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Ауданымызда шағын және 
орта бизнес дамып, жеке 
кәсіпкерлікпен айналысам 
деушілердің қатары күннен 
күнге артып келеді. Шағын 
кәсіпкерлікті дамытуды басты 
назарға ұстаған аудан орталығы 
Жансүгіров ауылының тұрғыны 
ауылымыздағы «Назира» азық 
– түлік дүкенінің иесі Гүлайым 
Жолдасбаева кәсібін одан ары 
дамытып, Тәуелсіздік мерекесі 
қарсаңында дүкеннің жанынан 
«Қазына» сауда үйін ашты.

Аталмыш кәсіпкер ойға 
алған дүкен тек отбасының 
қазынасы үшін емес халықтың 
қазынасы болсын деген ниет-
пен сауда үйінің құрылысына 
өз қаражатымен кіріседі. Өз 
еңбегімен нысанның құрылыс 
жұмыстарын жүргізіп, бастаған 
ісін аяқтап пайдалануға 

берді. Ашылған дүкеннің несі 
жаңалық?» деулеріңіз мүмкін. 
Бұл дүкен – өзгеше дүкен. 
Өзгешелігі сол,  мұнда ауыл 
тұрғындарына қажетті әр түрлі 
қызметтер көрсететін бөлімдер 
бар. Яғни, ауылда әр жерде 
шашыраған түрлі қызметтерді бір 
жерге шоғырландырған. Қалай 
дегенде де, жаңа дүкен халыққа 
да, тұтынушыларға да тиімді. 
Мұнда киім - кешек, сапалы және 
осы күнге лайықты заманауи 
үлгідегі сырт киімдер,  сәндік 
бұйымдармен қоса компьютер 
жөндеу, ұялы телефондарды 
жөндеу мен смартфондардың 
қажетті саймандарын сату, той 
бейне таспасына тапсыры-
стар алу, сурет т.б. құжаттар 
шығару, шаштараз, киім тігу 
т.б. қызметтерге жылы да таза, 
жарық бөлімдерді жалға берііп, 

АУЫЛ ЖАҢАЛЫҒЫ

төмен бағамен қамтуды қолға 
алуда. 

Нысанның ашылу салтана-
тында аудандық Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Амангелді 
Айтбаев бата жасап, сөз 
сөйлеп, бастаған ісіне сәттілік 
тілеп, дүкеннің лентасын қиды. 
Жаңа дүкеннің ашылуына кел-
ген ауыл тұрғындары жаңа 
дүкенді аралап көріп, шашу 
шашты.  

Аталған дүкеннің іші таза 
әрі жарық, барлық санитарлық 
талаптар сақталған. Қызмет 
көрсетушілер де өз істерінің 
шеберлері. Бір сөзбен айтқанда 
«Қазына» сауда үйі болашақта 
отбасының ғана емес, халықтың 
қазынасы боларына сенеміз.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ,
арнаулы тілші.

"QAZYNA" САУДА 
ҮЙІ ПАЙДАЛАНУҒА 

БЕРІЛДІ

Қазіргі көмір тапшылығы  
барлық өңірлерде орын алуда.

Өздеріңізге белгілі Ақсу ауда-
ны бойынша көмір жеткізілетін 
темір жол тұйықтары жоқ. Сол 
себепті, көмір Талдықорған 
қаласындағы тұйықтардан тасы-
малданады. Аудан басшылығы, 
көмірдің бағасын тұрақтандыру 
мақсатында, Талдықорған 
қаласындағы темір жол 
тұйығымен бірлесе отырып, 
Майкөбе көмірін жеткізу үшін 12 
вагонды көмір разрезіне қойды.

Шамамен 20 қарашада 

Құрметті аудан тұрғындары!!!
келеді деп күтілуде. Соған бай-
ланысты көмірдің бағасын 23 
- 24 мыңнан көтертпеу үшін, 
аудандағы көмір таситын 
жеке кәсіпкерлерді бірлесіп 
жұмыс жасауға шақырамыз. 
Және тұрғындардан өтінімдер 
қабылдаймыз.

Жеке кәсіпкерлердің жеке 
тізімі және көмір алушылардың 
жеке тізімін қалыптастыру үшін 
І.Жансүгіров ауылдық округ 
әкімдігіне жазылыңыздар. 
Бірігіп, қиын - қыстау кезеңнен 
бірге шығуға шақырамыз.

Мемлекет басшысы Қасым - Жомарт Тоқаев жария еткен 2025 
жылға дейінгі «Өзгерістер жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!» Сай-
лауалды бағдарламасы Алматы облысында 27%-ға орындалған. 

Жыл басынан өңірде 757 мың шаршы метр тұрғын үй, 12 мектеп, 
2 спорт сауықтыру кешені, 3 дәрігерлік амбулатория пайдалануға 
беріліп, 538 км жол жөндеуден өтті.  Қазіргі уақытта Жетісу өңірінде 
9 инвестициялық жоба іске қосылып, облыс тұрғындарына 27 мың 
тұрақты жұмыс орны ашылды.

30.10.2021 жылы республикалық «Литер» басылымына «Nur 
Otan» партиясы Алматы облыстық филиалының төрағасы, об-
лыс басшысы Баталов Амандық Ғаббасұлының «Мақсат. Іс-
әрекет. Нәтиже» атты көлемді мақаласы жарияланды. Мақалада 
партияның өңірлік Сайлауалды бағдарламасының орындалу реті, 
Жол картасы аясында ашылған жаңа нысандар мен тұрғындарға 
берілген сайлауалды уәделердің сапалы әрі уақытылы орын-
далу барысы толыққанды баяндалады. Жыл басынан бері 
Жетісу өңірінде партияның Жол картасы аясында Сайлауалды 
бағдарламаның 27℅ толыққанды орындалды. Бұл біз атқарған 
ортақ жұмыстың жемісті нәтижесі.

Мақалаға сілтеме - https://liter.kz/zadachi-deystviya-rezultaty/ 
«Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық филиалы Саяси кеңес 

Бюросының 18 ақпан 2021 жылдың №010pq қаулысымен 
бекітілген «Өзгеру жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!» Сайлауал-
ды бағдарламасының орындалуы бойынша аудан әкімі, аудандық 
партия филиалының төрағасы Е.С.Базарханов жауапты мекеме 
бөлім басшыларының есебін тыңдап, тиісті тапсырмалар берді. 
Жол картасының орындалуы туралы аудандық экономика және 
бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы Г.Жандосова, аудандық 
партия филиалы төрағасының бірінші орынбасары, аудандық 
мәслихат депутаты К.Дәулетбекова  баяндады.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия филиалының эксперті.

Жетісу өңірінде Сайлауалды 
бағдарлама 27% - ға 

орындалды
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Еліміз Тәуелсіздік алғалы бері 
дәстүрлі дініміз өркендеу жолы-
на түсті. Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті, Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 
«Түбіміз – түрік, дініміз – Ис-
лам, кітабымыз – Құран»,-деген 
сөзі нақылға айналды. «Дін – 
қоғамның тәрбиесі және айна-
сы» деген қанатты сөз бар. Осы 
даналықты ұстана отырып, біз 
ұрпағымыздың діни санасын 
қалыптастыруға қоғам болып 
жұмыс жасауымыз қажет. Дініне 
берік, білімді қауымға сыртқы 
күштердің ықпалы жүрмейтіні 
анық. Бұл ретте, имандылық 
ордасы саналатын мешіттердің 
ашылуы елдегі ынтымақ пен 
бірліктің сақталуына зор септігін 
тигізеді. 

«Мешіт – адамдарды 
мейірімділікке, сүйіспеншілікке 
шақыратын, бір - біріне қамқор 
болып, қол ұшын беретін, 
мұқтаж болған адам жанына 
тыныштық табатын, сондай 
бір қасиетті, ұлық мекен. Бұл 
– имандылықтың, білімнің, 
ғылымның ордасы.

Биыл Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдығына байланысты өткен 
аптада қасиетті жұмаға қараған 
күні  Қарашілік ауылында жаңа 
мешіт пайданалуға берілді. 
Бұл ауданымыз бойынша 27 
мешіт екен. Алланың жердегі 
үйі ауылдық мешіттің ашылуы-
на аудан әкімінің орынбасары 
Есжанов Ғазиз Отарбайұлы, 

Талдықорған өңірінің бас има-
мы Алмас Сағидоллаұлы 
Данағұлов, Ақсу ауданының 
Бас имамы Анарбай Мәнбетов, 
Қарашілік ауылдық округінің 
әкімі Нұрқуат Демесінұлы және 
басқа да қонақтар мен жергілікті 
жұртшылық қатысты.

Салтанатты шара алдымен 
қасиетті Құран оқумен бастал-
ды. Талдықорған өңірінің бас 
имамы Алмас Сағидоллаұлы 
жиналған жұртты жаңа мешіттің 
ашылуымен құттықтап, 
«Алланың үйі болған бұл 
мешіт жамағатымен көрікті 
болсын. Елдің тыныштығы, 
халықтардың бірлігі, дініміздің 
өркендеуі үшін қызмет ете 
берсін, Бұл жер жастарды 

тәрбиелейтін, ата - дәстүрімізді 
насихаттайтын орын болатыны 
анық. Сондықтан осы игілікті іске 
атсалысқан барша демеушілерге, 
ауыл халқына алғысымды 
жеткіземін»,-деп сөз сөйлеп 
ашып берді. Келесі кезекте сөз 
алған аудан әкімінің орынбасары 
Ғазиз Отарбайұлы: - «Бүгін ауыл 
азаматтарының ұйытқы болуы-
мен, ауыл жұртшылығының жи-
налуымен бой көтерген мешіттің 
ашылу салтанатына жиналып 
отырмыз. Көптен күткен мешіттің 
ашылуы құтты болсын! Бұл аса 
зор сауапты - іс»,-деп сонымен 
қоса жаңа мешітке аудан атынан 
сыйлықтар табыстап, аудан әкімі 
Есім Сейілханұлының атынан 
осы нысанның салынуына үлес 

қосқан бірқатар ауыл азаматта-
рына "Алғыс хаттар" табыстады. 

Иә, шара барысында мешіттің 
құрылысына үлес қосқан ауыл 
азаматтары мен азаматша-
лары, ауыл тұрғындары мен 
бірқатар кәсіпкерлер марапат-
талып, арқаларына шапан жа-
былды. Себебі, Алла үйін салған 
адамдарға Пайғамбарымыз 
(с.а.с) Хадисінде «Кім жер бетінде 
Алланың үйін салуға атсалысса, 
Алла Тағала ол кісіге жұмақтан 
орын дайындайды»,-деген. Ис-
лам діні еліміз бен жеремізге 
тарағаннан бастап мешіт салу  
– Алланың сүйген құлдары, 
пайғамбарлары, шұғылданған 
қасиетті ісі.  

Бас - аяғы үш жылға созылған, 

үш жыл күткен ауылдық мешітке 
барлық ауыл тұрғындары атса-
лысты. Қолдарынан келгенше 
демеушілік жасап, көпшіліктің 
қолы тигендіктен бе биыл 
мешіттің кіре беріс босағасының 
жоғарғы бұрышына қарлығаш 
ұя салған екен. Келген қонақтар 
мұны жақсылыққа балады. 

Мешіт салтанатты түрде ашы-
лып, ақ жаулықты әжелер шашу 
шашты. Жиналғандар түгелдей 
ішке кіріп, сәждеге бас қойып, 
намаз оқыды. Жиын соңында  
жамағатқа ас берілді. Дастархан 
басында ауылдық мешіттің има-
мын тағайындап, ауыл азаматы 
Бейсенбі Бауыржан Малайұлын 
сайлады. Сонымен қатар «Ел 
үлесі пәтерге» қайырымдылық 

шарасымен биыл бір жыл-
да 20 отбасын тұрғын үймен 
қамтамасыз еткен аудандық 
мешіттің бас имамы Анарбай 
Тасболатұлы жамағаттың ал-
дында есеп беріп, үш отбасына 
тұрғын үйдің кілтін табыстады. 

Олар аудан бойынша 18-
ші Республикамыз бойынша 
473-ші баспанаға ие болған 
Көлтабан ауылының тұрғыны 
Дүзербаева Ғалия Кашкенқызы, 
Арасан ауылының тұрғыны ау-
дан бойынша 19, Қазақстан 
бойынша 474 баспана иесі 
Егетаев Жанат Айғожаұлы 
және Қапал ауылының 
тұрғыны аудан бойынша 20-
шы, Республика көлемінде 
475 баспанаға қол жеткізген  
Ерлан Ордабаев. Бұл 
қайырымдылық шарасы келесі 
жылы да жалғаса беретініне 
сенімдіміз. Себебі, бұл көпшілік 
жамағаттың қолдауына ие. 

Мешіт – жер бетіндегі 

Алланың үйі. Халық жүрегіне 
имандылық дәнін себелейтін 
мешіттер салуға мұрындық 
болған азаматтарға алғысымыз 
шексіз. Аллаһ Тағалам осы 
мешіттің ішін жамағатқа толты-
руына жазсын. Міне, Алланың 
жәрдемімен, ауызбіршліктің 
арқасында ел – жұрт бо-
лып, асарлап 30 жылдық 
қарсаңында ашып отырмыз.

Сапарғали ТЕМІРБЕКОВ,
аудандық мәслихат 

депутатының ауылдағы 
тұрақты көмекшісі, 

«Nur Otan» партиясының 
және ауылдағы қоғамдық 

бірлестіктің белсенді 
мүшесі. 

АУЫЛДА МЕШІТ АШЫЛДЫ
ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ
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Қазіргі таңда әлемдегі ең өзекті мәселенің 
бірі – діни экстремизм мен терроризм қауіпі 
екендігі көпшілікке аян. Ғаламдық бұл 
қауіп-қатер қоғамға саяси, экономикалық, 
моралдық шығындар әкеліп, үрей тудыруда. 
Әсілі, терроризм қаупі XX ғасырдың 60-жыл-
дарынан бастапкүшейе түсті. Әлемнің 
көптеген аймақтарында экстремистік топ-
тар мен ұйымдар қанқұйлы терактілер 
жасау арқылы өз мақсаттарына қол 
жеткізгісі келді. Бүгінгі күні жаһанда 500-дей 
экстремистік ұйымдардың бар екені белгілі 
болып отыр. Соңғы жылдары біздің елімізде 
дін атын жамылған содырлық әрекеттер 
орын ала бастады. Республиканың ба-
тыс және оңтүстік аймақтарында орын 
алған лаңкестік оқиғалардың мемлекет 
қауіпсіздігіне төнген қатер екендігі айтпа-
са да түсінікті. Мемлекет діни экстремизм 
мен терроризмнің алдын алу үшін ең ал-
дымен оның құқықтық негіздерін жетілдіруі 
қажет. Осы тұрғыда төмендегі мәселелер өз 
шешімін табуы тиіс деп білеміз:

Біріншіден, діни экстремизм мен тер-
роризм идеяларының таралу жолда-
рына бөгет қоюды құқықтық тұрғыда 
нығайту қажет. Ол үшін діни экстремистік 
ақпарат тарататын ғаламтор сайттары 
мен әлеуметтік желілердегі аккаунттарды 
бұғаттап, әдебиеттердің таратылмауының 
ұтымды жолын қарастыру керек. Қазір, ар-
найы құзырлы мекемелер діни нысанға 30 
күн ішінде сараптама жасап, оң немесе 
теріс қорытынды берумен аталмыш діни 
ақпарат немесе әдебиеттің ел аумағында 
таралу мүмкіндігін анықтайды. Алайда, осы 
уақыт ішінде ғаламтор немесе әлеуметтік 
желіде тарап кеткен діни ақпарат азамат-
тарды теріс жолға жетелеуі әбден мүмкін. 
Осы себептен, күмәнді діни ақпараттардың 
таралуының алдын алу үшін сараптама 
жүргізу уақытын мейлінше қысқарту қажет. 
Немесе күмәнді діни ақпараттың сарапта-
ма қорытындысы шыққанға дейін аталмыш 
діни ақпаратқа уақытша таратылуын шекте-
ген жөн. Сонда, елімізде діни экстремистік 
ақпараттың таралуының алдын алуға 

Қазіргі жағдайда қоғам дамуының 
тұрақсыздандырушы факторларының 
бірі адамның және азаматтың 
заңмен қорғалатын құқықтары мен 
бостандықтарына қатер төндіретін 
деструктивті діни идеологияның тара-
луы, жеке адамның рухани, психикалық 
немесе дене денсаулығын әлсіретуге 
немесе бұзуға бағытталған идеялар-
ды уағыздайтын, зорлық-зомбылыққа, 
рұқсат етілуге, дінаралық және ұлтаралық 
алауыздықты қоздыруға шақыруды жүзеге 
асыратын, азаматтық борышты, отбасылық 
міндеттерді, қоғамдық тәртіп нормаларын, 
адамгершілік пен имандылықты орындау-
дан бас тартуға итермелейтін деструктивті 
діни идеологияның таралуы болып табыла-
ды.

Діни деструктивті ағымдар 
идеологиясының негізі – экстремизм, ол 
қоғам көзқарасы тұрғысынан жекелеген 
әлеуметтік топтар – таптардың, этникалық 
топтардың, қозғалыстардың, бірлестіктердің 
мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған 
экстремалды көзқарастар мен әрекеттер 
жүйесін білдіреді. Экстремизмнің тән белгісі 
– күрестің негізгі әдісі ретінде зорлық-
зомбылықты әртүрлі нысандарда заңсыз 
пайдалану. Әдетте, экстремизмнің өсуіне 
әлеуметтік-экономикалық дағдарыстар, 
халықтың негізгі бөлігінің өмір сүру 
деңгейінің күрт төмендеуі және басқалар 
ықпал етеді.

Экстремизм қатерлі ісік секілді, егер 
алдын алмаса, уақыт өте келе ол өсіп, 
терең тамыр алады, сондықтан халықтың 
діни сауаттылығы өте маңызды. Ал діни 
сауаттылық – оқыту, ағарту және әдебиет 
арқылы білім алу. Қазақтың ұлы ойшылы 
Абай Құнанбаев қара сөзінде: «Адам – өз 
заманының баласы. Егер ол жаман бол-
са, оның замандастары да кінәлі», – деп 
айтқан болатын.

Деструктивті діни идеологияның тара-
луына жол бермеу бойынша алдын алу 
жұмыстарының негізгі міндеттерінің бірі – 
қоғамда толерантты дүниетаным негіздерін 
қалыптастыру болып табылады. Түрлі 
экстремистік ағымдардың ықпалына түспес 

Діни экстремизм мен терроризм 
қоғамға төнген қауіп 

мүмкіндік туады.
Екіншіден, республикадағы соңғы 

тіркелген лаңкестік оқиғалардың орын 
алуының себептеріне үңілгенде терактіні 
ұйымдастырушы содырлардың діни 
ақпаратты бейресми орындардан (құжыра, 
пәтер) алып, теріс діни түсініктермен 
қаруланғандығы мәлім болды. Олай болса, 
лаңкестіктің алдын алу үшін экстремизмге 
шақыратын теріс діни (бейресми) уағыз-
насихаттардың жолын кесу қажет. Осы 
тұрғыда ҚР Әділет министрлігінде тіркелген 
діни бірлестіктер мен арнайы лизенциясы 
бар діни қызметкерлерге ғана діни уағыз-
насихат жүргізуге рұқсат берген жөн. Мы-
салы, ислами діни уағыз-насихат мешіт 
мінберінде айтылып, басқа атаулы діни іс-
шаралар (мәуліт, ораза, құрбан айт, жаназа 
және т.б. діни рәсімдер) барысындағы уағыз-
насихаттарарнайы рұқсаты бар имамдар та-
рапынан айтылғаны абзал.

Үшіншіден, алғашқы дін еркіндігін 
жариялаған тоқсаныншы жылдары 
қазақстандықтардың шетелде діни білім 
алуына жол берілді. Алайда, шетелде діни 
білім алған базбір азаматтар елге оралған 
соң қазақтың дәстүрлі діни танымына қайшы 
ұстанымдарды насихаттап, халықтың рухани 
тұтастығына жарықшақ түсіре бастады. Қазір 
ел ішінде әртүрлі діни көзқарасты ұстанушы 
топтардың ашық және астыртын жұмыс жа-
сап жатқандығын тағыда айтпай кетуге бол-
майды. Бұл теріс діни құбылыстың Қазақстан 
халқының бірлігін сақтауға кедергі келтіретіні 
айтпаса да түсінікті. Ал, оның алдын алу үшін 
діни білім алудың кешенді бағдарламасын 
түзу қажет. Әсіресе, шетелдерде діни білім 
алуды қадағалауды күшейткен жөн.

Бүгінгі таңда, мемлекеттік құзырлы орын-
дар діни білім алуға болатын шетелдік оқу 
орындарының тізімін бекітті. Шетелде исла-

ми білімді Мысыр Араб Республикасындағы 
әл-Азһар университетінде, Түркия 
Республикасындағы Мармара, Анкара, 
Кайсери, Кония, Бурса университеттері 
мен Хасеки институтында, Өзбекстан 
Республикасындағы Ислам университеті, 
Татарстан Республикасындағы Ислам ин-
ситутында алуға болады. Әйтсе де, кейбір 
азаматтардың шетелге туристік мақсатта 
сапарға шығып, рұқсат етілмеген діни оқу 
орындарда білім алғаны белгілі болып отыр. 
Діни экстремизм мен терроризмнің алдын 
алу үшін шетелде діни білім алу мәселесін 
қадағалауды әлі де күшейте түсу керек.

Төртіншіден, ҚР заңдарына сәйкес діни 
экстремистік және террористік іс-әрекет 
жасадыдеп айыпталатын адамды «экстре-
мист», «террорист» ретінде танудыңқұқықтық 
критерийлерін жетілдірген абзал. Діни 
дүрдараздықты тудырып, Мемлекеттің 
конституциялық құрлысы мен адам өміріне 
қауіп төндіретін іс-әрекеттермен қатар, 
қазақстандықтардың тарихы, мәдениеті мен 
салт-дәстүрін діни үкімдермен қаралайтын 
(харам, бидға, ширк, куфр) амалдар-
ды да экстремистік деп тануымыз керек. 
Қазір, деструктивті діни бағытты ұстанушы 
азаматтардың «салт-дәстүрді ұстану 
бидға», «келіннің сәлем салуы ширк», «зия-
рат жасау куфр» деп қарастыруы және т.б. 
жағымсыз әрекеттері ел ішін алатайдай 
бүлдіруді көздейді. Түптің түбінде бұл теріс 
әрекеттердің Қазақстан халқының бірлігі мен 
татулығынасына қағатынытүсінікті. Мұндай 
келеңсіз жайттарды алдын алу үшін қазақ 
халқының дәстүрлі ханафи мәзһабына сай 
қалыптасқан салт-дәстүрін терістейтін діни 
үкімдерге «экстремистік» деген анықтама 
берген жөн.

Бесіншіден, діни экстремизм мен тер-
роризм қылмысымен айыпталушылардың 

жазасын ауырлату, діни лаңкестіктің ал-
дын алудың құқықтық амалдарының бірі 
саналады. 2011 жылдары орын алған 
лаңкестік оқиғалардың қайталану себебі 
- қылмыс жазасының жеңіл болуында.
Жалпы, қоғамға үрей туғызып, халықтың 
өміріне қауіп-қатер төндіретін лаңкестіктің 
алдын алу үшін қылмыскердің жаза-
сын қандай деңгейде болуын қарастыру 
демократиялық құндылықтарға қайшы са-
налмайды. Десе де, террорлыққылмысқа 
ауыр жаза қолдану адамдарға тән азабын 
шектіру мақсатында емес, қоғам үшін діни 
экстремизм мен терроризмнің жат екендігін 
бойға сіңіру мақсатында іске асырылуы 
тиіс. ҚР Қылмыстық кодексінің терроризм 
актісі (255-бап), терроризмді насихаттағаны 
немесе терроризм актісін жасауға жария 
түрде шақырғаны (256-бап), террористік топ 
құрғаны, оған басшылық еткені және оның 
әрекетіне қатысқаны (257-баптың бірінші 
және екінші бөліктері), террористік немесе 
экстремистік әрекетті қаржыландырғаны 
және терроризмге не экстремизмге өзге 
де дем берушілік (258-бап), адамды 
кепiлге алғаны (261-бап), ғимараттарға, 
құрылыстарға, қатынас және байланыс 
құралдарына шабуыл жасағаны немесе 
оларды басып алғаны (269-бап), терроризм 
актiсi туралы көрiнеу жалған хабарлағаны 
(273-бап) үшін сотталған азаматтардың жа-
засын ауырлату шараларын қарастырған 
жөн.

Қазақстанда қалыпты діни ахуалды 
қалыптастыру үшін экстремизм мен тер-
роризмге қарсы күрес кешенді түрде 
қолға алынуы тиіс. Әлбетте, оның діни, 
әлеуметтік, психологиялық, экономикалық 
аспектілерімен қатар құқықтық негіздемесін 
жетілдіру бүгінгі күннің кезек күттірмейтін 
талабына айналып отыр. Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Мәңгілік ел» идеясын 
іске асырып, қуатты мемлекетке айналу 
мақсатында ел қауіпсіздігіне қатер төндіретін 
әрбір шетін мәселенің дер шағында алдын 
алғанымыз абзал.

Нұрбол ҚАСЫМБЕКОВ.

үшін адамдармен жұмыс істеудің ең тиімді 
әдісі – бұл халық арасында сауатты және 
салмақты ақпараттық-түсіндіру саясаты.

Атап айтқанда, жастардың деструктивті 
діни-экстремистік ұйымдар мен топтардың 
шынайы міндеттерін, олардың ең ба-
сты қауіп-қатерлерін түсінуіне қол жеткізу 
қажет. Әрине, деструктивті күштердің 
жастардың жас ерекшеліктерін пайдалану-
ын болдырмау үшін жастар проблемаларын 
шешу, жас ұрпақ арасында қылмыстың, 
нашақорлықтың, маскүнемдіктің алдын алу 
және жолын кесу бойынша пәрменді шара-
лар қабылдау қажет.

Қазіргі кезеңде мемлекет сапалы 
білімге қол жеткізу, тәрбиелеу, жастардың 
денсаулығын сақтау және жұмысқа ор-
наластыру, өскелең ұрпақтың бой-
ында азаматтық жауапкершілік пен 
патриотизмді қалыптастыру үшін жағдай 
жасау тұрғысынан мемлекет пен қоғамның 
жастарға қажетті әлеуметтік-экономикалық 
және моральдық қолдау көрсетуін 
қамтамасыз етуге бағытталған белсенді жа-
стар саясатын іске асырып жатқанын атап 
өткен жөн.

Ақпараттық технологиялардың дамуы 
ғаламдық және шын мәнінде шексіз интер-
нет арқылы жастардың экстремистік және 
террористік ұйымдардың радикалды идея-
ларына ұшырау қаупін арттырады. Бүгінгі 
таңда қазіргі адамдар үшін «танымның» 
негізгі көзі – радикалдар өз қатарына жаңа 
мүшелерді тарту үшін шебер қолданатын 
Интернет.

Заманауи технологиялар адамға 
қабылдаудың барлық негізгі арнала-
ры арқылы әсер етуге мүмкіндік береді. 
Негізгі сайт пен жеке видеоканалдан, 
көптеген роликтер мен баннерлік жарна-
мадан басқа, жалданушылар нақты уақыт 
режимінде ДРТ-ның дұға жиналыстарына 
азаматтардың қатысу мүмкіндігін жасай-
ды, семинарлар, конференциялар, онлайн 
режимінде деструктивті діни қызметтер 
және тағы басқалар таратылады. ДРК ең 
белсенді қолданылатын алаңдардың бірі – 
vkontakte.ru және facebook.com. әлеуметтік 
желілері. Мұнда террористік ұйымға одан 
әрі жалдау үшін топтар мен жалған аккаунт-
тар құрылады. Сонымен қатар әлеуметтік 
желілерді пайдаланушылар деструктивті 
діни ағымдардың «қызығушылық» топтары 
арқылы кіре алады, олар іс жүзінде осын-
дай топтарды құрушылардың шынайы 
ниеттерін білдіреді.

Этносаралық және дінаралық келісім кез 
келген қоғам тұрақтылығының маңызды 
элементтері болып табылады. Соңғы 
уақытта әлем көптеген этникалық және діни 
қақтығыстардың куәсі болды. Сондықтан 
этникалық және діни салалардағы келісім 
мен төзімділік немесе толеранттылық біздің 
еліміздің өте құнды қазынасы болып табы-
лады.

Салтанат ҚОЖАНОВА.

ИНТЕРНЕТ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ДІНИ ЭКСТРЕМИСТІК 
- ТЕРРОРИСТІК ТОПТАРДЫҢ ҚАУІПТІЛІГІ

Mейірімділік – адам бойындағы 
шынайылық пен сүйіспеншіліктен ту-
ындайтын жүрек мейірбандығы. Ол 
рақымдылық шуағынан тарқайтын 
этикалық норма. Мейірімділік - мүміндерді 
нәпсі өзімшілдігінен құтқаратын рухани 
деңгей тұрғысынан кемелдендіретін ең ба-
сты қасиеттердің бірі.  

Құран Кәрімде Алла Тағаланың 
құлдарына деген мейірімділігі мен 
рақымдылығы туралы аяттардың 
көптеп келуі, Алланың адамзатқа де-
ген сүйіспеншілігіне ишарат етуде. Яғни, 
Алла Тағала көптеген аяттарында: «Алла  
құлдарына ерекше мейірімді» (Бақара 
сүресі, 207-аят); «Күмәнсіз Алла адамдарға 
ерекше мейірімді және өте рақымды» 
(Хаж сүресі, 65-аят) деп, құлдарын өте 
жақсы көретіндігін және оларды қолдап, 
қорғаштайтындығын айқын білдірген. 

Мейірімді  болыңыз! 

Сондай-ақ, жоғарыдағы хадистер 
еңбек еткендерге, қайырымдылық жо-
лында атсалысқандарға зор сүйінші 
береді: «Кімде-кім бір мүминнің дүниедегі 
қиыншылықтарының бірін шешетін болса, 
Алла Тағала да қиямет күнінде ол мүминнің 
қиыншылықтарының бірін шешеді 
(жеңілдетеді). Кімде-кім қиналғанға 
жеңілдік көрсететін болса, Алла Тағала 
да оған дүниеде және ақыретте жеңілдік 
көрсетеді. Кімде - кім бір мұсылманның 
айып-кемшілігін жасыратын болса, Алла 
Тағала да оның дүниедегі және ақыреттегі 
айып-кемшіліктерін жасырады».

Ислам руханиятының төрінен орын 
алатын мейірімділік пен рақымдылық тек 
адам баласымен ғана шектеліп қалмай, 
қоршаған ортаға, табиғатқа сонымен қоса 
хайуанаттарға да мейірімділікпен мәміле 
жасауға көңіл бөледі. Расулуллаһ (Оған 

Ұлы Жаратушымыз мұндай мейірімділікті 
бізден де күтуде. Адамзат баласына 
сүйіспеншілік танытуды, мейірімділік пен 
рақымдылық көрсетуді талап етуде. «Бір 
- бірлеріңді жақсы көрмейінше жәннатқа 
кіре алмайсыңдар», «Алла Тағала 
адамдарға рақымдылық етпегендерге 
рақымдылық етпейді»,-деген хадистер 
біздерді мейірімділік пен рақымдылыққа 
баулуда.

Дініміз бойынша барша жаратылғанға 
мейірімділік  пен  рақымдылық жасау, олар-
дың мұқтаждықтарына ортақтасу әрбіріміз-
дің басты міндетіміз. Бір мұсылманның 
мұң-мұқтаждығына көмектесу, басына 
түскен түрлі қиыншылықтардан құтқару, 
Алла ризалығына жетелейтін амалдардың 
бірі болмақ. «Ізгілік пен тақуалықта 
(бір-бірлеріңе) жәрдемдесіңдер. Күнә 
істерде және дұшпандық жасауда 
жәрдемдеспеңдер» (Мәйда сүресі, 2-аят) 
деген аят жәрдемдесудің түрінен хабар 
берсе: «Расында иман келтіріп, хижрет 
еткендер Алла жолында мал-жандарымен 
жиһад еткендер, ал мұхажирлерді 
қамқорлығына алып, жәрдем еткен-
дер міне осылар бір - бірлерінің до-
стары» (Әнфал сүресі, 72-аят) деген 
аят мұхажирлердің мал-жандарымен 
дінге жасаған қызметтерін көрсетсе, 
ансарлықтардың да олардың құшақ жай-
ып қарсы алуы айырықша мадақталған. 
Пайғамбарымыз (Оған Алланың са-
лауаты мен сәлемі болсын): көптеген 
хадистерінде адамдарға жәрдем етуді 
және мұсылмандарға қызмет көрсетуді 
ынталандырумен қатар, оған берілетін 
сауаптарға тоқтала кеткен: "Адамдардың 
ең жақсысы (өзге) адамдарға пайдалы 
болғаны. 

Сен де оларға пайдалы бол", «Мүмин 
құл дін бауырының жәрдемінде болған 
уақытта, Алла Тағала да ол құлға жәрдем 
етеді»,-деген хадис бұл ақиқатқа назар 
аударуға үндейді. Сол себепті не істейтін 
болсақ, оның қайтарымын Жаратушымыз-
дан аламыз. 

Алланың салауаты мен сәлемі болсын) бір 
хадис-шәріпінде былай дейді: «Бір адам 
сапар шегіп бара жатқанда қатты шөлдеді. 
Тіпті шөлге шыдай алмайтын дәрежеге 
жетті. Сол уақытта бір құдыққа кез болды. 
Құдықтың ішіне түсіп шөлін қандырды. 
Құдықтан шыққанда шөлдегеннен 
топырақ жалап жатқан бір итті көреді. Әлгі 
адам өз-өзіне: «Мына ит те мен сияқты 
қатты шөлдеген екен ғой»,-деп қайтадан 
құдыққа түсіп, аяқ киіміне су толтырып 
алып шығып итке береді. Алла Тағала 
оның бұл әрекетіне риза болып күнәларын 
кешіреді». Сонда сахабалардың кейбірі: 
«Уа, Алланың Елшісі! Бізге хайуанаттарға 
жасаған жақсылықтарымыз үшін де сау-
ап бар ма?»,–деп сұрады. РасулАлла 
(Оған Алланың салауаты мен сәлемі 
болсын): «Иә, әрбір мақлұқатқа жасаған 
жақсылық үшін сыйлық бар»,–деді.  
     Бір күні Пайғамбарымыз (Оған Алланың 
салауаты мен сәлемі болсын): Ансар 
сахабаның бірінің бағына кірді. Ол жер-
де бір түйе байлаулы тұрған болатын. 
Түйе Пайғамбарымызды көргенде боздап 
көздерінен жас аға бастады. РасулАлла 
(Оған Алланың салауаты мен сәлемі бол-
сын):  түйенің жанына барып көз жаста-
рын сүртті. Түйе тынышталды. РасулАл-
ла (с.а.у.): «Бұл түйенің иесі кім?»,–деп 
сұрады. Ансарлық жас жігіт: «Ол түйенің 
иесі менмін»,-деп ортаға шығып еді, 
Пайғамбарымыз: «Алланың саған мүлік 
ретінде берген мына түйеге не істегенсің? 
Алладан қорықпайсың ба? Маған қара. 
Түйең маған шағым айтуда. Сен оны аш 
қалдырып, көп шаруа жасатып, шаршата-
ды екенсің»,–деп азарлады. 

Істеген істерімізден есепке тарты-
латын Қиямет күні Алла Тағаланың 
жаратқандарына мейірімділік пен 
рақымдылық танытқандығымыз үшін 
ұлы нығметке оралуымыз әбден мүмкін.  
Жаратушы Алла мейірімді пенделерінен 
еткей! 

Анарбай ТАСБОЛАТҰЛЫ, 
Ақсу ауданының бас имамы.
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«Қазақстан» деген жалғыз 
ауыз сөздің құдіреті мен қасиетін 
осы жерде туған және осы 
өлкеде өскен әрбір азаматтың 
сергек сезінуі парыз. Бұл сөз 
біздің қанымыз бен жанымыздың 
ажырамас бір құрамды бөлігі. 
Қазақ жері, қазақ елі біздің 
ата- бабаларымыздың кейінгі 
ұрпақтарға қалдырып кеткен 
баға жетпес байлығы және асыл 
мұрасы. Халықта мақал бар: 
«Өскен ел тарихын таспен жа-
зады, өшкен ел тарихын жаспен 
жазады» деген, міне біздің ел 
тарихын ғасырлар бойы жаспен 
жазып келеді. Тамыры тереңге 
жайылған тарихтан сыр шертетін 
болсақ, біз қазақ не көрмедік, 
қанша қиын жағдайларды, 
ашаршылықты, елден жыраққа 
ауып кету, тілімізден айырылу, 
барлығын бастан кешірдік. Біз 
үшін қай замандағы тарихы-
мыз болмасын қымбат, айтулы 
кезеңдерде ту ұстаған. 

 МӘҢГІЛІК ЕЛ – АТА-
БАБАЛАРЫМЫЗДЫҢ АСЫЛ 

АРМАНЫ! 
білмеген, тәлім — тәрбие, ғибрат 
алмаған халықтың ұрпағы — тұл, 
келешегі тұрлаусыз. Біздің қазақ 
халқы — батыр халық.

Тәуелсіздік таңы атып, егемен 
ел атанып, шекарамызды ше-
гендеген сәттен бастап ұлттық 
идея мәселесі белсенді қолға 
алынды. Тәуелсіздігімізбен бірге 
халқымыз мәңгілік мұраттарына 
қол жеткізді. Халқымыз 
Тәуелсіздіктің мызғымас тұғырын 
бекітіп, «Мәңгілік Ел» болуға 
бекінді. Тектілердің тұяғы Ел-
басы Н.Ә.Назарбаевтың ерен 
еңбегінің арқасында халқымыз 
- тыныштықта, Отанымыз 
еркіндікте. Аз ғана жылда 
аспанның астын жайнатып, 
Астана - шаһарын тұрғызды. 
Елдің бірлігі артып, берекесі 
кірді. Іргеміз тыныш, түндеріміз- 
бейбіт, күндеріміз нұрлы болды. 
Әр азаматын жігерлендіретін 
Әнұранымыз, мақтаныш 
сезім ұялататын Елтаңбамыз, 
ерлікке жетелейтін Туымыз, 
экономикалық дербестігімізді та-
нытатын төл теңгеміз бар. Әлем 
картасындағы «Қазақстан Респу-
бликасы» деген атау еліміздің әр 
азаматының төл құжаты іспеттес. 
Қазақстан тәуелсіз мемлекет 
ретінде дүние жүзіндегі барлық 
елдерге түгел дерлік танылды. 
Тәуелсіздік – ұлттық тілдің, салт 
– дәстүрдің, ұлттық сананың 
тірегі.

болып табылады.
Қазақстанды жарқын 

болашаққа жетелейтін біз жа-
стар бабаларымыз аңсап өткен 
тәуелсіздіктің туын жықпай, 
желбірете білуіміз керек. 
Өйткені, бабаларымыздың ұлан 
байтақ жерін қалай қорғағанын, 
бостандықты қалай аңсап-
қадірлегенін білеміз. Жа-
стар сондай текті ұрпақтың 
ұрпағы екендіктерін сезініп, 
осы «тәуелсіздік», «мәңгілік 
ел» ұғымдарын саналарына 
сіңіріп, қастерлеуге міндетті. 
Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен 
гөрі, оны ұстап тұру әлдеқайда 
қиын. Бұл - әлем кеңістігіндегі 
ғұмыр кешкен талай халықтың 
басынан өткен тарихи шындық. 
Өзара алауыздық пен жан-
жаққа тартқан берекесіздік та-
лай елдің тағдырын құрдымға 
жіберген. Тіршілік тезіне төтеп 
бере алмай жер бетінен ұлт 
ретінде жойылып кеткен елдер 

Бабаларымыздың барлығы да 
құрметті. Исатай, Махамбеттер 
патшалық Ресейдің озбыр саяса-
тына қасқайып қарсы тұра білді. 
Сан зұлматты өткерген еліміз 
ұлт-азаттық көтеріліске келген-
де де тосылып қарап қалған 
жоқ. Бұл күрестер азаттық үшін 
өткен сан күрестің соңы емес 
еді. Елін, жерін жау аяғына тап-
татпай, сол туған жерінің қарсы 
қадамы үшін басын өлімге тіккен 
аталарымыздың бойындағы 
ерен күш, биік рухқа әр кез 
таңданамын. Аталарымыздың 
сол қасиеті елге - мұра, ұрпаққа-
ұран болып келе жатыр. Ұлт 
– азаттық көтерілістер, Ұлы 
Отан соғысы мен желтоқсан 
оқиғалары, соғыстың қатал 
сынағынан өткен жандардың 
жанқиярлық ерлігі арқасында, 
біздің барлығымыз өмір сүру 
бақытына ие болдық.

550 жыл бойына көрген 
қиындығымызға ешкімді 
жазғырмай, біреуді кінәламай, 
қайғы көрсек тереңіне батып 
кетпей, қуанышқа – асып-
таспай бүгінгі күнге аман-
есен жеткеніміз біз үшін үлкен 
бақыт! Терезесі тең, керегесі 
кең шаңырағы биік еліміздің 
тарихы мен мәңгілік елдің ірге 
тасын қалап кеткен Керей мен 
Жәнібектен бастау алған қазақ 
елінің мәңгілік ел болуы осының 
айғағы. Батырлық, ерлік деген 
ұрпақтан - ұрпаққа ата дәстүр 
болып қала бермек. Өткенін 

Ең бастысы – еліміздің ру-
хын көтеретін, ұлы мақсаттарға 
жеткізетін «Мәңгілік ел» ұлттық 
идеясы болып жарияланды. Бұл 
идея – елімізді өз мақсатына та-
лай дәуір сынынан сүріндірмей 
жеткізетін тұғырлы идея болып 
табылады. Еліміздің мұратына 
айналған «Мәңгілік ел» идеясы - 
халықтың әл-ауқатын жақсартып, 
ынтымағын арттыратын, елді 
дамудың жаңа сатысына 
жетелейтін жаңа қадам. «Мәңгілік 
ел» идеясының маңыздылығын 
Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан 
жолы - 2050:  бір мақсат,  бір 
мүдде, бір болашақ» атты 
жолдауының негізі етіп алып, 
бұл туралы өз сөзінде: «Бір 
жыл бұрын мен еліміздің 2050 
жылға дейінгі дамуының жаңа 
саяси бағдарын жария еттім. 
Басты мақсат - Қазақстанның 
ең дамыған 30 мемлекеттің 
қатарына қосылуы. Ол - 
«Мәңгілік Қазақстан» жобасы, 
ел тарихындағы біз аяқ басатын 
жаңа дәуірдің кемел келбеті... 
Өткен тарихымызға тағзым да, 
бүгінгі бақытымызға мақтаныш 
та, гүлденген келешекке сенім 
де «Мәңгілік Ел» деген құдіретті 
ұғымға сыйып тұр» деген бола-
тын. Халықты бір мақсатқа, бір 
мүддеге, бір болашаққа үндеген 
Елбасының бұл жолдауында ел 
халқына үлкен жауапкершілік 
жүктелген. Мәңгілік елге айна-
лу үшін тәуелсіздікті сақтап, 
елдігімізді нығайту басты мақсат 

қаншама. Біз өзгенің қателігінен, 
өткеннің тағылымынан сабақ 
ала білуге тиіспіз. Ол сабақтың 
түйіні біреу ғана – Мәңгілік 
Ел біздің өз қолымызда. Ол 
үшін өзімізді үнемі қамшылап, 
ұдайы алға ұмтылуымыз керек. 
Байлығымыз да, бақытымыз да 
болған Мәңгілік Тәуелсіздігімізді 
көздің қарашығындай сақтай 
білуіміз керек.

Атамекеніміз бізге ата – ба-
баларымыздан қалған аманат! 
Міне, бүгінде біз болашаққа 
деген жарқын сеніммен алға 
қарай нық қадам басып келеміз. 
Бізді бұл бақытқа жеткізген 
ата – бабаларымыздың, аяулы 
арыстарымыздың еркіндік үшін 
күресте төгілген қаны, солардың 
жанқиярлық ерлігі!

Мен қазақпын, биікпін, 
                                  байтақ елмін,
Қайта тудым өмірге, 
                                   қайта келдім.
Мен мың да бір тірілдім 
                                мәңгі өлмеске,
Айта бергім келеді, айта бергім

– деп Жұбан ақын жырлағандай, 
біз мәңгі өлмейтін халықтың 
ұрпағымыз!

Бүгінгі таңда осындай 
бақытты, барша әлемге үлгі 
бола алатын елде тәрбие, білім 
алып жатқаныма өте ризамын. 
Тек әрдайым еліміз аман, аспа-
нымыз ашық, ежелден аңсаған 
еркіндіктің туы жоғары, елдігі 
берік болсын дегім келеді!

Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.

Абайға дейін жыраулар, батырлар мен хандар, шешендер осы 
ана тіліміз арқылы дау шешіп, соғыстың бетін қайтарған. Абай-
дан кейінгі қазақ тілінің ерекше қолданысқа түсуі, оның қазақ 
поэзиясын халық ішіне идіріп әкелуі. Әрине Абайға дейін де по-
эзия болды. Бірақ ол зар заман жырлары мен дастандары. Ал, 
Абай тілінде сұлулықпен біз айтқан ерекшелік үндесіп жатыр. Тіл 
өлсе, ұлттың да өмір сүруі мүмкін емес. Сондықтан сіз қай ұлттың 
өкілі болмаңыз, тіл үшін күресуге міндеттісіз. Сол тілде сөйлейтін 
соңғы адам болсаңыз да, тіліңіз жайында аманат қалдыруға, мұра 
қалдыруға тырысуыңыз керек. Себебі сіздің тілде жазылған құнды 
тарихи деректер, кейінгі ұрпақ үшін үлкен рөле ойнауы мүмкін. 
Мәселен кезіндегі орхно жазулары, руна жазулары бүгінгі көптеген 
түркі халықтарына тән тарихи деректердің көзін ашып беріп отыр. 
Ендеше сіздің де тіл өлмесе, ертеңгі ұрпақ үшін, жалпы адамзат 
үшін үлкен мәнге ие болары сөзсіз.

Өз тіліңізді сүйе отырып, өзге тілге құрмет білдіріңіз. Тілсіз 
тірліктің тасы өрге домалайды десе, қателесесіз. Тәуелсіздік – 
ұлттық қасиетті қадірлеуден басталса керек. Ал, «өзінің ұлттық 
қасиетін, өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық 
мәнді интеллигент емес» деген М.Әуезовтің керемет дана сөзі 
бар. Расында да, өз тіліңнің сұлулығын сезінбей, өзге тілдің 
қадірін сезіну екіталай емес пе?!

Талай ақын, шешен бабаларымды бұлбұлша сайратқан, 
жарға соққан толқындай екпінді, наркескендей өткір тілімнің осы-
нау уақытқа дейін тұншығып, қадір-қасиетінен айырылуға шақ 
қалғанда, қазақтардың көзі ашылып, қазақ тілін «мемлекеттік тіл» 
деп жариялады. Алайда, мәселе мұнымен біткен жоқ еді. Бойын-
да не рухы жоқ, не қорқақ, не қара бас қамын ойлайтын «маған 
бәрібір» дейтіндер көбейді. Міне, сондықтан да өткеннің кейбір 
іргелі тағылымдарына ден қоюға тура келеді. Қазақ тілін алғаш 
қолданыста бәзбіреулер араб пен парсыны, одан кейін ноғайды 
былдырлатып, орысты араластырып тілді құртуға шақ қалғанда, 
аға-буын бұрқ етіп қайнаған, сарқ етіп суалған тілімізді қайтадан 
тірілтті.

Ал, қазір ше?.. Қазір де қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесі 
үшін күресіп жүрген жандар көп. Бірақ сол «бір өліп, бір тірілген» 
тілдің қадір-қасиетін жоғалтып алған адамдар да аз емес. Оған 
кім кінәлі? Қоғам әлде адам? Қарапайым да мәңгілік сұрақтар... 
Дегенмен өткенге мойын бұрамын деп болашағымыздан айырыл-
мауымыз қажет. Әрбір халықтың басында болар мұндай сұраққа 
жеріне жеткізе жауап беру, бәлкім, жасаған жалғыздың өзінің 
ғана қолынан келер. Ал, біздің міндет – «алтын күннен бағасыз 
бір белгі боп қалған» ана тілімізді қадірлеп көкке көтеру екені 
мәлім. Сондықтан да алдағы міндет те ұлттық тілдің ұлы тұлғасын 
кезеңдік бұрылыстарда тарих сахнасына өшпестей етіп шығара 
білуде болса керек. Себебі, қазіргі таңда «үш тұғырлы» тілдің 
туын жоғары деңгейге көтеру сияқты зор міндеттер тұр. Мұндайда 
әрі кең, әрі жүрдек бүгінгі күннің даңғылымен жүру үшін байырғы 
тәсіл жарамсыз болмақ.

Ұлттың болашағына, оның өзіндік «Мен» дегізерлік қасиеттерін 
сақтау мүмкіндіктеріне сеніммен қарау құр қиялдың жемісі емес. 
Мен де елімнің жырын, тілімнің мұңын Әбілқайырша айтқанда: 
«Жайықтың табанында бір тамшы су қалмағанынша, қазақтың та-
мырында бір тамшы қан қалмағанынша» жырлап өтемін.

Гүлзат ӨМІРСЕРІКОВА,
Қарасу негізгі орта мектебінің 

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі.

ТІЛ - ҰЛТТЫҢ 
ЖАНЫ

Тіл туралы жазу, ол туралы айтудан қашпау да, 
жалықпау да керек. Себебі тіл бүкіл бір халықтың жүрегі. 
Оның бойында ұлттық болмыс, ұлттық рух, дәстүр мен 
салт жатыр. Сондықтан әр халық өз тілінде мақтанып 
қана қоймай, оны дамытып, жұмыс жасауы керек. Себебі 
қазір әлемде жойылып кетуі мүмкін тілдер қатары 
бар. Бұл тілдер қолданыстан қалып, сөйлеуі мен өмір 
сүруін тоқтатқандар. Оған басты себеп сол ұлттың не 
халықтың жойылып кетуі тікелей себеп болады. Одан 
қала берді отарға тап болған елдердің де тілдері сол дер-
жава тіліне бағынып, өз өмір сүру салтын жоғалтады.

Тіл – ең ұлы қару. Тіл – ең 
асыл құндылық. Тіл – ең кере-
мет қатынас құралы. Әлемдегі 
ең көп таралған тіл – ағылшын 
тілі. Себебі оның таралу және 
қолдану аймағы кең. Ал ең сұлу 
тіл деп француз тілін атайды. 
Дегенмен осы қатарға өзіміздің 
қазақ тілін де қосуға болады. 
Неге?

Қазақ тілі – әлемдегі 
мағынасы көп, синонимдік 
тіркесі мол, сөйлеу стилі сұлу, 
ерекше тіл. Тек қолданатын 
халықтың саны аз демесеңіз, 
бұл тілдің құдіреті ерекше.
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Алматы облысы бойынша Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы қызметтің 
бастамасымен Antikor Live жобасы 
аясында ҚР Парламенті Мәжілісінің депу-
таты, Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің 
мүшесі Әлия Әбсеметованың қатысуымен 
эфир өткізілді.

Тікелей эфир барысында Әлия 
Әбсеметова жастар арасындағы өзекті 
мәселерді қозғап, желі қолданушыларының 
бірқатар сұрақтарына жауап берді. Пар-
тия Фракциясының депутаты ретінде 
Әлия Әбсеметоваға «Барлық облыстарда, 
республикалық маңызы бар қалаларда, 
астанада және ірі аудан орталықтарында 
спорт секцияларын ашу және «балалар 
үйірмелерін» жаңғыртудың» орындалу 
деңгейін қадағалау міндеті жүктелген. Бұл 
бағыттағы өзге жобалардан бөлек, «Nur 
Otan» Партиясының «Өзгерістер жолы: әр 
азаматқа лайықты өмір!» атты сайлауалды 
бағдарламасын орындау жөнінде арнайы 
жол картасы туралы атап өтті.

ҚР ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНІҢ ДЕПУТАТЫ ӘЛИЯ ӘБСЕМЕТОВА 
ТІКЕЛЕЙ ЭФИРДЕ ЖАСТАР ҮШІН СПОРТ ҮЙІРМЕЛЕРІНІҢ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН АТАП ӨТТІ
Әлия Әбсеметова депутат қана емес, 

ана ретінде, адам ретінде спорт жас 
жеткіншектердің өмірі үшін аса қажет деп 
есептейді. Спорттың арқасында күшті, 
батыл жастарымыз жемқорлыққа қарсы 
мәдениеттің алға жетелеушілері болады 
деп сенетінін, балалардың болашағын 
ойласақ, әр баланың спортпен айналысуы-
на мүмкіндік беру керектігін айтты.

Тікелей эфир соңында, Әлия Әбсеметова 
барша жастарға үндеу жолдады: «Жастарға, 
ең біріншіден, батыл, тәуекелшіл, табанды, 
білімді, ақылды,  өзіндік ойы бар, өжет, на-
мысшыл, жауапты болуды тілеймін. Себебі, 
қазіргі таңда өмірдің талабы осындай. 
Еліміздің болашағы жарқын болуы үшін 
бізге бойында осындай қасиеттері бар өзіне 
сенімді жастар керек. Дана Абай айтқандай: 
"Атаңның баласы болма, адамның баласы 
бол", әрбір жас өзінің білімін, бойындағы 
қасиеттерін Халқының көркеюіне қосу ке-
рек».

Еліміз еңсесін көтеріп, жарқын өмірге 
қол жеткізіп, еліміз бейбітшілік алғанына 
да биыл – 30 жыл. Талай «тар жол, 
тайғақ кешуден» өткен ата - бабамыздың 
кейінгі ұрпаққа қалдырған мұрасы да – 
егемендік.

Тәуелсіздік жылдары еліміз тарихи 
тұрғыдан қысқа мерзім ішінде ғаламат 
табыстарға қол жеткізгені белгілі. 
Осы әрбір жеткен жетістіктің артында 
түрлі салада жан аямай қызмет еткен 
азаматтардың еңбегі бар. Қазақстанның 
тәуелсіздігін нығайтып, ел үшін тыным-
сыз еңбек еткен азаматтар туралы ай-
тар болсақ, алдымен ойымызға Ақсудың 
арда қызы, Ақсу және Сарқан ауданының 
"Құрметті азаматы", апайымыз Исанова 
Орал Сердалықызы келеді. 

Орал апамыз Ұлы Отан соғысы 
аяқталған ауыр кезеңде, яғни, 1946 жылы 
6-шы қарашада Талдықорған облысы 
Бөрлітөбе ауданы Матай стансасында 
өмірге келген. Сол жердегі №256 орта 
мектептің 7-ші класын 1961 жылы бітіріп, 
Қызылорда қаласындағы М.Мәметова 
атындағы қыздар педагогикалық 
училищесіне түсіп, оны 1965 жылы 
тәмәмдап, бірден сол қаладағы 
Н.В.Гоголь атындағы пединституттың 
филология факультетіне түсіп, оны 
ойдағыдай 1969 жылы аяқтаған. 

Еңбек жолын туған жеріндегі №258 
орта мектепте мұғалім болып бастап, 
мектеп директорының оқу – тәрбие  
жөніндегі орынбасары қызметтеріне 
дейін көтеріліп, 1972 жылдың сәуіріне 
дейін аталмыш мектепте еңбек еткен.

1972 жылы Бөрлітөбе ауда-
ны құрылып, аудандық комсомол 
комитетінің екінші хатшылығына, 1974 
жылы бірінші хатшылығына сайлан-
ды. 1974 жылдың маусым айынан 1981 
жылдың тамызына  дейін  аудандық 
партия комитетінің үгіт және насихат 
бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарды. 
Ал 1981 жылы Талдықорған облыстық 
партия комитетінің ұсынысымен Алма-
ты жоғарғы партия мектебіне түсіп, 2 
жыл мектептің тыңдаушысы болып, осы 
мектепті бітіріп келгеннен соң 1983 жыл-
дан 1990 жылға дейін аудандық атқару 

комитеті төрағасының орынбасары, 1990 
жылы қаңтардан партия тарағанша 1991 
жылдың қыркүйегіне дейін аудандық пар-
тия комитетінің идеология жөніндегі хат-
шысы болды. Еліміз Тәуелсіздік алған 
аса қиын жылдары 1993 жылдың мау-
сымына дейін аудандық қамсыздандыру 
(райсобес) бөлімінің меңгерушісі, ал 1993 
жылдың маусымынан 1997 жылдың на-
урызына дейін аудан әкімі орынбасары 
кызметтерін атқарды. 1997 жылы аудан 
таратылды. Қызметкерлер, мамандар 
жан - жаққа тарап кетіп жатқанда, көп 
жылғы еңбегі ескеріліп, наурыз айынан 
бастап сол кездегі Талдықорған облы-
сы әкім аппаратының ішкі саясат және 
әлеуметтік бөліміне бас маман қызметіне 
шақыртылады. 3 айдан соң Талдықорған 
облысы таратылып, 1997 жылдың шілде 
айында Ақсу ауданы әкімінің орынба-
сары болып тағайындалды. 2001 жылы 
идеология жөніндегі орынбасарлар штаты 
қысқартылып, зейнеткерлікке шыққанға 
дейін (2004 жылдың қарашасы) аудан 
әкімі аппаратының ішкі саясат және 
әлеуметтік бөлімінің меңгерушісі қызметін 
атқарады. Білімі мен тәжірибесін ескерген 
аудан басшылары зейнеткерлікке шыққан 

соң да аудандық мәслихатта тағы 5 жыл 
қызмет жасауға мүмкіндік берді.

Бөрлітөбе ауданы ашылғанда (1972 
ж.) қызметке барып, ол тарағанша сол 
жердің суығына тоңып, ыстығына күйіп, 
ер - азаматтар мен бірге ат үстінде жүріп 
сол ауданда 25 жыл еңбек етіпті. Бар 
мүмкіндігі мен іс - тәжірибесімен ауданның 
әлуеметтік,  мәдени көркейуіне өз үлесін 
қосып, қарттар, Ұлы Отан,  Ауғанстан  
соғыстарының ардагерлері, көп балалы 
аналар, жастар мәселелеріне  басты на-
зар аударуған нағыз Тәуелсіз еліміздің 
тарланы, Ақсу, Сарқан ауданының ару 
анасы десек артық айтпаймыз. Себебі 
жарты ғасырлық еңбек жолының 25 жы-
лын Бөрілтөбе ауданына 25 жылын Ақсу 
ауданына арнаған асыл жан. 

Мақаламыздың басында айтқандай, 
Тәуелсіздік жылдарындағы жеткен әрбір 
жетістіктің артында түрлі салада жан ая-
май қызмет еткен азаматтардың еңбегі 
бар десек, Орал апамыздың еңбегін ауыз 
толтырып айтуға болады. Кейбір аудандар 
жабылып қалып жатқан ең қиын кездерде 
ауданымыздың экономикасының дамуы-
на Қосқан үлесін аудан тұрғындары жақсы 
біледі. Тіпті өзі оқытқан оқушылары қазір 

ата болса да, Орал апай әлі сол қалпы 
деп айтып жүр. Сондықтан да Орал апа-
мызды сол кездегі ауданның еңбектеген 
баласынан, еңкейген қарттарына дейін 
құрмет тұтып, қазірдің өзінде алды-
нан кесе көлденең өтпей, ауылдың 
құрметті қызы, әпкесі, замандасы, 
досы, тіпті жанкүйері ретінде сыйлайды, 
құрметтейді. «Менің ең үлкен бақытым 
осы!» дейді Орал Сердалықызы.

Қазір зейнет демалысында болса да 
қоғамдық жұмыстардың ортасында жүр. 
Көп жылдан бері Ақсу аудандық сай-
лау комиссиясының төрағасы болып, 
қазірдің өзінде белсенді мүшесі болып 
келе жатыр. «Nur Otan» партиясының 
аудандық филиалы, аудандық ардагер-
лер кеңестерінің мүшесі.

Көп жылғы еңбектері бағаланып 
«Қазақстан Республикасының білім беру 
ісінің үздігі» төс белгісі, «Мұхамеджан 
Тынышбаевтың – 130 жыл» мерекелік, 
Бауыржан Момышұлының «Ба-
тыр шапағаты», «Қайырымдылығы 
үшін «Сауап» медальдарымен, «Nur 
Otan» Халықтық демократиялық 
партиясының 10 жылдығына бай-
ланысты, Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Алғыс хаттарымен», 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай 
Қазақстан Республикасының Орталық 
сайлау комиссиясының төрағасы 
Қ.Тұрғанқұловтың «Алғыс хатымен», 
Қазақстан Республикасы Білім және 
Ғылым министірі Б.Жұмағұловтың 
«Құрмет грамотасымен» марапатталған. 
«Солардың ішінде халқымның ең 
үлкен алғысы, марапаты - Ақсу, Сарқан 
аудандарының «Құрметті азаматы» 
атағы» дейді апамыз.

6 қарашада Орал апайымыздың туған 
күніне орай аудандық әкімдікте аудан 
әкімінің орынбасарлары Сабырба-
ев Амандос Ақышұлы, Есжанов Ғазиз 
Отарбайұлы және аудандық сайлау 
комиссиясы ұжымы мен бөрілтөбелік 
қонақтар арнайы құттықтады.

Орал апамыздың: 
«Былтыр Бөрібай батыр ескерткішінің 

ашылу салтанатында жүргізуші марқұм 
Нұртілеу Иманғалиұлы бүгін Орал 
апамыздың да туған күні деп көпшілік 
алдында құттықтап еді, биыл Алдияр 
батырдың ескерткішінің ашылу салтана-
тына құрметті қонақ ретінде кетіп бара-
мын. Бұл жай сәйкестік емес шығар»,- 
деген сөзі ол кісінің жай адам еместігін 
дәлелдеп тұрғандай.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРЛАНДАРЫ

ЕЛ ҮШІН ЕҢБЕК 
ЕТКЕН 

ОРАЛ АПАЙ
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Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2014 жылғы 24 
ақпандағы «Әкімшілік – аумақтық 
бірліктерге, елді мекендердің 
құрамдас бөліктеріне атау беру, 
оларды қайта атау, сондай-ақ, 
олардың атауларының транс-
крипциясын нақтылау мен өзгерту 
кезінде тиісті аумақ халқының 
пікірін ескеру қағидаларын 
бекіту туралы» №138 
Қаулысының 8-тармағының, 1), 
2)-тармақшаларына сәйкес 2021 
жылдың желтоқсан айының 13-і 
күні сағат 15-00-де Қапал ауылдық 
мәдениет үйінің көрермен залын-
да Ақсу ауданы, Қапал ауылының 
«Бейбітшілік» көшесінің шығыс 
жақ жарты бөлігін Қазақстан 
Республикасының халық ағарту 
ісінің үздігі, есімі Ақсу ауданының 
"Құрмет кітабына" енгізілген 
Қасаболатов Ермұхамет 
Жылкелдіұлының атына беру бой-
ынша мәселе қаралатындығын 
хабарлаймыз. 

ЖОБА
Аксу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 20 қазандағы «Аксу ауданының азаматтық 

қызметші болып табылатын және ауылдық елдi мекендерде жұмыс iстейтiн әлеуметтiк 
қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт саласындағы мамандарға жиырма бес 
пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтік мөлшерлемелер белгілеу туралы» 
№67-297 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Аксу аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Аксу аудандық мәслихатының «Аксу ауданының азаматтық қызметші болып табылатын және 

ауылдық елдi мекендерде жұмыс iстейтiн әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт 
саласындағы мамандарға жиырма бес пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтік 
мөлшерлемелер белгілеу туралы» шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін.

көрсетілген шешімнің тақырыбы жаңа редакцияда жазылсын:
«Аксу ауданының азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық елдi мекендерде 

жұмыс iстейтiн әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет саласындағы мамандарына жиырма бес 
пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтік мөлшерлемелер белгілеу туралы»;

көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«Азаматтық қызметшілер болып табылатын және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 

Ақсу  ауданының ауылдық елдi мекендерінде жұмыс iстейтiн әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет 
саласындағы мамандарына жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтік мөлшерлемелер 
белгілеу туралы»;

жобаның кіріспесі жаңа редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 139- бабы 9-тармағына сәйкес Ақсу аудандық 

мәслихаты ШЕШТІ:»;
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Азаматтық қызметшілер болып табылатын және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 

Ақсу аданының ауылдық елдi мекендерінде жұмыс iстейтiн әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет 
саласындағы мамандарға қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын азаматтық 
қызметшілердің айлықақыларымен және мөлшерлемелерімен салыстырғанда жиырма бес 
пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтiк мөлшерлемелер белгіленсін».

2. Осы шешім мемлекеттік алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Лауазымы                                             Аты - жөні

ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение Аксуского районного маслихата от 20 

октября 2020 года №67-297 «Об установлении повышенных на двадцать пять 
процентов окладов и тарифных ставок специалистам в области социального 
обеспечения, образования, культуры, спорта являющимся гражданскими слу-
жащими и работающим в сельских населенных пунктах Аксуского района» 

Аксуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аксуского районного маслихата «Об установлении повышен-

ных на двадцать пять процентов окладов и тарифных ставок специалистам в области 
социального обеспечения, образования, культуры, спорта являющимся гражданскими 
служащими и работающим в сельских населенных пунктах Аксуского района»

заголовок указанного решения изложить в новой редакции:
«Об установлении повышенных на двадцать пять процентов окладов и тарифных 

ставок специалистам в области социального обеспечения, культуры, являющимся 
гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах Аксуского 
района финансируемых из местного бюджета»;

преамбулу проекта изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 9 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан, 

Аксуский районный маслихат РЕШИЛ:»;
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Установить специалистам в области социального обеспечения, культуры являю-

щимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах Ак-
суского района, финансируемых из местного бюджета, повышенные на двадцать пять 
процентов оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками граждан-
ских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.». 

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Должность                                                   ФИО

ТҰРҒЫНДАР 
НАЗАРЫНА!

Салауатты өмір салты дегеніміз — денсаулықты нығайту мен 
сақтау, ағзаның дұрыс дамуын қамтамасыз ететін гигиеналық ережелерді 
орындау. Ол үшін денсаулыққа жағымсыз әрекеттерден (нашақорлық, 
шылым шегу, ішімдік ішу, улы заттарға әуес болу) аулақ болу.

Қимыл белсенділігі
Бұл салауатты өмір салтын қалыптастырудың негізгі шарты бо-

лып табылады. Ол өмірлік маңызды мүшелердің және мүшелер 
жүйесінің қызметін жақсартады, сондықтан салауатты өмір салтын 
қалыптастыруда үлкен рөл атқарады. Қозғалыс белсенділігін дұрыс 
ұйымдастыру организмнің өсу мен дамуына белсенді ықпал етеді, 
организмнің жұмысқа қабілеттігін жоғарылатады, әр түрлі ауруларға 
төзімділігін арттырады. Ал аз қозғалған кезде организмде өзгерістер 
дамиды.

Организмді шынықтыру
Әр түрлі аурулардың алдын алу үшін организмді үнемі шынықтыру 

қажет. Шынығудың арқасында организм қоршаған ортадағы 
температураның күрт өзгеруіне бейімделеді және организмнің 
жұқпаларға қарсылығын жоғарлатады. Шынықтыру емшараларын 
таңдау кезінде адамның жасы, денсаулығы, шынығуға бейімделу 
дәрежесі және т.б. жеке ерекшеліктерін ескеру қажет.

Дұрыс толыққанды тамақтану
Денсаулықты сақтауда уақытымен және дұрыс тамақтанудың 

маңызы зор. Жүріп бара жатып, кітап оқып отырып, теледидар алдында 
тамақтануға болмайды. Майлы, тұзды, тәтті тағамдарды қабылдауды 
шектеген жөн, тамақты аса көп жеуге, ұйықтар алдында тамақтануға 
болмайды. Тағам әр түрлі сапалы, экологиялық таза болуы тиіс. Төрт 

Салауатты өмір салтын ұстанайық!
мезгіл тамақтануды сақтай отырып, белгілі бір сағатта ас қабылдаған 
дұрыс.

Жарақаттың алдын алу
Бұл сыну, шығу, күйік, үсік, улану сияқты әр түрлі жарақатты болдырмау. 

Жарақаттарға әр түрлі жағдайларда душар болады: көшедегі қауіпсіздік 
ережелерін сақтамағанда, электр құралдарын дұрыс пайдаланбағанда, 
улы өсімдіктер мен саңылауқұлақтарды пайдаланғанда т.б. жағдайларда.

Жұқпалы аурулардың алдын алу
Жеке гигиена ережелерін бұлжытпай орындау, жұқпалардан қорғану 

тәсілдерін білу, алдын алу екпелерін уақытымен қабылдау.
Зиянды әдеттерден алшақ болу
Темекі шегуден , ішімдіктен, есірткі және уытты заттардан бас тарту. 

Бұл зиянды әдеттер организмге әсер етіп, денсаулыққа зиян келтіреді.
Күйзеліс (стресс) пен кикілжіңді болдырмау
Бұл адамның өз күйін анықтай білу, көңіл-күйдің денсаулыққа әсерін 

білу, адамдар арасында тіл табыса білу, қарым-қатынас жасай білу, 
көңіл-күйін басқара білу - бұның бәрі психикалық денсаулықты қорғауға 
мүмкіндік жасайды.

Экологияның денсаулыққа әсері
Адам организміне қоршаған орта факторларының әсері туралы білім, 

қоршаған орта факторларының зиянды әсерінен қорғай білу денсаулықты 
сақтауға және түрлі ауруларды болдырмауға жәрдемдеседі.

Ж.ДУБЕК,
 аудандық орталық  ауруханасының 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру дәрігері. 

Туберкулез – созылмалы инфек-
ция, бактериялардың микобактерия 
туберкулезі кешені туындаған. Туберку-
лез микобактерияларының бұзылуымен 
респираторлық органдар жиі қозғалады, 
Сонымен қатар, сүйек пен буындардың 
туберкулезі орын алады, зәр шығару орган-
дары, Көз, перифериялық лимфа түйіндері. 
Туберкулездің диагностикасы туберкулинді 
тестілеуді өткізуден тұрады. Өкпенің 
рентгендік зерттеуі, қышқылда туберкулездің 
микобактериясын анықтау, бронхтан жуу, тері 
элементтерінің бөлінуі, туберкулезбен зардап 
шеккен мүшелердің қосымша аспаптық сарап-
тамасы. Туберкулезді емдеу — кешенді және 
ұзақ мерзімді жүйелі антибиотикалық терапия. 
Көрсеткіштер бойынша хирургиялық емдеу жү
ргізіледі.                                            

Туберкулездің белгілері Көптеген 
клиникалық формалардың арқасында, ту-
беркулез көптеген белгілер кешендерін 
көрсете алады. Аурудың созылмалы ауруы, 
әдетте біртіндеп басталады (ұзақ уақыт бойы 
асимптоматикалық болуы мүмкін). Уақыт 
өте келе, Жалпы интоксикацияның белгілері 
пайда болады – гипертермия, тахикардия, 
әлсіздік, жұмыс күшінің төмендеуі, аппетит 
пен салмақ жоғалту, терлеу. Инфекцияның 
таралуымен және оның бүкіл денесінің та-
ралуымен интоксикация өте қарқынды бо-
луы мүмкін. Пациенттер ауыр салмақты 
жоғалтады, бет сипаттамаларын жақсарту, 
ауыр жарқыл пайда болады. Дененің темпе-
ратурасы субфебрильді сандардан жоғары 
емес, бірақ ұзақ уақыт сақтайды. Тері безгегі 
жаппай зақымданған жағдайда ғана пайда 
болады. Өкпенің туберкулезі, ереже бой-
ынша, жөтелмен бірге жүреді (бастапқыда 
құрғақ), түнде және таңертеңде күшейе 
түседі. Тұрақты жөтелдің үш аптадан астам 
уақытының болуы қауіпті симптом болып та-
былады, Мұндай жағдайларда дәрігермен 
кеңесу керек. Аурудың дамуымен гемоптис-
сия пайда болуы мүмкін. Өкпенің туберкулезін 
өмірге қауіпті жағдаймен қиындатуы мүмкін – 
өкпе қан кету.                                                                      

Басқа органдардың және жүйелердің 
туберкулезі әлдеқайда жиі кездеседі және 
анықталады, ереже бойынша, басқа па-
тологияларды алып тастағаннан кейін.                                           
Мидың және мидың туберкулезі. 1-2 аптадан 
біртіндеп дамып келеді, көбінесе балалар мен 

иммунитет тапшылығы бар адамдар, диабетик-
терде. Бастапқыда, маскүнемдіктің белгілерінен 
басқа, ұйқының бұзылуы пайда болады, және 
бас аурулары, құсу екінші аптада қосылады, бас 
ауруы қарқынды әрі тұрақты болады. Бірінші 
аптаның соңында meningальды белгілер 
байқалады (қатаң мойын, Керниг және Брудзин-
ский симптомдары), неврологиялық бұзылулар.                                                                                                                  
Асқорыту трактінің туберкулезі нәжістің 
бұзылуымен жалпы интоксикацияны сипаттайды 
(іш қату, диареямен айналысады), симптомдық 
диспепсия, іштің ауыруы, кейде нәжісте қанды 
болады. Ішек туберкулезі кедергі жасайды.                                                                                            
Сүйек туберкулезі, буын және жұлын бағанасы. 
Бірлескен туберкулезде артрит белгілері 
(зақымданған буындардағы ауырсыну, 
ұтқырлықты шектеу), Сүйектердің зақымдануы 
олардың ауырсынуымен белгіленді, Сыну үрді
сі.                                                                                

Тыныс алу жүйесі туберкулезі. Бүйрекке 
инфекция көзін локализациялау кезінде 
науқастарда нефрит белгілері байқалады, 
Арқадағы ауру, Зәрдегі қанның пайда болуы 
мүмкін. Туберкулездің зәр шығару жолдарын 
сирек дамыта алады, Бұл жағдайда дисурия 
көріністері болады (зәр шығарудың бұзылуы), 
ауыр зәр шығару. Жыныс туберкулезі (жыныс 
туберкулезі) бедеулікті тудыруы мүмкін.                                                                                         

Тері туберкулезі тері астындағы 
қатты түйіндердің пайда болуымен си-
патталады, ақ тегіс массаны боса-
тып, теріге ұлғаюы және бұзылуы.                                                                                                             
Туберкулездің асқынуы Өкпенің туберкулезі 
гемоптитез және өкпе қан кетуімен қиындауы 
мүмкін, ателектаз, пневмоторакс және жүрек-
өкпе қабынуы жеткіліксіздігі. Бұдан басқа, ту-
беркулез аурудың пайда болуына себеп болуы 
мүмкін (бронх және кеуде қуысы, экстрапрофор-
мальды нысандардағы басқа локализация), 
амилоидоздық органдар, бүйрек жеткіліксіздігі.                                                     
Туберкулездің диагностикасы ТБ бастапқы 
кезде жиі асимптоматикалық болғандықтан, 
профилактикалық зерттеулер оның диагно-
зында маңызды рөл атқарады. Ересектер жыл 
сайын кеуде рентгенін өткізуі керек, балаларға 
арналған – Mantoux тесті (туберкулиндік 
диагностикалық әдіс, туберкулезбен ауы-
ратын және тіндердің реактивтілігімен 
ағзаның инфекциясының дәрежесін анықтау). 

Туберкулезді диагностикалаудың негізгі әдісі 
— кеуде рентгені. Бұл жағдайда сіз инфекция 
ошақтарын анықтай аласыз, өкпедегі сияқты, 
сондықтан басқа органдар мен тіндерде.                                                                                                                                    
Қоздырғышты анықтау үшін қышқыл мәдениетін 
жасайды, бронх және асқазанды жууға 
арналған су, тері зақымдануы. Егер бактерияны 
биологиялық материалдардан себуге болмай-
тын болса, ICD-теріс формасы туралы айтуға 
болады. Зертханалық сынақ деректері ерекше 
емес және қабынуды көрсетеді, интоксикация, 
кейде (протеинурия, нәжістегі қан) аурудың ло-
кализациясы туралы айтуға болады. Алайда, 
емдеу стратегиясын таңдау кезінде туберкулез-
бен ауыратын адамның жағдайын жан-жақты 
зерттеу маңызды.                      

Кейбір жағдайларда диагнозды айқындау 
үшін өкпелерді CT-сканерлеу жүргізіледі, 
иммунологиялық сынақтар, Биопсиямен 
бронхоскопия, лимфа түйінінің биопсиясы. 
Егер созылмалы туберкулездің күдіктері бол-
са, олар жиі тереңірек емделеді, қарағанда 
манта, туберкулиндік диагноз – Кох сынағы. 
Туберкулезді менингит немесе энцефалит диа-
гностикасы жиі неврологтармен жүргізіледі. 
Науқас реуоэнцефалография көмегімен 
зерттеледі, EEG, Мидың CT немесе MRI. Мио-
кард инфекциясынан патогенді оқшаулау үшін 
ломбарлық пункцияны жасауға болады.                                                                           

Асқорыту туберкулезін дамыту кезінде га-
строэнтерологпен консультация қажет, Ішек 
мүшелерінің ультрадыбысымен, бағдарлама. 
Тірек-қимыл туберкулезі тиісті рентгендік 
зерттеулерді қажет етеді, Омыртқаның 
CT, Зақымдалған қосындылардың артро-
скопиясы. Тыныс алудың туберкулезін 
тексерудің қосымша әдістері бүйректің 
және қуықтың ультрадыбыстық зерттеуін 
қамтиды. Терінің туберкулезіне күдікті 
науқас дерматологпен кеңесу керек.                                                                                                                         
Туберкулезді емдеу фокусты емдеуге және 
симптомдарды жоюға бағытталған. Ашылған 
туберкулездің жағдайы нашар емделді, 
уақытылы анықталған қарағанда, одан да 
қатал (бүлдіргіш нысандары). Туберкулезді 
емдеу бір жыл немесе одан көп уақытты 
алады, күрделі болып табылады (дәрілік те-
рапия әдістерін біріктіреді, физиотерапия). 
Бастапқыда емдеу туберкулезге қарсы диспан-

серде микроорганизмдердің тоқтатылуына 
дейін тоқтатылады. Содан кейін науқастар 
тұрақты амбулаториялық емдеу үшін 
шығарылады. Пациенттер үшін, туберку-
лезге шалдыққандарға мамандандырылған 
санаториялар мен диспансерлерде емделу 
ұсынылды. 

Хирургиялық емдеу жағдайларында 
көрсетіледі, Консервативті терапия ем-
деуге жету үшін жеткіліксіз болғанда (өкпе 
туберкулезі, әртүрлі асқынулар). Туберкулезге 
арналған ең жиі қолданылатын хирургиялық 
ем, зардап шеккен сегменттерді алып тастау 
арқылы өкпенің ішінара рецептісі болып та-
былады. Оперативті құлдырау терапиясы да 
қолданылады. Пациенттер үшін, туберкулез-
ден зардап шегеді, Арнайы жоғары калория-
лы диета тағайындалады (кесте №11), жеңіл 
сіңімді ақуызға бай, В және В тобындағы 
дәрумендер.

Төсек демалысы өкпенің бұзылу дәрежесі 
жоғары науқастарға ғана тағайындалады, 
айқын гемоптимоз. Басқа жағдайларда 
науқастарға серуендеу ұсынылады, 
терапиялық жаттығулар, белсенді дене белс
енділігі.                                                                        

Туберкулездің алдын-алу Алдын алу ша-
ралары, жалпы медицина мекемелерімен 
туберкулезге қарсы мамандандырылған ме-
кемелер өткізеді, азаматтардың күнделікті 
тексерулерін қамтиды (міндетті жыл 
сайынғы флюорография), науқастарды 
анықтау, ашық туберкулезден зардап шегеді, 
олардың оқшаулануы, байланыстың сау-
алнамасы, туберкулездің нақты алдын-алу.                                                                                    
Арнайы алдын-алу (вакцинация) туберкулез 
иммунитетінің қалыптасуына бағытталған, 
BCG вакцина немесе профилактикалық хи-
микаттарды енгізуді қамтиды. Бет бар, BCG 
арқылы вакцинацияланған, өкпедегі туберку-
лез пайда болады, жақсы формалар, емдеуді 
жеңілдетеді. 

Иммунитет әдетте вакцинациядан кейін 2 
айдан кейін пайда болады және 5-7 жылдан 
кейін азаяды. Химопрофилактикалық шара-
лар жеке тұлғалар арасында жұқтыру қаупін 
арттырады: адамдар, теріс туберкулинді тесті 
бар туберкулезбен ауыратын науқастармен 
байланыста (бастапқы химиопрофилактика) 
жұқтырған адамдар (қайталама). 

М.МАДАЛИМОВА.

Туберкулез туралы не білу керек? 

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ АКСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА 
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Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 

заңының 113-5-бабына сәйкес Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Исапанов Кенжебек Кенжегазиевич Суықсай ауылдық округіне әкімдікке кандидат ретінде 

тіркелсін.
2. Тіркелген кандидатқа тиісті куәлік берілсін.
3. Аталған ауылдық округке әкімдікке кандидатты тіркеу туралы қоса беріліп отырған ха-

бар бұқаралық ақпарат құралдарында және Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-
парақшасында жариялансын.

Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының төрағасы                 Б.БАЙБОЛОВ

Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы    Б.НУРЗОЛДИНОВА

Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 
2021 жылғы 10 қарашадағы №49 қаулысына қосымша

Әкімдікке кандидатты тіркеу туралы хабар 
 Суықсай  ауылдық округі бойынша келесі кандидат тіркелді:

Исапанов Кенжебек Кенжегазиевич 1978 ж.т., «Кен-Ел» шаруа қожалығынң жетекшісі, 
Өзін-өзі ұсыну

Аксу  аудандық аумақтық  сайлау комиссиясы

________________                                          №49                                   10 ноября  2021 год.

О регистрации  кандидатов в акимы
В соответствии с пунктом статьи 113-5 Конституционного закона Республики Казахстан «О вы-

борах в Республике Казахстан» Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в акимы Суыксайского  сельского округа Исапанова Кенжебека 
Кенжегазиевича.

2. Вручить зарегистрированному кандидату в акимы соответствующее удостоверение.
3. Опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-странице Аксуской район-

ной избирательной комиссии прилагаемое сообщение о регистрации  кандидата в акимы  выше 
указанного сельского  округа.

 
Председатель районной 
территориальной  избирательной комиссии                   Б.БАЙБОЛОВ

Секретарь районной 
территориальной избирательной комиссии   Б.НУРЗОЛДИНОВА

Приложение  к постановлению Аксуской районной территориальной 
избирательной комиссии от 10 ноября  2021 года №49

Сообщение о регистрации кандидата в акимы
Зарегистрирован следующий кандидат в акимы Суыксайского сельского округа:

Исапанов Кенжебек 
Кенжагазиевич

1978 г.р.,  с.Суыксай. Руководитель крестянского хозяйства «Кен-Ел»
Самовыдвижение

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
113-5-бабының 9-тармағына сәйкес Ақсу аудандық аумақтық  сайлау комиссиясы 
Суықсай ауылдық округіне әкімдікке кандидаттың тіркелгені туралы хабарлама 

жариялайды:

        Ақсу аудандық аумақтық
        сайлау комиссиясының төрағасы                         Б.Т.БАЙБОЛОВ

        Ақсу аудандық аумақтық
        сайлау комиссиясының хатшысы                         Б.К.НУРЗОЛДИНОВА

В соответствии с пунктом 9 статьи 113-5  Закона Республики Казахстан «О выборах в       
Республике Казахстан Аксуская  районная  территориальная избирательная комиссия 

публикует сообщение о регистрации кандидата в акимы 
Суыксайского сельского округа: 

Ұсынылу тәсіліТегі, аты,                
әкесінің аты

Туған жылы Атқаратын лауазымы 
(жұмысы), жұмыс орны және 

тұрғылықты жері

Суықсай ауылдық округі бойынша

Өзін-өзі ұсынуИсапанов Кенжебек 
Кенжегазиевич

28.02.1978 ж. «Кен-Ел» ЖШҚ басшысы 
Суықсай ауылы, Қ.Қошыбай    

к-сі 25

Способ 
выдвижения

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Занимаемая должность 
(занятие),

место работы  и жительства

По Суыксайскому сельскому округу

СамовыдвижениеИсапанов Кенжебек 
Кенжегазиевич

28.02.1978 г. Руководитель КХ «Кен-Ел», 
село Суыксай, ул.К.Койшыбай 
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Председатель районной 
территориальной  избирательной комиссии                   Б.БАЙБОЛОВ

Секретарь районной 
территориальной избирательной комиссии   Б.НУРЗОЛДИНОВА

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКСУСКОЙ РАЙОННОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Тәуелсіз еліміздің Қарулы 
Күштерінде жүріп жатқан әскери 
реформалардың түпкі мақсаты 
– кәсіби Армия құру. Сайып кел-
генде Қарулы Күштерімізді шарт-
ты негізге көшіру ісі -  еліміздің 
қорғаныс қабілетін және  
Қарулы  Қүштердің жауынгерлік 
дайындығын қамтамасыз 
етіп қана қоймай,  қаржылық  
және ұйымдастырушылық 
басымдылықтарды  жүзеге  
асыруға да қол жеткізеді. Ел 
армиясындағы осы күндердегі 
жоғары  кәсіби  біліктілігі бар 
келісімшарт бойынша  әскери  
қызметке әскери бөлімдерді  
жасақтау жұмыстары да 
жауынгерлік дайындықтар сапа-
сын көтеру, еліміздің қорғаныс 
қабілеттілігін арттыру болып та-
былады. 

Келісімшарт  бойынша  әскери 
қызмет, бұл - тек мемлекеттік 
қызметтің ерекше түрі ғана 
емес, бұл перспективті кәсіби 
өсу, әскери қызметшіні де, 
оның отбасына да әлеуметтік 
тұрғыдан қолдау көрсетілетін 
беделді жұмыс. Барлық әскери 
қызметшілер мемлекеттің 
қорғауында, мемлекет  әскери 
қызметті тиімді атқару үшін  
әскери қызметшілерге  барлық  
қажетті  жағдайларын жасаған 
және жасай береді.

Бұл күндері өздерінің таңдауы 
бойынша әскери бөлімдерде 
келісімшарт бойынша  әскери 
қызмет атқарып жүрген азамат-
тар қатары көбеюде. Қазақстан 

Республикасы  Қарулы  Күштері 
қатарын толықтырған  аза-
маттар өздеріне жүктелген 
жауапкершілікті сезініп, күш- 
жігерін  Отанға қалтқысыз  
қызмет  етуге  арнауда.

Талдықорған  қаласында  
орналасқан ә/б 18404-ті 
келісімшарт бойынша әскери  
қызметшілермен жасақтау  
алдыңғы орынға қойылуда. Ә/б 
18404-ке кіретін  азаматтардың 
еңбек ақысы 30%-ке көтерілді.  
Келісімшарт бойынша ә/б 
18404, ә/б 48386, ә/б 18386, ә/б 
21751, ә/б 54380 әскери қызмет 
атқаруға ниет білдірген азамат-
тар Ақсу ауданының қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімі арқылы 
әскери бөлімдерге құжат жинап 
келісімшарт бойынша қызмет 
етуге қабылдана алады. Байла-
ныс телефондары: 8(72832)-2-
20-29, 2-19-18 арқылы  анықтама 
алуға болады.

Ақсу ауданының қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімінде 
атқарылып жатқан жұмыс бары-
сында жеке құрам арасында сы-
байлас жемқорлықты болдыр-
мау және оның алдын алу үшін, 
бекітілген жоспарға сәйкес,  сы-
байлас жемқорлықты болдыр-
мау үшін сабақ өткізіліп,  Алматы 
облысы ҚІД- нен түскен жедел  
хаттар жеткізіліп, заң талабын 
орындау керегі ескертіледі.

Ақсу ауданының қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімі.                                                                     

Экстремизмнің бүгінгі таңда 
кең тараған түрі – терроризм. 
Terror – латын сөзі – қазақшаға 
аударғанда қорқыныш  үрей де-
ген мағынаны білдіреді.  «Терро-
ризм»  –  мағынасы   «қорқыту».  
Терроризм мен діни экстремизм 
адамзат баласына қауіп пен 
қатер төндіретін ұйымдар. Олар 
өз мүдделерін жүзеге асыру 
үшін небір озбыр әрекеттерге 
барады. Билік пен байлыққа 
қол жеткізу үшін ештеңеден 
тайсалмайды. Билікті орнынан 
кетіріп, дінді сылтау етіп, адам-
дар өміріне қауіп ұялатады. 
Қоғам арасында алауыздықты 
тудырып, тыныштықты бұзады.    
Терроризмнің барлық түрлері 
және көрністерімен, зұлымдығы 
және қанішерлігін бүгінгі заман-
да ең өткір мәселеге айналды. 

Қазіргі таңда діни - ахуал 
жағдайында жалпы экстремизм 
деген терминге зерттеушілер 
ортақ бір нақты мазмұн беретін 
балама сөз тапқан жоқ. Бір 
анығы, қоғам үшін бұл – 
үлкен қауіпті құбылыс. Еліміз 
егемендікті алып, тәуелсіз мем-
лекет аталғалы 30 жыл  бол-
ды. Осы жасампаздыққа толы 
30 жылдың ішінде еліміз ұлы 
жеңістерге жетті. 

Дін бүгінде мемлекеттің 
бөлінбес бір бөлігі. Ұлтаралық 
және конфессиялық келісімді 
сақтап, нығайтуда ислам дінінің 
маңызы ерекше. Қазақстанда 
осы екі діннің достығы 
қатынастың биік үлгісін көрсетіп 
отыр. Елбасымыздың салиқалы 
саясатының нәтижесінде жүзден 

   Діни Терроризм - ХХІ ғасырдың қатері
астам ұлттар қазақ жерінде 
тату - тәтті өмір сүріп жатыр. 
Біз Қазақстанның бейбітшілік 
бесігіне айналғанына мақтан 
тұтамыз.

Терроризм не екендігі туралы 
біздің заманымызда айтылған 
сөз көп. Бұл сөздің анықтамасы 
адамдар мен қоғамға байла-
нысты әртүрлі болады. Мы-
салы, көптеген тұлғалардың 
анықтамасы бойынша «терро-
ризм» сөзі өзінің ұғымында джи-
хадты, муджахидтарды, шариғат 
елдерінде жаза қолдануды 
қамтиды. 

Экстремизмнің пайда болуы 
надандыққа, көрсоқырлыққа 
бейімделген көзқарастардан ту-
ындайды. Бұл оның ең алғашқы 
кезеңдері болып саналады. Сон-
дай ақ тағы бір көрінісі - өзгелерді 
көре алмау, түсінбеу немесе 
түсінгісі келмеу. Олар өздерін өте 
таза, кіршіксіз санап, басқаны 
адасушыларға жатқызады. 
Тура жол көрсеткендерді  мой-
ындамайды. Міне, осы себеп-
терден түрлі төңкерістер мен 
қантөгістерден орын алуы 
ықтимал.

Экстремизм мүшелері көздеген 
мақсаттарына жету үшін 
ешнәрседен қаймықпайды. Тіпті 
өздерін құрбан етуге әзір. Осы-
лайша  күш,  қару қолдану және 
заңдар сенім - нанымдарды аяққа 
таптап, дін атын бүркемелеп, 
діттегендеріне жетуге тырысады. 
Өзі үшін бөгде пікірде саналатын-
дарды түрлі амал - айлалармен 
арандатуды ойластырады.

Мұсылмандық адал, таза 

тіршілікті лайлауға барынша 
тырысып баққан, бөгде, бөтен 
пасық пиғылды адамдардың 
өңмеңдеп арамызды арам-
дап жатқан жасырын емес. 
Сол ағымдардың алдауына, 
азғыруына көніп, солардың 
қарамағына ілінген,  бауырла-
рымызды ойлағанда, өзегімізге  
өрт түскендей өкінішті сезесің. 

Әрбір азамат қоғам 
тыныштығы үшін діни экстре-
мизмге табанды түрде қарсы 
тұруы тиіс. Қазақ халқы ерте-
ден - ақ бірліктің, ынтымақтың 
маңызын жете түсінген. Ба-
баларымыздан өсиет бо-
лып бізге жеткен «Бақ қайда 
барасың, ынтымағы мен бірлігі 
жарасқан елге барамын»,-деген 
қанатты сөз бүгінгі күн ішінде 
өз көкейкестілігін жойған жоқ. 
Кемеңгер бабаларымыз «ал-
тау ала болса ауыздағы кетер, 
төртеу түгел болса төбедегі ке-
лер» деп елді бірлікке шақырып 
отырған. Елбасымыздың 
«Әлеуметтік экономикалық 
жаңғырту - Қазақстан дамуының 
басты бағыты» атты жолдауын-
да біз сөз еткен ұғымдардың 
ерекше аталып өтуі тегін емес, 
Сондықтан бәрімізге қастерлі 
тәуелсіздігіміздің нығаюы 
үшін, елімізде ұлтаралық және 
дінаралық татулықтың сақталуы 
үшін бір кісідей атсалысайық. 
Бірлігіміз бекем, тәуелсіздігіміз 
баянды болсын.

Сабира РАХЫПБЕКОВА,
 аудандық балалар 

кітапханашысы.         

Келісімшарт бойынша әскери 
қызмет -  абыройлы міндет
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101 ХАБАРЛАЙДЫ

Әр адам мұзға байланысты әртүрлі 
төтенше жағдайларға түсуі мүмкін (балық 
аулау, су айдынынан өткенде, самолет, 
пойыз апаттары болғанда, т.б.). Табиғаттың 
қыс мезгілі адамдарға мейірімді болмай-
ды, ол жеңіл ойлаушыларды, қауіпсіздік 
ережелерін білмегендерді қатты жазалай-
ды.

Ақсу ауданы ТЖБ қызметкерлері 
ескертеді мұздағы қауіпсіздік бойын-
ша. Қатпаған жұқа мұз үстіне жалғыз 
да, топ адам болып та шықпаңыздар. 
Ойықтарға, жарылған мұзды жерлерге 
жақындамаңыздар. Шанамен, шаңғымен 
тік жарлы жерлерден өтпеңіздер.  Мұз ай-
дынына қараңғы уақытта шықпаңыздар. 
Мұз айдынынан өтудің тәртібі.  Мұздың 
қалыңдығы сенімсіз болған жағдайда, 
үстімен  абайлап өткен дұрыс, қадамыңыз-
ды жылжып басып, табаныңызбен 
аяғыңызды толық басып, жағдайдың 
өзгерісіне дайын болғандарыңыз маңызды. 
Қырлы жерлерде, қауіпті орындарда 
шаңғымен жүргенде шаңғы бекіткіштерін 
шешіп, шаңғыдан тез арада босау қажет. 

Өйткені, шаңғы мұзға деген қысымын 
азайтады және екі қолыңызды да 
шаңғы таяқтарының бауларынан 

Мұздағы қауіпсіздік
босатуыңыз қажет. Топ адамдар мұз 
үстінде болған жағдайда, тізбекпен жүріп, 
арақашықтықтары 5-6 метр болғаны 
дұрыс. Бірінші болып топтың арасындағы 
дайындығы бар, тәжірибесі мол адам 
жүргені қажет. Ол міндетті түрде ұзын 
арқанмен қауіпсізденіп, құтқару жилетін 
киюі керек. Ақырын жүрсеңіз мұз аз жарыла-
ды (мұз айдынында секірмеңіз, жүгірмеңіз). 

Мұздың жарылған дыбыстары, мұз 
келбетінің өзгеруінен, судың мұз бетіне 
шығуынан анықтауға болады. Аяғыңыздың 
астында мұз жарылса бірден әбігерге 
түспеңіз, шыдамдылық танытыңыз, мұз 
жарылған жағдайда үстіңізде рюкзак болса, 
босаныңыз, қолыңызды екі жаққа бағыттап, 
кеудеңізбен мұз үстіне жатып алып, 
аяғыңызды жан-жаққа жіберіңіз. 

Егер де Сіз мұз жарылып суға түсіп 
кетсеңіз, онда үстіңіздегі ауыр заттарды 
лақтырып тастап, қалың мұзға шығу қажет. 
Бірінші мұздың бетіне бір аяғыңызды, со-
сын екінші аяғыңызды шығарып алыңыз да, 
ойықтан ара қашыққа аунап кетіңіз.

Б.ӘДІЛЖАНОВ,
  аудандық ТЖБ аға инженері, 

а/қ аға лейтенанты.

Жер сілкінісі - жер асты дүмпуі күштерінің әсерінен жердің беткі қыртысының 
тербелуі. Жер сілкінісі барысында үйлер, жолдар, көпірлер мен басқа да инженерлік 
ғимараттар, су құбырлары, электр жүйесі қирайды, байланыс желісі бұзылады, қар 
көшкіні, сел мен сырғыма пайда болады. Сондай – ақ, жер сілкінісімен бірге өрт пайда 
болады. Жер сілкінісінің жойқын күшінің әсерінен болатын апаттар көпшілікке мәлім.  
Алматы обылысы сейсмо қауіпті аймақта тұр.

Жер сілкінген сәтте сіздің іс-қимылыңызға 5-10 секунд қана уақытыңыз бар. Осы 
сәтте үрейге еркіндік беріп, қателессеңіз, арты бақытсыздыққа әкелуі ықтимал. Өзіңізді 
де, өзгелерді де үрейлендірмеңіз. Үйдің ішінде, сілкініс кезінде далаға жүгіріп шығуға, 
пәтердің қай қабатта орналасуына байланысты шешуге тиіссіз. Егер, сіз көп қабатты 
үйдің бірінші немесе екінші қабатында тұратын болсаңыз, далаға шығуға мүмкіндігіңіз 
бар.  Далаға қашып шыққаннан кейін үйден аулақ тұрған жөн. Үшінші және одан 
жоғары қабаттардан қашып шығу қауіпті екенін естен шығармаңыз. Сілкініс кезінде 
қауіпті және қауіпсіз жерлерді анық білген жөн.

Сілкініс басталысымен үй ішіндегі қауіпсіз деген орындарға тез жетуге тырысыңыз. 
Ішкі қабырғаның қауіпсіз тұсында, үйдің ішкі бұрышында, есік жақтауларының ортасы-
на тұрыңыз. Терезелер мен ауыр жиһаздардан алыс тұрыңыз, лифтті пайдаланбаңыз, 
есіктен далаға шыққан уақытта жанталасып, бір-біріңізге кедергі жасамауға 
тырысыңыздар, үйлерден, электр бағаналардан аулақ тұрыңыз, электр сымына 
жақындамаңыз, сілкініс кезінде үйге кірмеңіз. Автомобиль ішінде: - сілкініс басталған 
сәтте жүріп келе жатқан автомобильді ашық жерге тоқтатқан дұрыс, ішінде отырып, 
жер сілкінісінің басылуын күткен жөн.

Жер сілкінісіне дайындықты отбасы құрамымен пысықтаған жөн:
Отбасыңыздың барлық мүшелеріне, қауіпті орындарды, қауіпсіз орындарды, шығу 

жолдарын, газды, суды, электр энергиясын өшіру үшін крандардың орналасқан 
жерлерін, үйден тез арада көше қалған жағдайда әзірленіп қойылған дәрі-дәрімектердің, 
құжаттардың, сөмкелердің  тұрған жерін көрсетіңіз. 

Жер сілкінісі – кезіндегі сақтық шаралары

Жылдың өте ерке мезгілі, кейде сәл 
нәрсеге ренжіп бұртиып, қабағын түйе 
қалатын. Кейде болмашыға өкпелеп, көз 
жасын аямай төгіп - төгіп жіберетін. Әйтсе 
де жомарттығы мен ақкөңілділігі үшін бәрі 
де қатты ұнататын Алтын күз келді. 

Жыл сайынғы дәстүр бойынша 
балабақшамызда осы кезде ең көңілді кеш 
өтеді. Иә, күз мезгілінің ерекшеліктерін 
ұғындыру. Күз өнімдерімен танысты-
ру, олардың ағзаға пайдасын түсіндіру. 
Мерекелік көңіл – күй орнату. Бала-
ларды ән салуға, би билеуге, түрлі іс - 
әрекеттерге тарту, бейімділіктерін арттыру. 
Шығармашылық ой - қиялдарының дамуы-
на ықпал ету. Ата - аналар қауымымен 
тығыз қарым – қатынас қалыптастыру 
мақсатында Қарлығаш балабақшасының 
«Құлыншақ» тобында «Алтын күз» 
ертеңгілігі өтті. Ертеңгілікке балабақша 
тәрбиеленушілерімен бірге ата – ана-
лар да атсалысты. Ең алдымен балапан-
дарды, ата – аналарды күз мерекесімен 

құттықтау үшін сөз балабақша меңгерушісі 
Қойшыбаева Кеукер Нұртайқызына берілді.

Кішкентай балдырғандар бал тілдерімен 
күз туралы ойларын, тақпақтарын айт-
ты. Қыздарымыз Айназ, Айкүнім Хадижа, 
Назипа, Айым, Жәнел, Аружан, Мади-
на, Құралай «Қолшатыр» биін билесе, 
ұлдарымыз Асылбек, Ислам, Әлихан, 
Бекжан, Дарын, Аслан, Сұлтан, Мансұр 
«Саңырауқұлақтар» биін нақышына келтіре 
биледі.

«Алтын күз» және «Жау – жау жаңбыр» 
әнін барлық балалар хормен орындады. 
Балалар арасында түрлі ойындар ойнап, 
Өз өнерлерін ортаға салды. Балаларының 
өнеріне ата – аналар риза болып жақсы 
көңіл – күймен тарқасты. «Күз сыйы» 
көрмесіне белсене қатысып, қол өнер 
дайындағаны үшін ата – аналарымызға 
алғыс айтамыз.

Айжан БАЗАРБЕКОВА,
«Құлыншақ» тобының тәрбиешісі.

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Сағабүйен ауылындағы жанар-жағармай бекетіне оператор керек. Байланыс нөмері: 8-747-

252-70-88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Требуется оператор на АЗС село Сагабуйен. Телефон: 8-747-252-70-88.

"Алтын күз" мерекесі балабақшада***

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

6 - 7 қараша күндері Ал-
маты қаласында еркін 
күрестен Batyr Wrest 
клубының ұйымдастыруымен 
Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
орай Республикалық турнир 
өтті. Жарысқа еліміздің түкпір 
- түкпірінен келген бозкілем 
шеберлері бақ сынасты.

Бұл сайысқа Жамбыл, 
Шығыс Қазақстан облысы, Нұр-
Сұлтан, және Батыс Қазақстан 
облысынан 715-ден астам 
үміткер үмітін үкілеп келген. 
Екі күн бойы  2006 - 2007 жылы 
туылған жас балуандар  боз 
кілемде белдесті.

Оның қатарына облыстық 
балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебі, Ақсу аудандық 
филиалының еркін күрес 
бөлімінің жаттықтырушысы 
Азамат Төлеуханов пен Ал-
мас Тұрғанбаевтың шәкірттері, 
«Алакөл ауданының Лепсі 

ауылындағы спортта дарынды 
балаларға арналған облыстық 
мамандандырылған мектеп-
интернаты» жаттықтырушылары 
Ерлан Болыспаев пен Тойбек 
Азаматтың шәкірттері үздік өнер 
көрсетті. Баймұханбет Әділет, Би-
молда Өркен, Дәулетқожа Нұрәлі 
жүлделі 1-орынды иеленді. Ал, 

Абылғазы Ерғазы, Төкен Ерхат, 
Алмуса Жарқын, Қалмұхамбет 
Нұрислам, Болатбек Ера-
сыл, Нүрғалым Әрсен 2-ші 
орынды иеленсе,  Шаймұрат 
Ілияс, Қалмұхамбет Дулат, 
Дәулетқожа Ерасыл, Еркін 
Ертіс үздік үштікке жайғасты. 

Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.

Спортшыларымыз жеңіспен оралды


