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«Орыстар үшін Александр Пушкин, ағыл-
шындар  үшін Уильям Шекспир, немістер 
үшін Иоганн Гете, американдықтар үшін Уолт 
Уитмен қандай болса, қазақстандықтар 
үшін Абай да – сондай рухани ұлы тұлға». 
Елбасы Н.Назарбаев «Абай аманаты» 
мақаласында осылай жазды. Тұлғаны тану-
дың  халық үшін маңызы қандай болса, 
оның жан дүниесі мен еңбегін түсінудің ма-
ша қаты өз алдына бір бөлек дүние. Дей 
тұрғанмен, мерейлі күн қарсаңында аңыз 
адамның өміріне тағы бір мәрте үңілуді жөн 
көрдік. 

Àáàé – Àáàé – 
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ҚҰТ ДАРЫҒАН ҚҰДАЛАРҚҰТ ДАРЫҒАН ҚҰДАЛАР
5

Бала тәрибесіне 
көбіне аналар 
жауапты деп 

жатамыз. Бірақ ата-
әжелеріміз тәрбиелі, 

өнегелі баланы 
көрсе, тегіне тартқан, 

әкесі сондай адам 
еді, атасы жақсы 

адам, көргенді 
бала деп баға беріп 

жатады. Осыдан-
ақ әкенің бала 

тәрбиесіндегі рөлін 
аңғаруға болады. 

Атадан-балаға мұра 
болған бабалар 

сабақтастығы бүгін 
жойылып барады. 
Ошақ қасындағы 

ерлер саны да 
артуда. Мұның 

себебін саралап 
көрсек.
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Өткен күзде сұлутөбеліктер Софияны жоғалтып алды. София Әбітаева білімді, өмірге құштар қыз болатын. 
Кейін ауылға тұрмысқа шықты. Үш перзент сүйді. Асыл жар, аяулы ана болып отырған Софияның кенеттен 
жоғалып кеткені туралы хабар төбеден жай түскендей болды. Ағайын-туыс, дос-жаран, белсенді еріктілер бәрі 
іздеуге атсалысты. Үйінен белгісіз бағытқа шығып кеткен София қайта оралмады. Отбасына аман-есен оралар 
деп үмітімізді үзбедік. Үш баласымен жарының, ата-ана бауырларының көңілі әрбір хабарға елеңдеп отырды. 
Арада алты айдан аса уақыт өткен соң, “қала шетінен табылған мәйіт 99,9 пайыз Софияның мәйіті екен” деген 
хабар келді. Жалындап тұрған, асқақ арманы бар құрбымыздан осылай айырылу бәріміздің қабырғамызды 
қайыстырды. Қызылордада қыз жоғалыпты десе, зәреміз қалмайды. Аман-есен отбасына оралса екен деп 
тілеулес болып отырамыз. Полиция департаменті көбіне жасөспірім қыздарға іздеу салады. 
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РЫПАКОВА
МАНСАБЫН АЯҚТАЙ МА?
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АҚМЕШІТ

ТӘУЕЛСІЗДІК – БЕЙБІТ ӨМІР 
ТӘУЕЛСІЗДІК – БЕЙБІТ ӨМІР 

ҮШІН ШҮКІРШІЛІК ЕТУ
ҮШІН ШҮКІРШІЛІК ЕТУ

 “Ерікті” дегенде көз алдымызға  бизнесменнің елестейтіні 
белгілі. Себебі кәсіпкерлердің біреуге қолғабыс етіп, көмек 
қолын созатыны анық. Ал бүгінде рухани тұрғыда көмектесетін 
еріктілердің қатары күннен-күнге көбейіп келе жатыр. Өңірде 
еріктілер көп, олардың қатарында, қызметкерлер, студенттер, тіпті 
оқушылар да бар. Бір қызығы, олар ақысына ештеңе сұрамайды. 
Қарт кісілерге көмектесуді парыз санайды. Сондай жанның бірі – 
Раушан Сәлімқызы. 

JULDYZ – JULDYZ – 
JORAMALJORAMAL

Бақытты болудың Бақытты болудың 
үш тәсілі

Биыл балалар әдебиетін қолдау 
жылы. Балалар шығармасының 
әдебиеттегі орны қашанда зор 

болған. Болашақ ұрпақ кітап оқу 
арқылы білімін шыңдайды, қиялын 

кеңейтеді. Осы орайда әлем 
классиктерінің балаларға арналған 5 

шығармасын ұсынамыз.


