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  Өздеріңіздің сүйікті газет теріңіз 
«Қа зақ стан жолына» 2019 жылдың 

кез келген айынан бастап жазылым 
жүргізуге болады.

– Біз өз оқыр ман дарымызға үлкен 
фор мат тағы 8 беттік басылым  бере 
міз.

– Соның ішіне салып, жеке басы
лым ретін де шығатын «Арна ТВ» 
телеарналар бағдар ла масын тегін 
ұсынамыз. 

– Оқырмандардың хаттары мен құт
тық тау лары тегін жарияланады. 

– Газетімізде рухани азық боларлық 
дү ние лерді жариялауға басымдылық 
берілген.  

– Ел жаңа лықтарымен қатар 
көркем әдеби, танымдық және сыни 
материалдарды да оқи аласыздар.  

Газетке жазылу бағасы облыстағы 
басы лым дардың ең арзаны, оны 
көтермейміз де.

Газетті «Қаз почта» АҚ Оңтүстік 
Қазақстан об лыс тық фили алының 
пош та бө лімшелері мен «Ернұрпресс» 
ЖШСның жергілікті бө лімшелері 
арқылы жаздырып алуға бо лады. 

Шым кент қаласындағы меке мелер 
мен кәсіп орын ұжымдарының газетті 
тікелей редакциядан жаздырып алуы
на да болады.

Қоғамдық таратушыларға 
ынталандыру жасалынады.

¬адiрмендi 
о¶ырман!

Бiздiº индекс 65019

¬ашаµан 
К¾ржiман½лы 
бірде:
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...Хакім әділ болмаса,
Бұқара байтақ ел жетім.
Қаптап елі қонбаса,
Жайылған малы болмаса,
Көкорай шыққан балқашы
Жеусіз тұрып сорласа,
Ел қонбаған жер жетім.
Қартайса бәсі қайтады,
Қоспақтың жүгін тарта 
                                   алмас,
Асыл туған нар жетім.
Бақыты тайған 
                           би жетім,
Қатынсыз қалған үй жетім.
Сатып алған құл жетім.
Құлдықта жүрген ел жетім.
Азамат ерлер қайғы етер.
От басында жыласа
Жас төгіп сәби бір жетім.
Ақырында тәрік етуге 
                            жарамас,
Ерлердің еткен құрметін.

*    *    *
Өпірім болу не керек,
Бақ-базарың ауған соң.
Бәсеке ету не керек,
Бастан билік кеткен соң.
Бұлаң-сұлаң не керек,
Ақ бетіңнен нұр тайып,
Жер ортадан асқан соң.
Елең-селең не керек,
Жас елуден кеткен соң.
Жалтаң-жұлтаң не керек,
Жігіттік бастан 
                         өткен соң...
Бұл өмірдің мысалы
Кешегі көрген бүгін жоқ,
Ұшып кеткен көбелек,- деп 
                          толғапты.

Нұрсұлтан Назарбаев 
елшілерді Қазақстандағы 
дипломатиялық миссияла
рының ресми түрде 
басталуы мен құттықтап, 
олардың қызметі еліміздегі 
маңызды реформалардың 
жүзеге асырылу кезеңімен 
тұспатұс келіп отырғанын 
атап өтті.

– Біздің мақсатымыз 
– әлемдегі озық дамыған 
30 елдің қатарына қосылу. 
Қазақстанның келешегі 
заманауи технологияны жете 
меңгерген өскелең ұрпақтың 
қолында. Сондықтан, осы 
жылды «Жастар жылы» деп 
жарияладым,деді Қазақстан 
Президенті.

Елбасы жастар ды сапа
лы біліммен, жұмыс пен 

және баспанамен 
қамтамасыз ету 
үшін тиісті шаралар 
қабылданып 
жатқанын айта келіп, 
бизнес ахуалын 
жақсарту, шетелден 
инвестиция тарту 
және Қазақстан 
экспортының 
бағыттарын кеңейту 
үшін бірқатар 
бағдарламаның 
жүзеге асырылып 
жатқаны жөнінде айтты.

Елбасы халықаралық күн 
тәртібінде тұрған заманауи 
сынқатерлерге де тоқтала 
келіп:

– Жетекші ядролық 
державалар арасындағы 
текетірес әлем 

жұртшылығын алаңдатып 
отыр. Осы орайда, Орта 
және кіші қашықтықтағы 
зымырандарды жою туралы 
шарттың бұзылу қаупін 
ерекше атап өткім келеді.  
Бейбітшілікті қалайтын елдер 
жаңа жаһандық апаттың 
болуына жол бермей, оның 

алдын алуы қажет,деді.
Мемлекет басшысы 

Қазақстанның бітімгер
шілік қызметінің нәти
желе рін ерекше атап өтіп, 
әлемде ядролық қаруды 
таратпау үшін қабыл
данған шаралардың маңыз
дылығына назар аударды.  

Елбасы елшілерге 
арналған сөзінде мем лекет
аралық достық қаты настарды 
нығайту және ілгерілету 
қажеттігін айтты.

“Ақорда”

4
-б

е
т
т
е

Қаланың «Ескі қалашығындағы» 
құрылыс заттарын сататын екі 
кәсіпкер жылына 10 және 12 мың 
теңге ғана салық төлеп келіпті. 

Табысын жасырып, салық 
төлеуден жалтарушылардың 
көшін қаладағы тойхана иелері 
бастап отыр екен. Қаладағы 118 
тойхана заң талабы бойынша 
2018 жылы 206 миллион 
теңге мүлік салығын төлеуді 
небәрі 38 миллион теңге 
құюмен тоқтатыпты. Осы 
тойханалардың арасын да 
мүлікті бағалауға сыбай лас
тықтың жол берілуі кесірінен 
нысандардың бағалау 
айырмашылығы 4 есеге дейін 
төмен белгіленген. 

Құрылыс нысандарын 
бағалайтын «Эстетсервис»ЖШС
нің тірлігіне үңілген адам өмірден 
түңіліп кететініне шек келтіре 
алмайсыз. Қала тынысының өзекті 
мәселесі сөз болып жатқан жерге 
бой көрсеткен осы атышулы ЖШС 
директоры Нысанбаев «машайықтан 
қашайықтың» керіндей алқалы 
жиынға қатыспай жылыстап кетіпті.

Жиында департамент басшысы 
Н.Көшеров тойхана иелері болып 
келетін Шымкенттің байбақуатты, 
беделдісымақ азаматтарының өзі 
жылдап салық төлемейтінін ащы да 
болса, ашып айтып өтті.

Солардың қатарында 2017
2018 жылдарда салық төлеуден 
жалтарған «Royal Rose» тойханасы 

(кәсіпкер Сартаев) атап көрсетілді. 
Ал, байқуаттылар той өткізетін 
«Екі жұлдыз» бен «Ұлытау» 
тойханаларының өткен жылға 
төленуге тиісті 7,8 миллион теңге 
салықтың 380 мың теңгесі ғана 
төленіпті. Екі тойхананың егесі бір 
адам, сол «пысықай» екі тойханаға 
3ақ адамды жалдамалы жұмысшы 
ретінде ұстаймын деп есеп берген. 
Не деген «по шымкентский» 
тірлік тер, бала сенбейтін нәрсеге 
«бақандай» салық мекемелерін 
сендіре алады.

Ал, «Физули» кафесі 2017 жылы 
айналы мы 40 млн. 800 мың теңге, 
12 жұмысшы бар деп, бюджетке 2,3 
млн. теңге салық төлесе, 3 залы бар 
«Мұса» тойханасы айналымы 2 млн. 

теңге ғана,3ақ жұмысшы қызмет 
істейді деп, бір жылға небәрі 60 мың 
теңге ғана салық төлеген. Мұндай 
келеңсіз жағдайлардың фактісін тізе 
беруге бетің шыдамайды. Қалалық 
мемлекеттік кірістер департаментінің 
басшысы, нағыз мемлекетшіл азамат 
Н.Көшеров өзінің лауазымдық мінде
тіне үлкен жауапкершілікпен қарап, 
«шымкентшелеудің» сорақылық 
«картасын» ашып қана қоймай, 
бұл салада ең нәтижелі жұмыс 
жүргізуді қолға алғаны көрініп тұр. 
Осындай отаншыл азаматтың 
бастамашылдығын баянды етуді 
баршамыз қолдасақ қанеки?

Ә.МұрАтбеков

Қазақ медици-
насы ауыр қазаға 
ұшырады. 

Қазақ тың 
қара үзген шипа-
гері, медицина 
ғылымдарының 
докторы, профес-
сор Мәди Қожаұлы 
бегалиев жалған 
дүниеден өтті. 
Жаның жаннатта 
болсын, ел арысы.

редакция

Àçàíàìà

Елбасы елшілерді қабылдады
Мемлекет басшысына тәжікстан 

республикасының төтенше және өкілетті 
елшісі Хайрулло Ибодзода, Жапонияның 

төтенше және өкілетті елшісі тацухико 
касаи, Чех республикасының төтенше және 

өкілетті елшісі рудольф Гикл, Хорватия 
республикасының төтенше және өкілетті 
елшісі рефик Шабанович және вьетнам 
Социалистік республикасының төтенше 
және өкілетті елшісі Нгуен тхи Хонг оань 

сенім грамоталарын тапсырды.
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... ата-аналардыº 
жауапкершiлiгiн 

заºмен 
к¾шейткенiмiз ж¼н

... сот отырыстарына 
жетпей,¶ыс¶артылып 

отырµан

М.бАҚтИЯрұЛЫ, 
Сенат 
депутаты:

М.ЖұМАҒАЗИев, 
Сенат 
депутаты:

Шымкентте шынды¶тыº 
бетi ашылуда

Жуырда Шымкент қалалық мемлекеттік кірістер департаменті өткізген алқалы жиында шымкенттік 
кәсіпкерлердің көлеңкелі экономикада жұмыс істеп жатқан «картасы» ашылып қалды. Жиында шындықты 
шыжғырып айтқан департамент басшысы Нұралхан Көшеров бұрынсоңды Шымқалада айтыла бермейтін 

сорақылықтың сорпасын сорғалатқандай етіп, келеңсіз фактілердің есігін айқара ашып тастады. Ел 
заңнамалары талабы түгілі, «Құдайдың» құдіретін мойындаудан қалған біздің кейбір пысықайлардың 

табысын жасырып қалуынан қала бюджеті 7 миллиард теңгеден қағылып отырғаны өкінішті сөз етілді. 
Өйткені, есіткен жан жағасын ұстайды. Қараңыз, «Дархан» базарында әр шалбарын 10 мың теңгеге дейінгі 

бағамен сататын кәсіпкер бір жылдық салыққа 720 теңге төлеп келген.
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біз жастарға ұлттық дәстүр негізінде тәрбие беруге көңіл бөлуіміз аса қажет. н.назарбаев.

2018 жылдың 8 айында 11 фактi 
тіркелiптi. Соның iшiнде 5 мектеп дирек
торы, 1 балалар бақшасының меңгерушiсi 
пара мен ұсталған. Бұл облыс әкiмдiгiнде 
айтылған әңгiме. Сол тұста облыстық 
бiлiм басқармасына қарасты облыс тық 
әдiстемелiк кабинетiнiң басшысы сыбай лас 
жемқорлық фактісімен ұсталғаны белгілі 
болды. 

Айтып ауыз жиғанша, аталған 
әдiстемелiк орталық басшысының орын
баса ры да бiр күнде ойламаған жерден 
жайлы креслосын тастап кеттi. Неге? 
Бұл жұмбақ тың шешiмi бiздiңше тек қана 
басқар ма басшысы  құзырында болса 
керек.

Облыстық әдiстемелiк орталықтағы 
сыбайлас жемқорлықтың шырмауықша 
шұбатыл ғаны соншалық, 2016 жылдан берi 
қарай аталмыш мекемеде Жазира Ұласбек
қызы Сәрсенбиева баспасөз қызметiнiң 
бас шысы болып қызмет атқарғанымен, ол 
не осы мекемеде немесе облыстық бiлiм 
басқармасында тиянақты отырмайды. 
Сонда Жазира Ұласбекқызы мемлекеттiң 
қаржысын текке алып отырған болып 
шықпайды ма? Жоқ, әлде баспасөз қызметi 
басшысының айлық еңбекақысын мекеме 
басшысы өз қалтасынан төлеп отыр ма?

Бiздiң бiлуiмiзше, баспасөз қызметiнiң 
жетекшiсi саладағы барлық iсшараның 

бел ортасында жүруi тиiс. БАҚ өкiлдерiне 
тиiстi мәлiметтердi уақытылы берiп отыру 
да осы жетекшiнiң құзырында. Редакцияға 
келiп түскен хатта Жазира ханым облыс 
әкiмi мен И.Сағындықов қатысқан жиын
дарға ғана қатысатындығы айтылған. 
Басқа уақыттарда оны майшаммен iздеп 
таба алмайды екенсiз. Бәлкiм, мекеме 
бас шылары ерекше қамқорлық жасап: 
«Жазира таңертеңнен кешке дейiн мына 
каби нете отыр» деп нақты көрсетiп беретін 
орны бар ма?

Осыданақ бiлiм саласында әлдебiр 
жiпсiз байланған тамыртаныстықтың 
иісi шығатындай. Жемқорлықпен аяусыз 
күресе дi деген басшылардың өзi осындай 
ұзын арқан, кең тұсауға салынса, парақор
лық пен күресiп жүрмiз дегенiмiз бос әуре
шiлiк болып шықпайды ма? Ал, бұл заңсыз
дықты құқық қорғау органдары анықтап, 
нүкте қоя алса жарар едi. Әй, қайдам? 
«Жабулы қазан жабулы» күйiнде қалмаса 
неттi.

Ал, бұған оқырмандар не айтар екен?
әнуарбек бейсе,

қазақстан журналистер 
одағының мүшесі,

түркістан облыстық 
ата-аналар комитетінің 

төрағасы

жуырда түркістан облысының 
әкімі жансейіт түймебаев облыстық 
қоғамдық кеңес мүшелерімен және 
өңір ардагерлерімен бас қосып, соңғы 
кездері қоғамда орын алған келеңсіз 
оқиғаларды келешекте алдын алуға бір 
кісідей атсалысып, көмек қолын созуға 
шақырды. 
Облыс басшысы, облыста өткен 

жылы атқарылған оңды істерге тоқталып, 
Түркістанның әлеуметтікэкономикалық 
көрсеткіштеріне қатысты әрбір саладағы 
жетістіктерді жіктеп берді. Сондайақ ол соңғы 
уақытта БАҚ беттерінде, әлеуметтік желілерде 
шу тудырған жастар арасындағы әлімжеттік, 
бала тәрбиесіне қатысты алаңдаушылығын 
білдірді.

– Қаймағы бұзылмаған, ұлттық салт
дәстүрімен барша Қазақстанға үлгі болған 
облысымызда соңғы уақыттарда зорлық
зомбылық пен қылмыстың жасарып 
бара жатқаны біздің өңіріміз үшін үлкен 
сын болып отыр. Қазіргі таңда қоғам 
алдында тұрған басты міндеттердің бірі – 
балалар мен жасөспірімдер арасындағы 

құқықбұзушылықтың алдын алу, кәмелетке 
толмағандар арасындағы қылмыстың өсуіне 
жол бермеу. Міне, бүгін Сіздерді жинаған 
себебіміз де осы. Осындай жағдайларды 
жұмыла қолға алып, дер кезінде ауыздық салу 
– баршамыздың ортақ азаматтық борышымыз. 
Сіздер өз ауылдарыңызда осындай 

жағдайларды болдырмау мақсатында 
бірігіп, жастарға ақыл айтып, тоқтау салып 
отырсаңыздар, деді Ж.Түймебаев.

Жиында сөйлеген облыстық Қоғамдық 
кеңес төрағасы Ө.Мелдеханов балалар 
мен жасөспірімдер тәрбиесіне тікелей ата
аналары атсалысып, олардың бос уақытында 

немен айналысатынын жіті бақылау керектігін 
айта келіп, БАҚ өкілдері мен әлеуметтік 
желі белсенділерінің жаманшылықты 
шақырып, қоғамда орын алып жатқан аздаған 
келеңсіздіктерді жарыса жазбай, керісінше, 
өңіріміздің жеткен жетістіктерін молынан 
насихаттау арқылы жастарды патриоттық 
рухта тәрбиелеуге болатынын жеткізді. 

Ал, Түркістан облыстық ақсақалдар  
алқасының төрағасы Ж.Әзіретбергенұлы 
жағымсыз жайттардың алдын алу мақсатында 
атааналарға өз жауапкершіліктерін түсіндіріп 
жүргендерін айтумен бірге, атааналар 
жауапкершілігін заңдық тұрғыдан күшейту 
қажеттігін де еске салды. Ақсақалдар 
алқасының жетекшісі Түркістанды тәртіпті әрі 
таза қалаға айналдыруда бұл жұмыстарды 
одан әрі қолға алатынына уәде етсе, жазушы 
М.Байғұт өңіріміздің әрбір тұрғыны “Мен 
Түркістан үшін не беремін, қандай үлес 
қосамын?” деген ниетпен еңбек етіп, бірлік пен 
ынтымақты бірінші орынға қоюы тиіс деген 
ойын білдірді.

Облыс әкімі тек ақсақалдар жағы ғана 
емес, Түркістан облысындағы барлық 
қоғамдық ұйымдар, алқалар бірбір бастама 
көтеріп, елді ұйыстыруда біріге жұмыс істеуі 
қажеттігін айтты.

“қазақстан жолы” – ақпарат

Өткен 2018 жыл да шырай
лы Шымкент қаласына 
«мәртебе» берілген ерекше 
жыл болып тарих қойнауына 
енді. Еліміздің оңтүстік өңірі 
терең тарихтан өз теңдігін 
алып, Түркістан облысы болып 
танылды. 

Осы Шымкент қаласымен 
атаулас, өзінің 18 жылдық 
тарихы бар Шымкент 
университеті де Елбасы 
мақаласындағы ұлттық 
ұстанымдарға бейжай 
қарамай, рухани тұрғыда 
көтерілген мәселеге жете 
мән беріп,сапалы білім 
мен саналы тәрбие беруде 
басшылыққа алып отыр.
Университет басшылығы 
Елбасы мақаласын универ 
ситеттің профессороқыту
шылар құрамы және білім 
алушылармен кеңінен 
талқылады. 

Мақаладағы тарихи сананы 
жаңғырту мәселесі – өзекті 
мәселе. Сондықтан біздің 
оқу орнымызда да Мемлекет 
басшысының Ұлы даланың 
жауһарларын ұрпаққа 
танытумен бірге, 2019 жылды 
«Жастар жылы» деп таныған 
бастамасы бойынша ілкімді 
істер атқарылып келеді. 
Жалпы өрелі жас рухани 
жаңғыру үдерісіне сүбелі үлес 
қосуы үшін білімді, өнерлі, 
дарынды жастарды іріктеп, 
оларға қолдау көрсетумен 
қатар жауапкер шілікті жүктеу 

қажет. Сол 
дарынды 
ұрпақ 
арқылы 
еліміз 
танылады. Осы бағытта 
ҚР Президентінің, ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің 
жастарды қолдау саясатын 
негізге ала отырып, Шымкент 
университетінде «Талантты 
жастардың ортасын 
қалыптастыру» мақсатында 
іріктеу жұмыстары қолға 
алынды. Іріктеуден өткен 
талантты жастарға, әсіресе, 
1, 2курс студенттеріне 
университет тарапынан қолдау 
көрсетіледі.

Іріктеуден өткен талантты 
университет жастарын 
«Жастар жылы» аясында  
ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің «ТМ Продакшн» 
компаниясымен бірлесіп, 2019 
жылдың сәуір айында өткізгелі 
отырған Республикалық «IQ 
QAZAQSTAN»тележобасына, 
сәуірмаусым айлары 
аралығында өтетін жазғы 
Универсиадаға қатыстыру 
да жоспарда бар. Дарынды 
жастарымыз да өз 
кезегінде Елбасының «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты 
мақаласындағы ұлттық тарихи 
құндылықтарды таныпбілу 
бастамасына белсене үн 
қосқаны жөн.

Сондайақ облыстық, 
республикалық, халықаралық 

дәрежедегі пәндік 
олимпиа даларда, 
ғылым мен өнер 
байқауларында, 
спорттық жарыстарда 
т.б. жетістікке 
жеткендерге 
де университет 
әкімшілігі тарапынан 
оқу төлемақысына 
жеңілдіктер 
қарастырылады, 
үздік студенттерге 
шетелдік  ЖОО
ларда «Академиялық 
ұтқырлық» және 
«Қосдипломдық»  
бағдарламалары 
бойынша білімдерін 
жетілдіруге мүмкіндік 
ашылды. 

Университет 
әкімшілігі бүгінде әрбір 
білім алушы ның білім 
көкжиегінен көрінуіне 
мейлінше мүдделілік 
танытып отыр. 

ғ.битұрсын,
Шымкент 

университетінің 
әлеуметтік 

және тәрбие 
істері жөніндегі 

проректоры,
«білім беру 

саласының» үздігі

Жемқорлыққа қарсы iс-қимыл ұлттық бюросының Түркiстан облысы 
бойынша департаментi басшысы Н.Қамбатыровтың  назарына

ұрПақ тәрбиесі басты назарда

Облысты¶ ´дiстемелiк орталы¶ 
жем¶орлар “ордасына” айналµан ба?

түркiстан облысы әкiмi аппараты құқық бөлiмiнiң басшысы сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу және болдырмау жолдары талқыланған мәжiлiсте 

келеңсіз көріністерді ашып көрсетті.

елбасымыздың «ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласының 
мәні өте зор. мемлекет басшысы 

бұған дейін елдің рухын оятып, өткен 
тарихына көз жүгіртіп, «мәңгілік ел» 
идеясын ұсыну арқылы ең алдымен 
сананы жаңғырту керектігін баяндағаны 
баршаға мәлім. 
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Отырар ауданына қарасты біздің Шәуілдір 
орманшылығының жалпы жер көлемі 579 304 мың 
гектарды құрайды. Оның 578 724 мың гектары 
құмды алқапты құрайды, ал тоғайлы алқап 
580 мың гектар көлемді алып жатыр. Тоғайлы 
алқаптың орманды бөлігі  357 148 га. Жалпы 
Шәуілдір орманшылығында 1 орман басшысы, 
1 орман басшысы көмекшісі, 4 орман шебері, 15 
орманшы күтуші жұмыс атқарып келеді. Шәуілдір 
орманшылығы бір жағы Шардара ауданымен 
шектессе, ал бір жағы Қызылорда облысымен және 
Өзбекстан Республикасымен шектеседі. 

Орманшылықта өсімдіктер мен жануарлардың 
мол қоры  бар. Сексеуілге келер болсақ, сексеуіл 
ағашын сындыруға, шауып алуға қатаң тыйым 

салынған. Айта кететін 
бір мәселе, сексеуіл 
ағашын заңсыз кесуге, 
сындыруға 2023 жылдың 
31 желтоқсанына дейін  
мораторрий жарияланған. 

Бүгінде елімізде 
«Ормандарды күзету, 
қорғау, қорын молайту, 
жаңадан орман өсіру» 
бағдарламасы қолға 
алынған. Соның негізінде 
сексеуіл ормандарын 
ұлғайту жұмыстары 
жандану үстінде. Аталмыш 

жұмыстар негізінде жыл сайын сексеуіл 
тұқымы себіліп, оның таралу аумағын көбейту 
шаралары да қолға алынды. Сексеуілдің 
адамзатқа тигізер пайдасы мол екенін ескерсек, 
құмды алқаптардағы табиғи байлығымызды 
сиреп кетуден сақтап қалудың маңызы өте зор. 
Сондықтан да қоршаған ортаға жанашырлықпен 
қарайық, туған табиғатымызды аялайық дегім 
келеді.

ә.сейітжан,
Шәуілдір орманшылығының 

орман басшысы 

Расында да Елбасымыздың бұл 
бастамасы жастарды бір серпілтіп, 
бойына жігер сыйлағандай. Cебебі 
жастарға айрықша көңіл бөлу көптеген 
өзекті мәселелердің оң шешім табуына 
да ықпал етеді.

Елбасының үнемі жастарды қолдап, 
жастар саясатын дамытуды көздейтіні 
бекер емес. 

«Жастардың барлық санатын 
қолдауға арналған шараларды 
толық қамтитын әлеуметтік 
сатының ауқымды платформасын 
қалыптастыру керек»,деді Мемлекет 
басшысы. 

Жастар жылына арналған 
бағдарламаны қабылдау да қоғам 

қажеттілігінен туындап отыр. Біздің 
«Жібек жолы» кеден бекетінде де бұл 
бағытта атқарылып жатқан жұмыстар 
аз емес. Кеден бекетіне келген жас 
мамандарды бұл қызметтің қыр
сырымен жете танысуына, өз саласының 
нағыз маманы болып қалыптасуына 
қызметкерлеріміз барынша көмектесіп, 
өз тәжірибелерімен бөлісіп келеді. Яғни 
Жастар жылы жетістікке толы жемісті жыл 
болатыны даусыз. 

с.мамбетов,
түркістан облысы бойынша 

мкд «жібек жолы» 
кеден бекетінің 

бас маманы 

Орманды ал¶апты аялайы¶!

табиғатты қорғау – баршаға ортақ міндет. өйткені қоршаған 
ортаны сақтау бір мекеменің ғана жұмысы емес, ол – барлық 
елжанды азаматтардың борышы. 

елбасы қолдауымен 
жастар жылы да 
басталып кетті. 
еліміздің жастары – 
елдің басты байлығы, 
болашағымыздың 
байрағы да солардың 
қолында. демек, 
мемлекетіміздің нығая 
түсуіне мол үлес қосып 
келе жатқан жастар енді 
бұрынғыдан да белсенді 
болуы керек.  

біздің болашағымыз – бүгінгі жастар
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ұлттық рух – рухани жаңғыру негізі. 

Пайµамбар
(с.µ.с.) 
¼сиетi

Бұл дүниеде адамдарды қатты 
азаптайтындарды – алла қияметте 
аямай жазалайды.

      *    *    *  
Бес түрлі қасиетке ие адамдардың 

пейішке баратынына кепілдік беремін:
– Мұраларын бөліскен кезде бір-

біріне қиянат жасап, зұлымдыққа 
бармайтындар;

– Өзгелерді де өзіндей көріп, ынсап 
қылғандар; 

– Дұшпанға қарсы соғыста құрбан 
болғандар;

– Олжа бөліскенде қиянат 
жасамағандар;

– залымдардан қорлық көріп, 
қаналушылардың ақысын өндіріп 
бергендер.

      *    *    *  
Кәсіптің ең жақсысы – әркімнің өз 

қолымен істелген ісі және адал сауда.
      *    *    *   

Кездескенде кім бұрын сәлем 
берсе, аллаға сол адам бойұсынғыш.

      *    *    *   
ата тегіңді, туыс-туғандарыңды 

жақсы танып біл. Өйткені өзара 
қатынас жасауың үшін қажет болады. 
егер қарым-қатынасың үзілсе, жақын 
туғаныңның да ешқандай пайдасы 
тимейді. жырақ тұрғаныңмен бір-
біріңмен тату қарым-қатынаста 
болсаң, алыстықтың зияны жоқ.

      *    *    *    
адамдардың ішінде әйелге 

қарағанда әділірегі – оның ері. 
ерлерге қарағанда әділірегі – оның 
анасы.

      *    *    *  
Бес нәрсені:
– Өлімнен бұрынғы тіршілігіңді;
– аурудан бұрынғы саулығыңды;
– тұтқындалудан бұрынғы еркін 

өміріңді;
– Кәріліктен бұрынғы жастық 

шағыңды;
– Кедейліктен бұрынғы бай, 
бардам кезіңді олжа деп 

есепте.

±лт. Рух. ¬àлàìãåð.
Темiрхан Медетбек:

Заман қиын, қатал боп 
бара жатыр. Суық. Ашушаң. 
Адамдар бір-бірінен алыстап 
бара жатыр. Ал бұл жаман. 
Адамдар бір-бірінен алыстаса, 
бір-бірін аямайды. Таптап 
кетеді. Қорлайды. Оның соңы 
адам айтқысыз апат. Не істеу 
керек? Ең бастысы, адамдар 
бойындағы ізгіліктің рухын 
өлтіріп алмауымыз керек. Сол 
ғана бізді жақындап келе жатқан 
апаттан аман алып шыға алады. 

*    *    * 
Бүгінгі таңда экология 

мәселелері аз қозғалып жүрген 
жоқ. Жұрттың қалай екенін 
қайдам, мен үшін адамгершілік, 
ар-ождан экологиясы барлық 
экологиялардың түп-тамыры, 
түпқазығы сияқты. Өйткені 
адамгершілік, ар-ождан 
экологиясы тазармай, сол 
экология сауықпайды деп білем. 
Қазір қағажау көріп келгенде 
шөліңді басатын Мейірімнің 
арнасы суалып, тартылып 
бара жатқандай. Олардың 
орнын бойкүйездіктің батпағы 
мен немкеттіліктің ақ сортаң 
топырағы жайлап бара ма деп 
қорқам. 

*    *    * 
Жоғары жақ, яғни басшылар, 

бізге билік айтпасын деп 
жатырмыз. Қайтесің, біздің 
демократияны түсінуіміз 
осылай. Сөйте тұра, өзіміз 
жоғары жаққа билік айтамыз. 
Меніңше, басшылардың 
жұртқа билік айтқаны қандай 
ерсі болса, жұртшылықтың 
басшыларға билік айтқаны 
да сондай ерсі. Жалпы билік 
бар жерде салиқалы тірлік 
жоқ! Өйткені билік бар жерде 
жағымпаздық қана үстемдік 
етеді. Сондай-ақ, билік кім-кімнің 
болсын арын, жанын қорлайды. 
Сондықтан билік емес, түсінісу 
мен кеңесу керек. Пікір сайысы 
керек. Ой жарысы керек. Бірақ 
олардың үлкен мәдениетпен, 
үлкен сыйластықпен өткені 
дұрыс. Тек көрсоқыр өпірем мен 
зұлымдыққа ғана мәдениеттің 

қажеті жоқ. Олармен аяусыз 
күреспесең, өзің өлесің. 

*    *    * 
Қазір біз уақыт пен кеңістіктің 

ішінде беталды лағып бара 
жатқандаймыз, бағытымыз қай 
жақ, бағдарымыз қай тұс?!

*    *    * 
Менің кейінгі кезде ұққаным, 

күрес деген, ең алдымен, 
өзіңді өзің үздіксіз жетілдіру 
екен. Яғни, рухыңды биіктету, 
санаңды кеңейту, намысыңды 
жану, ақылыңды толыстыру, 
бір сөзбен айтқанда өзгеден 
біліміңді асыру, ой-өрісіңді 
оздыру. Сонда ғана басқа жұрт 
сені сыйлайды. Өйткені ондай 
кезде олар айтыссаң ығады, 
тартыссаң тайсалады! Ал 
шолақ ақыл, кем сана, тайыз 
білім, таңқы ой кімді сыйлатып, 
кімді үркіте алады? Ал сана, 
ақыл, білім, ой, намыс – рухани 
қару-жарақтарың, рухани 
қару-жарақтарың, рухани бес 
қаруың. Ол рухани бес қаруың 
жоқ болса, күресе алмайсың. 
Күрескенмен жеңіліп қаласың!

*    *    * 
Бүгінде не көп, қоғам көп, 

қозғалыс пен партия көп. 
Олардың бәрі халықтың қамын 
жеп жүрген сияқты. Біреуі де 
халыққа қарсы сөз сөйлеп 
жүрген жоқ. Бірақ бәрінің ішінде 
– оны жасырып-жаба тоқымай-
ақ қояйық – мен билесем деген, 
менің мерейім үстем болсын 
деген ниет жатыр. Ал халықты 
мен билесем деген ниеттен 
өткен қарау, одан өткен жаман 
ой, жаман ниет жоқ. Халыққа 
қызмет етсем деген ұмтылыс 
жоқ жерде бәрі өтірік, бәрі 
жалған!

*    *    * 
Сөзді сүйек етіп біразымыз 

кеміре аламыз. Шіркін, сөзді 
сүйек етіп шағып, майын сора 
алсақ қой! Міне, қуаттылық, 
мықтылық деп соны айт!

*    *    * 
Ең ұлы күш – Рух. Рухсыз 

адам, рухсыз халық – бейшара 
адам, бейшара халық. Рухсыз 

адам мен рухсыз халықты 
қаншама қаруландырып қойсаң 
да жеңіске жете алмайды. Түптің 
түбінде жеңіліске ұшырайды. 
Ұлттық рух адам жанына Тілмен, 
Дәстүрмен, Дінмен, Өнермен 
сіңеді. 

*    *    * 
Рухсыз ел – құлықсыз ел. 

Енді біз жаңа мемлекеттік 
құрылымға келе жатырмыз. Бұл 
құрылым да – қауіпті құрылым. 
Оның жаны – ақша. Қаруы 
– ақшаны тудыратын қуатты 
техника, автомат, компьютерлер. 
Олардың тегеуріні де алапат, 
ерен... ол тегеурінге төтеп 
беру үшін де қайратты рух 
керек. Төтеп бере алмасаң 
ұлт ретінде құрисың. Өйткені 
техникаңызда, автоматыңызда, 
компьютеріңізде бір түйір ұлттық 
элемент болмайды. Яғни, олар 
солқылдап тұрған буыны бос 
ұлттық қасиеттердің бәрін де 
жалмап, жойып жіберуге бейім. 

Олардың жаппай шабуылы-
нан осы бастан қорғанбасақ, 
ертең тағы да қапы қаламыз.

*    *    * 
Қазір бізде материалдық 

жоқ-жітік тұстарымызға қорғаныс 
жасақталуда, ал рухани жоқ-
жітіктерімізге қорғаныс мүлде 
ұмыт қалуда... Бұл жаман. 

*    *    * 
Ел басқаратын адам жұрттың 

бір-бірімен кереғар келіп 
жататын ақылын, мүмкіндігінше, 
молынан тыңдап, оны өзінше 
қорыту керек! Міне, сол адам, 
елді талай тығырықтан алып 
шығады.

*    *    * 
Адамгершілік пен иман-

дылық тың ең басты шарты не? 
Меніңше, адамгершілік пен 
имандылықтың ең басты шарты 
– адамның Құдайдан және өзінің 
арынан қорқуы. 

Бұрын да сөзден кенде емес 
елімізге, қымбатшылықпен 
бірге, әбден ширығып, ашынған 
сөздер лап қойды. Бейне бір 
бетімен кеткен бағамен бірге 

сөздер де бетімен кеткендей. 
Жұрт бір-бірін тыңдаудан қалды. 
Бір-бірін тыңдамаған жұрт бір-
бірін сыйламайды. 

Ал бір-бірін сыйламаған жұрт 
бір-бірін аямайды.  

*    *    * 
Ел қазір жаңару, түлеу 

үстінде. Бұл шақ та ауыр шақ. 
Ел кеудесіндегі жүректерге 
салмақ деген түсудей-ақ түсіп 
тұр. Ол жүректердің, бұл тұста 
да, ауыртпалықтардан жарылып 
кетердей боп, алқынып соғары 
хақ...

*    *    * 
Ұлттық ынтымағымызды, 

аңдаусыз айтылған, титтей 
бір құтырған сөз бүлдіріп 
кетуі мүмкін. Бір қарағанда, 
елеусіз ғана сол бір құтырған 
сөз де бір, көзге көрінбейтін 
радиоактивті тозаң да бір. Көзге 
көрінбейтін радиоактивті тозаң 
адам денесіне қонып, оны, 
не ақ қан ауруына, не қатерлі 
ісікке шалдықтырса, құтырған 
сөз халықтың жан-жүрегіне 
қонып, оны рухани дертке 
шалдықтырады. 

*    *    * 
Рух деген елге, жерге, Отанға 

деген ұлы сүйіспеншілік, ұлы 
махаббат. Ал ұлы сүйіспеншілік 
ғылыми диссертацияларды 
оқығаннан пайда болмайды. Ол 
адам бойына ананың ақ сүті, 
бесік, дәстүр арқылы сіңетін 
құбылыс. Мәселен, махаббат 
адам бойында оқығаннан пайда 
болмайды ғой. Ол табиғи қасиет. 
Рух та солай. 

Рухсыз адам, рухсыз халы¶ – 
бейшара адам, бейшара халы¶

Ғибратнама

Бір кісі Құранды жаттай алмаса да, оны қайта-
қайта оқи береді екен. Күндердің күнінде ол кісінің 
ұлы:

– Əке, не үшін Құранды жаттай алмасаңыз да 
қайта-қайта оқи бересіз?- деп сұрапты. Сонда әкесі:

– Ұлым, көмір таситын себетті алып, су алып 
кел,- деді. Ұлы таң қалып, "бұл мүмкін емес қой" 
деді. 

– Амалдап болса да су алып кел,- деді әкесі.
Бала арықтан су толтырып алды да, жүгіріп әкесінің 
алдына келді, бірақ себетте су қалмаған еді. 
Осылай 5-6 рет қайталанды. Бірде-бір рет су әкеле 
алмаған ұлы:

– Əке, айттым ғой, мұның сірә амалы жоқ. Себет 
суды ұстап тұра алмайды, су лезде ағып кетеді, 
-деді. Əкесі:

– Ия ұлым, мұның басқа амалы жоқ. Бірақ 
себеттен қандай да бір өзгеріс байқадың ба? - деп 
сұрады.

– Ия әке, себет көмір таси бергеннен қарайып 
кеткен болатын, су құя бергеннен тазара бастады, - 
деп жауап қайырды ұлы.

– Міне, көрдің бе, балам?! Дүниенің тіршілігі деп 
жүрегіміз қарайып кетеді, ал мына Құран - су сияқты 
қарайған жүректі ағартып, мөлдірлік, тазалық, 
тұнықтық қасиеттермен безендіреді, - деген екен...

таяуда елбасымыздың 
«Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» және «ұлы 
даланың жеті қыры» бағ-
дар   ламалары аясында 
М.Әуезов атындағы ОқМу 
кол леджі мен 
жОО-ғ а дейінгі дайындық 
ор та лы  ғының бірлесе 
ұйым   дастыруымен 
«түркістан –ұлы даланың 
рухани ордасы» атты 
дөңгелек үстел өтті. 
Осынау кештің өтуіне 
колледж кітапханашысы 
Б.Бердимуратова ұйытқы 
болып, пікірталас жұрт 
күткен жоғары деңгейде 
ұйымдастырылды. Бұл 
кештің  жастарымыздың өз 
Отанына деген патриоттық 
сезімін арттырып, 
елбасымыздың жүргізіп 
отырған сындарлы 
саясатын қолдап, насихат-
тауға айтарлықтай ықпал 
еткені де даусыз.  
Кешке белгілі жазушы, 

шежіреші М.Əбдәкімұлы, 
облыстық өзбек этно мәдени 
орталығының төра ғасы 
И.Хашимжанов, универ сите-
ті міздің аға тәлімгері, С.Бей-
сен бай, Абай кітапханасы  
«Өнер» бөлімінің меңгерушісі 
Г.Сапарова, орталық тыңдау-
шылары мен колледж студент-
тері, оқытушылар қатысты. 

Дөңгелек үстелді колледж 
директоры, тарих ғылым-
дар ы  ның докторы Сейдехан 
Əлібек ашып беріп, Түркістан 
облысының құрылуының маңыз-
дылығына тоқталып, бүгінде 
шын мәнінде еліміздің рухани 

орталығына айналып келе 
жатқан қаланың болашағы 
жарқын болатындығына сенім 
білдірді. Осыдан соң облыс 
орталығына айналған Түркістан 
қаласы туралы бейнебаян 
тамашаланып, колледж 
оқытушысы М.Ермекқызы өз 
баяндамасында Түркістанның 
кешегі тарихы мен бүгінгі 
табысына шолу жасады. Өз 
кезегінде кеш қонағы, Абай 
кітапханасы  «Өнер» бөлімінің 
меңгерушісі Г.Сапарова халық 
әндерін шырқап, жиналған 
көпшілікті бір серпілтіп тастады. 

Ал жазушы М.Əбдәкімұлы 
Түркістанның тарихына қатыс-
ты құнды мәліметтер берумен 
бірге Шымкент қаласының 
тари  хына да біршама тоқта-
лып өтті. Сондай-ақ ол 
дарынды да қарымды ұрпақ-
тың бағындырар биігі аз 
болмай  тындығын ескертіп, 
жаста р ды ұлт тарихын тануға, 
ұлт әдебиетін қастерлеуге 
шақы рды. Колледжіміздің 
ТМ-17-5К тобының студенті 
Л.Сейткаримова Түркіс тан 
турасында ақындарымыздың 
өлең  дерін оқыса, Момбай Диас 
«Бақтыбайдың әуені» күйін 
нақы шына келтіре тартты.

Сонымен қатар дөңгелек 
үстелде сөз алған облыстық 
өзбек этномәдени орталығының 
төрағасы И.Хашимжанов 
Түркіс танның бауырлас түркі 

халықтары үшін де ерекше 
маңызы барлығын атап өтіп, 
«Екінші Мекке» атанған мекен-
нің таяу болашақта сәулетті 
шаһарға айналатынына еш 
күмәні жоқтығын жеткізді.  

Оған қоса ол Өзбекстандағы 
Қазақстан жылының аясында 
этномәдени орталықтың 
универ ситет студенттерімен 
тығыз байланыста болып, 
алдағы ауқымды шараларда 
қос елдің берік татулығын, 
ырысты ынтымағын бұдан әрі 
де насихаттай бергісі келетінін 
ақтарыла айтты. Ал ЖОО-ға 
дейінгі дайындық орталығының 
тыңдаушысы Исламбек 
Мұхамед жан өз арнауын орын-
дап көрермендердің ыстық 
ықыла сына бөленсе, ҚР-16-1к 
тобының білім алушысы С.Роз-
ме тов Жастар жылына арналған 
өз пікірін ортаға салды. 

Сондай-ақ ТТн-18-9к тобы-
ның білім алушысы Сұлтан 

Айару дың орындауындағы 
«Қазақ елі» әні де кештің әрін 
келтіріп, іс-шараны ОҚМУ 
колледжі директоры С.Əлібек 
қорытындылады. Ол Түркі 
әлемінің төрі, ел руханиятының 
басты темірқазығы іспетті 
Түркістанға арналған шара-
лардың мұнымен тоқтап қалмай-
тындығын, өз жалғасын таба 
беретінін айта келе И.Хашим-
жановқа «ОҚМУ-ға -75 жыл!» 
мере келік медалін тақты. Өзге 
қонақтарға да сый-құрмет 
көрсетіп, құнды кітаптарды 
тарту етті. Шынында да өскелең 
ұрпақтың рухани толысуына 
сеп болатын мұндай тағылым-
ды шаралардың жиі ұйым-
дастырылғаны жөн-ақ. 

Б.БерДиМуратОва, 
М.Әуезов атындағы ОқМу 

колледжінің кітапханашысы, 
ғ.қасымхан, жОО-ға дейінгі 

дайындық орталығының 
аға оқытушысы. 

Т¾ркiстан – ½лы даланыº 
рухани ордасы



орнықты ой, орынды сөз №06 (732) 09.02.2019 жыл. 4

түйін-түйін сырыңды түбінде келіп шын ашар.

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Жырларымда 
заман 

шындыµы

Рафаэль 
НИЯЗБЕК
Ақыл-ойдың тартылғалы 
                                  Аралы,
Алаш жұрты жаралы.
Күні қалай тауға өрмелеп
                                  шығады,
Ұрпақ тумай саналы.

Елдің қайда елдігі,
Белі бірге кетті ме,
Үзілгенде белдігі.
Қайда, қайда жоғалған
Егеулі найза ерлердің
Көзсіз батыр ерлігі.

Таң нұрынан жаралып,
Өмір күнде өзгерсе де
                               жаңарып,
Бұ қазақтың өн
                     бойынан әлі де,
Тарихымның тұрған жоқ па
                              қаны ағып.

Дүниенің бітсін қалай егесі,
Тіршіліктің қисық 
                        болса шегесі.
Бастықтарды миғұла
«Атандай даусын ақыртып,
Лауазымын көкке шақыртып»,
Көзінен көздеп атар ем
Бұйырғанда
Махамбеттің жебесі.
Мәселе, бірақ, онда емес,
Басқада...
Мынау сайын даланы
Кезіп жүр ненің елесі.
Қайжа жүзіп барады,
Тәуелсіз елдің кемесі?!

*    *    * 
Зұлымдықтың тұр әлі 
                               түбірі өніп,
Шошынғалы қай заман 
                               түрін көріп.
Адам қолы жасаған 
                            қиянаттан
Қара жер де жылайды 
                                 күңіреніп.

Ұсақталған кезінде ірілердің,
Бағы қайтпай тұра ма 
                               сірі жердің.
Ауыртпалықтың бәрін 
                            көтерсе де,
Қысастығына төзбейді
                             тірілердің.
Төзбей кейде ызалы
                              сілкінеді,
Алда қандай зауал тұр,
Кім біледі?
Ақ найзағай күркіреп,
                      көшкен бұлттай
Аш-аламан не сезіп
                                 дүркіреді.
Алтын сатып,
Мыс сатып,
Мұнай сатып,
Бүркіт сатып,
Құс сатып,
Құмай сатып,
Күн көрген ел оңа ма,
Ұрпақтары
Қарыз болған жат
               жұртқа тумай жатып.

Тіршілікте қызынып,
                           алабұртып,
Кімдер өмір кешпеді
                           алау жұтып.
Қайғы-мұңды еске сап,
Қара обалар
Көрінеді алыстан қарауытып.

Сыбағадан құр қалған 
                         қамсыз жатып,
Жұрт оңа ма күн көрген 
                             арды сатып.
Жер сатылып егерде 
                               кете барса,
Ертең бізді ұрмай ма 
                            қарғыс атып.

*    *    * 
Мұрат па қарын тоқтығы,
Неге аласа елдің шоқтығы.
Еңсемді тұр-ау көтертпей
Қазақта рухтың жоқтығы.

Құрсанып мұз боп қататын,
Қайғы көп жанға бататын.
Қай кезде рухы жоғалған
Қанында тулап жататын.

Қоғамда мынау тіл кескен,
Атыңа жұрт көп мінгескен.
Кімдерде құса жоқ дейсің,
Рухы жоқ елде күн кешкен.

И.сМИрноВа, 
Мәжіліс депутаты:

а.МҰрадоВ, 
Мәжіліс депутаты:

М.бақтИЯрҰлы, 
сенат депутаты:

а.раУ, 
Мәжіліс депутаты:

М.сейсенбаеВ, 
кәсіпкер:

а.ЖҰМаділдаеВ, 
академик: Ж.шаштайҰлы, 

жазушы:

М.ЖҰМаҒазИеВ, 
сенат депутаты:

Ж.асаноВ, 
Жоғарғы сот төрағасы: 

н.бекбаУ, 
журналист:

Ең қиын 
саланың бірі 

– – оқу-ағарту 
саласы. 

Оқу шы лар арасындағы 
әлімжеттік, зор лық-
зомбылық оқиғалары осыны 
айғақтайды. Бұл – қоғамның 

шындығы. Оны мойын дауымыз 
керек. Осы орайда «кім кінәлі?» 
деген сауал туындайды. 

Көп нәрсе бос жүрістен 
туындайды. Балаларға арналған 
үйірме көп. Бірақ бәрі ақылы. Біз 
бала тәрбиесіне өте немқұрайды 
қарайтын болдық. Баламыздың бос 
уақытында немен айналысатынын 

білмейміз. Кіммен дос, сабағы, 
тәртібі қалай? Мектеппен тығыз 
байланыс жасамаймыз. Барлы-
ғын ұстаздарға ысырып тастай тын 
жағдайға жеттік. Сондықтан ата-
аналардың жауапкершілігін заңмен 
күшейткеніміз жөн.

Екіншіден, ата-ананың жауапкер-
шілігін күшейтетін заңдарды енгізу 
қажет. Жалпы, бала тәрбиесінің 80 
пайызы ата-анаға байланысты. 20 
пайызы мектеп пен араласатын 
ортасына қатысты. Ата-ана 
баласына дұрыс тәрбие берсе, ол 
дұрыс азамат болып өседі. 

jasqazaq.kz

 Жаңа 
жыл дан бас-
тап бірыңғай 
жиын тық 
төле  м енгізіл-
ді. Оны 
электр он ды 

түрде төлеп көрген біреу 
бар ма? Мен байқап көрдім. 
Салық комитетінің сайтында 
да, E-gov-та да бүгін оны 

төлеу мүмкін емес.  Қазпошта 

арқылы да салықтың жаңа түрін 
төлей алмадым.

Белгісі тұр, бірақ оны бассаң, 
бәрібір төлем жүргізілмейді? Біз не 
істеп отырмыз – қазірден бастап 
бастаманың сәтті жүзеге асуына 
жағдай жасай алмай отырмыз. Оның 
үстіне азаматтардың бұл салыққа 
деген көзқарасы әртүрлі. Алайда, 
жиынтық төлемді өте дұрыс шешім 
деп санаймын.

sputniknews.kz

Идеология 
– қоғамның 
жүре гіне 
сіңіп, ойын 
арбап, алға 
жетелемесе, 

келешекке деген сенімділік 
туғызбаса, менің ойымша, 
ондай идеология өзінің бар 

күш-қуатымен жұмыс жасамайды. 
Оның басты себебі, қоғамдағы 
сенбеушілік: шенеуніктерге, 
бизнесмендерге, тіпті өзара 
бір-біріне сенбейді. Қоғамдағы 

сенімсіздік – өте қауіпті нәрсе. 
Сенімсіздік болған жерде ешқандай 
идеология жүрмейді.

Әлеуметтік желіде болып жатқан 
дауларға қарасаңыздар, бәрі бір-
біріне жау. Бұл өте жаман белгі. 
Осының кесірінен көрші елдердің 
агрессивтік идеологиясы оп-оңай 
сіңіп кетеді. Біз бақытты елміз, 
бірақ қолдағы Тәуелсіздікке ие бола 
алмасақ, тарихи мүмкіндігімізді 
қолдана алмасақ, ұрпағымыздың, 
қазақ халқының қарғысына қаламыз. 

gu-gu.kz

Бұл жантүршігерлік оқиға-
лар бүкіл қоғамды елең 
еткізді. Балалардың бір-
бірін аяусыз соққыға жығуы, 

олардың қан-жоса болып жатқан 
қатарластарына жаны ашымай, 
төбелеске қаймықпай қарап тұруы 
– қауіпті жағдай. Тәрбиеге баса мән 
беретін уақыт келді. Бұдан кейін 
бей-жай отыруға болмайды. Шынын 
айту керек, баланы тәрбиелеу үрдісі 
әлі де тыңғылықты қолға алынып 
жатқан жоқ. Олардың көбісі қалай 
болса солай, өз беттерінше өсіп 
жатыр. Фильм мен ғаламтордағы 

түрлі ойынмен 
санасы 
уланып, вир-
туал дан алған 
«тәлімін» 
өмірде тәжі ри-
бе жасап жүр.

Егер қоғам да неме се отбасында 
ашу-ыза, жауыздық орын алса, бала 
психологиясына да ол ықпал етеді. 
Сондықтан, ең алдымен, қоғамда 
болып жатқан оқиғаға назар аудару 
керек. 

jasqazaq.kz

Қазіргі дамы   ған заман-
да қазаққа технократ кере к. 
Өйткені біз ертең сөз 
ұйқастығы, әде мілігімен 

алға шығып кете алмаймыз. Оны 
сіз мойындайсыз, мен мойын-
даймын. Балаңыз мойын дамайды. 
“Ой, атамыз болтун екен”,- дейді. 
Болды. Біз немен мақтана мыз?! 
Қазір сұрасаң: “Ойбай, Шыңғысхан 
қазақ екен, ойбай, Иса пайғамбар 
қазақ екен” дейді. Бұл нені 
білдіреді?! Бұл біздің ұлттың әлі 
дамып жетіспегендігін білдіреді. 
Бала деңгейінде екенін білдіреді. 
Бұл – провин циализм. Өйт кені, бүгін 
мақта натын ештеңесі жоқ, сондықтан 

өткенімен 
мақтанады. 
Сіз өткенмен 
мақтанбаңыз. 
Сіз бүгінмен 
мақтаныңыз. 
Иса пайғамбар 
– еврей, Ассирия тайпасының бір 
тілінде сөйлегенін жұрттың бәрі 
біледі. Болды! Қазақ тек ақындық 
өнермен озамын деуі – бос сөз. 
Ақындық қазақтан басқа ешкімге 
керек емес. Бұл “өлеңді таста” деген 
сөз емес. Ол “бүгінгі күннің кәсібін 
үйрен, жатпа, алға жылжы, позитив 
ізде” деген сөз.

Massaget.kz

Бюджет есебінен шетелдік 
ойыншыларға төленетін ақша-
ның көлемі шошытады.

Бір ғана «Астана» клубы-
ның жылдық бюджеті 12 миллиард 
теңгені құрайды екен. Мемлекет есебі-
нен қар жыландырылатын клубтар тек 
шетел дік легионерлерге бірнеше есе 
жоғары жалақы төлеп отырған. Ал 
жергілікті ойыншылар айлық алмай 
да доп қуалай береді. Кәсіби футбол 
клубтары бүгінде оларға 9 миллиард 
теңге қарыз. Шетелдік легионерлерден 
бас тартуды ұсынамын. Оңтүстік 

Кореяда 3 
ойыншыдан 
артық сырттан 
адам ал дыруға 
болмайды. Ал кейбір мемле кет терде 
мүлдем тыйым салынған. Кішігірім 
лигаларда жылт еткеннен басқа 
жетістігі жоқ клубтарға көз жұмып, 
қаржы бөлуді тоқтату қажет.

Кәсіби клубтарға бөлініп жатқан 
қаржыны жастар футболы мен 
ауылдарда спорттық нысандарға 
жұмсайтын кез келді деп есептеймін. 

ktk.kz 

Біз ұлттық құндылықтардан 
айырылып бара жатыр мыз. 
Қадірлі-қасиетті дүниеле-
ріміз ден қол үзіп қалдық. 

Мәселен, ата-ана, үлкен үй деген 
құрылым құрып барады. Осыдан 
айырылсақ, ұлт ретінде жойылуымыз 
мүмкін. Еуропа халықтары сияқты 
ұлттық құндылығымыздан айырылып 
қалмасақ игі еді. Бізде тағы бір жаман 
қасиет бар. Шалдарымыз қартайғысы 
келмейді, кемпірлеріміз жасарғысы 
келеді. Қарттыққа асығу дейтін көркем 
мінезден айырылдық-ау, осы. Мәңгі 
жас болып, өмірдің мәнін – қыз-
қырқын, қызыл-жасыл дүние деп 
түсінетін сияқтымыз. Бұл – ниеттің 

бұзылуы!
Қазір кісілік 

туралы үлкен 
сөз айтатын 
адамдарды 
ешкім күтпейді. 
Баяғыда XIX-XX 
ғасырларда жұрт 
аузы дуалы адамдардың тоқтамын 
күтетін. Сөзіне қонақ беретін. Қазір 
сол қасиеттен айырылып қалдық. 
Бұқаралық мәдениет төмендеп 
кетті. Бұқаралық мәдениеттің 
жеткен жетістігі осы болса, Абай 
айтатын надандану дәуіріне қайтып 
баратынымыз айдан анық. 

jasqazaq.kz

Елімізде 
жануарлар 
дүниесін 
қорғау сала-
сында қорда-
лан ған түйінді 

мәселелерді шешу жолында 
батыл қадамдар жасау 
керек. Екіншіден – мемлекет 

аумағында сирек кездесетін және 
жоғалып кету қаупі бар аң-құс түрлерін 
сақтау және олардың санын көбейту 
үшін қолданыстағы тиісті заңнамалық 
актілерге түбегейлі өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу.

Бүгінгі таңда «Охотзоопром» 
БП» РМҚМ, жануарлар дүниесін 
қорғай тын аумақтық органдар мен 
резер ваттардың материалдық-
техни калық жағдайы ешқандай сын 
көтермейді. Олардың жауапкершілігіне 
бекітілген техникалардың 60 
пайызға жуығының әбден тозығы 

жеткен. Қолдағы бар санаулы 
тікұшақ орман шаруашылығына 
ғана пайдаланылады, ал жануарлар 
дүниесін қорғау олардың қызметіне 
жатқызылмаған. Инспекторлар 
қазіргі заманауи байланыс, алыстан 
көру және басқа да спецификалық 
құралдармен жабдықталмаған. 

800-ден астам күдікті адам 
инспекторлардың қолына түскен 
болса, олардың 17-сі ғана сот 
шешімімен бас бостандығынан 
айырылып, 158-інің бас бостандығы 
шектелді. Браконьерлерге қатысты 
қозғалған қылмыстық істің жартысынан 
астамы дәйекті айғақтар жоқ деген 
желеумен сот отырыстарына жетпей, 
қысқартылып отырған. 

Мұндай жағдайды, әділетсіздікті 
көріп отырған инспекторлардың жаңа, 
жас буыны бұл қызметке келе ме? 

baq.kz

Жергілікті 
жерлердегі заң 
бұзушы лыққа 
Жоғар ғы соттың 
өзі мүмкіндік 
беріп отыр. 
Біздің судья лар 
облыс тарда 

шыққан үкім мен шешімді 
қайта қарап, оны өзгерту не 
күшін жоюға ғана міндеттімін 
деп ойлайды. Ал қате жіберген 

судьялардың мәселесін қарап жатқан 
ешкім жоқ. Олар неге адамдарды 

Жоғарғы сотқа шағымдануға 
мәжбүр етеді? Бұған да ешкім бас 
қатырмайды. 

Жоғарғы сот былтыр 450 үкімнің 
күшін жойды. Ал елімізде шешім 
шығарғанда өрескел қате жіберген, заң 
бұзған судьялардың статистикасы жоқ. 
Олар жазаланбайды да. Кассациялық 
сот аймақтардағы судьялардың шалыс 
басқанын жасырады. Біздің қайбір 
судьялар қара қылды қақ жарып, 
әділ шешім шығармақ түгілі, сауатты 
сөйлей алмайды да. 

ktk.kz 

5 миллион 
300 мың! Біз-
дің елде, 15 
жасқа дейінгі 
осыншама 
жасөспірім бар 

екен. Жалпы халықтың 30 
пайызын құрайтын осыншама 
алапат аудиторияның бүгіні 

мен болашағына қатысты нақты 
қандай істер істеліп жатыр? “Міне, 
мынадай-мынадай шаруа атқарылып 
жатыр” деп кім тізіп бере алады?! Әй, 
қайдам...

Кеше ғана “Жастар форумы” деп, 
233 млн. теңгенің басына су құйдық. 
Жастардың мәселесі жиналыс, 
форуммен қашан шешіліп еді? Біздің 
ғана шенеуніктер осындай өтірік 
форумдардан жалықпайды. 

Ал өңірлерде күн сайын былық 
шығып жатыр. Жасөпірімдер бірінің 
басына бірі секіруде. Оқушылар бір-
бірін зорлап жатыр. Кішкентай қыздар 
көтеріп қап, аборт жасап жатыр. 
Жауапты министрлік, қаптаған жастар 
ұйымдары не бітіріп отыр?!

«Ф»

... ата-аналардыº 
жауапкершiлiгiн заºмен 

к¾шейткенiмiз ж¼н

Т´рбиеге баса м´н 
беретiн уа¶ыт келдi

... жаµдай жасай алмай отырмыз

Адам жанын а¶ша арбады

¬оµамдаµы сенiмсiздiк – 
¼те ¶ауiптi н´рсе

Сiз б¾гiнмен ма¶таныºыз

Олар жазаланбайды да

... ¶аптаµан жастар ½йымдары 
не бiтiрiп отыр?!

... шетелдiк ойыншыларµа т¼ленетiн 
а¶шаныº к¼лемi шошытады  

... сот отырыстарына жетпей, 
¶ыс¶артылып отырµан
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* «егер әйел болмаса, 
әлемдегі бар ақшаның мәні 
болмас еді!».

аристотель сократ 
онассис.

* «Әйел. Осы бір ғана сөздің 
өзі бізді нағыз еркек етеді».

н.Векшин.

* «адамдар әйелдің 
сұлулығын бағалаған сәттен 
бастап хайуандықтан арыла 
бастады».

н.Чернышевский.
* «нағыз әйел жеңіле 

алатындығымен-ақ жеңеді».
с. сухоруков.

* «сүйікті әйел – күнделікті 
махаббат теоремасы және 
еркек бақытының жалғыз 
аксиомасы».

Константин мадей.
* «құдай әйелге сұлулықты, 

еркекке әйелді тарту еткен».
стас Янковский.

* «Әйелдің күші – оны 
түсіндіруге ешқандай 
психологияның көмектесе 
алмайтындығында».

оскар Уайльд.

Өзіңді саналы түрде «екіге 
бөлуге» парапсихология ілімі 
көмектесе алады. Әдетте мұндай 
жағдайды басынан өткеруге ерік 
білдірген адамды медитация 
жаттығуларымен байлап 
тастайды. Мұндай жаттығулар 
діни қауымдастықтарда, йога 
мектептерінде, сондай-ақ эзотерика 
орталықтарында жиі қолданылады. 
Бұл техниканы будда монахтары, 
жекелеген ислам сопылары мен 
Тибет ламалары жақсы меңгерген.

сонау бағзы замандарда 
адамдар «астрал кеңістігіне» 
мақсатты түрде шығатын болған. 
айталық, ежелгі мысырлық 
ақсүйек Базилид ауыр науқасының 
салдарынан рәсімдер өтіп жатқан 
александриядағы ғибадатханаға 
баруға шамасы болмағандықтан, 
өз орнына елес сыңарын  жіберіп 
отырған.

Бірақ, елес сыңарларды тудыру 
кез-келгеннің қолынан келмейді. 
Оны тек жасырын діни рәсімдер 
– мистерия құпиясын пайдалану 
мәртебесіне ие болғандар ғана 
жасай алады. соның бірі – XIII 
ғасырда өмір сүрген Падуилік 
қасиетті антоний бірде лимож 
соборындағы ғибадат кезінде 
өзінің дәл осы дұғаларын өзге 
қаланың ғибадатханасында да оқып 
жатқанын байқаған.

римдік «қасиетті әкейлер» 
Климент пен амброзийлердің де 
басынан дәл осындай жағдайлар 
өткен. XX ғасырда өмір сүрген 
монах Пий астралды денесімен 

өзінің көмегіне мұқтаж 
науқастарға барып 
тұрған. Әйгілі граф 
Калиостро ешкімнің 
ешқандай сезігін 
тудырмай, адамдардың 
арасында ойламаған 
жерден пайда болып, үн-
түнсіз жоғалып кете алатын 

елес сыңарының көмегін 
жиі пайдаланатын 

болған. ал кейінірек 
графтың бір мезгілде 
бірнеше жерде 
болғаны анықталып 
жататын.

сібірлік 
шамандар өздерінің 
энергетикалық 
сыңарын қолдан 
жасау өнерін 
шебер меңгерген. 

айталық, якут 
шаманы Кычаканды 

билік орындары қанша 
ізіне түсіп қуса да, еш 

қолға түсіре алмаған 

көрінеді. Өйткені, шаман бір мезетте 
жеті жерде бола алады екен. ал 
оның қайсысы Кычакан екенін дәл 
анықтап білу мүмкін болмаған.

Тибет аймағына саяхат жасаған 
зерттеуші-ғалым александра Дэвид-
нил осы құбылыспен бірнеше мәрте 
бетпе-бет келіпті. Мәселен, таныс 
ламасы оған өзінің елес сыңарын 
жібергенде, александра тіпті оның 
адам емес екенін білмепті де.

елес дегенде әдетте біздің 
көз алдымызға қолға ілінбейтін, 
тұман тәріздес бұлыңғыр бейне 
келеді. сондықтан, мұндай 
елестердің материалдануы жұмбақ 
құбылыстардың қатарына жатады. 
Парапсихологтардың ойынша, 

белгілі бір жағдайларда 
тірі тіршілік иесі шығарған 
элементар бөлшектерден 
материалдық құрылым түзіледі. 
ал егер адам сиқыршылық 
тәжірибесін меңгерген болса, 
әлгі материалданған елесті өзі 
қалаған пішінге келтіре алады.

александра Дэвид-
нил өзінің кітабында Тибет 
монахтары мен олардың 
сыртқы бейнесі адамдарға 
ұқсас өз көшірмелерін тудыру 
қабілеттері туралы жазады. 
Көбіне әлгі «көшірмелер» 
өздерін тудырған адамның 
тапсырмаларын орындайды. 
Кейде олар бақылаудан 
шығып кетуі де мүмкін. 
Ондай жағдайда елестер өз 
бетінше өмір сүре бастайды. 
Кейде көшірме елестер 
қаһарлы құбыжыққа айналып, 
адамзатқа қауіп төндіруі мүмкін. 
сиқыршылар мұндай жағдайда 
өз туындыларының көзін жоюға 
тырысады.

дайындаған 
К.дИдар.

Отбасы ба¶ыты
Ғалия мен серік университеттің 

екінші курсында оқып жүргенде-
ақ отау көтеріп, көп өтпей 
тұңғыш ұлдары айдарды өмірге 
әкелді. Оқуларын бітірген соң 
серік зауытқа инженер болып 
орналасты, ал Ғалия мектепте 
сабақ бере бастады. Біраз уақыттан 
соң туыстары көптеп-көмектеп, 
жас отбасына үй салып берді. 
Ғалияның даналығы мен серіктің 
қамқорлығының арқасында үйде 
ұрыс-керіске ешқашан орын 
болған емес, керісінше ерлі-
зайыптылардың бір-біріне деген 
сенімі мен құрметі күннен-күнге 
арта түскендей. Осы мол мейір-
махаббаттың уызына қанып өсіп 
жатқан ұлдары да мектепте үздік 
оқыды. ал демалыс күндері бәрі 
жиналып, ауылға барып, қарт 
ата-аналарын қуантып қайтады. 
Олардың өзара тату тіршілігін 
көрген сайын қариялар да сүйсініп, 
«тіл-көзім тасқа» десіп отырады.

«апат айтып келмейді» дейді. 
Бұл отбасының басына қайғы-
қасіреттің бұлты да ойламаған 
жерден үйірілді. Мұғалімдер күні 
болатын. сол күні Ғалия «Үздік 
мұғалім» атанып, үлкен марапатқа 
ие болған. Оқушылары мен 
әріптестерінің құттықтауына көңілі 
масайрап, кеудесі алқызыл гүлге 
толып келе жатқан Ғалияға біреу 
телефон шалып, күйеуінің көлік 
апатына түскенін хабарлады...

серік жансақтау бөлмесінде 
жатқанда есін жиды. аяқ жағы 
сыздап, жан шыдатпай барады. 
Үстінен дәрігерлер төне қарап 
тұр. Бет-аузын тұмшалаған 
біреуі «Кесу керек!» деді. Осы 
кезде көзі алақандай болып 
кеткен медбикенің түрі есінде 
қалыпты. Бірақ, онда серік бұл 
үкімнің өзіне қатысы бар деп 
ойламапты. Біраздан соң қайта 
есінен танып кетті. Тағы бір есін 
жиғанында тізесінің төменгі жағы 

жоқ екенін бір-ақ көрді. Кейінірек 
тек аяғынан ғана айырылмағанын 
білді. Жұлынының зақымдануы 
салдарынан қолы да істемей 
қалыпты. Осылай жап-жас жігіт 
күш-қайраты тепсініп тұрған 
шағында шарасыз мүгедекке 
айналды.

Осыдан кейінгі аурухана 
төсегіне таңылған азапқа толы 
алты айдың қалай өткені белгісіз. 
серік Ғалиядан өзінің өлуіне 
көмектесуін жалынып сұрады, оны 
жұбатуға тырысқан әйелін айқайлап 
қуып шығатын болды. Ғалия 
бәріне шыдады. Ол алған бетінен 
қайтпай, күйеуіне оны ешқашан 
тастап кетпейтінін, ал егер күйеуі 
өзін тастап кетсе, оның соңынан 
баратынын дәлелдеумен болды. 
ақыры ол жұбанды. Жұбанды 
да, қайта өмір сүруді үйренуге 
бел буды. Оның басқа амалы да 
болмады. Оның тіпті өзіне қол 
жұмсауға да шамасы жоқ еді.

Бұдан былай Ғалия, серік пен 
ұлдары айдар үшін басқа өмір 
басталды. Ғалия отбасын асырау 
үшін мұғалімдік жұмысын тастап, 
саудамен айналысты. Әр күні 
ол таңғы бестен тұрып, көтерме 
сауда базарына барады. Онда 
көкөністерді көтересіне сатып 
алып, үйіне жақын маңдағы базарға 
әкеліп, үстіне тиын-тебен қосып, 
қайта сатады. ауыр қаптарды 
көтеріп, көлікке тиеп, түсіру оңай 
емес. Бірақ, басқа амалы жоқ. 
ұлы әлі жас, әрі мектепке баруы 
керек. ал серікке ауылдан арнайы 
көмектесуге келген қарт енесі 
қарайды.

екі айдан кейін үйде жатып 
күндіз-түні теледидар көріп, кітап 
оқудан шаршаған серік жұмыс 
істегісі келетінін мәлімдеді. Оны 
ешкім райынан қайтара алмады. 
ақыры Ғалияның орнына базарда 
күйеуі сауда жасайтын болып 
шешілді.

ертеңіне таңертең айдар әкесін 
мүгедектер арбасына отырғызып, 
үйден екі аттам жердегі базарға 
алып барды. Көкөністерді сөреге 
шығарып, бағасын жазып қойды 
да, әкесін жалғыз қалдырып кетті. 
Осы кезде серік шындап қорқайын 
деді. егер қолынан бұл да келмесе, 
әйелі мен баласының бетіне қалай 
қарайды?

Бірақ, көп өтпей, саудасы жүріп 
берді. Тұтынушылар көкөністі 
таразыға өздері тартып алып, 
ақшаларын серіктің арбасының 
жанына ілінген арнайы қоржынға 
тастап, қайтарым ақшасын да 
өздері есептеп алып кетіп жатты. 
Көрші тұрған сатушылар да 
көмектесіп, кездейсоқ ұры-қарыдан 
да қорғап тұрды. уақыт өте келе 
серіктің тұрақты тұтынушылары 
пайда болды, тіпті оны арнайы 
іздеп келіп, сауда жасап кететіндер 
де көбейді...

Мен, әрине, мұның бәрінен 
хабарсыз едім. Өйткені, мүгедектер 
арбасына таңылғалы серіктің 
мінезі өзгеріп, қонақтарды 
жақтырмайтын болған соң, үйіне 
де жиі бара бермейтінбіз. сонда 
да құрбымның жағдайын бір 
біліп кетейін деп, бір жексенбіде 
бас сұқтым. қазір қатты әбіржіп, 
тағдырына налыған әйелді, 
қараусыз қалып, тәрбиеден кеткен 
ұлын, дәрі сасыған үйді көрермін 
деп ойлағам. Бірақ... есікті ашқан 
сол баяғы сымбатты келіншек мені 
бірден білегімнен ұстап, өзі жаңа 
ғана әзірлеген бәлішімен шай ішуге 
асүйге алып кетті.

– Менің «жігіттерім» қазір бір 
маңызды шаруаны шешіп жатыр. 
Оларға кедергі келтірмейік, - деп 
күлді Ғалия. Жүзінен сол баяғы 
риясыз күлкі мен бақыт ұшқынын 
көріп, қатты қуандым…

серікпен амандасып 
шығайын деп көрші бөлмеге бас 
сұқтым да, таң қалғаннан тұрып 
қалдым. Залдың ортасына түрлі 
жабдықтармен жарақталған арнайы 
кереует қойылыпты. Жанында не 
жоқ дейсің: телефон, кітап сөресі, 
теледидардың басқару пульті... бір 
сөзбен, адамның қалыпты өмір 
сүруіне керектінің бәрі табылады. 
серік тісімен қаламсапты тістеп 
алып, бірнәрсе жазып отыр. 
сөйтсем, ұлының күнделігіне қол 
қойып жатыр екен. ал ұлы қасында 
басын салбыратып тұр. Жаңа ғана 
әкесі мектептегі бір бұзықтығы 
үшін ұрсып алған сияқты. Кәдімгі 
отбасындағы қалыпты жағдай. 
қалыпты, егер отағасының мүлдем 
шарасыз мүгедек екендігін есепке 
алмасақ...

асүйден Ғалия шықты. 
қолында бәліш салған тәрелкесі 
бар. Ол күйеуінің жанына 
жайғасып, кішкентай баланы 
тамақтандырғандай аузына 
қасықтап салып отырып, үйдегі 
мысығының қызық қылықтарын 
айтып, бәрінің ішегін қатырумен 
болды...

Мен осылай нағыз бақытты 
отбасын көрдім. Бұл отбасының 
бақыты өзгелердікінен мүлде 
ерекше еді, себебі олар өз 
бақытсыздықтарын жеңіп шықты, 
тіпті мынадай адам төзгісіз 
жағдайда да махаббаттарын 
сақтай білді. Жоқ, керісінше, 
махаббаттары бақыттарын сақтап 
қалды. Әрине, негізгі ауыртпалық 
Ғалияның мойнына түсті. Бірақ, 
өзінің айтуынша, ол ешқашан өз 
парызы туралы ойланбапты. Ол 
бар болғаны өзінің серігін – өмірлік 
серігін жанындай жақсы көреді...

б.Кемел.

«Бақытты отбасылардың барлығы бір-біріне 
ұқсайды» деген екен бір ғұлама. Сол айтпақшы, менің 
құрбым Ғалия мен Серіктің бақыты да қарапайым 
махаббаттан құралған болатын. Олардың бақытын 
құтқарған да сол махаббат болды.

* ОқырМан хаТы

астралды 
егіздер

Өлген 
адамдардың 

елестерін, 
сонымен бірге 

егізінің сыңарларын 
кездестіру оқиғалары 
өмірде жиі кездеседі. 

оккультизм мәдениетінен 
хабары бар адамдар 

мұндай энергетикалық 
фантомдарды (елестерді) 

өз қалауыңмен де 
тудыруға болатынын 
жақсы біледі. бұған 

мысалдар да аз 
емес.

* Денсаулы
қ

¬ышаныº пайдасы

Косметикасыз 
с½лулы¶

Тойымды тiскебасар

* аЯқ шаршағанда 
2 ас қасық қышаны 2 литр ыстық сумен араластырыңыз. 

суға аяғыңызды жарты сағатқа салып, ұстаңыз. 
* тамақ аУырғанда 
1 шай қасық тұз, 1 шай қасық бал, жарты шай қасық 

қыша, 100 мл жылы су мен кішігірім лимон шырынын 
араластырып, күніне 4-6 рет тамағыңызды шайып тұрыңыз. 

* ГайморИт, тұмаУ Кезінде 
Матаны ыстық суға малып алыңыз. Онымен құрғақ 

қышаны орап, мұрныңыздың үстіне немесе екі қастың 
ортасына қойып, жатыңыз. 

* арқа аУрУы, артрИт, сіңірдің 
тартылУы Кезінде 
ыстық ваннаға 220 г құрғақ қышаны қосып, 

араластырыңыз. 20 минуттан астам уақыт жатуға 
болмайтынын ескеріңіз.

* Бет терісінің саулығы үшін түймедақ гүлінен шай 
әзірлеңіз. Ол үшін 1 ас қасық түймедақ гүлін (дәріханада 
сатылады) термосқа салып, 1 стақан қайнаған ыстық су құйып, 
қақпағын жабыңыз. 30 минуттан кейін алып, сүзіп, 1 шай қасық 
бал қосыңыз. Дайын шайды күнделікті таңертең ашқарынға 
1-2 ұрттап, емшараны 2 апта үзбей жалғастырыңыз. Түймедақ 
шайы жүзіңізге ерекше әр береді. 

* Кірпіктеріңізді ұзартып, қалыңдата түскіңіз келсе, үйде 
дайындалатын майға мән беріңіз. Таза құтыға майсана, 
бадам, күнжіт, ошаған майларын бірдей мөлшерде құйып, оған 
е дәруменін (сақтау мерзімін ұзарту үшін) қосыңыз. Дайын 
масканы күнделікті жатар алдында құрғақ, таза кірпікке жағу 
керек. Бірер аптадан кейін-ақ нәтижесін байқайсыз. 

* қол терісі жұмсақ болсын десеңіз, қолға жағатын крем 
мен сіркесудан бірдей мөлшерде алып араластырып, кешке 
жатар алдында қолыңызға жағыңыз. Бірер аптадан кейін 
нәтижесін көресіз.  

* қара дақтардан арылу үшін бетіңізді күнделікті 3 рет 
лимон кесіндісімен сүртіңіз. Бетіңіздегі лимон шырынын өзі 
кепкен соң жылы сумен жуыңыз. 

* Жібектей жұмсақ, әлі жылтыр шаш арманыңыз ба? 
ендеше, 1 банан мен 1 ас қасық зәйтүн майын блендермен 
езіп алыңыз. Оған 2 шай қасық бал мен 1 ас қасық айран 
қосыңыз. Барлығын жақсылап араластырып, дымқыл шашқа 
жағып, басыңызға полиэтилен қапшық киіңіз. 30 минуттан кейін 
шашыңызды жуыңыз. 

* Тері түлегенде 100 г алоэ шырыны мен 3 шай қасық 
қайнаған су, 3 ас қасық спиртті араластырып, осы лосьонмен 
бет терісін күнделікті сүртіп тұру керек. 10 минуттан кейін 
бетіңізді жуып, крем жағыңыз. 

Құрамы: 
500 г картоп 
езбесі, 3 
жұмыртқа, 
150 г шұжық, 
3 бөлік 
сарымсақ, 
2 ас қасық 
бидай ұны, 
100 г қатты 
ірімшік, тұз, 

дәмдеуіштер,  кепкен нанның ұнтағы, өсімдік майы. 
Дайындалуы: Картоптың қабығын аршып, турап, суға 

пісіріңіз де, суын төгіп тастап, жақсылап езіңіз. Оған сүт пен 
май қоспаңыз. Оған туралған шұжық, сарымсақ, 1 жұмыртқа, 
дәмдеуіштер мен дәміне қарай тұз, ұн қосып, жақсылап 
араластырыңыз. Ірімшікті ірілеу, төртбұрышты етіп тураңыз. 
Картоп езбесінен азырақ алып, қолмен күлше жасаңыз да, 
ортасына бір-екі дана ірімшікті салып, домалақтаңыз. Бөлек 
ыдысқа 2 жұмыртқаны араластырыңыз. Картоптан жасалған 
домалақты сол жұмыртқаға батырып, артынан бірден кепкен 
наның ұнтағына аунатыңыз. сосын табада қызған майға 
қызарғанша аударыстырып пісіріңіз. Тойымды тіскебасарымыз 
дайын.

асыңыз дәмді болсын!
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ұлдыз
орамал

Бұл аптада немен айналыссаңыз 
да, ісіңіз жеміссіз болмайды. Кез-
келген тәуекел жақсы табыс әкеледі. 
Дүйсенбі күні күтпеген оқиға орын 
алмақ. Апта ортасында жақсы адам-
мен танысасыз. Бейсенбі күні біраз 
ақша түсуі мүмкін. 

Апта басында ескі таныстармен 
кездесу күтіп тұр. Уәде берсеңіз, 
орын даңыз, әйтпесе жолыңыз бол-
майды. Жұма күні үйіңізге қажетті 
зат сатып аласыз. Сенбіде маңызды 
шешім қабылдауға тура келеді. Тоқ 
көзі нен абай болыңыз. 

Болашақ қаржылық табыстың 
ірге тасын қалауға қолайлы апта. 
Көп теген тілектеріңіз орындалуы 
да мүмкін. Жұма күні оттан келер 
қауіп бар. Сенбіде сыйлық аласыз. 
Жек сенбі күнге той белгілесеңіз, бас 
тартқа ныңыз дұрыс. 

Апта басында жұмыс орнын 
ауыс тыруға асықпаңыз. Дұрысы, 
маңызды шешімдерді кейінге қалды-
ры ңыз. Бейсенбі күні бәсекелестер 
аяқтан шалуға әрекет етеді. Жұма 
күні той күтіп тұр. Жексенбіде 
маңыз ды ақпарат аласыз.

Біреу сізді алдауға тырысады. 
Бірақ, сіз өтіріктің бетін дер кезін-
де ашып, бәле-жаладан оңай құты-
ласыз. Апта ортасында достармен 
кезде сесіз. Жұма күні ақшаға қатыс-
ты дау болуы мүмкін. Сенбіде көп-
тен күткен хабар келеді.

Апта басында ас қорыту мүшелері 
мазалауы мүмкін. Сейсенбіде қарыз 
алуға болады. Көзге салмақ түсір-
меңіз. Жұма күні балаларға қатысты 
бір қиындық туындайды. Дема лыста 
қиялыңыздағы адамды жолық-
тыруыңыз ғажап емес.

Тұрмыстық химияны сақтықпен 
қолда ныңыз. Апта ортасында өзіңіз 
үшін ақша жаратыңыз. Жұма күні 
басшылықтың көз алдында болы-
ңыз, қызметке қатысты бір жаңалық 
болып қалуы мүмкін. Демалыста 
жара қат алу қаупі бар.

Жұмыста және бизнесте күтпе-
ген жағымды жаңалықтар мен мол 
табыс күтіп тұр. Бейсенбіде көп-
теген қиындықтарыңыз бен қарыз-
дары ңыздан құтыласыз.Апта аяғын-
да жұмысты ысырып, таза ауада 
серуен деп, жаттығу жасаған жөн.

Апта басында көптеген адам-
дармен кездесіп, танысасыз және 
көңілді кештерге барасыз. Сейсенбі 
күні ешқандай дауға араласпаңыз. 
Сәр сенбі күні қомақты ақша аласыз. 
Жұма күні дәрігерге қаралып, ескі 
дерт ті емдетіңіз. 

Дүйсенбі күні біраз ақша шығын-
дауға тура келеді. Сейсенбіге бел-
гілен ген отаны кейінге шегеріңіз. 
Жаңа қызметтен хабар болып қалуы 
мүмкін. Жұма күнгі ұсыныстан бас 
тартыңыз. Демалыс күндері базар-
ла ңыз, ұтылмайсыз.

Апта басында сыртқа шықпаңыз, 
денсаулығыңыз сыр беруі мүмкін. 
Бейсенбі күні жолдан өткенде абай 
болыңыз. Сәрсенбі күні туыстармен 
не достармен басқосу күтіп тұр. 
Дема лыс күндері денсаулығыңызды 
дұрыс тап күтіңіз.

Қолыңыздан келетіннен артыққа 
уәде бермеңіз. Әйтпесе өзіңіз 
шығын данып қаласыз. Сейсенбі күні 
ауыр асты шектеңіз. Сенбі күні бас-
талған махаббат хикаясы тез аяқ-
тала ды. Демалыс күндері отба сы-
лық кикілжің болуы мүмкін.
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¦лемнiº к¼рнектi орындары 
туралы ¶ызы¶ты деректер

Роттердам қаласының экологтары Ньиве-маас 
өзеніндегі қоқыстарды тазартатын ерекше жоба 
әзірледі. RecycledIsland Foundation компаниясы 
өзендегі пластик қоқыстарды ұстап қалатын үш 
арнайы тор жасап, жиылған пластиктерден өзенде 
жүзіп жүретін арнайы бақ жасаған. 

Пластиктен жасалған бақ алты бұрышты 28 блоктан 
құралған. Мұндай дизайн кейін жаңа блоктарды қосып 
отыру үшін арнайы таңдап алынған. Бақтың негізгі аумағына түрлі 
өсімдіктер мен ағаштар отырғызылған. Қалған бөлігі келушілер үшін демалатын 
орын етіп жасалған. Бұл ерекше бақ бірден қала тұрғындары мен туристердің 
сүйікті мекеніне айналды. 

* италиядағы қисайған Пиза мұнарасына 2000 
жылдардың басында басталған қалпына келтіру 
жұмыстары он жылға созылған. Әлемге әйгілі тарихи 
ескерткішті сақтап қалу үшін жасалған жұмыстардың 
нәтижесінде ол біршама тіктелген. Алайда көп өтпей 
қатадан қисайып қалған. Сарапшылардың пікірінше, ол әлі 
200 жыл дәл осы қалпында құламай тұра алады. 

* Нью-Йорктегі Бостандық мүсіні әуелгіде Францияда 
жасалып, Америкаға сыйға тартылған. Француз мүсіншісі 
Фредерик Огюст Бартольдидің қолынан шыққан бұл 
туынды 350 бөлікке бөлініп жеткізілген. 

* Париждегі Эйфель мұнарасында 600 адам тұрақты 
жұмыс істейді. 

* Жапониядағы ицукусима аралында бала тууға да, 
өлуге де тыйым салынған. Бұл осы аралдағы шіркеудің 
қасиетіне нұқсан келтіреді деп есептелінеді. 

* Лондондағы Биг-Беннің уақытты дәл көрсетуі үшін 
сағаттың жоғарғы тілшесіне британдық пенни тиындары 
орнатылады. Егер тиындардың біреуін алса не қосса, бұл 
сағаттың жүрісін тәулігіне 0,4 секундқа өзгертеді.

* 1967 жылы Лондондағы алып көпірдің әрбір 8 
жылда 2,5 см-дей суға батып бара жатқаны анықталып, 
оны ауыстыруға шешім қабылданады. Ескі көпірді 
американдық кәсіпкер Роберт МакКалох 2,46 миллион 
долларға сатып алып, Аризона штатындағы Лейк-Хавасу-
Ситиге әкеліп орнатқан.

* Мысырдың Гиза жазығындағы алып сфинкс біздің 
дәуірімізге дейінгі XIV ғасырдан бері иығына дейін құм 
астында жатқан. Ол тек 1936 жылы ғана толық қазып 
алынған. 

* Мадридтегі «Күнәһар періште» мүсіні көктен қуылған 
Люциферге арналған. Мүсінді орнатушылар оның 
теңіз деңгейінен 666 метрде тұрғанын кейін білген. Ал 

еуропалықтар үшін бұл сан 
«сайтанның саны» саналады.

* 1960 жыл-
да ры Мысыр-
дағы Абу-
Симбел храмы 
бөлшектеліп, 
шамамен 
200 метр 
жерден қайта 
құрастырылған. 
Бұл Асуан 
бөгетінің 
құрылысы кезінде 
ескерткішті су басып қалуынан құтқару 
үшін жасалған. 

* Карнавел бұғазындағы НАСА-ның 
ғарыш кемелерін құрастыруға арналған 
ғимаратының үлкендігі соншалық, онда тіпті 
өз ауа-райы қалыптасқан. Ылғалды күндері 
ғимарат шатырының астында тіпті нағыз 
жауын бұлттары пайда болады.

* Ұлы Қытай қабырғасына біртіндеп күйреу 
қаупі төніп тұр. Себебі, жергілікті тұрғындар 
үнемі оның кірпіштерін ұрлап, құрылысқа 
пайдаланады немесе базарда туристерге сатады. 

* Барселонаның ең танымал көрнекті орны – 
Саграда Фамилия ұстынды храмы. Бұл шіркеудің 
бас сәулетшісі Гауди оның толық келбетін көре 
алмай кетті. Себебі, 1882 жылы басталған құрылыс 
әлі күнге жалғасуда, оған тек садақадан жиналған 
қаражат қана жұмсалуда. 

Жер бетіндегі ең ірі тіршілік иесі біз ойлағандай алып көк кит 
емес екен. Гиннестің рекордтар кітабына сүйенсек, бұл мәртебе 
Armillaria ostoyae деп аталатын саңырауқұлаққа тиесілі.

Оның салмағы 200 киттің 
салмағымен бірдей делінген 
рекордтар кітабында. Мұндай 

саңырауқұлақтар жүйесі 
880 гектардан астам 

аумақты алып 
жатыр және 

оның 

жасы 2,4 мың жыл деп 
есептелген. 

Қазіргі уақытта бұл 
табиғаттың кереметін 
Американың Мичиган 
штатында, Бельгия мен 
Германияда кездестіруге 
болады. Алайда ең үлкен 
саңырауқұлақ Американың 

Орегон штатындағы Көгілдір 
тауларда орналасқан. 

Еº ¾лкен 
саºырау-
¶½ла¶

±лтты¶ шай м½ражайыҚытайдың 
ұлттық шай мұражайы 
Ханчжоу провинц иясын да 

салынған. себебі, бұл аймақ көк 
шайдың отаны саналады.

Мұражай-
дың сыртқы 
көрінісі 
Қытайдың 
дәстүрлі қыш 
шәйнегін еске 
салады. Ал 
шәйнектің 
жанынан 
шай кесесінің 

пішінінде кішірек ғимарат тұрғызылған. 
Мұражай ғимаратының ең жоғарғы бөлігінің 
ұзындығы – 73 метр. Зерттеушілердің 
есебінше, егер бұл «шәйнек ғимараттың» 
іші бос болса, оны толтыру үшін 28 
миллион литр көк шай құю керек болар 
еді. 

* сіз білесіз бе?
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