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Ресми деректерге жүгінсек, 
Желтоқсан көтерілісіне 30 мыңнан 
аса қазақ жасы қатысып, құқық 
қорғау органдары 8515 адамды 
ұстаған. Алматыдағы түрмелерде 
орын болмай, бес мыңнан астам 
қыз-жігітті қала сыртына апарып 
тастағаны да ащы шындық. 2400 
адам қамалып, 1722-сі түрлі дене 
жарақаттарын алған. Соның сал-
дарынан мүгедек болып қалған-
дары қаншама?!  

Желтоқсанда алаңға тек Алма-
ты жастары шыққан жоқ. Жезқаз-
ған, Қарағанды, Талдықорған, 
Арқа лық, Көкшетау, Сарыөзек, 
Талғар, Павлодар, Шымкентте 
де митин гілер болды. Жүзден аса 
жас қылмыстық жауапкершілікке 

ны кімді болса да ойлантарлық 
жағдай. Тек қоғамдық пікірлер 
хақында ғана өрбуі, оның ақ-қа-
расын ұрпақ санасына жеткізуде 
тарихшыларымыз бен ғалымда-
рымыздың, сондай-ақ, зерттеу-
шілердің көңіл бөлмей келе жат-
қаны да өмір шындығы. Осы 
себепті, 1986 жылғы желтоқсан 
проб лемасын зерттеуге тарихшы-
лар, қоғамтанушы ғалымдар неге 
жоғары деңгейде араласпай келеді 
деген сұрақтың тууы да заңдылық.   

Біз жас ұрпақты отансүйгіш 
етіп тәрбиелейміз, Желтоқсан кө-
терілісіне қатысқан азаматтарды 
үлгі етеміз десек, алдымен сол 
жайтқа дұрыс және ортақ баға 
берген абзал. Өкінішке қарай, 
әзірге мұндай қадамға толыққан-
ды бара алмаудамыз.

тар тылғанын да деректер жоққа 
шығармайды. Қайрат Рысқұлбек-
ов, Ербол Сыпатаев, Ләззат Аса-
нова, Сәбира Мұхамеджанова, 
т.б.  ұрпақ жадында.  

Жел тоқсандағы наразылық 
им перия бодандығына қарсы 
бұлқынған намысшыл жастар 
өрлігінің анық дәлелі десек, ға-
лымдар бұл хақында, яғни,1986 
жылғы Желтоқсан уақиғасы — 
қазақ жастарының тәуелсіздікке 
ұмтылған бір көрінісі екенін айту-
да. Сонымен қатар, бұл – жылдар 
бойы жиналған іштей нараз-
ылықтың белгісі екені анық. 

Дегенмен, желтоқсан көтерілісі 
әлі күнге дейін жан-жақты зерт-
теліп, қоғамнан өз орнын алмаға-
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Медеу ауданына қарасты балабақ-
шалардың меңгерушілері қатысқан 
шарада №110 балабақшаның меңге-
рушісі К. Төлентаева Президент Жолда-
уында айтылған мектепке дейінгі білім 
беру мәселелеріне тоқталып өтті. Онда 
құжатта көрсетілген мектепке дейінгі 
білім беру сапасын жетілдіру жол-
дары, бүлдіршіндердің ақыл-ой мен 
шығармашылық қабілетін жастайынан 
қалыптастыру үшін мектепке дейінгі 
білім беру ісіне 4К (креативтілік, сыни 
ойлау, коммуникативтілікті дамыту 
және командада жұмыс істей білу) 
моделін енгізудің әдістемелік негіздері 
сөз болды. 

Ал, Медеу ауданының «Ұстаз» 
кәсіподақ ұйымының төрағасы Сағи 
Зәкіров Елбасының Жолдаудағы 
тапсыр масына орай, 2019 жылдан 

мектепке дейінгі білім беру мекеме-
лері қызметкерлерінің жалақысы 1,5 
есеге көтерілетінін жеткізді. Президент 
Жолдауында сөз болған білім беру, 
денсаулық сақтау саласы, тұрғын үйдің 
сапасы мен қолжетімділігі және қа-
уіпсіз жағдайда өмір сүру мәселелері 
қозғалды. С.Зәкіров Елбасы балалар 
қауіпсіздігінің маңыздылығын ескеріп, 
бүкіл мектептер мен балабақшаларды 
бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз 
етуді, мектеп психологтарының жұ-
мысын күшейтуді және басқа да нақты 
шараларды жүзеге асыруды тапсырға-
нын тілге тиек етті. Сондай-ақ, Үкіметке 
келер жылы әзірлеу тапсырылған «Пе-
дагог мәртебесі туралы» заң жобасын 
талқылауға білім беру саласының 
қызметкерлері ретінде бір кісідей атса-
лысуға шақырды. 

Жиында сөз алған балабақша мең-
герушілері мен қызметкерлері де кө-
терілген мәселелерге орай өз пікірлерін 
ортаға салды. 

Ж.КЕРІМБЕК,
журналист
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Алматыда Түркітілдес журналис-
тер қоры ұйымдастырған «Еркін сөз 
– 2018» шығармашылық байқауы 
мәресіне жетті. Екінші рет өткізіліп отыр-
ған дәстүрлі бұл шараға биыл «Халық 
банкі» АҚ Бас демеуші болса, Elmura, 
Zugo, Technodom, Kazakhstan Hotel, 
Tonus фитнес залы, MÜSIAD, TÜKІB 
қосымша демеушілер қатарынан та-
былды. Онда Бас жүлдеге 500 000 теңге 
көлемінде, ынталандыру сыйлығына 50 
мың теңге сыйақы тағайындалып және 
демеушілер тарапынан заттай сый-
лықтар таратылды. Қаржы, экономика, 
шағын және орта кәсіпкерлік, туризм т.б. 
салалар туралы қазақ тіліндегі материал-
дардың арасынан Қазылар алқасының 
шешімімен «Үздік мақала» аталымы 
бойынша «Ана тілі» газетінің тілшісі Дина 
Имамбаева Бас жүлдеге, «Сарыарқа 
самалы» газетінің тілшісі Мұрат Аяға-
нов ынталандыру сыйлығына,  «Егемен 

Қазақстан» газетінің (egemen.kz) тілшісі 
Арнұр Асқаров Алғыс хатқа ие болды. 

«Сайттағы үздік мақала» аталымы 
бойынша Бас жүлдеге «Егемен Қа-
зақстан» газеті сайтының тілшісі Бауыр-
жан Мұқан, Atameken Business chanel 
арнасы сайтынан (abctv.kz) Фархат 
Әміренов ынталандыру сыйлығына,  
Қанат Махамбет Алғыс хатқа лайық 
деп табылды. Ал «Үздік телесюжет» 
аталымы бойынша «Хабар24» телеар-
насының тілшісі Мерей Мұратханқызы 
Бас жүлде, «Жетісу» телеарнасының 

тілшісі Алмат Талғатұлы ынталандыру 
сыйлығын иеленді. Сондай-ақ «Еркін 
сөз» шығармашылық байқауына бел-
сене қатысқаны үшін Гүлбаршын Саба-
ева («Информбюро»); Даяна Тоқберген 
(«Заң газеті»); Ақбота Мұсабек («Ана 
тілі» газеті) және Түркітілдес журналис-
тер қорының жанынан құрылған Жас 
журналистер мектебінің тәлімгерлері де 
Алғыс хатпен марапатталды. 

Е. ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»


