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         Мен қасиетті қарағайлы орманы бар,әр жаз сайын сұңқылдап аққу 
қонған көлдері бар Науырзым қорығы орналасқан Қарамеңді ауылында 
туып өскеніме  қуанамын.Әркімнің өзінің туған елі,кіндік  қаны тамған 
жері ыстық емес пе?Оның әр тасы мен әр шөбі,төбеден  ұшқан  құстардың  
қанатымен жарысқан желдері де мен үшін еш жерден табылмас қайнар 
бақыт. 
Егер де мен осы туған ауылыма әкім болатын болсам, «не істер едім деген 
ой» осы шығарманы жазуға түрткі болды. 
 Иә,шынымен де әкім болсам жұмысымды қандай игі істерден бастар 
едім?  Еліме қалай пайда келтірер едім? Мені халқым қолдап,бастаған 
істерімді қуаттап тік көтере алар ма екен? 
     Қазіргі нарық қысқан заманда, көптеген ауыл  жастары  қала жаққа 
кетіп жатқаны бәріне мәлім. Алдымен осы жағдайды зерттеп,неліктен 
олар осылай етуге мәжбүр болды деген сауалды қойып,соған жауап іздер 
едім.Ауыл қаладан біраз қашықта орналасқан.Ауылда жастар тұрақтап 
қаларлықтай жұмыс орындары жоқ. Көбінесе ауыл жастары бос 
уақыттарын қандай және қайда өткізерін білмейді.Міне сондықтанда 
қалада оқыған ауыл жастары өзінің туған ауылына оралып,ауылының 
көркеюі үшін ат салысып,еңбек етуден бас тартады. Бар сылтаулары 
оқыған дипломы бойынша жұмыс таба алмайды. Яғни осы жайттарды 
ескере отырып,жастарды жұмыспен қамтамасыз етуді қолға алу керек. 
Олардың ауылда қалып жанұя құрып,тұрақтап қалуларына бар мүмкіндік 
жасар едім. Және де ең өзекті мәселе мектеп бітірген оқушылардың ауыл 
саласын дамытып оқу орындарына түсулеріне мүмкіндік  берер едім. 
Сонымен қатар олардан үнемі қол үзбей қамқорлық 
танытып,материалдық көмек ұсынып отырар едім. 
       Екінші кезекте білім ошақтары мектеп,балабақша жағдайы дер едім. 
Қазіргі білімді ұрпақ- болашақтағы елімізді көркейтетін,дамытатын ұрпақ 
өкілі. 
Олар  сондықтан  заманауи  жетістіктерге   қол жеткізетін дарынды 
оқушылар болуы керек. Мектепте олар үшін білім алуға бар жағдай 
толығымен жасалу керек. Жылы да жарық сыныптар бүкіл техникалық 
құрал-жабдықтармен кабинеттер,спорт залдары керек болады.Олар әрине 
ауылдағы мектепте бар.Бірақ айта кетер болсам бастауыш мектепте 
оқушылардың дене тәрбиесімен айналысатын спорт залы жоқ. Көрші 
мектептің спорт залдарын барып жүргендері немесе күн жылыда 



стадионда  шұғылданып жүргендері. Міне, әкім болсам  осы мәселені  
шешер едім. Арнайы спорт залын салдырып берер едім. Сонда бастауыш 
мектептің мұғалімдері мен оқушылары және ата –аналары қалай  қуанар 
еді. 
Міне осындай   жағдайларды  жасағанда  ғана  ауылымыздан ешбір адам 
қалаға көшіп  кетпес  еді   және  ауыл  жастары  туған  жеріміздің  
дамуы,өсуі,көркеюі жолында ерінбей,талмай еңбек етер еді деп 
ойлаймын.  
   “Отан алып еменнің жапырағы бола біл”дегендей туған елім үшін 
жапырақтай  іс  қолымнан келіп жатса  аянбай еңбек  етіп,болашақта 
ауылымды қаланың  жағдайына  теңестіретін  едім. Сөйтіп  елі  
сүйген,елін сүйген әкім атанар едім. 
 

 

 

 

 



 


