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қоғамдық-саяси,  көркем-әдеби

Жұмадағы      Жүздесу
тәуелсіз  басылым

БүгіНгі сАНДА
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ерлі-зайыптыларға Бөпе 
сыйлайтын анар апа

“Жұмадағы Жүздесу” 
газетіне Жазылыңыз!

Өздеріңіз сүйіп оқитын “Жұмадағы 
жүздесу” газетіне жазылу Батыс 
Қазақ стан облысындағы барлық 

“Қазпошта” бөлімшелерінде жүріп 
жатыр. асығыңыздар! 

Жазылыңыздар!
“Жұмадағы жүздесу” газетімен өз 

жанұяңызда қауышыңыздар!

Әке зары

БАРЛЫҚ АУРУДЫ ЕМДЕЙТІН 
САЙЛАУХАН ЕМШІ: 

Тел.: 8-701-179-06-06

Байланыс нөмірлері:
+7 701 849 43 99. 
+7 771 183 71 93. 
+7 701 378 06 79.

“сайлауханмед” - ұЖымының үздіктері

сайлаухан ӘУЕЛБАЕВА

Талғат 
ӘБДіКӘРіМОВ,

дизайнер

Бақытгүл НЕсіПБАЕВА, 
“сайлаухан Продакшн” 
фото-киностудиясының 

бөлім меңгерушісі

Алтынбек ҚҰМАРОВ, 
жетекші-консультант, 

суретші

Зейнеп КӨКЕБАЕВА, 
Көрме ұйымдастыру 

бөлімінің жауапты 
хатшысы

Мақпал ӘУЕЛБАЕВ, 
директордың бірінші 

орынбасары

Жұмагүл БАЙМЕНОВА, 
Маңғыстау облысы, 
“Бейнеу” аудандық 

бөлімшесінің жетекшісі

Райхан ЫДЫРЫсОВА, 
“сайлаухан“ тігін 

фабрикасының басшысы

Алмас ТОРТАЙ, 
директор көмекшісі

Ұжым Кеңесінің мүшелері. Ұжым Кеңесінің мүшелері.

Эльвира сәрсенбекқызы 
РАЙсБЕКОВА, сату 

және жеткізу бөлімінің 
меңгерушісі.

Назгүл мен Алексей 
ЕФИМЕНКО - Астана 

бөлімшесінің басшылары.

Егер ауырып жүрсеңіз, шипагерге хабарласыңыз. Тел.: 8-701-179-06-06
...Жаңылдым ба?
түртті екен не бәле?
Қирағандай киіз үйде кереге...
алпыс айды несіне мен шулаттым,
Балға ұрғандай шегеге?!.

Түлен түртіп,
Нәпсі неге күштейді?..
Қызыл иттер неге аяусыз тістейді...
Тиген көздер,
Неге ағып түспейді?..

Қайғы-зарым,
Күллі әлемді шарлайды...
Иман гүлі қурап қалса,
сол – қайғы...
Тиген тілдер,
Неге солып қалмайды?..

Құлыным!
Үміт сөніп,
Үзілді ғой жұлыным!
сен кеткелі сорлы әкеңнің,
Шыны – мұң...

етек толды есіл жасқа,
екі көзім сорадай!
Өмірімнің мәні кетіп,
Құлап түсті қарағай!

Бауыр етім борсыды ғой,
Балам-ай!..

Жалғыз ием сені өмірге әкелді,
Шын қуаныш пендесіне әперді...
сезбей қалдым қапелімде қатерді...
Кешіре гөр,
Кешіре алсаң, әкеңді...

Жанға жамап қасыреттің қалыңын...
тәтті күлкің, ғажап үнің...
Қалды елес-сағымың...
Мәжнүн әкең мәңгі өтер,
сағынып...
Жарығым!

Қажымұқан ҒАБДОЛЛА,
қазан айы, 2019 жыл.

...Кеше ғана: “Ұлым 5 жасқа толды!” деп 
қуанып, тойлап, суреттерін әлеуметтік 
желіге жіктеп жүрген әке - қара жамылды.

Бес жасар ұлы абайсызда үйдің үшінші 
қабатынан құлап кетіп, қапелімде қасырет 
шеккен Айболат БЕЙсЕН бауырыма қара 
жамылған Ақжайық алашымен бірге басу 
айтып, қайғысымен бөліскім келді...

руслан Жауқаштыұлы:

“Ия, алла!”

тОқаеВтың көмекшісінің қытай 
Жансызы БОлып шыққаны қалай?
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з! құрметті Оқырман!  
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 алып, бүкіл отбасы 

мүшелеріне ем қабылдауға мүмкіндік беріледі.
қалай емдік құралдарға айналдыруға болатыны-

на байланысты сұрақтарыңызбен мына нөмір-
лер ге хабарласыңыз: 8-701-179-06-06, 8-707-203-60-35.

Бітеу Жараның 
Жарылуы...

айсұлтан назарБаеВ «кінӘсін мОйындады»
суретте: Айболат пен Балауса ұлдары Нұртілеумен



Мерейтой құтты болсын!

ақындар Өлең жазып, сазгерлер ән арнаған сайлаухан емшіКостёр Тұмысханұлы - 
Моңғолия Елінің елеулі, 
халқының қалаулы, аты бар, 

заты бар есімі жалпақ жұртқа 
танымал ақын. Костёр ағамыз 
Сайлаухан Әуелбаева ханымға 
ризашылығын өлеңмен жеткізіпті.

АБЗАЛ ЖАН - САйЛАухАН
сөзі: Сәндібек Жұбаниязовтікі, 

әні: Алтай Әліпқайыровтікі 

Сауыққан жанда тұнар күш
Айығып дерттен, мәз болған.
Елден алған мың алғыс -
Емі шипалы абзал жан!
Қайырмасы:
Таңды таңға асырып, Қажуды еш білмейді.
Тазалыққа шақырып, Ауырмауға үндейді.

Сөзін естіп серпілер, 
Сырқат жандар мұңайған.
Айығып барлық дертінен, 
Суын ішіп тыңайған.

Өзіңізге арналар, Тілектің ең жақсысы.
Құяр емі жанға нәр! Сау ғұмырдың сақшысы!
Қайырмасы.
 

СҮйІКТІСІ БОЛ ЕЛДІҢ
сөзі: Өтебай Сералиевтікі, 

әні: Алтай Әліпқайыровтікі 

Деп жазыпты: «Алла - емнің өзегі»,
Оны өзі шын көңілмен сезеді.
Аз ғана сәт көзін жұма іркіліп,
Түу ғарыштан хабар ала біледі.

Жан екен ол ай дидарлы, нұр жүзді,
Нұр жүзінен мейрім ғана төгеді.
Қолы шипа, сөзі дауа науқасқа,
Тек жанында бола бергің келеді.

Қос көмекші, қос қанаты бар оның,
Қызметі атқаратын көп оның,
Жаны жайсаң қазағымның бұл қызы,
Дертін жазған жүздің, мыңның, жұртының.

Қолыңызға шипа берсін Құдайым,
Сырқаттардың алғысын ал ылайым.
Бола берсін, бола берсін келер күн,
Ісің онды һәм жемісті әрдайым.

Мұхаммедтің үмбетіміз бәріміз,
Бәріміз де бір Алланың құлымыз.
Ей, адамзат, жаның, тәнің ауырса,
Бір Аллаға жалбарына жүріңіз.

Мен дағы бір өлеңге әуес жан едім,
Жүрек сөзін анда-санда теремін.
Сен еліңнің сүйіктісі бола бер,
Тілекшінің бірі болып жүрейін.
 

ПЕРІШТЕ
 (Сайлауханға)

сөзі: Сәбиттікі, 
әні: Алтай Әліпқайыровтікі 

Жаны шуақ мейірім тұнып тұрған,
Қандай, шіркін, асылдан сынып туған, 
Қалқып ұшқан бейкүнә ән бе деймін.
Періште ме жаралған тұнық нұрдан.
 Қайырмасы:
Сүйері де өзімдей, күйері де,
Жолыққандай күйдемін киеліме.
Сыйынғаным, сүйеуім бола ма деп,
Жырдан тақтым білезік білегіне.

 Сұрамадым кімсің деп күйін, жайын,
Бауыр тұтып тұратын сүйдім райын,
Қуана да, қуанта біледі екен,
Ұзағынан сүйіндір, уа құдайым.
 Қайырмасы:
Музыка ғой, о ғажап, музыка ғой,
Саз кілтіндей мүсіннен қызынған бой, 
Сәтті нота сияқты күлкісі де,
Сал сезім, назды әуен, уыздай ой. 

ҚАРЫНДАС
 (Сайлауханға)

сөзі: Сәбиттікі,
 әні: Алтай Әліпқайыровтікі 

Мөп-мөлдір таңғы шықтай қарындасым,
Жолыңнан Қыдыр-Қызыр жарылқасын,
Көктемнің нышанындай келдің қайдан,
Ақ бауыр, сүйір қанат, қарлығашым.
 Қайырмасы:
Сүйкімді жүрек жылтқан жұғым қандай,
Жаныңды айтқызбастан ұғынғандай,
Жалындап алау жанар жалт-жұлт жайнап,
Ер есінен танғандай бұрылғанда – ай.

Сыртыңнан өлең еттім, сырың жұмбақ,
Суың таза, жағаң – гүл, жолың құмдақ,
Бір мін жоқ қызбұлақтай бітіміңде,
Жүріс қандай сәнімен әсем бұлғақ.

Қазақы тәуекелмен жыр арнадым,
Кешіргін тағы мінез жыр арланын.
Поэзиям сен болсаң, неткен бақыт – 
Ақынға аңсап табу жыр арманын.
 

ҚуАНЫШ
(Сайлауханға)

 сөзі: Әбіжан Құтпанбайұлы 
Мұқағалидың нағашысы.

 әні: Алтай Әліпқайыровтікі 
Ұнатамын мен де осындай сыр ашуды.
Құмармыз жақсы жан мен қыр асуға.
Көңіл тұнық болса егер арамызда,
Сыйластығың болады жарасымды.
 Қайырмасы:
Құтты болсын мерекең - көктем гүлі,
Көңіліңіз қуанышқа толсын күні – түні.
Арманы көп адамның таусылмайды,
Денсаулық болса, арылады қайғы – мұңнан.

Тымырсымай әлдебір - әйелдердей,
Жарқылдайды ақ-көңіл сыр жасырмай.
Нәзіктілік қылығы бетіне ұрып,
Қуанғандай аптығы тұр басылмай.

 Адамдық пен адалдық болса егер, 
Ортаймайтын төріңе бақыт келер.
Армандарға биіктің асуы бар,
Жаныңа нұр, бағыңа көктем келер.
 

ЕРЕКШЕ ЕМШІ 
САйЛАухАН

Сөзі: Н.Құбашевтікі 
Әні: Алтай Әліпқайыровтікі 

Талай сыйлық, 
құрметті атақты жеңіп алған,
Тәрбиешілік, тігіншілік сенен қалған.
Аталардың аруағы бойға дарып,
Бұл күнде емші болдың теңдесі жоқ.
Қайырмасы:
Халқыңа жақсылығыңды аямадың,
Үлкенді де, кішіні де аяладың.
Суыңды ішіп, денеге жағып, сылап, сипап,
Қасиетті суыңнан жазылды талай адам.

Нұрлы жүзің жадырап шуақ шашқан,
Телефонмен емдейсің тым алыстан.
Ауруын адамдардың сұрамай-ақ,
Айтасың көргендей-ақ жаңылмастан.

Шалғайдағы ауыл да біледі есіміңді,
Аңыз етіп айтады бар тірлігіңді.
Суретіңді көргенде сезінер күш, қуатты,
Алланың құдіреті – Керемет қасиет деп.

ТОйҒА ТАРТу
(Асқар мен Мақпалға)

 Сөзі: Н.Құбашевтікі 
Әні: Алтай Әліпқайыровтікі 

 Құдалармен сыйласып өмір көрдің,
 «Жеткізген осы күнге тәубе!» – дедің.
 Ақ келін аттағанда босағаны 
 Ел- жұртың, ағайындар қуанып қалды.
 
Қайырмасы:
 Қадамы екі жастың құтты болсын,
 Жас жұбайлар бастарына бақ қонсын.
 Қол ұстасып, сыйласқан татулыққа,
 Ата-анаң қуанып, күліп жүрсін.

 Бұйырыпты шаңырақ, құтты болсын,
Мәз-мейрам боп, марқайып, көңілің толды.
 Сыйластығың жарасып отбасында,
 Ағайынмен, көпшілікпен сыйлы болдың.

 Сайлаухан, тілектеспін немерелі бол. 
 Ғұмыр жетсін тілеймін шөберені көр
 Халықтың ақ алғысы қабыл болып, 
 Екі өмірдің де қызығын көр!
 

САҒЫНЫШ
(Сайлаухан апайға)

Сөзі: Нұралыныкі 
Әні: Алтай Әліпқайыровтікі 

 Туыс, тағдыр айырған екі жақтан,
 Бұ жалғаның аямай ұрған бастан.
 Асыл әке қасынан табылмастан,
 Тәлкегіне тағдырдың түскен бастан.
 Қайырмасы:
Бүлдіршіні кеткен соң ақ ордадан,
Жүрек жылай жарылған қақ ортадан.
Екі елде бір жүрмек жазбаған соң,
Сағынышпен алмадан бақ орнаған.

 Жүрегінің дүрсілі басып алды,
 Әкесі де ерекше тасып қалды.
 Қуанышын тыйа алмай сағынышын,
 Құшақтаумен шашынан сипай берді.
Қайырмасы:
«Әке» деген сөзді айту қиын болып,
Құшағында қызы оның жылай берді.
Қуаныштан тыя алмай сағынышын, 
Құшақтаумен шашынан сипай берді.

 Әке, сені талай мен түсте көрдім,
 Осы қалпың «Әкеңмін» деп қуа бердің.
 Екі жаста ессіз кеткен пәк қызына,
 Әкесінің бейнесін Алла өзің бердің.

АЛҒЫС хАТ
 Сөзі: Әсел Құдайбергенқызынікі,

 әні: Алтай Әліпқайыровтікі 
  Алланың қасиетімен дара туған,
 Құдайдың құдіретімен жаратылған.
 Тылсым күштің өзінен қуат алған,
 «Алла» сөзі қолаң шашқа жазылған.

 Сіздей жанды аялап, дүниеге әкелген,
 Ата-анаға рахмет, тәрбиелеп өсірген.
 Қызды сыйлап, төрден орын берген,
 Біздің қазақ, міне осындай көреген.

 Жанына шипа іздеп дүниені шарлаған,
Емделемін, сауығам деп алдыңыздан табылған.
 Денсаулығы жазылған соң шаттанған,
Қуаныштан ақ тілек, рахмет жаудырған.

 «СайлауСу» дертке дауа, жанға шипа,
 Мың да бір ем болады – ол да ойда.
 Алғысымыз шексіз біздің сізге деген,
 Шипа таптық сізге келіп емделген.

ЖАҢА ЕМ – ЖАҢА ҮМІТ
 сөзі: Еркін Оңасованікі, 

әні: Алтай Әліпқайыровтікі 
 Алақаныңмен жылытып,
 Жылы лебізіңмен емдейсің.
 Үміттің отын жандырып,
 Кезерген шөлді қандырып,
 Суыңмен бөлеп тербейсің.
 Ыстықтан күйіп, жанғанда,
 Қапырықтан талғанда
 Соққан бір самал желдейсің. 
 Алақаныңның қызуы,
 Емшінің мейірім жылуы.

 Жанасып кетсе тәніңе,
 Бусанып бойың балқисың.
 Сауықтым деген үмітпен,
 Жайланып көңіл, шалқисың.
 Қапырықтан талғанда,
 Соққан бір самал желдейсің.

 Бақыты үшін халықтың
 Бастау алған қайнарсың,
 Қасиетті СайлауСу,
 Дарияға айналсын.
 Шипа болып дертіне
 Пендеңнің көңілі жайлансын,
 Қапырықтан талғанда,
 Соққан бір самал желдейсің.

 Сейтматов ҚАЖМАҒАНБЕТ
  

ОРАМАЛ
“Жоғалар бір күн жоғалар, сен сыйға 
тартқан орамал” (әнінің мәтінімен)

Жағдайым жайлап оңалар
Ауру шіркін жоғалар!
Аластап жатыр ағзамды
Сен берген шәй орамал!
Уақытпен бәрі жаңарар
Дәстүр де жайлап тоналар
Ертерек қазақ қыздары
Сыйлайтын еді орамал.
Кестелеп жазып аттарын
Көркемдеп,сәндеп жақтауын
Білдіретінді сезімін, жанына
Қасына қосып хаттарын.
Жазылып кетсем,білмеймін,
Жаңбырдан соңғы күндейін.
Емделіп жүре өзіңе
Ғашық боп қалып жүрмейін.

  Сейтматов Қажмағанбет
 

САйЛАухАНҒА ОДА
Ауруына жол іздеп
Қадыр* келген Сайлаухан.
Емдік суы теңіз көк,
Тәңір берген Сайлаухан!
Шекара асып Қытайдан,
Сәби келген Сайлаухан.
Емшіліктің жолында,
Бәрін көрген Сайлаухан!
Қазір емдік орталық,
Ашып қойған Сайлаухан.
Науқастарға шуағын
Шашып салған Сайлаухан!
Аталардан кеңшілік
Өсиет алған Сайлаухан
Бабалардан емшілік
Қасиет қонған Сайлаухан!
Қуат алған өзіңнен
Ұлы күштің Сайлаухан
Бір Алланың өзінен Нұры түскен Сайлаухан!
Қадыр *– Қадыр Мырза-әлі келген деген.

 Сейтматов Қажмағанбет 8.06.2015ж

ЕМІҢІЗгЕ РиЗАМЫН!
 
Төрден ғана табылар, Лайықты орны бар,
Сайлаухан - судың иесі. Наныңдар!
Марапатың өлшеусіз, 
Алғыс-тілек тағы бар.
Әлі талай айтылар - жырым бар.
Ақжарқын келбетің де,
Байыпты сөздерің де,
Мейірімді көздерің де, не деген!?
Өзіңді білгеніме, Шүбәрсіз сенгеніме,
Берген емдеріңе - Ризамын!

Нұрманова Өрік Ердәулетқызы
  

Алладан болсын ем-шипа
Бір Аллам жар болсын!
Қашан да, қайда да...
Шипасын дарытсын,
Үлкенге, жақсыға.
Ортада дәнекер - Сайлаухан - шипагер!
Қазақтың қызы ол. Рас сөзім, емін көр!
Булауға салады, Кезекпен көрпеге.
Орап та алады, Маймен де сылайды,
Құрғақ ыстыққа, Сулы тастарға
Отырсаң ғанибет, Тазарып тән, жан да.
Бірақ та сәт сайын, су ішуді ұмытпа!
Су – дәрі, Су – ем, Су – шипа 
Киелі деп бас идім, Сайлауханның суына!

Нұрманова Өрік Ердәулетқызы
  

САйЛАухАННЫҢ ҚЫЗДАРЫ
Жүзіктің көзінен өткендей қыздары.
ибалы, әдепті, жайсаң жандары.
Куә боп жүрміз үнемі,
Зейнеп қасы алғанға.
Тоқжан қалай төселген
Жазу менен сызуға?
Есеп-қисап бәрі де
Эльвираның қолында.
Ем-дом жасап жүгірер
Күлшат пенен Жазира.
Тазалыққа жауапты
Балжан менен гүлипа,
Қасынан табылады
Ардақты, Баяны да.
Тәрбие соншалық
Болар ма мұншалық?!
Алдыңнан кесе өтпейді,
Орнықты, бір қалып.
«Ағалап», «тәтелеп»
Жаныңнан табылар,
Үнемі бәйек боп,
Жылы жүз танытар.
«Ем болсын! Ем болсын!»
Ұдайы айтары.
Жүрекпен айтылған
Келсінші айтқаны.

Нұрмаова Өрік Ердаулетқызы

Талайды дауалаған 
емші Сайлаухан 

Көп оқушы ем сіз жайлы, 
Дәрумендік су жайлы
Жолығуға сізбенен, болмай жүр бір ыңғайы.
Сайлаухан, біз құрдаспыз, 
Басылымдағы сырласпыз.
Өлеңмен рахмет айтайын, 
Маған кітап сыйлапсыз.
Сізді іздеуде сырқаттар, 
Моңғолдан қандас ұрпақтар.
Жылы шырай, танытқан, мінезіңіз іш тартар.
Нақты диогназ жоқтарда, 
Сал, мүгедек топтарда.
Өзіңді таңдап келеді, төсек тартып жатқанда.
Аллаһ жазуы шашыңда, қасиет бар басыңда.
Біліктілігің асып тұр, көріпкелдікпен қосыла.
Суға әсер етілген, оқығанда шетінен
халал деген сөз шықты, әсерлі судың бетінен.
Энергия жидың жарамды, суға қуатың қадалды.
Әсер еткен суыңмен, емдедің көп адамды.
Сырқаттар саған қарайды, 
Шипа болғасын қолайлы.
Алланың сыйы арқылы, дауаладың талайды.
Алақаныңда шипа бар, 
Сырқатты жер сипалар.
Дауалаудың әдісі, кейбіреуін уқалар.
Қуатыңды тараттың, халал суды жараттың.
Сырқатынан сақайтып, 
халықты өзіңе қараттың.
Бойына қуат сақтаған, 
Болдың нағыз жақсы адам.
халық емші Тобының әлемдегі Бас маман.
Зор еңбегің кетпей тегін, 
халықаралық емшілердің
Ең таңдаулы, 
Құрметті мүше атағын еншіледің.
Сақайтып көпті баптаған, 
Алланың сыйын ақтаған.
Әуелбаева Сайлаухан құрдасыммен мақтанам.
Көп болса сендей дәрігер, болмаймыз ғой әбігер.
Сайлаухан сумен емделсе, қажетсіз ғой дәрілер.
Жапониялық ғалымдар, Су зертеген қалың бар.
Бәрі саған жетпейді, шығарса да көп танымдар.
Cу зерттеген ғалымды, Масару деп таниды.
Шығардың судың емдігін, болдың одан дарынды.
Ешкімнен кем болмадың, 
Судың қасиетін болжадың.
Сумен емдеу қыр-сырын, 
Ғажап игердің ол жағын.
Сыйы ғой бұл Алланың, халық емшісі болғаның.
Су шипалығын толықтап, 
Ғылыми еңбек қорғадың.
Орындалсын арманың, алыстан болжадың.
Қиыр шетке бармай-ақ, қуатыңды жолдадың.
Алланың сыйы тек ғана, мен себепкер деп ғана
Отырсаң да айтайын, сенен басқа жоқ пана.
Сақай деп шын ниетіңмен, 
Айықтырдың дертінен.
Молая берсін, құрдасым, Алла берген несібең.

Костёр ТҰМЫСхАНҰЛЫ

 Аманаты бабалардың туған жерім,
Неше ғасыр саудаға түскен елім.
Елге қонған бақ құсын бағалайық,
Ағайын, Сайлауханнан алғысты аямайық!
Ақ Анель қыз қолыңнан айналайын,
Биязы қойдың жүніндей мақпалдайсың.
Кіршіксіз таза жүректен ем жүргізіп,

Батасы көпшіліктің бағыңды ашсын!
Ақ Сәуле, Ақ Баян екеуің егіз лақтайсың,
Көлге біткен ерекше құрақтайсың.
Инабатын қара көздің берік ұстап,
Жібектей боп сызылып, нәзік болғай!

Бөкен,
Руслан.

Халқы үшін жаратылған ерекше жан,
Әкенің аманатын орындаған.
Ауырғанға шипа болып алақаны,
Қасиеті дарыған бір Алланың.

Дарынды, қабілетті, дара тұлға,
Бас имейді пендешілік, дүние пұлға.
Еңбектері бағаланды шет елдерде,
Қазағым, үнсіз жатсың бүгін неге?

Италия, Ұлыбритания, Украина мойындаған,
Еңбегіне марапаттан шашу шашқан.
Ел үшін еңбек еткен ерен қызға,
Көз тіккен, қызықпаған елдер аз ба?

Алтынның қадірі жоқ қолда барда,
Барыңды бағалай біл өкініп қалма.

Ел жақсысы, әкімдер, кәсіпкерлер,
Демеу берсе орталықты дамытуға.

Жүзі қандай ашық аппақ ақ қардай,
Тілегі қандай алаулап атқан ақ таңдай.
Жүрегі қандай мөп-мөлдір таза бұлақтай,
Маңдайы қандай көк аспандағы жұлдыздай.

Ауырған жанға суыменен мөлдір ем берген,
Қиналған жанға медеу болып дем берген.
«Еліңнің үздік емшісі» болып мәңгіге,
«Әлемнің мейірімді адамы» болып жүре бер.

 Арманыңыз орындалсын алдағы,
 Бұлт шалмасын көңіліміздің аспанын.
 Аталардың ақ батасы қабыл болып,
 Тілейміз біз мейіріміздің асқанын.

 Қайыпжамал татең

Ауырған жанға суыменен мөлдір ем берген!

АҚ НиЕТ, АҚ ТІЛЕК

Сайлаухан 
ӘУЕЛБАЕВА
Халықаралық санаттағы емші, Қайта 

Оңалту медицинасының докторы, 
Халықаралық Ақпараттандыру 

Академиясының академигі




