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қоғамдық-саяси,  көркем-әдеби

ЖұМадағы      Жүздесу
тәуелсіз  басылым

БүгіНгі сАНДА
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“ЖҰМАДАҒЫ ЖҮЗДЕСУ” гАЗЕті 
АрқЫлЫ тЕгін ЕМДЕліҢіЗ: 

тел.: 8-701-179-06-06
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емші сайлаухан ханым осы газеттердігі 
мақалаларды тұтасымен емдік 
құралдарға айналдырып, сонымен 
қалай ем жүргізу керектігі туралы 
ақпарат береді. осы уақытқа дейін 
газетімізге жарияланған сайлаухан 
ханым туралы материалдарды 
жыртпай, жоғалтпай, сақтап қойған 
болсаңыздар, алмағандарыңыз 
алып үлгерген болсаңыз дар, енді осы 
саннан да бірнеше дана алып қалуға 
тырысыңыздар. 

Бұл мақалалардың ғарыштық 
қуаты бар екенін ескере отырып, 
өз шаңырағыңызда емдік құрал 

дайындап, бүкіл отбасы мүшелеріне ем 
қабылдауға мүмкіндік беріледі.

қалай емдік құралдарға айналдыруға 
болатынына байланысты 

сұрақтарыңызбен мына нөмірлерге 
хабарласыңыз: 

8-701-179-06-06, 8-707-203-60-35.

“SailaukhanMed” 
қайта оңалту 

орталығының
негізін қалаушы

сайлаухан 
ӘУеЛБАеВА

SailaukhanMed
қАйтА оҢАлтУ ЖәнЕ ЕМДЕУ ортАлЫҒЫ

“сайлаухан суының” ұлы құпиясы”

әбілхан қастеев мұражайында 17 күн бойы 
“САйлАУхАн СУ”-ЫнЫҢ ҰлЫ қҰпияСЫ” атты көрме өтті.

ӘЛеМ тАНЫҒАН сАйЛАухАН ӘуеЛБАевА ҚҰДАй 
ҚАЛАйтЫН БОЛсА, ҚАРА суҒА ДА ҚАсиет 
ҚҰятЫНДЫҒЫН ЖӘНе АДАМ БОйЫНДАҒЫ БАРЛЫҚ 
АуРуЛАРДЫ еМДеуге БОЛАтЫНЫН АйтАДЫ. 

 “сайлаухан суы”: тері ауруларына, тыныс алу жолдарына, асқазан, 12 елі ішек ауруларына, өт 
жолы аурулары, жыныс аурулары, қуық аурулары, бүйрек, бауыр, т.б.с.с. ауруларға шипа болады...

Оңтүстік өңірдің өршіл 
қаламгері, Шымқаланың 

шындық үшін шырылдаған 
шымыр жорналшысы, 

әділдік жолында 
әпербақанға да қасқая 
қарсы шыққан сарбаз, 

Журналистер одағының 
мүшесі, абзал ақсақал 

Айдарбек 
ҚЫДЫРБеКҰЛЫна арнадым. 

айдар ағам еңселі, 
Жақсы көрем мен сені, 
төте келген сынақты, 
төзімділік жеңсе еді... 

Дақ жұққызбай арыңа, 
атты тағдыр таңы да. 
ерте айрылған әкеден, 
Медеу болдың жаныма. 

Білмес біреу былайғы, 
Хақ тағалам сынайды. 
Бір алладан дүр шипа, 
Өкіл ұлың сұрайды. 

ақ парызы өтелмей, 
Ұлың баққа жетер ме, ей! 
Құрдас болшы ғасырмен, 
Шын қамқоршым әкемдей! 

Жүздің тартшы жалынан, 
(Жаратқанға жалынам...) 
естімесем даусыңды, 
есеңгіреп, сағынам... 

ойлар қуып – астардан, 
Үлгі жаздың жастарға: 
«тәуелсіз ел тұғыры, 
Желтоқсаннан басталған!» 

тағдыр кейде тайғақтап, 
тұңғиықты ойлатпақ... 
Шыға келші бусанып, 
Жас жігіттей ойнақтап. 

Достың кешіп қатесін, 
Кемеңгерлік етесің. 
аунап тұрып, айықшы, 
Менің асыл әкешім! 

Қажымұқан ҒАБДОЛЛА. 
4 қыркүйек 2019 жыл.

Нұр-сұлтан қаласы

ақпейіл, алалы ойды аңдамайтын,
Болмысы мен бітімі жанға жайлы.
Жібек мінез самалдай саумал ескен,
Қашанда қиын жазу... жеңге жайлы...

Жезқазған. алпыс жеті... Өткен ғасыр...
тағдырдың толқындары асыр-тасыр.
сарсылып іздегенін тапты ағам,
Жеңгемді жүрегі – ақ, жаны – асыл...

тағдыр – жұмбақ, көштейін ауа қонған,
Жақсыларға баянды, дара толған.
Менің жеңгем арқаның ызғарында,
Дәрі іздеген ағама – дауа болған...

Бағын аңсап, тас пенен тауға барды,
терең тастап пешене-қауғаларды.
Қаңбақ сынды «қыдырған» Мар-ағамды
ақ жеңгем бір көргенде жаулап алды...

Шын сүю – жанып кету, төзу – демек,
(әйтпесе, долы сезім тез улемек...)
ағамның көзіменен көру керек,
ағамның жүрегімен сезу керек...

тегінде тазалықтың салты жатыр,
нарқы менен парқы да артып жатыр.
сол жүрек ыстықтығын баса алмаған,
сол сезім суыған жоқ жарты ғасыр...

Шын сезім жарқыраса, нұр шағылад...
Биігіне береке мен қонса мұрат.
нұрлан бақты – Гүлфия, қос гүлімен,
нұржан менен Ғалия бір шаңырақ.

тәңір тауып баянның байлауын да,
аға-жеңгем шаттықтың қойнауында.
Ұлт көшіне қос арыстан баптап қосқан,
Күләш жеңгем жетпістің жайлауында.

сақталмай өкініштің ақтаңдағы,
Ғажап қой: арманыңның ақталғаны.
Жүз жаса, шөбереңнің шашын сүйіп,
ағамның дәрі қылып, тапқан жары!

Қажымұқан ҒАБДОЛЛА

КүЛӘШ ЖеңгеМНің 
туҒАН КүНіНе тАРту

қазақстанның 
МеМлекеттік 

қарызы қанша?

лоГика қайда?

Қасым 
АМАНЖОЛ:



Мерейтой құтты болсын!

«Елім!» 
дЕгЕн 
Елбасы 

науқас  ниЕтінің  нұры ШИПАГЕРДІҢ ҚАДІРІН САУ БІЛМЕС ОҚШАУ ОЙ 

Мен Оразбаева Қамажай 
Таңжарбайқызы 1993 жылы 
10 тамызда Маңғыстау облы-
сы, Бейнеу ауданында дүниеге 
келдім. 

Мен сабақта отырғанда 
басым айналып қатты ауы-
рып қалдым. Сөйтіп дәрігерге 
қаралып 10 күн  ем алдым. 
Содан кейін 1 апта өткен 
соң қайта ауырып қалдым. 
Ауырғаным сонша тамақ  
іше алмай қалдым. Сөйтіп 
жүргенде мамам маған бір 
газет берді. Бұл суреттегі 
Сайлаухан апаның сұхбатын 
ауырған жеріңе бассаң ем 
жүреді деп айтты.  Мен содан 
суретін ауырған жеріме қойып, 
сұхбатын қайта-қайта оқи 
бердім. Сосын Сайлаухан апайға 
телефон соғып сөйлестім. 
Маған келіп емделмесең бол-
майды, ауруың қатты деп диа-
гнозды телефон арқылы қойды. 
Біз жақсы деп поездға міндік.  
Мен басыма және кеудеме 
қойған газет Сайлаухан апаға 
көрсеткенде түсі сап-сары бо-

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың Қазақстан халқы үшін 
жасаған еңбегі орасан зор... 

Осы саяси жолда ӨЗІНІҢ ЖЕКЕ 
ӨМІРІН де, ДЕНСАУЛЫҒЫН да 
АЯМАДЫ. Қазақтың ғана емес, ӘЛЕМ 
ТЫНЫШТЫҒЫН САҚТАУДА СІҢІРГЕН 
ЕҢБЕГІ ҰШАН-ТЕҢІЗ! 

Елбасымыздың ЕРЕКШЕ 
ЖАРАЛҒАН, БІРТУАР АЗАМАТ, 
ЖАСАМПАЗ ДЫҒЫНЫҢ АРҚАСЫНДА 
БЕЙБІТ ӨМІР СҮРДІК! Тірлік етуіміз-
ге, өмір сүруімізге қолынан келгенше 
ЖАН-ЖАҚТЫ МҮМКІНДІК берді! 

Қазақ елі ГҮЛДЕНДІ, ӨСТІ, 
ӘЛЕМГЕ ТАНЫЛДЫ, ӘЛЕМДІК 
ДЕҢГЕЙДЕ ӨЗІНІҢ ТИІСТІ ОРНЫН 
АЛДЫ! Тәрбиеленуімізге, білім 
алуымызға, өмір сүруімізге, жан-
жақты дамуымызға ата-анамыздай 
ҚАМҚОРЛЫҚ ЖАСАДЫ! 

Ол кісінің МЕМЛЕКЕТІМІЗ бен 
ХАЛЫҚ үшін ТҮН ҰЙҚЫСЫ МЫҢ 
БӨЛІНДІ. Елбасымыздың ЕЛІМІЗДІҢ 
БАСШЫСЫ, БАСЫ БОЛЫП ОТЫЗ ЖЫЛ 
ЕҢБЕК ЕТУІ КЕЗДЕЙСОҚТЫҚ ЕМЕС! 

АТЫМЫЗДЫ, ЗАТЫМЫЗДЫ, 
ТАРИХЫ МЫЗДЫ ШЕГЕЛЕДІ, 
ТАМЫРЫН ТЕРЕҢ ДЕТТІ! 
«СОЛҚЫЛДАП» тұрған негізімізді 
НЫҒАЙТТЫ, ҚУАТТАНДЫРДЫ, 
КҮШЕЙТТІ! «СОЛҚЫЛДАП» тұрған 
дегенім – тістеген нің тісінде, 
ұстағанның уысында кетіп, біртіндеп 
азайып, жоғалып, карта бетінен 
жойылып кетуіміз де әбден мүмкін 

жағдай лардан ЖАН-ЖАҚТЫ САҚТАП, 
әрі ҚОРҒАП қойды. 

1991 жылғы ҚАЗАҚСТАН мен 
2019 жылғы ҚАЗАҚСТАНЫМЫЗДА 
АЙТАР  ЛЫҚТАЙ САЛМАҚТЫ ЖАҢАРУ, 
ӨЗГЕРУ БАР екендігін мойындауымыз 
керек! 

Өмірге келген бала қалай САТЫ-
ЛАП ДАМЫСА, қызметтегі адам қалай 
САТЫЛАП ЖОҒАРЫЛАСА, мемлекет 
те ДӘЛ СОЛАЙ САТЫЛАП ДАМИДЫ. 
Әр басқарған басшы ДӘЛ СОЛАЙ ӨЗ 
ДЕҢГЕЙІНДЕ ҮЛЕСІН қосады. 

Өзгенің қамын ойлап, өзгенің 
жағдай ын жасап, өзге үшін ӨМІР 
СҮРУ – ЕКІ НІҢ БІРІНІҢ ҚОЛЫНАН 
КЕЛМЕЙДІ! 30 жыл осы бағытта 
ЖҰМЫС ІСТЕУ – НА ҒЫЗ ЖҮРЕКТІ 
АЗАМАТТЫҢ, НАҒЫЗ КҮРЕС КЕР ДІҢ 
ІСІ. ӨЗ ЕРКІ ӨЗІНДЕ ЖОҚ, МЕМ ЛЕ-
КЕТПЕН, ХАЛЫҚПЕН БАЙЛАНЫП, 
ТҰТА СЫП ОТЫЗ ЖЫЛ ӨМІР ӨТКІЗУГЕ 
ҚАЙСЫСЫМЫЗ төзе аламыз?.. 

ТЫНЫШ ҰЙҚЫ СЫЙЛАП, 
НАНЫМЫЗДЫ ТАУЫП, ӨСІП-
ӨНУІМІЗГЕ МҮМКІНДІК БЕРГЕН 
ЕЛБАСЫМЫЗДЫҢ КӨРЕГЕНДІГІ, 
БІЛІМДІЛІГІ, ЕЛ ҚАМЫН, ЕЛ 
ТЫНЫШТЫҒЫН ОЙЛАҒАНДЫҒЫ үшін 
басымды иемін. 

Сайлаухан Сұлтанғазықызы 
ӘУЕЛБАЕВА, 

“Сайлаухан” Қайта Оңалту 
орталығының негізін қалаушы, 

шипагер, ғалым.

Әр ұлттың өзіне ғана тән ғасырлар бойы қалыптасқан болмыс-бітімі, дәстүр-
мәдениетімен біте қайнасқан халық емшілігі мен емшілік шипаханасы болады. 
Дүниеуи пәлсапалық толғамы терең, құпия-қатпары тылсым, күш-қуаты орасан 
шипагерлік – қазақпен бірге ғасырлар тезінде бірге жасасып келеді. Мұның өзі 
бұлқынған-буырқынған тылсым толқын ғана емес, кезкелген көкаттыға құрық 
салдырмайтын тұңғиықтағы сана жауһарларының өреліс өлшемі іспетті... 
Редакциямызға ондаған алғыс хат келді. Олардың барлығы халықаралық 
дәрежедегі емші, шипагер-ғалым Сайлаухан Сұлтанғазықызы Әуелбаеваның 
атына арналып, жазылған. Соның бірі Қамажай Оразбаеваның ашық хаты, 
жүрекжарды ақ тілегі, жанұясымен түскен суреттері. Біз редакция тарапынан 
хатты өзгертпей сол қалпында оқырман назарына ұсынуды жөн көрдік. 

лып кетті. Содан бастап мен 
ем қабылдадым, сол күні екінші 
емнен кейін қатты басым ай-
налып құлап  қалайын дедім, 
әлсіреп, емді көтере алмай 
қалдым. Бірақ кейін жақсарып 
Алла тағалаға сиынып ем 
алып жүрдім. Бірінші Алла 
тағаланың, ал екінші Сайлаухан 
апаға алғысым шексіз. Ол мені 
аман алып қалды. Апаның, Алла 
тағаланың күшімен дайындала-
тын «СайлауханСуы» маған көп 
көмектесті. Мен ауырған кезде 
суды ауырған жеріме жағып, 
қайта-қайта ішіп жүрдім. 
Осы су менің бойыма сіңіп 
кеткен дуаны құсықпен және 
кіші дәретпен, тағы сулы орау, 
құрғақ орау, саунаға түсу, му-
зыка терапия және биотокпен 
емдеп, бойымдағы ауруларды 
осылайша емдеді. Сайлаухан 
апа әр емделушіні күндіз демей, 
түн демей қарап отырды. Мен 
барлық емді қатты сезіндім. 

Сайлаухан апаның құлпырған 
әдемі, жүздерінен күлкі 
кетпейтін қыздары бар. Олар  

бізге қарап та, тәнімізді, ішті 
тазалап та бәрінің көңілін 
тауып жүреді. Соларға да көп-
көп рахмет. Қыздарға  мықты 
денсаулық, отбастарына  
амандық, осы өмірде бақытты 
болуларына және өмірлері 
ұзақ болуына шын жүректен 
тілектеспін. 

Енді Сайлаухан апаға 
Алла тағаланың берген күші 
әрдайым   ауырған жандарға 
шипа болып, дендері сау болғай. 
Сайлаухан апаның отбасы 
және ағайын тума, бауырлары 
тіл-көзден аман болып жүргей! 
Бақыттың базарында, өмірдің 
ажарында, жұмыстары алға 
көтеріліп, халықтың рахымына 
ие болып, дендері сау болсын! 
Өмірдегі бар жақсылықты 
тілеймін, жүздерінен әрқашан 
күлкі кетпесін. Алла тағала 
сіздің бойыңызға берген бұндай 
қасиет кез-келген адамға 
бұйыра бермейді. Бұл тек 
миллионнан  бір адамға ғана 
бұйырады. Сондықтан Алла 
тағалаға мың шүкір осындай 
қасиет берген, сізге де мың 
алғыс, тек өмірдің қызығын 
көріп жүріңіз. 

Сіздерге Алла жар болсын! 
Рахмет мың да бір шүкір! 

 Сайлаухан апай маған күшті 
көңіл бөліп қарады. Маған ғана 
емес алдына келген адамдардың 
бәріне әрдайым халқым деп 
соққан жүрегі ол кісілерді алға 
жетелеп, осы күнге жеткізген 
Алланың арқасында екенін 
түсіндіреді. Осындай адамды 
бізге жіберген Алла Тағалаға 
мың шүкір!

Сайлаухан апайдың өмір 
атты өзенінде басынан өткен 

қиыншылықтары мен төккен 
тері көп. Емшілік жолға 
түсуінің өзі қиын болса да еш 
мойымай Аллаһ Тағаланың 
арқасында халқының қалаулысы 
болып, елінің сүйеніші болып 
жүргені сондықтан деп ой-
лаймын. Өзі жыласа да өзгені 
жылатпай, қай уақытта болса 
да халқының қасынан әрдайым 
табылып, науқас жандарғач 
жылулық сыйлаған! Адам өзінің 
көздеген мақсатына жету 
үшін көп тер төгіп, еңбектену 
қажет екенін түсіндім. 
Әрдайым қиыншылыққа мой-
ымай оны жеңе білуге тырысу 
керек екенін ұқтым. Негізінде 
менде адам баласы өмірге 
шыр етіп келгенде барлығы 
маңдайына жазылып тұрады 
деген сөзге қатты сенемін. 
Біреулер дайын дүниеге түсе 
салса, енді біреулер  бастары-
нан көп қиыншылықты өткізеді. 
Өмір атты өзенінде тайсал-
май қиыншылыққа бой бермей 
алға ұмтылсақ болашақта бәрі 
жақсы болады деп есептеймін. 
Өйткені Аллах Тағалам бізді 
көп сынға алады. Сол сында біз 
шыдай білсек, төзе білсек қана 
өтеміз. Ал төзе алмағандарды 
айту қиын. 

   Мен көп ауырдым. Ауырған 
сәттерімде тек Аллаға ғана 
жалбарынып шипасын сұрадым. 
Сенің өмірің Алланың қолында 
болғансын ең бірінші Алланы айту 
керек деп білемін. Әрқашанда 
Аллаға сиынып жүру керек. Себебі 
біз - Алланың құлымыз. 

Сайлаухан апай сияқты 
халқы үшін жанын салып, бар 
күшін аямай күндіз, түн де-
мей оларды қарап, әрқашан  

Сайлаухан Әуелбаеваның құдіретті күш иесі 
екенін, «Әлем ғалымы» тізіміне енгенін, 

«Ғылымдағы есім» халықаралық сыйлығының 
лауреаты, «Ұлыбританияның Виктория ханшай-
ымы» атындағы орденінің иегері, сондай-ақ, 
«Ғасыр емшісі» атағын иеленгенін, медицина 
ғылымдарының докторы, профессор екенін айта 
кету керек. Сайлаухан Сұлтанғазықызының осы 
күнге дейінгі еңбектері мен емдеу әдісі жайлы 
құнды мәліметтер Оксфорд қаласындағы іргетасы 
XIV ғасырда қаланған Бодлейн атындағы әлемдік 
деңгейде қызықты ақпараттар жинақтайтын 
кітапхананың қорында сақтаулы тұр. Жоғарыда 
аталған атақ-марапаттардың өзі-ақ Сайлау-
хан Сұлтанғазықызының бойындағы қасиеттің 
тегін еместігін, Алланың берген кереметі екенін 
дәлелдеп тұр. 

Өз ойым, жеке пікірім, 
тебіреніс-толғаныстарым, 
жүрек жылуым...

ҚАЙТА ОҢАЛТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ МЕкЕН-ЖАЙЫ:  
Алматы қаласы, «Айнабұлақ-2» ықшам ауданы, 

СК «Сұлтан» ғимаратының 3-қабаты. Байланыс телефондары:

8-701-179-06-06 (уатсап) 8-707-203-60-35.

ӘЛЕУМЕТТIк ЖЕЛIДЕгI пАРАҚшАЛАРЫ: 
Веб-сайт: www.sailaukhan.kz «Инстаграм»: sailaukhan_nagyz_anyz_adam; 
«Фейсбук»: Сайлаухан АУЕЛБАЕВА. Эл/почта: sailaukhan.kz@mail.ru.

ЕмгЕ дЕЙін Ем кЕзіндЕ ЕмнЕн кЕЙін

көмектесіп, жанымыздан 
табылып жүргені мені өте 
қатты қуантады. Мен өзімді 
қазір бақыттымын деп ой-
лаймын. Өйткені мен Сайла-
ухан апайдың қамқорлығында 
жүрмін. Сайлаухан апайға деген 
алғысым шексіз. Қолынан келген 
жақсылықтың бәрін үйретеді. 
Қазіргі заманда ешкім өз бауы-
рына олай жақсылық жасамай-
тын шығар. Көп адамның арма-
ны болған Сайлаухан апайдың 

қасында жүру мен үшін үлкен 
мәртебе. 

Мен осы Сайлаухан апайдан 
алған тәлім-тәрбием өте көп. 
Апайдың туыс-туғандары, ба-
лалары мені жақындарындай 
өздері жылы қабылдап кетті.  
Сонымен қатар осы үйдің 
келіні Мақпалдың үйреткені 
көп болды. Жолдасы Асқар 
аға да өз қарындасындай 
көріп, қамқорлығына алып, 
білмеген жерімді үйретіп, өз 
ақылын айтып отырады. Осы 
кісілердің арқасында мен көп 
нәрсені үйрендім. Бұл кісілер 
жылағанды әрқашан жұбатып, 
қолынан келген көмектерін ая-
майды. Міне қазір мен «Аяжан» 
колледжінде оқып жатырмын. 
Менің ең үлкен арманым дәрігер 
болу.

Сайлаухан апай және оның 
отбасы маған және менің 

жанұяма үлкен қуаныш сый-
лады. Мен үйімнен ешқандай 
ақша сұрамаймын, бар 
жағдайымды осы кісі жа-
сап отыр. Мені киіндіріп, 
жолыма деп, тамағың деп, 
оқуың деп бар жағдайымды 
көтеріп, одан бөлек ақша 
беріп, мені өз қыздарындай 
көріп жан-жақты қамқорлық 
жасаған осындай абзал 
жанға ризамын! Мені осын-
дай жанмен жолықтырған 
Аллама шүкіршілік етемін. 
Өмірде осындай кісілер сирек 
кездеседі. Менің болашағым 
дәл осындай өзгереді деп 
ойламадым. Бұл маған 
берілген Алланың сыйы деп 
білемін. Осы мүмкіндікті 
жіберіп алмай  жақсы оқып,  
мақсаттарыма жетіп, үлкен 
маман иесі болып, Сайлаухан 
апайдың еңбегінің жемісін 

көрсетсем, өзіме де, ата-
анам мен осы кісілерге бақыт 
қуанышына бөлегім келеді. 
Менде болашақта адамдарға 
көмектесіп, емдегім келеді.  
Менің де, ата-анамның да 
осы кісілерге айтар рахметі 
шексіз!

 Қамажай Оразбаева,

Бұл 23 рет химия алған кісінің суреті, сол химия-терапиядан 
шашы түгел түсіп қалған, Сайлаухан ханымнан ем-дом 

алғаннан кейін шашы қалпына түсіп, керемет болып өсті.

8-9 беттерді дайындаған: Эльвира Сәрсенбекқызы РайСбекова

Қамажайдың 
ұзатылу 
тойы 

Қамажай 
ұлы Нұрмұхаммедпен.

Қамажай жолдасы 
Мақсатпен, ұлы 

Нұрмұхаммедпен, 
қызы  раянамен.

Қамажай 
жолдасы 
Мақсатпен

шипагер-ғалым 
Сайлаухан 
Сұлтанғазықызы 
ӘУЕЛБАЕВА

Сайлаухан ханым 
қызмет үстінде.


