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  Өздеріңіздің сүйікті газет
теріңіз «Қа зақ стан жолына» 
2020 жылдың екінші жарты 
жылдығына жазылым жүргізуге 
болады.

– 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, ол көтерілмейді.

Газетті «Қаз почта» АҚ 
Түркістан 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!
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Алдыңда тұрған ырысың,
Аз ғана күн тынысың,
Жалқы туған жігіттің,
Көрген күні құрысын.
Құрысын демей не дейін,
Үйге барсаң – түзің жоқ,
Түзге барсаң – үйің жоқ,
Бітпейді сірә бір ісің.
Жалқы тусаң атадан,
Жоқ құйрығың, қанатың.

*   *   *
Тау болмайды бұлақсыз,
Көл болмайды құрақсыз,
Малсыз адам тұяқсыз,
Ұлсыз адам шырақсыз.

*   *   *
Кіші де болса сыйлап жүр,
Артыңнан ерген ініңді.
Артында інің көп болса,
Ұзын да қылар тіліңді.
Артыңда інің болмаса,
Күндердің күні болғанда,
Алады қатын сырыңды.
Қатын деген қарақұрт,
Бір теңге көрмес құныңды!..

*   *   *
Мен сөйлеймін термеден,
Жақсының жолы ашылар
Ажал жетіп өлмеген.
Өтеді, жалған өтеді
Қуанамын мен неден,
Айдын көл батпақ атанар
Айдыны құрып суалса,
Бәйтерек сабау көрінер
Жапырақ түсіп қуарса,
Біраз ғана сөйлеймін
Жақсылар сөзім ұнаса.
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Жуырда Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
төрағалығымен «Ақорда» 
резиденциясында Реформалар 
жөніндегі жоғары кеңестің бірінші 
отырысы өтті.

Жиынға ҚР Президентінің кеңесшісі 
– Реформалар жөніндегі жоғары 
кеңес Төрағасының орынбасары Сэр 
Сума Чакрабарти, Премьер-Министр 
А.Мамин, Стратегиялық жоспарлау 
және реформалар жөніндегі агенттік-
тің төрағасы Қ.Келімбетов, сондай-
ақ, шетелдік беделді сарапшылар 
– Андрес Веласко, лорд Френсис Мод 
және лорд Филлип Хаммонд қатысты. 

Ел Президенті  Кеңестің  ұлттық 
экономиканың бәсекеге қабілеттілігін 
нығайтуға және тұрғындардың 
әл-ауқатын арттыруға байланысты 
аса күрделі мәселелер бойынша 
шешімдер қабылдайтынын атап өтіп: 

– Біз әрбір салада мемлекеттің 
мақсаттары мен даму кезеңдерін 
айқындайтын бағдарламалық 
құжаттардың икемді архитектурасын 
құруымыз керек. Жүйе бюджетті 
жоспарлаумен байланыстырылады 
және мемлекеттік органдар 
басшыларының жүктелген міндеттің 
орындалуына тікелей жауапты 
екенін бекітеді. Жоғары кеңестің 
шешімдерінің орындалуын, ұлттық 
жобалардың жүзеге асырылуын, 
реформаларды жобалық басқару 
қағидаттарының енгізілуін қамтамасыз 
ету маңызды. Қазіргі кезеңде бұл 
– Стратегиялық жоспарлау және 
реформалар жөніндегі агенттіктің 
негізгі міндеті, -деді.

Мемлекет басшысы сондай-
ақ Стратегиялық жоспарлау және 
реформалар жөніндегі агенттікке 
Цифрлық даму, инновациялар және 

аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен 
бірлесіп, аталған мәселені мұқият 
пысықтауға және ахуалды жақсарту 
үшін нақты ұсыныстар енгізуге 
тапсырма берді.

Кездесуде Қазақстан Президенті 
«халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасы жайында да айтып, 
Кеңес шеңберінде реформалаудың 
әрбір маңызды бағыты бойынша 
алты жұмыс тобын құруды ұсынды. 
Жұмыс топтарының құрамына Кеңес 
мүшелерінен бөлек, лауазымды 
тұлғалар, қоғамдық ұйымдардың 
өкілдері, халықаралық және отандық 
тәуелсіз сарапшылардың кіру 
мүмкіндігі бар.

Мемлекет басшысы әлеуметтік 
саланы қайта жаңғыртуға арнайы 

топ жұмылдырылатынын да айтты. 
Ол өзінің тікелей тапсырмасымен 
Қазақстан үшін мүлде жаңа құжат, 
атап айтқанда, Әлеуметтік кодекстің 
әзірленіп жатқанына тоқталды.

– Шын мәнінде, бұл құжат 
жекелеген адам мен мемлекет 
арасындағы қарым-қатынасты 
жүйелеуге, олардың өзара 
міндеттемелерін айқындауға, сондай-
ақ, қазақстандықтарға берілетін 
төменгі әлеуметтік кепілдіктерді 
нақтылауға арналған. Яғни, құжатта 
азаматтардың балабақшаға барғаннан 
зейнетке шыққанға дейінгі өмірі толық 
қамтылған, -деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Сөз соңында Қазақстан Президенті 
ұзақ ойлануға уақыт жоқ екенін, жұмыс 

топтарының алдында мемлекеттік 
маңызды міндеттер тұрғанын атап 
өтті.

– Келесі жылы ел Тәуелсіздігінің 
30 жылдығын атап өтеміз. Бұл айтулы 
датаны мерекелік іс-шаралармен 
емес, нақты істермен қарсы алуымыз 
керек. Тәуелсіздігіміздің 30 жылына 
қуатты, өнімді еңбекпен жеткен 
абзал. Бұл жерде, ең алдымен, 
азаматтарымыздың әл-ауқатын 
арттыруға бағытталған тиімді 
реформалар жөнінде сөз болып отыр, 
-деді Мемлекет басшысы.

Яғни Реформалар жөніндегі 
жоғары кеңестің қоғам дамуына тың 
серпін берер игі істердің бастамашысы 
бола алатыны анық-ақ.

«Ақорда»

ÐåôîÐìàëàÐ æ¯íiíäåãi æîªàÐû 
êåЈåñòiЈ îòûðûñû ¯òòi

Жуырда әлеуметтік 
желінің белсенді 
қолданушыларының 
арасында шағын сауалнама 
жүргіздім. Ұлтжандылық 
пен ұлтшылдық жайында. 
Нәтижесінде біздің жастар 
осы екі ұғымның аражігін 
ажыратып, астарына үңіле 
бермейтінін байқадым. 
Жалпы ұлтжандылық пен 
ұлтшылдық деген не? 
Тоқтала кетейік.

Ұлтжандылық – өз 
ұлтының ділін, тілін, дінін 
ұстану, салт-дәстүріне 
адал болу. Ұлтжандылық 
деген бұл – Ұлы сезім. 
Адамды ажарландырып, 
нұрландырып, жігерлендіріп 
жібереді. Көк туды көргенде 
қанаттанып, бойыңда ыстық 
қан тулайды, мақтаныш 
кернейді, жүректе ұлтқа 
деген махаббат ән салады. 
Қазақ халқының саны тым аз. 
Сондықтан біз ұлттың сапалы 
болуын ойлауымыз керек.

Ұлтшылдық – өз ұлтының 
қамын жеу, оны басқа ұлт 
мүддесінен жоғары қою. 
Сонымен қатар, ұлтшылдық 
әр түрлі. Ол у да, бал да 
құюға болатын сауыт сияқты. 
Кез келген ұлтшылдықты 
қисынды, қолдауға тұрады 
деуге болмайды. Оның 
бір көріністері шындыққа 
жуыспаса, екіншілері ұлттың 
орынды талаптарының 
белгісі. Мұндай ұлтшылдық 
– «Халқымыздың жаны мен 

тірегі. Ұлтымыз өмір сүрсе, ол 
да бірге өмір сүреді» .

Белгілі блогер әрі 
қоғам белсендісі, Жапония 
мемлекетінде жиі болатын 
Сырымбек Тау  жапондардың 
ұлтжандылығы мен 
ұлтшылдығы жайында: 
«Кореядан Жанпонияға 
келдім. Кейде Жапониядан 

Кореяға өтіп кетемін. Екі 
елдің бір ұқсастығы – 
ұлтшылдығында. Ол бір 
тілде сөйлеп, бір ұлттық 
мүддені күйттегенінен, 
дәстүріне берік болмаса да 
адалдығын үнемі білдіруінен 
байқалады. Бізде екі қазақ 
орыс тілінде сөйлесіп бара 
жатса, таң қалмайсың. Құлдық 

сананың сарқыншағы ма, 
саңғырығы ма, бізден шықпай 
жатқанының көрінісі. Ал кәріс 
пен жапон елінде мұндай 
көріністі ешқашан көре алмай 
өтетін шығармын. Тақтайдан 
да тегіс еденде ұйықтауын 
да, бауы бар шалбар киюін 
де, баласын арқасына салып 
алып жүретінін де ақтап 

алады бұлар. Жапонның 
да, кәрістің де әлемде озық 
болуының басты қозғалтқышы 
– ұлтшылдығынан от алған 
намысында» дегенді айтқан 
болатын. Демек, бізді 
қазіргідей бәзбіреулердің 
туымызды қорлап, 
тұнығымызды лайлап 
жатқандығы біздің әлі де 
болса ұлт ретінде осал 
екенімізді білдіреді.  

Ұлтты сүю – туа біткен 
қасиет, оған қарсы шығу – 
өз табиғатына қарсы шығу. 
Қазіргі қоғамымыздағы өз 
тілін білмейтін, қазақи діл мен 
салт-дәстүрлер бойларына 
сіңбеген мәңгүрттер 
саясаттың құрбандары болып, 
рухани мүгедек күйінде қалды. 
Арасында өзінің кемтарлығын 
түсінетіні де, түсінбетіні де 
бар. Түсінгеннен не пайда, 
өз  халқының қамын жеуге 
лайықтылары жоқ дерлік. 
Рухани азғындау, тілге 
байланысты, діни, саяси 
т.б. бөлініс жақсылыққа 
апармайтыны айдай анық. 
Тығырықтан шығатын жол 
бар ма деп ойланатын шақ 
келді. Ұлтыңды сүйсең, 
өзіңді қолына ал. Бос 
лозунг, өмірге мастықтан 
аулақ бол. Ұлтыңды 
тек жүрегіңмен сүйме, 
ісіңмен шың сүйетіндігіңді 
дәлелде. Жалған ойлардан, 
идеялардан санаңды тазарт. 
Сөзіміз түзелетін мезет келді, 
енді өзіміз де түзелерміз...

Ұ.ӨСКЕН.

±лòæàíдылы¶ ïеí 
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отанымыздың бақытты болашағы – тек бірлікте! н.назарбаев.

 елбасы нұрсұлтан 
назарбаевтың «абай 
аманаты» атты 
мақаласын зейін қойып 
оқыған әр оқырманның  
терең ой, ерекше пікір 
қалыптастырғаны анық.

Өз басым мақаланы бір 
деммен оқи отырып,  Тұңғыш 
Президентіміз  Нұрсұлтан 
Әбішұлының әр бастамасы 
Ұлы Абай даналығынан 
бастау алғанын жіті түсіндім. 
Әсіресе жер жүзінде 
теңдесі жоқ институт 
атанған Қазақстан халқы 
Ассамблеясы Елбасының 
тікелей бастамасымен 
дүниеге келгені баршаға 
мәлім. Бұл орайда мақалада 
кемеңгер тұлғаның «Біріңді, 

қазақ, бірің дос, 
көрмесең істің 
бәрі бос» деп, 
ХІХ ғасырда-ақ 
бірлік арқылы 
күллі адамзаттың 
көшіне ілесе 
білуге шақырған 
мазмұнды 
өлең жолдары 
Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 
құрылуына 
негіз болғаны 
баяндалады. 

Елбасы өз 
өмір жолында, 
оның ішінде 
ел басқаруда 
ақынның ғибраты 
туындылары 
басты темірқазық 

болғанын айтады. Сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының 
Президенті ретіндегі 
өкілеттігін өз еркімен тоқтату 
туралы шешімді қабылдамас 
бұрын болашақта ел 
тізгінін ұстайтын азаматқа 
Абайша қарап, Абайша баға 
бергенін айтып, қабылданған 
шешімге жан-жақты түсінік 
берген. Өзінің ой толғауында 
Елбасы: 

«Ұлы ақын, дана ойшыл 
Абай ХІХ және ХХ ғасырлар 
тоғысындағы Ағартушылық 
немесе Ояну дәуірінің 
көшбасшысына, елдің 
болашақ бағдарын айқындап 
берген рухани темірқазығына 
айналды. Үлкен білімпаз 
Құдайберген Жұбанов 
Еуропа руханиятымен 

салыстыра айтқандай, 
Абай – «өз ортасының 
Данте сияқты адамы», яғни 
халықтың дәстүрлі сөз 
өнерін, таным жүйесін, мінез 
бітімін түбірімен жаңаша 
түлеткен санаткер. Орыстар 
үшін – Александр Пушкин, 
ағылшындар үшін – Уильям 
Шекспир, немістер үшін – 
Иоганн Гете, америкалықтар 
үшін – Уолт Уитмен қандай 
болса, қазақстандықтар 
үшін Абай да – сондай 
рухани ұлы тұлға»,- деп 
жазады. Нұрсұлтан Әбішұлы 
ғұламаның 150 жылдық 
мерейтойын халықаралық 
деңгейде атап өтудің елдік, 
егемендік тұрғысынан 
қаншалық маңызды 
болғанын да назардан тыс 
қалдырмай, сол кездегі 
бірқатар естеліктерге 
тоқталып өткен. Оқып 
отырып, Абайдай дара 
тұлғаның мерейтойы той 
тойлау үшін емес, ой ойлау 
үшін қажет деген қағиданың 
дұрыстығына одан әрі көз 
жеткізе түсесің. Елбасымыз 
маңызы зор мақаласында 
атап өткендей, ұлы даланың 
перзенті нұсқаған жол 
бәріміздің бағдарымыз 
болуы керек. Елбасы ой 
толғауында оны барынша 
ұғынықты етіп жеткізе білді.

к.каратаева,
м.Әуезов атындағы оқУ 

колледжінің оқытушысы.

таяуда  өңір басшысы 
өмірзақ шөкеевтің 
төрағалығымен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жөніндегі комиссия 
отырысы өтті. 

Онлайн режимінде 
өткен  жиынға құқық 
қорғау органдары мен 
облыстық басқармалардың 
басшылары және қала, 
аудан әкімдері қатысып, 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл саласындағы 
заңнамалық жаңашылдықтар 
таныстырылды. 

Бүгінде «Түркістан – 
адалдық алаңы» жобалық 
кеңсесінің аясында облысқа 
қарасты әкімдіктер жаңа 
жұмыс үлгісіне көшіп, 
тұрғындардың мемлекеттік 

қызметтерді сапалы, жедел 
және кедергісіз алуына 
мүмкіндік беретін «сервистік 
әкімдіктер»де үздіксіз жұмыс 
жүргізуде.   

Кеңесте халыққа қолайлы 
қызмет көрсетуге айрықша 
басымдық берудің өзекті 
екендігін тілге тиек еткен 
облыс әкімі:

 «Өзіне сенімді адам 
ғана еш нәрсе жасырмайды. 
Дұрысты – дұрыс, бұрысты 
– бұрыс деу үшін ақиқат пен 
ашықтық қажет. Түркістан 
өңіріне қатысты жағымсыз, 
жалпы түсініктен арылуымыз 
керек. Керісінше, біз еліміз 
бойынша жемқорлықпен 
ұдайы күресіп, оны анықтап, 
алдын алудан алдыңғы 
қатардамыз. Жемқорлықпен 
пәрменді күрес нәтижелі. 

Бұл бағыттағы жұмыс 
күшейеді. Қылмыстың 
ашылуына ымырасыздық 
пен ашықтық әсер етеді»,-
деді.

Сонымен қатар жиында 
Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Түркістан облысы бойынша 
департаменті басшысының 
бірінші орынбасары 
М.Қарғабай 9 ай ішінде 
жүргізілген жұмыстарға 
егжей-тегжейлі тоқталып 
өтсе, облыстық ІІД бастығы 
Қ.  Дәлбеков ішкі істер 
саласындағы атқарылған 
жұмыстар жөнінде  
баяндады. 

«қазақстан жолы» –
ақпарат.

Жуырда қр сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы                
іс-қимыл агенттігінің 
шымкент қаласы 
бойынша департаменті 
қалалық тұрғын үй 
басқармасының 
ұжымымен онлайн  
кездесу өткізді.

Кездесуге департамент 
басшысы А.Жұмағали 
мен оның бірінші орынба-
сары Т.Серікбаев және 
қала әкімінің орынбасары 
Б.Мамыталиев қатысып, 
онлайн шара барысында 
Мемлекет басшы сы-
ның Қазақстан халқы на 
Жолдауындағы сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
бастамалар мен жем-
қор лық қа қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойын ша 
заңнамаға енгізіл ген 
өзгерістер мен толықты-
рулар кеңінен түсіндірілді.

Сондай-ақ, «Тұрғын-
үй Шымкент» ЖШС 
лауазымды тұлғаларына 
қатысты ҚР ҚПК 200-бабы 
тәртібінде ұсыну қаралды. 
Шара барысында ұсынуда 
көрсетілген қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың 
жасалуына ықпал 
еткен мән-жайлар 
талқыланып, осы тектес 
заңбұзушылықтардың 
алдағы уақытта орын 
алуын болдырмау үшін 
тұрақты түрде түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу 
керектігі де айтылды.  

Одан бөлек, 
басқарма қызметкерлері 
арасында парасаттылық 
қағидаттарын – адалдық, 
әділдік, әдептілік 
құндылықтарын енгізуге 
баса назар аударылды.

Сонымен қатар, 
Мемлекет басшысы 
қол қойған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл мәселелері 
бойынша заңнамаға сәйкес 
басшыларға бағынышты 
қызметкерлердің сыбайлас 
жемқорлық, құқық 
бұзушылық жасауының 
алдын алу міндеті 
енгізілгендігі, ал бұл 
міндеттің орындалмауы 
тиісінше басшының тәр-
тіптік жауапкершілігіне 
әкеліп соғатындығы  да сөз 
болды.

Айта кетейік,  Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің 1424 
Call-орталығы тәулік бойы 
жұмыс істейді. Осы нөмірге 
қоңырау шалу арқылы 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл мәселелері 
бойынша ақпаратты сеніп 
қалдыруға немесе кеңес 
алуға болады.

е.тӘЖиев.

¯Јiðде æеì¬îðëû¬ïеí 
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еëáàñû ìà¬àëàñûíûЈ 
ì¦íi òеðеЈ

шымкент қаласы иЧ 
167/3 түзеу мекемесіндегі 
сотталушылар күніне 
2000- 2500-ға жуық бөлке 
нан пісіріп, оны қаладағы 
қалған 4 түзеу мекемесіне 
таратып жатыр. біздің  
мекемедегі наубайхана 
16 жылдан бері жұмыс 
істейді. сонымен 
қатар наубайханада 
12 адам 2 ауысыммен 
жұмыс істеп,тәулігіне 
5 мекемеге 2100-2500 
бөлке нан жеткізіп беріп 
жатыр.  сотталғандардың 
барлығы жұмыс 
берушілермен 
келісімшартқа отырған. 
кейбірі тапқан пайдасын 
жақындарына жіберіп 
отырады. айлық жалақы 
мөлшері 42 500 теңге, 
оған қоса атқарылған 
жұмыстарына қарай тағы 
да үстеме ақы беріледі. 

ИЧ 167/3 мекемесіндегі 
ең жас жазасын өтеуші, 19 
жастағы Р. Қырықбай да 
қазіргі таңда наубайхана 
ісінің шебері болған. 7 
жылға бас бостандығынан 
айырылған ол балалықпен 
қателікке ұрынғанын, 
соған орай сот үкімінің 
тағайындаған жазасын өтеп 
келе жатқанын айта отырып:

«Бұл мекеме маған 
өмірде қажет болатын 
көптеген дүниені үйретті 
деп нық сеніммен айта 
аламын. Бүгінгі күнде адал 
еңбегімнің арқасында нан 
жабудың қыр-сырын біліп 
қалдым. Бір қап ұннан 
қанша нан алуға болатынын 

және оған қосылатын 
қоспалардың мөлшерін 
жақсы білемін. Еңбегім де 
өтеусіз қалып жатқан жоқ. 
Айына 40000-45000 теңге 
арасында жалақы аламын. 
Осы наубайхананың 
арқасында ата-анама, 
үй ішіме көмектесемін, 
мекеменің дүкенінен 
өзіме қажетті заттарды 
да алып тұрамын. Мен 
осы наубайханада істеп 
жүрген ісімнің табысты әрі 
жемісті екенін түсіндім. Осы 
жерден айыбымды өтеп 
шыққан соң, уақытымды 
босқа өткізбей, қоғамға, 
қоршаған ортаға өз үлесімді 
қосқым келеді» ,-дейді. 

Дана халқымыздада 
«Еңбектің наны тәтті» деген 
мақал бар. Расында да 
жаза басып, жазасын өтеп 
жүргендердің арасында 
да бостандыққа шыққасын 
өз кәсібін ашып, қоғамға 
қайта қосылуды армандап 
жүргендер аз емес. Біздің 
мекеменің де басты 
мақсаты – азаматтарды 
ар сақтап, адал еңбекпен 
абырой биігінен көрінуге 
үндеу.

 е.қУатов, 
 иЧ-167/3 мекемесінің 

медицина бөлімінің 
бастығы, әділет капитаны.

Àäàë åºáåê 
àáûðîéµà á¼ëåéäi



Қазіргі таңда өңіріміздегі  64 техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымында (31 мемлекеттік, 33  жеке меншік) 44878 студент білім алуда.

Халықты «Баршаға арналған тегін кәсіптік техникалық білім» жобасына 
қатысуға көптеп тарту мақсатында 16 аудан, қалада жалпы саны 712 адамнан 
тұратын 74 мобильдік топ құрылып, атқарылған жұмыстар нәтижесімен 
2020-2021 оқу жылында облыс бойынша бағдарлама шеңберінде 975 азамат 
қабылданып, қазіргі таңда 5300 азамат оқып жатыр.

Биылғы жылғы 9 айдың қорытындысына сай колледж бітірушілерінің 
жұмысқа орналасқандарының жалпы үлесі 75,6%-ды , оның ішінде дуальды 
оқыту жүйесі арқылы даярланған түлектердің жұмыспен қамтылуы 78,2% 
-ды құрап отыр.

Мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту кезінде мамандарға 
сұранысты айқындау мақсатында облыс әкімінің орынбасары бекіткен 
тізіммен 8 сала бойынша құрылған жұмыс тобының ұсынысына сәйкес және 
Конкурстық комиссияның шешімі бойынша облыс әкімдігінің жыл сайынғы 
қаулыларына сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі 
бар кадрларға мемлекеттік білім беру тапсырысы бөлінуде. 

2020-2021 оқу жылына аталған 
білім беру тапсырысы 7291 орынға 
бөлініп, аудан, қалалық әкімдіктердің, 
салалық басқармалардың және 
жұмыс берушілердің мамандарға 
сұраныстарына сәйкес дайындалып 
отыр.

Түрмедегі сотталған азаматтардың 
мамандық алуы үшін облыстағы 
түзеу мекемелерінің базасында 3 
колледждің бөлімшелері құрылып, 
қазіргі таңда мемлекеттік тапсырыс 
шеңберінде 450 сотталушы азаматқа 
жұмысшы мамандықтары оқытылуда.

Сонымен қатар, мүмкіндігі шектеулі 
балалардың білім алу құқықтарын 
қамтамасыз ету мақсатында алғаш 
рет Түркістан облысында ерекше 
білім беру қажеттілігі бар балалар 
үшін (саңырау балалар) жағдай 
жасалып, 2 колледжде 44 студент 
тігін өндірісі және есептеу техникасы 
мамандықтары бойынша инклюзивті 
білім беру іске асырылып отыр.  

Сонымен бірге, жыл сайын Кентау 
қаласында мүгедек азаматтарды 
оқытатын Кентау арнаулы кәсіптік 
колледжіне мемлекеттік білім беру 
тапсырысымен 80 азамат қызмет 
көрсету мамандықтары бойынша білім 
алуда.

Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының 
балалардың құқықтары туралы» 
Заңына сәйкес жыл сайын техникалық 
және кәсіптік білім беру ұйымдарында 
оқуға ниет білдірген жетім балаларға 
тегін кәсіптік білім алуға жолдама 
берілуде. Биылғы оқу жылында 
мектеп бітірген 116 жетім және ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалардың  жолдама арқылы 
колледждерде тегін оқуына мүмкіндік 
берілді.

Соңғы 2 жылда 54 колледж 
халықаралық аккредиттеуден 
өтіп, инситуционалды және 
мамандандырылған аккредиттеуден 
өткені туралы сертификаттарға қол 
жеткізді. 

Дуальды оқытудың жол картасын 
кеңейту аясында қолөнершілерді 
даярлайтын колледжде мамандарды 
дуальды оқыту жүйесімен даярлауды, 
сонымен бірге Елбасының 29.09.2018 
жылғы №762 Жарлығымен 
мақұлданған Түркістан қаласын түркі 
әлемінің мәдени-рухани орталығы 
ретінде дамыту жөніндегі бас 
жоспардың тұжырымдамасына сәйкес 
Түркістан қаласындағы құрылыс 
объектілерінде жұмыс жасау үшін 
облыстағы құрылыс мамандарын 
даярлайтын, сонымен қатар, жаңа 
индустриалдық аймақ ашылуына 
байланысты тігін өндірісі мамандарын 
даярлайтын оқу орындарын дуальды 
оқытуға көшіру бойынша жұмыстар 
жүргізіліп, биылғы оқу жылында 
дуальды оқытумен білім беретін 
колледждер саны 38-ге артып, 
қамтылған студенттер саны 5615-ді 
құрап отыр. Облыстық кәсіпкерлер 
палатасымен бірлесіп атқарылған 
жұмыстар нәтижесімен 418 
кәсіпорынмен келісім-шарттар түзіліп, 
шағын және орта бизнес субъектілері 
дуальды оқытуға тартылды.

Кадрлар даярлау ісінде 
тараптардың жауапкершілігін 
қамтамасыз етуге, практиканы 
күшейту, жұмыс берушілердің 
талаптарына сәйкес оқытудың 
мазмұнын жаңартуға қатысты 
өзгерістер енгізіліп, дуальды оқыту 
аясында практика 80%-ға дейін өсті.

2018-2020 оқу жылының 
жазғы демалысы кезінде құрылыс 
мамандарын даярлайтын 12 колледж 
студенті және 2 колледжден ерікті 
жастар облыс аумағындағы құрылыс 
объектілерінде  жалпы саны 
511 студентті құрайтын құрылыс 
отрядтары жұмыс жасады және 
Мақтаарал ауданында техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайдан 
зардап шеккен үйлердің ғимараттары 
құрылысын салуға 5 колледжден 100-
ден аса студент жұмылдырылып 5 
тұрғын үйді салып, тұрғындарға кілтін 
ұстатты.

Сонымен қатар, 2020 жылы 
маусым айында Арыс қаласындағы 
жарылыстың салдарынан зардап 
шеккен азаматтарға көмек көрсету 
мақсатында 850 колледж қызметкері 
ерікті түрде қаланы қалпына келтіру 
жұмыстарына жоғары белсенділікпен 
атсалысты.

Халықыралық WorldSkills 
қозғалысын дамыту мақсатында 

соңғы екі жылда облыстың жеткен 
жетістіктері де аз емес. 

2018 жылғы «WorldSkills 
Kazakhstan – 2018» ұлттық 
чемпионатына облыстан жіберілген 
9 студенттің 7-і жүлделі орындарға 
ие болып, жалпы командалық есепте 
7-орынды иеленсе, 2019 жылы 
чемпионатқа қатысушылар Мәскеу 
қаласындаға DNG Mori академиялық 
базасында,  №2 Челябинск 
педагогикалық колледжінде, 
Алматы қаласындағы Ротенберг 
компаниясы, DOSTI инновациялық 
орталығы, «Alageum Electric» АҚ-ның 
Алматы қаласындағы құрылымдық 
бөлімшесі «ЛевИнтеграция» ЖШС 
базасында, Шымкент қаласындағы 

«Elianto» фирмасы мен «Knauf» 
компаниясының Шымкент 
қаласындағы филиалында, «Шымкент 
лифт-стой» мекемесінде және 
т.б. кәіпорындар базаларында 
тағылымдамадан өтіп, дайындық 
жұмыстарын күшейту нәтижесімен 
Нұр-Сұлтан қаласында 2019 жылдың 
11-15 қараша күндері өткізілген 
«WorldSkills Kazakhstan-2019»             
V республикалық чемпионатына 
облыс атынан қатысқан 33 студенттің 
17-сі (4 алтын,  2 күміс, 2 қола, 9 
медальон) жеңімпаз атанып, жалпы 
командалық есепте Түркістан облысы 
үшінші орынды иеленді. 

2020 жылы 16-25 қыркүйек 
аралығында өткізілген «WorldSkills 
Russia» Халықаралық чемпионатына 
Түркістан өңіріндегі Кентау көпсалалы 
колледжінің түлегі, «WorldSkills 
Kazakhstan-2019» V республикалық 
чемпионатының алтын медаль иегері 
Тәліпхан Мақсат «Сырлау және әрлеу 
жұмыстары» құзыреттілігі бойынша 
қатысып, жүлделі ІІІ орынға ие болды.  

2020 жылғы «Үздік педагог» атағын 
иелену конкурсына облыстың атынан 
3 педагог іріктеліп, материалдары 
республикалық комиссияға ұсынылды.

Техникалық және кәсіптік білім 
беруді дамыту мақсатында тұрақты 
түрде жұмыстар жүргізіліп, еселі 
жетістіктерге жеттік. 

Басқарманың бұйрығымен 
экономиканың дамуына қажетті 
басымдықтарға байланысты 8 
сала бойынша (білім беру, қызмет 
көрсету және туризм, техникалық 
және технологиялық, көлік, тігін және 

тоқыма өндірісі, IT-технологиялар, 
құрылыс, ауыл шаруашылығы) 
облыста 17 колледжде 22 мамандық 
бойынша құзыреттілік орталықтар 
құрылып, облыстағы техникалық 
және кәсіптік білім беру саласын 
дамытудың кешенді жоспары 
жасалды. Қазіргі таңда аталған 
жоспар бойынша тиісті іс-шаралар 
өткізілуде.

Аталған жоспарға сәйкес бірқатар 
келелі жұмыстар ақтарылып, 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 
ДББҰ-ның педагогикалық шеберлік 
орталығымен 2019 жылы түзілген 
меморандум аясында педагогикалық 
мамандар жаңартылған білім беру 
мазмұнын игеру үшін педагогикалық 

колледждерде арнайы пәндерден 
сабақ беретін 233 оқытушы біліктілігін 
арттыру курсынан өтті. Биылғы 
2020 жылы «ТАLАР»   КЕАҚ-ның 
ұйымдастыруымен 80 арнайы пән 
оқытушылары, кәсіпкерлік негіздерінен 
16 оқытушы,  IT-технологиядан 
3010 оқытушы, жалпы орта білім 
пәндері бойынша жаңартылған білім 
беру мазмұнын оқуға 562 оқытушы 
біліктілікті арттыру курстарынан өтті.

Аталған орталықтардың жұмысын 
жандандыру мақсатында мамандық-
тар бойынша облыстық байқау мен 
семинарлар, сонымен бірге «Festo» 
(Германия) компаниясының өкілдерін 
тартумен мехатроника бойынша 
тренинг, «Vision интернет маркетинг» 
компаниясының мамандарын тарту-
мен IT-технология саласы бойынша 22 
азамат оқыту курсынан өткізілді.  

Сонымен қатар, кәсіптік 
білім саласын дамытуда 
Түркия Республикасының Түрік 
ынтымақтастық және үйлестіру 
агенттігімен, Өзбекстан Республикасы 
жоғары және арнайы орта білім 
беру министрлігімен, Германиялық 
“KNAUF” компаниясының 
Қазақстандағы филиалдарымен 
салалар бойынша педагог кадрлар 
мен білім алушылардың өндірістік 
тағылымдамасын ұйымдастыру 
бойынша келіссөздер жүргізілді. Келес 
ауданындағы №13 колледж Өзбекстан 
Республикасы, Ташкент қаласындағы 
3 колледжбен ынтымақтастық жүргізу 
туралы келісім-шарттар жасасты.

Колледждер арасында кәсіптік 
білім берудің озық тәжірибесін 

тарату және тәжірибе алмасу 
мақсатында TrueConf бағдарламалық 
порталы арқылы онлайн-сабақтар 
мен видеоконференциялар 
ұйымдастырылып, екі жыл ішінде 
(қашықтықтан оқыту басталғанға 
дейін) 236 онлайн-сабақ таратылды. 

Түркістан облысында техникалық 
және кәсіптік білім беруді дамытудың 
2019-2020 жылдарға арналған өңірлік 
бағдарламасы әзірленіп, аталған Жол 
картаның тиісті тармақтарын орындау, 
сарапшыларды сертификаттау 
және біліктілігін арттыру арқылы 
халықаралық WorldSkills 
стандарттарына қол жеткізу, сонымен 
қатар, қорытынды аттестаттау кезінде 
демонстрациялық емтихандарын 

өткізу көмегімен бітіруші түлектердің 
кәсіби дағдысын нығайту, қорытынды 
аттестаттау комиссиясының мүшелері 
болып тағайындалатын жұмыс 
берушілерге түлектердің заманауи  
талаптарға сәйкес келетінін дәлелдей 
отырып, жұмыспен орналасқан 
бітірушілердің үлесі арттырылды. 
Биылғы жылы жоспар бойынша 2 
колледжде (10,5%) демонстрациялық 
емтихандар өткізіліп, түлектерге Skills-
сертификаттары берілді.

Жобаны жүзеге асыруға 2019 
жылы Жастар жылының ашылу 
салтанаты кезінде Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
Н.Ә. Назарбаев бастамашылық етті. 
«Жастар – Ел тірегі» ұлттық жобасы 
шеңберінде облыста  12 колледжді 
«Жас маман» жобасына шеңберінде 
2020-2021 жылдары заманауи құрал-
жабдықтармен қамту мақсатында 
тиісті жұмыстар жүргізілуде. Атап 
айтқанда, 2020 жылы 1,6 млрд. 
теңгеге 5 колледжді, 2021 жылы 2,1 
млрд. теңгеге 7 колледжді заманауи 
құрал-жабдықтармен қамту іске 
асырылуда. Аталған Жоба аясында 
12 колледжді финдік SapranoGroup 
компаниясымен халықаралық салалық 
аккредиттеуден өткізу жоспарланған. 

Қазіргі таңда, Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс қимыл Агенттігінің  
бастамасымен басқармаға қарасты 
26 және 19 жеке меншік  колледжде 
«Sanaly Urpaq» жобасы жүзеге асуда.

Jastar.kz жобасы аясында 
«Жастар сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы» тақырыбында 14 акция 
ұйымдастырылып, оған 2000-нан 

астам студент қатысты. Әлеуметтік 
желілердегі білім беру ұйымдарының 
парақшалары арқылы бейнероликтер 
таратылып, түсіндірме жұмыстары 
жүргізілді. Семестрдің аяқталуына 
орай колледждерде «Парасыз сессия» 
акциялары мен «Жемқорлыққа жол 
жоқ!», «Сыбайлас жемқорлыққа деген 
әлеуметтік көзқарас», «Сыбайлас 
жемқорлық – қауіпті індет» т.б. 
тақырыптарда семинарлар мен 
дөңгелек үстелдер тұрақты түрде 
өткізілді.

Түркістан қаласы колледждерінің 
студенттері Transparency Kazakhstan 
жазғы мектебінде оқу курстарынан 
өтті. Облыстағы 64 колледжде жыл 
сайын Білім күні мерекесіне орай  
бірыңғай «Адалдық сағаты» өткізіліп, 
әлеуметтік желілерде «Ұстаздар 
сыйлық алмайды» видеоэстафетасы 
жарияланды. Сонымен қатар, 
колледждерде Парасаттылық 
мектептері ашылып, Integrity Shop 
дүкендері ашылып, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы иммунитетті 
қалыптастыру жұмыстары жүргізілуде. 

Сыбайлас жемқорлықты алдын алу 
мақсатында жыл сайын басқарманың 
бұйрығымен 8-10 азаматтан 
құралатын бақылаушылар штабы,  
218 қоғамдық өкілдерден құралған 
мобильді бақылаушылар тобы 
құрылып, колледждердегі қабылдау 
емтихандары кезінде сыбайлас 
жемқорлық фактілерінің орын алуын 
болдырмау, емтихандардың өтуіне 
ашықтық пен жариялылық қамтамасыз 
етілуде. 

Тағы бір назар аударарлық жетістік 
ретінде Jastar.kz жобасы шеңберінде 
ҚР Білім жән ғылым министрлігінің 
бастамасымен «ҚР колледждерінің 
100 үздік студенті» жобасына 
облыстағы 12 студент іріктеуден 
өтіп, 2 білім алушы 100 үздік студент 
тізіміне енгенін атап өтуге болады.

2020 жылы 16-25 қыркүйек ара-
лығында Жобаның облыстық кезеңі 
өткізіліп, жеңімпаздар республикалық 
кезеңге жолдама алды.

Педагог-психологтардың кәсіби 
біліктілігін арттыру мақсатында 
ҚР  «Право» қоғамдық қорының 
«Шанс» кәмелетке толмағандарды 
психологиялық-әлеуметтік, 
құқықтық қолдау орталығының 
ұйымдастыруымен желтоқсан айында 
2 оқыту семинары ұйымдастырылып, 
оған 51 қызметкер қатысты. 

Сонымен бірге, «ReFrame» 
тұлғалық дамыту орталығының 
мамандарын шақырту арқылу 66 
педагог-психолог біліктілігін арттырып, 
“Talap” КЕАҚ-ның ұйымдастыруымен 
2679 педагог IT курстары бойынша 
қашықтықтан оқыту технологиясын 
меңгеру шеңберінде арнайы 
даярлықтан өтті.

Атқарылған жұмыстар аз емес, 
алға қойылып отырған мақсаттар одан 
да көп... Алдағы уақытта облыстағы 
техникалық және кәсіптік білім беру 
саласын дамыту үшін әрбір колледж 
педагогының үлесі зор екенін ескере 
отырып, жалпы педагогтар  қауымын 
Қазақстандағы кәсіптік білім беру 
саласының 80 жылдық мерейтойымен 
құтықттаймыз  және жұмыстарына 
толағай табыстар тілейміз!

Р.АсАновА,  
Түркістан облысының  Адами 

әлеуетті дамыту 
басқармасы басшысының 

орынбасары.
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Жуырда қаламыз-
дағы «Отырар» 
кітап ханасында  
халықаралық «Алаш» 
сыйлығының 
иегері Ханбибі 
Есенқарақызының     
25 томдық кітабының 
тұсаукесері өтті. 
«Алаш аманатын 
арқалаған «Ақ жол» 
деп аталатын еңбекті 
жарыққа шығару үшін 
қаламгер 12 жылдай 
уақытын сарп етіпті. 
Онлайн форматта 
өткен бас қо  суда 
М.Қойгелді, Т.Жұртбай, 
А.Шәріп, К.Әмірбек 
т.б. ұлт зиялылары 
«Ақ жол» турасында 
өз ой-пікірлерімен 
бөліссе,  жергілікті 
зиялы қауым өкілдері 
де ақынды толағай 
табысымен құттықтап, 
шығармашылық 
табыстар тіледі.

Белгілі ақын Ханбибі 
Есенқарақызының 
бұл кітабы 1920-1926 
жылдары басылып 
шыққан «Ақ жол» газеті-
нің материалдарын 
жинақ тау арқылы жарық 
көріп отыр. 

Шындығында 
жиырмасыншы ғасырдың 
бас кезінде басылып 
шыққан «Ақ жол» газеті  
Алаш зиялыларының 
үні, халықтың «көзі мен 
құлағына» айналып, 

өз заманында ең 
беделді басылым 
болды. Оның бірінші 
редакторы – Сұлтанбек 
Қожанов болса, газетте 
А.Байтұрсынов, 
Н.Төреқұлов, М.Дулатов, 

Х.Досмұхамедов, 
І.Жансүгіров сияқты 
қаламгерлер де 
атсалысып, басылым-
ның беделін асырды. 
Сондай-ақ  Қ.Құлетов, 
С.Османов, 

Ж.Арыстанов т.б. да 
шығарушы редактор 
бола жүріп, «Ақ жолдың» 
жұрт іздеп жүріп оқитын 
басылымға айналуына 
сүбелі үлес қосты.

«Ақ жол» газетінің 
барлық санын табу 
үшін қазіргі Қызылорда, 
Орынбор секілді 
қалаларға сұрау 
салдым. Мәскеу мен 
Алматының кітапханасы 
мен музейінің бәрін сүзіп 
шықтым. 100 жыл өтті, 
әріптері өшіп кеткен, 
микроскоппен қарай 
аласың тек. Әліпби 
түсінетін адамды алып 
барып, осылай жинадық. 
“Ақ жолдың” 60 пайызын 
Мәскеуден алдырттық»,- 
деп 25 томдықты 
дайындаудың оңай 
болмағандығын тарқата 
айтқан Х.Есенқарақызы 
газеттің «төте 
жазудағы» нұсқасын 
түгел аударып шыққан 
Ғ.Қасымхан, Ғ.Елубай, 
Ү.Жанбайұлына  және   
кітаптың жарық көруіне  
мұрындық болған 
белгілі ғалым Сұлтанхан 
Аққұлұлына шынайы 
ризашылығын білдірді. 

А.ҮсіпОв.
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ҚАлыпТАн бЕзсЕң дЕ, ХАлыҚТАн бЕзбЕ.

Бір қария мешітке 
намаз оқу үшін келе 
жатады. Әбден қартайған, 
әлі жоқ. Жолда екі рет 
құлап қалады. Сонда да 
қайтпай, қайткенде де 
намазға үлгеріп, Алланың 
разылығын алу үшін жүріп 
келеді. Бір кезде, қайдан 
сап ете қалғаны белгісіз 
бір бала кеп, қолтығынан 
демеп:

– Мен сізге 
көмектесейін. Жүріңіз, 
-деп жетектей жөнеледі.

Қарияның жүрісі өніп, 
жағдайы түзеліп, жаны 
кіріп қалады. 

– Рахмет, балам! 
Өркенің өссін! Алла 
сауаптан жазсын саған. 
Кімнің баласысың, 
шырағым?! -деп 
мейірлене әңгімеге 
тартады.

– Мен шайтанмын, 
-дейді бала.

Қария шошып кетеді. 
Сосын таң қалып:

– Онда, неге маған 
көмектесіп келесің, -дейді.

– Сенің Аллаға жан 
жүрегіңмен беріліп, 
осынша ауыр хәлде 
болсаң да мешітке 
барсам деген ниетің 
үшін Алла саған жәннат 
сыйламақ. Сен жолда екі 
рет оңбай құладың. Енді 
сүрінсең – өліп кетуің 
мүмкін. Өлсең – жәннатқа 
кетесің. Сондықтан мен 
сенің бұл күйіңде өлуіңе 
қарсымын. Жер басып, 
жүре тұрғаның жақсы. 
Әйтеуір бір қате қадам 
жасап, күнәлармен 
былғансаң – тозаққа 
лайық болып қаласың. 
Сол үшін мен бұрынғыдан 
да қатты жұмыс жасауым 
керек. Абайла! Құлап 
қалма! -депті.

Пайµамбар
(с.µ.с.) 
¼сиетi

Алланың мейірімі ортаймайды, тек 
мінезі жаман, қатігез адамдарға ғана 
ортаяды 

Алла Тағала әр ісін жеңіл атқаратын 
жандарды ұнатады.

сендердің араларыңда кімнің мінезі 
жақсы болса және кіммен тілдесу жеңіл 
болса, сол – жақсы адам.

Егер екі мұсылман кездескенде қол 
алысып амандасса, Алла Тағала олар 
екі айрылғанға дейін-ақ күнәларын 
кешеді.

Менің алдымда мынадай 
мұсылмандарға қызыға қарауға 
болады: бағымында адамы аздарға, 
тиісті намазын оқитындарға, Аллаға 
деген қызметін тамаша атқаратындарға, 
көзден таса жерлерде де Алланы 
ұмытпайтындарға, адамдарға 
тәкаппарлық көрсетпейтіндерге, өзіне 
қажетті күнкөрісі бар және соны қанағат 
ететіндерге, төзімділерге, артында 
жоқтаушысы да, мұрасы да аз, жеңіл 
өліммен көз жұматындарға.

Мұсылман баласы – өзге 
мұсылмандарға қолымен де, тілімен 
да залалын тигізбейтін адам.

Кім менің хадисімді естіп, қауымыма 
естігендерінен айнытпай жеткізсе, 
соған Алла шапағатын төксін, өйткені 
өзге адамдар айтқан көптеген хадистер 
мен айтқаннан жақсырақ.

білімнің дұшпаны – ұмыту, ал 
білімді орынсыз пайдалану – жетесіз 
жандарға білім үйрету.

Алла Тағаладан пайдалы білім 
сұраңдар, пайдасыз білімнен аулақ 
қылуын тілеңдер.

Адамдарды рахымшылыққа 
баулаушы жан үшін күллі мақұлық, 
тіпті теңіздегі балық та кешірім 
сұрайды.

Алла алдындағы іс – аз-аздан 
болса да ұдайы, жиі жүзеге асырылған 
іс.

Қатыны мен балаларына пайдалы 
еркек Алланың сүйікті жанда-

рынан саналады.   

±лт. Рух. àìàíàт.

Токио базарының бір 
бұрышында алым-
жұлым жас жігіт 

қышқырып тұрып, қайыр 
сұрап тұр. Сөйтсек, әлгі 
қайыршымыз Жапонияның 
жоғары бизнес мектебінде 
оқитын, жә деген байдың 
баласы екен. Аста-төк 
өмірдің ортасында бұлаңдап 
өскен бұл бозымды 
ұстаздары: «Қайыршы кім, 
тиын-тебен қолға қалай 
келеді, соны ұқсын, оны 
түсінсе, қор болмайды әрі 
қайыршылықты өзі бастан 
кешкесін келешекте жапон 
тіленшісін аштан өлтірмейді» 
деген мақсатта базарға әдейі 
жіберіпті. Оның үстіне бұл 
бала король де, қайыршы да 
жүретін базарды – халықты 
зерттейді. Қысқасы, өмір 
сүруге икемі бар екенін 
дәлелдейді. Көрдіңіз бе, бір 
қайыр сұраудың астарында 
қаншама аспектінің тігісі 
жатқанын. 

Ал бізде ше? Әке-
шешелері кеше ғана 
номенклатураның мықтылары 
болған біздің шешектер өлдік 
десек те көк базардан қайыр 
сұрай ма? Күні кеше балалар 
бақшасына, мектепке кеңестік 
машинамен барған, бүгінде 
өздері иномарка мінген 
бұлар қазақ қайыршысының 
қолына теңге тастар ма екен? 
Қазақтың қайыршысына 
айналған әдебиет пен өнердің 
алға созған қолына теңге 
тастамақ түгілі, жалаңбұт 
ұлтының бойындағы бары 
мен жоғы – тіліне, тіні, діңі, 
діліне ашық та, жасырын да 
күресіп жатқан жоқ па?

*   *   *

Қазақстанда қазір 
көбіне талант, 
адал еңбек емес, 

алдап-арбау, сауда-саттық, 
коррупцияның сөзі өтімді. 
Оған күйреп, күйзелмеу 
керек, өйткені кез келген 
елдің өтпелі дәуірінің сиқы 
осы. Бұрынғы кадр таңдау 
жүйесі жаңа заманда талант 
таңдауға айнала алмады. 

Бармақ басты, көз қысты 
тұрғанда, оған орын жоқ. 
Аға, орта буынды бұған беріп 
алдық, енді жас ұрпақты 
құтқарып қалуымыз керек. 

*   *   *

Мемлекеттік тіл 
ұлтаралық қарым-
қатынас тіліне бұл 

күннің өзінде сәлем бере 
алмайды. Республикадағы 
халықтың шамамен 4-тен 1-і 
ғана, Парламент, мемлекет 
аппараты, экономикалық 
құрылымдары өзге 
тілді сөйлейтін мұндай 
«мемлекеттік тілді» бұрын-
соңды тарих білмейді. Есесіне 
ұлтаралық қарым-қатынас 
тілінде республикадағы 
барлық халықтың 99%-ы 
сөйлеп, жүріп-тұрады. Ал 
мемлекеттік тілде сөйлейтін 
басқа ұлттар 3-4%-ке жете ме, 
жетпей ме, оны бір Құдайдың 
өзі білсін. Қысқасы, қазақ 
тілі отбасы, ошақ қасында 
құрт қайнатып, күл сыпырып, 
күйелеш-күйелеш күң күйі 
мәңгілік қалып қояды. 

*   *   *

Халықтың қалтасына 
түсіп, алдыға кел-
генді арпадай асау 

«ұлттық» қасиетке айналды. 
Ішінара қанынан, туысынан 
жаралған зиялыларды тасқын 
судай коррупция, надандық 
шайып барады. Орта буын да 
бұл сырқатқа ұшырай бас-
таған. Басы мыжылып қалған 
біздің тұстастар арыстандай 
ақырып, атандай шақыра 
алатын емес. Тоқырау заманы 
өтіп кетті деп жүрсек, рухани 
тоқырау енді-енді басталған 
секілді. Джек Лондонның 
«Өмірге құштарлық» 
әңгімесіндегі кейіпкердей: 
«Қарнымыз қайтадан ашып 
қалмай ма?» дегенде үш 
буынның да қорқынышы 
сұмдық. Мұның бәрі елдің, 
ұлттық болашағына күмәнмен 
қараудан туындап жатыр. 
Яғни телсүйермендік сезім аз 
деген сөз.

Қазақ зиялысына бас-көз 
бола ма деген қаламгерлер 
өстіп жерге қарап отыр.

*   *   *

Егемен елімізге 
«журналистика» атты 
түзу шкала, сенімді 

таразы керек. Мемлекетіміз 
«кемшілігімізді дәл көрсетіп, 
түзу бағыт нұсқасаңдар 
болғаны» деп, екі қолымызды 
бос, алдымызға ас қойып 
отыр. Бұл бірде-бір елде 
жасалмаған жағдай. Осыны 
орынды пайдалансақ, бұқара 
халық пен өкіметтің арасын 
теңелдіріп тұратын әділ 
қазы, Бұқар жырау болсақ 
қане! «Қазақ баспасөзі мен 
телерадиосынсыз енді 
қайтып күн көреміз?!» дегенді 
Президенттен бастап, қара 
шаруаға дейін айтқыза білсек, 
біз іздейтін басқа мұрат, 
мақсат бар ма? Өйткені 
экономиканы иініміз түспеу 
үшін, иығымыз жыртылмау 
үшін амалсыздан тырбанып 
жүріп жөндейтініміз, жолға 
салатынымыз анық; ал рухани 
жәдігерліктерімізді уақытша 
қиындықты көтере алмай, 
қысаңшылық заманда қолдан 
түсіріп алсақ, оның қытай 
фарфорындай күл-паршасы 
шығып сынатыны, оны келер 
ғасырда да қайтып жинай 
алмайтынымыз өз-өзінен 
түсінікті. Қолдан түсірмеу 
– бүгінгі баспасөз бен 
телерадионың мән-мағынасы 
мен сыр-сымбатына тікелей 
байланысты. 

*   *   *

Тоқ етері, халықтың 
1-2%-ы – бай, 
98-99%-ы кедей 

болып екіге бөлінді. 1-2% 
шенеуніктердің тікелей көмегі-
мен жасалды. Байы – надан, 
ал аштан ақыл сұрамайды. 
Мақтаулы капиталистік 
елдердің тірегін бұлар 
емес, 30-40%-ке жуық орта 
дәулеттілер құрайды. Екеуіне 
араша – осылар. Есірік, 
жойдасыз жалған бөлудің 
кесірінен ол бізде 10%-ке 
жете ме, жоқ па, оны ешкім 
білмейді. Мемлекет тағанын 
теңселтетін факторлар бұлар. 

Демократия – қоғаммен 
ашық сөйлесу. Шенеуніктің 

бүгін бізбен сөйлесетін түрі 
жоқ. Өзара ғана сөйлеседі. 
шетін шеруді бөгеуге де 
болады, егер заңды үйренсек, 
білсек. Бүкіл қоғам заңға 
сүйеніп күн кешеді. Шенеунік 
оны бұрмалап, бұзады. 
Әрине, заңды білмейтін 
ортада. Төл шенеунік 
көбіне өзі заңды білмейді. 
білмегеніне көп қиналмай, 
бас пайдасына лайықтап, 
қалтасына шығара салады. 
Бір теңгелік қызмет етсе, 
он теңгені қағып кетуге 
тырысады. Білгеннің тілін 
алмайтын менмен, ішіп-жеуге 
келгенде одан ұйымшыл, 
интернационалист жоқ. 

*   *   *

Аузынан боқтығы, 
ер ні нен шылымы 
түс пей тін бозбаланы 

көр сек, «орыс тәрбиесінен 
ғой» деп жиырыла, шытырлай 
қала ты нымыз бар. Ау, осы 
біз неге орыс пен қазақтың 
жа ман қылығына жуықпыз да, 
жақ сы қасиеттерінен қашық 
жүрміз?

Еркіндіктің аяғы арақ 
ішіп, шылым тарту сияқты 
«ерлікке» айналды. Өмір 
болса еркелікті көтермейді.

*   *   *

Ал бізде Құдай 
қарғап қойғандай, 
басқаның жаманына 

жақынбыз, жақсылығынан 
әрқашан алыспыз. 
Үйренгеннің жөні осы екен 
деп, таңдап-талғамай, ең 
алдымен шылым тартып, арақ 
ішеміз, қасымызда үлкен тұр 
ма, кіші тұр ма, онда шаруа 
жоқ, бет алды сөйлейміз. 
Тіл жағын таза жиып қойып, 
біраз тыраштанып бағып ек, 
әйтеуір дес бергенде заман 
өзгеріп кетіп, біразымыз басқа 
ұлттармен қатар жарысып, 
шүлдірлесіп, өз тілімізді өзіміз 
үйреніп жатырмыз. 

Ғибратнама

АлАш АмАнАтын 
АрқАлАғАн “Ақ жол”
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 ¬àçið àäàë å Јáåê åìåñ, àëäàï-
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“
Шекара 

сызығы 
не үшін сызылады? Бұл – 
елдің қорғаныс шекарасы 
ғана емес, мәдениет 

шекарасы деген сөз. Осы сызықтың 
ішінде мәдени кеңістік болады. 
Мәдени кеңістік аясында ұлттық 
құндылықтар қалыптасады. Біз Әл-
Фарабидің, Абайдың және басқа 
тарихи тұлғалардың мерейтойларын 
тек той тойлау үшін өткізбейміз. 
Бұл шаралар Қазақстан халқын 
біртұтас – бір мәдениет шеңберінде 
тәрбиелеуге бағытталған.

Заң жобасына енген жаңа норма-
лар ға сай фонограммамен ән айту 
шектеледі. Ондай норма шынайы 
таланттарға жол ашады. Алайда 
ұлттық өнерімізге баса назар аудару 
қажет. 

Эфир – Қазақстан эфирі. Онда-
ғы жиілікті мемлекет береді. Қазақ-

станда жұмыс істейтін түрлі теле, 
радиоарналар эфирлік жиілікті 
конкурс арқылы алады. Ендеше 
неге біз мемлекеттің мәдени 
мұрасын кеңінен насихаттау 
мәселесін та лап ете алмаймыз? 
Радио таратушы ларға неге 
міндеттей алмаймыз? 
Қазақстан эфирінде қазақтың ән 
мен күйі саңқылдап естіліп тұруы 
керек. Сонда ғана елдегі рухани 
жаңғыру ерекше сипатқа ие 
болады.

Ұлттық мәдениет пен рухани 
мә  де  ниет адамды тәрбиелейді. 
Күн  де  лікті түрлі былық-шылықтың, 
жем  қор лықтың, сыбайластықтың, 
әдеп  сіз діктің орын алуы мәдениеттің 
бол мауы нан. Мәдени деңгейімізді 
көтер  мейін ше, көп нәрсені 
жоғалтамыз.

sputnik.kz

“ “Халық қарғысы” деген 
медаль шығарып, тарату керек 
Алматы облысындағы біраз 
әкімқараға! Аудандық, қалалық 

әкімдіктердегі дәу көкелердің 4 мыңнан 
астам жер телімін заңсыз үлестіргені 
анықталды. 

Ал бізде керісінше, артына ит қосып 
қуатын жемқорлар ішкі де сыртқы 
саясаттағы інішектерінен “Халық 
алғысын” алып, бір-бірінің май басқан 
қолын қаттырақ қыса құттықтап, 
мәз болысып жүр. 10 сотық жердің 
кезегінде тұрған халықта есеп жоқ. Ұлы 

даланың ұлы 
квартиранты көбі. 

Ауыл шаруашылығы жерлерінің 
мақсатын өзгертіп, оны телім-телімге 
бөліп саудалайтындарың әзірге қағанағы 
қарқ, сағанағы сарқ. 

“Халық қарғысы” төсбелгісі мен 
куәлігін түрмелерге дейін жеткізіп беретін 
күн туса игі. Шерхан ағам не деуші еді 
мұндайда? Сөз таппағаннан емес, “іш 
қазандай қайнайды, күресуге дәрмен 
жоқтықтан” айтқан болар. Бір кем 
дүние...

Alashainasy.kz 
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Көп қайда болса, шындық сонда.

“
Мемлекеттік ипотекалық 

бағдарламалар осал 
санаттағы азаматтар үшін 
қолжетімсіз. Мысалы, І 

және ІІ топтағы мүгедектігі бар 
адамдардың ресми жұмысқа 
орналасуға мүмкіндігі жоқ. 
Тиісінше зейнетақы қорына жарна 
аударылмайды. Еңбек табысын 
растаудың болмауына байланысты 
аталған санаттағы азаматтарға 
жеңілдетілген ипотекалық кредит 
бұйырмайды. Ал «Баспана Хит» 
бағдарламасы, тіпті, айлық табысы 
170-180 мың теңгеден төмен 
азаматтарға да қолжетімсіз.

«7-20-25» 
бағдарлама-
сының да кем тұстарына 
тоқталайын.  Аталған бағдарлама 
бастапқы тұрғын үй нарығына 
ғана бағытталған. Ал қолданысқа 
берілгенде жаңа тұрғын үйден 
пәтер табу қиын. Себебі 
алыпсатарлар ғимарат құрылысы 
жүріп жатқанда арзанға алып, 
кейін қымбатқа сатады. Осыған 
байланысты мемлекеттік ипотекалық 
бағдарламалардың аясын кеңейтуді 
ұсынамыз.

zhasalash.kz

“ Дінмұхамед Қонаев 
бабамызға ескерткіш 
қойылғаны Қазақ елінде кімді 
де болса қуантары анық. 

Алайда соңғы мүсіннің осыншама 
ұсқынсыз, талғамсыз, тіпті қарапайым 
адам физиологиясына қайшы 
жасалғаны елдің негізді ашу-ренішін 
тудырып отыр. Меніңше, бұл жай ғана 
кездейсоқтық емес, Қазақты әлдебір 
құбыжық етіп, өзіне өзін жеккөрінішті 
көрсетудің кезекті қаніпезер амалы. Ең 
сорақысы – тегіс ұлтты осылай кемсіту 
біздің есебімізден болып отырғаны. 

Аталғандай 
масқара 
мен басынғандықты біржолата тыю 
керек. Ол үшін осы да басқа намысқа 
тиетін мүсіндерді таңдаған, оны 
бекіткен, рұқсат берген, қаржы бөлген 
лауазым иелері қатаң жауапқа тарту, 
оларға кеткен шығынды толық өтету 
керек. Жариялы түрде. Және бұдан 
былай Қазақ асылдарының есімдерін 
асқақтатуға келгендегі шешімдер 
қоғамның толық бақылауымен жүргені 
міндетті.

sn.kz

“
...Жалға сабақ 

беретіндер бар. 
Репетиторлардың 

дәурені жүріп тұр қазір. Бұл 
– біздің министрлік жасаған 
реформалардың “жемісі”.

Бұл – біз жүргізген реформаның 
жүйесіздігі. Анаған еліктеп, мынаған 
еліктеп, босқа далақтағанымыздан 
солай болды. Қазір мектепте оқушы 
оқып отырған сабағын ұқпайды. Сондай 
деңгейге жеттік. 

Қазақтар жапонның көлігін мінгісі 
келеді, мініп те жүр, бірақ жапон 
өлшемдерімен өмір сүруді ойламайды. 
Сол секілді америкалықтар құсап 
жалақы алғысы келеді, алып та жүр 
топ-менеджерлер, бірақ америкалық 
өлшеммен елді дамытуға бастарын да 
қатырғысы келмейді.

Бұл дұрыс емес нәрсе. Егер бір 
үрдісті алғыңыз келсе, оны толықтай, 
100 процент енгізу керек. Біздің 
реформалардың ақсап жатқандығының 
бір себебі осында. Ана арадан бір 
жұлып, мына арадан бір жұлған 
шалағайлық бәрі.

Одан түк шықпайды. Қазір 
Қазақстанда ең коррупциялы кәсіпті 
атаңыз десе, мұғалім мен дәрігерді 
атайды. Неге? Өйткені бүкіл жүргізілген 
реформа осы екі қастерлі мамандықты 
аяқ астына тастап жіберді.

Әйтпесе кез келген мемлекетке 
барыңыз, мұғалімді ұстаз деп 
алақандарына салады, дәрігерді қалай 
құрметтейді. Ал бізде ешқандай құрмет 
жоқ.

dalanews.kz

Осы жолы да бюджетте 
шикізаттық секторға басымдық 
беріліп, табыстың басым 
бөлігін мұнаймен толтыру 

жоспарланып отыр. Бұл стратегия 
президент қойған мақсат-міндеттерге сай 
келмейді.

Ал 2025 жылға қарай 4,6 процентке 
дейінгі өсім бір ғана фактордың 
арқасында болады делінген. Ол – 
мұнай өндіруді 17 процентке арттыру 
және экспорт көлемін ұлғайту. Ондай 
стратегия президент қойған міндеттерге 
сай келмейді. Мемлекет басшысы 
шикізаттық емес экономиканы дамытуды 
тапсырған.

Мұндай жағдайда мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асыру шаралары 
да мұнайдың әлемдік бағасына тәуелді 
болады. Себебі қаржының басым бөлігі 
шикізат экспортынан түседі.

Бұған дейін 
әлеуметтік 
шығындар 
көбейді деп 
айтылды. 
Алайда үш жылдық бюджетті әлеуметтік 
салаға бағытталған дей алмаймыз. 

Ынтымақты зейнетақының көлемін 
көтергенде инфляция деңгейінен 2 
процентке артық меже ескеріледі деген. 
Алайда 2021 жылы зейнетақының 
орташа мөлшері 5,7 процентке 
көтеріледі. Мұның өзі инфляциядан 
төмен болып тұр.

Бұдан бөлек, келесі жылы атаулы 
әлеуметтік көмекті 979 мың адам алады 
деген жоспар бар. Олардың қатары жыл 
сайын 120 мың адамға азаяды. Ондай 
есеп-қисаптың экономикалық негізі жоқ.

 sputnik.kz

Халқы 
200 адамға 

жетпейтін 1300-ге тарта ауыл 
мемлекет назарынан тыс әрі 
қолдаусыз қалды. Тек кейінгі 
үш жылда «Нұрлы жер» 

бағдарламасы бойынша 10 миллион 
шаршы метрден астам тұрғын үй 
салынды. Алайда қаражатты бөлу 
кезінде басты назар Нұр- Сұлтан, 

Алматы қалаларына, облыс және 
аудан орталықтарына аударылды. 
Шекаралас аудандарда қажетті 
материалдық және әлеуметтік 
ортаны қалыптастыру үшін не 
істеліп жатыр? Ол аудандарға 
грант бөлу немесе оларды қандай 
бір мемлекеттік тұрғыда қолдау 
шаралары қашан қарастырылады?

jasqazaq.kz

 Бүгінде 
қағаз жүзін-
дегі әдемі 
баянда-

малардың ауылдағы жағ-
дайға сәйкес келмейтінін 
аңғару қиын емес. Біз 

жиналған өнімнің анық көлемін, 
тұқымның шынайы сапасын, 
зиянкестер мен аурулардың таралу 
мөлшерін, егін себу мен жинау 
жұмыстарының дәл мерзімін 
нақты білмейміз. Ал заманауи 
технологиялардың енгізу бойынша 
кейде дамыған елдерден де асып 
кетеміз.

Мал шаруашылығы саласында 
жануарларды тіркеу көп жағдайда 
қағазбен жүргізіледі. Артынан 
деректер базасына қолмен 
енгізіледі. Ал жауапкершілік 
болмағаннан кейін көптеген 
қателіктерге жол беріледі. 

Осындай бұрмаланған ақпараттар 
“қисық айна” әсерін тудыратынын 
және мемлекеттік органдардың 
маңызды шешімдерді қабылдауына 
негіз болатынын мойындау керек. 
Мұның соңы неге алып келеді? Ең 
алдымен, мемлекеттік жоспардың 
жасалмауына, қаражаттың дәл 
бөлінбеуіне әсер етеді. 

Қазірдің өзінде бюджет 
қаражатының игерілмеуі және 
оны мақсатсыз пайдалану көлемі 
жоспардың дұрыс жасалмағанын 
көрсетіп отыр. Бүгінде ауыл 
шаруашылығы саласында 
цифрландыру шаралары тиісті 
деңгейде жүргізілмейді. Ал ғарыштан 
мониторинг жасау жүйесінің өзіне 
миллиардаған ақша бөлінеді.  
Меніңше, ауыл шаруашылығын 
цифрландыру мәселесімен есеп 
комитеті мұқият айналысуы керек. 

sputnik.kz

Жырларымда 
заман 

шындыµы

Ñåðiê 
ÑÅÉIÒÌÀÍ

Ешкімекті теппесе,
Сақалығы құрысын.
Ақсақалдық етпесе,
Аталығы құрысын.

Көз алдыңа керілсе,
Балалығы құрысын.
Құрсағынан жерінсе,
Аналығы құрысын.

Адамдықтан кеткен соң,
Ғалымдығы құрысын.
Өзге біреу өкпен соң,
Қалыңдығы құрысын.

Арын таптап езген соң,
Ақындығы құрысын.
Құшағыңнан безген соң,
Қатындығы құрысын.

Қызығына батпасаң,
Қос болғаны құрысын.
Тарыққанда таппасаң,
Дос болғаны құрысын.

Ардан ада нақылы,
Даналығы құрысын.
Азғындатса ақылы,
Ағалығы құрысын.

Сайтан суын ұрттаса,
Тентектігі құрысын.
Ел намысын жыртпаса,
Еркектігі құрысын.

Жаның азат болмаса,
Азаттығың құрысын.
Қаның қазақ болмаса,
Қазақтығың құрысын.

*   *   *
Көрінбес апаннан 
                          қорқамын
Тағдыр-шал жасырып 
                              тастаған.
Енші алған отаудан 
                             қорқамын
Еденін еш мейман 
                           баспаған.

Оқтаулы қарудан 
                         қорқамын
Тентек ұл төрінде 
                            сақтаған.
Ар сатқан арудан 
                           қорқамын
Ананың ақылын 
                         бақпаған.  

Сұмжүрек ақыннан 
                              қорқамын
Сайтанның балшығын 
                                    илеген.
Сомбілек батырдан 
                               қорқамын
Жөн сөзге басын 
                          бір имеген.

Армансыз ұланнан 
                              қорқамын
Асқарға бармағын      
                             созбаған.
Кеңтанау құнаннан 
                              қорқамын
Құлыннан қара үзіп 
                              озбаған.

Қап-қара тілектен 
                            қорқамын
Қаскөйдің кеудесін 
                              кернеген.
Мейірімсіз жүректен 
                              қорқамын
Ешкімге ғашық боп 
                            көрмеген...

а.қоңыров, 
Мәжіліс депутаты:

а.айбарұлы, 
қоғам белсендісі:

а.Күрішбаев, 
сенат депутаты: 

а.ЖұМаділдаев, 
академик:

н.Жүсіп, 
сенат  депутаты:

р.ЖұМалы: 

“

“

о.бУлавКИна, 
сенат депутаты:

л.сүлейМен, 
сенат депутаты:

... àëûïñàòàðëàð 
àðçàíµà àëûï, êåéií 
¶ûìáàò¶à ñàòàäû

Àë áiçäå åø¶àíäàé 
¶½ðìåò æî¶

Ì½íûº ñîºû íåãå 
àëûï êåëåäi?

... ìàñ¶àðà ìåí 
áàñûíµàíäû¶òû 

áiðæîëàòà òûþ êåðåê

Ì´äåíè äåºãåéiìiçäi 
ê¼òåðìåéiíøå, ê¼ï 
í´ðñåíi æîµàëòàìûç

... ìåìëåêåòòiê ò½ðµûäà 
¶îëäàó øàðàëàðû ¶àøàí 

¶àðàñòûðûëàäû?

Îíäàé åñåï-¶èñàïòûº 
ýêîíîìèêàëû¶ íåãiçi æî¶

±ëû äàëàíûº ½ëû 
êâàðòèðàíòû ê¼ái
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 Елімізде жер-жаһанға зор 
қауіп төндірген пандемияға 
қарсы күрес әлі де жалғасуда. 
«Біз азаматтардың өмірін және 
денсаулығын қорғау үшін бар 
күш-жігерімізді біріктірдік.

Осындай сын сағатта 
ынтымағы жарасқан халқымыз 
жұдырықтай жұмылды. Алайда 
ахуалдың жақсаруы босаңсуға 
себеп болмауға тиіс...» деп  
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-
қимыл кезеңі» атты Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауында 
атап көрсеткендей,  ауырып ем 
іздегенше, ауырмаудың жолын 
іздеген әлдеқайда тиімдірек, 
әрі оны өңір жұртшылығына 
ұғындыру да маңызды. 
Жуырда осы мақсатта  
А.С.Пушкин атындағы 
Түркістан облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасында   
оқырмандармен «Денсаулық – 

басты назарда!» атты кезекті 
онлайн-сұхбат өткізді. 

Сұхбатқа жоғары санатты  
балалар жұқпалы ауру 
дәрігері Шопаев Амангелді 
Шопайұлы және І санатты 
педиатр дәрігер, Оңтүстік 
Қазақстан медицина 
академиясының интернатура 
және бітіруші түлектерді 
жұмысқа орналастыру 
деканы Кемельбеков Қанат 
Сауханбекұлы қатысты. 

   Сұхбат барысында 
Амангелді Шопайұлы әлемді 
алаңдатқан коронавирустың 
қайдан шыққандығы туралы, 
сонымен қатар қазіргі таңдағы 
дүниежүзінде денсаулық 
сақтау мәселесіне үлкен 
мән беріліп отырғандығы, 
оның ішінде Қазақстан 
бойынша ауырып жатқан 
балалар денсаулығы 
туралы әңгімеледі. Ал 
Қанат Сауханбекұлы 

соңғы уақыттарда мектеп 
оқушыларынан табылған 
коронавирустан болған 
пандемия анықталғандықтан, 
балалар денсаулығы басты 
назарда екенін толығымен 
түсіндіріп өтті. Бала 
ағзасындағы иммунитет 
қалыпты болуы үшін қандай 
дәрумендер қолдану керектігін 
айта келе, иммунитеті қалыпты 
баладағы вирустың алдын 
алуға болатындығын да тілге 
тиек етті. Оқырмандардан 
келіп түскен көптеген 
сауалдарға нақты жауаптар 
айтылды. Сұхбат соңында 
қонақтарға «Тазалық – 
саулық негізі» атты көрме 
таныстырылып, естелікке 
кітаптар берілді. 

Ф.кенжеева,
а.С.пушкин атындағы 
тоәҒ кітапханасының 

қызметкері.

исламнан өзге 
дінді ұстанушы кей 
азаматтардың да 
экстремистік ой-пікірлерінің 
барлығын жоққа шығара 
алмаймыз. алайда, олар 
көп жағдайда ислам 
атын жамылғандардың 
көлеңкесінде қалып қояды.

Қазіргі таңда қоғамымызда 
Ислам дінінің атын жамылып, 
Алланың жіберген орта 
жолынан ауытқып жүргендер 
жоқ емес. Олар кез келген 
жаңа істі, дінге қайшылығы 
болмаса да бидғатқа балап, 
ананы «харам», мынаны 
«ширк» деп, жұрттың 
шырқын қашырады. Осындай 
эктремистік пікірлермен 
уланған әлгілердің арасынан 
террористердің шыққаны 
да бар. Соның кесірінен 
елімізде исламофобия, 
яғни, Ислам діні мен оның 
құндылықтарына шекеден 

қараушылық пайда болғанын 
да жасыра алмаймыз.

Ал негізінде Ислам – орта 
жол, ал мұсылмандар сол 
орта жолды ұстанушылар 
болып табылады. Бұл орайда 
Алла тағала Құрандағы  
«Бақара» сүресінің 
143-аятында: «Осылайша 
сендерді орташа үммет 
еттік» деп, исі мұсылманның 
«орта жолды ұстанушылық» 
сипатына назар аудартып 
отыр.

Ислам ғұламаларының 
пікірінше «шынайы жиһад» 
дегеніміз ол – өз нәпсіңмен 
күресу болып табылады. 
Радикалды діни ағымдардың 
өкілдері исламдағы «жиһад» 
ұғымын қате түсінеді. Олар 
жиһадты басқаларға қарулы 
соғыс жүргізу деп ұғады. 
Ал шындығына келгенде 
«жиһад» сөзі араб тілінен 
аударғанда «белгілі бір 
нәтижеге, мақсатқа жету 

үшін адамның 
қажыр-қайрат 
жұмсауы» 
деген 
мағынаны 
білдіреді. 
Шынайы 
жиһад 
дегеніміз:

– әркімнің 
өз кемшілік-
терін түзеуі;

– өзіңнің 
ішкі дүниең 
мен жүрегіңді 
тазарту;

– өз 
бойыңдағы 
қызғаншақтық, 
қанағатсыздық, 
жалқаулық, 

тәкаппарлық секілді жаман 
қасиеттерден арылу;

– өз бойыңдағы 
адамгершілік қасиеттерді 
жетілдіру;

– әркімнің өз нәпсісін, 
еліктеуін және әлсіздігін жеңуі 
болып табылады.

Бүгінгі таңда діни санасы 
толыққанды қалыптаспаған 
жастарымыз салафизм 
ағымының ықпалына адасып 
түсіп жатқаны белгілі. 
Еліміздің тұтастығына сызат 
түсірмей, мемлекеттілігін 
баянды ету үшін заман 
залалы болып табылатын 
салафизм ағымының 
таралуына жол бермеуге 
тиіспіз. Бұл бағытта «жиһад» 
сөзінің түп-төркінін түсінген 
абзал.

Ұ.маймақова, 
«мәңгілік ел» қоғамдық 

бірлестігінің заңгері.

Осы жоба аясында қаламызда 
атқарылған оңды істер 
баршылық. Атап айтар болсақ, 
қашықтықтан оқытуға байланысты 
білім басқармасы тарапынан 
сатып алынатын компьютерлік 
техникаларға департамент және 
«Шымкент – адалдық алаңы» 
жобалық кеңсесі қызметкерлері 
тарапынан бақылау жұмыстары 
жүргізілуде.

Жалпы Шымкент қалалық 
білім басқармасына 36 355 дана 
компьютерлік техниканы сатып 
алу үшін 5 826 413, 2  мың теңге 
бөлінген. Қазіргі таңда 13 мыңға 
жуық компьютерлік техникалары 
келіп, ата-аналарға таратылуда. 
Аталған мәселе жобалық кеңсенің 
басты назарында. Студент жастар 
арасында парасаттылық және 
адалдық принціпін қалыптастыру 
мақсатында «Саналы ұрпақ» 
клубтары мүшелерімен 20 онлайн 
кездесу ұйымдастырылуда.

Өздеріңізге мәлім, ҰБТ-ның 
ашықтық принципін қалыптастыру 
мақсатында құрылған мониторингтік 
топ жұмысы өз нәтижесін көрсетті. 
Тестілеудің ашық және әділ өтуін 
қамтамасыз ету мақсатында 200-
ге жуық оқушылар смартфон, 

шпаргалкалармен ұсталынып, 
тестілеуге жіберілмеді.

Қазіргі таңда жергілікті атқарушы 
орган мен халық арасында ашық 
диалогты құру және кедергісіз 
қарым-қатынас құру мақсатында 
барлық мемлекеттік мекемелер, 
квазисектор, жалпы білім беру 
мекемелері және т.б мекемелер 
ашық форматқа өтуде.

«Ашық әкімдік» форматында 
қазіргі таңда қала әкімдігі аппараты 
және аудан әкімдіктері жұмыс 
жасауда.

Қала аумағында салынып 
немесе жөндеу жұмыстары жүріп 
жатқан жолдардың сапасын 
бақылау мақсатында департамент 
және “Ұлттық жол активтері 
сапасының орталығымен” бірлесе 
жыл басынан бастап, 16 рейдтік 
іс-шара ұйымдастырылып, 72 
кемшіліктер анықталып, оның 
42-і өз шешімін тапты. Қалған 
кемшіліктер бойынша тиісті 
мекемелерге кемшіліктерді жою 
бойынша ұсыныстар жолданды. 
Сонымен қатар, жобалық кеңсе 
тұрғындармен кері байланысты 
орнату мақсатында әлеуметтік 
желілерге мониторинг жұмыстарын 
тұрақты түрде жүргізуде. Осыған 

байланысты, әлеуметтік желілер 
арқылы тұрғындар тарапынан 
түскен бірнеше мәселелер өз 
шешімін тапты.

Мәселен, жол сапасына 
байланысты Абай, Еңбекші 
аудандарына қарасты Шарайна, 
И.Тайманұлы, М.Әуезов, Түркістан, 
Қапал батыр көшелерінің сапасына 
байланысты тиісті жұмыстар 
жүргізіліп, кемшіліктер жойылды. 

Қала мектептеріндегі ақша жинау 
фактілерінің алдын алу, Нұрсәт 
мөлтек ауданы және А.Байтұрсынов 
көшесі үйлерінде қатты жауын-
шашын кезінде су басқан 4 пәтерді 
мердігер компаниялармен келіссөз 
жүргізу арқылы қалпына келтіру 
жұмыстары жүргізілді.

 «Халық үніне құлақ асатын 
үкімет» тұжырымдамасы аясында 
жұмысты жетілдіру мақсатында 

«Шымкент – адалдық алаңы» 
жобалық кеңсесінің WhatsApp 
желісі ашылды. Кез келген тұрғын 
тұрмыстық сыбайлас жемқорлық 
фактілері туралы немесе мемлекет 
тарапынан көрсетілетін қызметтер 
сапасы және т.б. сұрақтары 
бойынша хабарласа алады.

Сонымен қатар, тұрғындар 
тарапынан келіп түскен сұрақтарға 
байланысты «ANTIKOR LIVE» 
және «ADAL KOMEK» жобалары 
аясында жауапты әр сала бойынша 
мамандары шақыртылып, тиісті 
сұрақтарға жауап беруде. 

Өздеріңізге мәлім, Қазақстан 
Республикасы Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
Шымкент қаласы бойынша депар-
таменті жанынан қазіргі панде мия 
жағдайына байланысты тұрғын-
дар ға қажетті дәрі-дәрмектер мен 

ауруханалардағы төсек орындары-
ның тапшылығын және заңсыз 
ба ғалардың көтерілуін болдырмау, 
әлеуметтік желілерге мониторинг 
жұмыстарын жүргізу, сонымен қа-
тар дәрігердің рұқсат қағазынсыз 
дәрілердің сатылуының алдын 
алу мақсатында жұмысшы топ 
құрылған.

Жұмысшы топ қатарына 
«Шым кент – адалдық алаңы» 
жоба лық кеңсесі қызметкерлері 
енген болатын. Осы орайда, 3 
қала дәріханаларында кассалық 
аппараты бола тұра тауар чегі 
берілмеген, сонымен қатар 
«Меропенем» вирусқа қарсы 
дәрісі бағасын заңсыз көтергені 
және сатқаны үшін қала тұрғыны 
ұсталынды.

Жоба «Ізгілік елшісі» волонтерлік 
бағыты бойынша да бой 
көрсетуде. Аталған бағыт бойынша 
волонтерлердің қатысуымен 200 
отбасыға азық-түлік, киімдер, 
медициналық бетперделер мен 
антисептиктер үлестірілді.

Қазіргі уақытта жобалық кеңсе 
өңірде сыбайлас жемқорлық 
деңгейін бағалау және қабылданып 
жатқан сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-шаралардың деңгейін білу 
мақсатында тұрғындар арасында 
сауалнама жүргізуде.

«Шымкент – адалдық алаңы» 
жобасында атқарылып жат қан 
игі істер легі осындай. Қаламыз-
дың көркеюіне атсалы су, жерлес-
теріміздің өмір сүруі не қолайлы 
жағдай жасау – баршамыз ға ортақ 
іс. Адал қоғамды бірге жасайық!

қамбар жани,
«шымкент – адалдық алаңы» 

жобалық кеңсесінің басшысы.

Èñëàì äiíi - 
áåéáiòøiëiê ò½µûðû

Äåíñàóëû¶ – áàñòû 
íàçàðäà!

Àäàëäû¶ àëàºûíà àéíàëµàí ìåãàïîëèñ
«шымкент – адалдық алаңы» жобасы қаламызда өз 

жұмыстарын бастағалы екі жылдан астам уақыт болды. 
аталған жобаның мақсаты – тұрмыстық сыбайлас 
жемқорлықты жойып, азаматтардың өмірін қолайлы ете түсу, 
яғни азаматтық қоғам және мемлекеттік органдар арасындағы 
ынтымақтастықты белсенді ету, азаматтардың құқықтық 
сауаттылығын арттыру, өмірлік маңызды мәселелерді шешу 
үшін халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына құқықтық көмек 
көрсету. жоба шымкенттегі тұрмыстық жемқорлықты азайту 
мақсатына бірқатар салаға цифрландыруды енгізіп жатыр.
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Үлкен арман сабырда жатады. а.сҮлейменов.

йиглава катакомбалары, 
Чехия

Йиглава – Чехияның 
оңтүстік-шығысындағы 
қала. Оның басты көрнекті 
орындарының бірі – 25 
шақырымдық катакомбалар. 
Бір кездері мұнда күміс 
өндіретін шахталар болған, 
кейін оларды шаруашылық 
қажеттіліктеріне пайдалана 
бастаған. 

1996 жылы катакомбалар-
да зерттеу жұмыстарын 
жүргізген археологтар 
бір қызық құбылыстарды 
анықтайды. Олар жерасты 
жолдарынан орган аспабының 
дауысын естіген, ал тағы 
бір өткелден қызыл жарық 
шашып тұратын баспалдақ 
табылған. Археологтар 
жер бетіне шыққан соң 
оларды арнайы мамандар 
тексеріп, бәріне бірдей елес 
көрінуі мүмкін емес деген 
қорытындыға келген. Бұл 
жұмбақ құбылыстардың 
себептері әлі белгісіз. 

темехеа-тохуа, 
Француздық Полинезия

Маркиз архипелагына 
кіретін Нуку-Хива аралындағы 
Темехеа-Тохуа деген жерде 
түсініксіз құбыжықтардың 
мүсіндері табылған. 
Археологтардың айтуынша, 
бұл жұмбақ мүсіндер 

шамамен X-XI ғасырларда 
жасалған. Жергілікті 
тұрғындар оларды не үшін 
жасаған? Ресми болжам 
бойынша, бұл – жоралғы 
бетперделерін киген 
құрбандық шалушылардың 
ескерткіштері. Бірақ, 
бір қызығы, аралдан 
ол бетперделердің өзі 
табылмаған. Бұдан шығатын 
қорытынды, Нуку-Хиваға бір 
кездері бөгдеғаламшарлықтар 
келген, ал жергілікті 
тұрғындар олардың бейнесін 
тасқа қашап қалдырған. 

Үлкен көгілдір шұңқыр, 
белиз

Бұл алып қазаншұңқыр-
дың диаметрі – 305 м 
және тереңдігі – 120 м. Ол 
Лайтхаус-Рифтің ортасында 
орналасқан. 1972 жылы Жак-
Ив Кусто оның бастапқыда 
сонау мұз дәуірінде пайда 
болған бор үңгірлердің жүйесі 

болғанын анықтаған. Алайда 
ғалымдардың ойынша, су 
тасқынынан жартастардың 
үгітілуі мүмкін емес, оның 
үстіне қазаншұңқырдың 

аумағы тым үлкен және 
ернеулері дөп-дөңгелек 
болып күйреуі де ақылға 
қонбайды. Сондықтан, оның 
сыртқы әсерден, мәселен 

метеориттің құлауынан пайда 
болуы әбден мүмкін.

Паасселка көлі, 
Финляндия

Жыл сайын күзде 
Паасселка көлінен су 
бетінде ойнаған оттарды жиі 
көруге болады. Олардың 
кейбірі шар пішіндес, енді 
біреулері жалынның тіліне 
ұқсайды. Финдердің нанымы 
бойынша, олар қазынаның 
қайда жасырылғанын 
көрсетеді. Алайда қарау 
ниетті адамдарды олар 
судың тереңіне тартып кетеді. 
Мұндай ұйықтардан тіпті 
тәжірибелі жүзгіштердің өзі де 
шыға алмайды. 

Су бетінде ойнаған оттар 
әлемнің басқа түкпірлерінде 
де жиі кездеседі, алайда 
оларды тек Паасселка 
көлінде ғана суретке 
түсіруге болады. Олардың 
қайдан шығатыны жайлы 
болжам көп: біреулер мұны 
атмосферадағы разрядтар 
десе, енді бірі жер астынан 
шығып, жанып жатқан 
метан дейді. Бәлкім, бұл 
бөгдеғаламшарлықтардың 
ұшатын нысандарының 
оттары шығар?!... 

дайындаған кәмила 
тілеПова.

µàëàì  µàæàéûïòàðû

Құрамы: 
2 бас пияз, 4 картоп, 

3 сәбіз, 2 қызылша, 
4 жұмыртқа, 200 г 
балқытылған ірімшік, 
200г майонез, өсімдік 
майы. 

дайындалуы: 
Картоп, сәбіз 

бен қызылшаны 
және жұмыртқаны 
суда пісіріп 
алыңыз. Пиязды 
тазалап, жіңішкелеп 
тураңыз. Табаға 
май қыздырып, пиязды 1-2 минут қуырыңыз. Піскен 
көкөністерді, жұмыртқа мен ірімшікті үккіштен өткізіңіз. 
Сосын барлық өнімдерді мына ретпен салат ыдысына 
қабаттап салып шығыңыз: картоп – қуырылған пияз 
– сәбіз – қуырылған пияз – майонез – қызылша 
– қуырылған пияз – майонез – ірімшіктің жартысы - 
майонез. Ең үстіне үккіштен өткізілген жұмыртқа мен 
ірімшікті сеуіп, аскөкпен әрлеңіз. Дәмі сіңгенше біраз 
қойып, дастарханға ұсынуға болады.

асыңыз дәмді болсын!

ас мәзірі

“¬àëûºäû¶” 
ñàëàòû

Àºûçµà ò½íµàí 
æ½ìáà¶ æåðëåð

*

мен күйеуіммен 35 
жыл отастым. бір ұл, екі 
қызымыз бар. соларды 
өсіріп-жеткіземін деп 
өмір бойы бел жазбай 
еңбек еттім. мұғалімдік 
жұмысымнан бөлек 
әркімге жалданып, 
әртүрлі жұмыстарды 
істедім. еңбек демалысы 
дегенді мүлде көрмедім 
десем де болады. 
Өйткені, балаларымның 
ештеңеден мұқтаждық 
көргенін қаламадым. 
Өзіме артық тиын 
жаратпадым.

Ал күйеуім осы жылдар 
ішінде бар тапқанын өзі 
ішіп-жеп, сырттан қызық 
қуып, өзімен-өзі болды. 
Оны біздің тұрмыстық 
қажеттіліктеріміз 
қызықтырмады. Тек 
қарақан басын ойлаумен 
болды. Жалғызбасты жас 
келіншек көрсе, апталап, 
айлап соңынан кетіп, 
жалықтырғанда қайтып 
келетін. Балаларым үшін 
кешіріп, бәрін ұмытып, 
өмір сүре бердік. Оған 
бас ауыртып, қайғырып 
отыратындай да уақытым 
болған жоқ. Өйткені, 
күйеуіме иек арта 
алмайтынымды әлдеқашан 
түсініп, бар жүкті өзім 
көтеріп үйрендім.

Менің өмірімде жұмы-
сымнан басқа қызық бол-
мады. Ешқайда бармадым, 
ештеңе көрмедім. Ал 
шынына келсек, мен 
бала күнімнен алыс 
елдерге барып саяхаттап, 
жаңа жерлерді көруді 
армандайтынмын. Бұл 
арман ес біліп, есейгенде 
де көңілімнің түкпірінен 
кетпеді. Жылдар өтіп, оның 
орындалу мүмкіндігі азая 
бастағанда да арманымнан 
бас тарта алмадым...

Балаларымыздың бә рі 
жетіліп, әрқайсысы қала-
ған оқуын оқыды. Қыз да-
рымызды жақсы жер ге 
ұзатып, құтты орын дарына 
қондырдық. Ұлы мыз 
үйленіп, жақсы келін әкелді. 
Немере көрдік. Әрине, 
«Бала – балдан тәтті, 
немере – жаннан тәтті» 
дейді ғой, мен де немерем-
ді жанымнан артық жақсы 
көремін. Жиендерімді де 
жаным қалмай күтіп, бар 
тәтті-дәмдіні солардың 
аузына тосамын. 

Бірақ, енді төрт құбылам 
түгенделе бастағанда, 
кенет жүрегім басқа 
нәрсені қалайтынын 
түсіндім. Отбасым үшін 
бәрін жасадым, енді бала 
күннен жүрегімде сақтаған 
арманымды орындауыма 
не кедергі? Осылай 
ойладым да, кезекті еңбек 
демалысымды алысыммен 
шетелге саяхаттап қайтуға 
жинала бастадым. Мұны 
естіп, күйеуім өре түрегелді. 
Басында баяғы жас 
күніндегідей дауыс көтеріп, 
тыйым салмақ болды. 
Менің өз шешімімнен бас 
тартпайтынымды көргенде, 
маған: «Балаларыңды 
ойламайсың, қарақан 
басыңның қызығы үшін 
кетіп бара жатырсың. 
Артылған ақшаң болса, 
балаларыңа бермейсің 
бе? Саған қартайғанда 
саяхаттап не керек?» -деп 
кінә арта бастады. Бірақ, 
мен өз балаларымның 
алдында ешқандай 
қарызым жоқ екенін жақсы 
білемін, оларды өсіріп-
жетілдіріп, адам қылғанша 
аз еңбектенген жоқпын, енді 
менің де демалуға құқым 
бар. Бірақ, мұны күйеуіме 
түсіндіре алмадым.

Ақыры ұрыс-керіс 
ұлғайып, 55 жасымда 
күйеуіммен ажырасып 
тындық. Бұған тек менің 

«саяхатқа барамын» 
деген тікбақайлығым 
ғана себеп болған жоқ. 
Бәлкім, менің жылдар 
бойы ішімде сақтап, 
тұншықтырып келген 
күйеуіме деген өкпе-реніш, 
ыза-кегімнің бәрі жанартау 
болып атылып, сыртқа 
шыққан болар. Әйтеуір, 
енді менің бұрынғыдай 
өмір сүргім келмеді. Мені 
ұлым да, қыздарым да 
жақтап, қолдау білдіргені 
көңіліме жұбаныш. 

Өйткені, олар бала 
болса да, әкесінің қандай 
адам екенін көріп, біліп 
өсті. Әсіресе, ұлымның: 
«Мама, сіз қандай шешім 
қабылдасаңыз да, біз сіздің 
жаныңызда боламыз» 
дегені мен үшін үлкен 
медет болды...

Күйеуім де көп қайғыра 
қойған жоқ. Жасы 60-
қа келсе де, жігітшілігін 
қоймапты, көптен кездесіп 
жүрген бір келіншегі 
бар екен, соның қолына 

кіріп алды. Ал мен қазір 
зейнеттемін. Реті келсе 
шетелде, тіпті болмағанда 
өзге қалалардың көрікті 
жерлерін аралап, демалуды 
әдетке айналдырдым.

Менің қартайғандағы 
бұл жүрісім біреулерге 
жеңілтектік болып көрінуі 
де мүмкін. Бірақ, кім 
не десе о десін, мен өз 
арманыма кеш те болса 
қол жеткізгенім үшін 
бақыттымын...

дариға.

оқырман хаты* ¬àðòàéµàíäà 
àðìàíûìäû 
îðûíäàäûì

Áåðåêå ¶àéäà?

Қаз дауысты Қазыбек 
пен Әлібек батыр ел аралап 
келе жатса, жол бойында бір 
қария жолығады. Қарияға 
сәлем беріп, Әлібек батыр 
мынадай сауал қояды:

– Уа, ақсақал, ауыл 
берекесі қайтсе кетеді? 

Ақсақал сәл ойланып, 
былай дейді:

– Ауыл ақсақалы шала 
болса, жігіттері алты ауызды 
ала болса, жасы үлкеніне 
жасы кішісі сен десе, сол 
ауылдың берекесі кетеді. 

Сонда Қаз дауысты 
Қазыбек би тұрып:

– Уа, қария, ал үй 
берекесі қайтсе кетеді? 
-дейді.

– Әйелің қабағын түйіп 
керілсе, шай құйып беруге 
ерінсе, ұлың ұрысқа сай 

болса, келінің керіске сай 
болса, қызың сумақай болса, 
сол үйдің берекесі кетеді, 
-деген екен қария.

– Ал ақсақал, не жақсы? 
Ақсақал бұл сауалға 

мүдірмей жауап беріпті:
– Атың жақсы болса – 

тіршілікте мінген пырағың, 
балаң жақсы болса – жанып 
тұрған шырағың, әйелің 
жақсы болса – досың жаныңа 
жиналып, риза болар 
қонағың.

– Ал не жаман?
– Атың шабан болса – 

тіршілікте көрген азабың, 
балаң жаман болса –
ғұмырлық көрген азабың, 
әйелің жаман болса – досың 
сенен безініп, үйіңнен кетер 
қонағың, -депті қария…

Ғибратнама*

¦éåë ãîðìîíäàðûí ¶àëïûíà 
êåëòiðåòií ñóñûíäàð

1. лимон қосылған 
жылы су 

Жарты лимонның 
шырынын сығып, үстінен 
қайнаған су құйыңыз да, 
азырақ суытып барып, бірден 
ішіңіз. Бұл сусынды әр күні 
таңертең ашқарынға ішуді 
әдетке айналдырыңыз. Ол 
артық салмақтан арылуға, 
ағзадағы уытты заттарды 
шығаруға, иммунитeтті 
күшейтуге және ас қорытуды 
жақсартуға көмектеседі. 
Себебі, лимoн тоқтық сезімін 
беретін гopмoн – лeптинге 
әсер етеді. Εгер ол дұрыс 
теңгерімде болмаса, ағза 
май қыртыстарын жинай 
бастайды. 

2. таңқурай 
жапырақтарынан 
демделген шай

Бір ас қасық кепкен 
не балғын жапырақты 

200 мл қайнаған 
суға демдеп, 10 
минут тұндырып 
қойыңыз. Мұндай 
шайды түнде ұйқыға 
жатар алдында 
ішуге болмайды. 
Өйткені, ол ағзаны 
сергітіп, кофенің 
әсерін береді. 
Сондықтан, таңертең 
және күні бойы 
қалаған мөлшерде 
ішуге болады. Бұл 
сусын әйелдердің 

бала туу жүйесін реттейді, 
құрсағын бекітеді, етеккірдің, 
босанудың және климакстың 
жеңіл өтуіне көмектеседі. 
Күніне үш кеседен ішіп 
жүрсеңіз, әйелдік гормондар 
қалпына келеді.  

3. куpкума қосылған 
сүт

Бұл сусын барлық 
гормондардың теңгерімін 
қалпына келтіреді, иммундық 
жүйені нығайтады, ас 
қорытуды жақсартады, 
суық тигенді тез жазады. 
Оны дайындау үшін 200 мл 
ыстық сүтке жарты ас қасық 
куpкуманы араластырыңыз, 
дәмін кіргізу үшін бал қосуға 
болады. Бұл сусынды 
ұйықтар алдында ішкен 
жақсы. 

сұлулық сыры*

1. Анар жемісінің 
құрамында адам ағзасын 
құнарлы заттармен 
қамтамасыз ететін 15 түрлі 
амин қышқылы бар және 
К, С, В9, В6 дәрумендері 
мен минералдарға (калий, 
мырыш, фосфор) бай. 

2. Анар – калориясы 
төмен жеміс. 100 гр жемісте 
бар-жоғы 72 кКл болады. 

3.Шырынын (құрамында 
танин болуына байланысты) 
және жемісінің қабығын ме-
ди цина асқазанның жұмысы 
бұзылғанда, ал кепкен 
бұтақтары мен діңінің 
қабығын ішек құртына қарсы 
дәрі ретінде қолданады. 

4. Қанның құрамында 
темір аз болса, адам сүйек-

тері сынғанда тез бітіп кетуі 
үшін анарды жеу керек.

5. Анар шырынының 
тағы да бір ерекше қа-

сиеті – ол радиация 
әсеріне шалдыққандарға 
көмектеседі.

6. Анар шырыны 
иммунитетті жақсартады, 
тұмаудың алдын алады. 
Жөтел кезінде анар 
шырынымен тамақ шаю да 
жақсы көмектеседі. 

7. Анар құрамында 
калий мөлшері өте көп 
болғандықтан, қан қысымын 
төмендету үшін өте тиімді 
болып табылады.

8. Анардың құрамында 
қабынуға қарсы тұратын 
зат бар және ол буын 
ауруларына шалдыққан 

адамдардың шеміршек-
тері ыдырауының алдын 
алады. Анар шырыны, 
сондай-ақ, буынның 
қабынуына кедергі жасайды 
және сүйектің саулығын 
сақтайды.

9. Мұхаммед пайғамбар 
(оған Алланың сәлемі мен 
игілігі болсын): «Анардың 
қызыл етін жеңіздер, себебі 
ол асқазанды тазартады» 
деген.

10. Анар косметика 
саласында аса кең 
таралған. Ол теріні қалпына 
келтіреді, әжімді азайтып, 
терінің тығыздығын 
ұлғайтады.

11. Анар ер 
адамдардағы простатит 
ауруының дамуын тежейді. 

денсаулық* анардың пайдасы
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½лдыз
орамал

Тәуекелді істер мен алаяқтықтан 
және құмар ойындардан аулақ бо-
лыңыз, соңы жақсы болмайды. Жаңа 
таныстықтан әзірге бойыңызды 
тарта тұрыңыз. Мұндай байланыс та 
қуаныш әкеле қоймайды. Қазір сізге 
тыныштық қажет.

Денсаулығыңыз бен сырт кел-
бетіңізді реттеп, өзіңізді қолға ал-
ғаныңыз жөн. Ең бастысы – дұрыс 
тамақтанып, спортпен айналысу. Бі-
рақ, ол сізге ұнауы керек, әйтпесе 
ештеңе шықпайды. Сөздің бояуын 
қоюлатпай, шын сөйлеңіз.

Іскерлік қарым-қатынас барысын-
да бақытыңызды жолықтыруыңыз 
ғажап емес. Апта бойы жұмыстағы 
да, үйдегі де міндеттеріңіздің бәріне 
үлгересіз. Отбасында көшбасшы 
болуға ұмтылмай, ортақ келісімге 
келуге тырысыңыз.

Өз мүмкіндіктеріңізді кеңірек 
пайдаланып, жаңа қырларыңызды 
көрсетуге мүмкіндік туады. Жұмыста 
да, жеке өміріңізде де сәттілік сіздің 
жаныңызда. Жаңа адамдармен та-
нысып, көп араласыңыз. Ақшаны 
ұқыптап жұмсаңыз.

Ешкіммен, әсіресе ықпалды 
адамдармен дауласпауға тырысы-
ңыз, бұл сізге пайда әкелмейді. 
Тынығып, денсаулығыңызды күтуге 
уақыт бөліңіз. Үйіңізді ұядай етіп 
реттеу қуаныш сыйлайды. Шулы 
ортадан бас тарта тұрған дұрыс.

Өзіңізге қымбат адамдармен 
жанға жайлы уақыт өткізесіз. 
Достарыңыздың қатары өсуі мүмкін. 
Діни фанаттарға және гипнозға 
жоламаңыз. Сұлулық салонында 
не бассейнде демалыңыз. Бұл апта 
күш-қуат жинауға қолайлы.

Ешқандай тәуекелге бас тікпе-
ңіз. Әсіресе күрделі механикалық 
құралдардан, жылыту аппараттары-
нан және от көзінен қауіп бар. Ешкімге 
ақша бермеңіз және алмаңыз. 
Таныстарыңыздың септесуімен іс-
керлік беделіңіз артады. 

Жаңа білім алып, жаңа кәсіп 
игеруге қолайлы апта. Бұл жаңа 
мүмкіндіктер мен сұранысты туды-
рады. Ғылым, шығармашылық са-
ласындағыларды да жетістік күтіп 
тұр. Ресми және құқықтық мәселе-
лерді кейінге қалдырыңыз. 

Дос-таныстардың қатары айтар-
лықтай ықпалды және беделді 
адамдармен толығады. Мұның бо-
лашақта сізге пайдасы зор болмақ. 
Өзіңіз түсінбейтін шаруамен ай-
налыспаңыз. Көптен мазалаған мә-
селенің оң шешімі табылады.  

Ж
То¶ты

Торпа¶

Бикеш

Таразы

Сарышаян

Мерген

Тауешкi

Су¶½йµыш

Балы¶

Туыстарыңызбен отбасына қа-
тысты ұрыс-керіске жол бермеңіз. 
Құқықтық мәселелерді өз бетіңізше 
шешпей, мамандарға жүгініңіз. Жұ-
мыста жаңа даму мүмкіндіктері туа-
ды. Денсаулығы мазалап жүргендер 
дертінен айығады. 

Әр істің басын шалмай, бір ғана 
үлкен мақсат қойып, бар күшіңізді 
сонда жұмсаңыз. Суықтап қалудан 
сақтаныңыз, бұл жоспарларыңызды 
орындауға кедергі келтіруі мүмкін. 
Шығармашылықта, спортта жетістік-
тер күтіп тұр.

Ойын-сауыққа көп шығындан-
баңыз. Қазір барынша үнемшіл 
болған дұрыс. Жалғыз болсаңыз, 
сізге жайлылық пен қуаныш сый-
лайтын адаммен танысу мүмкіндігі 
бар. Мұрагерлік, несие мәселелері 
сіздің пайдаңызға шешіледі.

Арыстан

Шаян

Егiздер

8

«Ақ раушан» 
алмасы – Шығыс 
Малайзия елдерінде 

өсетін 
мәңгі 
жасыл 

ағаштардың бірі. Оның 
биіктігі 17 метрге 
дейін жетеді, ал діңінің 
қалыңдығы 30 см-ден 
аспайды.

«Ақ раушанның» 
діңі әдетте қызғылт 

түсті келеді. Төменгі 
бұтақтары жерге 

жақын орналасады. 
Жапырақтары көгілдір 
реңкті және жүрек 
пішіндес келеді. 
«Ақ раушан» 
алмасының тек ақ 
қана емес, қызғылт 
түстілері де 
кездеседі. Қазір оны 
тропикалық Африка 

мен Австралияда көп 
өсіреді.

“À¶ ðàóøàí” àëìàñû

* Оқи қалар оқиғалар

«Гуэнолла арыс-
таны» (Guennol 
Lioness) мүсіні осыдан 
5 мың жыл бұрын 
месопотамияда жасал-
ған. Ол Нью-Йорктегі 
танымал Sotheby’s 
аукционында 57 
миллион 200 мың 
долларға сатылды. 

Мүсінді жасаған ше-
бер, болжам бойынша, 
қазіргі Иранның аума-
ғында тұрған. Бұл 
жер де б.д.д. 2700-600 

жыл дары ежелгі Элам 
мемлекеті болған. Арыс-
тан мүсіні шамамен 
б.д.д. 3000-2800 жыл-
да ры жасалған. Оны 
са тып алған адам өзін 
археологпын деп та ныс-
тырған, ол туралы бас қа 
дерек жоқ. Тек оның 
құны 18-20 млн. дол лар-
ға бағаланған мүсін ді 
неге үш есе баға сына 
сатып алғаны түсінік сіз. 
«Гуэннола арыстаны-
ның» әрі қарайғы 
тағдыры да жұмбақ.

Åº ¶ûìáàò ì¾ñií

Бірде Бауыржан Момыш-
ұлы пойызбен жол жүріп келе 
жатып, Еңбек Ері жұлдызын 
омырауына таққан бір кісімен 
сапарлас болыпты. Пойыз 
қозғалып, ұзақ жолға бет 
алған кезде Баукең:

– Ал, енді таныспаймыз 
ба, бір үйге тіреу болғандай 
бой-сойыңыз бар екен, кім 
боласыз? -депті. Баукеңнің 
сөзіне бейтаныс қазақ 
ыңырана жауап беріп:

– Кім екенімді көрмей 
отырсың ба, Герой боламын! 
-дейді.

Бұл жауап Баукеңе ұна-
майды да, қатқылдау үнмен:

– Бұл Батыр атағын 
не үшін алдыңыз? -деп 
сұрайды.

– Жүз биеден жүз 
құлын алғаным үшін! -депті 
бейтаныс қазақ. 

Сонда Баукең:
– Айғыр шапты, байтал 

тапты, оған сенің қандай 
қатысың бар? Герой атағын 
саған емес, жүз биеге жүз 
құлын таптырған айғырға 
беру керек еді! -деген екен. 

*   *   *
Сейіт Кенжеахметов 

тығыз шаруасы болып 
театр директоры Төкен 
Елтебаевты іздейді. Театр 
«мәдениет басқармасына 
кетті» дейді. Ол жер 
«мұражайға кетті» дейді. 

Онда барса, мұражай 
бастығы «бір әйелмен кетті» 
дейді. Бұған ыза болған 
Секең:

«Таптырмайсың іздесе,
Қуып жүрмін із кесе.

Дос-жаранды ұмыттың,
Не пәлең бар қыз десе?» 

-деп қағаз жазып жіберіпті.
*   *   *

 Бір күні сатирик 
Садықбек Адамбеков 
Жазушылар одағының 

секция мәжілісінде өзінің 
жаңа комедиясын оқыпты. 
Комедия ұзақ екен. 
Мәжіліске қатысып отырған 
ақын Сырбай жалығып, жиі-
жиі күле берсе керек.

 – Ей, сен неге күлесің? 
-депті Садықбек Сырбайдың 
күлгенін жақтырмай. Сонда 
Сырбай күлкісін тыймай:

– Комедия болған соң 
күлмегенде қайтеміз! -депті.

Көлденеңінен: Саңырау. Саңырауқұлақ. Санақ. От. Зита. Лайық. 
Қада. Рамазан. Пудра. Асар. Қуу. Ас. Аалы. Дау. Дауасы. Ұлар. 
Тырна. Бал. Сызу. Сапар. Сапарбай. Ай. Бай. Майра. Атақ. Бу. 
НС. Қуат. Уқалау. Жобада. Срок. Ораза. Ата. Ат. Са. Сайрам. 
Пахан. Ра. АМО. НС. Наз. Ра. Оқ. Қаратау. Ау. Нар. Нарын. КИА.

тігінен: Сорқұдық. Сақ. Атаулы. Усама. Муаммар. Ор. Ыза. 
Атос. Риза. Си. Атастыру. Иса. Уан. Ызақор. Ару. Аран. Ұлпан. 
Аламан. Лаула. Таз. Аз. Айды. Сауап. Қыр. Бақ. Ары. Қадап. 
Жахан. Алабота. Ақау. Рубанок. НАСА. Қи. Адасқандар. Қары. 
Исатай.  
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* сіз білесіз бе?

* М.Ломоносов Ғылым 
академиясында жүрген кезінде 
даушыл мінезі мен бірнеше 
рет неміс ғалымдарына 
тиіскені үшін өлім жазасына 
кесілген. Кейін, әрине, бұл жаза 
әріптестерінен кешірім сұраумен 
алмастырылған. 

* И.Крылов өте салақ және 
жалқау адам болған. Ол жуынбай, 
таранбай жүре беретін болған. 

* Артур Конан Дойл өзінің 
әйгілі кейіпкері – Шерлок 
Холмстан шаршағаны соншалық, 
оны өз хикаяларында талай 
өлтірмек болған. Бірақ, 
оқырмандары, тіпті өз анасы да 
қарсы шығып, оған жол бермеген. 

* Әлемдегі мыңдаған 
оқырмандар Уильям Портер, 
Чарльз Доджсон, Сэмюэль 
Клеменстің туындыларын жақсы көреді. Бірақ, олар бұл жазушыларды тек 
О.Генри, Льюис Кэрролл және Марк Твен ретінде ғана біледі. 

* «Сұлу қыз бен құбыжық» ертегісінің авторы Шарль Перро деп айтылып 
жүргенімен, оған түк қатысы жоқ. Бұл ертегінің кейіпкерлері өмірде болған. Орта 
ғасырларда сұлу қыз бен гипертрихозға шалдыққан (денесін артық түк басқан) 
ер адам расымен де некеге тұрған.

* А.Пушкиннің бойы өз әйелінен 10 см төмен болған, сондықтан би 
кештерінде онымен билемеуге тырысқан. 

* Джоан Роулингтің «Гарри Поттерін» ешқандай басылым басқысы 
келмеген. Оны жариялауға тек 13-ші баспа ғана келіскен.

* Хемингуэйдің әкесі, әпкесі және інісі де өзіне қол жұмсап, көз жұмған. 
Оның нақсүйері Джейн Мейсон мен Париждегі досы, жазушы Скотт 
Фицджеральд та өмірден осылай өз еркімен кетпек болған. Ал Хемингуэйдің 
өмірбаянын алғаш жазғандардың бірі терезеден секіріп өлген.  

* «100 жылдық жалғыздықтың» авторы Габриэль Гарсиа Маркес өз 
туындысынан кино түсіруге ресми түрде тыйым салмаған, алайда ол жылына 
тек 1 тараудан, небәрі 2 минуттық фильм түсіріп, осылай 100 жылға жеткізуді 
өсиет еткен. 

дайындаған К.тілеПОВа.
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