
№9 (10 108) 4 наурыз  жұма  2022  жыл

Ќоѓамдыќ - саяси, әлеуметтік - экономикалық газет

МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!

aksuoniri@mail.ru

Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен құлағдар болғыңыз келсе, аудандық және 
ауылдық "Қазпошта" байланыс бөлімшелеріне барып жазылыңыздар.

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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Ауданымызға жұмыс сапа-
рымен Қазақстан Республи-
касы Парламенті Мәжілісінің 

АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ

депутаты Абсеметова Әлия 
Маратқызы келді. 9.00-ден 13-
00 аралағында  аудандық пар-

тия филиалының мәжіліс за-
лында қоғамдық қабылдау 
өткізді. Қабылдауға келген аудан 
тұрғындарының мәселелерін 
тыңдады. Депутаттық фракция 
отырысына  қатысып, «Өзгерістер 
жолы: әр азаматқа лайықты 
өмір!»  атты Ақсу ауданы бойын-
ша Сайлауалды бағдарламасы 
Жол картасының 2021 жылы 
орындалуы туралы баяндама-
лар тыңдап, аудандық мәслихат 
депутаттарының ұсыныс –
пікірлерін талқылады. Сондай-ақ, 
Ойтоған, Матай ауылдық округінің 
тұрғындарымен кездесу өткізді. 
Кездесу барысында Ойтоған 
ауылындағы канал жүйесі, Матай 
ауылындағы теміржолшылардың 
жұмыстан  қысқаруы туралы 
мәселелер көтерілді. 

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия 

филиалының эксперті.

Құрметті партияластар!
Ең алдымен, баршаңызды 

бүгінгі Алғыс айту күнімен 
құттықтаймын!

Бұл – өзара тілектестікті, 
жанашырлықты, қамқорлықты 
дәріптейтін мейрам. Біз осын-
дай ынтымақтың арқасында 
қаңтардағы қиын - қыстау 
күндерде мемлекеттігіміз бен 
тұтастығымызды қорғап қалдық. 
Сын сағатта бірлігін сақтай 
білген барша отандастарымызға 
зор ризашылық білдіремін. 
Ұйымды жаңғырту туралы 
алқалы жиынның дәл бүгін өтуінің 
символдық мәні бар.

Бірінші наурыз – партияның 
құрылған күні. 23 жыл бұрын 
еліміздегі ең басты саяси 
ұйымның негізі қаланды. Пар-
тия халықты ортақ мақсатқа 
жұмылдырды. Қоғамға пайдалы 
көптеген бастамалар көтеріп, 
сайлаушылардың қолдауына ие 
болды. 

Созданная Первым Президен-
том Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым партия «Nur Otan» 
сыграла важную роль в государ-
ственном строительстве.

Она объединила вокруг себя 
наше общество для реализации 
задач по укреплению потенциала 
Казахстана как ведущего госу-
дарства Центральной Азии.

Говоря о будущем партии, мы 
не должны забывать о ее реаль-
ных заслугах в прошлом. Это 
значит, что мы должны с благо-
дарностью помнить труд всех 
преданных делу партии активис-
тов.

Но время не стоит на месте, 
появляются новые задачи, тре-
бующие своего решения. Мы 
обязаны реагировать на новые 
политические и экономические 
реалии. В противном случае – за-

стой со всеми его последствия-
ми.

Қазір бүкіл әлемдегі ахуал өзгеріп 
жатыр. Жаңа құндылықтармен 
қатар күрделі сын-қатерлер пайда 
болуда. Осындай аумалы-төкпелі 
уақытта еліміз дамудың келесі 
кезеңіне қадам басты. Біз «Жаңа 
Қазақстанды» құруға кірістік. 
Бұл – өте ауқымды міндет. Тіпті, 
болашақтағы тағдырымызды 
шешетін аса маңызды жұмыс 
деуге болады. Оны ойдағыдай 
жүзеге асыру үшін жаңа мақсат-
міндеттерімізді айқындап алуы-
мыз қажет.

Партия барлық реформаға 
ұйытқы болуға тиіс. Ол үшін 
өзгерісті алдымен өзімізден ба-
стауымыз керек. Сондықтан 
бүгінгі күн тәртібіндегі негізгі 
мәселе – Партияны жаңғырту.   

Заман, қоғам, адам өзгеріп 
жатқанда, партияның өзгеруі 
– заңдылық. Бұл – уақыт та-
лабы. Осыған орай жаңа ғана 

айтылғандай, саяси ұйымның 
атауын Аманат деп өзгерту 
ұсынылды. Жасыратын ештеңе 
жоқ, мен де бұл мәселеге байла-
нысты пікірталасқа қатыстым. 
Бірнеше ұсыныс болды, соның 
ішінен Аманат деген атауға 
тоқтадық.  Бұл – еліміз үшін де, 
ұлтымыз үшін де  айрықша мәні 
бар киелі ұғым. 

Егемендігіміз, елдігіміз бен 
бірлігіміз, кең байтақ жеріміз 
– бізге бабалардан жет-
кен аманат. Осы қастерлі 
құндылықтарымызды көздің 
қарашығындай сақтап, 
болашаққа мирас етуіміз 
керек. Мемлекеттілік 
дәстүр жалғастығы, ұрпақ 
сабақтастығы дегеніміз – 
міне осы. Халқымыз ешқашан 
аманатқа қиянат жасамаған. 
Партия бұл қағидатты берік 
ұстанады. 

Партия барлық реформаға ұйытқы 
болуға тиіс

/ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 
ХХІІ СЪЕЗДЕ ПАРТИИ «NUR OTAN»/

1 НАУРЫЗ - ПАРТИЯ КҮНІ!

(Басы. Жалғасы - 2-бетте).

Партияның кезектен тыс XXII съезінде тарихи шешімдер қабылданды.  
Партияға «Жаңа Қазақстан» бағытын жүзеге асырудың негізгі 
локомотивтерінің бірі рөлі жүктелді. Қайта жаңғырту бағдарламасының 
басты мақсаты – партияны жаңа саяси бағытқа бейімдеу. Партияның 
өзгеріске ұмтылуы қоғамның негізгі сұраныстарына – адалдық пен 
әділдікке, тиімділік пен жауапкершілікке, жеделдік пен ашықтыққа 
негізделген.  Партия өз қызметінің барлық бағытын – құрылымын, 
Мәжіліс пен мәслихаттардағы фракциялардың жұмысын, халықпен 
кері байланысты, жастар саясатын, партиялық бақылауды, сай-
лауалды бағдарламаны жүзеге асыруды, ішкі партиялық тәртіпті, 
азаматтық қоғам институттарымен жұмысты өзгертуге мүдделі.  Осы 
бағыттардың әрқайсысы бойынша нақты тәсілдер, құралдар мен 
жобалар ұсынылды. Партияның бірінші кезектегі міндеті – кері бай-
ланысты күшейтіп, халықпен жұмысты жандандыру. Сондай-ақ, пар-
тия қоғамдық қабылдаулардың жұмысын қайта жаңартып, цифрлық 
кеңістіктегі рөлі күшейтіледі.  Халықпен тығыз қарым-қатынасты ор-
нату үшін мәслихаттар мен Парламент депутаттарының, басқа пар-
тия жетекшілерінің шалғай елді мекендердің тұрғындарымен тұрақты 
көшпелі кездесулер өткізіледі. Бұған дейін жарияланып,  пилоттық 
режимде өткен «Nur Otan» партиясының «Депутаттар рейтингі» 
жүйесі өзінің өзектілігі мен қажеттілігін көрсетті. Бұдан кейін әркім 
депутаттардың қызметімен танысып, өзін толғандырған сұрақтарын 
қойып, мәслихаттар аясындағы рейтингтен көре алады.

Мұндай шаралар ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартуға, 
мәселелерді шешуді тездетуге және әлеуметтік шиеленісті азайтуға 
мүмкіндік беретін болады. Алдыға қойған  міндеттерді   жүзеге асы-
руда партия мүшелерінің біліктілігін арттыру, бастауыш партия ұйымы 
төрағаларының  рейтингін енгізу және партия жарнасының 20 пайы-
зын қайтару арқылы бастауыш партия ұйымдарын  нығайту жұмысын 
жүргізіледі. Идеологиялық бағытта жағадан жобалар қабылданып, 
халықтың әл ауқатын арттыруға бағатталады. Заман, қоғам, адам 
өзгеріп жатқанда, партияның өзгеруі – заңдылық. Партия Төрағасы 
Қ.К.Тоқаев  өз сөзінде «Саяси ұйымның атауын Аманат деп өзгерту 
ұсынылды. Жасыратын ештеңе жоқ, мен де бұл мәселеге байланысты 
пікірталасқа қатыстым. Бірнеше ұсыныс болды, соның ішінен Аманат 
деген атауға тоқтадық.  

Бұл – еліміз үшін де, ұлтымыз үшін де  айрықша мәні бар киелі 
ұғым.  Егемендігіміз, елдігіміз бен бірлігіміз, кең байтақ жеріміз – бізге 
бабалардан жеткен аманат. Осы қастерлі құндылықтарымызды көздің 
қарашығындай сақтап, болашаққа мирас етуіміз керек. Мемлекеттілік 
дәстүр жалғастығы, ұрпақ сабақтастығы дегеніміз – міне осы. 
Халқымыз ешқашан аманатқа қиянат жасамаған. Партия бұл қағидатты 
берік ұстанады»-деді. Алда атқарылатын жұмыстар айқын, бар күш-
жігерімізді еліміздің дамуы жолында еңбек ететін боламыз.

К.ДӘУЛЕБЕКОВА,
«Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық партия филиалы 

төрағасының бірінші орынбасары, 
аудандық мәслихат депутаты.

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫ 
ҚҰРУ БАСТЫ МІНДЕТ

Аудан әкімдігінің мәжіліс за-
лында 1 наурыз "Алғыс айту" 
күніне орай салтанатты жиын бо-
лып өтті.Жиынға аудан әкімінің 
орынбасары Ғазиз Отарбайұлы 
Есжанов қатысып, мерекемен 
құттықтады. 1 наурыз – "Алғыс 
айту" күні түрлі ұлт өкілдерінің 
арасындағы адамгершілік қарым 
- қатынастың өнегелі өлшеміне 
айналды. Сондай-ақ, бұл күн 
ел бірлігін бекемдеумен қатар, 
тұғырлы татулығымыз бен ыры-
сты ынтымағымызды жаңа белес-
ке жетелейді.  

Айтулы күн жақсылықты бағалай 
білуге, әр іске жақсылықпен жау-
ап қайтаруға, өзара сыйластық 
пен құрметке бастайды. Та-
лай уақыт қиындықты бас-тан 
өткерген еліміз бейбіт күннің 
есігін айқара ашып, тәуелсіздікке 

қадам басқалы ширек ғасырдан 
астам уақыт болды.  Кең пейілді 
қазақ халқы қашанда әрбір игі 
іске ризашылығын білдіріп, 
алғыс айтып отырған. Осындай 
құндылықтардың қадіріне жете 
білген елдің қашанда келешегі 
кемел болары анық,-деді аудан 
әкімінің орынбасары.

Ауданымыздағы қоғамдық 
тұрақтылықты сақтауда, 
жұдырықтай жұмылып белсене 
араласып жүрген азаматтарды ау-
дан әкімінің "Алғыс хатымен" ма-
рапаттады. Шара соңы аудандық 
мәдениет үйі қызметкерлерінің 
концерттік бағдарламасымен 
жалғасты.

М.ШЫНДӘУЛЕТ,
аудан әкімінің баспасөз 

хатшысы.

1 НАУРЫЗ "АЛҒЫС АЙТУ" КҮНІ!

АДАМГЕРШІЛІК ҚАРЫМ - 
ҚАТЫНАСТЫҢ ӨНЕГЕЛІ ӨЛШЕМІ



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ4  наурыз 2022 жыл

В переводе слово «аманат» означает 
«завет предков» и «наказ будущим поко-
лениям».

Аманат – глубокое понятие, обладаю-
щее особым символизмом в истории и 
культуре нашего народа.

Оно олицетворяет немеркнущие идеа-
лы Независимости, ценности сильной го-
сударственности и общенационального 
единства, бескрайние просторы нашей 
Родины, которые завещали нам предки.

Мы должны сохранить и укрепить это 
бесценное наследие. В этом заключается 
наш священный долг перед прошлыми и 
будущими поколениями.

Сондықтан мен партиямызды рес-
ми түрде Аманат деп атауды толық 
қолдаймын.

Уважаемые делегаты съезда!
Вступая в должность Председателя 

партии, я изложил собственное видение 
по ее кардинальной перезагрузке.

За прошедший месяц проведена боль-
шая аналитическая работа, которая 
показала, что в деятельности партии 
необходимы серьезные изменения. И по-
лумерами здесь не обойтись.

Ребрендинг партии – это не только и 
не столько ее переименование, смена вы-
вески. В первую очередь, нужно перестро-
ить всю партийную работу.

Поддерживаю высказанные сегодня 
предложения по трансформации партии.

Вместе с тем хотел бы обозначить 
еще ряд приоритетных задач.

ПЕРВОЕ. Децентрализация и повыше-
ние эффективности партийного аппара-
та.

В работе партийного аппарата явно 
стали проявляться худшие качества бю-
рократии. Сетевые графики, отчеты и 
формальные мероприятия отодвинули на 
второй план «живую» работу с избирате-
лями. Энтузиасты с «горящими» глазами 
были вынуждены, надо об этом прямо ска-
зать, уступить место апатичным функ-
ционерам.

Поэтому нужно полностью пересмо-
треть методы взаимодействия цен-
трального аппарата с филиалами и 
первичными организациями. Следует ре-
шительно отказаться от бюрократии и 
бумаготворчества. Региональные филиа-
лы и первички могут и должны самостоя-
тельно работать с избирателями.

Центральному аппарату необходимо 
покончить с практикой директивного и 
«ручного» управления. Его задача – зада-
вать общий партийный вектор, обеспе-
чивать методическую и идеологическую 
поддержку, обучать кадры, анализиро-
вать системные проблемы. Партии нуж-
на новая культура взаимоотношений, 
основанная, прежде всего, на доверии и 
сотрудничестве.

ВТОРОЕ. Следует активизировать де-
ятельность фракций в Мажилисе и мас-
лихатах.

При партии действует большое коли-
чество всевозможных советов и комис-
сий. На них «по кругу» обсуждаются одни 
и те же вопросы, но конкретные решения 
принимаются редко.

Поэтому депутатские фракции долж-
ны взять на себя организацию диалого-
вых площадок и по итогам их работы 
добиваться видимых результатов. Жела-
тельно перенести фокус общественных 
дискуссий из социальных сетей и город-
ских площадей в стены Парламента и 
маслихатов. Это очень важная задача.

Фракции должны использовать не толь-
ко инструмент депутатских запросов, но 
и возможности парламентских и обще-
ственных слушаний, публичных дебатов. 
Если потребуется, нужно поднимать во-
прос доверия к конкретным членам Пра-
вительства и акимам.

Рейтинг депутатов партии всех уров-
ней должен базироваться не на заготов-
ленных отчетах, а на реальных делах, 
решениях проблем граждан. За всеми из-
бирательными округами необходимо за-
крепить кураторов из числа депутатов 
фракций, чтобы расширить зону их от-
ветственности.

Недавно наши депутаты Мажилиса 
вернулись из поездок по регионам. Я на-
блюдал за этой работой, и надо сказать, 
что в их работе стал появляться новый 
стиль, новое содержание. Это уже видно. 
Стало меньше формальных заседаний, 
больше прямых контактов с избирате-
лями. Депутаты стали погружаться в 
реальные проблемы граждан на местах. 
Такой подход необходимо всячески укре-
плять и развивать.

ТРЕТЬЕ. Продвижение интересов граж-
дан и открытость партии.

Это крайне важная задача. Партия долж-
на быть реально действующим связующим 
звеном между властью и обществом, на 
деле отстаивать интересы своих избира-
телей.

В первую очередь нужно выполнить обе-
щания, высказанные в электоральный пе-
риод.

Другое дело, партия не должна увле-
каться популизмом, обещать невыполни-
мое. А затем «бить по голове» Премьер-
министра и членов его кабинета, требуя 
нужные цифры. Так рождается скепсис и 
недоверие людей к партии со всеми край-
не негативными последствиями. Все это 
вместе называется очковтирательством, 
которое прямым образом сказывается на 
социальном самочувствии людей и внутри-
политической стабильности.

Такое положение дел, тем более в усло-
виях геополитической турбулентности, 
для нас абсолютно неприемлемо.

Важно усилить обратную связь с избира-
телями, и для этого надо задействовать 
весь потенциал общественных приемных. 
На предыдущем съезде я давал поручение 
активизировать их работу, но должного 
эффекта пока не наблюдается.

Общественные приемные партии долж-
ны стать местами притяжения для граж-
дан, которые могли бы приходить туда не 
только с жалобами, но и с конкретными 
идеями по развитию страны.

Хочу подчеркнуть, что в своей работе 
по дальнейшей модернизации страны я 
рассчитываю и на предложения партий-
цев. Поэтому полагаю целесообразным за-
пустить республиканскую акцию по сбору 
идей и предложений, которая позволит 
каждому гражданину Казахстана поуча-
ствовать в формировании актуальной 
общенациональной повестки.

Нужно также чаще проводить выездные 
приемы граждан, встречаться с жителями 
отдаленных сел, открывать обществен-
ные приемные на базе крупных первичных 
партийных организаций, быть гораздо бо-
лее активными в социальных сетях.

По всей стране действуют около 4,5 
тысячи первичек, и они должны играть 
особую роль во взаимодействии с избира-
телями. Все они обязаны работать непо-
средственно с людьми. Поэтому, думаю, 
следует поддержать идею о направлении 
части членских взносов на развитие пер-
вичных партийных организаций. Важно вы-
строить более тесное сотрудничество с 
неправительственным сектором, особен-
но в сфере противодействия коррупции.

В целом партия должна принимать са-
мое активное участие в жизни общества, 
оперативно реагировать на события, 
открыто, ясно, убедительно разъяснять 
свою позицию по актуальным вопросам.

ЧЕТВЕРТОЕ. Здесь речь идет о расши-
рении инструментария внутрипартийных 
выборов и активном участии в выборах 
акимов.

На прошедших выборах в Мажилис и мас-
лихаты впервые была апробирована модель 
внутрипартийных выборов. В ходе прайме-
риз в партию пришли активные люди, поя-
вилась внутрипартийная конкуренция. Это 
правильное развитие событий.

При этом важно и далее выявлять, про-
двигать людей, пользующихся доверием 
однопартийцев. Другими словами, нуж-
на кадровая селекция. Праймериз должны 
стать внутрипартийным социальным 
лифтом для эффективных профессиона-
лов, желающих внести свой вклад в разви-
тие страны.

В прошлом году в Казахстане впервые 
была внедрена прямая выборность акимов 
сел. Это подтолкнуло партию активнее 
работать на местах.

На сегодняшний день по всей стране уже 
избраны главы более 900 сельских округов. 
Большинство из них – наши партийцы. 
До конца текущего года выборы пройдут 
еще в 293 округах. А в скором времени мы 
перейдем к прямой выборности районных 
акимов. Об этом я скажу в своем Послании.

Я думаю, с выборами районных акимов 
нам задерживаться не стоит. Нужно уско-
рять этот процесс. Поэтому наша партия 
не имеет права сбавлять обороты. Зада-
ча – активно участвовать в этих избира-
тельных кампаниях, выдвигая достойных 
кандидатов, пользующихся поддержкой у 
граждан.

ПЯТОЕ. Подготовка политических ка-
дров.

Наша партия должна стать кузницей 
кадров, готовить современных политиков 
и государственников, умеющих работать 
с избирателями. Сегодня подготовка по-
литических менеджеров у нас, откровенно 
говоря, хромает.

Политические руководители в совре-
менных условиях должны разговаривать с 
людьми разных профессий, с молодежью, 
с журналистами, со всеми, кто представ-
ляет народ. И таких людей у нас немало. 
Единственная проблема – это отсут-
ствие социального лифта. Мы не даем 
дорогу молодым, способным кадрам. И это 
наш большой недостаток.

При этом в структуре партии функцио-
нирует Академия политического менед-
жмента. Следует значительно усилить ее 
работу. Нужно перейти от разовых семи-
наров и тренингов к полноценным програм-
мам подготовки депутатов, акимов, мини-
стров и других партийных выдвиженцев. 
На системной основе следует проводить 
выездные тренинги для обучения партий-
ного актива на местах.

*  *  *

Все высказанные мною задачи предсто-
ит выполнить в максимально сжатые сро-
ки. Чтобы повысить доверие избирателей, 
партии, нужно отойти от прежних фор-
мальных методов работы.

Мен 16 наурызда саяси реформалардың 
жаңа бағдарламасын ұсынамын. Қазір пар-
тиялар арасында бәсеке күшейе түсуде. 
Осы орайда біз партиямыздың басты сая-
си күш ретіндегі рөлін сақтауымыз қажет. 
Бұл – өте маңызды міндет. Басқаша 
айтқанда, ұйым әрдайым ел мүддесін 
қорғайтын нағыз халықтық партия болып 
қалуы керек. 

Мы видим, что наше общество вступило 
в период активной трансформации, проис-
ходит кристаллизация новых ценностей, 
более разнообразной становится палитра 
взглядов и воззрений.

Поэтому широкий запрос граждан на 
изменения и реформы в стране, новые 
задачи, стоящие перед государством, 
глобальные и региональные вызовы тре-
буют срочного и системного обновления 
партии. Времени на раскачку нет.

Дамудың жаңа кезеңінде партияға 
жаңа тұғырнама қажет. Бірақ, негізгі 
құндылықтарымыз өзгермеуге тиіс. 
Орталық аппаратқа жұмыс тобын құрып, 
партияның жаңа тұғырнамасын әзірлеуді 
тапсырамын. Оны партия ішінде мұқият 
талқылап,  келесі съезде бекітеміз.

Партия «Аманат» – это центристская 
партия здравого смысла, партия спра-
ведливости, партия народного единства, 
партия неуклонного движения вперед, 
партия, которая слышит мнения, чаяния 
народа и действует во имя интересов на-
ших граждан.

Все сказанное приобретает особое зна-
чение на фоне событий, происходящих 
вокруг Украины. Наша позиция должна ис-
ходить из критической необходимости 
обеспечения безопасности, суверените-
та и территориальной целостности на-
шего государства.

Как страна, принявшая у себя сам-
мит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем 
на принципе неделимости евразийской 
безопасности. Об этом я заявил в ходе 
визита в Москву 10 февраля. Принцип 
неделимости и общности безопасности 
предполагает взаимное понимание на 
основе взаимного доверия. К сожалению, 
этого не произошло. Минские соглашения 
остались на бумаге, что привело к воен-
ным действиям на территории Украины.

Геополитическая ситуация беспреце-
дентным образом обострилась, и сейчас 
впору говорить о необратимости этой 
тенденции. Поэтому мы призываем оба 
государства к нахождению общего языка 
за столом переговоров, к достижению до-
говоренности и согласия. Другого пути 
нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без 
мира не будет развития.

Казахстан, со своей стороны, готов 
оказать всяческое содействие, включая 
посреднические услуги, если они, конечно, 
понадобятся.

Я провел серию рабочих совещаний в 
Совете Безопасности, поставил кон-
кретные задачи перед Правительством 
по обеспечению устойчивого социально-
экономического развития страны в усло-
виях беспрецедентного обострения санк-
ционного противостояния.

Наша экономика должна быть готова к 
отражению санкционных вызовов, чтобы 
обеспечить бесперебойное функциониро-
вание в кризисной ситуации. Думаю, мы 
все вместе преодолеем грядущие трудно-
сти и вызовы. Их сложность нельзя пре-
уменьшать, но и преувеличивать тоже 
нельзя.

Осы орайда, партия өз жұмысын жан-
дандырып, ұйымның рөлін күшейте 
түскені жөн. 

Жылдар бойы үнсіз болған, саясатпен 
айналысып жүрген кейбір адамдар қазіргі 
«жылымықты» пайдаланып, әлеуметтік 
желіге жаппай шыға бастады. Олар 
ақпараттық кеңістікті жайлап алды деуге 
болады. Неше түрлі қауесеттер, жалған 
ақпарат тарап жатыр. Мұндай ахуал елді 
адастыруы мүмкін. Ашығын айтсақ, біздің 
жоспарларымызды, қолға алып жатқан іс-
шараларымызды көпшілік біле бермейді. 
Партия белсенділері заманауи ақпарат 
құралдарын пайдаланып, саясатымызды 
жұртқа жан-жақты түсіндіруі қажет.

Мен үшін ең басты құндылық – 
Қазақстанның Тәуелсіздігі. Мемлекет 
басшысы ретінде еліміздің қауіпсіздігі мен 
халқымыздың амандығын қамтамасыз 
ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасай-
мын. Жауапкершілік жүгі қаншама ауыр 
болса да, одан еш қаймықпаймын.

        
Құрметті партия мүшелері!
Бүгін партиямыздың бағыт-бағдарын 

айқындадық. Енді білек сыбана жұмыс 
істеуіміз керек. Халық нақты өзгерістерді 
күтіп отыр.

Партия атына заты сай болуға тиіс. Ел 
бірлігін нығайтып, Жаңа Қазақстанды құру 
– бәрімізге ортақ міндет. Осы міндетті 
абыроймен атқарсақ, болашағымыз да 
баянды болмақ. Партияның әрбір мүшесі 
бұл жауапкершілікті терең сезініп, аянбай 
еңбек етеді деп сенемін.

«Береке басы – бірлік» екенін әрдайым 
есте сақтайық! Жаңа Қазақстанды бірге 
құрайық!

Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!
Партиямыздың жаңа атауы құтты 

болсын!

(Соңы. Басы 1-бетте).
1 НАУРЫЗ - ПАРТИЯ КҮНІ!

Партия барлық реформаға 
ұйытқы болуға тиіс
/ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ХХІІ СЪЕЗДЕ ПАРТИИ «NUR OTAN»/

Елімізде үлкен саяси оқиға – «Nur Otan» съезі өтті. Соңғы кездері партияның төңірегінде 
әртүрлі ақпараттар мен қауесеттер көп болды, біреулер тіпті таратылуы туралы да айт-
ты. Бірақ жаңалықтардан байқағанымыздай, партия жұмылып өз жұмысын жалғастыратын 
болады. Сонымен қатар, жаңа жобалар, ашық диалог алаңдары және қызмет көрсетуге 
бағытталған қоғамдық қабылдаулар түрінде өз жауабын берді.

Ербол СЫМХАНОВ,
 "Nur Otan" партиясының, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі.

Партиямыз жаңғырып, жасай берсін мәңгілік!
Бүгінгі күнді барша қазақстандықтар асыға күткені анық. 
"АМАНАТ" болып қайта атауын өзгерткен партияның атына заты сай партия болатыны-

на сеніміміз мол. Жаңарған партия - жаңа бастамаларға толы болсын. Алдымызда тұрған 
барлық жұмысты бірге атқаруға әрқашанда дайынбыз. Болашағымыз жарқын, халқымыз 
аман - есен болсын.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА,
"Nur Otan" партиясының, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі.

Жаңарған партия - жаңа бастамаларға толы
ҮНҚОСУ ҮНҚОСУ
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Сыбайлас жемқорлық - заман 
ағысымен бірге өсіп - өркендеп, 
мол қаражат және қоғамдық 
бәсекелестік пайда болған жер-
лерге тамырын жайып, бүгінгі 
күнге дейін жойылмай отырған 
кеселдің бірі. Бұл кесел даму-
шы елдердегідей біздің жас 
мемлекетімізге де орасан зор 
нұқсан келтіріп отыр.

Қоғамдағы көкейтесті мәселе 
болып, өзек жарды проблемаға 
айналып отырған сыбайлас 
жемқорлық - ел ішіне білінбей 
кірген індет, жау. Ал біздің осы 
жауға қарсы қолданар қаруымыз 
- қоғам. «Қоғам - өмірдің айна-
сы» дейміз. Айналамыз таза бол-
са, өзіміздің әсемдігіміз еріксіз 
байқалады. 

Қара қылды қақ жарып, тура-
сын айтып, әділдікке жүгінген 
халықтың ұрпағы бүгінгідей 
өз алдына ел болып, еңсесі 
биік дамыған мемлекеттердің 
қатарына жетуді көздеп отырған 
шақта сол адами қалып - парасат 
биігінен көрінуге тиіспіз.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет - бұл адамның саналы 
және адамгершілікпен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тұру қабілетін 
айтады. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет дегеніміз, ол сол 
тұлғаның қоғам қауіпсіздігіне және 
игілігіне сыбайлас жемқорлықтың 
зияны туралы білімін қамтиды. 
Ол жеке тұлғаның жай ғана сы-
байлас жемқорлықты төзбеуі ғана 
емес, сонымен қатар оны жоюға, 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес Тәуелсіз  Қазақстанның бүгінгі  
таңдағы күрделі мәселелерінің  бастысы  болып отыр. Үлкен әлеуметтік 
қасірет болып табылатын бұл індет  саяси даму тұрғысынан бір-біріне 
ұқсамайтын  әлемдегі  барлық  елдердің  қай-қайсысын  да  қатты  
алаңдататыны  анық.

Бұрынғы өткен ата-бабаларымыз да дөп басып «тура биде туған 
жоқ, туғанды биде иман жоқ» деп бекер айтпаған. Олардың әділдік пен 
турашылдықты ту еткендігіне ғасыр қайраткерлері Төле би, Қазыбек 
би, Әйтеке би және тағы да басқа біртуар билер мен шешендердің 
өмірі дәлел болатындығын біз тарихтан жақсы білеміз.

Сол себепті сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін халықтың 
құқықтық сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру жұмысының 
деңгейі мен сапасын арттыру керектігінің маңызы зор. Осы бағытта 
Б.Сырттанов ауылдық округінде  сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
мақсатында  әр түрлі дөңгелек үстел, танымдық сағаттар  тұрақты 
түрде жоспарға сәйкес ұйымдастырылып отырады. Бұл шаралардың 
басты мақсаты халықтың саяси сауаттылығын арттыру.

Қарапайым халық  өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы қандай 
да бір құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда қандай іс-
қимыл қолдану керектігінің нақты жолдарын толық білулері қажет. 
Конституциялық тәртіпті қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күрес ая-
сында тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемле-
кет пен азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас 
жемқорлық пен оның көріністері деңгейін төмендету, қоғамның мемле-
кетке және оның институттарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты 
мақсат болып табылады.

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес 
ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлық 
мемлекетті ішінен жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа 
шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіндігі күмәнсіз. 
Сондықтан да Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының 
негізгі басымдылықтарының бірі болып осы зұлымдықпен күресу бо-
лып табылады.

Ел болып еңсемізді көтергенімізге, тәуелсіздігімізді алып, шаршы 
әлемге танылғанымызға отыз жыл толды.Осы уақыт аралығында  
мемлекетіміз тамырын тереңге тартып, нығая түсуіне бағытталған 
құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар қабылданып, ел экономикасы 
мен әлеуметтік жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан өз 
орынын айқындады. Бүкіл әлемге өзінің біртұтастығымен, ажырамас 
бірлігімен танылды.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық 
күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны 
тоқтатудың барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа 
тиімді түрде қарсы тұруға болады. Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен 
күресу барлық Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық бо-
рышы деп білу керек.

 Т.ШҰЛҒАУБАЕВ,
Б.Сырттанов ауылдық клубының меңгерушісі, 

«Nur Otan» БПҰ мүшесі.

Мекемелерде, сауда орындарда, тұрғын үйлерде немесе пәтерлерде 
электр жүйелерін қолдануда оны мезгілінде жөндеп тұрулары, жаңадан са-
лушылар оны салу жұмыстарын сенімсіз адамдарға тапсырмаулары керек.

Электр сымдары нысандардың, үйдің жанғыш бөліктерінің үстімен 
жүргізуге  болмайды, арасында бөлінгіш жанбайтын зат болуы тиіс. Электр 
жылыту және басқада электр құралдарды қосылған түрінде қараусыз 
қалдыруға болмайды.

Сондықтан да әркім өз ісіне ұқыптылықпен қарап, ертеңгі күнінің жағымсыз 
жағдайын алдын ала ойлап, уақытылы алдын алып, болдырмай отырса, 
барлығы да дұрыс болар еді. 

«Мемлекет басшысының 2020 
жылғы 1 қыркүйектегі «Қазақстан 
жаңа нақты ахуалда: іс-қимыл 
уақыты» «EGov mobile» мобильді 
қосымшасында «Цифрлық 
құжаттар» сервисін іске асыру 
жұмыстары іске асырылды. 

Сервис азаматтарға үйден 
шықпай-ақ құжаттарды мобильді 
қосымша арқылы;

1. Жеке куәлік, туу туралы куәлік, 
ПТР, вакцинация паспорты 

2. Халыққа қызметкөрсету орына 
электронды брондау

3. Жеке тұлғаның жылжымайтын 
мүлкінің болмауы (болуы) туралы 
анықтама.

4. Соттылығының болуы неме-
се болмауы туралы анықтама т.б. 
өзінізге қажетті анықтамаларды 
шығара аласыз.

Соңымен қатар «ЕGov mobile» 
мобильді қосымшасында жаңа пай-
даланушыны тіркеу жеңілдетілді.

Биометриялық сәйкестендіруден өтіп, 
Сіз бірден келесі қызметтерді аласыз:

"EGov mobile" мобильді қосымшасының 
тиімділігі

1. ЭЦҚ;
2. Мобильді азаматтар базасында 

(МАБ) тіркелу;
3. «Электрондық үкіметтің» порта-

лында (egov.kz) тіркелу.
4. Авторизация бетінде «Тіркелу» 

батырмасын басу қажет;
5. «Digital id» беті ашылады. Теле-

фон нөмірін, SMS-тен тексеру кодын 
енгізу, кейін «Digital id»-де тіркелу 
қажет;

6. Бейне сәйкестендіруден өтіп, 
«еGOV mobile»-ға жеке куәлігіңіздегі 
деректер мен телефон нөміріне 
кіруге рұқсат беріңіз.

7. Сіз сәтті расталғаннан кейін 
тексеру сұрақтарына жауап беріп, 
оларды енгізуге тиістісіз: жеке 
куәлігіңіздің нөмірі мен туған күніңізді, 
кейіннен «Жалғастыру»  батырмасын 
басыңыз.

8. «ЭЦҚ шығару» беті ашыла-
ды, электрондық почтаңыздың 
адресін толтырасыз және ЭЦҚ үшін 
парольді енгізесіз (бұл пароль ЭҮП-
да ЖК-ға да пароль болады, егер 

бұрын ЖК-да тіркелмесеңіз), одан 
әрі «Жалғастыру» батырмасын 
басыңыз.

9. Жаңа бетте «Жалғастырау» ба-
тырмасын басыңыз.

10. Сәтті тіркелгеннен кейін 
қосымшаға жылдам кіру кодын 
орнатыңыз және Face id/touch id 
байланыстырыңыз.

Egov Mobile қосымшасында 
алынған ЭЦҚ кілттерінің 
жарамдылық мерзімі - 1 жыл. 
Тағы да басқа өзінізге қажетті 
анықтамалар шығара аласыз-
дыр. Егерде мобильді қосымшаны 
қолдана алмасаныз кез келген 
жергілікті атқарушы органдарға 
баруға немесе 1414 байланыс теле-
фонына хабарласуға болады.

Д.ҚАРИМОЛДАНОВ, 
«Б.Сырттанов ауылдық округі 

әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің бас маман іс- 

жүргізушісі, «Nur Otan» 
БПҰ мүшесі.

БАЛА ЖӘНЕ ӨРТ
Өмірінде өртті бір рет көрген адам 

оның қандай апат екенін біледі. Өрт 
жолындағының  бәрін жалмап, тіпті  
ең қымбатты – адам өмірін де ая-
майды.

Біздің күнделікті тіршілікте: 
«Сіріңкемен ойнама», «Отпен ойнау 
қауіпті», «Өрт – тілсіз жау» және т.б.  
ұрандарға құлағымыз үйреніп кет-
кен. Көп жағдайларда балаларды 
көз қызықтырар белгілері бар сіріңке, 
темекі қорабтары қызықтыратыны 
естен шығып жатады.

Балаларда үлкендерге тән 
психологиялық қорғаныс реакция-
сы толық дамымаған. Көпшілігі өрт 
кезінде аман қалу үшін не істеу 
керектігін біле бермейді.  Осы себеп-
терден өрт кезінде көп жағдайларда 
төсек астына, шкаф ішіне, көрпе 
астына немесе бөлмедегі қуыстарға 
тығылып, өрттен қашады. Есік ашық 
болса да шығуға тырыспайды.  Олар-
ды қою түтін жайлаған бөлмелерден  
табу өрт сөндірушілерге қиындыққа 
соғып жатады.

Ауданымызда балаларға оттан 
абай болуды үйрету жұмыстары 
жүргізілуде. Мектептерде, бала-
бақшаларда өрт қауіпсіздігі ша-
раларын оқыту жетілдендірілуде, 

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ 
ҚАУІПСІЗДІКТІ САҚТАҢЫЗДАР!

бұқаралық ақпарат құралдары 
қамтылуда.

Атап айтсақ, Ақсу ауданында 
балалармен өрт қауіпсіздігі бой-
ынша сабақтар өткізіліп тұрады, 
балалардың отпен ойнауын және 
өрт кезінде балалардың қаза болу-
ын болдырмау үшін.

Соған қарамастан, бұл алдағы 
балалардың кінәсінен болған өрт 
санын  кеміту үшін атқарылатын 
жұмыстардың бір бөлігі. Әрбір ере-
сек адам олар үшін жауапты екенін 
естен шығармауы ең маңызды 
мәселе. Естеріңізде болсын, 
балалардың отпен ойнауына қарсы 
күрес, өртке қарсы күрес қана емес, 
ол ең алдымен балалырымыздың 
бақытты да, шаттыққа толы өмірі 
үшін күрес.

Құрметті ата-аналар, ЕСТЕ 
САҚТАНЫЗДАР, баланың өмірі 
СІЗДЕРДІҢ қолдарыңызда және ол 
БАҒАЛАНБАЙДЫ!!!

Мади БАЗАРБАЕВ,
аудандық Төтенше жағдайлар 

бөлімінің аға инженері, 
азаматтық қорғау капитаны. 

2022 жылдың наурыз айының 
01 куні Ақсу ауданының ТЖБ 
қызметкерлері Жансүгіров 
ауылының №16-шы Өрт сөндіру 
бөлімінің қызметкерлерімен 
Дүниежүзілік Азаматтық қорғаныс 
күнің өткізу мақсатында, 
«Азаматтық қорғаныс және апат-
тар мен дағдарыстар кезінде 
жер аударылған адамдар-
мен жұмыс, еріктілердің рөлі 
және пандемиялармен күрес» 
ұранымен  Жансүгіров ауылындағы 
«Ж.Сыдықов атындағы орта 
мектебі, МДШО КММ, «Қ.Сәтбаев 
атындағы орта мектеп-гимназиясы» 
КММ» оқушылары үшін ар-
найы өрт сөндіру техникасының 
құрал - жабдықтарымен, өрт 
сөндірушілердің саймандарымен 
таныстыру арқылы өрт сөндіру 
бөлімінде «Ашық есіктер күнін» 
өткізілді. Барлығы  78  бала 
қатысты. 

Балалар күн сайын өз өмірін 
қатерге тігіп адамдар мен тұрғын 
үйлерді, оттан құтқаратын 
қатардағы өрт сөндірушілердің 
жұмысымен танысуға мүмкіндік 
алды. 

Сонымен қатар, балалар ар-
найы өрт техникаларымен та-
ныстырылды. Оқушылар өрт 
кезіндегі өрт сөндіру құралдарының 
жауынгерлік өрістетілуіне және 
мамандардың шұғыл іс-әрекетіне 
көп қызығушылық танытты. 

Бақытжан ӘДІЛЖАНОВ, 
 аудандық ТЖБ аға инженері, 

азаматтық қорғау 
аға  лейтенанты.

Ауданда "Ашық 
есіктер күні" 

өткізілді

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ 
– ҚОҒАМНЫҢ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕСІ
онымен күресуге талпынуы бо-
лып табылады. Яғни, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениет - 
ол жемқорлыққа қарсы белсенді 
азаматтық позиция.

Сыбайлас жемқорлықсыз 
қоғамды құруда отбасынан алы-
натын тәрбиенің маңызы зор. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті насихаттау қоғамның 
түрлі салаларын қамтиды, 
оның ішінде, әсіресе, білім 
беру мекемелеріне жүктелетін 
жауапкершілік аса жоғары. 
Мұның бәрі елімізде құқықтық 
мемлекеттің іс жүзінде орна-
уына, заңның үстемдігіне, әр 
адамның қауіпсіз өмір сүруіне, 
қоғамдық тәртіптің нығаюына, 
әлеуметтік ахуалдың жақсаруына, 
ең бастысы ұлттың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге және тұрақты 
дамуға жеткізеді. Сондай-ақ, сы-
байлас жемқорлықпен пәрменді 
күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, құқықты 
түсіндіру жұмысының деңгейі 
мен сапасын арттыру керектігінің 
маңызы зор.

Біздің қоғамда сыбайлас 
жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның 
барлық күш-жігерін біріктіріп, осы 
дертті тоқтатудың барлық амал-
дарын қолдану арқылы ғана бұл 
құбылысқа қарсы тұруға болады.

Г.САДУАҚАСОВА,
Қапал ауылдық 

кітапханасының
кітапханашысы. 

 ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖОҚ ЕЛ - 
ӨРКЕНДЕУШІ ЕЛ

Қазіргі таңда қоғам алдындағы 
өзекті мәселелердің бірі - сыбай-
лас жемқорлық. Осы келеңсіз 
құбылыстың үдеп бара жатқаны 
ұрпақ тәрбиесіне зиян әкелетіні 
бәрімізді алаңдатады. Бұл 
мәселеге тереңірек үңілетін 
болсақ, сыбайлас жемқорлық ел 
болашағына, ұлттық қауіпсіздікке 
үлкен зиянын тигізеді. Яғни, осы 
келеңсіз құбылыспен күресу бар-
ша халықтың алдында тұрған 
ортақ мәселе екені айқын.

***

Су тасқыны дегеніміз – өзендегі судың көтеріліп, 
қардың еріп, желдің қатты соғуынан өзеннің тасуы неме-
се сел жүру кезінде кейбір елді мекендердегі су басуы.

Су тасқынының келтірер зардаптарының қатарына 
үйлер мен ғимараттардың, көпірлердің қирауын, 
темір жолдар мен автокөлік жолдарын су шайып, 
инженерлік желілердегі апат, тұрғындар арасындағы 
зардап шегушілер мен жан - жануардың қырылуы сынды 
оқиғаларды жатқызуға болады.

Су тасқыны кезінде жұмыс орындары мен пәтерлерде 
радио желісі тәулік бойы жұмыс атқарып тұруға тиісті, 
себебі, тұрғындар алдын ала хабардар болуы керек. 
Хабарландыру сигналдары, эвакуация жасау шарала-
ры мен ережелерімен танысып, соған алдын ала дайын 
болыңыз.

Су тасқыны қаупі туындаған жағдайдағы іс 
әрекеттерінің Төтенше жағдайлар мен іс-әрекет 
жөніндегі нұсқаулықтар мен ақпараттарды мұқият 
тыңдаңыз, телефон желісін қажетінсіз қолданбаңыз, 
сізбен байланысар кезінде желі бос болуы керек. Жа-
санды және электродабылқаққыш іске қосылған кезде 
қауіпсіз орындарға жиналу.

Сабырлық сақтап, көршілерге ескертіңіз, мүгедектерге, 
балаларға және де егде жастағы адамдарға көмек 
көрсетіңіз. Құжаттарыңызды, киім, қажет заттарыңызды, 
бірнеше күнге арналған тамақтар мен дәрі-дәрмектерді 
дайындаңыз. Барлығын бір шабаданға жинаңыз. 
Құжаттарды су өткізбейтін пакеттерде сақтаңыз.

Электрлік тоқтарды тоқ көзінен ажыратып, газды 
жабыңыз. Бағалы заттарыңыз бен азық-түлік өнімдерін 
жоғары бөлікке көтеріп қойыңыз, есік-терезені жабыңыз.
Көмек келгенше үйдің төбесінде, ағаш басында неме-
се қауіпсіз орындарда болыңыз, құтқарушыларға белгі 
беріңіз, сізді тезірек тауып алуына мүмкіндік жасаңыз.
Айналаңызда зардап шегушілер жоғына көз жеткізіңіз, 

Су тасқыны кезіндегі қауіпсіздік шаралары 
мен қорғану жолдары

болған жағдайда шамаңыз келгенше көмек қолын созуға 
тырысыңыз.

Көмек келгенше жоғарғы қабаттарда, төбелерде, ағаш 
немесе басқа да жоғарылықта болыңыз, мүмкін болса 
ұялы телефонмен хабарласыңыз, құтқарушыларға Сізді 
мүмкіндігінше тез табу үшін белгі беріңіз.

Аумақты су басу қаупін байқаған кезде ТЖ қызметінің 
112 нөмірі бойынша қоңырау соғып, хабарлау қажет. 
Есіңізде болсын, қауіпсіздік ережелерін сақтау арқылы 
өзіңіз бен жақындарыңыздың өмірін арашалап қалу 
мүмкіндігіңіз көбейеді. 

Арасан ауылдық округіне қарасты Арасан ауылының 
орталық бөлігіне электродабылқаққыш «сирена) орна-
тылды. Ауыл тұрғындарына оқу-жаттығу өткізілді және 
халық одан толық хабардар.

«Қазгидромед»-тің хабарлауынша ақпан айының 
аяғы мен наурыз айының алғашқы он күндігінде қардың 
жаууы бойынша екі жылдық норма түседі деп болжану-
да. Сол себепті төрт түлік малдарын ұстап отырған ау-
дан тұрындарына жем-шөптеріңізді экономдауға, екі 
апталық қорды артық сақтауға, мал табынын ауылдан 
ұзатып жаймауға, қар көшкіні туындауы мүмкін қия жерге 
жақын бармауға, дауылды ескертуді алған сәттен алыс 
жолға шықпауға, малдарыңызды ықтасынға ұстауға кеңес 
беремін. 

Наурыз айында қардың еруі кезінде қар суының іркіліссіз 
ағып кетуі үшін көше арықтарын, суөткізгіш құбырларды 
қардан, қоқыстардан тазартуға, аула ішіндегі артық қар 
үйіндісін сыртқа шығаруға көңіл бөлуге шақырамын. 
«Сақтансаң, сақтаймын!»,-деген қағиданы берік ұстануға, 
төтенше жағдайдан аман болуға шақырамын.

Ержан СЕЙІТҚАЗЫ,
Арасан ауылдық округі әкімі 

аппаратының бас маманы. 

***
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Алматы облысы аумағында 
2020-2022 – оқу жылында 
кәмелетке толмағандар арасын-
да құқық бұзушылықтың алдын 
алу туралы бірлескен кешенді жо-
спарлары бойынша Қуат Терібаев 
атындағы орта мектебінде жыл 
сайын, жаңа оқу жылының, әр 
тоқсанында ауқымды іс - шаралар 
жүргізіліп тұрады. Мектебімізде 
үздіксіз құқықтық білім беруге 
көңіл бөлініп отырады. 

Құқықтық тәрбие беруде 
біріншіден ата- ананың, екіншіден 
ұстаздың, үшіншіден құқық қорғау 
органдарымен және медицина 
қызметкерлерінің бірлесе отырып, 
балалармен ашық сұхбат жүргізуі, 
құқық бұзушылықтың зиянды 
әрекеттерге әкеліп соғуы жайлы 
түсініктеме беріп отыру басты 
назарда болуы тиіс деп ойлай-
мын.  Сонда ғана өсіп келе жатқан 
жасөспірімдеріміз түзу жолдан 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ

таймай, ешқандай бұзақылыққа 
бармай, Қазақстанымыздың 
нағыз патриоттары болып өседі 
деп сенемін. 

Сондай- ақ, білім мекемелерін-
де құқық бұзушылықтың алдын 
алу мақсатында, жас ұрпақты 
тәрбиелеудегі басты міндет осы 
құқықтық тәрбие екені сөзсіз. 

Сондықтанда, мектебімізде 
балалармен жасөспірімдер 
арасында қылмыспен құқық 
бұзушылықты болдырмау 
және алдын алу бағытындағы 
жұмыстарға басты назар ауда-
рылуда. Құқығымыз ешқашан 
бұзылмасын деймін.

Серік САМИХОВ,
Қ.Терібаев атындағы орта 

мектебі,  директордың тәрбие 
ісі жөніндегі орынбасары, 

орыс тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі.

Біздің Ақсу ауданының жас-
тар ресурстық орталығында ай 
сайын, әр тақырыптарда кең 
мағыналы, ауқымды, көптеген 
игілікті іс - шаралар өткізіліп 
тұрады. Осындай іс - шараның 
бірі Қаныш Сәтбаев атындағы 
орта мектеп - гимназиясының 
директоры Жұмаханов Бекбо-
лат Жұмаханұлымен өткізілген 
«Берекелі отбасы» жайлы сұрақ- 
жауап сұхбаты жоғары деңгейде 
өтті. Бұл іс - шараның негізгі 
мақсаты - отбасының береке- 
бірлігін арттыру, отбасын сақтап 
қалу жәнеде отбасына қатысты 
барлық жағдайлар жайлы қазіргі 

БЕРЕКЕЛІ ОТБАСЫ

Көктемнің шуақты алғашқы күні аудан әкімінің орынбасары Ғазиз 
Отарбайұлы, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Аманкелді 
Айтбаев Қапал ауылына барды.

1 наурыз "Алғыс айту" күніне орай, Ұлы Отан соғысы ардагері 
Моисеев Гаврил Степановичке "Ақсу ауданының Құрметті азама-
ты" атағын табыстап, өз алғыстарын айтып, мерекемен құттықтап 
қайтты.

Өз тілшімізден.

жастарға толық мәліметтер беру 
болды. Осы мақсатта Бекболат 
Жұмаханұлы «Берекелі отбасы» 
тақырыбын, өзінің бойындағы 
білімі мен тәрбиесін ұштастыра 
отырып, отбасының берекесі ту-
ралы жастарға толық мағлұматтар 
беріп өтті. Осы сұхбат жастарға 
сабақ ретінде терең ой сала-
ры сөзсіз. Сондықтан осындай 
мағыналы іс - шараларымыз 
көп болып, елімізде отбасының 
берекесі арта берсін деймін.

Динара ЖАНАТБЕКҚЫЗЫ, 
 аудандық жастар ресурстық 

орталығының психолог 
маманы.

дей біздер биылғы 2022 жылғы 
барлық мектеп бітіруші түлектер 
мектеп – ана, ұстаздарымыздың 
санамызға ұялатқан білімін негізге 
алып, аңсаған арманымызға қол 
жеткізіп, үміттерін ақтаймыз.

Балалық еркелігімізді 
кешірген, мерейімізді өсірген – 
ұстаздарымыз:

Мектеп директоры Әділжан 
Махмұтжанұлы, орынбасарлары 
– Алмагүл Байтұрсынқызы, Інжу 
Әуесбекқызына, психолог Ардақ 
Нұрқанқызына, сынып жетекшіміз 
Сембігүл Зейнелханқызына, 
Айман Есімжанқызына, Ұлжан 
Дүйсенбайқызына, Бей-

Күні кеше ғана мектеп 
табалдырығын балауса ба-
лапан кезімізде аттап, білікті 
ұстаздарымыздан білім нәрімен 
сусындап, жанымызға жайлы ал-
тын ұямызға қуаныш пен қызыққа 
толы күндеріміздің қалай өткенін 
де байқамаппыз. 

Айлар айналып, жылдар жыл-
жып 11 сыныпқа да жетіппіз. 

Енді санаулы уақытта мектеп-
пен, аяулы ұстаздарымызбен 
қоштасатын күн де жақын екенін 
ойласақ, жұректе аса қимастық 
жайлағаны байқалады. 

Мұғалім – мектептің жүрегі 
дегенді оқушыларға өмірлік жол-
дама беріп, білім мен тәрбиемен 
бірдей сусындататын ұстаз орны 
ерекше.

Болашақтың басшысын да, да-
насын да, ғалымын да, еңбеккер 
егіншісін де кеншісін де ұстаз 
өсіреді. Өмір сыйлаған анамызды 

қалай ардақтасақ, ұстаздарымызды 
да солай ардақтауға міндеттіміз. 
Бұл берілген жоғары бағаға 
ұстаздарымыздың әрқайсысы 
лайықты. 

Жерлесіміз ғалым, академик 
Жүрімбек Сыдықов атындағы орта 
мектебі Ақсу ауданы орталығы 
Жансүгіров ауылында орналасқан. 
Жылдар бойы білікті де өрелері 
биік ұстаздардың нәтижелі ерен 
еңбектерінің арқасында сапа-
лы білім мен саналы тәрбиемен 
мектебіміз аудан, облыс 
мектептерінің арасында беделді 
де, шоқтығы биік.

Бұл киелі де қасиетті мектептің 
түлектері қазіргі таңда шет елдер-
де, еліміздің түкпір – түкпірінде 
әрқилы мамандықпен Отан 
игілігіне, өркендеуіне үлестерін 
қосып, еңбек етуде.

«Сен де бір кірпіш дүниеге, 
кетігін тап та бар қалан» - деген-

сен Мәлікұлына, Зүлфия 
Нұртайқызына, Алмагүл 
Жұмакенқызына, Гүлшат 
Серікқызына, Айгерім 
Бейсенбайқызына, Алмагүл 
Тоқтарқызына, Өркен 
Әлібекұлына алғыс айта отырып, 
төмендегі өлең шумағын арнай-
мыз.

Данышпан да, дана да 
                                    оқып сенен,
Атақ – даңқын асырды бар 
                                          әлемнен.
Ұстаз деген аяулы, 
                                   асыл жанды,
Жақсы көріп, арнаймыз шағын 
                                              өлең.
Ұстаздарымыз екінші анамыз 
                                      мәпелеген,
Біліммен алға қарай 
                                       жетелеген.
Бақытты өмір, шығармашылық 
                               табыс тілейміз,
Тілегі осы шәкірттердің 
                                       еркелеген.
«Мектеп – ана, білім теңіз». 

Білім алған, өмірге жолда-
ма берген білім ордамыз-
ды мәңгі есімізде сақтаймыз. 
Мәртебесін көтеруге атсалысып, 
мүмкіндігімізше атын әлемге 
әйгілейміз.

Алтын орда мектебім мәртебең 
                                      арта берсін, 
Білімді ұрпағың көбейіп, 
                                     кемелденсін.
Шығармашыл, білікті ұстаздар 
                   қатары өсіп – толсын.
Жүрекжарды алғысымыз 
                                    өлең болсын.

Сыныптас достары, мектеп 
бітіруші түлектер атынан:

Данияр, Закира 
Нұрышқызының немересі.

ҰСТАЗДАРҒА МЫҢ АЛҒЫС!
1 НАУРЫЗ "АЛҒЫС АЙТУ" КҮНІ!

Ардагерге құрмет!



Көптің көз алдында, өз еңбегімен, білім-білігімен абырой 
биігіне өрлеген азаматтардың есімдері үнемі халықтың жадын-
да жүреді. «Ақырын жүріп, анық басып»- өмірге өз соқпағын 
салған қаншама зиялы қауым осы қара шаңырақтан ұшып 
беделді болған,   осындай жандардың қатарынан ауылымыздың 
азаматы  Мұхтар Сағадиевте  табылады. Ауылымыздағы 
мектептің жүз  жылдық тарихы бар киелі мекен. Қарасу негізгі 
орта мектебіне басшы болып Сағадиев Мұхтар деген азамат 
сайланғалы мектепте көп ілгерілеушілік бар екені байқалды. 
Мектеп  салынғалы қыста оқушылар сырт киіммен отырып 
оқып, қатты тоңушы еді.         

Аудандық білім бөлімінен қаражат бөлініп, мектеп төбесі жылу 
ұстайтын құрылыс заттарымен қапталып, мектеп іші жақсы жы-
лыныпты. Балалар мектеп формасымен жүр екен, бәрі көңілді. 
Спорт залдың едені ауыстылып, керегесі толық сырланыпты. 
Мектепке дейінгі балалар ойнайтын алаң, балаларға қажетті 
дүниелер толық жасалған. 

Алғыс – адамның адамға жасаған жақсылығы, көмегі, 
көңілі үшін ризашылық білдіруі, сондай - ақ оның ойы мен іс - 
әрекетіне жасаған істеріне жоғары баға беруі. Жан - жағымызға 
бірдей әділ, өткенімізге бірдей сергек бола білсек болғаны. 
Өткендеріміздің аруағы жебеген соң, бүгінгілеріміздің тілегі де-
меген сон бүгінгі күнге жетіп отырмыз!» 

Өр елім маңдайыңнан жарық көрдім,
Бабалар өнегесін алып келдім.
Ескерткіш елім үшін орнатпасам,
Мына жалған өмірге неғып келдім,-  деген  
өлең жолдарына  сүйене  отырып  болашаққа біліммен қадам 

басып, лайықты қолтаңбамызды тарихта қалдырайық. Ұрпаққа 
ұялмай тарту ететін мұрамыз да, мұрағатымыз да осы ақ 
таңындай негізі көріністер болсын,- дегім келеді.

Бізді алда нұрлы болашақ күтіп тұрғанына сенемін. «Жа-
сай бер, жайнай бер, қасиетті ЕҢБЕК  ауылым!»,-дегім келеді.  

Менің туған өлкем – Еңбек  ауылы   ерекше қолайлы,  топырағы 
құнарлы, ойдым – ойдым сай салаларымен аяулы, ыстық өлке!      

Мен   Жақсылықов  Әуелбек   ауыл азаматы,қоғамдық кеңес 
мүшесі  ретінде   сіздерге Мұхтар Лебекұлының басшылығымен  
мектептегі жөндеу жұмыстарының жүргізілуі жайлы есебін  
бергенді жөн көрдім. Жылу құрылғысы /поровой/  қосымша  
салынды. Еденге үш  қабат  ағаш төсеме  полдың беткі 
қабаты қабаты  төселіп жылыту жамылғысы төселді (фальга) 
ағаштардың бәрі антисептик жағылды.  Керегесі  әктеліп, жаны 
сырланды  Қосымша 11 терезе орнатылды. Мектеп төбесі мен 
спорт зал төбесі - 2 қабатты төсеніш /стекловата/  төселді. 
Қосымша спорттық жабдық құрылғылары әкелінеді. Күрес 
кілемі 8м/8м, аспалы арқан, гимнастикалық құрылғы турник 
5,1, швед стенкасы 3,1 орындықтар және де  шағын орталыққа  
Дала ойыны жабдықтары   әткеншек, құмсалғыш,  сырғанақ 
құрылғысы   қойылады.

Бүгінгі таңда  еркін күрес,  домбыра үйірмесі  ашылып  жұмыс 
атқарылуда. Біраз күннен кейін  би үйірмесіде ашылады,- деп  
балаларымыз қуануда. Ауылдан отбасылар үйірме болмаған 
жағдайда көшіп кетеді емес пе? енді бұл қуантарлық жағдай. 

Осының бәрінің басы қасында шапқылап, ерте келіп, кеш 
қайтып жүретін жас директор Мұхтар Сағадиевтің еңбегіне 
үлкен баға беріп риза болып қайттым.

Әлі алдағы уақытта жақсы жұмыстар жасап, мектеп 
ұжымымен бірлесе отырып, алға баса беретіне зор сенім арт-
тым. Мұхтар Сағадиев осы Еңбек ауылының тумасы. «Өзің 
өлтірмейді, жат жарылқамайды»,- дегендей ауылымыздың 
азаматы алға тартады деп сенемін. 1 наурыз "Алғыс  айту" күні 
мерекесімен мектеп ұжымын құттықтап, береке - бірліктеріңіз 
кетпесін дегім келеді. 

Әуелбек ЖАҚСЫЛЫҚОВ,     
ауыл азаматы.  

1 НАУРЫЗ "АЛҒЫС  АЙТУ" КҮНІ!    
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ُهُضْرِعَو ُهُلاَمَو ُهُمَد ٌماَرَح ِمِلْسُمْلا ىَلَع ِمِلْسُمْلا ُّلُك
«Мұсылманның қаны, дүние-мүлкі және 

ар-намысы өзге мұсылмандарға – харам», 
–    деген 

Мұсылман мұсылманның бауыры, ол 
оған еш уақытта тілімен де, қолымен де 
жаманшылық жасамайды, келеке етпейді, 
малына, арына сұқтанбайды. Бұл иләһи 
қағида,  исламдағы ең ұлы ұғымдардың 
бірі. 

Бірде Алла елшісі (Оған Алланың са-
лауаты мен сәлемі болсын): «Зиянға 
ұшырап, дәрменсіз болған кім екенін 
білесіңдер ме? –, деп сұрағанда,адамдар: 
«Біздің арамыздағы шығынға ұшырап, 
дәрменсіз болған ол ақшасы мен дүниесі  
болмаған адам» - деп жауап берді. – Менің 
үмбетімнен  шығынға ұшырап, дәрменсіз 
болған, ол Қиямет күні намаз, ораза және 
зекетімен келген адам. Сонымен қатар ол 
біреуді сөксе, екіншісін қаралаған. Біреудің 
малын жеп, екіншісің қанын төккен. Тағы 
біреуге қол көтерген. Жасаған зұлымдығы 
себебінен оларға оның сауабы беріледі. 
Сауабы істеген зұлымдығының ақысын 
өтей  алмайтын болса, сауабы біткеннен 
кейін, оған зұлымдыққа  ұшырағандардың  
қателері беріледі. Сөйтіп соңында тозаққа 
тасталады.» деген.

Және бір хадисте Алла елшісі (Оған 
Алланың салауаты мен сәлемі болсын):   
«Кім мұсылман бауырының ар-намысына 
немесе басқа нәрсесіне тиген болса (яғни 
зұлымдық жасаса) бүгін динар мен дирһам 
жоғалмай тұрғанда (бұл дүниеде жолын 
тауып) айыбын өтесін. Болмаса, Қиямет 
күні істеген зұлымдыққа ұшарағанның 
жамандығы беріледі» деген. 

Әрбір мұсылман тіршілігінде жасап 
жатқан азын-аулақ ізгі амалдарынан 
қияметте ажырап, тіпті басқа кісілердің 
күнәсін көтеруіне себеп болатын амал, 
біреуге тілімен, қолымен неболмаса 
кемсітіп жеткізген зұлымдықтары екенін 
естен шығармауы керек.

Алла елшісі (Оған Алланың салауаты 
мен сәлемі болсын): «Әрбір мұсылман 
садақа беруі керек», -деді. Сол кезде Оған 

НАҒЫЗ МҰСЫЛМАН 
ЕШНӘРСЕГЕ ЗИЯН БЕРМЕЙДІ

«Садақа етіп беретіні болмаса қайтеді?», 
- деген сұрақ берілді. 

«Адал еңбек етсін. Өз пайдасы үшін 
еңбектенгені өзіне пайда. Соның өзі 
садақа.

Оған шамасы келмесе қайтеді?
Қиын халде болғандарға жәрдемдессін.
Оған шамасы келмесе қайтеді?
Жақсылыққа немесе ізгілікке үндесін. 
Оныда істей алмаса қайтеді?
Жамандықтан тиылсын (ешкімге зияны 

тимесін). Соның өзі садақа», деген.
Шынайы мұсылман адам тек адамдарға 

ғана емес, жануар атаулыға және өзін  
қоршаған ортаға ұқыптылықпен қарауы, 
жанашырлық танытуы міндетті. 

Алла елшісі (Оған Алланың салауа-
ты мен сәлемі болсын): «Алла Тағала 
шөлдеген итке су берген мейірімді 
құлына жұмақ нәсіп етеді, ал мысығын 
аштан өлгенше қамап қойған мейірімсіз 
әйелді тозақтық қылады» деген. (бұһари) 

Руаяттарда ертең қиямет күнінде 
жазықсыздан-жазықсыз өлтірілген 
торғайдың қиямет күні Аллаға жағдайын 
айтып, «Уа Раббым! Пәленше мені бір 
қажеттілігі үшін емес, бостан-босқа 
өлтірді», деп шағымданады деген. 

Қорыта айтқанда, шынайы мұсылман 
баласы барша адамдарға, жануарларға 
және барша жаратылыстарға мейріммен 
қарауы, егер зұлымдық жасаса Жарату-
шы алдында жауап беретінін ұмытпауы 
керек. Біреудің артынан ғайбат айту не 
болмаса қазіргі уақыттарда көп белең 
алған дүние түрлі деңгейдегі желілерде 
бір-бірінің арына тиетін сөздер жазып 
жатқан кісілер,  бұл амал біреудің ары-
на жасалған зұлымдық, ол амалды Алла 
Тағала арам еткен. 

Алла елшісі (Оған Алланың салауаты 
мен сәлемі болсын): «Зұлымдық істеуден 
сақтаныңдар! Өйткені, зұлымдық Қиямет 
күніндегі адам басына туатын қасырет...»

Алла Тағала баршамызды шынайы, 
ықыласты,  ешкімге зұлымдық жасамай-
тын мұсылмандардан етсін!  

АҚСУ АУДАНДЫҚ МЕШІТІ.

Шынайы мұсылман ол - Жаратушы 
Алланы бір деп таныған және  өзіне 
міндеттелген  Алланың әмірлерін ша-
масы кегенше орындап, қайтарған 
дүниелерінен мейлінше алыс  жүрген 
жан деп білеміз. Әрбір мұсылман адам 
қандай амалды жасағанда Раббысы 
разы болатынын, қайсы амалдарға ашу-
ланатынын білуі керек. Және қашанда 
қай кездеде тыныштықты қалап, бейбіт 
өмір сүре білуі тиіс. 

Шынайы мұсылман ең алдымен Ис-
ламды, өзінің салт-дәстүрін, тарихын 
жақсы білуі керек. Мұсылман тек өзі 
үшін ғана емес өзге адамадар үшін өмір 
сүруі қажет. Алла елшісі: (Оған Алланың 
салауаты мен сәлемі болсын) «Нағыз 
мұсылман –өзге адамдар оның тілі мен 
қолынан зиян көрмеген адам»,-деген. 

Кешегі қазақ даласында түрме, үйдің 
есігінде құлпы болмағаны белгілі. Бұл 
жағдайға жету үшін ата-бабаларымыздың  
орасан зор еңбек еткені көрініп тұр. 
Өкінішке орай біз сондай қоғам құра ал-
май отырмыз.     Қазақтың әрбір салт-
дәстүрі,  әрбір іс амалдары тәрбиеге, 
қоғамға пайдалы істерге негізделген.  
Соның бірі тұсау кесер рәсімі. Бұл ала 
жіптен және қылдан жасалатын.  

Тұсау кесер рәсімінің пайдасы өте көп 
соның кейбіріне тоқталсақ:

Бірінші – баланың келешегі жарқын, 
жолы ақ болсын деп абыройлы кісілерден 
бата алу.

Екіншіден – бұйырса балам қадам 
бастың біреудің ала жібін аттама, тіпті 
бүлінген жерден бүлдіргі аламағын деп 
әубастан-ақ баланың  құлағына сіңісті 
етеді. 

Үшіншіден –ешкімге  қылдай қиянат 
жасамағын деп  бәрін бала кезден балаға 
үйрету еді.  Бір ғана салт дәстүрде 
қаншама тәлім-тәрбие жатқанын көреміз. 

Алла елшісі: (Оған Алланың салауа-
ты мен сәлемі болсын): «Алла үшін 
адамдардың ең сүйіктісі-адамдарға 
пайдалы болғаны»,-деген. Сондықтан  
өзін шынайы мұсылманмын деген адам 
басқа адамдарға, жалпы қоғамға зия-
нын тигізбей, өз пайдасын беруі арқылы 
жақсы жағынан көрсете білуі қажет.

Ардақты Пайғамбарымыз Мұхаммед 
(оған Алланың салауаты мен сәлемі бол-
сын): 

Тәуелсіз еліміздің келешек ұрпақты 
тәрбиелеу мәселесі бүгінгі күннің өзекті 
тақырыбы. Бұл мәселенің шешімін табу-
да үздіксіз білім беру жүйесі айтарлықтай 
дәрежеде қайта қаралып, оны жетілдіру 
жолдары іздестірілуде. Бұл алға қойылып 
отырған негізгі талаптар – Қазақстан 
білім беру жүйесінің бүкіләлемдік білім 
беру кеңестігіне толық енудің алғашқы 
даму стратегиясын жасау болып табыла-
ды. Айтылған талаптардың жүзеге асы-
рылуы бағытындағы жұмыстың үздіксіз 
білім берудің алғашқы сатысы – мектепке 
дейінгі ұйымдарда баланың білімге де-
ген құштарлығын арттырудан, ұлтымызға 
тән қасиеттерін бойына сіңірген бала 
тәрбиелеуден бастағанның маңызы зор. 
Балабақша — бүлдіршіндерді болашақта 
ата - дәстүрін сақтайтын инабатты 
да, ибалы үлкен-кішіні сыйлай білуге 
үйрететін тәрбие орталығы. Өмірге келген 
жас ұрпақты тәрбиелеу ата-аналар мен 
балабақша тәрбиешілерінің қасиетті бо-
рышы.

Әрбір ата - ана өз баласы үшін - бас-
ты тұлға. Сондықтанда да кез-келген бала 
алдымен үлгіні ата-анасынан алады. 
Бала әкеден ақыл, анадан мейір алады. 
Ата-ана баласымен пікірлесуде бейауыз 
сөздерді қолданбай, дөрекілікпен жеке 
басын қорламай, мейірімді, табиғи, жылы 
ақылды сөздер айтып өнеге бола білсе, 
тәрбие де табысқа жетеді, өйткені, жақсы 
сөз жан семіртеді. 

Сонымен қатар мектепке дейінгі 
ұйымның педагогикалық ұжымы ата-
аналармен бірлесіп, баланы өсіріп 
тәрбиелеудегі басты мақсат қоғамдық 
өмірге «түзу кірпіш қалау» екенін ескере 
отырып, ал осы мақсатты жүзеге асы-
ру үшін, алдындағы қандай болмасын 
қиындықтарын жеңу, соған сәби кезінен 
төмендегі мынадай көзқарастарды 
негізгі ұстаныным ретінде қабылдау.  
Тәрбиенің сан алуан келелі мәселесін 
шешетін, қарапайым дағдыларды бала 
санасына орнықтыратын алғашқы білім 
баспалдағы – балабақша. Балабақшада 
халық педагогикасын бала бойына сіңіре 
отырып имандылыққа, адамгершілікке 
тәрбиелейміз. 

Баланың өмірге қадам басардағы 
алғашқы қимыл-әрекеті ойын. Сондықтан 
оның мәні ерекше. Осыған орай бүгінгі 
күндері тәрбиешілер алдында балаға 
білім, білім дағдыларын игеріп қана 
қоймай, қабылдауын, ойлауын, қиялын, 
сезімін, ерік-жігерін жан-жақты етіп дамы-
ту міндеттері тұр.

 Болашақ қоғамымыздың тағдыры да 
бала тәрбиесіне тікелей байланысты. 
Қоғамды дамытушы да, ілгері апару-
шы да осы жас жеткіншектер. Тәрбиенің 
сан қилы дағдыларын бала бойына да-
рытатын алғашқы білім баспалдағы – 
балабақша, жол сілтеп, жетелеп, үйретуші 
— тәрбиеші. Балабақшадағы тәрбие – 
қазақи ұлттық сана, ұлттық психология 
қалыптасқан парасатты, адамгершілік 
қадір – қасиеті мол, физикалық және 
моральдық жоғары белсенді жеке адам-
ды қалыптастырып шығару процесі болып 
табылады. 

Әсел НҰРБОЛАТҚЫЗЫ,
Қ.Терібаев атындағы орта мектебі, 

мектепке дейінгі шағын орталығымен 
КММ-нің кіші топ тәрбиешісі.

Бала тәрбиесі 
балабақшадан 

басталады

Бала өмірінде ойынның маңызы зор, 
ол ересектердің қызметінде, жұмысында, 
қызмет бабында қандай мәнге ие бол-
са, мұнда да сондай мәнге ие болады. 
Бала ойнағанда қандай болса, есейген-
де жұмыста да көп ретте сондай бола-
ды. Сондықтан да болашақ қайраткерді 
тәрбиелеу ең алдымен ойында бастала-
ды.

Антон МАКАРЕНКО.

Мақалаға тұздық.

Қуантарлық жағдай көп ауылымда
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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 ор-
гандары, 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 сараптамасы. 
Туберкулезді емдеу — кешенді және ұзақ 
мерзімді жүйелі антибиотикалық терапия. 
Көрсеткіштер бойынша хирургиялық емдеу 
жүргізіледі.                                            

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 – гипертер-
мия, тахикардия, әлсіздік, жұмыс күшінің 
төмендеуі, аппетит пен салмақ жоғалту, 
терлеу. Инфекцияның таралуымен және 
оның бүкіл денесінің таралуымен интокси-
кация өте қарқынды болуы мүмкін. Паци-
енттер  салмақтарын жоғалтады. Дененің 
температурасы субфебрильді сандардан 
жоғары емес, бірақ ұзақ уақыт сақтайды. 
Тері безгегі жаппай зақымданған жағдайда 
ғана пайда болады. Өкпенің туберкулезі, 
ереже бойынша, жөтелмен бірге жүреді, 
бастапқыда құрғақ, түнде және таңертеңде 
күшейе түседі. Тұрақты жөтелдің екі ап-
тадан астам уақытының болуы қауіпті 
симптом болып табылады, Мұндай 
жағдайларда дәрігермен кеңесу керек. 
Аурудың дамуымен гемоптиз (қан түкіру) 
пайда болуы мүмкін. Өкпенің туберкулезі 
өмірге қауіпті жағдаймен қиындатуы 
мүмкін – өкпеден қан кету мүмкін. Басқа 

Туберкулез туралы не білу керек?
органдардың және жүйелердің туберкулезі 
әлдеқайда жиі кездеседі және анықталады, 
ереже бойынша, басқа патологияларды 
алып тастағаннан кейін. Мидың және мидың 
туберкулезі. 1-2 аптадан біртіндеп дамып 
келеді, көбінесе балалар мен иммунитет 
тапшылығы бар адамдар,қант диабетиктімен 
ауыратындар. Бастапқыда, маскүнемдіктің 
белгілерінен басқа, ұйқының бұзылуы пай-
да болады, және бас аурулары, құсу екінші 
аптада қосылады, бас ауруы қарқынды әрі 
тұрақты болады. Бірінші аптаның соңында 
менингиалды белгілер байқалады (қатаң 
мойын, Керниг және Брудзинский сим-
птомдары), неврологиялық бұзылулар.                                                                                                                  
Асқорыту жолының туберкулезі нәжістің 
бұзылуымен жалпы интоксикацияны си-
паттайды (іш қату, диареямен айналы-
сады), симптомдық диспепсия, іштің 
ауыруы, кейде нәжісте қанды бола-
ды. Ішек туберкулезі кедергі жасайды.                                                                                            
Сүйек туберкулезі, буын және жұлын 
бағанасын зақымдайды. Бірлескен тубер-
кулезде артрит белгілері (зақымданған 
буындардағы ауырсыну, ұтқырлықты 
шектеу), Сүйектердің зақымдануы 
олардың ауырсынуымен белгіленді.                                                                                
Тыныс алу жүйесі туберкулезі. Бүйрекке 
инфекция көзін локализациялау кезінде 
науқастарда нефрит белгілері байқалады, 
жотаның тартып ауруы, зәрдегі қанның пайда 
болуы мүмкін. Туберкулез зәр шығару жол-
дарын  зақымдайды, Бұл жағдайда дисурия 
көріністері болады (зәр шығарудың бұзылуы), 
ауыр зәр шығару. Жыныс туберкулезі (жы-
ныс туберкулезі) бедеулікті тудыруы мүмкін.                                                                                         
Тері туберкулезі тері астындағы қатты 
түйіндердің пайда болуымен сипатталады, 
тері қабатын босаңсытып, терінің ұлғаюына 
және бұзылуына әкеп соғады.                                                                                                             

Туберкулездің асқынуы Өкпенің 
туберкулезі гемоптиз (қан түкіру) және өкпе 
қан кетуімен қиындауы мүмкін, ателектаз, 

пневмоторакс және жүрек-өкпе қабынуы 
жеткіліксіздігі. Бұдан басқа, туберкулез 
аурудың пайда болуына себеп болуы мүмкін 
(бронх және кеуде қуысы,  нысандардағы 
басқа локализация), амилоидоздық орган-
дар, бүйрек жеткіліксіздігі.                                                                                                        

Туберкулездің диагностикасы ТБ 
бастапқы кезде жиі асимптоматикалық 
болғандықтан, профилактикалық зерттеулер 
оның диагнозында маңызды рөл атқарады. 
Ересектер жыл сайын кеуде рентгенін өткізуі 
керек, балаларға арналған – Maнту,АТР 
тесті (туберкулиндік диагностикалық әдіс, 
туберкулезбен ауыратын және тіндердің 
реактивтілігімен ағзаның инфекциясының 
дәрежесін анықтау). Туберкулезді 
диагностикалаудың негізгі әдісі — кеу-
де рентгені. Бұл жағдайда сіз инфекция 
ошақтарын анықтай аласыз, өкпедегі сияқты, 
сондай ақ, басқа органдар мен тіндерде.                                                                                                                                    

Кейбір жағдайларда диагнозды айқындау 
үшін өкпелерді КT-сканерлеу жүргізіледі, 
иммунологиялық сынақтар, Биопсиямен 
бронхоскопия, лимфа түйінінің биопсиясы. 
Егер созылмалы туберкулездің күдіктері 
болса, олар жиі тереңірек емделеді.

Туберкулезді менингит немесе эн-
цефалит диагностикасы  неврологтар-
мен бірге жүргізіледі. Науқас реуоэн-
цефалография көмегімен зерттеледі.   
Асқорыту туберкулезін  анықтау кезінде 
гастроэнтерологтың консультация қажет. 
Тірек-қимыл туберкулезі тиісті рентгендік 
зерттеулерді қажет етеді. Омыртқаны КT-
сканерлеу қажет. Тыныс алудың туберкулезін 
тексерудің қосымша әдістері бүйректің және 
қуықтың ультрадыбыстық зерттеуін қажет 
етеді. Терінің туберкулезіне күдікті науқас 
дерматологпен кеңесу керек.                                                                                                                        

Туберкулезді емдеу  Туберкулезді емдеу  
және симптомдарды жоюға бағытталған. 
Туберкулездің ашық түрімен ауырған 
науқастар ұзақ  емделді.Дер кезінде 

анықталған жағдайда туберкулез жылдам 
жазылады. Туберкулезді емдеу бір жыл 
немесе одан көп уақытты алады, күрделі 
болып табылады. Бастапқыда(қарқынды) 
емдеу туберкулезге қарсы диспансер-
де басталады, содан кейін науқастарды 
тұрақты амбулаториялық емдеу үшін 
шығарылады. Пациенттер үшін, туберку-
лезге шалдыққандарға мамандандырылған 
санаториялар мен диспансерлерде емделу 
ұсынылады.Консервативті терапиямен ем-
деу әлсіз болған жағдайда, хирургиялық ем-
деу  көрсетіледі (өкпе туберкулезі, әртүрлі 
асқынулар). Туберкулезге арналған ең жиі 
қолданылатын хирургиялық ем, зардап 
шеккен сегменттерді алып тастау  болып 
табылады. Туберкулезден зардап шеккен 
пациенттер үшін, арнайы жоғары кало-
риялы диета тағайындалады, жеңіл сіңімді 
ақуызға бай, « В» тобындағы дәрумендер.

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

Туберкулездің алдын-алу Ал-
дын алу шаралары, жалпы медици-
на мекемелерімен туберкулезге қарсы 
мамандандырылған мекемелер өткізеді, 
азаматтардың күнделікті тексерулерін 
қамтиды (міндетті жыл сайынғы флюоро-
графия).                                                                                    

Арнайы алдын-алу (вакцинация) ту-
беркулез иммунитетінің қалыптасуына 
бағытталған, БЦЖ вакцина немесе 
профилактикалық химикаттарды енгізуді 
қамтиды. Иммунитет әдетте вакцина-
циядан кейін 2 айдан кейін пайда бо-
лады және 5-7 жылдан кейін азаяды. 
Химопрофилактикалық шаралар жеке 
тұлғалар арасында жүргізіліп,жұқтыру 
қаупін азайтады. Жасөспірімдер арасында 
туберкулезді анықтау үшін Фграфия және 
АТР (Диаскин тест) салынады.

М.МАДАЛИМОВА,
фтизиатр.    

Биыл қазақтың қара өлеңін кие 
тұтқан, жүрегінің түбінен қайнап 
шыққан асыл жырларымен қалың 
жұртшылықтың махаббатына 
бөленген Мұқағали Мақатаевтың 
туғанына 90 жыл толып отыр. 
Иә, ақиық ақынның 45 жылдық 
ғұмырында сан ғасырға азық бо-
лардай мол қазына қалдырды. 
Күпі киген қазақтың қара өлеңін 
биіктерге өрлетті. Оған бүгінгі 
таңда бәріміз де куәміз. Осы 
мұрасы барша қазақ баласының 
мақтанышына айналып отыр. 

Қарасу негізгі орта мектебінде 
ақпан айында М.Мақатаевты 
еске алуға арналған «Жырлайды 
жүрек» поэзия кеші өтті. 

Жазылар естеліктер мен тура-
лы,

Біреулер жан еді дер өр 
тұлғалы.

Біреулер тұлпар еді дер де 
мүмкін,

Бүтінделмей кеткен бір ер-
тұрманы – деп, басталған поэ-
зия кеші ақынның өлеңдерімен 
жалғасын тапты. Бұл кештің 
ерекшелігі ақын өлеңдерін 
мектептің оқушыларымен бірге 
ұстаздар да тебірене жатқа 
оқыды. 

Ақынның өзі: «Егер сіздер шы-
нымен менің өмірбаянымды, 
шығармашылығымды зертте-
мек болсаңдар онда мен не 
жазам соның бәрін түгел оқып 
шығуды ұмытпағайсыздар! 
Мені өз өлеңдерімнен бөліп 
қарамауларыңызды өтінемін»,-
-деген екен. Туған жеріне 
арналған өлеңдерімен баста-
лып, әкесіне, анасына, әжесіне, 
қасіретті соғыс жылы балалары-
на, жарына барлық өмір жолын 
тізбектеп өткендей болды. Осы 
кеште оқылған өлеңдер арқылы 
ақынның өмірбаянын толық оқып 
шыққандай болдық. «Қызым 

ЖЫРЛАЙДЫ ЖҮРЕК  

Майгүлге» атты өлеңі жаныңды 
тебіренпей қоймайды. 

Екі сағатқа созылған кеште ақын 
өлеңдерімен бірге, жоғарғы сынып 
оқушылары ақын сөзіне жазылған 
әндерін шалқыта орындады. 
Кеш соңында ардагер ұстаз Б.А. 
Құдайбергенова қатысушылардың 
барлығына естелік сыйлықтар та-
быс етті. 

Ақын шығармалары ешқашан 
ескерусіз қалмақ емес. Қайта, жыл 
өткен сайын жас ұрпақ жадына 
сақталып, жарысқа түсуде. Қазір 
кез - келген мектеп оқушысынан 
М. Мақатаев өлеңін сұрасаң еш то-
сылмай жырлап беруге дайын. Бір 
қатар жылдардан бері М. Мақатаев 
атындағы халықаралық қоғамдық 
қор өз жұмысын жалғастырып 
келеді. Әр жыл сайын мұзбалақ 
ақынның шығармаларын топ-
тастырып, том-том кітаптар ба-
сып шығарылды. Ақынның асыл 
мұрасын халыққа таратуда бұл 
қоғамдық қордың атқарып жатқан 
жұмысы орасан зор.

Пай, пай өмір,
Өтесің-ау бір күні!
Болмағандай жүрмегендей сен 

де біз, 
Кетеміз-ау, әй кетеміз... 

пендеміз 
Ұрпақтарға береміз де кезекті
Болашаққа үлкен үміт артқан 

ақынның бұл өлең жолдары ұрпақ 
санасында мәңгіге сақтаулы. Өзін 
поэзиның сыңарына балаған 
ақынды халқы жадынан ешқашан 
шығармақ емес! 

Табиғатында адамға 
жаманшылығы жоқ, жаны жуас, 
жомарт, өзін басқаның бәрінен 
кіші санайтын ақын көкірегінен 
буырқана ағылған жыр жанар-
таулары өлең құмар халыққа 
таусылмайтын сый, мол қазына 
болып қала бермек. Ақынның сөзі 
өлмесе, өзі де өлмегені. 

Шынар ЖҮЙРІКБАЕВА,  
«Қарасу негізгі орта мектебі, 

мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі.

Өлеңдерің   өмірімнің   айнасы,
Таусылмайды  қанша  оқыса  пайдасы, 
Жан жабығып, көңілді мұң басқанда,
Жұлдыз жырың жымың қаққан аспанда.
Тебіреніп толқын билер  сондықтан, 
Сенің жазған кітабыңды ашқанда. 

Жырың сенің махаббаттың  айғағы,
Баурап алар адам жанын айдағы. 
Жырларыңның биіктерден  өшпеуі, 
Өрлігіңнің, таулығыңның  айғағы.

Сенің жазған кітабыңды ашқанда, 
Шарықтаймын, қалықтаймын аспанда...
Сондықтан да жырыңа көз жүгіртем 
«Сұм дүние», қу тірліктен қашқанда.

Жырларыңнан  өткел бермес  өр болам, 
Кей кездері көз жеткісіз   көр  болам,
Жырыңды оқып кеме жүзер көл болам,
Сұрқай тартам, адам баспас шөл болам.

 Жан аға!.
Жырларыңнан табам көңіл дауасын,
Кеуде кере жұтамын,  поэзия  ауасын,
Егерде  сіз  асау өзен болсаңыз?,
Балықшымын  мекен етер жағасын.

Жырларыңнан жыр маржанын тағынам, 
Көрмесем де  оқып сізді сағынам.
Өзге  емес  өлеңіңмен тілдесіп   
«Апыр-ау» - деп сергелдеңге сабылам.

Өлең, сөзден еркіндікті таныттың,
Шөлін  бастың шөліркеген халықтың,
Есім кіріп,  өлең - жырды қуғалы 
Тәлім алып, ұстазым деп таныппын.

Поэзияң   астарланған  тәрбие,
Құнын жоймас қай, қашанда мәнге ие 
Болса - болар  сендей ғана болады - ау?...,
Алаңдаған, ел қамын жер әулие.

Бақыт тұтып өлең - жырды еміндің,
Жабырқасаң  өлеңменен  егілдің, 
Саған бақыт, поэзия болса егер,
Сен де мәңгі   бақытысың еліңнің.

Әр адамға беріледі бақ «ұлы", 
Айтушы  едің өзің - дағы  тау ұлы...
Қазаққа енді келер ма  екен  десеңші?,
Дәл өзіңдей  ізгі жүрек  тағы ұлы.

 Нұрбек  ҚОШКЕЛГЕН,   
 ҚазҰУ,  журналистика факультетінің   3-курс  студенті. 

Ақсу  ауылы.

АҚИЫҚ АҚЫН 
(МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВҚА АРНАУ)

МАМАН КЕҢЕСІ

Алматы облысының Төтенше жағдайлар 
департаменті 2022 жылғы 1 наурызда азаматтық 
қорғаудың құлақтандыру жүйесіне республикалық 
тексеру жүргізілетінін хабарлайды. Тұрғындарды 
төтенше жағдайлардан қорғау бойынша басты іс-
шаралардың бірі, оны уақытылы ақпараттандыру 
және табиғи,  техногендік сипаттағы қандай да 
бір қауіпті факторлардың туындауы немесе орын 
алу  қатері туралы құлақтандыру болып табылады. 
Тексеріс барысында электрдабылдар мен дабылды-
сөйлеу құрылғылары қосылатын болады. Осыған 
орай, Сіздерден үрейге салынбауларыңызды және 
түсінушілікпен қарауларыңызды сұраймыз.Со-
нымен қатар Алматы облысының ТЖД Сіздерге 
Төтенше жағдайлар орын алғанда жағдайда 

Азаматтық қорғаудың құлақтандыру жүйесіне
республикалық тексеру жүргізіледі

электродабылдардың қосылу кезіндегі тәртіп 
ережелерін еске салады. Егер дабыл кезінде үйде 
болсаңыз:

- радио және теледидарды қосыңыз; 
- шұғыл хабарды тыңдаңыз;
- берілген хабарламаға сәйкес әрекет етіңіз.
Егер дабыл кезінде далада болсаңыз:
- көшедегі дауыс ұлғайтқыштармен және жылжы-

малы хабарлау құралдарымен берілетін шұғыл ха-
барламаны тыңдаңыз;

- берілген хабарламаға сәйкес әрекет етіңіз.

Бақытжан ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ,
  аудандық ТЖБ аға инженері, азаматтық 

қорғау аға лейтенанты.
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Қайырымдылық – мұқтаж 
жандарға көрсетілер нақты 
көмек,  ізгіліктің анық көрінісі,  
адамның асыл қасиеті. Кісінің 
айналасындағы адамдарға 
танылатын тамаша қыры 
да қаншалықты қайырымды 
екендігінен байқалады. 

Міне, сондай игі істі 
аудандымыздың бас имамы 
Анарбай Мәнбетов "Молықбай" 
атындағы мәдениет үйінде 
ұйымдастырып, қайырымдылық 
іс - шарасын өткізді.

Әлеуметтік қолдауды қажет 
ететін көп балалы отбасыларға, 
мүгедектігі бар балаларға 
қуыршақ театрынын қойылымы 
қойылды және балаларға жеміс-
жидек себетімен ойыншықтар 
берді.

Адам ұрпағына қайырымды-
лықты жастайынан үйретіп, 
адамгершілік қасиеттерге 
баулуға ұмтылады. «Шын 
мәнінде, амалдар ниетке бай-
ланысты. Расында, адамға 
ниет еткені тиесілі», - деген 
тағылымды хадис бар. Жақсы 

ниет жақсылыққа жетелейді 
екен.

Жүрегінде иманы бар жұрт 
қолынан келгенше Алла 
алдындағы қасиетті парыздың 
бірін қайырымдылық деп біледі.

Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): 
«Бес нәрсенің қадірін біл. 
Олар: өлімнен алдын өмірдің, 
ауру келмей денсаулықтың, 
әурешіліктен бұрын бос 
уақыттың, зағиптықтан бұрын 
жастықтың, кембағалшылықтан 
бұрын байлықтың қадірін біл»  
деген. Аста - төк болмаса да 
азын - аулақ табысының өзін 
өзгелермен бөлісіп жүретін жаз 
дидарлы жандарды көргенде,  
жүрегің жібіп сала береді. Сау-
апты істің сан соқтырмайтынын 
білетін елдің бір бөлігі 
қолындағы барын бөлісіп келеді.

М.ОМАРОВА,
аудандық жұмыспен 

қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің 

үйден қызмет көрсету 
бөлімшесінің меңгерушісі. 

2022 жылы ұлтымыздың ұлы 
ұстазы, қазақ ағартушысы, 
мемлекет қайраткері, 
әдебиеттанушы, түркітанушы, 
ақын және аудармашы, қоғам 
қайраткері және саяси пу-
блицист, реформатор, Алаш 
партиясының мүшесі Ахмет 
Байтұрсыновтың  туғанына 150 
жыл толады.

Биыл «Бір ел – бір кітап» 
республикалық акциясы Ахмет 
Байтұрсыновтың ғылыми және 
әдеби шығармашылығына ар-
налады.

2022 жылы «Бір ел – бір 
кітап» акциясы бойынша еліміз 
Ахмет Байтұрсынұлының 
шығармашылығын келесі 
бағыттар бойынша зерттейтін 
болады:

- «Ахмет Байтұрсынұлының 
ғылыми мұрасы»;

- «Ахмет Байтұрсынұлының 
әдеби шығармалары»;

- «Ахмет Байтұрсынұлының 
қанатты сөздері»;

- Қазіргі ғылымдағы 
Байтұрсыновтану».

Қызылағаш ауылдық  
модельді кітапханасында  
А.Байтұрсыновтың  150 жыл 
толуына орай, «Дәуірдің жарық 
жұлдызы» атты тақырыбында 
кітап көрмесі ұйымдастырылып 
және  еске алу кеші өтті.Шараның 

Дәуірдің жарық жұлдызы-
Ахмет Байтұрсынұлы 

мақсаты - ұлттық әдебиетті на-
сихаттау, тарихи - мәдени және 
рухани мұраны сақтау, жастар-
ды адамгершілік - патриоттыққа 
тәрбиелеу, ана тілін құрметтеуге 
шақыру. Кітап көрмеге мемле-
кет және қоғам қайраткері Ах-
мет Байтұрсынұлының алты 
томдық шығармалар жинағы, 

А.Байтұрсынұлының бес 
томдық  шығармалар жинағы, 
А.Байтұрсынұлының «Маса» 
кітаптары қойылды.

Құрметті оқырмандар! 
Сіздердің назарларыңызға 

осы кітаптарды Қызылағаш 
ауылдық  модельді кітапханадан 
алып оқуларыңызды сұраймын.

терактілер жасау арқылы өз мақсаттарына қол 
жеткізгісі келді.   

Экстремизм терминін қазақ тіліндегі мағынасын 
түсіндіріп кететін болсақ: Экстремизм латынның 
extremus – деген сөзінен шыққан. Ол «ең соңғы, 
ақырғы, төтенше» деген мағынаны білдіреді. 
Әрине, экстремизмнің түрлерінің бәрі – терро-
ризм, расизм, этноцид, геноцид – бәрі де күш 
қолдануға сүйенген. Экстремизмнің бүгінгі таңда 
кең тараған түрі – терроризм. Terror – латын сөзі 
– қазақшаға аударғанда қорқыныш, үрей деген 
мағынаны білдіреді. Террорлық әрекеттің басты 
мақсаты қоғамда үрей, қорқыныш, әбігер туғызу, 
елдің тыныштығын бұзу, өзіне көпшіліктің наза-

Құқық бұзушылық пен діни экстремизмнің 
алдын алу

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды.
Елбасымыздың сөзімен қорытындылағым келіп 

отыр.
"Діни экстремизмді алатын болсақ, ол адамдар 

арасына ірткі салуға, өшпенділік отын тұтатуға, 
қантөгістер ұйымдастыруға жол ашады. Пиғылы 
бөтен, қазақтың болмысына жат ағымдарға қазір 
тосқауыл қоймасақ, онда ертең бірлігімізге сы-
зат түседі. Егер елімізде нағыз таза мұсылман, 
Құранның жолымен жүретін халық көп болса елде 
береке, бірлік тыныштық болады".

  С.ХАСАНОВА,
Қызылағаш ауылдық модельді 

кітапхана кітапханашысы.

Қазіргі таңда әлемдегі ең 
өзекті мәселенің бірі – діни 
экстремизм мен терроризм 
қаупі екендігі көпшілікке аян. 
Ғаламдық бұл қауіп-қатер 
қоғамға саяси, экономикалық, 
моралдық шығындар әкеліп, 
үрей тудыруда. Әсілі, терро-
ризм қаупі XX ғасырдың 60 
жылдарынан бастапкүшейе 
түсті. Әлемнің көптеген 
аймақтарында экстремистік 
топтар мен ұйымдар қанқұйлы 

рын аудару арқылы өздерін 
үлкен саяси күш ретінде таны-
ту болып табылады. Жалпы 
діниэкстремизмнің қалай ал-
дын аламыз. Біріншіден теріс 
діни ағымның, секталардың, 
экстремистік топтардың қаупі 
туралы жастарды көбірек хабар-
дар етіп отыру қажет.

Қызылағаш ауылдық 
модельді кітапханасында 
«Құқыз бұзушылық пен діни 
экстремизмнің алдын алу» атты 

Тіл мен тәуелсіздік егіз ұғым. Тілсіз - 
тәуелсіздік, егемендіксіз- тіл болмақ емес. 
Тіл – тәуелсіздіктің қуатты тірегі, бірлік 
пен ынтымақтың жығылмас туы. Қазақ елі 
тәуелсіз мемлекет болып орнағалы ширек 
ғасырға таяу уақыт болды. Мемлекеттік тілі 
–  қазақ тілі деп жарияланды. Бұл тұста Ел-
басымыз – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
«Қазақтың болашағы – қазақ тілінде», – деп 
алдымызға айқын жол ашып берді. Бізге 
тек осы ұстанымды жүзеге асыруға бар 
күш-жігерді аямай, еңбек ету ғана қалды. 
Тәуелсіз Қазақстанның болашағы – біз, яғни, 
қазақ жастары. Демек, біздің міндетіміз – 
қазақ тілінің мәртебесін асыру болмақ. Осы 
тұста Елбасының «Қазақ пен қазақ қазақша 
сөйлессін», – деген ұлағатты сөзін ескермей 
кету мүмкін емес. Тәуелсіздік алғалы бері 
тіл саясаты жүргізілуде. Мемлекеттік тілдің 
қолданылу аясын кеңейту мен тілге де-
ген құрметті арттыру мақсатында көптеген 
мемлекеттік бағдарламалар мен іс – шара-
лар ұйымдастырылуда. Нәтижелері де аз 
емес. Алайда жастар арасында, кейбір меке-
мелерде қазақ тілінің жайы ақсап тұр. Соны 
көріп жүрегің қан жылайды. Бір жағынан, 
әлі күнге дейін орыс тілінің ырқынан шыға 
алмай жүргендігімізден болар. Расында, 
қазақ халқының басында талай қиын нәубет, 
зұлматтың, қайғылы күндердің болғаны та-
рихтан белгілі. Еліміз жетпіс жылдай Кеңес 
Одағының қарамағында болды. Ата – ана-
мыз орыс тілін ұлықтады. Қазақ халқы өзінің 
тілін, ділін, тіпті салт-дәстүрін ұмытардай 
халге жетті. Дегенмен «сабақты ине 
сәтімен» деген. Еліміз сан ғасыр аңсаған 
тәуелсіздікке қол жеткізді. Тіліміздің түп та-
мырымен жойылып кетпегеніне шүкіршілік 
етуіміз керек тәрізді. Сондай ауыр сәттерде, 
сын сағаттарда атамекен қонысын тастап 
босқан халықтың өзімен бірге алып жүрген 
байлығы – ана сүтімен санасына  дарыған 

Тіл мен Тәуелсіздік егіз ұғым
ана тілі ғана.Мағжан Жұмабаевтың тілінде 
айтсақ:

«Жауыз тағдыр жойды бәрін не бардың…
Алтын күннен бағасыз бір белгі боп,
Нұрлы жұлдыз, бабам тілі, сен қалдың!».
Ана тілі – ананың ақ сүтімен әр қазақ 

баласының бойына сіңген тіл емеспе еді. 
Ана тіліміз арқылы ғана біз халқымызды, 
Отанымызды танып білеміз. Әр адамның 
азаматтық қасиеті – өз халқын, өзінің 
атамекенін қалай сүюімен, өз ана тілін қалай 
білуімен өлшенбек. Әркімнің тілге деген 
құрметін өз анасына, өз ұлтына, өз Отаны-
на деген құрметінен білуге болады. Өз ана 
тілін ұмытқан адам – өз халқының өткенінен 
де, болашағынан да қол үзеді. Осыны қазақ 
жастары түсінсе екен деймін.Алайда осы-
ны ескермей орыс тілінде шүлдірлеп, қазақ 
тіліндегі әнді тыңдауды қор санап жүрген 
қазақ жастары қаншама. Кейбір мекемелер-
ге барсаң орыс тілінде сауатты жазылған 
сөз қазақ тілінде мүлдем ұйқассыз ауда-
рылып, есіктерінде ілініп тұрады. Мұны 
көргендердің бірі езу тартып күліп, енді бірі 
оған мән бермейді де. Біздің қоғамның бас-
ты кемшілігі осы болар, бәлкім. Бұған жауап 
ретінде ақын Оразақын Асқардың мына бір 
өлең жолдарын алар едім:

«Ана тілінде ата-баба сыры бар,
Аудармадан түпнұсқадай кім ұғар.
Өсе келе құстың тілін білсең де,
Ана тілсіз оның қандай құны бар».
«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте», 

– дейді Қадыр ақын. Қазіргі қоғам басқа тілді 
үйренуге еш шек қоймайды. Дегенмен, қазақ 
тілін мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеруге әр 
қазақтың үлесі болса екен.

Г.БОЛЫСБАЕВА,
Б.Сырттанов ауылдық клубының 
музыкалық жетекшісі, «Nur Otan» 

БПҰ мүшесі.

Ақсу ауданының қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімінде Қазақстан Республикасының  
2012 жылғы 16 ақпандағы №561-ІY «Әскери 
қызмет және әскери қызметшілердің  
мәртебесі туралы» Заңның  39 бабына 
сәйкес 17 мен 21 жас аралығындағы аза-
маттарды,  Әскери оқу орындарына  іріктеу, 
дәрігерлік комиссиядан өткізіп, құжаттарын  
дайындау  жұмыстары  жүргізілуде.  Әскери 
оқу орындарына кандидаттар даярлау 
қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің негізгі 
жұмыстарының бірі. 

Елімізде әскери білім беру алдыңғы 
қатарлы орынға қойылған, соның арқасында 
Қарулы Күштердің  қатары  білімді, кәсіби 
біліктілігі жоғары, шымыр сарбаздар-
мен  толығып, мәртебесі артуда. Оның 
қатарына алынған жастар Отанымызды 
қорғау  жолындағы  қасиетті борыштарын 
атқарады.

Жоғарғы Әскери оқу орнына бару үшін  
мектеп бітіруші түлектен  физика -  мате-
матика пәнін таңдау талап етіледі. Арнайы 
тексеруден өткен, денсаулығы жарам-
ды, ҰБТ-дан 60 немесе одан жоғары балл  
алған түлектер оқу орнына жіберіледі. Оқу 
тегін, барлық  шығындар мемлекет есебінен 
қарастырылған.

Қазақстанда  әскери мамандық бой-
ынша білім беріп, әскери қызметшілерді  
дайындайтын жоғарғы оқу орындары:  -  

Құрлықтағы әскерлер  Әскери  институты  
оқу  мерзімі – 4 жыл, Радиоэлектроника  
және байланыс  Әскери инженерлік  инсти-
туты оқу мерзімі -  4 жыл,

Т.Бигельдинов атындағы  Әуе Қорғаныс 
Күштері Әскери институты оқу мерзімі  -  4 
жыл және Ш.Уалиханов  атындағы  әскери  
колледжі (бұрынғы Кадет корпусы) оқу 
мерзімі – 2 жыл. Ш.Уәлиханов атындағы  
әскери  колледжіне  таңдау пәні  және 
ҰБТ–ға қатысу қажет емес, аттестаттағы 
бағалар саны бойынша  3,5  балл болуы ке-
рек. Оқу орнына барған кандидаттар дене 
даярлығынан, жүйке-жүйе тексеруінен және 
соңғы дәрігерлік сараптамадан өтеді.

Биыл мектеп аяқтайтын, өмірден  
өздеріне лайықты, мамандық  таңдап  
жүрген  жасөспірімдерді,  Әскери  оқу  орнын  
таңдауға шақырамыз. Әскери  қызметші  бо-
лып  Отанға  қызмет етудің  болашағы зор 
екенін, әскери қызметшіге мемлекет қолдау 
көрсететінін  жастар түсінсе дейміз. Ниет 
білдіруші  жастар қорғаныс істері жөніндегі 
бөліміне келіп тіркелуге болады.

Ақсу ауданының қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімінің байланыс телефондары: (8-728-
32)-2-19-18; 8-7771274795  арқылы  керекті  
ақпарат беріледі.

 Д.НҰРТӨЛЕУҰЛЫ,
  аудандық қорғаныс істері жөніндегі 

бөлімінің майоры.

***

Қайырымдылық  ізгіліктің 
көрінісі
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Құттықтаймыз!
Игілікті іс атқарып келесіз,
Жастардың да қамын ойлап жүресіз.
Абыроймен басқарып орталықты,
Ұжымда артып келеді беделіңіз.
Құттықтаймын мерекемен көктемгі,
Арта берсін еңбегіңіз ертеңгі.
Аман - есен ортамызда жүріңіз,-деген өлең жол-

дарын арнай отырып, Ақсу ауданының жас-тар 
ресурстық орталығын абыроймен басқарып келе 
жатқан, білікті басшымыз САДЫҚОВА ӘСЕЛ 
РАҚЫМЖАНҚЫЗЫН 8 - наурыз мерекесімен 
құттықтаймын. Деніңе саулық, отбасына амандық, 
еңбегіне мол шығармашылық табыстар тілеймін.

Сондай-ақ, ұжымда беделіңіз арта берсін 
демекпін.

Д.ЖАНАТБЕКҚЫЗЫ,
Ақсу ауданының жастар ресурстық    

орталығының психолог маманы.                                                          

Кітап баланың әлем туралы идеясын кеңейтеді, ол 
баланы қоршап тұрған барлық нәрселермен таны-
стырады: табиғат, заттар және т.б. баланың қалауы 
мен оқу талғамының қалыптасуына әсер етеді 
ойлауды дамытады — логикалық та, бейнелі де 
сөздік қорын кеңейтеді, есте сақтау, қиял және қиял 
сөйлемдерді дұрыс құруға үйретеді. Психологтардың 
пікірінше, ата-аналар кітап оқыған балалар эмоцио-
налды және сенімді.

Баланың дамуындағы кітаптың жетекші рөлін 
ескере отырып, ата-аналарға кітапты сүюге үйрету 
міндеті тұр. Кітаптарға деген сүйіспеншілік балаларға 
ертегілерді оқудан басталады. Ертегі-баланың ең 
сүйікті әдеби жанры деп айтсақ қателеспеймін.

Ш.Бюлер баланың дамуындағы ертегінің рөлін 
арнайы зерттеді. Оның пікірінше, ертегілердің 
кейіпкерлері қарапайым және типтік, олар кез-
келген даралықтан айырылған. Көбінесе олардың 
есімдері де жоқ. Олардың сипаттамасы балалардың 
қабылдауына түсінікті екі-үш қасиеттен тұрады. 
Бірақ бұл сипаттамалар абсолютті деңгейге 
жеткізіледі: бұрын-соңды болмаған мейірімділік, 
батылдық, тапқырлық. Сонымен қатар, ертегілердің 
кейіпкерлері қарапайым адамдардың бәрін жасай-
ды: жейді, ішеді, жұмыс істейді, үйленеді және т.б. 
мұның бәрі баланың ертегіні жақсы түсінуіне ықпал 
етеді.

Ертегі баланың психологиялық дамуына қандай 
әсер етеді? Көрнекті психоаналитик, балалар пси-
хологы және психиатры Бруно Бетелхайм "ертегінің 
пайдасы мен мәні" атты керемет кітап жазды, онда 
ол ертегіні балаға психотерапиялық әсер ету үшін 
пайдалану тәжірибесін жинақтады. Оның кітабында 
ертегілердің баланың дамуына неге соншалықты 
үлкен және жағымды әсер ететіндігі түсіндіріледі. 
Б Бетелхайм мінез-құлқы мен қарым-қатынасында 
терең ауытқулары бар балалармен жұмыс жасады. 
Ол бұл бұзылулардың себебі өмірдің мағынасын 
жоғалту деп санайды. Бұл мағынаны табу үшін 
бала өзіне назар аударудың тар шеңберінен 
шығып, айналасындағы әлемге айтарлықтай үлес 
қосатынына сенуі керек, егер қазір болмаса, кем де-
генде болашақта. Баланың жасаған ісіне қанағаттану 
сезімі ол үшін өте маңызды. Бұл сезімді табу үшін 
ересек адамның көмегі қажет. Бала үшін ата-ананың 
оны бүкіл адамзаттың мәдени мұрасымен танысты-
рудан гөрі маңызды ештеңе жоқ. 

Ертегінің тілі балаға қол жетімді. Ертегі қиялдың 
дамуына ықпал етеді және бұл баланың өз про-
блемаларын шешуге көмектеседі. Ертегінің стилі 

Ертегінің бала психологиясына әсері
балаға да түсінікті. Бала әлі логикалық ойлау-
ды білмейді, ал ертегі ешқашан баланы қандай 
да бір логикалық ойлармен мазаламайды. Бала 
нұсқауларды ұнатпайды және ертегі оны тікелей 
үйретпейді. Ертегі балаға өзіне ұнайтын суреттерді 
ұсынады, өмірлік маңызды ақпаратты өзіне сіңіреді. 
Ертегі моральдық мәселелерді шешуге көмектеседі. 
Барлық кейіпкерлердің нақты моральдық бағыты 
жоқ. Олар толығымен жақсы немесе мүлдем жаман. 
Бұл баланың жанашырлығын анықтау, жақсылық пен 
жамандықты ажырату, өзінің күрделі және екіжақты 
сезімдерін реттеу үшін өте маңызды. Бала өзін оң 
кейіпкермен анықтайды. Б.Бетелхаймның пікірінше, 
бұл баланың табиғаты жақсы болғандықтан емес, 
бұл кейіпкердің басқалардың арасында орналасуы 
неғұрлым тартымды болғандықтан болады. Осылай-
ша, деп есептейді Б.Бетелхайм, ертегі оны балаға 
ғана емес, жақсылыққа баулиды.

Ертегі балаға эмоционалды түрде, дүниетаныммен 
өте жақын, өйткені бала ересектер әлеміне 
қарағанда жануарлар әлеміне жақын. Ертегі 
балаларға оңай тілмен баяндалатындықтан оны 
оқығанда немесе тыңдағанда бала өзін толыққанды 
еркін әрі өиял-ғажайып әлеміне еніп тыңдай алады. 
Жалпы ертегі бала өмірінде, психологиясында өте 
маңызды элементтердің бірі деп ойлаймын. Ертегі 
тыңдап өскен баланың бойында жанашырлық және 
мейірімділік сонымен қатар қарапайым адамгершілік 
қасиеттер болады. Кез-келген ертегінің мәні 
мағынасы болатын сияқты бала әр ертегіні тыңдаған 
сайын бойына жақсы қасиеттерді сіңіреді. Себебі, 
көбіне ертегіде бір мәселе қозғалып қана қоймай 
оны шешудің соңы болады, әрі ол балаға түсінікті 
тілде қозғалады. Түрлі ертегілердің өзіндік тәрбиелік 
мәні бар. Психологтардың пікірінше, баланың жеке 
басының дұрыс және толық қалыптасуы нәресте 
кезінен басталады. Оның болашақ болашағы 
оның қай отбасында тұратынына, қамқорлыққа, 
махаббатқа байланысты болады. Көптеген болашақ 
аналар әлі туылмаған сәбилеріне ертегілерді жиі 
оқиды, бесік жырын айтады, өлеңдер, ертегілер айта-
ды. Оларды тыңдай отырып, нәресте, қадам сияқты, 
ертегіге келеді және онымен өмір бойы қалады. Ба-
лалар ертегісінен оның әдебиет әлемімен, адами 
қарым-қатынас әлемімен және бүкіл әлеммен таны-
суы басталады.

Саида ЕМБЕРГЕНОВА,
«Қуат Терібаев атындағы орта мектебі, мектеп-
ке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі.

ЕСКЕ АЛУ
Қоғамдық институттардың 

ең күрделі жүйесі бұл – от-
басы. Отбасы қарапайым екі 
адамның бірлесіп шаңырақ 
көтеруінен басталып, сол 
шаңырақ арқылы үрім-бұтақ 
өсіп-өніп, үлкен бір қауымға 
айналады. Халқымыздың 
дәстүрінде қара шаңырақтың 
қасиетін терең сезіндіретін 
небір ұлағатты сөздер бар. 
Соның бәрі жайдан-жай емес. 
Отбасының әрбір мүшесі, 
ата-ана, бала – үйдің алтын 
діңгегі. Осылардың ішінде 
ерекше алып қарайтын негізгі 
тақырыбымыз, ол – Әке. Қандай 
ұлағатты сөз! Әке әркімде бар. 
Әке – жаратылыстың бастауы. 

Әке мен ананың өзара бай-
ланысы, олардың бақыты – 
күллі ұлттың бақыты. Олай 
болса, әкесіз ананы, ана-
сыз әкені елестетудің өзі 
қиын. Жер бетінде жақсылық 
атаулының барлығы осы екі 
адамның қолымен, солардың 
ізгі жүректерімен, нәзік 
көңілдерімен жасалады. Ата-
ананың балаға сыйлаған өмірі, 
оларға берген тәлім-тәрбиесі 
сол баланың ержетіп, жақсы 
азамат болып өсуіне кепіл бо-
лады. Қазақ халқы әкені асқар 
тауға теңейді. Бұдан асқан 
теңеу, меніңше, жоқ. Бейнелі 
сөз болғанымен, әкенің жер 
бетіндегі құдірет-күші, отбасы-
на деген панасы асқар таудан 
кем соқпайтын шығар. Асқар 
тауға қай жағынан қарасаң да, 
ол – асқар, ол – биік. Оның 
жанына келіп саяласаң да, 
паналасаң да болады. Біздің 
де асқар тауымыз бар еді. Осы-
дан екі жыл бұрын мезгілсіз 
ортамыздан кетті. Әр адам әке 
бола алады, бірақ керемет әке 
болу үшін ерекше адам қажет 
екен.

Біздің әкеміз сондай ерекше 
адам болған. ҚОЙШЫБАЕВ 
ОРЫНХАН БИБОЛАТҰЛЫ  
1959 жылы 5 наурызда  туған.  
Тірі болғанда Пайғамбар жа-
сына, зейнет жасы 63-ке толар 
еді. Біздің отбасының тірегі, 
шаңырақтың отағасы Орынхан  
Биболатұлы аудандық тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы 
және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі алғаш ашылғанда сол 
мекеменің басшысы болды. 
Одан кейін Ақсу су құбыры 
мекемесінде өмірінің соңына 
дейін басшылық қызметте бол-
ды.

Өмірдегі ең үлкен атақтардың 
бірі - Әке болу, бірақ Сіздей 
ешкім жоқ. Қымбатты әке, мен 
сізден үйренгенімнің бәріне 
өте ризамыз. Сіз біздің жа-
дымызда әрқашан боласыз, 
өйткені, біздің жүрегімізде ке-
ремет із қалдырдыңыз. Әке 

Сізді сағынышпен еске ала от-
ырып, топырағың торқа, жаның 
жәннатта нұрлансын,-деп Ал-
ладан тілейміз. Төмендегі өлең 
жолдарын бағыштаймыз.

Арамыздан кете бардың 
                                     алыстап,
Уайым - қайғы жүректерді 
                               жаныштап.
Пейіштің төрі болсын 
                                    орыныңыз,
Рухыңызға дұға оқимыз 
                                    бағыштап.

Сұм ажалдың дегеніне 
                                     бағындық,
Бір Аллаға жалбарынып 
                                     жалындық.
Ортамыздан табылмадың, 
                                         Әкешім,
Нұр бейнеңді бүгін біздер 
                                    сағындық.

Пейіштен берсін дейміз 
                               саған орын,
Несіп етсін көруге 
                                жұмақ төрін.
Бақұл бол, асыл әке, 
                             асқар тауым!
Сақталар жүректерде 
                              сенің орның!

Жалғап өткен ағайынның 
                                          арасын,
Қайран Әке, сен бір төбе 
                                     дарасың.
Тірі болса артыңдағы 
                                        ұрпағың,
Мәңгі біздің есімізде қаласың!

Әке деген асқар тауың, 
                                     орманың,
Әке деген жұбанышың, 
                                     қорғаның!
О, адамдар бар кезінде 
                                           Әкені,
Қадірлейік, өкініште 
                                   болмағын!
Әкешім мекенің жұмақ, 

мінгенің пырақ, қараңғы үйің 
жарық болсын, жатқан жеріңіз 
жайлы, топырағыңыз торқа 
болсын, біз Сізді ешқашан 
ұмытпаймыз асыл Әке!

Сағына еске алушылар:
Орынхановтар отбасы.

ТҮЗЕТУ
ЖШС "Ақсу өңірі" 
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– жеке кәсіпкер, Алматы 
облысының іскер әйелдер 
қоғамының мүшесі, Ақсу 
аудандық іскер әйелдер 
қоғамының төрайымы болып 
оқылсын. Фотоэтюд: Көктем


