
жылдан бері Балқан түбегінде, Қара теңіз аймағында, Кавказда, Орта Азияда және 
Таяу Шығыста 300 миллион адам тойлап келе жатқандығын" мәлімдеді. Ал UNESCO 
болса, 2009 жылдың 30 қыркүйегінде Наурыз мейрамын адамзаттың материалдық 
емес мәдени мұра тізіміне кіргізді.

Қазақстанда Наурыз мейрамы үш күн: 21-23 наурыз аралығында аталып өтіледі 
(2010 жылдан бастап). Жалпы, Наурыз парсы, кавказ және түрік халықтарының ара-
сында көктем мейрамы және жаңа жылдың басталуы ретінде тойланады. Ол Иранда 
21 наурызда, Орталық Азия елдерінде және Әзірбайжанда, мемлекеттік мереке ретінде 
Тәжікстанда және Қазақстанда - 22 наурызда, Өзбекстан мен Түркияда 21 наурыз күні 
аталып өтіледі.

Д.КЕНЫБАЕВА,
Шатырбай орта мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі.

Төрле, Наурыз 
 
Міне көптен күткен жаңа жыл-

да келіп жетті. Дүниені жандандырып 
жаңартып жаңа күн де келді. Осы орай-
да 17-наурыз күні «Айгөлек»  шағын 
орталығымызда Ұлыстың Ұлы күні нау-
рыз мерекесіне арналған «Төрле, төрле 
Наурыз» атты ертеңгілігіміз өтті. Мұнда 
бүлдіршіндеріміз өз өнерлерін ортаға сал-
ды. Тәрбиеленушілеріміз өздерінің тәтті 
қылықтарымен көрермендерді қуанышқа 
бөледі.Сонымен қаттар балапандар: асық 
ату,арқан тарту, қыз қуу, бәйге сияқты 
ұлттық ойындардан көріністер көрсетті. 
Ертеңгілік соңында оқу-ісінің меңгерушісі: 
Баяхметова Сандуғаш өз ізгі тілектерін 
айтты. Ата-аналар атынан Умержа-
нова Зауре өзінің ізгі тілегін айтып, 
балаларға ақ жол, өнерлерінің өрге жүзе 
беруіне тілектестігін білдірді. Балалар да 
көрермендер де өте жоғары көңіл күймен 
тарасты. 

Мұндағы ой тәрбиеленушілерімізді 
халқымыздың салт-дәстүрін дәріптеп са-
наларына сіңіріп, рухани құндылықтарды 
болашақ ұрпаққа үйрету еді.

Г.МУХАМЕТКАЛИЕВА,
Қ.Қазыбаев атындағы орта 

мектебінің «Айгөлек» шағын 
орталығының тәрбиешісі.

«Шашу» зажигает звезды
В дни весенних каникул в Нур-Султане прошел 

Международный  конкурс-фестиваль «Шашу» сре-
ди талантливых детей и молодежи Казахстана из 
стран ближнего зарубежья. На этот раз в столицу 
нашей страны сьехалось с выше 800 участников со 
всех уголков страны – Караганды, Жезказгана, Ал-
маты, Сатпаева, Семипалатинска, Узынагаша, и др. 
Состязания в мастерстве и таланте прошли сразу 
в нескольких жанрах:  вокал, эстрадный, народный, 
академический; хореография – соло, народный, со-
временный; инструментальный – соло, ансамбли, ор-
кестры, народное пение. В состав жюри вошли извест-
ные деятели искусств и звезды Отечественной сцены. 
Конкурс - фестиваль «Шашу» проходил 19 марта на 
сцене Дворца школьников имени М.Утемисова. Наш 
дом творчества тоже принял участие в данном фести-
вале, заняв призовые места.  Учащаяся эстрадного 
кружка Тоқстасын Нұрай заняла первое место в номи-
нации «Вокал» преподаватель Атабаева З. Учащая-
ся эстрадного кружка Магадан Аяжан заняла второе 
место по вокалу, преподаватель Атабаев Р. Учащаяся 
фортепианного кружка Задорожная Виктория заняла 
второе место, преподаватель Ерболганова Т.  

Тоқтасын Нұрай учавствовала также в номинации 
«хореография» заняв третье место. 

Поздравляем наших талантливых детей с побе-
дой!!! Хочется выразить огромную благодарность За-
ведующему районного Отдела Образования Иманга-
зиевой Панар Ануарбековне и директору Сарканского 
Дома детского творчества Калиеву Марату Камено-
вичу за содействие в поездке на фестиваль Искусств 
в Нур-Султан. Огромную поддержку оказали наши 
родители. Всем здоровье и творческих успехов! А на-
шему Дому творчества побольше таких талантливых 
детей!!!

Р. АТАБАЕВ,
преподаватель вокал-эстрады.

 

Тәрбие тал бесіктен 
басталады

 
Тәрбие тал бесіктен басталады. Әке мейірімінен құрышын қандырып, 

ана сүтінен нәр алып, әке ұлағаты мен ана тағылымын көріп өскен ұрпақ 
елін, жерін, халқын сүйетін, елінің болашағын, халқының қамын ойлай-
тын, жоғын жоқтайтын, парасатты, ой–өрісі кең, дүниетанымы жоғары, 
жан–жақты, білімді де білікті, ұлтжанды тұлға болып қалыптасады.

Адам баласы шыр етіп дүниеге келгеннен бастап, яғни, қоғамға, өзі–
өсетін тіршілік ортасының мүшесі болады. Адам дүниеге келісімен өзі 
көріп отырған адамдардың іс–әрекетіне, қимылына, ас ішуіне, жүріс–
тұрысына, сөйлеуіне, ойнауына, әңгімелесуіне таңдана қарап, өзі де 
сол көргендерді есту мақсатында әрекет жасайды. Осыған байланы-
сты «Ұядан не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» – дейді халық даналығы. 
Сондықтан баланың ең әуелгі өсетін ортасы, отбасы тәрбиесіне өте терең 
көңіл бөлу керек. Баланың көп уақыты отбасымен бірге өтеді. Сондықтан 
да, ата–ана балаға үңіле қарап, үнемі бақылап және қадағалап отыруы 
керек. Егер отбасында жақсы тәрбие алған болса, өскенде сол тәрбиенің 
ізімен баруы сөзсіз. Отбасындағы барлық адамдардың іс–әрекетіне, 
бала тәрбиесіне бірінші әсер ететін орта. Бала сол ортаға қарап өседі.

Отбасындағы өзара қарым–қатынастың дұрыс болуы, бала 
тәрбиесінде әке мен шеше рөлінің өте маңызды екені белгілі. «Балаңа 
бес жасқа дейін патшаңдай қара» дегеннің терең мәні бар. Тәрбие ба-
ламен сөйлесумен, әңгімелесумен, оған ақыл–кеңес берумен ғана 
шектелмейді. Тәрбие – тұрмысты дұрыс ұйымдастыра білуде, балаға 
әркімнің өз жеке басы арқылы үлгі–өнеге көрсетуінде. Отбасындағы 
бала тәрбиесі халық өмірімен, қоғамның мақсат–міндеттерімен байла-
нысты болуы керек. 

Гүлнар МУЛКАМАНОВА,
 "Балдырған" бөбекжай бақшасының тәрбиешісі.
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По ОСМС казахстанцам доступны консультации 

врачей узкого профиля, анализы
Проверить застрахованы ли вы и поступают ли за вас взносы медстрахования 

можно на портале электронного правительства egov.kz.
Для этого в разделе «Здравоохранение» необходимо найти услугу «Выдача ин-

формации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных 
суммах отчислений или взносов в системе обязательного социального медицинского 
страхования», кликнуть на кнопку «Заказать услугу», ввести ИИН.

Результат появится моментально, после обновления статуса.
Ж.ДЖЕКСЕМБАЕВА,

зам.руководителя отдела ЦОН САРКАНСКОГО РАЙОНА.

ОПАСНЫЙ КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ 
ВОСТОЧНАЯ ПЛОДОЖОРКА

Повреждаемые растения. Плоды и побеги персика, плоды сливы, абрикоса, гру-
ши, яблони, боярышника, айвы, вишни, лавровишни. 

Вредоносность. Восточная плодожорка является наиболее опасным и экономи-
чески значимым вредителем плодовых культур. Вредитель повреждает плоды и побе-
ги.  При сильном заражении побегов отмечается отсутствие прироста, поврежденные 
плоды полностью разрушаются, и становятся не пригодны к употреблению.

Биология. Зимуют гусеницы старших возрастов в коконах. Весной, в момент окон-
чания цветения косточковых, начинается лет бабочек. Лет продолжается 10-30 дней. 
Яйца откладывают на нижнюю сторону листьев и на плоды. Плодовитость одной сам-
ки более 200 яиц. 

 Бабочки активны в сумеречную и пасмурную погоду. Через 4 - 8 дней из яиц отрож-
даются гусеницы и внедряются в мякоть плода или в верхушки побегов. Поврежден-
ные побеги увядают и засыхают, а плоды опадают и загнивают. Семена в камере не 
повреждается. После окончания питания гусеницы уходят на окукливание. Весь цикл 
развития одного поколения 21-30 дней, дает 2-4 поколения.

Способы распространения: Естественные перелеты бабочек, с гусеницами в за-
раженных плодах, с тарой, с саженцами.

Карантинные мероприятия и меры борьбы.  
- Досмотр и экспертиза подкарантинных материалов.
- Запрещается ввоз плодов, саженцев, черенков, заселенных вредителем.
- В случае обнаружения восточной плодожорки продукция подвергается обез-

зараживанию.
- В зоне распространения вредителя применяется комплекс агротехнических 

мероприятий и химические препараты. 
Ш.ШАГАМБАЕВА,

государственный инспектор  по карантину растений 
Сарканской  РТИ КГИ в АПК МСХ.

Жеміс ағаштарын аурулардан 
қорғайық 

Ауданымыздың өсімдік шаруашылығы ішінде бірден-бір маңызды болып сана-
латын сала жеміс дақылдары. Кейінгі жылдары ауданымыздың шаруа қожалықтары 
және жеке меншік аулаларда аудандастырылған жеміс сорттарының  көшеттері 
отырғызылғандықтары мәлім. 

Жоғарғы сапалы мол өнім алу, оны ұзақ уақыттар бойы сақтау үшін өсімдік 
ауруларының алдын алу маңызды мәселе. Қазіргі уақытта жеміс ағаштарында  ақ 
ұнтақ, таз қотыр, цитоспороз, жеміс шірігі аурулары көп кездеседі. Бұл аурулардың та-
ралуына  ылғалдың мол болуы, жауын-шашынның жиі жаууы,  күндіз ыстық, түнде 
салқын, таңертеңгі уақытта шықтың түсуі қолайлы әсерін тигізеді. 

Жеміс шірігі, Монилиоз-Бұл ауруды алма мен алмұрттың жеміс шірігі Monilia 
fructigena саңырауқұлағы тудырады. Ауру жемістің солуымен, шіріуімен сипаттала-
ды. Әсіресе аурудың жаппай таралуы жаз айының екінші жартысында байқалады. 
Жеміс шірігін тудыратын саңырауқұлақтар өсімдік механикалық зақымданғанда 
ұлпасына өтіп дамиды. Жемісте алдымен дөңгелек қоңырқай сұр дақтар пайда бола-
ды. Жеміс шірігі 1-2 аптаның ішінде бүкіл жемісті қамтиды. Қарайған жемістері кейде 
жерге түспей ағаш басында қалып қояды. Ауа-райы ылғалды кезде ауруға шалдыққан 
жемісте ауру қоздырғышының мицеллиасы мен спораларынан тұратын,  шеңбер 
бойына орналасқан сарғылт күлгін түсті өңез пайда болады. Бұл жеміс шірігінің ау-
руы басқа жеміс шіріктерінен негізгі айырмашылығы. Сонымен қатар жеміс шірігі 
сүйек жемісті дақылдарында кең таралған. Сүйек жемісті дақылдардың жеміс шірігі 
(қоздырғышы Monilia cinerea)-өрік, шабдалы, алхоры, шиелердің зиянды ауруы. Алма 
мен алмұрт жемістерінде ауру қоздырғыштары болған жағдайда жемістер ойыс 
шірікке жиі шалдығады. Бұл кезде жемісте кішкене дөңгелек ойыс дақтар пайда бо-
лады. Жеміс дәмі жағымсыз болып, жеуге жарамайды. Сонымен қатар жемістер бак-
териялар қоздыратын сулы шірікке шалдығып, жеміс шіріп, қоймалжың шірікке айна-
лады. Көбінесе ойпаң, жел бармайтын жерлерде, тығыз отырғызылған бау-бақшалар 
ағаштары ауруға көп шалдығады. Ауру қоздырғыштары ағаш басында қалған немесе 
жерге түскен ауру жемісте сақталады.  Сондықтан күзде  кепкен, ауырған бұтақтарын 
кесіп, ағаш басында қалған ауру жемістерін түсіріп өртеп немесе көміп тастау қажет 
және ерте көктемде химиялық препараттармен өңдеу жұмыстарын алма ағашы 
гүлдегенге дейін және гүлдеп алма жемісінің пайда болғанға дейінгі кезеңде жүргізу 
керек.   

Қолданылатын препараттар: Хорус 750, в.д.г.қолдану мөлшері 0,20 кг/га.

А.ӘБДІБАЕВА,
ҚР АШМ АӨК МИК «РФДжБӘО» РММ

 Сарқан аудандық филиал фитопатологы.    

Құстар-табиғаттағы керемет тіршілік 
иелерінің бірі. Омыртқалы жануарлардың 
ішінде жер бетінде кеңінен таралған жа-
нуарлар. Дене құрылысы мен тіршілік 
әрекетіне қарай 3 топқа бөлінеді: 
Қыртөссіздер (жүгіретін құстар); Жүзетін 
құстар; Қыртөстілер (ұшатын құстар). 
Елімізде 1-сәуір күні «Халықаралық 
құстар күні» ретінде атап өтіледі.  Бұл 
күн 1906 жылы Құстарды қорғау бойын-
ша конвецияның бекітілуінен кейін атап 
өтіле бастады. Оның негізгі мақсаты 
құстарға ұя салу және құстардың барлық 
түрлерін қорғауға, жойылып кету алдын-
да тұрған құстар түрлерін ұдайы қорғауға, 
құс аулаудың белгілі бір түрлеріне тый-
ым салуға немесе шектеу қоюға және 
құстарды көбейту үшін қорықтарды 
құруға және экологиялық білім беруге 
бағытталған.  Құстар күні мерекесі кей де-
ректер бойынша алғаш рет қауымдық ме-
реке болып 1894 жылы АҚШ-да өткізілді. 
Бұл мейрам қарқынды түрде газет басы-
лымдарынан жарық көріп, АҚШ-ның басқа 
да штаттарына, Еуропаға да жетті. Ал, 
1918 жылы Ресейде қоныс аударатын 

Халықаралық құстар күні
құстар туралы халықаралық шартқа қол 
қойды, ол әлі де күшін жойған жоқ. 

Бұл күн «Жоңғар-Алатауы МҰТП» 
үшін де атаулы күндердің бірі. Құстарсыз 
орманның сәні келмейді. Ұлттық парк 
аумағында құстардың 238 түрі кездеседі. 
Соның ішінде сирек кездесетін және 
жойылып бара жатқан түрлері Қара де-
гелек, Бақалтақ қыран, Бүркіт, Сақалтай, 
Тазқара, Құмай, Орамтұмсық, Үкі, Ла-
шын, Ителгі, Қаршығарең жапалақ 
кездеседі. Осы орайда жыл сайын 
парк қызметкерлері құстарға ұя жасап, 
жергілікті және білім ордаларында  дәріс-
сабақтар өткізіп, экологиялық  конкурстар 
ұйымдастырады.  Өлкеміздің табиғатын 
сақтау, әр ұшқан құсқа жанашырлық та-
нытып, өскелең ұрпақтың экологиялық 
сауаттылығын арттыру  ұлттық парктің 
басты міндеттерінің бірі. 

Ч.КАИРБЕКОВ,
«Жоңғар-Алатауы МҰТП» 

Сарқан филиалы  Тополевка 
орманшылығының мемлекеттік 

инспекторы. 

Бумажной волокиты в нашей жизни становит-
ся все меньше. И это радует. Сегодня с вашего 

разрешения заинтересованная сторона (работо-
датель, банки и т.д.) может запросить 21 справку 

онлайн.
Через сервис получения справок третьими лицами 

доступны справки из психо-нарко диспансеров, о на-
личии/отсутствии недвижимости, судимости, инфор-
мация о состоянии пенсионных накоплений, задол-
женности по налогам и другие.

Для этого третьему лицу нужно:
1. Авторизоваться на портале egov.kz;
2. Найти данный сервис и ввести ИИН человека, 

на которого необходимо заказать справку;
3. В списке выбрать необходимый вид справки и 

отправить запрос пользователю.
Запрос будет направлен в личный кабинет граж-

данина, а также на телефон придет смс-сообщение с 
кодом от 1414.

Пользователю необходимо одобрить, либо от-
казать в запросе на получение справки в течение 2 
часов с момента получения. После 2 часов ответ счи-
тается недействительным.

С.АШКЕНОВА, 
специалист Сарканского ЦОН.

БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ БУДЕТ 
МЕНЬШЕ

Музыка әлеміндегі жарық жұлдыз
11 наурызда  КСРО халық артисі, Жетісудың тумасы М.Төлебаевтың 

туғанына 109  жыл толуына орай  Мұқан Төлебаевтың мемориалды музейінде   
«Мұқан Төлебаев –музыка әлеміндегі жарық жұлдыз»   атты әдеби-сазды 
кеш ұйымдастырылды. КСРО халық әртісі, КСРО Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты, қазақ кеңес опера өнерінің негізін салушылардың бірі Мұқан 
Төлебаевтың ұлттық өнерге сіңірген орасан зор еңбегін, келер ұрпаққа үлгі 
болар өнер жолын музей экспонаттары негізінде таныстыру және насихаттау 
болып табылды. Шарамыз Қазақстан Республикасының Гимнімен ашылды. 
Гимн орындалғаннан кейін Ерікті орта мектебінің оқушысы  Қажуатұлы Бек-
жан «Біржан – Сара» операсынан Біржанның партиясын орындады. Аталған 
әннен кейін композитордың ән-романстарына кезек беріліп «Наурыз» әжелер 
ансамблінің мүшесі Сыздықбаева Мәрияштың орындауындағы «Кестелі ора-
мал» және Лепсі ауылдық мәдениет үйінің қызметкерлерінің орындауындағы 
«Бақыт вальсі», «Жетіарал» әндері көрермен назарына ұсынылды. Кеш 
Республикалық кино-фото документтері архивінен алынған композитор жай-
лы деректі фильмнің экраннан көрсетілуімен аяқталды.

Әр ұлттың бітім-болмасы мен руха-
нияты, салт-саласы, дәстүрі мен мәдениеті өзінше ерекше, 
өзектілікке толы. Ұлт руханиятының қайнар көзі-ұлттың тілі, 
діні, білімі мен ғылымы, мәдениеті, ділі, өткен тарихы. Руха-
ният адамзатқа осылар арқылы дариды. Руханиятты қадірлеу 
ұлт болашағының жарқындығының желеушісі. 

Руханият -адамның дүние танымымен тығыз байла-
ныста, сол себепті, моральдық қазынасына, санасының 
жоғарлығына, адамгершілік қасиеттерінің молдығына тікелей 
әсер ете отырып, адамзатты рухани бостандыққа жеткізеді. 

Діни руханилық қаншалықты қазақ қоғамымен байла-
нысты? Тарих қатпарларына зер салсақ, қазақтың далалық 
өркениеті сонау көшпелілер мәдениетіне негізделіп, 
дүниетанымына дәстүрі ислам құндылықтарын қолдану 
арқылы дамығанын көреміз. Ислам дінін қабылдау, 
руханиятқа жол ашып, мәдениет пен ғылымның, білімнің 
бірлесе дамуына жетеледі. Ата-бабаларымыз ислам дінін 
қабылдау арқылы, арабтық ассимиляцияға ұшыраған жоқ, 
керісінше, дәстүріміз бен мәдениетімізге ене отырып, ислам 
діні, төл тума руханилығымызбен біте қайнасып кетті. Өсіп 
өркендеу байқалып, орта ғасырдан мұсылман ренессан-
сы кеңінен тарады. Тарих тереңінен бастау алатын қазақы 
мәдениетіміз, дәстүрі мен философиясы осылайша қазіргі 

Қазақтың діни руханияты
діни руханилықпен тығыз байланысты. Ашып айтқанда, 
дін руханияттың, дәстүрлі қазақы қоғамның тірегіне ай-
налды. 

Діни таным жүйесін қалыптастыру қоғамға байла-
нысты. Дін адам баласын тек жақсылыққа жетелейді, 
қайырымдылыққа, мейірімділік пен кішіпейілділікке, 
құрмет пен адалдыққа, оқу мен білім алуға, әрдайым 
имани жолда болуға үйретеді. Діни сенім адамды 
біріктіретін, қоғамда тұрақтылық пен бейбітшілікті арт-
тыратын күш. Жеке адам мен қоғам арасындағы қарым-
қатынасты  имани түрде жүйелестіріп, ішкі тұрақтылықты 
сақтайды. Діни руханият осылайша, дара адам мен 
қоғамды, қоғам мен мемлекетті руханилық арқылы 
адами құндылықтар мен ортақ идеяларды сеніммен 
реттеп, ішкі тұрақтылық кепілі атануда. Негізгі фактор 
халықтың дінге ықыласының жоғарылығы, ұлттың ру-
хани құндылықтарының діни қағидаларымен бір үндес 
болуында.

Д.МЕЛІС,
Дінтану мамандығының 4 курс студенті Әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.
Нұрзат МҰҚАН, 

Жетекші: аға оқытушы, PhD,            
www.kaznu.kz.
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SHARAINA

Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается дом из четырех комнат по ул. Жумабаева № 17, 12 соток земли, 

имеются все пристройки. Вода, канализация имеется.   Удобно для содержания скота, 
есть вариант в рассрочку, половина стоимости дома, остальное через нотариат. Цена 
договорная. Обращаться тел. 8747 8671461.

В магазин «Асемгуль» требуется уборщица, мастер по изготовлению мягкой мебе-
ли. Обращаться г. Саркан, тел. 2-29-04, сот. 8701 3066663, 8702 9107124

Орталықтағы жақсы үй сатылады, ішінде ыстық, суық су, душ, дәретхана, 
Аристон бар. Жазғы ас үй (екінші үй) де бар. Гараж, монша салынған. Қос уча-
ске-14 сотық. Суаруы өте жақсы. Хабарласыңыздар Жамбыл көшесі № 18 (по-
лициядан 2 квартал жоғары), тел.2-13-54, ұялы. 8 700 2786020.

Бактыбаев Нурболат Есболатовичтің  атына ҚР ІІМ-нен 07.06.2021 жылы 
048550935 нөмірімен берілген жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп та-
нылсын.

Тастамбеков Марат Даулетбаевичтің атына тіркелген Сарқан қаласы, 
Бейбітшілік (Мира) көшесі № 10 үйдің мемлекеттік тіркеу актісі, тех.паспорты  және 
басқа да құжаттары жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Открылось наследство после смерти Абишева Марата Челекеновича, умершего 
8.01.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Алиевой Асем Избасаровне 
по адресу: город Саркан,  улица Чепрасова дом № 56 возле Казпочты.

Пограничник ауылының тумасы, құшағы оттай ыстық, 
етжақындарына деген мейірімі ерекше асылымыз За-
кариева Аналықты сәуір айының 12-сі 73 жасқа толуы-
мен шын жүректен құттықтаймыз! Күн жағымызға сая, жел 
жағымызға пана болған ардақтымызға ортамызда аман-
есен жүре беріңіз деген ақ тілекті мына бір жыр жолдары-
мен жалғаймыз.

Жетпіс үшке толыпсың анам бүгін, 
Түрлендірсін ақ тілек өмір гүлін. 
Құтты болсын дүниеге есік ашып, 
Алғаш рет сәби боп келген күнің. 
Анажан, өрлей берсін өр кемеңіз,
Ақ сүтіңді ақтауға тер төгеміз.
Мың жасап үрім-бұтақ ортасында,
Мәңгілік үстем болсын мерейіңіз!
Ізгі тілекпен: қыздары-күйеубалалары, ұл-келіні, немере, шөберелері.

Хабарландыру
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алуға  өтініш білдірген, Ұлы Отан 

соғысының мүгедектері мен қатысушылары және халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз 
топтары және мемлекеттік қызметкерлер мен әскери және бюджеттік қызметтегі 
азаматтар «Сарқан аудандық тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы, жолаушы-
лар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесіне келіп құжаттарын қайта  жаңартып өткізулерін сұраймыз,  Мекен жайымыз: 
Сарқан қаласы Тынышпаев көшесі  № 8, 1 этаж,  3 каб. Тел-2-18-73, қабылдау мерзімі 
2022 жылғы сәуір айының 30-не дейін. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГУ ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ предаставляет списки очередности граждан Республики Ка-

захстан, состоящих на учете нуждающихся в жилище из коммунального жилищного 
фонда по состоянию на 2022 год по Сарканскому району:

В связи с ежегодным проведением инвентаризации списков очередности граждан 
Республики Казахстан, состоящих на учете нуждающихся в жилище из коммунально-
го жилищного фонда, а также для уточнения предоставленных данных Вам следует 
обновить документы. обратиться по адресу: г.Саркан, улица Тынышпаев, дом № 8, 1 
этаж, 3 кабинет  тел.: 2-18-73, прием документы  до 30 апреля  2022 года. 

Амангелді ауылдық округі 
тұрғындарының назарына 

Құрметті Амангелді ауылдық округінің тұрғындары! Амангелді ауылдық округі 
бойынша 04 мамыр күні жергілікті қауымдастық жиыны өтеді.

Күн тәртібінде: 1. Пограничник ауылының атауын өзгерту; 
2. Көкөзек ауылында орналасқан Фестивальная көшесінің атауын өзгерту; 
Келіп қатысуларыңыз сұралады.

Амангелді ауылдық округ әкімдігі.

К сведению жителей 
Амангельдинского сельского округа! 

       Уважаемые жители Амангельдинского сельского округа! По Амангельдинско-
му сельскому округу 04 мая состоится собрание местного сообщества.

На повестке дня: 1. переименование села Пограничник; 
2. переименование улицы Фестивальной, расположенной в селе Кокозек;
Просим вас прити и принять участие.

Акимат Амангельдинского сельского округа.

«Үздік сандық ресурс»
Алматы облыстық білім берудегі 

ақпараттық технологиялар ғылыми-
практикалық орталығының жылдық жо-
спарына сәйкес ағымдағы жылдың 07-25 
наурыз аралығында «Үздік сандық ресурс» 
облыстық байқауы өтті.

Байқаудың мақсаты мен міндеттері: 
мектеп оқушыларының тұлғалық және 
шығармашылық өзін-өзі жүзеге асыруға 
бағытталған инновациялық белсенділігін 
ынталандыру; перспективті инновациялық 
білім беру бастамаларын анықтау және 
қолдау; жаңа цифрлық ресурстарды құру. 
Байқауға 65 жоба қатысты, оның ішінде 29 
жоба 2-ші іріктеу кезеңіне өтті, белгілі се-
бептермен 2 қатысушы бұл кезеңге қатыса 
алмады, 9 қатысушы жүлделі орындарға 

ие болса, 18 қатысушы дипломдармен марапатталды.    
Соның ішінде Сарқан ауданынан екі жұмыс 2-ші іріктеу кезеңіне өтті. Айта 

кетерлік жәйт, екеуі де М.Мәметова атындағы орта мектебінің оқушылары. География 
пәнінің мұғалімі Ахметқалиев Абылайхан Ерланұлы оқушыларға бағыт-бағдар беріп, 
жетекшілік атқарды. Нәтижесінде 5-сынып оқушысы Мәлік Іңкәр «Үздік анимациялық 
жұмыс» номинациясына ие болып, 10-сынып оқушысы Жармухамбет Лариса алғыс 
хатпен марапатталды. 

А.АХМЕТҚАЛИЕВ,
М.Мәметова атындағы орта мектебінің география пәнінің мұғалімі.

Продается дом вместе с мебелью по ул. Абая № 172. Цена договорная. Об-
ращаться дом.тел. 2-05-52.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН...

Стоимости посадочного материала в 
Сарканском лесном питомнике 

Жонгар Алатауского ГНПП на 2022 год

 (Лиственные породы:  дуб,. тополь,  липа) от 3-х м за каждые  0,5 м высоты в 
цену включается 1000 тенге

 М.ВИШНЯКОВ,
                                                          Руководитель  Сарканского

 Лесного питомника  РГУ «Жонгар - Алатауского» ГНПП.


