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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 
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ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

Бүгінгі санда:

Ахаң туған қыстау

Емле ережелерін 
ескергеніміз жөн

Бап шаба ма, 
бақ шаба ма?

8-бет

4-бет

12-бет

-  

Ажарлым менің, арайлым менің – Астанам!

Жалындап тұрған, жиырмаға толған жас қалам.

Сен жайлы, міне, дастандар жатыр жазылып,

Сен жайлы, міне, шырқалып жатыр асқақ ән.

Асылым менің, жас үнім менің – Астанам!

Алтын нұрымен жаһанның жүзін жасқаған.

Керім келбетің т#рткүл дүниені тәнті етіп,

К#шің ілгері кетіп барады басқадан.

Есілге біткен еңсегей бойлы Елордам,

Қалың қазаққа құшағын ашқан кең ордам.

Сұлу сәулетің қайталанбайтын құбылыс,

(лемнің даңқты астаналарымен тең ордам.

Жүрегім менің, тірегім менің – Ұлы ордам!

Жиырма жыл болды орындалғалы ұлы арман.

Жиырма жыл бұрын отырғызылған жас шыбық,

Бүгінде, міне,  жап-жасыл желек, ну орман.

Сарыарқа т#сін саялай біткен к#ркемім,

Мың бір түн шертер таңғажайыбым, ертегім.

Болашақ атты алыс сапарға бет алған,

Ғұмыры ұзақ, ғажайып менің ертеңім!

Құрлық біткенді таңдай қақтырған қымбаттым,

(лемге мынау сабырлы үнмен тіл қаттың.

Қазақтың қоңыр даусына құлақ түргізіп,

Алпауыттардың мойнын бұрғызып тыңдаттың.

Жаһанға мәлім,  жерұйығым менің – Астанам!

Арманда адам,  аяғын саған баспаған.

Жаңару, даму, жаңғырулардың бастауы,

Қала біткеннің үлгісі болған Бас қалам!

Зеберкүл ШАРДАРБЕКОВА
Жамбыл облысы

Елорданың 20 жылдығына 
орай Қазақстан Республикасы 
Президентінің архивінде «Аста-
на – ел тәуелсіздігінің символы» 
атты тарихи-құжаттық к,рме және 
д,ңгелек үстел ,тті. 

Мұрағаттың қоғамдық кеңесімен 

бірлесіп #ткізілген шараға мемлекет 

және қоғам қайраткерлері, қалалық 

және облыстық архивтер басшылары 

мен тарихшылар қатысты. 

Тарихи-құжаттық к#рмеде ас-

тананың Алматыдан Ақмолаға к#-

шуіне қатысты оқиғалар тізбегі 

к#рініс тапқан. К#рмеден сол кезеңді 

бей нелейтін құнды құжаттарды, 

атап айтқанда, ҚР Президентінің 

Астана туралы Жарлығын, «ҚР-ның 

мемлекеттік Тәуелсіздігі туралы» 

Конституциялық заңының мә тінін, 

мемлекеттік нышандардың үл-

гілерін, сондай-ақ архив қорындағы 

қай таланбас фотосуреттерді к#руге 

болады. 

Шарада  ҚР Президенті  ар-

хивінің директоры Борис Жапа-

ров  Елорданың мерейтойымен  

құттықтап, Астананың дамуы – 

елдің дамуы екендігін тілге тиек етті. 

Сол  кездегі Президент кеңсесінің 

басшысы,  Ақ молаға алғаш қоныс 

аударғандардың бірі   Владимир 

Ш е п е л ь  т а р и х и  к ү н д е р д і  е с к е 

алып,Елорданың қалыптасуы мен 

дамуындағы Елбасының еңбегі ора-

сан зор екеніне тоқталды.

Архив директоры Б.Жапаров, 

еңбек ардагері  В.Шепель және 

ар хивтің белсенді қызметкерлері 

«Астананың 20 жылдығы» мерей-

тойлық медалімен марапатталды. 

Дина ИМАМБАЕВА  

Қазір елімізде рухани жаңғыруға 

бағытталған игі шаралар к#птеп 

жүзеге асырылуда. Соның бір ға-

жайып к#рінісі – ол еліміз бойын-

ша Ұлттық домбыра күнінің мере-

келенуі дер едік. Бұл күн Елбасы ның 

Жарлығымен бекітілгені мәлім. 

Жуырда Елорда т#рінде Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен 

Ұлттық домбыра күні атап #тілді. 

Салтанатты мереке, сондай-ақ рес-

публика к#лемінде де ұлықталды. 

Осылайша ұлттық аспабымыздың 

мәртебесі биіктеп, қадірі арта түсті. 

Елбасы #зінің құттықтау с#зінде 

домбыра – қазақтың жаны, рухы, 

тарихы, салт-дәстүрі, бүкіл бітім-

болмысы, ол Ұлы Даланың т#сінде 

ерте заманнан бері халқымызбен 

бірге жасап келе жатқанын айта келе: 

«Тыңдаушысын жігерлендіретін 

т#кпе күйлер мен сыршыл шерт-

ЖҮЗДЕСУ ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ҰСТАЗДАР 
ҰСТАХАНАСЫ

ҚА
ЗП

О
Ш

ТА

Биылғы жылға жазылған оқыр-

мандарымызға шынайы риза шы-

лығымызды білдіре отырып, ұлт ба-

сылымы – «Ана тілі» газетіне жазылу 

жыл бойы жүргізілетінін еске салғымыз 

келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі 

– мемлекеттік тілдің жай-күйі бол-

ғанымен, к#теріп жүрген мәселелері 

ау қымды. Олардың ішінде әлеуметтік 

жағ дай, мәдениет, әдебиет, тарих және 

басқа да рухани мәселелер бар. 

Баспас#зге жазылу секілді маңызды 

істі жұртшылықтың қолдау-к#мегінсіз 

жүргізу қиын. Олай болса ұлтқа, руха-

ниятқа жанашыр жандар «Ана тілінің» 

ел ішінде к#птеп таралуына лайықты 

үлес қосады деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«Ана тіліне» жыл бойы жазылуға болады
БАСПАСӨЗ – 2018

Тарихи деректермен танысты ҰЛТТЫҚ ДОМБЫРА КҮНІ
төл аспабымызға серпін берді

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 ай 1747,90 1859,70
12 ай 3495,80 3719,40
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 ай 3202,40 3314,20
12 ай 6404,80 6628,40

Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін

55367 6 ай 1451,78 1563,58
12 ай 2903,56 3127,16
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пе күйлер қазақтың табиғатын та-

нытады. Күміс к#мей әншілеріміз 

домбыраны қолға алып, сайын дала-

ны жаңғыртып, әуелетіп ән салған. 

Қастерлі аспап бүгінде симфония 

мен операға әр беріп, классикалық 

#нердің ажырамас б#лшегіне айна-

лып келеді. Ол – қазақтың бренді 

мен паспорты, ешкімге ұқсамайтын 

қайталанбас келбеті. «Домбыра – 

қазақ үшін жай ғана музыкалық аспап 

емес, одан әлдеқайда биік тұрған киелі 

құндылық. Халқымыз домбыраға 

үкі тағып, т#ріне ілген, күйшілерді 

т#редей күтіп, т#бесіне к#терген. Осы 

игі үрдіс қазір де жалғасып келеді. 

Бүгін «Қазақ елі» алаңына жиналған 

мыңдаған күйші соның айғағы. Ру-

хани жаңғыруға бет алған халқымыз 

қасиетті домбыра мен құдіретті 

күйді қаншалықты қадірлейтінін 

бүкіл елге, дүниеге к#рсетіп отыр-

мыз. Осы жерде күмбірлеген күйлер 

біздің бірегейлігіміз бен рухани 

тұтастығымызды білдіреді. Лайым 

әр уақытта бізге Жаратқан бірлік 

берсін. Осы күйдің бірлігіндей бірлік 

беріп, елдің болашағын жарқын 

етсін. Бүгінгі шара #скелең ұрпақтың 

қасиетті домбыраға, ұлттық #нерге 

деген құлшынысын арттыра түседі 

деп білемін. Ұлттық домбыра күні 

тағы да баршамызға құтты болсын!» 

деген ойын жеткізді. 

Президент ұлттық аспабымыз-

дың тарихына тоқталып, Майт#бе-

нің тұсынан домбыраның суреті бар 

Таңбалы тастың берісі 4 мың, арысы 

6 мың жыл бұрын бедерленгенін атап 

#тті.

(Жалғасы 11-бетте)

ЖЕР ЖАҺАНҒА ДАЛАНЫҢ ДАҢҚЫН 
ЖАЙЫП, ДАРА ШЫҚҚАН АСТАНА!
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СЕРПІН

НЕМЕН ҚУАНТАСЫЗ?

ЖАҢА ЖОБА 
ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

МЕРЕКЕЛІК ЖОБАЛАР

Елордада Astana Hub халықаралық IT-стартаптар 
технопаркінің негізгі бағыттарының таныстыры-
лымы ,тті. 

Шара барысында технопарктің екін ші акселерат-

тау бағдарламалары бастау алып, жас ІТ-жобаларды 

кешендік дамытумен айналысатын «100 стартап» 

жаңа жобасы іске қосылды. 

Премьер-министрдің орынбасары Асқар 

Жұмағалиев, Ақпарат және коммуникациялар ми-

нистрі Дәурен Абаев және т.б. қатысып, жастар-

ды құт  тықтай отырып, жобаның мән-маңызына 

тоқталды. Ақпарат және коммуникациялар министрі 

Д.Абаев еліміздегі стартаптар мен IT-жобаларды 

қаржыландыруға атсалысып жатқан инвесторларға 

алғыс айтып, IT-стартаптар технопаркінің жұмысына 

жоғары баға берді. ЭКСПО к#рмесінің павильо-

нында #ткен шараға отандық және халықаралық IT-

мамандар қатысып, стартаптардың қалыптасу жолы 

мен инновациялық экожүйені дамыту бағытындағы 

ой-пікірлерімен б#лісті.

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

Астананың 20 жылдығына орай «Qazagstan» және 
«Qazsport» арналары арнайы дайындалған жоба-
лар ұсынады. 

Бұл туралы Орталық Комммуникациялар қызме-

тін де ұлттық телеарнаның ақпараттық-сараптамалық 

бағдарламалар дирекциясының директоры Ерлан 

Атамбай, арнайы жобалар б#лімінің басшысы 

Қуаныш Сүлейменов, «Qazsport» телеарнасының 

директоры Павел Цыбулин, «Igraphis» дизайн 

бюросының жетекшісі Бағлан Айдашов қатысқан 

брифингте айтылды.

 Корпорация ондаған деректі фильм әзірлепті. 

Мәселен, шілденің алтыншы жұлдызында «Астана 

тынысы» атты деректі фильм к#рсетіледі. Кешкі 

сағат жетіде эфирге қойылатын туынды, сондай-ақ 

Қытайдың CGTN-Russian, Қырғызстанның ҚТРК, 

Pзбек станның НТРК, Түркияның TRT Avaz, Моңғо-

лия ның Sky News телеарналарынан к#рсетіледі екен. 

 Ұлттық арна «Бір суреттің тарихы», «Елбасы. 

Елең-алаң», «Елбасы сүйген ел әні», «Ел жүрегі 

– Астана», «Елорда инфрақұрылымы», «Астана – 

 арман қала», «Елорда есебі», «Жасай бер, әсем Аста-

на», «Ұлттық арнада ұмытылмас әндер» сияқты тың 

жобаларымен қуантады. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ 
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«Pңірлердің Астанаға тартуы» 

бағдарламасы аясында Маңғыс тау 

облысы қайта ж#ндеуден #т кізген 

қалалық Достық үйінде елорданың 

этномәдени бірлестік #кілдерімен 

және Маңғыстау облысының 

қоғам қайраткерлерімен кездесті. 

Облыс әкімі Е.Тоғжанов Мем-

лекет басшысына Достық үйінің 

эскиздік жобасын таныстырды. 

Онда кітапхана, музей, халықтық 

қолданбалы #нер шеберханала-

ры, конференц-зал және тілдерді 

оқыту орталығы үшін арнайы 

орындар қарастырылған. 

Алматы облысы қайта ж#н деу-

ден #ткізген «Жетісу» саябағын 

аралаған Мемлекет басшысы оның 

елорда тұрғындарының сүйікті 

демалыс орнына айналатынын 

жеткізді. 

– Бүгінде барлық облыстар 

к#мек к#рсетіп, қолдау білдіріп 

жатыр. Pйткені Астана – бүкіл 

Қазақстанның жетістігі. Бас қала 

құрылысына #ңірлердің бәрі атса-

лысты және қазір мұнда еліміздің 

әр түкпірінен келген адамдар #мір 

сүреді. Біз ХХІ ғасырда ғаламат 

дүниені бірге жасадық. Адамзат та-

рихында мұндай қалалар ешқашан 

20 жылдың ішінде салынбаған. Ал 

біз салдық! – деді Н.Назарбаев. 

С о н ы м е н  қ а т а р  А л м а т ы 

 ауданында орналасқан «Жерұйық» 

саябағын аралаған Елбасына 19 

жыл бұрын #зі отырғызған ал-

ғашқы ағаш к#рсетіліп, #ткен күн-

нен тағы бір естелік к#з алдынан 

#тті. 

Қазақстан Президенті Астана-

ның жасыл белдеуін тікұшақпен 

Қаржы нарығын дамыту – заман талабы
АЛҚАЛЫ ЖИЫН

Қала келбеті көркейе бермек
¤ i i   ¤ i i   

--

Тайқазан мен субұрқақ

Ұлытау аллеясы

Жаяу жүргіншілер к#пірі

Жетісу саябағы

Ботаникалық саябақ

аралап, даму барысымен танысты. 

«Жасыл ел» жастар жасағының 

#кілдерімен бірге ағаш отырғызып, 

табиғатқа 150 қырғауыл ұшыру 

шарасына қатысты. Жастармен 

әңгі ме лесіп, жобаны жүзеге асыру 

бары сындағы алғашқы кездескен 

қиын дықтарды, қазіргі жағдайы 

мен одан әрі дамыту мәселелерін 

қозғады. 

Есіл #зені арқылы #тетін вело-

сипедшілер мен жаяу жүргін-

шілерге арналған к#пірді аралап, 

оның техникалық сипатымен та-

нысты. Атырау облысының әкімі 

Н.Ноғаев Мемлекет басшысы-

на к#пірдің саябақ аймағындағы 

жаяу жүргіншілер легі мен вело-

сипед желісін Есіл #зенінің оң 

жағалауымен жалғанатынын атап 

#тіп, оның ерекшелігіне тоқталды. 

«Егер к#пірге жоғарыдан қарайтын 

болсақ,  оның пішіні  Атырау 

облысының символы саналатын 

балыққа ұқсайтынын к#руге бола-

ды» деді облыс әкімі. 

Велосипедшілер мен жаяу 

жүргіншілерге арналған к# пірді 

және велосипед инфрақұ ры-

лымын жоба аясында Атырау, 

Түркістан, Солтүстік Қазақстан, 

Павлодар, Қостанай, Ақмола 

және Жамбыл облыстарының 

әкім діктері салды.

Елбасы Қы зылорда облысы 

салған зы мыран-ғарыш техника-

сы музейінің ашық экспозици-

ясын аралады. Жұртшылықпен 

кездесіп, ғылым мен жаңа техно-

логияларды дамыту ісіндегі ғарыш 

#неркәсібінің мән-маңызына 

тоқталды.

– Менің тапсырмам бойынша 

француз тарапымен бірлесіп, жа-

санды жер серігін құрастыратын 

зауытты іске қостық. Жуырда #зі-

міздің жер серіктерімізді құрас-

тыруға кірісеміз. Бізде зымыран 

ұшыратын құрылғы бар,  2022 

жылға қарай «Зенит» зымыраны 

дайын болады. Осылайша, ғарыш 

#неркәсібіміз жаңа технологиялық 

деңгейге к#теріліп, Қазақстан 

толыққанды ғарыш держава-

инновациялар ж#ніндегі кеңесшісі Хаят 

Синди с#з с#йлеп, ИДБ қазақстандық 

жобаларды қаржыландыруға дайын 

екенін жеткізді. 

– ИДБ-ның дәстүрлі банктердің 

қатарына жатпайтынын, жан-жақты 

бағытта дамитынын айта кетейін. Адам 

капиталын жақсартуды к#здейтін банк 

бүгінгі таңда 6 млрд адамға қызмет етіп, 

қаржылай к#мек к#рсетіп отыр. Банк та-

рапынан халықтың тұрмысын жақсарту 

бастамалары іске асырылуда. Нәтижесі 

де жаман емес. Ендігі міндет – ғылым 

мен инженерия саласын етене байланыс-

тыру арқылы қауіпсіз платформаларда 

жұмыс жасауды жолға қою. Сонымен 

қатар Ислам әлемін экожүйе арқылы 

бір арнаға тоғыстырып, мемлекеттер 

арасындағы қарым-қатынасты жан-

дандыру назарға алынбақ, – деді Хаят 

Синди. 

Х.Синдидің айтуынша, банк жаңа 

технологиялар заманында оның мүм-

кіндіктерін кеңінен пайдалануға кеңес 

беріп, #зара байланыстың оң  орнауына 

ы қ п а л  е т п е к .  Қ а р ж ы л ы қ  қ о л д а у 

к#рсетумен қатар, ғылым мен инвес-

тор арасында дәнекер болуды да басты 

мақсат етіп отыр.

– Ислам әлеміндегі ғалымдардың 

басын біріктіру арқылы жаңа беле-

ске қол жеткіземіз. Осы бастама-

ны қолға алып отырмыз. Ғылымда 

технологиялық т#ңкеріске алып келетін 

жаңалық ашуға құштар жандарға 

200 млрд АҚШ доллары к#лемінде 

қаржылық қолдау к#рсетуге ниеттіміз. 

Оның аясында 4 санат бойынша 

қолдау к#рсету жос парланып отыр. 

Тұжырымдамаларды растау, стартап-

тарды іске қосу арқылы бекітілген жо-

спарларды бірлесе орындауға әзірміз. 

Ал ғалымдарға ортақ зертхана ашу 

мәселесінде #зге де әріптестерімізден 

қолдау күтеміз. Pз тарапымыздан 1 млрд 

АҚШ долларын б#луді қарастырып 

отырмыз. Біздегі трансферттер мен 

қорлар, адами ресурс тарды дамыту 

 капиталы сіздер үшін де ашық екенін 

еске саламын, – деді Ислам даму банкі 

тобы президентінің ғылым, техно-

сына айналатын болады, – деді 

Н.Назарбаев.

Келесі кезекте – Есілдің сол 

жағалауындағы жаңадан ашылған 

«Ұлытау» аллеясын аралады. Одан 

шығып «Қазақ еліне мың алғыс» 

монументіне барды. Монумент 

алдына жиналған Қарағанды 

облы сының этномәдени бірлестік 

#кілдерімен кездесіп, тарихтағы 

қиын кезеңнің маңыздылығын 

еске түсірді. 

 – Біз бірлігімізді сақтап, бір-

бірімізге құрмет к#рсетуіміз керек. 

Мен барша жұрттың Қазақстанда 

#мір сүріп, еңбек етіп, #сіп-#р-

кендегенін қалаймын. Ең бастысы 

– тату қарым-қатынасты сақтай 

білу, – деді ол.

 Астанада жаңадан ашылған 

«Almaty balabaqshasy» мекемесінің 

жұмыс барысымен танысып, 

бүлдіршіндерге мерекелік к#ңіл 

күй сыйлады. Қаланың сол жа-

ғалауында орналасқан 240 орын-

дық балабақшадағы 12 топтан 

Алматының даңғылдары мен 

логия және инновациялар ж#ніндегі 

кеңесшісі. 

Ислам даму банкі тобы президентінің 

ғылым, технология және инновациялар 

ж#ніндегі кеңесшісі қазақстандықтарды 

бірлесе жұмыс жасауға шақырып, ИДБ 

әлемдегі #зге де дін #кілдерімен жұмыс 

жасауға ниетті екенін, банк тарапынан 

қатысушыларға шектеу қойылмайтынын 

атап #тті. Ислам даму банкі 50 мың АҚШ 

долларынан бастап, 1 млн АҚШ дол-

ларына дейінгі гранттарды қабылдауға 

мүмкіндік беріп отырғанын айта кеткен 

ж#н.

«Астана Халықаралық капитал 

нарықтарының 2-ші форумы» аясын-

да «Pтімді биржа құру: жаңа #німдер 

және жасанды интеллектінің р#лі, 

цифрлы технологияларға #ту» сессия-

сы #тті. Сессияда с#з алған Мәскеу 

Қор биржасының Басқарма т#рағасы 

А.Афанасьев жергілікті инвесторлар мен 

халықаралық инвесторлар арасындағы 

а й ы р м а ш ы л ы қ қ а  т о қ т а л д ы .  О л 

халықаралық инвесторлардың тәжірибесі 

мол екенін, жергілікті инфрақұрылымға 

#з талап-тілегін қоя алатынын атап #тіп, 

ал жергілікті биржаға қолжетімділікті 

қамтамасыз ету  #те  маңызды деп 

есептейтінін тілге тиек етті.

«Жаһандық қаржы форумында» с#з 

алған Принстон университетінің Вудро 

Вильсон мектебіндегі халықаралық 

қатынастар профессоры Гарольд Джеймс 

қаржы жүйесінің даму деңгейіне #з 

бағасын берді.

– 2008 жылға дейін Нью-Йорк, 

Лондонда қаржылық жүйе қарқынмен 

дамыды. Бүгінгі күні дамушы елдер-

де технологиялық дамудың жаңа са-

тысы қалыптасып келеді. Бұл негізде 

э к о н о м и к а н ы ң  т ұ р а қ т ы л ы ғ ы н 

қамтамасыз ету үшін түрлі сценарийлер 

әзірленіп, мемлекеттердегі қаржылық 

жүйенің ұтымды әрі пайда алып келетін 

к#здерін қарастыру жолға қойылған. 

Бұл бағытта Қазақстанның да әлеуеті аса 

жоғары деп есептеймін, – деді ол.

«Астана» қаржы орталығының рес-

ми ашылуы қарсаңында әлемдік және 

Қазақстандағы қаржылық жүйенің 

жан-жақты дамуына бағытталған фо-

румда қаржы орталықтары, қаржы 

жүйесінің тұрақтылығы, капиталдың 

жергілікті нарықтары және т.б. қаржы 

секторын дамытудың негізгі мәселелері 

талқыланды. 

Б.МҰРАТҚЫЗЫ

к#шелері, қала тарихы ж#нінде 

мол мағлұмат алуға болады. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 

Н.Назарбаев Астана қаласының 

сол жағалауында орналасқан 

Б о т а н и к а л ы қ  б а қ қ а  б а р -

ды.  «Жасыл ел» жастар еңбек 

ж а с а ғ ы н ы ң  # к і л д е р і м е н 

әңгімелесіп, бас қаланы және 

бүкіл Қазақстанды к#галдандыру 

үшін жүргізілген жұмыстардың 

м а ң ы з д ы л ы ғ ы н а  т о қ т а л д ы . 

Ботаникалық бақтың ортасында 

орналасқан оранжереяны ара-

лап, оны мамандандырылған 

институттардың к#мегімен әрі 

қарай дамыта беру қажеттігін тілге 

тиек етті. 

– Астана т#ңірегінде  орман 

#спейді деп үнемі айтылатын. 

Бірақ бүгінде мұндағы 83 мың 

гектар жерге  отырғызылған 

ағаштардың биіктігі 20-25 метрге 

дейін жетті. Жыл сайын  орман 

алқабының аумағы бес мың 

гектарға ұлғайып келеді. Осы 

орманды «Шортанды-Бурабай 

саяжай аймағымен» қосқымыз 

келеді, – деді  Президент. 

Е л б а с ы  ж о б а  а я с ы н -

да  Шы ғыс Қазақстан облы-

сы  тарту  еткен, Ботаникалық 

бақтың сә нін келтіріп, жарық 

шашып тұр ған субұрқақты та-

машалады. Бақ аумағында вело-

сипед жолы,  жү гіруге арналған 

жолақ, спорттық жабынды, жаяу 

жүргіншілерге арналған к#пір 

және жасанды су қоймасы бар. 

Жалпы к#лемі 613 мың шаршы 

метрден асатын к#галдандыру 

аумағында  Еуропа, Азия және 

Солтүстік Америка елдерінен 

әкелінген алуан түрлі бұталы 

#сімдіктер мен ағаштар бар.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 

Н.Назарбаев Астана қаласының 

ме рей тойы қарсаңында елдіктің 

бірлігі жолында бірлесе еңбек 

етіп, жан-жақтан қолдау к#рсетіп 

жатқандығы үшін барлық #ңірге 

алғыс айтып, ризашылық білдірді.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

«Astana Finance Days» конференция-

сында с#з с#йлеген Шанхай ғылыми 

зерттеулер орталығы т#рағасының 

орынбасары және бас хатшысы Иде 

Цяо «Астана» халықаралық қаржы 

о р т а л ы ғ ы н ы ң  ( А Х Қ О )  О р т а л ы қ 

Азиядағы ең ірі әрі ықпалды қаржылық 

орталыққа айналатынына сенім білдірді. 

Бүгінде Қытай Шанхай қаржы 

орталығының жұмысын жандандырып, 

әлемдік аренадағы ықпалын арттыруға 

бар күш-жігерін жұмсап отырғаны 

аян. Сондықтан Азиядағы қаржы 

нарығының қамтылу деңгейін кеңейтіп, 

биікті бағындыруды қолға алуда. Бұл 

тұрғыда «Астана» қаржы орталығы мен 

Шанхай қаржы орталығы бірлескен 

жобалар жасап, #зара тәжірибе алмасуға 

ниетті. 

– Шанхай мен Астанадағы қаржы 

орталықтары болашақта бір бағытта 

жұдырықтай жұмыла жұмыс жүргізіп, 

бір-біріне қолдау білдіреді  деген 

сенімдемін, – деді Иде Цяо. Оның 

айтуынша, АХҚО-ның Қазақстан эко-

номикасына қосар үлесі сүбелі болмақ. 

Бұл ретте қаржы саласының барлық 

бағыттарын әртараптандыруға, құнды 

қағаздар нарығының жүйелі жүргізілуіне 

тікелей ықпал етпек. Ең маңызды бағыт-

тардың бірі – елге сырттан тартылатын 

инвестициялардың к#лемі ұлғайып, 

экономиканың жандануына мүмкіндік 

туатынына сенімді.

– (лемде асығы алшысынан түсіп 

тұрған ең ірі қаржы орталықтарының 

жұмысына қарасаңыз, оларға мем-

лекет тарапынан қолдау к#рсетіледі. 

Екіншіден, қаржы орталығы орналасқан 

қалада қаржылық институттардың 

т ұ р а қ т ы  ж ұ м ы с  ж ү р г і з у і ,  б а н -

ктер мен сақтандыру,  лизингтік 

компаниялардың болуы міндетті. Бұған 

қоса, инфрақұрылым мен биржаның 

қалыпты жүргізілуі маңызды. К#ріп 

отырғанымыздай, АХҚО-да Биржа 

ашылған. Бұл Орталық жұмысының 

ілгерілеуіне негіз болмақ, – деді И.Цяо. 

«Астана Ислам экономикалық фо-

румында» Ислам даму банкі (ИДБ) тобы 

президентінің ғылым, технология және 

Балабақша
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ҚҰТТЫҚТАУ!

СПОРТ

ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ 
БЕРІЛДІ

ФУТБОЛ ТУРНИРІ

Белгілі журна-
лист, қаламгер, 
ҚР Мә дениет қай-
рат кері Мақсат 
Рсалин Байла-
ныс және ақпарат 
қызметкерлері күніне 
орай Философия, сая-
саттану және дінтану 
инс титутының Құрмет 
грамотасымен мара-
патталды. 

Сонымен қатар М.Рсалинге аталған ме-

рекеге орай М.О.(уезов атындағы (дебиет 

және #нер институтының Алғыс хаты да 

табыс етілді. 

(ріптесімізді құттықтай отырып, 

шығармашылық табыс тілейміз! 

Астана күніне орай Маңғыстау аудандық 
жастар ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен Шетпедегі Алшын 
Мендалыұлы атындағы орта мектеп 
жанындағы ашық спорт алаңында  
шағын футболдан турнир ,тті. 

Аталмыш турнирге  ауыл жастарынан 

құралған т#рт команда қатысып, бақ сы-

насты.

Спорттық сайыс олимпиадалық стан-

дартпен ойнатылып, тартысты #ткізілді. 

(сіресе Тұшыбек ауылының «Отпан» ко-

мандасы  мен «Жасыл ел»  жастар құрама 

командалары  #те тартысты ойын #ткізді. 

Жарыс қорытындысында «Шетпе жас-

тары» құрама командасы бірінші, «От-

пан» құрама командасы екінші, «Жасыл 

ел» құрама командасы үшінші орынды  

иеленді.  

Ербол Жұмаханов – «Үздік шабуылшы», 

Бекболат Қуанышов – «Үздік қақпашы», 

Д а р ж о к  Н о я н  –  « Ү з д і к  о й ы н ш ы » , 

 Қоныс баев Дастан – «Үздік  қорғаушы» 

атанып, ұйымдастырушылар тарапынан 

сый-құрметке ие болды. 

Жеңіс тұғырынан к#рінген коман-

даларға бағалы сыйлық тапсырылып, 

 дипломмен марапатталды. 

  – КИНО

ЫНТЫМАҚ

КӨРЕРМЕНГЕ ЖОЛ ТАРТТЫ

ӘЗЕРБАЙЖАНДА ӨНЕР 
КӨРСЕТТІ

Астанада Ілияс Есенберлиннің «Ғашық-
тар» романы бойынша түсірілген 
сериалдың к,рсетілімі ,тті. 

К#рерменге жол тартқан сериалда ро-

ман ның атауы да, ондағы басты кейіп кер-

лер дің есімі де қаз қалпында сақталған. Тек 

суретші-мүсінші Жантастың қызметі қазіргі 

заманға икемделіп, «суретші-дизайнер» деп 

#згерген.   

Режиссер Самат Шәріпов «Ілияс Есенбер-

лин нің кітапта айтқысы келгенін біз экранда 

к#рсетсек» десе,  «Хабар» телеар насының 

бас продюсері Айдос Тұрысбек «К#п адам 

білгенімен, к#пшілігі оқи қоймаған. (лі де 

#зінің оқырмандар арасында үлкен бағасын 

алды деп айта алмаймыз. Сондықтан таңдау 

осы романға түсті. Кино арқылы, киносүйер 

қауым арқылы кітапсүйер қауымға жол-

дама жасау, солардың жүрегіне жол табу, 

Есенберлиннің шығармашылығын насихат-

тау мақсатында таңдалған» дейді. 

Ілияс Есенберлиннің қазақ әдебиеті 

тарихында ең к#п роман жазғаны белгілі. 

Ал «Ғашықтар» – солардың ішіндегі соңғы 

шығарма.  

Қазақстандық «Мұрагер» ансамблі 
Bзербайжанның Шеки қаласында ,ткен 
Жібек жолы халықаралық музыкалық 
фестивалінде концерттік бағдарламамен 
,нер к,рсетті. 

Атырау облыстық филармониясының 

құрамындағы ұжым ән-жырдан шашу 

шашып, ұлттық нақыштағы композиция 

ұсынумен қатар, әзербайжан ансамблімен 

бірге басқа түркітілдес елдердің музы-

канттарын сүйемелдеді. Сонымен қатар 

ұйымдастырушылар белсенділік танытып 

Ұлттық домбыра күнін ерекше атап #тті. 

Жыл сайын #тетін Жібек жолы фестивалі 

биыл ТҮРКСОЙ-дың 25 жылдығына ар-

налды. 

– Түн ұйқыны т#рт б#лгізіп 

мені к#птен толғантып жүрген бір 

мәселе бар, жігіттер! – деп келелі 

кеңесті ел Президентінің #зі баста-

ды. – Егемендігін енді алған еліміздің 

жарқын ертеңіне жасар қадамын 

тың топырақтан, жаңа орталықтан 

бастасақ деймін. Ол үшін астананы 

Алматыдан к#шіру керек. Сонда 

астанаға қай жер қолайлы? Елдің 

ең орталығы қай тұс? Менің ойыма 

алғаш оралғаны #зім жалындаған 

жас ғұмырымның табаны күректей 

жиырма жылын берген, әрине, 

Қарағанды. Бірақ оның асты алтынға 

бергісіз сықасып жатқан аса бағалы 

к#мір. Қала тұрған жердің жарты-

сына жуығының кені алынған, газы 

шығып жатады. Ал астананың ау-

асы таза болуы керек. Жұлығын 

сипап #зен ағып жатса және жақсы. 

К#лік қатынасы мен жол тораптары 

да ескерілуі тиіс. Осы #лшемдер 

тұрғысынан келгенде, жаңа астанаға 

қолайлы қала Ақмола ма  деп ой-

лаймын. Баяғыда  Хрущев оны тың 

#ңірдің орталығы деп белгілеп, аста-

наны соған к#шіріп, #з есімімен 

ататпақ болғанын білесіздер. Қанша 

жерден әпербақан болса да, #з есебін 

білген ғой, сабаз?! – деп жымиып 

күліп алды да, жіті к#зімен барша-

мызды бір шолып #тті:

– Ал бұл ұсынысқа қалай қарай-

сыздар? Кімде қандай пікір бар? – 

деді. 

Т#теннен к#терілген мұндай 

мәселені күтпеген басымыз әуелі 

аң-таң болып бір-бірімізге қарап үн-

деспей қалдық. Суырылып шы ғып 

ойын ортаға салар ешкім байқал-

майды, бәрі аузына су толтырып 

алғандай тым-тырыс. Сосын неде 

болса нар тәуекел деп орнымнан мен 

тұрдым.

– Нұреке,  к#теріп  отырған 

мәселеңіздің к#кейкестілігінде 

дау жоқ, айтқан ұсынысыңыз да 

к#ңілге қонады, – деп бастадым. – 

Алматының экологиялық жағдайы 

тұрғындарын одан әрі к#бейтуді 

к#термейді. Оның үстіне #зі елдің 

шетінде, желдің #тінде дегендей, 

құяды да, екіншісі екпіндеген бойы-

мен ілгері #рлеп, Ертіс арқылы Обқа 

ұласып, Мұзды мұхитқа ж#нейді. 

Дәл осы екі дарияның екі айырылар 

тұсында к#мекей әулие Бұқар жырау 

«Нұрада бар – Ақмола, Есілде бар 

–  Қара#ткел, осы екі #ткелдің аузы-

нан тас қорғанды салды, ойла» деп 

Абылай ханды орыс патшалығының 

зымиян саясатынан сақтандыратын 

қаланың іргесі бұдан үш ғасыр 

бұрын қаланған еді. Оның аты да қос 

#ткелдің атауын дай бірде Қара#ткел, 

бірде Ақмола, тіпті Целиноград боп 

та бұрмаланып орнықпай қойып еді, 

әйтеуір әлгі ұлы к#ш келіп, егемен 

елдің жаңа ордасы к#к туын к#терген 

соң Астана болып тұрақтады.

Ұлы жырау айткан тас қорған 

орыстардың қазақ елі мен жерін 

отарлау үшін орнатқан бастапқы 

бекем бекінісі болса, оның орны-

нан бой к#терген айбарлы Астана 

отаршылдыққа ақтық нүкте қойған 

тәуелсіз елдің алтын тұғыры болды. 

Осы арада оның орысқа да, қазаққа 

да, ағылшынға да жылы естіліп,  

жатық жазылатын Астана деген атын 

#зі қойып, алғашқы тасын #зі қалаған 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 

екенін атап айтпасқа болмайды. 

Сондықтан да жұрт оны Астананың 

авторы әрі сәулетшісі атайды.

Бүгінгі алты Алаштың айбы-

ны мен айдынына айналып, атақ-

даңқы жер жаһанға жайылып, аз 

жылдардың ішінде халқы бес есе 

к#бейіп, миллионнан асқан ай 

нұрлы, аялы Астана Елбасымыздың 

к#регендігі мен кемеңгерлігінің, 

батылдығы мен батырлығының 

жемісі екеніне ешкім де дау айта 

қоймас. Тәуелсіздік тұғырын бекітуде  

Елбасының тілеуқор серіктерінің 

бірі болған белгілі қоғам қайраткері, 

академик Сұлтан Сартаев ол тура-

лы таяуда жақсы айтты: «Астана 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың жүрегіне сыйған тұтас 

әлемді #з елі мен халқына деген 

шексіз сүйіспеншілігінің белгісіндей 

етіп, қасиетті қазақ жеріне, киелі 

кең даласына қондырып орнықтыра 

білген ғажап бір ғалам, – дейді 

даңғайыр ғалым. – (р нәрсенің #з 

қиындықтары болады. Рас, қазақ 

елінің жасампаздығын паш еткен ұлы 

к#ш оңай болған жоқ. Тұтас ел болып 

жүзеге асырған осынау ұлы істі бейбіт 

күндегі ерлік деп бағалаған абзал».

(рбір елдің астанасы #з ұлтының 

айнасы, #з жұртының айбары ғой. 

Pркениетті елі, #рісті жері, #сіп-

#нген халқы бар қазіргі Қазақстанның 

жарқын да жайсаң жаңа астанасы #з 

жұртының жігерін жанып, намы-

сын қайрап, рухын #сіріп, еңсесін 

к#теріп, шырқау биіктерге, асқар 

асуларға ұмтылтты.

Соның арқасында оның #зі де 

баяғының ертегі батырларындай 

жыл санап емес, сағат санап, сәт 

санап #сіп, қамшының сабындай қас 

қағым уақытта шалқи #сіп, толқи 

ұлғайып, аз жылда-ақ әлемдегі алып 

шаһарлардың біріне айналды. Ай 

сайын емес, апта сайын келсең 

де, күмбездері күнмен тілдескен 

таңғажайып ғимараттарға тап келесің 

және бәрі де «Бәйтерек» бастаған 

бір-біріне ұқсамайтын, басқа жерде 

кездесе бермейтін сәулет #нерінің 

бірегей туындылары. Тұрағына қарай 

тұрмысы, мекеніне қарай мәдениеті 

емес пе, соларға сәйкес елорда 

тұрғындарының салт-дәстүрі, әдет- 

ғұрпы, мінез-құлқы да тез #згеріп, 

түлеп салған сыңайлы. Елорда қазір 

Қазақстанның саяси-әкімшілік 

орталығы ғана емес, #нер-білім 

ұясы, рухани, мәдени мектебі, айдай 

әлем санасатын мәмілегерлік мекені. 

 Сайып келгенде, Сарыарқаның самал 

таулы сайын даласында, есіліп аққан 

ерке Есілдің жағасында бой түзеген 

арман қала Астананы күллі қазақ 

жұртының үкілеген үміті, асқақтаған 

арманы десек, әсте де артық болмас.

Асылы, Астана Елбасымыздың 

тәуелсіздік тұғырын биіктетіп, мемле-

кеттік тамырын тереңдетудегі батыл 

қадамы, қажымас қарекеті. Осы игі іс-

әрекет ұлтымызды да, жұртымызды 

да бұрын-соңды болмаған тарихи 

тың белеске к#терді. Мұны Мемле-

кет басшысының #з ой-#рне гімен 

#рбітсек, бұл бұған дейінгі талай 

ұрпақтың таланына жазылмаған, 

тағдырына бұйырмаған тарихи белес. 

Тәуелсіздіктің қадір-қасиетін бүгінгі 

біз к#збен к#ріп, жүрекпен сезіп 

отырмыз. Кешегі кеңес дәуірінен 

кейінгі күйзелісте күйреп қалуы 

кәдік немесе дербес мемлекет бо-

лып #з алдына түтін түтетуі  күмәнді 

деп сумаңдаған сыпсың с#зді сырт-

к#з сыншылардың болымсыз с#зі, 

берекесіз болжамының күлі к#кке 

ұшты. Ширек ғасырға жетер-жет-

пес уақытта Қазақстанның қазіргі 

қарышты қадамы, жан жүрегі – 

Астананың кескін-келбеті ондай 

сандырақтың сан-талайына соққы 

берді. 

Шынында да, дүйім дүниенің 

сәулет #нерінің, інжу-маржандарды 

тоқайласқан сән-салтанаты таңдай 

қақтырар елордамыз Еуразияның 

алып жүрегіне, ұлы даланың алтын 

діңгегіне айналды емес пе?! Pз басым, 

астананы Арқаға к#шіру ж#нінде 

алғаш мәселе к#терілген бетте-ақ ел 

ертеңін к#здеген бұл бағалы баста-

маны бірден қолдап, ой-пікірімді 

бүкпей баспас#з бетінде бірінші 

болып ашық жариялағанымды зор 

мәртебе санаймын. Сәулеті апта 

сайын әрленіп, әлеуеті ай сайын ар-

тып, айдай әлемді аузына қаратқан 

алып шаһарға айналған Астананың 

қазіргі кемел қадамы, жасыл же-

лекке оранған алабы мерейімді 

одан әрі #сіре түседі. Жалпы ежелгі 

#ркениеттің ошағы болған Есілдің 

бойында осындай елорданың болуы 

тарихи заңдылық та ғой. Астананың 

еркін елдің жүрегі, тәуелсіздіктің 

тірегі болып отырғаны да содан 

шығар.

қимайсыздар, әрине. Келер сайлауға 

дейін зейнет жасына жетіп, жылы 

орында қала береміз дейсіңдер ғой.

Сессияға салғанымен Президент-

тің сындарлы ұсынысы халық қалау-

лылары тарапынан қолдау тапқан 

жоқ. Жекеменшік желеуімен ж#нсіз 

жекешелендіріліп, ортақ байлық 

талапайға түсіп, экономика тұралай 

бастағанда астананы ауыстыру 

алғаш жұртқа оғаш болып к#рінгені 

де анық. Оның үстіне мың #ліп, 

мың тірілген қазақтың талай түндік 

к#теріп, талай шаңырағы шайқалған 

ежелгі елінің қайта жаңғырған 

мемлекеттіг ін  тың топырақта 

түлетіп, жаңа жерде іргесін бекіту 

ж#ніндегі Елбасының тереңнен 

толғаған пікірі халқымыздың т#л 

дәстүрімен, игі ырымымен үйлескен 

ізгі идея екенін екінің бірі түсіне 

де қоймаған-ды. Алайда Мемлекет 

басшысы алған бетінен, айтқан 

пікірінен қайтпады.

Ақыры ойшыл (біштің айтқаны 

келіп, жаңадан сайланған Жоғарғы 

Кеңестің алғашқы мәжілісінде 

мәселе қайта қаралып, еліміздің бас 

қаласын Алатау баурайынан Арқа 

аясына к#шіру ж#нінде 1994 жылдың 

6 шілдесінде Парламенттің шешімі 

шықты. Жоғарғы Кеңестің т#рағасы 

(.Кекілбаев бастаған депутаттар: 

«Жарайды, бұл сіздің туған күніңізге 

тартуымыз болсын, ал іс жүзіне 

қашан асарын уақыт к#рсетер» 

десті. Кейбіреулер ойлағандай бұл 

шаруа қырық-елу жылға созылған 

жоқ, үш жылдан асар-аспаста, әлгі 

екі ойлы болып, әрең дауыс берген 

депутаттардың #зі бастап, пойызға 

сықаса тиеліп  ұлы к#ш боп Ақмолаға 

аттанды. 

...Бірі бастауын Қарқаралы мен 

Қызыларай тауларынан, бірі ұлан 

даланың Ұлытауы мен Ниязынан 

алатын қазақтың екі алып #зені Нұра 

мен Есіл теріскейді бетке алып тала-

са ағып, тақаса беріп Сарыарқаның 

кеуде тұсындағы ежелгі қыпшақ 

қаласы Бозоққа жақындағанда, 

біріншісі кілт бұрылып кері тартып, 

Қорғалжын қопасын басып, Теңізге 

«Жібек Жолы» – ынтымақ бастауы

шекараға тиіп тұр. Тау арқылы 

т#телеп барса Қытайың сексен-ақ 

шақырым. Ал елорда елдің дәл ор-

тасында болғаны абзал. Ақмола сон-

дай, ұлы даламыздың тал#кпесінде 

тұрған қала. Республиканың баты-

сына да, шығысына да, түстігіне де, 

терістігіне де бірдей қашықтықта. 

(рі тоғыз жолдың торабы. Pткен 

ғасырдың басында азаттық деп ұран 

салып, Алаш туын к#терген арыста-

рымыз ақылдан кенде болмаған ғой. 

Pз партиясының бағдарламасын 

белгілеген арыс ағаларымыз Алаш 

республикасының астанасы Ақмола 

болуы керек, қазақтың тұңғыш 

университеті сонда ашылуға тиіс деп 

түюі тіпті де тегін емес. Қырқыншы 

жылдардың орта шенінде ұлы ғалы-

мымыз Қаныш Сәтбаевтың астанаға 

лайық жер – Ақмола деп жазғаны 

бар. Ақмола астана болса, жан-

жақтан қандастарымыз ағылып кеп 

қазір екі жүз мыңнан сәл ғана асатын 

тұрғындарының жүзден жиырма-

сын ғана құрайтын қазақтардың ара 

салмағы күрт артар еді. Ал бұл елдің 

қауіпсіздігі үшін де, келешегі үшін 

де аса қажет. Сонда Қазақстанның 

солтүстік облыстары орыстікі деп 

есіріп жүрген айғайк#ктердің аузына 

құм құйылар еді-ау. Бірақ мені су 

мәселесі ойландырады. Бұрынырақта 

Целиноград атанып, тың #лкесінің 

орталығы болған тұста жұрттың ауыз 

судан зәру тосқаны әлі есте. 

– (, ауыз су мәселесін шешуге 

әбден болады. Ғалымдар қашаннан 

бері бар деп дәлелдеп келе жатқан 

жерасты теңізі  осы далада, тек 

к#зін ашу керек. Қалай болғанмен, 

кешіктірмей бұл мәселені сессияға 

қойып, депутаттардың ой таразысы-

на тартамын, – деді Елбасы. 

– Нұреке, осы мәселені бұл 

ш а қ ы р ы л ы м д а  к # т е р м е й - а қ , 

Жоғарғы Кеңестің келесі сайлауына 

қалдырсақ қайтеді? – деп қалды (біш 

орнынан қозғалақтап. Басқаларда үн 

жоқ, құлаққа ұрған танадай.

– Иә, иә, не ойлап отырғанда-

рыңызды білемін, – деп  Президент 

к ү л і п  ж і б е р д і .  –  А л м а т ы н ы 

Астанада Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бас-
тамасымен Жібек Жолы қалаларының 
басшыларының бас қосқан «Global Silk Road» 
форумы ,тті.
Астана қалалық Инвестициялар және 
кәсіпкерлікті дамыту басқармасының бас-
шысы Bлішер Bбдіқадыровтың айтуынша, 
форумға Жібек Жолы қалаларының басшы-
лары, әлемдік бизнес және қаржылық инсти-
туттар, мемлекет және ғылым қайраткерлері 
қатысты. Сондай-ақ әлемнің 52 елінен 2250 
қатысушы, шетелдік спикерлер мен саяси 
қайраткерлер ,зара пікір алмасты. 

Жібек Жолы елдері – әлем елдерінің саяси-

экономикалық және туристік қызығушылығын 

туғызатын ерекше табиғи мұраға ие мемлекет-

тер. Сондықтан осы форум Астананы әлемнің 

саяси және мәдени орталығы, экономиканың 

локомотиві ретінде жариялауға, шетелдік ин-

весторлар мен туристер үшін тартымды қала 

ретінде танытуға мүмкіндік береді. 

Форумда ХХІ ғасырдағы Жібек Жолын 

цифрландырудың маңызды мәселелері, тұрақты 

даму, экономикалық теңсіздікті т#мендету, 

халықаралық сауданың жаңа ережелері, крипто-

валюталарды пайдалану, әйелдер мен жастардың, 

үкіметтік емес ұйымдардың маңызды мәселелері 

талқыланды.

«Global Silk Road» қала басшыларының фору-

мында Астанада тұрғызылатын «алтын» к#пірдің 

іргетасы қаланды. Жібек жолы халықтарының 

достығын бейнелейтін бұл к#пірдің авторы – 

әлемге танымал қытайлық сәулетші Шу Юн. 

К#пір ұзындығы – 28 метр. «Бұл мүддесі ортақ 

жаһандық қауымдастық құру арманын білдіреді» 

дейді автор. Оның айтуынша, бұл к#пір Қазақстан 

мен Қытай достастығының символына айнала-

ды. «Біз  Астанада 6 гектар жерге осы к#пірді са-

ламыз. Оның құрылысына жасанды кәріптаспен 

жалатылған 20 мың кірпіш қолданамыз және 

Жібек жолы  бойында орналасқан елдерде 

#сірілетін гүлдердің кескіндемесін пайдалана-

мыз» дейді Шу Юн.

Сондай-ақ аталмыш форум аясында Астана 

БҰҰ-ның ақылды қалалар жобасына қосылды. 

Сессия барысында «Русский углерод» қорының 

жетекшісі Алексей  Шадрин Елорданы БҰҰ 

бастамашылық жасаған «тұрақты ақылды 

қалалар салу мақсатында күш біріктіру» жо-

басына қосылу туралы ресми хат табыстады. 

«Халықаралық электрбайланыс одағы #з баста-

уын сонау ХІХ ғасырда құрылған Халықаралық 

телеграф қоғамынан алады. Сонымен қатар 

1947 жылдан бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының 

мамандандырылған мекемесі саналады. Одақ 

тұрақты ақылды қалалар ж#ніндегі алдағы 

уақытта серіктесі ретінде Астананың аталған 

саласындағы бастамаға қосылғаны және тұрақты 

ақылды қалалардың KPI-ін енгізгендігі туралы 

хатты жолдады.  Сіздер үшін шын қуаныштымын» 

деді А.Шадрин.

Аталған жаңа халықаралық бастамаға 

Астананың қосылғандығын дәлелдейтін 

хат Astana Innovations басшысы (лішер 

(бдіқадыровқа табысталды. 

Айта кетейік, форумның құрметті спикерлері 

арасында әлемдегі ең жетілдірілген жасанды 

 гиноид София есімді робот бар. Келушілер робот-

пен емін-еркін тілдесуге мүмкіндік алды. Одан 

б#лек, форумға Татарстан Президенті  Рустам 

 Минниханов, Global Bank of Memories бас дирек-

торы Марк Гинзбург,  «Лаборатория  Касперского» 

компаниясының тең құрылтайшысы Наталья 

Касперскоя, бұрынғы федералдық канцлер 

Альфред  Гузенбауэр, Польшаның бұрынғы 

президенті Александр Квасьневский, ресейлік 

танымал қоғам қайраткері Ирина Хакамада, 

Нобель сыйлығының лауреаты Рае Квон Чунг 

қатысты.

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Астананы Арқаға көшіру туралы 
алғаш пікір алысудан соңғы сурет

БАСҚОСУ

Сарбас АҚТАЕВ,
Қазақстанның құрметті журналисі 
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Айгүл ӘМІРБЕКОВА, 
филология ғылымының кандидаты, 
Ұлттық комиссия жанындағы 
орфографиялық топтың мүшесі

RYHANI JANGYRY: LATYN ALIPBIIРУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЛАТЫН  ӘЛІПБИІ

Ja  a á lipb di ú retpek  

K ý r s t y   m a q s a t y  –  M e m l e k e t 
basshysyny   «Bolashaqqa  ba  da r : 
rý han  ja   yrý » maqalasynda kó rsetilgen 
mindetterdi jú zege asyrý  maqsatynda 
ký rs qatysý shylaryna latyn graf kasyna 
negizdelgen qazaq á lipb in ú retý di   o  ta ly 
tehnolog alaryn me  gertý , á lipb di oqyp, 
ú retý ge qatysty teor alyq já ne prakt kalyq 
bil imderin jet i ldirý .  Ony   a asynda 
ty  daý shylar «Qazaqstan Respý bl kasynda 
bilim berý di já ne  ylymdy damytý dy   
2016-2019 jyldar  a arnal  an memlekettik 
ba  darlamasyny   negizgi qa  dalary», 
«Ja  artyl  an bilim berý  ba  darlamasyny   
tú indi erekshelikteri», «Rý han  ja   yrý » 
ba  darlamasyny   ba  yttary», «Ja  a qazaq 
á lipb ini   so   y nusqasy: artyqshylyqtary 
men kemshilikteri, usynystar», «Bilim 
berý  u ymdarynda latyn á lipb in ú retý di 
u ymdastyrý  keze  deri, erekshelikteri», 
«Ja  a qazaq á lipb in ú retý di   ná t jege 
ba  yttal  an oqý  á disteri», «Ja  a á lipb di 
kvest o yndar arqyly gertý »,  «Jazý  
da  dysyn  qa lyp tas ty rý dy   o  t a ly 
tá silderi» já ne «Learning apps, appsGeyser 
platformalarynda já ne elektrondy oqý lyq 

Курстың мақсаты – Мемлекет басшысы-

ның  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  

мақаласында к#рсетілген міндеттерді жүзеге 

асыру мақсатында курс қатысушыларына 

латын графикасына негізделген қазақ 

әліпбиін үйретудің оңтайлы технология-

ларын меңгерту, әліпбиді оқып, үйретуге 

қатысты теориялық және практикалық 

білімдерін жетілдіру.  Оның аясында 

тыңдаушылар «Қазақстан Республикасын-

да білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасының  негізгі қағидалары», 

«Жаңартылған білім беру бағдарламасының 

түйінді ерекшеліктері», «Рухани жаңғыру»  

бағдарламасының бағыттары», «Жаңа қазақ 

әліпбиінің соңғы нұсқасы: артықшылықтары 

мен кемшіліктері, ұсыныстар», «Білім беру 

ұйымдарында латын әліпбиін үйретуді 

ұйымдастыру кезеңдері, ерекшеліктері», 

«Жаңа қазақ әліпбиін үйретудің нәтижеге 

бағытталған оқу әдістері», «Жаңа әліпбиді 

квест ойындар арқылы игерту», «Жазу 

дағдысын қалыптастырудың оңтайлы 

тәсілдері» және «Learning apps, appsGeyser 

платформаларында және электронды 

kó megimen ja  a á lipb di ú retý di   tá silderi» 
atty modý lderdi me  germek.

«Latyn graf kasyn qabyldap bol  annan 
ke in ony oqytý  má selesi birinshi kezekke 
qo yldy. Ý n vers tetti   pedagog kalyq 
jo  a  y oqý  orny ekendigin eskere otyryp, 
ó z tarapymyzdan b yl  y oqý  jylynan bastap 
ja  a á lipb di ú retetin mamandardy já ne 
balabaqsha men orta mektepterge arnal  an 
oqý lyqtardy da yndaý  kó zdelip otyr. Elimiz 
bo ynsha latyn á lipb ine ó tý  Bilim já ne 

 ylym m n strligini   bilim berý di   barlyq 
de  ge inde 2025 jyl  a de in qazaq tili 
á lipb in latyn graf kasyna kó shirý  kestesin 
bekitý  tý raly bu ry  yna sá kes mektepti   
birinshi synyby ja  a á lipb  bo ynsha 
2020 jyldan bastap oqytylmaq. Osy  an 
ora  ashyl  an ký rsqa Almaty qalasy men 
Almaty oblysyny   mektep mu  alimderi 
men balabaqsha tá rb eshileri, mektepaldy 
da arlyq toptaryny   tá rb eshi-mu  alimderi 
qatysý da» de di Strateg alyq damý  já ne 
halyqaralyq ba lanystar jó nindegi prorektor 
Almagú l Qultý manova.

BekzatSattarhan QALDYBEKULY

оқулық к#мегімен жаңа әліпбиді үйретудің 

тәсілдері» атты модульдерді меңгермек.

«Латын графикасын қабылдап болғаннан 

кейін оны оқыту мәселесі бірінші кезекке 

қойылды. Университеттің педагогикалық 

жоғары оқу орны екендігін ескере отырып, #з 

тарапымыздан биылғы оқу жылынан бастап 

жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды және 

балабақша мен орта мектептерге арналған 

оқулықтарды дайындау к#зделіп отыр. 

Еліміз бойынша латын әліпбиіне #ту Білім 

және ғылым министрлігінің білім берудің 

барлық деңгейінде 2025 жылға дейін қазақ 

тілі әліпбиін латын графикасына к#шіру 

кестесін бекіту туралы бұйрығына сәйкес 

мектептің бірінші сыныбы жаңа әліпби 

бойынша 2020 жылдан бастап оқытылмақ. 

Осыған орай ашылған курсқа Алматы қаласы 

мен Алматы облысының мектеп мұғалімдері 

мен балабақша тәрбиешілері, мектепалды 

даярлық топтарының тәрбиеші-мұғалімдері 

қатысуда» дейді Стратегиялық даму және 

халықаралық байланыстар ж#ніндегі про-

ректор Алмагүл Құлтуманова.

БекзатСаттархан ҚАЛДЫБЕКҰЛЫ

Qazaq memlekettik Qyzdar pedagog kalyq ý n vers tetindegi Qazaq alfav tin 
latyn graf kasyna kó shirý  jó nindegi ortaly  ynda ja  a á lipb di ú retetin arna y 
ký rs ashyldy.

       
        

  .

  –  

Қазақстан Республикасы Президентінің
2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығына қосымша

Қазақстан Республикасы Президентінің
2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығымен бекітілген

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі
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Ғылыми қызметкерлер, аудандық, қалалық мәдениет 

және тілдерді дамыту б#лімінің басшылары және салаға 

жауапты мамандар қатысқан жиынды Алматы облыстық 

тілдерді дамыту ж#ніндегі басқарма басшысы Айдар 

Башбаев ашты. «Қазақта «Жеріңнің аты – еліңнің хаты» 

деген с#з бар. Сол дана ойға сүйене отырып, бүгінде 

ономастикалық мәселелерге баса назар аударуы мыз 

қажет. (рбір атаудан тәуелсіз елдің тағылымының 

иісі аңқып тұруы маңызды» деді Айдар Карбозұлы. 

К#шелі мәселелер талқыланған келелі жиында облыс 

к#леміндегі ономастикалық ахуалға кешенді шолу жаса-

лып, ономастикалық жұмыстардың бүгінгі жай-күйі мен 

жетілдіру жолдары к#рсетілді. 

Айта кетер болсақ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институты директорының орынбасары, филология 

ғылымының докторы Қыздархан Құрмашқызы баян-

дамасында Қазақстан қоғамының рухани жаңғырудағы 

тарихи-ономастикалық атаулардың маңызы хақында 

тұшымды ой #рбітті.  Алматы облысының тілдерді дамыту 

ж#ніндегі басқармасы ономастикалық жұмыс және тал-

дау б#лімінің басшысы Е.Ақшабаев Алматы облысының 

ономастикалық ахуалынан хабар берді. Сондай-ақ 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының аға 

ғылыми қызметкері Ж.Жұмабаева «Визуалды жарнама 

мәтіндерінің тілтанымдық талдауы» мәселелерін айта 

келе, жарнама беру мен безендіру барысында оның ұлттық 

нақыштан алшақтамауын қадағалау қажеттігін айтты. 

Жиын соңында семинар-кеңеске қатысушы мамандар 

толғандыратын сауалдарын талқылап, ұсыныстарын 

ортаға салды.

Балым РЫСБЕРГЕН

Астанадағы Ұлттық музейде Абайдың «Жидебай-
Б,рілі» мемлекеттік қорық-музейінің ұйымдас-
ты руымен «Ұлы тұлғалар үндестігі» атты к,рме ,з 
жұмысын бастады.

Аталған к#рмеде Абай мен Шәкәрімнің #мірі мен 

шығармашылығы және қоғамдық қызметінен сыр 

шертетін бірқатар құнды дерек тер, жәдігерлер, Абай 

оқыған медресе кітаптары: «Китаб шараха алама», «Та-

рихи Жаудат», Ибн Халдун ның мұсылман елдері және 

Африка елдерінің тарихы жазылған еңбектеріне орын 

берілген. Елорда тұрғындары мен қонақтары к#рмедегі 

Абайдың #лкетану музейіне #з қолымен тапсырған 

заттарын, Абайдың ұлы Мағауияға жазған хатын, 

Абайдың нағашы атасы Тұрпанның ер-тоқымын, 

Шәкәрімнің шоқпары мен саптыаяғын, Тобықты 

елінде кең тараған үш ішекті домбыраны 2018 жылдың 

8 шілдесіне дейін тамашалайтын болады. Бұл шара «Ру-

хани жаң ғыру» және Астананың 20 жылдығы аясында 

ұйымдастырылып отыр.

Айтуған ДBУЛЕТ

КӨРМЕ

БАСҚОСУ

ЕЛДІ МЕКЕН АТАУЛАРЫ 
– ТАРИХТЫҢ КӨЗІ

ТҰЛҒАЛАР ӨМІРІНЕН 
СЫР ШЕРТКЕН

ЕМЛЕ ЕРЕЖЕЛЕРІН 
ескергеніміз жөн
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ЖЫРАУЛЫҚ ДӘСТҮР

Қады – қорым. Маңғыстау ауданы. «Кәді моңғол 

тілінде хадны – «құзды», «тасты» деген мағына береді» 

(Конкобаев, 70). Атаудың мағынасы: «тасты жердегі 

қорым» немесе «тасты қорым».

Қазанкеткен – бұлақ. Маңғыстау ауданы. «Осы 

жұртта әлде бала сүндеттеу, әлде бесікке салар – шағын 

той болып жатқанда н#сер жауын жауып, ошақтағы 

асулы тай қазанды қарғын алып кетеді. Бұлақ атауы со-

дан шыққан деседі» ((.Спан, 2009, 107).

Қазбайыр – құдық. Маңғыстау ауданы. Атау қазба 

(зат есім) және йыр//жер (зат есім) с#здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «жауын, қар суын 

жинақтап, ұзақ сақтау үшін, су ұстайтын жерлерден 

дайындалған тайыздығы таңқылау жерасты суын алу 

үшін қазылатын қазаншұңқырлары бар жердегі құдық».

Қазынаның  сайы – сай, Қарақия ауданы. Антропо-

ороним. Аңыз бойынша, Қазына – Қыдырқазақ деген 

түрікменнің Маңғыстауға хан сайланған  Біралыға 

ұзатылған қызы. Хан #зінің екінші ордасын осы сайдың 

ішіне тіккізген екен, атау содан қалған ((.Атшыбаев, 

104).

Қайдақ – сор, шығанақ. Маңғыстау ауданы,  Каспий 

теңізінің шығыс жағалауында, Бозашы түбегі мен Үстірт 

аралығында. «Ұлы даланың ұланғайыр мұрасы» атты 

кітапта: «Қайдақ – к#не түркі тілінде құстың бір түрінің 

аты. 1819 жылы Хиуаға келген  капитан  Муравьев 

шығанақ атын қайдақ кұсының балапан #ргізетін 

отаны деп түсінік береді» деп жазылады ((.Спан, 

Ж.Дүйсенбаева, 197). Ал хайдак – географиялық термин 

ретінде «жалғыз тау, жеке тұрған шың, саласы жоқ #зен, 

т.б.» деген мағыналарда қолданылатын және негізгі 

мәні моңғолша «жалғыз» деген с#з (Э.М.Мурзаев, 1984, 

589). Осы пікірге сүйенсек, Қайдақ топонимі «Бозашы 

түбегі мен Үстірт аралығындағы жатқан жалғыз сор» 

деген мағына береді деп топшылаймыз.

Қандыбас – қыстау, қырқа. Маңғыстау ауданы. Атау 

қанды (сын есім) және бас (зат есім) с#здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Қан с#зі «су», «#зен» мағынасында 

қолданылатын географиялық термин екендігі тілші-

ғалымдардың еңбектерінде айтылады: «...к#птеген 

иран тілдерінде етістік негізді қан с#зі «қазу», «т#гу» 

мағыналарынан бұлақ, қайнар, бастау, құдық, к#л 

мәнін тудырады. Ягноб тілдерінде хан с#зі «бұлақ», ал 

түрікмен тілінде хана – «арна» (Э.М.Мурзаев, 1984, 

251). Бұл нақты деректерге сүйенсек, құрамында қан, 

қанды с#здері бар топонимдердің мағынасы сумен 

байланысты екенін байқауға болады. Сонымен атаудың 

мағынасы: «басты сулы қыстау».

Қаңға, Қаңғабаба – ежелгі елді мекен. Түпқараған 

ауданы. Бұл – қаңлы этнонимінің негізінде жасалған 

этнотопоним. (білғазының «Түрік шежіресінде» 

қаңлы этнонимінің пайда болуы былай баяндалады: 

«Оғыз хан татарларға шабуыл жасады. Татар ханы к#п 

әскермен оған қарсы тұра алмады. Оғыз жеңді. Оғыз 

хан әскерінің қолына к#п олжа түсті. Бұл дүнияны 

артуға ат-к#лігі аздық етті. (скердің ішінде бір шебер 

адам бар еді, ол арба жасауды ойластырды. С#йтіп, 

арба жасап, барлық олжаны оған тиеді. Бұрын арбаның 

#зі де, аты да жоқ еді. Жүргенде қаңқ-қаңқ еткен 

дыбыс шығарғанына қарай, оның атын «қаңқ» деп 

атады, оны жасаған кісіні «қаңқлы» деді. Бүкіл қаңлы 

елі осы адамның балаларынан таралады» ((білғазы, 

23). Сондай-ақ қаңлы этнонимінің этимологиясы 

ж#нінде қазақ тілі білімінде (.Қайдаров, Т.Жанұзақов, 

(.(бдірахманов, т.б. жазған. Академик (.Қайдаров 

қаңлы этнонимінің этимологиясы туралы: «Қаңлы 

(кейбір тілдерде қаңны, қаңды) Қаң #зенінің атына 

-лы жұрнағын (-лық формасының қыпшақ тобына 

тән нұсқасын) жалғау арқылы жасалып, «Қаң #зенін 

мекендеушілер» немесе «#зенді ел» деген ұғымды 

аңғартқан» дейді.  

«Маңғыстау облысының топонимиясы»
кітабы бойынша дайындаған

Bсел САРҚЫТ

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
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анықтығымен және қазақ оқырманының 

ұғымына сай болып аударылғандықтан, 

қазақтілді оқырманның оп-оңай, жеп-

жеңіл түсінуін қамтамасыз етіп тұр.

 Сондықтан оқу да, түсіну де жеңіл, 

оның үстіне оқулықта айтылған мәсе-

лелер мазмұнының жүйелілігімен #зіне 

тартып отырады. 

Оқулық аудармасының мынадай үш 

ерекшелігін б#ліп к#рсетуге болады: 

1. Қазір кез келген тілді #зге тілді 

дәрісханада оқытуда сол тіл иесі халық-

тың мәдениеті арқылы оқыту бағыты 

немесе танымдық-лингво мәдениет-

танулық бағыт дейтін оқыту ұстанымы 

алға шығып отыр. Бұл ұстаным бойын-

ша ті лді оқыту кезінде пайда ланы-

латын с#йлеу әрекеті түрлері сол ел 

мәдениетінен а лынған мәтін дерді, 

деректерді, оқиғаларды, сұхбаттарды, 

т.б. пайдалану арқылы жүреді. Ал мұндай 

мәліметтерде міндетті түрде сол халық 

болып, бұл салаға арнайы тарау б#лінеді. 

Тарау «Қоғам мәдениетінің #згеруі 

мен дамуының ті лдегі к#рінісі» деп 

аталады. Мұндағы «К#ркем әдебиетті 

түсіну мәселелері. (леуметтік коммен-

тарий арқылы мәдени шиеленістерді 

шешу» дейтін тақырыпшаларда айты-

латын мәселелердің #зі-ақ к#п нәрсені 

аңғартады. Мысалы: «...Қоғамның да-

муына сәйкес орын алатын мәдениеттегі 

қ а р а м а-қ а й ш ы л ы қ ,  он ы ң мәден и 

қақтығыстары тек #зге мәдениет #кілдері 

арасында ғана емес. Халық #міріндегі 

әлеу мет ті к #згерістерді ң терең деу і 

с о н ш а л ы қ ,  # з  а т а - б а б а л а р ы н ы ң 

мәдениеті мен дүниетанымын мүлде 

б і л мей т і н  б е л г і л і  б і р  м әд ен ие т т і 

ұстан у ш ы ха л ы қ #м ірі н де қарама-

қайшылық пайда болады. Классикалық 

әдеби шығармаларға берілетін коммен-

тарийлер қазіргі және #ткен кезеңді 

сипаттайтын тұңғиық терең су үстіндегі 

к#пірдің немесе бүгінгі оқырманға #ткен 

дәуірдің детальдарын к#ру мүмкіндігін 

б е р е т і н  с и қ ы р л ы  к # з і л д і р і к т і ң 

қызметін атқарады» дей келіп, «Орыс 

к л а с си к т е рі н і ң ш ы ғ а рм а л а ры н д а 

Ресейдің т#ңкеріске дейінгі тұрмыстық 

#мірін бейнелейтін ж үздеген ұғым-

түсініктердің кездесуі қазіргі оқырман 

қ ау ы м ы на «кедерг і  кел т іре т і н т ас 

сияқты», не мүлдем түсініксіз, не мүлде 

керісінше ұғынылады» деген филолог 

Юрий Федосюктің с#зін береді. Бұл 

ойға мысал ретінде қазіргі орыс тілінде 

мағынасы #згеріске түскен с#здерді 

к е л т і р е д і .  М ұ н д а й  м ы с а л д а р д ы , 

келтірілген дәйектерді оқыған кезде, бұл 

сияқты ұғымдар мен түсініктер, с#здер 

қазақ тілінде де, қазақ жазушыларының 

ертеректе жазылған шығармаларында 

да ұшырасады ғой, сондықтан тілді #зге 

ұлттың #кіліне ғана емес, #з ұлтымыздың 

қазіргі балаларына да түсіндіру қажет 

қой деген ойға қаласың. Осы себеп-

терден кейін бұ л оқ улықтың қазақ 

тіліне аударылуы осы бағыттағы қазақ 

тіліндегі еңбектердің, атап айтқанда 

оқулықтардың, монографиялардың, 

диссертаци я лардың жазы л у ына да 

түрткі боларына сене бастайсың.

3. Оқулықта к#птеген терминдер 

(мәдениеттер қақтығысы, мәдениеттер 

тартысы, мәдени шиеленіс, мәдени 

есеңгіреу, мәдениеттер соғысы, әлемнің 

мәдени бейнесі, мәдениеттер тоғысы, 

мәдениеттер қиылысы, әлеуметтік –

мәдени комментарий, т.б.) аталып, де-

финициялары беріледі. Бұларды ерекше 

жаңа лық демесек те, қазақ ғылыми 

т і л і н і ң  т о л ы ғ у ы н а  қ о с ы л ғ а н  с # з 

тіркестері деп қабылдауға әбден болады. 

А дамның әлемді танып бі луінен 

 туындап, оның таным қалтарыстарының 

астарында жасырынып жататын, әр 

адамның #зіне ғана тән қабі летінің 

к#рінісі болып табылатын оның тілі, 

жеке т ұ л ғ а ре т і н де қ а л ы п т асат ы н 

мәдениеті, әрине, ешкімге ұқсамауы 

ықтимал нәрсе. Сондықтан бүгінгідей 

ұ л т  п е н  ұ л т,  т і л д е р  м е н  т і л д е р, 

мәдениеттер мен мәдениеттер араласы 

айрықша белең а лған заманда, #зге 

мәдениетке т#зімділік к#рсете білуге, 

оған қызығушылық танытып, құрметпен 

қарауға тәрбиелеу #зекті мәселеге ай-

на лып отыруы да уақыт та лабы деп 

түсінуіміз керек. А л оқулық авторы 

С.Тер-Минасованың мәдениетаралық 

комм у никаци я мәселелеріне назар 

аударып, оның құпиясын түсіндіруге 

жасаған бұл іргелі еңбегінің қазақ тіліне 

аударылуы дер кезінде қолға алынған #те 

құптарлық жұмыс деп қараймыз. 

Bсипат BЛМЕТОВА,
Абылай хан атындағы Қазақ 

халықаралық қатынастар және әлем 
тілдері университетінің профессоры, 

педагогика ғылымының докторы 

МӘДЕНИЕТТЕР 
ҮНДЕСТІГІНІҢ НЕГІЗІ

Ж е к е  т ұ л ғ а н ы ң  б о й ы н д а  о с ы 

ата лған аспек т і лерді ң барлығ ының 

ж и н а қ т а л а т ы н ы н а  қ а р а м а с т а н 

 м ә д е н и е  т а р а л ы қ  к о м м у н и к а ц и я 

деңгейіндегі әрекеттің де #з ерекшеліктері 

болады. Ол мәдениетаралық деңгейдегі 

сұхбаттасушыдан тек қана сол сәттегі 

қатысым құралына айналып отырған 

тілді білуді ғана емес, сонымен бірге сол 

елдің мәдени деректерінен де хабардар 

болуды та лап етеді. Ондай деректер 

сол ха лықтың адамгерші лік тура лы, 

дін туралы к#зқарастары мен ділінен, 

мәден и қ ұ н д ы л ы қ тары нан мәл і мет 

береді. Екі жақты немесе к#п жақты 

мәдениеттер сұхбаттастығын үйлестіру 

– тек қана бір-бірі н і ң мәден иет і не 

түсіністікпен және құрметпен қарағанда 

ғана м ү мк ін болатыны дәлел денген 

құбылыс. Міне, біздің талдау нысаны-

на айналдырып отырған оқулығымыз 

осындай мәселелерді, атап айтқанда, 

әртүрлі ұлт пен мәдениет #кілдерінің 

#зара ымыраластық пен ынтымақтастық 

жағдайындағы түсінісуіне не керек, осы 

орайда не маңызды деген мәселелерді 

терең талдап к#рсетіп береді.

Аталған оқу құралының орыс тілін-

дегі нұсқасының алғы с#зінде Мәс кеу 

мемлекеттік университетінің рек торы 

В.А.Садовничий былай дейді: «Мәскеу 

университетінің «Классикалық универ-

ситет оқулығы» сериясымен шыққан 

«Тіл және мәдениетаралық коммуни-

кац и я» ат т ы оқ у қ ұ ра л ы н ма зм ұ н ы 

терең, ұсынылған оқу материалдарының 

тиімділігімен ерекшеленетін, оқыту әдісі 

мен әдістемесінің баға жетпес тәжірибесі 

ж инақта лған қазіргі заман үшін аса 

қажет оқу құралы деп тануға болады. 

Сондықтан бұл оқу құралы – тек Мәскеу 

университетінің ғана емес, Ресейдің #зге 

#ңірлеріндегі университеттер, тіпті бүкіл 

дүниежүзі университеттері пайдалануға 

болатын оқу құралы». Осы пікірге ден қоя 

отырып, С.Г.Тер-Минасованың «Тіл және 

мәдениетаралық коммуникация» атты 

жоғары оқу орындарының студенттері 

мен асп и ра н т т ары на арна л ғ а н оқ у 

қ ұ ра лының қазірг і әлем ха лықтары 

т ы ғ ыз ара ласы п, «шекарасыз әлем» 

жағдайында #мір сүруге ұмтылыс жасап 

жатқан кезеңінде Қазақстан студенттері 

үшін де аудары лып, ұсыны лу ын дер 

тілімен салыстырылып отырады. Қазақ 

тілін #зге ұлт #кілдеріне оқыту үстінде 

де мұны тиімді пайдалануға болады. 

Мысалы, ағылшын, орыс тілдеріндегі 

мысалдың қазақ тіліндегі баламасын 

беру арқылы немесе берілген матери-

алды келтірілген мысалға ұқсас, қазақ 

тіліндегі мағынасы жақын мысалмен 

толықтыру арқылы ұсынуға болады. Сон-

да үш тілдің арасындағы #згешеліктер 

салыстырылып, ұқсастықтар к#рініп, 

тілді оңтайлы оқып-үйрену тиімділігі 

байқалады. Сондықтан да оқу орында-

рында #зге тілді оқытып үйрету сол елдің 

мәдениетін меңгерту арқылы (сол халық 

мәдениетінен алынған мәтіндер, мысал-

дар, деректер, оқиғалар, т.б.) жүзеге асуы 

тиіс дейтін ұстаным маңызды орынды 

иеленіп отыр. Pйткені ел мен елдің, халық 

пен халықтың әртүрлі саладағы қарым-

қатынасы саясатқа да, экономикаға да, 

басқа да толып жатқан мемлекетаралық 

кедергілерге қарамастан #з жолымен 

жалғасып, дамып, #рістеу үстінде. 

А д а м д а р  а р а с ы н д а ғ ы  қ а т ы н а с 

нег із і нен с#й ле су,  т і л де су арқ ы л ы 

жүретін болғандықтан мәдениетаралық 

коммуникация жеке адам үшін де, сала 

мамандары үшін де #те қажет мәселе 

екендігі дәлелдеуді қажет етпейтін фак-

тор. (сіресе, тілдерді #зге тіл ретінде 

оқытып меңгертуде студенттердің #зге 

ел мәдени қ ұндылықтарына түсініс-

тік пен, құрметпен қарай білуін, мәде-

ниет аралық коммуникацияға икемді-

лі гін қалыптастыру оқыту үрдісінде аса 

маңызды. Алайда тіл, мәдениет, мәде-

ниетаралық коммуникация мәселе леріне 

арналған мұндай жеке зерттеу еңбегі не-

месе оқулық қазақ тілінде әзірге жоқ еді. 

Оқулық қазақ тіліне жеңіл де, жатық 

аударылған. Оқулықта тіл мен мәде-

ниеттің #зіндік ерекшеліктерін к#рсетуге 

арна лған, коммуникация ұғымының 

#зіне, оның айна ласындағы басқа да 

толып жатқан мәселелерге бері лген 

анықтамалар к#п кездеседі. Олардың 

ағылшын тіліндегі нұсқасы мен қазақ 

тіліндегі нұсқасы қатар жүріп отырады. 

Осы аударма лардың қай-қайсысы да 

ағылшын тіліндегі түпнұсқа мазмұнын 

сақтап, орыс тіліндегі мазмұнынан да 

ауытқымай, біріншіден, дәл берілген, 

екіншіден, аударма #зінің нақтылығымен, 

тіліндегі аялық білім түрлері (реалия-

лар, логоэпистемалар, лакундар, мақал-

мәтелдер, қанатты с#здер, т.б.), әртүрлі 

сол халықтың ұлттық ділінен туындай-

тын ұғымдар мен түсініктер кездеседі. 

Ата лған мәліметтерді дұрыс түсіну, 

мағынасына дұрыс интерпретация жасай 

алу, оларды #з с#зінде дұрыс қолдана алу 

– мәдениетаралық коммуникацияның 

дұрыс жүруін қамтамасыз ететін алғы 

шарттардың ең бастысы. Сондық тан 

оқу  лық мәдениетаралық коммуника-

ция ның дұрыс жүруін қамтамасыз етуге 

бағытталып, ұғымдар мен түсініктерді 

жан-жақты, егжей-тегжейлі талдай оты-

рып, орыс тілі мен ағылшын тіліндегі 

мысалдарды салыстыру жолымен жүйелі 

баян дау мақсатын к#здей келе, #те 

тиімді әдіс темелік жол к#рсетеді. Бұл 

жол алдағы уақытта қазақ тілін #зге ұлт 

#кілдеріне оқыту мақсатында жазыла-

тын к#птеген әдіс темелік жұмыстарға 

арқау болары анық.

2. Оқ у қ ұра лы – шетел т і л дерін 

оқып-үйренудегі әлеуметтік фактордың 

р#ліне аса мән беріп, айрықша ықылас 

тоқтатады. Бұл тұста автордың әлеуметтік 

мәдени комментарийді мәдениеттер 

арасын дағы тартысты (к ульт у рный 

конфлик т) шеш у жолын дағы ерек-

ше бір тәсі л ретін де қарастырғаны 

байқалады. С#йтіп келіп, әлеуметтік 

комментарийдің т үрлері айты лады. 

(леуметтік мәдени аспектінің аясында 

к#ркем әдебиетті түсіну мәселесі де с#з 

кезінде жасалған игі іс деп түсінеміз. 

Студенттер мен шетел тілдерін, орыс 

тілін және қазақ тілін #зге тіл ретінде 

оқытатын оқытушылар үшін, тіпті кез 

келген тілші-маман, басқа да сала маман-

дары үшін бұл оқулықтың мәні аса зор. 

Себебі оқулық кез келген оқырманды да, 

мәдениеттер сұхбатына қатысушы белгілі 

бір мәдениеттің атынан с#йлейтін тілдік 

тұлғаны да тіл, мәдениет, мәдениетара-

лық коммуникация мәселелеріне қатыс-

ты к#птеген беймәлім мәселелерден ха-

бардар етіп, олардың ерекшеліктері мен 

маңызын түсіндіреді. 

Қазақстан жағдайында қазіргі үш 

тұғырлы тіл саясатына орай – қазақ, 

ағыл шын, орыс тілдерін қатар оқытумен 

бай ланысты бұл оқулықтың маңызы  

арта түспек. Себебі оқулықта к#терілетін 

мәселелердің барлығы ағылшын тілін 

оқытумен байланысты беріледі. Мы-

са л ағы лшын ті лінен а лынып, орыс 
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«ЖАҚСЫ СӨЗ ЖЫЛЫ ТИЕР 
БАРЛЫҚ ЖАНҒА...»

Ерқожа атанып кеткен жырау-

дың о бастағы аты – Ерқанай. Ол 

Қарақалпақ жеріндегі  Мойнақ 

ауданының Үшсай ауылында 1908 

жылы дүниеге келген. Болашақ 

# н е р п а з  т # р т  ж а с қ а  к е л г е н -

де әкесі Құлпыбай қайтыс болып, 

шешесінің тәрбиесінде болады. 

1941-1945 жылдар аралығындағы 

екінші дүниежүзілік соғысқа бастан-

аяқ қатысып, екі рет жараланған. 

Елге аман-сау оралғаннан кейін 

жыраудың бар #мірі #зі туып-#скен 

#ңірде #тті. Репертуарында «Едіге», 

«Қарасай-Қази», «Барақ батыр» 

сияқты к#лемді жырлар болған. Жы-

рау #з жанынан да ондаған насихат, 

#мір жайлы философиялық терме-

толғаулар шығарған. 

Қ.Жұмажанов пен Т.Т#рткүл-

баева  ның жинақтап, жүйелеуімен 

жарық к#рген «Қарақалпақстандағы 

қазақ ақын-жырауларының мұрасы» 

деген еңбекте Е.Құлпыбайұлы жай-

ында: «(кесі Құлпыбайдың ре-

пертуарын дамытқан. Ерқожа әке 

дәстүрін жалғап, (мудің Аралға құяр 

сағасында #мір сүрген ақындардың, 

жыршылардың термелерін жазып 

алып, жаттаған. Ақынның соңына 

шырақ алып түскен кеңестік идео-

логия оның еркін самғауына біраз 

кедергі болған. Оның «Дін деген не?» 

«Дінсіздік деген не?» деген #леңдері 

кеңестік қоғамға ұнаған жоқ» дейді 

(Қ.Жұмажанов, Т.Т#рткүлбаева. 

Қарақалпақстандағы қазақ ақын-

жырауларының мұрасы. Алматы, 

2017). Сонымен қатар жоғарыда 

аталған еңбекте жыраудың «Мен 

қашанғы бұлбұлың», «К#ңілім, се-

нен не пайда?», «Ерлерден ердің ісі 

артық», «Біссіміллә деп с#йлейін», 

«Дін туралы жыр» сияқты терме-

толғаулары жарияланды. 

Адамдықтан пайда жоқ,

Қатарға келіп қонбаса.

Қаралай жүріп қорланар,

Жігері ердің құм болса.

Дұшпаны сырын алады,

Талабы ердің оңбаса.

Асқар таудай к#ңілің,

Қара жермен барабар,

Pмірің бір күні тұл қалса, – 

деп толғаған жырау жақсылықты, 

ізгілікті насихаттайды.

Арал теңізінің жағасында #мір 

сүрген ол к#п жылдар бойы балық 

шаруа шылығымен айналысқан. 

Ақын ның жырлары нег із інен 

фольк лоршы ғалымдар тарапы-

нан жинала бас таған.  1961-62 

жылдардағы экспедиция сапарының 

бірінде Б.Ысқақов, Т.Қанағатов, 

Т.Бекхожиналар Ерқожа жыраудың 

«Кел, жастар, осындайда», «Бұл жер-

де батальон штаб тұрып», «Жақсы 

с#з жылы тиер» сияқты #лең-

толғауларымен қатар оның репер-

туарындағы «Барақ  батыр» жыры 

мен «Барса келмес  туралы аңызды» 

жазып алса, Қыдырәлі Саттаров пен 

Қаржаубай Жұмажанов та жырау 

мұраларын  жинастыруда к#п еңбек 

сіңірді. 

Е.Құлпыбайұлы шығарған #лең-

дердің бірі – «Кел, жастар осын-

дайда оқып қалың». Мұнда білім 

алып надандықтан алыстауға, ізгілік, 

шындық жолымен жүруге үндейді. 

Жақсы с#з жылы тиер барлық жанға,

Шындық с#з жарасады әділ заңға.

Шындықтың қандай қиын 

азары бар,

Егерде адамшылық ойлағанға.

Тек қана бір адамның басына емес,

Шындық с#з керек болады әр адамға.

Шын с#здің басы – болат, 

 арты – алтын,

Pтеді қарамастан жұмсағанда.

(ділдік шын с#здіден табылады,

Алды-артын істес болып аңдағанда.

Қайтарар тасқан су мен жанған #ртті,

(рине, шындық күшті бұл жалғанда. 

Е.Құлпыбайұлы фольклор шы-

ғалым Балташ Ысқақов қа жазған 

хатында: «...Бұл с#здер мұнан жиырма 

алты жыл бұрын жазылған. Ұмытып 

та қалып пын. Тек сіздің қадірлі 

хабарыңыз  дың құрметі үшін жіберіп 

отырмын» дейді. Соған қарағанда 

ертеректегі шығармалары дер кезінде 

жинақталмай, ғалымдар дың себеп 

болуымен кейінірек жинала бастаған. 

Ерқожаның халыққа танылған 

шәкірттерінің бірі –  Алдаберген 

Тасқынбайұлы (1926-2007).  Ол 

ж#нінде әдебиетші-ғалым Қ.Аралбаев 

былай дейді: «Алғашында Алдекең 

Сапарбай Тасымбетұлы, Ерқожа 

Құлпыбайұлы тағы да басқа жергілікті 

жыршылардың қастарына еріп, 

с#здерін тыңдаған, жаттап #скен» 

(А.Тасқынбайұлы. Жайылсын елге әр 

с#зім. Н#кіс, 1998. 4 б). 

А л  А л д а б е р г е н  ж ы р а у  б і р 

толғауында Үшсай т#ңірегіндегі 

ақын-жырауларды айта келіп: 

«Одан соңғы Ерқожа,

Солардан бұл да кем емес.

Мұны да халық біледі,

Отырдық қоңсы, іргелес.

Дастан, жырға келгенде, 

Оған ешкім тең емес.

Жырынан үлгі алғасын,

Кетуім айтпай ж#н емес.

Нұртуған жырын мүлтіксіз,

Елге жайып таратқан.

Жырынан кеміс таппайсың,

Жоспарлап қардай боратқан.

Ел жүйрігі осылар,

Ажал ауыз салғанда,

Алмай қоймас жаратқан.

Иманы болсын жолдасы,

Мекені – бейіш, дарақтан» деп 

ұстазы туралы дерек береді. 

Жыраудан Pтеген, (сен, Үсен, 

Аманқос, Pтебай, Мәриям, Хадиша, 

Нағима атты бес ұл, үш қыз #рбіген. 

Жыраудың ақындық #нері жиені 

–Нұрлыбек Құрмановқа қонған, 

ол бүгінде республикалық деңгейде 

# т к і з і л г е н  б і р н е ш е  а й т ы с т ы ң 

жүлдегері. 

Ерқожа Құлпыбайұлы 1981 жылы 

бақилық болып, Үшсайдағы «Қара-

молда» зиратына қойылған. 

Күнқожа ҚАЙРУЛЛА,
Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясының 

оқытушысы

БІЛІМ

ОҚЫТУШЫЛАР 
САЙЫСЫ

Салтанатты шараның құттықтау 

с#зінде басқарма басшысы Айдар 

Башбаев бұл сайыс мемлекеттік 

тілдің қолданысын кеңейтуге, оқыту-

шылардың мәрте бе сін к#теруге, кәсіби 

қызметте жоғары жетістіктері мен 

жаңа шыл дық, шығар ма шылық ізде-

ністерін арттыруға септігін тигізерін 

айтып, үміткерлерге сәттілік тіледі.

«Үздік оқытушы» байқауы үш 

кезеңнен тұрды. Олар: қатысушы-

ның электрондық портфолиосы-

мен танысу, талдау; педагогикалық-

психологиялық жағдаяттарға жауап 

беру; арнайы берілген тақырыпқа 

сәйкес сабақ үлгісін к#рсету болды.

Байқауға т#релік еткен облыс-

т ы қ  т і л д е р д і  д а м ы т у  ж # н і н д е г і 

басқармасының т ілдерді  дамы-

ту  б#лімінің  басшысы Туғанай 

Рахымберлинаның айтуынша, биылғы 

ж а р ы с қ а  б а р л ы қ  қ а т ы с у ш ы  л а р 

жан-жақты дайындалған. Байқауға 

қатысқан оқытушылардың еңбек 

жолындағы тәжірибелері де әртүрлі. 

Соған қарамастан, жас  мамандар да 

#здерінің мүмкіндіктерін барынша 

к#рсете білді. Осындай байқаулар 

оқытушыларға #здерінің санаттарын 

жоғарылатуға зор септігін тигізетіні 

с#зсіз. 

Б а й қ а у  қ о р ы т ы н д ы с ы н а  с а й 

Гүлмира Дусанбаева (Қапшағай 

қаласы) үздік оқытушы атанды. 

Жеңімпазға 150 мың теңгенің сертифи-

каты табысталды. Бұдан б#лек, Ақтоты 

Алимбаева (Текелі қаласы) 1-орын, 

Фатима Сағымбекова (Қарасай ау-

д а н ы )  2 - о р ы н  ж ә н е  Қ а р л ы ғ а ш 

Ақбасова (Іле ауданы) 3-орын иеленіп, 

жүлдегерлерге 100, 90, 60 мың теңгенің 

сертификаттары табысталды. 

О б л ы с т ы қ  « Ү з д і к  о қ ы т у ш ы » 

байқауының жеңімпазы күз айын-

да #тетін республикалық бәйгеде 

еліміздің әр #ңірінен келетін майтал-

ман оқытушылармен бақ сынасатын 

болады.

Bсем КЕНЖЕҒҰЛОВА 

Алматы облысы
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Астанада тұратын қазақтардың үлес салмағы 

78,2%-ды құрайды. 2009 жылы бұл к#рсеткіш 

69,38% болған еді. Демек, жыл санап еліміздің 

бас қаласындағы қазақтар саны артып келе 

жатыр. 

Астанада тұратын халықтың орташа жасы 

– 29,6. Бұл бас қаланың жастардың қаласы 

екенін тағы бір мәрте айғақтаса керек. Аталған 

деректі демограф-ғалым (зімбай Ғали да 

растайды. «Бүгінгі таңда оңтүстіктегі Алма-

тымен салыстырғанда солтүстіктегі Астана-

да қазақтар к#п тұрады. Бұл – таңғалатын 

нәрсе. Астана қазақтардың үлесі жағынан 

ең озық қалалардың бірі Шымкентпен тала-

сады. Екіншіден, бұл миллион тұрғыны бар 

қала болғандықтан, біз бір нәрсені ойлану-

ымыз керек. Астана құрғақ, ш#лейт зонада 

тұрғандықтан, халқы 1,5  миллионнан аспауы 

қажет. Бұл дегеніміз – болашақта тағы бір 

астананы ойластыратын кез келеді деген с#з. 

Үшіншіден, миллиондық қалалар тек #зін 

ғана қамтамасыз етіп қоймайды, бүкіл респу-

бликаны асырайды. Олардан түсетін табыс 

мұнай мен газдан түсетін пайдадан да к#п. 

Бұл постиндустриялдық қалалар бюджетке 

ақшаны к#п түсіреді. Ондағы еңбек #німділігі 

де жоғары. Астананың сондай қалалардың 

қатарына қосылғаны дұрыс. Елорданың халқы 

негізінен миграциялық #сімнен к#бейіп жа-

тыр Алғаш осы қаланы астанаға айналдырған 

кезде  Петропавл, Павлодар, Қостанайдың 

тұрғындары  жинала ма деп едім, оңтүстіктен 

к#шіп келіп жатқандардың қатары к#п. Себебі 

ол #ңірлерде еңбек қолы артық. Ал батыс 

аймақтан Астанаға келіп жатқандардың қатары 

аз. Сондықтан миграциялық бағыттарды ын-

 

таландыру керек. Астана – жастардың қаласы. 

Орта есеппен алғанда ондағы жастардың үлесі 

к#бірек» дейді (.Ғали.

Шынында да, Елбасы ұсынған экономи-

калық даму  моделінің  арқасында  қала 

мемлекеттік бюджетке жиырма жыл ішінде 6,3 

трлн теңге кіріс түсірген. Осы уақыт ара лығында 

алынған трансферт к#лемі 2,3 трлн теңгені 

құрайды. Сондай-ақ аста на ның #ркендеуіне 

мемлекет тарапынан б# лін ген қаражаттың 

к#лемі де екі есе #скен. 

Жиырма жыл ішінде қаланың шағын және 

орта бизнеске құрылған #зіндік экономикалық 

құрылымы қалыптасты. Олардың #німі 4,3 

трлн теңгеге бағаланды. Pңірлік жалпы #нім 

құрылымындағы шағын және орта бизнес үлесі 

57,4%-ті құрады. 2005 жылы 177 млрд теңге 

болған. Қазір одан т#рт есе #сті және бұл – 

барлық аймақ бойынша ең жоғары к#рсеткіш. 

Барлық жылдар ішінде Астана әлеу меттік-

экономикалық даму к#рсет кі шінің қалыпты 

жағдайға түскенін к#рсетті. Pңірлік жалпы #німі 

5,1 триллион теңгеге жетті. Бұл 1997 жылы 25,7 

млрд теңге болатын. Яғни 5,5 есе к#п деген с#з. 

Pңдеу #неркәсіптерінің #су жылдам дығы 

бойынша да былтырғы жылы Астана еліміздің 

аймақтарының ішінде к#ш бастады. Ал жалпы 

Елін де осы ұстанымға ұйытты. Ұлы 

мақсат жолына жұмылдырды. Ұлы Абай 

айтқандай, ақырын жүріп анық басуды, #зі 

ғана емес, тағдырын қолына сеніп тапсырған 

халқына, одан кейін маңайын қоршаған #зге 

елдерге де ұғындырды. Осындай сарабдал 

саясат, салиқалы ұстанымның арқасында 

Қазақ елі #з арнасымен дамып келеді.

 Еліміздің осынау ширек ғасырлық та-

рих #ткенімізді саралауға мүмкіндік беретін 

секілді, әдетте к#п дүниелер салыстырғанда 

байқалады ғой. Тәуба дейміз. Бұл орайда бір 

тарихи сәтті айта кетейін. 

Елбасына «Ана тілінің айбары» ал-

тын белгісін тапсыру салтанатына Ақт#бе 

о б л ы с т ы қ  « Қ а з а қ  т і л і »  қ о ғ а м ы н ы ң 

т#рағасы К.Т#леубай, Шығыс Қазақстан 

облысының т#рағасы ретінде мен және 

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 

президенті (.Қайдаров және P.Айтбаев 

қатыстық. Сол жиында Президент: «Мен #з 

басым мына тұрған азаматтарға 10 жыл бойы 

қаражаттың жоқтығына қарамай тек осы 

салада патриоттық сезіммен жұмыс істеп 

жүргендеріңіз үшін рақмет айтқым келеді» 

деді. Ол, әрине, республикадағы мыңдаған 

белсенділерге қарата айтылған с#з. Осы 

бірауыз с#з бізге қанша күш-жігер берді. 

Академик Pмірзақ Айтбаевтың «Ойлағаның 

тақ емес, Қазақстан тағдыры» деген арнау-

толғауы бізді керемет тебірентті. 

«Құрметті Нұраға, Сіз қазақ тілі емти-

ханынан #ттіңіз, Жаңа ғасырға жеттіңіз, 

қазақ тілінің болашағын жоқ деген, #зіне 

Астана – қазақ мәдениетінің, 
қазақ ескерткіш ,нерінің жауһары. 
Оған осы 19 жылда бой к,терген 
50-ге жуық ,нер туындысының, 
тарих қатпарынан жеткен куәгер 
келбеттердің жиынтығы айғақ.

Бүгінде Астанада 46 тарихи және 

мәдени ескерткіш бар, оның 34-і 

сәулет және қалақұрылысы, 12-сі 

археологиялық ескерткіш. 

Ел тәуелсіздігін алғаннан кейін 

Ақмолада алғаш рет, 1994 жылдың 14 

қазанында, ақынның 100 жылдығына 

орай Сәкен Сейфуллиннің ескерткіші 

орнатылды. Ескерткіш материалы – 

қола, негізі – гранит. Жоба авторы та-

нымал мүсінші – А.Баярлин. Ескерткіш 

сырбаз Сәкеннің келбетін келістіріп 

к#рсетеді. Классикалық костюмдегі зия-

лы, к#ркем жүзді адам орындықта отыр, 

сырт киімі орындықтың арқалығында... 

Ол #з заманында осындай болған еді.

Тәуелсіздік алған алғашқы жылдар-

да үш жүздің басын қосқан билерді к#ру 

үшін қалың қазақ Астанаға ағылды. 

Pйткені 1998 жылы Елордада Т#ле би, 

Қазыбек би, (йтеке бидің монументі 

бой к#терді. Ескерткіш авторы мүсінші 

#ндіріс тұрғысынан Атырау облысынан кейін 

екінші орында тұр. Бір жылда инфляция к#лемі 

3%-ға азайды. 

Айта кету керек, Астананың даму не гізінде 

Президенттің стратегиялық болжамдары мен 

«Бес институционалды реформа», «Индустри-

аландыру», «Цифрлы Қазақстан», «Рухани 

жаңғыру», «Бес әлеу меттік бастама» сынды 

бағдарламалар жатыр. Бұл мақсаттарға қол 

жеткізу үшін Астананың 2020 жылға дейінгі даму 

жоспары жасалуда. Ол БҰҰ-ның тұрақты даму  

ж#ніндегі ұстанымдары мен Экономикалық 

ынтымақтастық және даму ұйымының  стандарт-

тарына негізделген. Бағдарламаның екі негізгі 

мақсаты бар. Біріншісі – қаланың жаңа даму 

моделін, аймақтық хаб моделін қалыптастыру, 

Астананы смарт-қалаға, Еуразия кеңістігіндегі 

ірі орталықтардың біріне айналдыру. Екіншісі 

– қаланы дамыту және тұрғындардың табысын 

арттыру арқылы астаналықтардың жағдайын 

жақсарту. 

Бірінші бағыт бойынша тұрғын үй, транс-

порт, қауіпсіздік, денсаулық, білім, экология, 

т.б. мәселелер қарастырылады. Pткен жылы 

Астанада 2,36 млн шаршы метр тұрғын үй 

салынды. Бұл республикада салынып жатқан 

үйлердің 25%-ын құрайды. Тағы құрылыс 

#зі сенбейтін, #згелерді сендірмейтін, 

 министрлер мен әкімдерге болашақ нұрын 

септіңіз» деп шабыттанып тұрғанда, «(й, 

Орал, заманың түлкі болса тазы боп шал» 

деп шешендік с#збен бізді ширатып 

бәрімізді бір күлдірдіңіз. «Мен сендерге 

сенемін. Бәрі болады» дедіңіз. Сосын ака-

демиктерге қарап: «Латын әрпін не істеп 

жатырсыңдар? Дұрыс... зерттей беріңдер» 

дегенде менде күдік болған еді. С#йтсем, 

Елбасы бұл жайды ертеден ойлаған екен. 

Енді күдігім үмітке айналып, мен енді 20 

жылдан кейін #ркениетке к#шетін латын 

әрпін насихаттап жүрмін.

Астанадан осындай к#теріңкі к#ңілмен 

келіп, Елбасының қолдауына ие болып 

облыстық мәслихаттың депутаттығына 

кандидатурамды ұсындым.  Содан 

Елбасының сенімін ақтаймын деп қоғамда 

27 жыл, Қазақстан Халық Ассамблеясын-

да 23 жыл жұмыс істеп жүрмін. 

Биыл Астананың 20 жылдығы. Елдің 

ішкі-сыртқы саясатын бір жүйеге түсірген 

соң, Елбасының қолға алған аса ауқымды 

бас тамасы ел Астанасын Арқа т#ріне 

 ауыстыру болды. Бұл тарихи шешім, 

стратегиялық маңызы зор ғаламат оқиға. 

Тарихи да, экономикалық та, геосаяси 

да, символдық да маңызы зор. Ұлы Орда 

– Мәңгілік қазақ елін құруға талпынысы, 

батыс пен шығысты, жасампаздық пен 

жаңашылдықты тоғыстырудағы ізденісі. 

Осының арқасында еліміздің ертеңіне де-

ген сенімі орнықты, болашаққа талпынған 

Мұрат Мансұров бар #нерін осы  

ескерткішке арнады.

Ал 2002 жылы Астананың к#ркі 

кіре бастаған шақта ұлттық киім киген, 

қолында домбыра ұстаған жас қазақ 

қыздың бейнесінде «Астана» мүсіні 

ашылды. Бүгінде  Астана осы арудай 

сұлу, сылқым қалаға айналды.  

2007 жылы «Б#генбай батыр» қоры 

XVIII ғасырдың бірінші жартысында 

қазақ даласын қорғауда қамал бұзар 

қайратымен ерекшеленген батыр 

әрі дана елші Қанжығалы Б#генбай 

ескерткішін орнатты. 2008 жылы 

Астананың 10 жылдығына Алма ты об-

лысы жанында киесі – қызыл жолбарыс 

жайғасқан Жамбыл ескерт кішін, Ақт#бе 

облысы – (лия Молдағұлованың 

мемориалдық кешенін, Жамбыл об-

лысы – Бауыржан Момыш ұлының 

ескерткішін салтанатты түрде сыйлады. 

Қазақстанның жүрегі Астанада 

орналасқан мәдени-архитектуралық 

ескерткіштің бірі – «Қазақ елі» мону-

менті. Ақ мәр мәрдан құйылған мону-

менттің биіктігі – 91 метр, бұл – 

Қазақстан тәуелсіздігін алған 1991 

жылдың белгісі. Ал оның басындағы ал-

тын түстес бояу мен әрленген алып құс – 

жүргізілетін т#рт аймақ анықталды. Сонымен 

бірге қаланың ескі б#лігін де жандандыру 

жұмыстары қолға алынған. Бұнда 17 млн шаршы 

метр тұрғын үй салынады. 

Атап #тейік, инфрақұрылым саласын дағы 

едәуір жетістік «ЭКСПО – 2017» к#рмесінің 

арқасында жасалды. Pткен жылы жалпы алғанда 

221 жоба іске асырылып, 505 шақырым жол 

мен  коммуникация желісі салынды. 2018 жылы 

осындай 180 жоба іске асырылады деп күтілуде. 

Тағы 372 шақырым жол мен коммуникация 

желісі салынады.  

Жалпы алғанда 2018 жылы спорт сарайы 

мен ботаникалық бақ салу, 12 сквер (312 мың 

ағаш отырғызу), Астана халықаралық қаржы 

орталығын құру, «Астана технополис», 2 млн 

шаршы шақырым тұрғын үй тұрғызу, смарт-

білім мен смарт-денсаулық жобасын іске асыру 

жоспарланған. Ал 2018-2019 жылға 4,5 млн 

шаршы шақырым тұрғын үй салу, 100 шақырым 

автожол салу, 2019 жылға «Абу-Даби Плаза» 

кешені, ЖЭЦ-3 құрылысын, Есіл #зенінің 

арнасын қалпына келтіру жұмыстарын, н#сер 

канализациясы желісін аяқтау жұмыстары 

жүргізіледі. 

Bсел САРҚЫТ

құштарлығы артты, солтүстік аймағымыз 

қазақыланды. Бүгінде халқымыз бойын 

да, ойын да Астанаға қарап түзейтін бол-

ды. 

Біз ел болашағы мен тәуелсіздікті 

орнықтыруға ауызбіршіліктің арқасында 

жеткен халықпыз. Біз Елбасының сараб-

дал саясаты арқасында халық мұратын 

жақсы белеске шығарып, #з келешегімізді 

Астана арқылы, жастар арқылы #зіміз 

кемелдендірген елміз.

 Біз Мемлекет басшысының бастама-

сымен жаңа мемлекеттің жаңа қоғамын, 

тәуелсіздіктің тарихын қалыптастыра оты-

рып, #зімізді де жаңа уақыттың талабына 

сай #згерте білдік. Елбасының жеңісі бүкіл 

к#п ұлтты Қазақстанның жеңісі, Астананың 

20 жылдығы халық абыройының асқақтауы, 

Астана жаһанданудың орталығына айналды.

 Біз #з таңдауымызды таңдаған елміз. Біз 

Елбасымен бірге болашақтың іргесін бірге 

қалаймыз. 

Елбасымыз,  ел  аман болсын.  Біз 

ырымшыл халықпыз ғой. Астананың 10 

жылдығында немеремнің атын Елдана 

деп қойдым, тіл жанашыры Кеңес аға 

немересінің атын Елжан деп, Амангелді аға 

Еламан десе, осының барлығы болашаққа 

деген сенім. Тақауда Нұрсұлтан деген 

жиенім #мірге келді. Нағашы атасы ретінде 

Ұлы тойдың шашуы деп қабылдадым. 

Елбасы жолы – Елдіктің жолы! 

К#ппен к#рген ұлы той құтты болсын, 

ұза ғынан сүйіндірсін. Рухы биік елдің – 

шаңырағы биік!

Орал ШBРІПБАЕВ,
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 

вице-президенті, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшесі 

СЕМЕЙ

Самұрық Қазақстанның тыныштығын 

«күзетіп» тұр. Біз жалпы ырымшыл 

халықпыз ғой. Сондай ырыммен, 

сеніммен жасалған  ескерткіштің бірі  – 

«Отан-Ана» ескерткіші.  Бұл монумент 

2001 жылы тұрғызылды. Ел еңсесін 

тіктеген шақта Отан-Анамызды қорғау 

парызын әрдайым есімізге салатын бұл 

ескерткіш  қашанда қастерлі. Сонымен 

қатар тәуелсіздігіміздің тұрақтылығы 

мен елімізд ің  мәңгіл іг інен сыр 

шертер «Мәңгілік   ел»  қақпасы 

Астананың  ғана емес, Қазақстанның 

мақтанышына айналды. «Мәңгілік ел» 

қақпасы – әлемдегі санаулы қалаларға 

тән ерекше сәулеттік-монументалды 

туынды. Сәулет нысанының биіктігі 

– 20 метр. Бұл – ел Тәуелсіздігінің 

20 жылдығының белгісі. Салтанат-

ты қақпа Тәуелсіздіктің жиырма 

жылдығының қарсаңында ашылған 

болатын. 

Астана монументтері мен ескерт-

кіш тері к#з алдымызда қазіргі заманғы 

тәуелсіз Қазақстанның тарихын мәң-

гілікке жазып жатыр. Қалғаны ұрпақ қа 

аманат!

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Қанатын кеңге жайған АстанаҚанатын кеңге жайған Астана

Есте қалған жүздесуЕсте қалған жүздесу

Көркімен таңғалдырған...

• Жаңа Астана – ежелгі қазақ жерінің төрі.
• Астанасына қарап елін таниды.
• Астана келбеті – ұлт келбеті.
• Жаңа астананың қаласы да, адамдарының санасы да 

жаңа болсын.
• Астана – Отанымыздың жүрегі, Тәуелсіздігіміздің 

тірегі.
• Жаңа астана – тәуелсіз Қазақстан үшін жарқын 

келешектің нышаны. 
• Біздің Астанамыз қай жағынан қарағанда да 

кісі қызығарлықтай, Шығыстың да, Батыстың да 
айшықтарын қатар қабыстырған қалаға айналып 
келеді.

• Астана – халықты Қазақстанның өсіп-өркендеуінің 
және әлемге танылуының жаңа биіктеріне ба-
стайтын біздің бүкілқазақстандық, жалпыұлттық 
идеямыз. Біздің елордамызды жаңа мыңжылдықта 
айрықша болашақ күтіп тұрғанына менің ешқандай 
күмәнім жоқ.

• Ана тілі – бәріміздің анамыз, өйткені ол – 
ұлтымыздың анасы.

• Ана тілін қадірлеу – әр азаматтың перзенттік пары-
зы.

• Ұлттық тілмен ұлттық сана қалыптасады.
• Ана тілін армансыз бойға сіңіріңіздер, өйткені 

бабаларымыздың ғұмыр тәжірибесі, дүниетанымы, 
мінез-құлқы, өзіндік болмыс-бітімі осы тілде қатулы 
жатыр.

• Тілге деген көзқарас – шындап келгенде, елге деген 
көзқарас.

• Қиын кезеңдерде ұлтты қожыратпаудың қуатты 
қаруы болған қазақ тілі бүгінгі азат өмірімізде де 
ұлтты тұтастандырудың тегеурінді тетігі болуға тиіс.

• Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін.
• Ана тіліміз – бізді ғасырдан ғасырға, заманнан 

заманға аман жеткізген бірден-бір барымыз да, 
 нарымыз да.

• ...Дауға салса алмастай қиған, сезімге салса 
қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай 
балқыған, өмірдің кез келген орайында әрі қару, әрі 
қалқан, әрі байырғы, әрі мәңгі жас, отты да ойнақы 
Ана тілінен артық қазақ үшін бұл дүниеде қымбат не 
бар екен?!

• Бізге Ана тілімізден асқан тарихи мұра жоқ. Ендеше, 
оны жан аямай қастерлеуден асқан биік парыз жоқ.

• Әр елдегі қазақ әр елдің тілін мықтап игерсе, ол – 
білім. Ол шетел тілінде сөйлесе – тіпті жақсы. Бірақ 
он шетел тіліне орап, ана тілін тұншықтырып, көміп 
тастасаң – ол кешірілмес күнә.

• Ғасырлар бойы қазақтың ұлт ретіндегі мәдени 
тұтастығына ең негізгі ұйытқы болған – оның 
ғажайып тілі.

• Тарих пен тіл тамырлас.
• Менің терең сенімім мынада: қазақ тілі мен 

мәдениетін дамыту міндетін шешпейінше, ұлттық сая-
сат мүмкін болмайды.

• Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тілі. Қазақстан Республикасының жаңа Конституция-
сында дәл осылай дөп жазылған. Сондықтан оны 
қадір тұту – барша республика халқының азаматтық 
борышы.

Ана тілі – бәріміздің 
анамыз, өйткені 

ол – ұлтымыздың анасы

Н.Ә.НАЗАРБАЕВ:
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де, табиғи келбеті де періштедей бала. 

Ендеше, оның бұл түсі – қандай да бір 

жақсылықтың, ізгіліктің нышаны.

«Елбасы сенімен с#йлесіпті, әке, 

бірақ не туралы екенін білмеймін» деген 

соң, манағы қалың ойға қайта шомдым 

да кеттім. 

С о н а у  т о қ с а н ы н ш ы  ж ы л д а р ы 

Нұрсұлтан (бішұлы ел Президенті бо-

лып сайланғаннан кейін Маңғыстауға 

келген алғашқы сапарында облыстық 

әкімдіктің алдынан 40-50 адам күтіп 

тұрғанымыз есімде. Күн қарасуықтау 

болды ма, бірқатар кісілер үйлеріне кетіп 

те қалды. Бір қарт кісі, жасы 87-де екен, 

«қазақтың баласы тұңғыш Президент 

болып сайланған соң Маңғыстауға алғаш 

келе жатқан сапарында үйде тығылып 

жатар жайым жоқ» деп шыдамдылық 

танытқан. К#п ұзамай екі қара «Волга» 

келіп тоқтады да, қазақтың Тұңғыш 

Президенті  к#ліктен түскен бойда 

ғимараттың сол қаптал жағында тұрған 

ақсақалға «Ассалаумағалейкүм!» деп 

сәлем беріп қолын ұсынды, сосын оның 

жанында тұрған менің де қолымды 

қысқан еді.

 Тәуелсіздік уысымызға ілігіп, тұңғыш 

Президентіміз ел халқына ант берген. 

Менің «Елбасы анты» атты #леңімді бірер 

жылдықта «Егемен Қазақстан» газетінің 

3-бетіне Елбасының суретімен, ол туралы 

мақаланың жанына жариялаған.

 Қасиетті, қастерлі Тәуелсіздік тура-

лы публицистикалық мақалаларымның 

барлығында Елбасының ерен еңбегін, жа-

сампаздық қабілетін к#рсетумен келемін. 

Бірер мысал. 

***

Асылы, құр мақтанның керегі не? 

Шүкір, ел Президенті Н.Назарбаев 

 республиканы жаңа деңгейге к#терсем, 

барша әлемге танытсам деп тыным тап-

пай, жарғақ құлағы жастыққа тимей 

шапқылап жүр. Алайда әлі қалың ұйқы 

құшағында жатқан қалың елі дамыған 

орай империяның ортасын таңдау 

бәрінен де дұрыс деп саналады. 

Екінші жағынан, егер күн тәртібі 

тағылық немесе шет елдік агрессор-

дан қорғануды талап етсе, онда аста-

на қысым неғұрлым күшті сезілетін 

империялық шекараның б#лігіне 

ауыстырылады».

– Мемлекеттер астанасын таңдау 
проблемасы тарих ғылымында арнайы 
зерттелген бе? 

– Егер біз тарихқа жүгінсек, онда 

астананың тиімді орналасуы мен 

тұратын жерін іздестірудің кейде 

жүздеген жылдарға созылатынын 

басқа әртүрлі мемлекеттердің мы-

салынан к#руге болады. Ертедегі 

Шумерде астаналары жиі ауысты-

рылып, Ұр, Ұрұқ, Лағаш, Киш, 

Самара, Вавилон,т.б. қалаларға 

к#шірілді. Египет астанасын бір-

неше рет ауыстырды: Мемфис, 

Александрия, т.б. тарихи к#зқарас 

тұрғысынан қарағанда, қазіргі аста-

насы Каир қаласына қарағанда, 

ертедегі астаналары анағұрлым 

даңқты болған. Ресейдің #зінде 

о р ы с  м е м л е к е т і н і ң  б і р і к к е н 

орталықтарының р#ліне қанша 

қалалар таласып, уақытша қызмет 

атқарды десеңізші. Олар: Киев, Вла-

димир, Мәскеу, Санк-Петербург, 

қ а й т а д а н  М ә с к е у .  К # р ш і л е с 

Қытай ерте кезден бастап, #з аста-

насын бірнеше рет ауыстырды. 

Ортағасырлық Еуропадағы елдерде 

астана мәртебесін алу үшін қалалар 

#ркениетті әлемнің керуен-к#шіне ілесуге 

дайын ба?! Біздіңше, кенжелігіміз әлі к#п. 

Олай болса, ең әуелі даңғаза, әупірім, бос 

мақтан сүйгіштіктен арылып, алдыңғы 

елдер қатарлы іс қылуды үйренейік, белді 

бекем буып, тас түйін болып табанды 

тірлік етейік! Сонда ғана тұғырымызда 

тайқымай тұра алмақпыз.

1991 жыл. 

***

Ата-бабалар аңсаған азаттыққа 

қол жет кізіп, егемендікке ие болуы-

мыз, Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш 

Президенті болып озық ойлы да к#рнекті, 

ақыл-парасаты толысқан кәнігі саясат-

кер, домна пешінің шыжғырған жан 

шыдатпас алауына маңдайын т#сеп, ауыр 

еңбектің қазанында қайнап #скен, к#п ба-

лалы бақташы ақсақалдың ақылды баласы 

Нұрсұлтан (бішұлының сайланғаны, 

оның республика Конституциясына оң 

қолын қойып туған халқының а лдында 

Президентт ік  ар-ождан адалдығы 

 бойынша ант беруі, #згелер сан соқтырмақ 

болған тұста есеміз кетіп опынып қалмай, 

ұлттық Теңгеміздің жарқ етіп #мірге келуі, 

ұлттық символдар – Елтаңба, (нұран, 

К#кбайрағымыздың керемет к#рініс-

к#ркі, қазақ ғарышкерлерінің космосқа 

сапар шегуі, Қазақстан тәуелсіздігін 

Түрік елі бас болып әлем тануы, тіпті күні 

кешегі Айман Мұсақожаевалардың «(лем 

артисі» атануы к#зден қуаныштың ып-

ыстық жасын шығармай қоймайтындай 

#те әсерлі сәттер.

***

Жақсы қасиеттеріміз де к#п қой, 

соларға қарай бұрылайық. Ол қайсысы 

екенін #здерің де білесіздер: Даладайын 

дарқандық пен тұлпардайын тарпаңдық, 

арғымақтай алымдылық пен қиядағыны 

қағас жібермейтін қырандайын шалым-

дылық, орып түсер орақ ауыз от тілділік 

пен ортақ пәтуаға ұйыр парасат-пайым-

дылық, халқы Ханын Хақ тұтып, Ханы 

Халқын жақ тұтып, елдің қамын ойлаған, 

арасында қырқысқан бәсекелер 

#тті. Жапония кезінде астананы 

Батыстағы Киота қаласынан Шы-

ғыстағы Токио қаласына к# шірді, ал 

қазір жаңа астана туралы ой лануда, 

ең қызығы, қажетсіз дүр ліктіруді 

бастамас үшін, болжамды астананы 

#те құпия ретінде сақтап отыр.

Соңғы кезде астаналар Аустра-

лия, Германия да екі рет, Түркияда, 

Пәкістанда, Нигерияда және басқа 

елдерде ауысты, кей біреулер мұны 

таяу уақытта орындауға дайындалу-

да. Бәлкім, Қазақстан Республи ка-

сының астанасын ауыстыруы басқа 

елдер үшін жақсы үлгі болған шығар.

(лемдік тарихқа к#з жіберсек, 

бір мемлекеттің екі астанасының 

#мір сүруі туралы мысалдар к#п 

кездеседі. Мұның дәлелі император-

лар Диоклетиан мен Максимилиан 

кезінде Рим империясының Рим 

және  Константинополь деген екі 

қаласы астана мәртебесіне ие болса, 

алғашқы кезде 4 астанасы тіршілік ет-

кен. Астананың к#п болуында #зіндік 

бір кемшілік бар, #йткені бас астана-

дан жырақ орналасқан астаналардың 

басшыларында б#лініп шығу туралы 

сеперативтік пиғылдар туындаған.

– Ежелгі дүниеде Рим жеті т,беде 
орна ласқан деседі. Мәскеу туралы 
да осындай ұғым бар. Астана қандай 
жерде орналасқан?

– Номадтық державалардың 

ә к і м ш і л і к  қ ұ р ы л ы м ы  # з г е ш е 

болған. Ғұндардың, ежелгі түркі-

әкімдері сайланған, батыр, би мен байла-

ры – халқының болған айбары, қайырым 

мен қанағат, ізгілік пен шарапат, қонақ-

жайлық-кеңдігі, тектілігі, ерлігі, ізет пен 

ілтипат – Қазағыма тән сипат.

Pткенімізге, соңғы он жылымызға тағы 

да бір к#з салып к#рейікші. Қол жеткізген 

меже шүкір етерліктей. Халықтар дос-

тығы мен ұрпақтар сабақтастығы, та-

рихи қуғын-сүргін құрбандарын еске 

ала отырып, жадымызды жаңғырту, 

мәдениетімізді к#теру айтулы шара-

лар болды. Елбасымыз Н.Назарбаев 

п е н  Т # б е  б и і м і з  ( . К е к і л б а е в т ы ң 

к#семдік-к#регендік қасиеттері Қазақ 

елін сағымды белес терден шұғылалы 

к#кжиектерге  бастап бара жатқанына 

тәнтіміз. Шарпысқанда шалдырмайтын, 

шамалыға алдырмайтын Текті Барысқа 

тел секіл діміз. К#кке қарап, к#здегеніне 

жеткенше к#ңілі к#ншімейтін К#кб#рі 

тәрізді Ер секілдіміз. Тәңірден тілегені 

келіп, Алла тағала, ата-баба аян беріп, 

ортасынан озық туған, қатарларынан 

асып туған, он жаста болса да ойшыл, һәм 

кемеңгер, Құдай қаласа, к#сегесі к#герер 

Ел секілдіміз! Ендігі жерде айнала-маңына 

марғаулау к#з тастап, маңғаз қозғалатын 

керенау нарлықтан г#рі, жусай жүріп к#з 

шырымын алдырып, к#сіле шауып айы-

зын қандыратын жылқы мінезді сергектік 

керек-ау қазаққа!

25.05.2001 жыл. 

***

Б а с ы н а н  с а н  т а ғ д ы р  # т к е н 

халқымыздың, егемен еліміздің туын-

тұғырын биіктетіп, ішкі де сыртқы 

с аясатты к#регендікпен жүргізіп отырған 

Елбасы Нұрсұлтан (бішұлы туралы 

патша-к#ңілді қызымның к#рген түсі 

тек қана біздің ошақтағы емес, Тәуелсіз 

Қазақстанның бақуатты бет-бейне-

бедеріндей к#рінеді маған.

Ғалым BРІП,
ҚР Мәдениет қайраткері

лердің және моңғолдардың қоғам-

дарының қосыны немесе хан ор-

далары #здерінің басшыларымен 

бекерге  к#ше бермеген,  б ірақ 

қыс қы тұрақтарында және жазғы 

қоныстарында тұрақты мекендері 

болған. Қысқы және жазғы аста-

налары – әлем қазынасына түркі 

этнос тарының қосқан #зіндік үлесі. 

Моңғол империясында ауыспа-

лы астана болған, бірақ оның қала 

болуы міндеттелмеген, мысалы, 

Шыңғысхан 7 жыл бойы тұрақты 

қоныс ретінде Семей қаласының 

оң түстігіндегі Абай ау данындағы 

Шыңғыс тауларын таңдаған.

1917 жылы Қазан т#ңкерісінен 

кейін Қазақ автономиясы құрылған 

кезде осылай болды. Бәрімізге 

белгілі болғандай, Қазақстанның 

бірінші астанасы Орынбор қаласы 

болды да, кейін астана Қызылордаға, 

содан соң Алматыға к#шірілді. 

Бүгінде Астана қаласы – еліміздің 

ресми орталығы. Сонымен қатар ол 

Сарыарқада орналасуымен құнды. 

А.Тойнби пікірінше, «Метро по-

лия ның тұрғындары негізін қалаған 

империяларда астана к#бінесе орта-

лықта орнатылған, #йткені бұл әкім-

шілік қызмет үшін қолайлы».

– Астананы салу немесе к,шіру 
кімге пайдалы?

– Адамзат тарихының әртүрлі 

кезеңінде астаналар күш к#рсету 

немесе тыныштық орнату сияқты 

сан алуан мақсаттарға қызмет етті. 

Басқыншылар жат елдік мәдениетті 

таратушылар күллі империяны жау-

лап алу үшін астаналарды ауыстыр-

ды. Алтын Ордада, Русьте осылай 

болды.

Астана әлемдік мәдениеттің та-

рай тын қайнар к#зі болуға тиіс. 

Габсбурттердің дунайлық монархия-

сын дағы Вена, Петрлік Ресейдегі 

Санкт-Петербург осындай р#л 

атқарды. Оттоман сұлтаны қаһарман 

Мехмед (1451-1481 жж.) негізіндегі 

Константинополь, қазіргі Ыстанбұл, 

Британия империясындағы Каль-

кутта осындай еді. Уақыты жеткенде 

Астана қаласы XXI ғасырдағы ұлттың 

заманауи мәдениетінің орталығына 

айналады.

– Bңгімеңізге  рақмет!

Bңгімелескен   
Ермек ЖҰМАХМЕТҰЛЫ 

І

Оралып басындағы тайған бағы,

Қазағым тәуелсіз боп сайрандады.

(лемді жалт қаратқан осы күнді,

Бабалар #мір бойы армандады.

ІІ

Тәуелсіздік! Ең қымбаттым, аяулым!

Сені ойласам сергекпін һәм ояумын.

Елім тыныш ер Нұрсұлтан аманда,

Халқымызға жоламайды қаяу-мұң.

Тәуелсіздік туын қолда нық ұстап,

Қию қашқан қиын істі дұрыстап.

К#шбасшымыз Назарбаев Нұрсұлтан 

Қалың елін даналықпен тұр ұстап.

ІІІ

(лемге Елді таныттың

Бақыты болдың халықтың!

Алдымыздан туды жарық күн

Атқардың ісін алыптың.

Мәңгілік Елге бастадың

Елбасым менің қыран құс!

Атомды ысырып тастадың.

Сол үшін Сізге мың алғыс.

Даналардың қалған к#зіндей,

Абылайдың нақ #зіндей

С#зі Абай с#зіндей.

Ойлайды халқын к#з ілмей.

Еліміздің намысын,

Даналықпен қорғаған.

Асыл туған арысым

Алла #зі қолдаған.

Ғасырда туар данамыз,

Тәуелсіздік жақұтты.

Ел сенімді панамыз

Халқымыздың бақыты.

К!тер к!кке ұлыңды
Бір сен үшін
Мына күнде маңдайға дара біткен.
Сынға түскен екі ұдай тұста мына
Қарамайды бақытқа, бас қамына,
Лайық ол байқасаң қазақ түгіл
+лемді де әдемі басқаруға.

Ғафу Қайырбеков

Әлемдік тәжірибенің Әлемдік тәжірибенің 
өз сыры бар...өз сыры бар...

Тәуелсіздік және Тәуелсіздік және 
ЕлбасыЕлбасы

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
жайлы жыр мен сыржайлы жыр мен сыр

Еліменен бірге тілегі, 

Халық деп соққан жүрегі.

Елбасы – Елдің тірегі,

Жүдесе Ел деп жүдеді. 

IV

Тұлпарлардың тұяқтары,

Күмбірлеген күй тартқан.

Ұлы Дала қияқтары

Уылжыған үн қатқан.

Қыраны к#кте қалқыған,

Жеріміз кең киелі.

(німіз – бақыт шалқыған,

Ұлылыққа басын иеді.

Елбасымыз Нұрсұлтан,

Шапағат шамын жағады.

Қазағымның қағанаты

Тарихта мәңгі қалады.

V

О, Нұрсұлтан, Елбасым!

Ғасырларда туар данасың.

Асылымсың, бақытымсың арысым!

Алты Алашқа панасың,

Қорған елдің намысын.

Қазаққа қонды зор бақыт,

Жүректің отын жандырып.

Қас қағым ғой уақыт,

Елбасы біздің мәңгілік!

VІ

Ел сенімен Елбасыға қарайды.

Ақордадан алтын шуақ тарайды.

Елімізді бақытқа Pзің бастай бер.

(лі талай таңғалдырып талайды. 

VІІ

Елін сүйген Нұрсұлтан.

Шапағат шамын жағады

Даласында Алаштың,

Pшпес ізі қалады!

Сәбит ДОСАНОВ,
жазушы, Қазақстан Републикасы 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
Махмұд Қашқари атындағы «Түрік 

әлеміне сіңірген зор еңбегі үшін» 
Халықаралық сыйлықтың иегері

Алматы.
4-желтоқсан, 2017 жыл.

«Иә, жақсы түс деді-ау». Сол ғажап 

түс к#рушінің бірі менің #зіммін ғой. 

Бұрын ылғи түсіме б#рілер кіретін. Топ 

қасқыр немесе арлан... Бірақ маған 

жақындамайды, алыстан торуылдайды. 

Жақындап та келеді қасыма кейде, бірақ 

тап беруге бата алмайды. (редік-әредік 

жолбарыс кіреді түсіме. Тарғыл текті 

тағы маған қатты ұнайды. Киелі аң. 

Құм суырып күңіренген далада сона-

дайдан андыздаған к#не күмбездер де 

кіреді түсіме... Осыдан он-он бес жылдай 

бұрын осы түстерімді к#пті к#рген қария, 

сол кезде тоқсандар шамасындағы Ысқақ 

Шәкірат ақсақалға жорытқаным бар. 

«Түсіңде түз тағыларының тектілерін, ата-

баба қауымдарын к#ру – бұл #те жақсы 

түс. Бұл ер мінезді, мәрттік болмыстың 

белгісі» деген еді ақсақал мені қуантып. 

Жасыратын ештеңесі жоқ, түсімде ор-

ғыт қанда алты айшылық жолды алатын, 

теңбіл-теңбіл, жалы күдірейген қазанат 

тұлпармен құйғытқаным да, жаяу жүріп 

барып кенет қанат бітіп, қанатымды 

қағып-қағып, алып қыран құсқа айналып 

алыстарға самғап кете барғаным да бар...

 Сағатыма қарасам, Алматыда түскі 

демалыс кезі болып қалған тәрізді. Тағы 

да ұялы телефон құлағын бұрай бастадым. 

«Иә, айта бер». Қызым бірден  түсінді-ау 

деймін, күліп жіберді де, әңгімесін 

 бастады. Ұзақ к#рген түсінің есте қалған 

тұстарын баяндады.

 «...Түсімде Елбасы, аса мәртебелі 

Нұрсұлтан (бішұлы біздің үйге келетін 

болыпты. Біз үлкен кісінің келуіне орай 

әбден дайындық жасаппыз. 

Pкінішке қарай, біз Елбасымен кез-

десе алмай қалған сияқтымыз. Қанша де-

генмен түс қой. Бірақ Елбасы біздің үйге 

келіп, жағдайымызды сұрады. Сенімен 

біраз с#йлесіп, ақылдасыпты, әке. Не 

жайлы с#йлескенін білмеймін...»

Қызымның бар айтқаны осы маған. 

Шынында да, қызым кезінде республи-

када «Ана тілі» аруы атанды, жан дүниесі 

– Еренғайып аға, кез келген 
астананы ауыстырудың саяси және 
әлеуметтік маңызы зор. Мәселен, 
Византия қаласы астаналық статус 
алғанда Батысты Шығыстан б,ліп 
алу саясаты тұрды. Астана қаласының 
Қазақ елінің астанасы болғанда 
дамуымыздың одан арғы қандай жо-
лын белгілей алдық. Жалпы астана 
ауыстырудың әлемдік тәжірибесі не 
дейді?

– Астана дегеніміз – белгілі бір 

инфрақұрылымның қарапайым 

жиынтығын білдірмейді. Кез кел-

ген шынайы астана халықтың 

к#зқарасын, жан сезімін білдіреді. 

Астана салуды к#здеген адамдар 

#з халқының тұжырымдамасын, 

дүниеге к#зқарасын, түсінік-түйсігін 

білуі тиіс, #йткені бұл қалада жай ғана 

#мір сүретін сүреңсіз тобыр емес, 

еркін, шығармашылық әрі жоғары 

мәдениетті адамдар тұратынын 

ұмытпаған ж#н. Кейде ерекшелік 

те болады, мысалы, Вашингтон 

қаласы салынған кезде онда тек 

үкімет мүшелері мен техникалық 

қызметкерлер, күтушілер тұрады деп 

болжанған еді. Сондықтан осы күнгі 

Вашингтонның негізгі тұрғындары 

әртүрлі мемлекеттік офистер мен 

жекеменшік кеңселердің қызмет-

кер лері, сондай-ақ қаланың сауда, 

коммуналдық, к#лік және басқа 

сала ларының қызмет к#рсетуші пер-

соналдары деп есептелді және олар 

негізінен қара нәсілділерден тұрды. 

Астана мемлекеттің ақыл-ойы 

болуы тиіс, бұл оның екінші шарты. 

Астана р#лінің артықшылығы сон-

дай, тіпті к#птеген мемлекеттер #з 

астаналарының атауымен аталады. 

Мысалы: Афина, Рим, Вавилон, 

Карфоген, Бұқара, Хиуа, т.б.

– Бүгінгі Астана қаласы еліміздің 
инновациялық к,ркі ол әрі рухани, 
білім жүйесі шоғырланған алып агло-
мерациясы болып отырғанын айтуы-
мыз керек шығар ? 

– Қала мәдениеті #ркениетті да-

мыту компоненттерінің бірі. Оның 

келесі шарты руханилығы. Мемле-

кет тердің астаналарына жүктелмек 

ең басты функциялар, міне, осылар.

Сондай-ақ әлем мойындаған 

астаналарда баршылық, мысалы, 

 саяси қалалар Женева мен Нью-

Иорк, діни қалалар Мекке, Вати-

кан мен Иерусалим (ескі атауы әл-

• 1994 жылы 6 шілдеде Қазақстан 
 Республикасы Жоғарғы Кеңесі Елорданы 
 Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешім 
қабылдады.

• 1997 жылы 10 желтоқсанда Астананы ресми 
көшіру жүзеге асты.

• 1998 жылы 6 мамырда Президент 
Жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып 
өзгертілді.

• 1998 жылы 10 маусымда жаңа астананың 
халықаралық тұсауы кесілді.

• 1999 жылы ЮНЕСКО шешімімен «әлем 
қаласы» атағын алды.

• 1998 жылы ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша 
Астана қаласына «Бейбітшілік қаласы» жоғары 
атағы беріліп, медальмен марапатталды.

• 1998 жылы Астана еркін экономикалық 
аймақтың WEPSA халықаралық 
қауымдастығына кірді.

• 2003 жылы 23-24 қыркүйекте Әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбасшыларының I съезі өтті.

• 2006 жылы 12-13 қыркүйекте Әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбасшыларының IІ съезі 
өтті.

• 2009 жылы 1-2 шілдеде Әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбасшыларының IІІ съезі 
өтті.

• 2010 жылы 1-2 желтоқсанда Еуропадағы 
қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 
саммиті өтті.

• 2011 жылы қаңтар-ақпанда VII Қысқы Азиада 
ойындары өтті.

• 2011 жылы 28-30 маусымда Ислам 
ынтымақтастығы ұйымы Сыртқы істер 
министрлері кеңесінің (СІМК) 38-ші сессиясы 
өтті.

• 2012 жылы 30-31 мамырда Әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбасшыларының IV съезі 
өтті.

• 2012 жылы қыркүйекте Азиядағы өзара 
ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі 
кеңес (АӨСШК) өтті.

• 2015 жылы сегізінші Астана экономикалық 
форумы өтті.

• 2017 жылы «ЭКСПО» халықаралық көрмесі 
өтті.

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

Еренғайып ОМАРОВ,
«Қайнар» университетінің ректоры, профессор:

рінің тұратын орындарын #згерту үр-

дісін әдетке айналдырған. (мбебап 

мемлекеттерді құрушылардың ниеті 

мен пиғылы қандай екеніне қара-

мастан, олардың шын мақсаты тақта 

отыру немесе билік пен даңқ емес, 

керісінше, қоластындағылардың 

жақсы #мір сүруі екенін к#рсетудің 

ең айқын мысалы болып табылады.

– Қала дамуын зерттеушілер 
Астана қаласын «үлкен тіршіліктің 
кішірейтілген к,шірмесі» ретінде, 
оның қақпасы «барлық үлкен дүниенің 
әр шалғайына апаратын даңғылдың 
қиырына ашылуы тиіс» дейді. Осы 
тұрғыда не айтар едіңіз?

– Pркениет ғылымының білгірі 

А . Т о й н б и  б ы л а й  д е п  ж а з а д ы : 

«Империяның негізін қалаушылар, 

әдетте #зіне аса қолайлы аумақты 

к#ркейтуден бастайды. Астана 

салу бәсекелестерін жеңу арқылы 

жергілікті мемлекеттен әмбебап 

мемлекетке айналған олардың #з 

Отанында немесе жаулап алушы-

ларға анағұрлым қолайлы к#рінген, 

жақында бағындырылған аумақтың 

белгілі бір шет жағында жүргізіледі. 

Алайда уақыт #ткен сайын им-

п е р и я л ы қ  ә к і м ш і л і к т і ң  т ә ж і -

рибесі немесе оқиғалар тегеуріні 

империяның негізін салушыға неме-

се олардың ізбасарларына ескертіп 

тұрады, #йткені олар империя 

құрғаннан кейін, анағұрлым қолайлы 

жағдайда астананы к#шіруді жалпы 

империя үшін мақсатқа сай қайта 

Құдыс) және т#рт жылда бір рет сай-

ланатын уақытша олимпиалық аста-

налар. Мекке уақытша астаналардың 

символына айналған, онда белгілі 

бір мүдделер немесе мамандықтар 

бойынша бүкіл әлемнің адамдары 

жиналады.

(мбебап мемлекеттердің орталық 

үкіметтері уақыт #ткен сайын #зде-

құрады. Бүл жергілікті к#зқарас, 

әрине, жаңа жағдайларға байланы-

сты жаңа шешімдер шоғырын туын-

датады. Егер бірінші түсінік қолайлы 

жағдайға негізделсе, онда астананы 

жаңа орынға к#шіру бәрінен бұрын 

коммуникациялардың анағұрлым 

тиімді нұсқасын тандаумен бай-

ланысты болады. Осы к#зқарасқа 

Парасат пен Парасат пен 
ізгілік жолыізгілік жолы
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арқа  сында мүмкін болды. Ол – екі 

б#л ме ден тұратын қараша үй. Сол 

екі б#лмеге ортақ бір пеші болған. 

Енді онда қазақ ағартушысының му-

зейі жұмыс істейді. Оған к#бінесе 

мек теп оқушылары келеді, Ахмет 

Байтұрсынұлы ның мұрасымен таныса-

ды. Тұтын ған заттарын тамашалайды. 

Осыдан бір жыл бұрын еліміздің 

 сакралды картасы жасалған кезде  Ахмет 

Байтұрсынұлының тікелей ұрпағы 

(бдісалық Жақсылықов ұлт к#семінің 

үйі қалпына келтіру жұмыстарына зәру 

екенін айтқан болатын. «Бұл ұрпаққа 

керек. Ахмет туралы естелік сақталып, 

ұрпақтан-ұрпаққа жеткізілуі керек. 

Себебі ол тағдырының басына салған 

қиын шылықтарына қарамастан, ха лық 

үшін біршама іс тындырған адам» деген 

еді ол. (бдісалық қарияның айтуынша, 

Ахмет Байтұрсынұлы қуғын-сүргінге 

лер #те к#п. Мәселен, Қасиетті  Арыстан 

баб кесенесі,  Қожа Ахмет  Ясауи 

кесенесі, Ибрагим ата, Қарашаш ана 

кесенесі және т.б.  Сонымен қатар бұл 

#ңірде емдік қасиеті бар деп есептеле тін 

тұзды сулы құдық бар деседі. Түркістан 

қаласы дін мен ғылымның ошағы 

десек те артық болмас. Түркістан ис-

лам дінінің таралуына себеп болған 

мекен. (р кесененің #з оқиғасы мен 

аңызы бар. Ата-бабаларымыз Түркі стан 

қаласын «қасиетті» деп бекер атамаған. 

Сонау бұрынғы замандардан бері 

қарай к#птеген оқиғалар #рбіп, аңызға 

айналған. Ана болуды армандап жүрген 

жандардың армандарын орындаған 

жер. Талайы ауруынан айығып, #мірге 

деген к#зқарасы #згерген мекен. 

Ескерткіштердің тасынан бастап жол-

дарына дейін киелі  саналады. Сәулет 

#нерінің #зі бір ғанибет. Түрлі аңызға 

айналған әңгімелерді естіп отырсаң тап 

бір ертегідей. Алайда сенімі мықты, к#зі 

жеткен кісілер үшін үлкен шындық. 

Алматы қаласында орналасқан 

 Райымбек ата ескерткіші де киелі 

мекеннің бірі .  Қаламыздың қақ 

 ортасында орналасқан даңқты ба-

тыр бабамыздың ескерткіші де та-

лай жылдар бойы тарихшылар мен 

зерттеушілердің назарында болған. 

«ҚазПошта» АҚ облыстық филиалы 

арасындағы әріптестік байланысты 

нығайту.

А т а л ғ а н  б а й қ а у д ы ң  ш а р т ы -

на сәйкес,  байқауға  қатысушы 

«ҚазПошта» АҚ Атырау облыстық 

фи лиа  лының кез келген пошта қыз-

мет кері аталған мерзім аралығында 

облыс тық газеттердің біріне 50 немесе 

200-ден аса оқырманның жазылуына 

ықпал етсе, байқау жеңімпазы, яғни 

«Үздік пошташы» атанып, тиісінше 

қаржылық сыйақымен марапатталу 

к#зделген. Мәселен, 50 оқырман жаз-

дырған пошташыға – 25000 теңге, 75 

жазы лушы – 35000 теңге, 100 жазы-

лушы – 55000 теңге, 150 жазылушы-

дан жоғары – 75 мың теңге және 200 

жазылушыдан асса – 100 мың теңге 

к#леміндегі сыйақы қарас тырылған.

Облыстық басылымдардың әр-

қайсысына 100-ден аса оқырманды 

жаз дырған Құрманғазы ауданының 

Бал құдық және Сүйіндік ауылының 

п о ш т а  қ ы з м е т к е р л е р і  Г ү л ж а н 

Қайырова мен Ләйла Еслямова, Қы-

зылқоға ауданының Миялы стан-

сасының қызметкері Маржан Бейсова 

– 55 мың теңгенің сертификатына 

ие болса, 75-тен жоғары оқырманды 

жаздырған Исатай ауданының  пошта 

қызметкерлері Дина  Шарапова, 

Жұмабике Құлышева, Махамбет 

 ауданы Сарайшық ауылынан Сұлтан 

Алтын – 35 мың теңгенің сыйақысын 

иеленді. Ал 50-ден жоғары жазылушы-

мен қамтамасыз еткен Құрманғазы 

ауданының пошта қызметкерлері 

бойында орта білім мазмұнын жаңарту 

жағдайында пән бойынша жаңартылған 

білім беру бағдарламасын іске асыру 

үшін қа жетті дағдыларды қалыптастыру 

– бағдарламаның міндеттеріне жатады. 

Бағдарламаны тікелей білім беретін 

мектептерде жүзеге асыратын тұлға – 

мұғалімдер. Олар жаңартылған білім 

беру бағдарламасының құрылымын, 

ондағы материалдардың күрделілігінің 

#су ретін, мазмұнын және мақсаттарын 

білуімен қатар терең түсінуі қажет. 

Сонымен бірге әр мұғалім #з пәні 

бойын ша жаңартылған білім беру бағ-

дар ламасына сәйкес келетін педа-

гогикалық тәсілдерді, оқу материалда-

рын қолдана білуі керек.

Пән бойынша жаңартылған білім 

беру бағдарламасындағы оқу мақ-

саттарына қол жеткізу мақсатында кри-

териалды бағалау жүйесін мұғалімдер 

түсініп, сабақта оны еркін қол дана алуы 

қажет. 

Мұғалімдердің орта білім маз мұнын 

жаңарту жағдайында пән бойынша 

жаңартылған білім беру бағдарламасын 

іске асыру үшін қажетті біліктері мен 

дағдыларының дұрыс қалыптасуы 

керек.  Ол үшін пән мұғалімдері 

біліктілікті арттыру курстарынан #з 

дәрежесінде #тіп алғаны дұрыс.

Бағдарламаны меңгерген бастауыш 

 А й б а р ш а  И б р а ш о в а ,  Н ұ р с ұ л у 

 Алипова, Гүлбаршын Есенғалиева, 

И с а т а й  а у д а н ы н а н  Н а з ы м г ү л 

Қанатова, Қызылқоға ауданынан 

Райхан  Салимова, Махамбет ауданы-

нан Гүлмира Қарымсақова және Аты-

рау қаласының Балықшы ауылдық 

округінен Сағира Күншекеева 25 мың 

теңгенің қаржылай сыйлығына лайық 

деп танылды.

«Атырау-Ақпарат» медиасерік-

тестігі мен «ҚазПошта» АҚ Аты-

рау облыстық филиалы арасындағы 

әріптестік байланысты нығайтуға 

және «Үздік пошташы» байқауын 

ұ й ы м д а с т ы р у ғ а  қ о с қ а н  ү л е с і , 

серіктестікке қарасты облыстық 

және аудандық басылымдарды 

оқыр мандарына дер кезінде жеткізу 

жолындағы ерен еңбегі үшін облыстық 

филиал директоры Алтын Садықова 

«Алғыс хатпен» марапатталды.

Байқау жеңімпаздарына  арнайы 

дайындалған «Үздік  пошташы» ди-

пломдары мен қаржылай сыйақы-

ларының сер тификаттарын «Атырау-

Ақпарат» медиа холдингінің директо-

ры Б.(бдешев тапсырды.

Қызығы мен шыжығы, қуанышы 

мен қиындығы қатар жүретін қалам-

герлер қауымының т#л мерекесі осы-

лайша жарқын сәттермен есте қалды.

 

Нұрсұлтан МЫҚТЫБАЙ

Суретті түсірген 
Ерлан АЛТЫБАЕВ

АТЫРАУ

сынып ұстаздарының сабақтарына 

қатыса жүріп, #зіме түйгенім мынау 

болды: бастауыш сынып пәндеріне 

арналған оқу бағдарламаларындағы 

оқу мақсаттары оқушылардан шынайы 

проблемаларды анықтап, зерттей білуін 

талап етеді екен.

Б а с т а у ы ш  с ы н ы п т а р д а  ж а ң а 

оқулықтарда берілген тапсырмалар 

мәтінді оқу, оның мазмұнын айту-

мен ғана шектелмей, мәтінге қатысты 

оқушының #зі сұрақтар құрастыруына, 

себебін анықтауына, болжам жасау 

мен #зіндік бағалауына, сұраққа жауап 

болатын ақпаратты дерекк#здерден 

табу ретін білуіне, жаман мен жақсыны 

 айыра білуіне жетелейтін ұтымды 

жағын баса айтқым келеді.

Мектебіміздегі бір ұстаздың ертегіні 

сахналау барысында кейіпкерлердің 

к#ңіл-күйін анықтау, р#лге б#ліп оқу 

оқушылардың қатты қызығушылығын 

тудырды. Коммуникативтік тәсілдеме 

негізінде 1-сынып оқушыларының 

тіл ғылымына деген қызығушылығы 

артып, с#йлеу туралы, с#йлемнің 

с#зден, с#здің буыннан, буынның ды-

быстан құралатынын, с#зге дыбыстық-

буындық талдау жасауды жеңіл игеріп 

алуы ерекше болды. Жаңартылған білім 

беру бағдарламасы қазіргі заманға, 

білімдінің алға түсіп, бәйгеден озып 

келетін заманына сай деп санаймын.

Бүгінгі күні әлемдегі барлық ел-

дер жоғары сапалы білім жүйесіне 

ұмтылуда. Pйткені қазіргі заманда елдің 

бәсекеге қабілеттілігі экономикасының 

дамуына қатысты болса, ал оның дамуы 

мемлекет азаматтарының білімділігі мен 

біліктілігіне байланысты. Сондықтан 

білім беру жүйесін болашақтың талабы-

на сәйкес дамыту тиіс.

Қай кезде, қай қоғамда болсын 

жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан 

б а с т а л а д ы .  Б і л і м  с а л а с ы н д а ғ ы 

түбегейлі #згерістер ұстаздан үлкен 

жауапкершілікті талап етеді. Жаңар-

тылған оқу бағдарламасы аясында тек 

#з мамандығын шексіз сүйетін, бала 

үшін #зінің ұстаздық ғұмырын арнай-

тын мамандар ғана сапалы да, жемісті 

еңбек ете алады.

Эльмира БИДАЙБЕКОВА 
Ы.Алтынсарин атындағы  

№159  гимназия директоры

АЛМАТЫ

Сол молалардан бір шақырымдай 

аумақтағы Ақк#л мен А.Байтұрсынұлы 

ауылдарының арасында кішігірім үй 

бар. К#нек#з қариялардың айтуынша, 

сол жерде 1872 жылы 5 қыркүйекте 

«Алаш» партиясының #кілі, қазақтың 

ұлы ғалымы әрі ағартушы, қоғам 

қайраткері, түркітанушы, публицист, 

аудармашы Ахмет Байтұрсынұлы 

дүниеге келген екен. Ол шақта мұнда 

Сарытүбек ауылы мекендеген. Ахмет 

бұл үйде 10 жасына дейін тұрған, кейін 

оқуға кеткен. Содан елге 1924 жылға 

дейін келіп тұрған. 

«Ата-бабаларымыздың айтуын-

ша, Ахмет Байтұрсынұлы туған үй 

қаз-қалпында сақталған.  Кеңес 

одағы кезінде осында қоныстанған 

кеңшардың бақташылары да оны 

барынша сақтап қалуға тырысыпты. 

Бірақ кейін үй бұзылып кетті. Енді 

екі ауылдың жастары сол үйді баяғы 

пішіні бойынша қалпына келтірді» 

деді Ақк#л ауылының әкімі Балғабай 

Қалиев.

Үйді қалпына келтіру жұмыстары 

оның сақталып қалған іргетасының 

Құндақтағы сәбиден бастап ұлттық 

тәрбиеге, отансүйгіштікке тәрбиелеу 

керек. Ал отансүйгіштік, ең алды-

мен, туған жерге тағзым жасаудан 

бастау алады. Қазақстан кез келген 

азаматы үшін «киелі мекен». (ркімге 

#зінің кіндік қаны тамған жері киелі. 

Менделеев таблицасындағы 109 

элементтің барлығы біздің Отаны-

мызда бар екендігі бәрімізге мәлім. Ал 

киелі мекендері қаншама...

Қазақстанда к#птеген киелі жерлер 

бар. Расымен де, сол мекендердің кар-

тасын жасап шығару табылған ақыл. 

Себебі бұл идея тек қана Қазақстандағы 

мекендердің нақты санын анықтау 

үшін ғана емес, сонымен қатар  туризм 

саласын да дамытуға #з үлесін тигізер 

еді. (р облыста кем дегенде 2-3 киелі, 

халық қасиетті санайтын мекендер бар. 

Олардың түп тамыры сонау бұрынғы 

замандардан бастау алып, бүгінгі күнге 

дейін сақталған. Кейбір дерекк#здерге 

сүйенетін болсақ, Алматы облысында 

2343 ескерткіш орындары бар екен. 

Оның ішінде ең  танымалы – Есік 

қаласынан табылған «Алтын адам» 

ескерткіші. Ал Түркістан облысының 

орталығы Түркістан қаласы күллі түркі 

жұртының мақтан етер мекені. Тұнған 

тарих, қызықты оқиғалар, қасиетті жер-

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ЖАС ТҮЛЕК

КӨЗІҢНІҢ ҚАРАШЫҒЫНДАЙ

МАРАПАТ

хы бар «Прискаспийская коммуна» 

газеттерінің бас редакторлары Исатай 

Балмағамбетов пен Нәсіп Шалаба-

евалар с#з с#йлеп, ақжарма тілек-

терін жеткізді. Сондай-ақ Кәсіподақ 

ұйы мының т#рағасы Бақытжан 

Жұмат та әріптестерін құт тықтап, 

сала қызметкерлерін Атырау об-

лысы мәдениет, спорт және ақпарат 

қызметкерлері жергілікті кәсіподағы 

қоғамдық бірлестігінің Құрмет гра-

мотасы және Алғыс хаттарымен ма-

рапаттады. Баспас#з ардагері Сан-

сызбай Базарбаевқа «Арыс» шипа-

жайына, әдеби редактор (білхан 

Т#леуішовке «Қарғалы» пансионаты-

на жолдама табыстады.

Осы мерекелік шара барасын-

да Атырау облысында тұңғыш рет 

ұйымдас тырылған «Үздік пошташы» 

байқауының жеңімпаздары салтанат-

ты түрде марапатталды.

«Үздік пошташы» байқауы – 

«Атырау-Ақпарат» медиасеріктестігі 

мен «ҚазПошта» АҚ Атырау облыс-

тық филиалының 2018 жылдың II 

жар ты жылдығына газетке жазы-

лу науқанын тиімді ұйымдастыру 

бағытында ағымдағы жылдың 1 ма-

мыр – 25 маусым күндері аралығында 

бірлесіп ұйымдастырған жобасы.

Байқаудың алдына қойған  басты 

мақсаты – облыстық «Атырау» 

және «Прикаспийская коммуна» 

газеттеріне жазылым санын арт-

тыру, «ҚазПошта» АҚ-ның үздік 

қ ы з м е т к е р л е р і н  ы н т а л а н д ы р у , 

«Атырау-Ақпарат» серіктестігі мен 

Жаңартылған білім беру бағдар-

ламасының ең негізгі  мақсаты – 

білім алушылардың оқу нәтижелерін 

жетілдіру. Орта білім мазмұнын жаңар-

тудың к#п теген компоненттері, соның 

ішінде мұғалімдердің біліктілігін арт-

тыру бағдарламасы осы мақсатқа сай 

құрылған.

Енді, жаңартылған оқу бағдарлама-

ларының ерекшеліктеріне тоқтала 

кетсем, ол: пәннің маңыздылығы, 

пән бойын ша оқу бағдарламасының 

мақсаты, үштілділік саясатты іске 

асыру, пәнді оқытуда қолданылатын 

педагогикалық әдіс-тәсілдер, оқу-

шылардың коммуникативтік дағ-

дыларын дамыту сияқты 10 б#лімнен 

тұратын құрылым.

Ал пән бойынша жаңартылған 

білім беру бағдарламасының құ ры -

лымымен, ондағы материал дардың 

күрделілігінің #су ретімен, мазмұнымен 

және мақсат та рымен таныстыру, пән 

бойын ша жаңартылған білім беру бағ-

дар  ламасына сәйкес келетін педа-

гогикалық тәсілдерді түсінуін және 

қолдана білуін қамтамасыз ету, пән 

бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасындағы оқу мақсаттарына 

қол жеткізу мақсатында критериалды 

бағалау жүйесін түсініп, қолдана білуін 

қамтамасыз ету және мұғалімдердің 

«Айшылық алыс жерлерден...»

Ұстаз біліктілігі басты назарда
ұшырар алдында туған ауылына келіп, 

халқымен, елімен, жерімен қоштасып 

кеткен екен. «Мен кетіп барамын. 

Мені жақсы к#ретіндеріңізді білемін. 

Сіздермен алыстан хат-хабар алмасып 

тұрамын. Жандарыңызда қалсам, тиер 

пайдамнан зияным к#п болар» деп, 

Ақк#лге барып, одан үш жұтым су 

ішеді. Содан қалтасынан бет орама-

лын шығарып, ішіне бір уыс топырақ 

пен бір бұтақ жусан салып алыпты. 

Ата-бабасының басына барып, Құран 

бағыштаған. Содан оралмапты. К#п 

ұзамай оны халық жауы деп хабарлады» 

дейді ақсақал. 

Айта кетейік, ұлт к#семі 1937 жылы 

ату жазасына ұшыраған. Оның денесі 

қайда жерленгені әлі күнге дейін 

белгісіз. 

Bсел САРҚЫТ 

Кейбір ресми емес деректерге сенетін 

болсақ, бұрындары осы ескерткіштің 

орнын бұзып, басқа ғимарат салмақшы 

болған. Алайда құрылыс жұмыстарын 

бастап келіп, дәл сол ескерткішке 

келгенде техника жұмыс жасамай, 

әйтеуір бір кедергі болып қалады 

екен. Осының #зі бір тылсымдықтың 

бар екендігін білдіретін белгідей 

к#рінеді. Қазақстан тарихында бұл 

ескерткіштер жайында ақпарат #те 

к#п. Талай жылдар бойы зерттеліп, 

халыққа жарияланған болатын. Рай-

ымбек атаның басына барып түнеп 

те жатады. Шетел дік туристер мен 

журналистер де біздің Отанымыздың 

киелі жерлеріне аса үлкен қызығушы-

лық танытып жатқандығы мәлім. 

Елбасы мыздың бағдарламасы аясын-

да орындалып жатқан тапсырмалар 

Қазақстанның тарихын #зге елге та-

нытып етіп қана қоймай, сонымен 

қатар экономикамызға да айтарлықтай 

үлесін қосар еді.  Туризм саласы осы 

бағдарлама бойынша бірқатар алға 

қадам баспақшы. Алматы облысында 

«Жетісу #ңірінің электронды карта-

сы» шығыпты. Енді осындай киелі 

география картасы бүкіл Қазақстанды 

қамтитындай болса керемет болар 

еді. (рбір азамат рухани бай болу 

үшін #з халқының әдебиеті  мен 

мәдениетін білуге міндетті. Сонда ғана 

дені сау, рухы биік тұлғалы азаматтар 

тәрбиелейміз.

Фариза БАЯНОВА 

Киелі мекен картасы

Арманға үміт жалғаған
Еліміз бойынша 20 маусымда басталған 
Ұлттық бірыңғай тест аяқталып, 2018 
жылдың түлектерінің білімі бағаланды. 
«Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК 
директоры Рамазан Bлімқұлов ҰБТ 
қалыпты және штаттық режімде 
,ткенін мәлімдеді. 

Биыл Білім және ғылым министр-

лігінің енгізген #згерістеріне сәйкес ҰБТ 

5 пәннен тұрады. Атап айтқанда, 2 блокта 

орналасқан 120 тапсырманы орындау 

керек: міндетті (3 пән): математикалық 

сауаттылық, оқу сауат тылығы, Қазақстан 

тарихы. Таңдау не месе бейінді (30 

сұрақтан тұратын 2 пән). Бұл блокқа 

бірнеше пәндер кіреді. Бейінді пәндер 

#зара 10 жұптан тұрады. 

«Ұлттық тестілеу орталығы» басшы-

лы  ғы ның айтуынша, биылғы Ұлттық 

бірыңғай тесті леудің сұрақтары 50% 

жаңартылды. Сондай-ақ биыл бірінші 

рет Ұлттық бірыңғай тестілеуді ағылшын 

тілінде тапсыруға мүмкіндік берілді. 

«Биыл Ұлттық бірыңғай тестілеу 167 

бекетте #тті. Оның ішінде 3 бекет – кол-

ледж базасында, 116 бекет – мектеп 

базасында және 48 бекет жоғары оқу 

орындарының базасында орналасты. 

Жалпы #тініштердің саны – 102 447, оның 

ішінде 77 224 (75 пайыз) қазақ тілінде, 

25 177 орыс тілінде (25 пайыз) және 46 

#тініш ағылшын тілінде болды» деді 

Р.(лімқұлов. 

Бастапқыда республика бойынша 46 

түлек ағылшын тілінде тапсыруға #тініш 

білдірсе, 28 мектеп бітіруші ғана тестілеуге 

кірді. Атап айтқанда, Астанадан – 5, Аты-

раудан – 7, Шымкенттен 6 түлек және 

басқа да қалалардан қа тысқан оқушылар 

ағылшын тілінде тест тапсырды. Ор-

таша балл – 84,5, ал ағылшын тілінде 

тапсырғандарда 85 балл болды. Бұл тест 

нұсқаулары және сапасының дұрыстығын 

к#рсетеді.

Биыл 102 447 мектеп бітіруші Ұлттық 

бірыңғай тестілеуге қатысуға #тініш 

білдірсе, оның 98 698-і қатысты. Бұл есеп 

бойынша 96 пайызды құрайды. Pткен 

жылы бұл к#рсеткіш 95 пайыз болғанын 

ескерсек, биыл қатысушылардың саны 1 

пайызға артып отыр. 

2018 жылғы ҰБТ қорытындысы бой-

ынша, шекті балды алмағандардың саны 

– 14 633. Бұл қатысушылардың 14 пай-

ызы. «Қазақстан бойынша орташа балл 

– 83,1. Былтыр бұл к#рсеткіш 80,5 балл 

болған» деді Рамазан (лімқұлов. 

Орталықтың мәлімдеуінше, респуб-

лика бойынша ҰБТ нәтижесі жоққа 

шығарылған 9 түлек бар. Ал Астана 

қаласында тестілеуге 10 ұялы телефон 

алып кірмек болған мектеп бітірушінің 

жауаптары қабылданды. Себебі оның 

телефондары тест басталғанға дейін алын-

ды. Ал биыл ең жоғары 140 балды Алматы 

қаласының түлегі Шиара Құдайбергенова 

алды. Бұған дейін уәде етілгендей, 

Шиараға смартфон сыйға тартылып, қала 

әкімімен кездесу ұйымдастырылды. 

Айта кетейік, ҰБТ-ны тапсыра алма-

ған түлектерге тағы да мүмкін дік беріледі. 

25 шілде мен 3 тамыз аралығында ҰБТ-ны 

екінші рет тап сыруға #тініш бере алады. 

Ем тиханды тапсыра алмағандар 15 тамыз 

бен 19 тамыз аралығында ҰБТ-ны қайта 

тап сырады. Егер одан #тпей қалса, онда 

қыста қайтадан #тініш беріп тапсыра 

алады.

Бота ҚУАТ

Ахаң туған қыстау

Медиахолдингтің баспас#з орта-

лығында #ткен салтанатты мерекелік 

шарада серіктестік директоры Ба-

язи (бдешев ұжымды мерекемен 

құттықтап, бір топ қызметкерді ма-

рапаттап,  сый-сияпат тапсыр-

ды. Мерекелік шара барысында 

«Атырау-Ақпарат» серіктестігі Арда-

герлер кеңе сінің т#рағасы Айтқали 

Нұрғалиев, биыл #зінің 95 жылдық 

мерейтойын қарсы алып отырған 

«Атырау» және бір ғасырлық тари-
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«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы-

лымдардың еңбек ұжымдары белгілі публицист, журналист, 

аудармашы Мақсат Рсалинге туған ағасы, ұзақ жылдар бойы 

Ақт#бе облыстық «Қазақ тілі» қоғамының т#рағасы, облыстық 

ішкі саясат б#лімінің меңгерушісі, дін басқармасының басшысы 

қызметтерін атқарған 

Аманбай РСАЛИННІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к#ңіл 

айтады.   

  

 Bзірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Қырғызстанда Орталық Азиядағы ең ұзын тун-
нель салынады. Жаңа стратегиялық тасжол елдің 
солтүстігіндегі Ыстықк,л жағалауын оңтүстіктегі ірі 
аймақтық орталық Джалал-Абад қаласымен байла-
ныстыруы тиіс. 

Жол т#рт жолақты. Техникалық тұрғыдан ең 

қиын б#лігі – таудан #тетін ұңғыма жол салу. Ол 

Қырғызстан ғана емес, бүкіл Орталық Азиядағы ең 

ұзын туннель болмақ. 

Қ ұ р ы л ы с т ы  с а л у  т о б ы н ы ң  б а с ш ы с ы 

А.Карагулов тың айтуынша, туннельдің жалпы 

ұзын дығы – 3815 метр. Жалғаушы дәліздермен 

қоса есептегенде, 3890 метр болады. Қазір қазба, 

гидроизо ляция, яғни су әсерінен қорғау және бетон 

құю жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

Жобада терең шатқалдан #тетін екі эстакада-

лы к#пір тұрғызу қарастырылған. Бұл к#пірлер 

Қырғызстандағы ең ұзын #зендердің бірі Нарынның 

үстінен #теді. Жоспар бойынша күре жол 2021 жылы 

бітуі тиіс. 

Еуроодаққа мүше елдер дің 
басшылары Брюс сельде ,ткен 
саммитте Ұлы бри та нияның 
ұйым нан шығуына қатысты 
қоры тынды мәлім деме қабыл-
дады. 

Бұл туралы Еуро Кеңестің 

б а с ш ы с ы  Д о  н а л ь д  Т у с к 

мәлімдеді. Ал Еуроодақтың 

брексит  бойынша басты 

мәмілегері Мишель Барньенің айтуынша, онда 

Лондоннан қалған шешілмеген мәселе бойынша 

ұсыныстарды беру сұралған. Ол, сондай-ақ Brexit-

тен кейін де ұйымның Ұлыбританиямен қауіпсіздік 

және сауда саласында тығыз ынтымақтастық орна-

туды к#здейтінін жеткізді. 

Қос тарап Brexit туралы құжаттың мәтінін қазан 

айына дейін келісіп үлгеруі тиіс. Себебі келесі 

жылдың наурыз айында Ұлыбритания одақтан рес-

ми түрде шығуы қажет. 

Еуроодақтың Brexit бойынша басты мәмілегері 

Мишель Барнье: «Біз Brexit бойынша к#п жетіс-

тікке қол жеткіздік. Алайда Ирландия мен Солтүстік 

Ирландия арасындағы қатынас секіл ді кей мәселе 

бойынша ортақ шешімге келе алма дық. Енді 

Ұлыбританиядан нақты ұсыныстар күтеміз» деді.

ОРТА АЗИЯ

ЕУРООДАҚ

Ең ұзын өткел

Ұлыбританияға қатысты мәлімдеме

к#шіреміз дегенде билікте жүрген 

к#птеген азаматтар, оның ішінде Пар-

ламенттегілер де бар, қарсы болды. Сол 

кездері жоғары оқу орнында қызметте 

жүрген мен де бұған іштей қарсы едім. 

Экономикамыз нашар кезде бұл қалай? 

Ел айлық ала алмай жатыр, зейнетақы 

т#ленбейді, жұрттың жағдайы қиын.

 С#йтсек, Елбасы болашақты, он-

жиырма жыл алдағыны ойлаған екен 

ғой. Астана ресми түрде 1998 жылы 

к#шіріле бастады. Бұл қозғалу оңай 

бола қойған жоқ. Облыстарға әр жер-

ден нысандар салуға тапсырма берілді. 

Он т#рт облыс елордада он т#рт нысан 

құрылысын қолға алды. Ауыр жағдайда 

жұмыс жүріп жатты.

 Елбасы #зінің еңбектерінде #те 

қиын болды деп айтады. Елдің Аста-

насын Алматыдан орталыққа к#шіру 

мәселесі қойылған кезде бірнеше 

қалалар қаралды. Соның ішінде Орал, 

Петропавл, Pскемен, Шымкент, 

К#кшетау қалалары болды. Астана болу 

үшін #зіндік критерийлер болуы керек. 

Pзі орталық болса, жанынан #зен ағып 

жатса, табиғаты қолайлы болса деген-

дей. С#йтіп, түптеп келгенде Ақмолаға 

тоқталдық дейді. Себебі бұл қала бүкіл 

еліміздің ортасы, үстінен #зен ағып 

жатыр, шығыс пен батысты, оңтүстік 

пен солтүстікті қосатын теміржол бар. 

Сарыарқаның т#рі, даланың желі...

Елбасының осындай бір с#здері 

бар. Сондықтан да Астанаға Ақмола 

лайық деп шешілді. Елорданың ата-

уына байланысты да әртүрлі пікірлер 

болды, зиялы қауымнан, халықтан 

түрлі пікірлер келіп жатты. Маған Аста-

на атауы ұнады. Барлық тілде бірдей 

жеңіл айтылады. Сол Астанамызға 

жиырма жыл. Соңғы он жылда қаланың 

қалай #сіп келе жатқанына тікелей 

куәмін. Мынау ен далада жоқтан бар 

жасалды деп айтуға болады. Шағын 

ғана облыс орталығы, сұрғылт үйлер, 

к#шелері батпағымен, қалың маса-

сымен есте қалатын провинциялық 

қала еді ғой. Соның бәрі айналдырған 

жиырма жыл ішінде к#з алдымызда 

ғайып болды. Астананың ауа-райы да 

#згерді. Оны #згерткен басты себеп – 

елорданың айналасындағы жасыл бел-

деу. Елорданың қысы да бұрынғыдай 

емес, жұмсарды. Pйткені жасыл белдеу 

жылдан-жылға #сіп келе жатыр.

Астана болғаннан кейін бүкіл саясат 

осында жасалады. К#птеген тарихи 

шешімдерге осында қол қойыл ды. 

Біздің ішкі-сыртқы саясатымызды 

айқындайтын к#птеген мемлекеттер-
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ТАЛШЫБЫҚ

ЕЛОРДА ЕЛІМІЗДІҢ 
МЕРЕЙІН ӨСІРДІ

Мексикада президенттік 
және парламенттік сайлау 
аяқталды. 

Экзитполдың нәтижесі 

бойынша Латын Америка 

халқы ел басшысы ретінде 

Андрес Мануэль Обрадорды 

таңдады. Ол – «Тарихты бірге 

жасаймыз» одағының #кілі. 

Бұл коалицияның құрамына 

«Морена» және «Қоғамдық кездесу» партиялары 

кіреді. 

Жаңа президент 51 пайыз дауыс жинап, жеңіске 

жетті. Ал «Мексика үшін алға» коали циясының 

кандидаты Рикардо Анайя 23 пайызбен екінші, 

«Бәрі Мексика үшін» коалициясынан үміткер 

Хосе Антонио Мид 18 пайызбен үшінші орынды 

иемденді.

Ұлттық сайлау институты бұл жолы халықтың 

белсенділігінің жоғары болғанын мәлімдеді.  Саяси 

додаға 30 мың жергілікті бақылаушы мен 900 

шетелдік маман қадағалау жасаған. Жүз мыңдаған 

құқық қорғаушы қауіпсіздікті қамтамасыз еткен. 

Соңғы бірнеше күн ішінде 
Ресейдің 1140 жауынгері Хмей-
мим әскери базасынан Отанына 
оралды. Сонымен қоса Шам 
елінен 14 әскери тікұшақ пен 13 
ұшақ шығарылды. 

Бұл туралы жергілікті ақ-

парат құралдары Владимир 

Путиннің Кремльдегі әскери 

академия түлектеріне арнаған 

с#зіне сілтеме жасап хабарлады. 

2015 жылдың күзінен бастап Башар Асадтың 

үкімет жасағын қолдап, Сирияда жүрген Ресей 

әскерилерін елге қайтару шарасы 2017 жылдың 11 

желтоқсанында басталды. Бұл жұмыс әлі де жалғасып 

жатыр. Алайда АҚШ тарапы Ресей әскерінің Сирия 

аумағында азайып жатқанын байқамағаны туралы 

мәлімдеді. 

Сарапшылардың пікірінше, Ресей үкіметінің 

Сириядан әскерін к#птеп шығарып жатқаны – Ақ үй 

басшысымен кездесу алдында қолға алынып отырған 

арнайы шара. Америка Құрама Штаттары президенті 

Дональд Трамп пен Ресей президенті Владимир 

 Пу тиннің кездесуі 16 шілдеде Финляндия астанасы 

Хель синки қаласында #теді деп жоспарланып отыр.

СОЛТҮСТІК АМЕРИКА

РЕСЕЙ

Сайлау аяқталды

Әскерилер еліне оралуда

Астана болып болып тұр. Осындай 

үлкен сыртқы саяси шешімдермен 

бірге, ішкі мәселелерге байланысты 

Парламентте, Үкіметте қабылданған 

шешімдер еліміздің #ркендеуіне қызмет 

етіп жатыр. Сондықтан да Астана мем-

ле кетіміздің даму бағытын ай қын-

дайтын шамшыраққа айналды деу 

керек.

– Елорданың архитектуралық зама-
науи келбеті ұлттық сипатымыз бен ерек-
шелігімізді қаншалықты айқындап тұр?

– Елорданың салынуында сәулет 

#нерінің әлемдік озық үлгілері пай-

даланылды. Елбасының #зі алғаш 

Астана жоспарын қараған кезде осы 

жағына мән бергенін айтады. Есілдің 

сол жағалауындағы ғимараттарға 

қарасаңыз, еуропалық стиль, шығыс 

архитектурасының стилі, бәрі бар. Мы-

салы, Ақорда ғимараты таза шығыстық 

#нер туындысы. Мынау бағаналар, 

анау күмбездер, бәрі-бәрі шығыстық 

үлгі. «Ханшатыр» мен «Пирамида» да 

тура осы архитектуралық бағыттағы 

ғимараттар. Шатырды атам заманнан 

#з бабаларымыз, к#шпелі жұрт пай-

даланды. Самұрық бейнесі, бәйтерек 

ұлттық тарихымызда, ел аузында ежел-

ден айтылып келе жатқан дүниелер. 

Символдық мәні бар таза шығыстық 

#нер туындыларының бірі «Бәйтерек» 

дер едім. Опера және балет театрының, 

концерт залдарының сыртқы к#рінісі 

батыстық сәулет #нерін паш етеді. 

«ҚазМұнайГаз» компаниясының 

ғимараты, аспанмен таласқан зәулім 

үйлер қандай керемет. Ағылшын, ис-

пан, француз сәулет #нері стиліндегі 

тұрғын үй кешендері ерекше к#з тарта-

ды. Мысырлық, ортаазиялық, #зіміздің 

т#л архитектуралық үлгілер қандай?! 

Демек, елорда әлемдік сәулет #нерінің 

үлгілерін жинақтаған қала.

(рине, ұлтымыздың болмысын 

танытатын, ерекшелігін к#рсететін 

дүниелер аз емес. Қарасаңыз, к#птеген 

үйлердің қабырғалары қошқар мүйіз 

оюмен #рнектелген.  Концерттік 

залдарымыздың іші де тура сондай си-

патта безендірілген. Жаңадан салынған 

опера және балет театрының сыртқы 

келбеті әлемдік сәулет #нерін еске 

түсіргенімен, ішіне кірсеңіз, алғашқы 

фойеден бастап қазақтың т#л дүниесін, 

қолданбалы #нердің бейнелерін тап 

басасыз.

 Осыдан екі жыл бұрын  болуы 

керек,  Елбасы Астана сәулетіне 

байланыс ты тұрғын үйлердің сыртын 

әрлегенде қазақи, ұлттық нақышқа 

к#бірек  назар аудару туралы тапсырма 

берді. Қазір сол бағытта қимыл барын 

бай қаймын. (рине, әттеген-айлар 

жоқ емес. Ұлтымыздың дүниетанымы 

мен болмысынан қайнап шыққан т#л 

туындылар әлі де аздау. Осы жайды 

сәулетшілеріміз бен құрылысшылар 

қауымы назарда ұстауы керек.

– Бас қаламыз соңғы жылдары донор 
қалалар қатарына қосылды. Астананың 
үлгі тұтар экономикалық қуат-қарымы 
туралы не айтар едіңіз?

– Астанаға бұрын республикалық 

бюджеттен к#п қаржы б#лінетін. Ол 

кезде елімізде Алматы мен Атырау 

ғана донор қала болатын. Кейіннен 

Ақтау сондай мәртебеге ие болды. 

Қазір бұл қатарға Астана қосылды.

Елордада шағын және орта бизнес да-

мып, Алматыдан кейін екінші орынға 

шықты. Бұл қуантарлық нәрсе. Қала 

бюджетінің басым б#лігі сырттан емес, 

шағын және орта бизнестен жи налады. 

Осы жағдайға облыстар жете алмай 

келе жатыр. Астана донор қа лалар 

қатарына кірді. Сондықтан Елорда 

экономикалық жағынан біздің локо-

мотвіміз деп айтуға толық негіз бар.

– Қаланың әлеуметтік тірлігі тұр-
ғы сында айтар ой мен мәселелер к,п. 
Соның басты-бастыларына тоқталыңыз-
шы?

– Астанада халық к#п тұрады. Ресми 

мәлімет бойынша миллион тұр  ғыны 

бар дегенімен, халықтың саны одан 

асып кеткен сияқты. Pзінің та биғи 

#сімі бар, к#шіп келіп жатқандар бар, 

кейбір деректерге қарағанда, жыл сайын 

елорда тұрғындары 110-120 мың адамға 

к#бейіп отырады екен. Жас та ры мыздың 

к#пшілігі оқып жүр, к#п шілігі Астанаға 

келіп жұмыс істейді. Елге бара қалсаң, 

қарапайы ауыл адам да  ры баламыз 

Астанада жұмыста деп жа тады. Демек, 

адами #сім жағынан елор да алдыңғы 

орындардың бірінде тұр.

Дегенмен, мұның кемшін тұстары 

да бар. Оны айтпай кетуге болмайды. 

Адамдар к#шіп келгеннен кейін оларға 

баспана керек, емделетін емхана керек, 

мектеп керек, балабақша керек. Бұл 

елдің бәріне бірдей жетпей жатыр. Біз 

біраз мектептерді ара лап к#рдік, үш 

ауысымда оқып жат қан мектептер бар. 

Балаларын бала бақшаға орналастыра 

алмай жүрген тұрғын к#п. Pйткені 

жетпейді, қаншама құрылыс салынып, 

қаншама бала бақша беріліп жатса да 

осы мәселелер шешімін таппай тұр. 

Pйткені халық еселеп к#бейіп келеді.

Енді Елбасының бес инициати-

салудың  екі нұсқасы ұсынылып отыр. 

Біріншісі – бұрынғы театр ғимаратын 

кеңейту. Бұл келіңкіремейтін дүние. 

Бұрынғы облыстық театрдың не жері 

жоқ, не #зін ұлғайтудың мүмкіндігі жоқ. 

Сондықтан оның құрылысын ұлттық 

үлгіде, жаңадан дұрыстап салу керек. 

Бұл мәселе бойынша министрлікте 

жұмыс қолға алынды.

–Сенатор, қоғам қайраткері ретінде 
,зіңіз бен әріптестеріңіз елорданың да-
мып, ,сіп-,ркендеуіне қаншалықты үлес 
қосты?

– (рине, Астанада тұрған әр 

азамат қаланың #сіп-#ркендеуіне, 

жетілуіне #з үлесін қосуы керек. Үлес 

қосу деген тек қана кірпіш қалау 

емес. Ол #зінің жүріс-тұрысымен, 

тазалық сақтауымен, мәдениетімен 

үлес қосады. Журналис тер күнделікті 

қала тіршілігіне мән береді. Сол 

сияқты Парламент депутаттары да 

қажетті заңдардың дер кезінде, сапа-

лы дайындаумен үлесін қосып келеді. 

Мысалы, Астанада арнайы Қайрат 

Келімбетов басқаратын халықаралық 

қаржы орталығы құ рыл ды.  Осы 

құрылымның заңын әзірледік. Бұл 

шаруаны әріптестерім түгел қол дады. 

Pзіміздің мәртебеміз арқылы қаржы 

б#лу мәселесіне к#мек жасадық.

 Менің ойымша, әр азамат #з ор-

нында, #зі жауап беретін учаскеде 

адал еңбек етуі арқылы Астананың 

да муына үлес қоса алады. Астана таза 

қалалардың бірі. Бірақ оң жағалаудың 

кей тұстарында, шеткері аумақтарында 

проблемалар #те к#п.

 Астана қаласы әкімдігінде қа-

былданған «Шет аймақ» бағдар ламасы 

бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. 

Кезінде астана Ақмолаға к#шірілген 

кезде адамдар ағылып к#шіп келе ба-

стады. К#пшілігі үйлерін ретсіз, қалай 

болса, солай салып алған. Жылуы 

жоқ, суы жоқ, электр жарығынсыз, 

жолсыз елді мекендер, к#шелер бар. 

Сол тауқыметтерді шешу қолға алы-

нуда. (рине, мұндай қиындықтардың 

бәрінің бірдей қолма-қол шешімін 

табуы мүмкін емес. Уақыт та керек, 

қаржы да керек. Кезегімен атқарылуда. 

Осы жерде айта кетейін, к#птен 

бері с#з болып, шешімін таппай келе 

жатқан мәселе – елорданы газдандыру 

мәселесі. Кейінгі екі жылда к#ліктің 

к#птігінен, к#мір жағатын жекеменшік 

үйлердің әсерінен Астананы к#к түтін 

басып тұратын жағдайлар кездесіп 

жүр. Жел соқпаса қала тұрғындары 

терезелерінің желдеткішін аша алмай 

қалады. Алдағы екі-үш жылдың к# ле-

мінде Астанаға газ құбыры тартылады. 

 Осындай мәселелерді шешумен 

қатар Астана мәртебесіне сай әр қала 

тұрғыны айналасына дұрыс қарап, 

экологиясына, тазалығына мән беріп 

жүрсе, бәрі де орнына келеді.

– Ел Астанаға қарап бой түзейді ғой. 
Осы орайдағы ой-пікіріңіз? 

– К#зі қарақты кез келген азамат 

Астана бүкіл еліміздің мерейін #сіріп, 

әлемге қазақ елін танытып тұрғанын 

жақсы түсінеді. Сарыарқаның т#рінде, 

байтақ қазақ даласының т#сінде ал-

тын алқадай к#рінетін елорданың әр 

қадамын бүкіл халқымыз тек жақ-

сылыққа балайды.

Таяуда ғана Елбасы Н.Назарбаев 

Астананың айналасындағы жасыл 

белдеуді аралап к#рген кезде, әр облыс-

та осылай тал егіп, күтім жасаса, еліміз 

орманды алқапқа айналар еді деген 

тұрғыда ой айтты. 

Астананың жарқыраған жарығы, 

айналасындағы жасыл желегі, зәулім-

зәулім үйлері мен оқтай түзу к#шелері, 

бақтары мен гүлзарлары адамға қуаныш 

сый лайды. Сондықтан еліміздегі қала-

лар мен елді мекендер де игілікті істі 

үлгі етіп қана қоймай, іс жүзінде ел 

тұр  мы сын лайықты деңгейге к#теруге 

күш жұмсауы керек. Ниет болса, бәрі 

де болады.

– Bңгімеңізге рақмет!

Bңгімелескен
Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

валық тапсырмасына байланысты жо-

спар жасалуда. Сол бойынша қаражат 

қарастырылады. Негізі тұрақты жұмыс 

істейтін бюджеттік қызметкерлерге 

п ә т е р  м ә с е л е с і н  ш е ш у г е  т о л ы қ 

жағдай жасалған. К#птеген азамат-

тар мемлекеттік және жекеменшік 

әріптестік негізінде #здерінің қар-

жысын балабақша салуға жұмсап отыр. 

Бұл үлкен бір әлеуметтік мәселе. Бүкіл 

еліміз бойынша күн тәртібінде тұрған, 

бірақ Астанада ерекше #ткір қойылған 

мәселе. Десек те, Астананың бюджеті 

#згелерге қарағанда жақсы. Мектеп пен 

балабақшаға ең к#п қаржы б#лінетін 

жер осы Астана.

– Астана халқымыздың мәдениеті 
мен рухани ,міріне қандай ,згерістер 
әкелді?

– Астана болғаннан кейін халықтың 

рухани #мірі бірінші орында тұрады. 

Бастапқы кезде елордаға дәл осы 

рухани, мәдени тірліктің қазанын 

қайнататын азаматтар келіңкіремеді. 

К#птеген мәдениет майталмандары, 

жазушы, қоғам қайраткерлері Алма-

тыда болды. Осы бағыттағы Жазушы-

лар одағы сияқты бірқатар ұйымдар 

сонда қалды. Алматы қазірде мәдени, 

рухани орталық. Дегенмен, жиырма 

жыл ішінде Астанада к#п жұмыстар 

жасалды. Мысалы, опера және балет 

театры Орта Азияны былай қойып, 

бұрынғы Кеңестер Одағы аумағында 

теңдесі жоқ театр. Классикалық би 

#неріне үйрететін балет мектебінің 

ашылуы үлкен ерекшелік әкелді. Бізде 

керемет мұражайлар бар. Орталық 

мемлекеттік кітапхананың болуы ру-

хани #мірімізді байыта түсті. К#птеген 

спорттық залдардың ашылуы жастары-

мызды дені сау, саламатты азаматтар 

ретінде тәрбиелеуге мүмкіндік беруде. 

Кейбір мекемелер спорт залдарын 

отбасылық жаттығуларға тегін береді. 

Қалада веложолдар салынды. Қала 

тұрғындары қазақша айтқанда, «шай-

танарбамен» серуендей алады. Мұның 

бәрі Астана рухани, мәдени және са-

лауатты #мір салтын насихаттайтын, 

соған к#шбасшы болатын орталыққа 

айналды деп айтуымызға негіз қалайды.

– Елордада Қазақ драма театры  
қашан салынады?

– Сенаттың  әлеуметтік салалар-

ды қарайтын комитетінде бұл мәселе 

екі рет к#терілді. Мен сол комитеттің 

мүшесімін.  Алла жазса, қазақ драма 

театрының жаңа ғимараты салынады. 

Ол енді қаланың орталығында болуы 

керек қой. Қазір бізге театр ғимаратын 

– Астана – еліміздің бет-бейнесіне, 
заманауи с,збен айтсақ, брендіне ай-
налған қала. Bлем таныды. Осы жайлы 
жүрек сүзгісінен ,ткізіп қалай толғанар 
едіңіз?

– Шынында да, кез келген мемле-

кет тің заңмен белгіленген #зінің бір 

атрибуттары болады. Соның ішінде 

оның астанасы ерекше р#л атқарады. 

Сонау қиын кездері, экономикамыз 

күннен-күнге құлдырап, әлеуметтік 

жағдайымыз т#мендеп бара жатқан 

тұста, Елбасы астананы Алматыдан 

Сарыарқа #ңіріне, Целиноградқа 

мен шекараны белгілеу іске асырылды, 

басқа да саяси және экономикалық, 

мәдени келісімшарттар жасалды. 

Халықаралық форумдар, съездер, 

конференциялар #тіп, шешімдер 

қабылданды. Соның ішінде әлемдік 

дін к#шбасшылары съезінің Астанада 

#туінің саяси мәні үлкен. Дүниежүзілік 

экономикалық форумдарда қанша 

құнды пікірлер айтылып, соларға бай-

ланысты белгілі бір экономикалық 

шешім қабылданып жатыр. Соңғы үш 

жылда Сириядағы азаматтық соғысқа 

байланысты бітімгершіліктің орталығы 

Астанадағы Назарбаев Университетінде 
«IQanat Білім беру қоры» қоғамдық қорының 
республикалық олимпиадасы ,тті. Оған 
Шығыс Қазақстан облысының ауылдарынан 
келген 177 оқушы қатысты.

Еліміздегі бір топ бизнесмендер ауыл мек теп-

теріндегі оқушыларға еліміздегі және шетелдегі 

жоғары оқу орындарында оқуға қолдау к#рсету 

мақсатында білім беру жобасын қолға алған. Ол 

«IQanat» ауыл мектептеріне арналған респуб-

ликалық білім беру бағдарламасы деп аталады. 

Жоба Шығыс Қазақстан облысындағы 

К # к п е к т і  а у д а н ы н ы ң  К а з н а к о в к а  о р т а 

мектебінде басталған. Онда ұйымдастырушылар 

оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылығын 

арттыруды мақсат еткен.  Ал 2017 жылы 

олар Шығыс Қазақстандағы алты ауданның 

оқушылары арасында математика, физи-

ка, ағылшын тілі, «Эрудит» эссе конкурсы 

және жеңіл атлетикадан олимпиада #ткізіп, 

үздіктерді анықтау жүйесін енгізді. Қорытынды 

кезеңге дейін жеткен балалар Астана қаласында 

#те тін республикалық ғылыми-танымдық 

IQanat слетіне тегін тамашалауға, «IQanat» рес-

публикалық пәндік олимпиадасына қатысу-

ға және елімізде, шетелде жоғары білім алу 

мүмкіндігіне қол жеткізіп, шәкіртақылар туралы 

ақпарат алады.  

 «IQanat» қорының атқарушы директоры 

Айжан Садықованың айтуынша, бұл сайыс та 

тек ауыл мектептерінің оқушыларына басымдық 

беріледі.  «Себебі қазіргі таңда ауыл балалары 

үшін жоғары оқу орнына түсу оңай емес. Біздің 

талдауымызша, ауыл балаларының 20 пайызы 

ғана еліміздегі ең үздік оқу орындарына оқуға 

түсе алады. Ауыл балаларының к#бі аймақтық 

университеттерде немесе колледждерде оқиды. 

Назарбаев Университетінде оқитындардың  

немесе «Болашақ» бағдарламасы бойынша 

шетелде білім алып жатқандардың ішінде 

ауыл балаларының пайыздық үлесі н#лге 

тең. Сондықтан біздің мақсатымыз – 10-11 

сыныпта оқитын балалардың ЖОО-ларға 

түсуін қамтамасыз ету, шетелдік гранттар 

 туралы оларға толық мәлімет беру. Сонымен 

бірге біз олимпиадаларға дайындалуға бо-

латын әдістемелік материалдарды әзірледік. 

Бұл әдістемелік материал уақыт к#рсетіп 

отырғандай, балалар үшін ғана емес, ауыл 

мұғалімдері үшін де маңызды екенін дәлелдеп 

отыр. Демек, біз алға қадам басқан сайын ықпал 

ету әсеріміз де артып келе жатыр деген с#з. Білім 

және ғы лым министрлігімен меморандумға қол 

қой дық. Яғни бұл келісім біздің олимпиаданың 

легитим дігін қамтамасыз етеді» дейді Айжан 

Садықова. 

Биылғы қорытынды кезең бес күнге со-

зылды. Онда балалар Назарбаев университетін 

аралап, студенттермен кездесіп, к#кейлерінде 

жүрген сұрақтарын қойып, жауап алды. 

Дәрістер тыңдады. Түрлі тренингтерге қатысып, 

Л.Гумилев атындағы ЕҰУ және ҚазМЗУ 

жоғары оқу орындары туралы ақпарат алды. 

Сонымен бірге #з саласында үздік жетістіктерге 

жетіп жүрген жандармен танысып, жігерленіп 

қайтты. Астананың әсем жерлерін тамашалады. 

Мерекелік кешкі ас ұйымдастырылып, үздіктер 

марапатталды.

Айта кетейік, «IQanat» ауыл мектептеріне 

арнал ған республикалық білім беру бағдарлама-

сының негізін BI-group Холдингтің Дирек-

торлар кеңесінің т#рағасы Айдын  Рахымбаев, 

«Цесна Банк» АҚ Директорлар кеңесінің 

т#рағасы Дәурен Жақсыбек, Қазақстан Медиа 

Альянс басқармасының т#рағасы Арманжан 

 Байтасов , «Алтын Қыран» корпорациясының 

негізін қалаушы Исламбек Салжанов, BI-group 

ходингінің директорлар Кеңесінің мүшесі Бау-

ыржан Исабаев, Capital Partner компаниясының 

бірлескен иеленушісі Сержан Жұмашов сынды 

тағы басқа кәсіпкерлер тобы қалаған. 

Майя МҰРАТБЕК

Ауыл балаларына арналған олимпиада

Мұрат БАХТИЯРҰЛЫ, ҚР Парламенті Сенатының депутаты:
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Күй табиғатын терең түсінетін 

 Раушан Оразбаева домбырадағы аққу 

тақырыбына байланысты бірнеше 

күйді қобызға лайықтап түсірді. Олар 

– «Аққу» деп аталатын екі халық күйі 

және халықтық «Аққудың зары» күйі. 

Халық композиторлары (лшекейдің 

«Аққу кеткен», Сүгір (лиұлының 

«Аққуы» (Генерал Асқаров нұсқасы), 

Жүнісбай Стамбаевтың «Аққу» күйі, 

Қ а б ы к е й  А х м е р ұ л ы н ы ң  « А қ қ у » 

және «Аққу к#лі» күйлері,  Қазен 

(буғазының «Жалғыз аққу», Сыбанқұл 

Қалбасұлының «Аққудың атамекеніне 

қайтқаны», «Аққудың балапанда-

рын аймалауы» күйлері. Раушан бұл 

 туындыларды қобыздың табиғатымен 

үндескендіктен репертуа рын байы-

ту мақсатында қобызға лайықтап, 

тұңғыш рет ұсынып отыр. Олардың 

арасында Н.Тілендиевтің «Аққу» күйі 

де бар. Осы қатарда Дәулет Мықтыбаев 

о р ы н д а у ы н д а ғ ы  ү н т а с п а д а н 

Раушанның қызы Тоғжан Қаратай 

нотаға түсірген Ықыластың «Аққуы» 

(Р.Дәулетқызының жеке мұрағатынан 

алынған) және Тоғжанның #з күйі 

«Аққу сазы» шығармасы да еніп отыр. 

Сонымен бірге домбыра күйлері ғана 

емес, сыбызғыда орындалған Қожекенің 

«Аққу» күйі де қобызға лайықталған.

Жарық к#рген жинақ пен күй-

альбомнан аңызымен жеткен алты 

тараулы «Аққу» аталатын халық 

күйін, Байжігіттің, Қожеке Назарұлы, 

Ықылас Дүкенұлы(II нұсқасы), Қазбек 

(бенов, Мәкәлім Қойшыбаевтардың 

«Аққу» деп аталатын аттас күйлерін, 

Сыбанқұл Қалбасұлының «Аққуды 

бидайық құстың қуғаны», Қабыкей 

Ахмерұлының «Аққу к#лі» және т.б. 

күйлерін табуға болады. 

Ұлттық руханиятымыздағы бұл 

күйлер бір тақырып т#ңірегінде 

шыққанменен, әрқайсысының орын-

далу ерекшелігі, қобызға лайықталуда 

авторлық #згеше ұсыну жолы бар. 

Автор еңбегінде «...күйді жеткізуде 

сан алуан ырғақты нақышына келтіріп 

орындау да аса маңызды. Осы талап-

тарды музыкант түсініп, #з деңгейінде 

орындаса ғана күйлерді «с#йлетуге» бо-

лады. (сіресе майда техникамен орын-

далатын күйлерді тиісті дәрежеде ойнау 

үшін саусақтардың к#теру қимылдарын 

жаттықтырып, шынықтыру қажет. 

Аққу күйлері к#ркем бейнелеу күйлері 

болғандықтан, ысқышпен динами-

касын шебер орындаудың да маңызы 

зор» дейді. 

Р.Жұмабекқызы аққулардың ұшып, 

қалықтауы, су бетінде қанатын сабалап 

барып алысқа ұзап кететін к#рінісі, 

аққулардың біртіндеп алыстап бара 

жатқан қиқуларын жеткізуде ысқыш 

арқылы жасалатын тәсілдерге арнайы 

тоқтап түсіндірген. Кітаптың әдістеме 

б#лімінде бұл әдіс-тәсілдердің қыр-

сырын жазып отырған автордың мол 

тәжірибесі бірден байқалады. 

Е ң б е к т і ң  о қ у - ә д і с т е м е л і к 

құралдардан ерекшелігі – қобызға 

лайықтаған күйлер арқылы саусақ 

пен ысқышта ойнаудың техникалық 

бірнеше түрі к#рсетілген. Автордың 

шығармашылық тәжірибесінен алған 

бұл әдіс-тәсілдер орындаушылық 

техниканы дамытуға, музыканттар-

ды кәсіби шеберлікке баулуда үлкен 

мүмкіндік беретініне сенім мол. 

Оқырманға құлағдар ететін тағы бір 

жаңалық, осы «Аққулар сазы» («Swan 

tunes») күй-альбомының «Music terapі» 

аталатын екі б#лімнен тұратын (CD-1, 

CD-2) нұсқасы шетелдік тыңдармандар 

сұранысы бойынша шықты. Бұл 

дискілер Мәскеу қаласындағы дыбыс 

жазу студиясында арнайы акустикалық 

ерекшелігімен жазылған болатын. Ав-

тор жуырда ғана осы күй-альбомдарын 

АҚШ-тың Дартмут колледжі (Нью-

Гэмпшир), Массачусетс, Гарвард және 

Брандейс университеттері (Массачу-

сетс), Бостон консерваториясында, 

Бруклин музыка академиясы (Нью-

Йорк) және т.б. оқу орындарында 

таныстырып, лекция-концерт және 

шеберлік сағаттарын үлкен табыспен 

жүргізді. Айдан астам уақытқа созылған 

сапарын Дартмут колледжі мен «Ага 

хан» қоры ұйымдастырған еді. 

Ж а л п ы  Р . Ж ұ м а б е к қ ы з ы н ы ң 

шетелдік шәкірттері  оның жеке 

концерттері мен шеберлік сағаттарын 

бірнеше жыл бойы Австрия мен Гер-

мания елдеріне #здері демеушілік жа-

сап ұйымдастырып келе жатыр. Бұны 

шетелдік тыңдармандардың рухани 

қажеттілігінен туған деп түсінеміз. 

Кітаптың тұсаукесер концерті 

Астана қаласында «Аққулар сазы» 

деген тақырыпта қойылды. Қалың 

к#рермен алдында қобызшылардың 

репертуарын байытуға зор үлес қосып 

отырған бағалы еңбектің кермежібін 

«Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері, 

ұстаз С.Қанапиева мен Қазақстанның 

білім беру ісінің құрметті қызметкері, 

«Құрмет Белгісі» орденінің иегері, 

ақын, композитор О.Сүлейменұлы 

қиды. 

Тыңдарман жинақта ұсынылған 15 

күйді нағыз кәсіби шебер музыканттың 

#з орындауынан тамашалады. Кон-

цертте ұстаздың болашағынан үміт 

күттіретін жас шәкірті, Қазақ ұлттық 

Pнер университеті мектебінің 9-сы-

нып оқушысы, Халықаралық және 

р е с п у б л и к а л ы қ  б а й қ а у л а р д ы ң 

 лауреаты Ж.Нұрашев Сыбанқұлдың 

«Аққуды бидайық құстың қуғаны» 

күйін к#рерменге тарту етті .  Ал 

Р.Оразбаеваның жас шәкірттерінен 

құрылған «Қобыз-рух» ансамблі 

Байжігіттің күйі «Аққуды» Астана 

қаласындағы №1 балалар музыка 

мектебінің қобызшылары мен «Аққу» 

бишілер тобымен бірге орындады.

Бақыт ТҰРМАҒАМБЕТОВА,
,нертану кандидаты, 

музыкатанушы

КҮЙГЕ АРНАЛҒАН 
ТУЫНДЫ

 ГУМАНИТАРЛЫҚ 
БІЛІМНІҢ ЖАҢА БЕЛГІСІ

 ,  , 
  

  
  

Жақында Алматы университетінде 
«100 жаңа оқулық: гуманитарлық 
білім нің жаңа белгісі» атты д,ңгелек 
үстел ,тті. 

Оны университет ректоры, химия 

ғылымының докторы, ҚР ҰҒА құрметті 

академигі М.Ермағанбетов ашып, 

Елбасының «Болашаққа бағдар: руха-

ни жаңғыру» бағдарламалық мақаласы 

аясында «Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жо-

басы бойынша аударылған 18 кітаптың 

қоғамдық сананы жаңғыртудағы р#ліне 

тоқталды. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дің сая-

сат тану және әлеуметтік пәндер ка-

фе драсының меңгерушісі, ҚР ҰҒА 

корреспондент-мүшесі Р.(бсаттаров 

саясаттану мен әлеуметтану пәндеріне 

қатысты аударылған оқулықтар ж#нінде 

с#з с#йледі. Батыстан заманнан қалмау 

үшін үйренетін дүниелер к#п екенін 

айта келе, саясаттану ғылымының бас-

тау бұлағы Шығыста жатқанын, шығыс 

ойшылдарының еңбектерін ұмытпау 

керектігін еске салды.

ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 

эко     но   мика  ғылымының докторы 

Ұ.Искаков экономикаға қатысты ауда-

рыл    ған кітаптар нарықтық қоғамға 

қа тысты дүниелерді қарастырғанын, 

э к о н о м и к а н ы ң  т е о р и я л ы қ  ж а ғ ы 

к#бірек қозғал ғанын атап #тіп, еңбек тің 

 басты құндылығы тілінің қарапайым-

дылығында деген пікір білдірді. 

Философияға қатысты аударылған 

кітаптар жайлы Философия, саясаттану 

және дінтану институты директорының 

орынбасары, философия ғылымының 

докторы С.Нұрмұратов аударылған Реми 

Хесстің «Философияның таңдаулы 25 

кітабы» атты кітабына пікір бергенін, 

батыс оқулықтары негізінен диалогқа 

құрылатынын, сондықтан да оқылуы, 

түсінуі жеңіл екенін атап #тті. 

Шара барысында философия ғылы-

мы  ның докторы А.Артемьев, педа го гика 

ғылымының кандидаты Ж.(бішева, 

М.(уезов атындағы (дебиет және #нер 

институтының бас ғылыми қызметкері, 

фи лология  ғылымының докторы 

Г.Пірәлі және т.б. с#з с#йлеп, ой-пікір-

лері мен б#лісті. Аударма кез келген 

қоғам  дық дамудың к#шінде бар тәжірибе 

еке нін атап #тіп, Алаш қайраткерлерінің 

ал дында да әліпби мәселесі, жаңа оқу-

лық құрастыру, аударма мәселесі күн 

тәр  тібінде тұрғанын тілге тиек етті.

Мемлекеттік тілге аударылған кітап-

тар мен оқу құралдарын  насихаттауды 

мақсат тұтқан шарада «Алматы уни-

верситетінің хабаршысы» ғылыми 

журна лының таныстырылымы #тті. 

Ләззат ДЕМЕУОВА

Сарыарқа т#сінде,
Сән беріп Есілге.
Жас қала – Бас қала,
Астана #суде.

Күн болып қарайды,
Шуақ боп тарайды.
(лемге нұр шашқан,
Астанам арайлы.

Туғандай қиялдан,
Үйлері бір арман.
Аспандап барады,
Аяулы ұлы ордам.

***
Мәрмәрдан қаланған,
Сан сарай, сан арман.
Жауһардай жарқырап,
Жас қала жаңарған.

Елбасы тілегі,
Елімнің жүрегі.
Жасанған Елорда,
Туған жер тірегі.

Даламның кеңдігі,
Тауымның #рлігі.
Елордам тұр сенде,
Елбасым ерлігі.

***
Елордам, ардағым,
Айбыным, айбарым.
Алаулы күндерің,
Арайлы таңдарың.

Елордам қуатты,
Шырайлы, шуақты.
Шұғыла шаша бер,
Алтын күн сияқты.

Астана ақ қала,
Ақ мәрмәр пәк қала.
Шарықтап, қарыштап,
Шалқи бер, шаттана.

***
Есілдің жағасы,
Ғажап қой, қарашы.
Алтындай нұр шашқан,
Астана қаласы.

Астана – гүл қала,
Шуақты, нұр қала.
Сарыарқа т#сінде,
Жарқырап тұр дара.

Алатау аясы,
Арқа, Алтай арасы.
Б#ленген нұрына,
Бар қазақ даласы.

***
Тамсантқан талайды,
Астана арайлы.

Сайлаубай ТОЙЛЫБАЕВ

Ақ Ордалы – Астанам!
Бақ-орманды – Астанам!
Таңым болған – Астанам!
(нім болған – Астанам!
Достығымен жарасып,
Сәнім болған – Астанам!
Келдік сені сағынып,
Құшағыңды аш қалам!
Отанымның  ордасы,
Сенсің бүгін Бас қалам!

К#рсететін уақытын,
Бәйтерегім – жақұтым!
Тәуелсіздік күнімен,
Атқан таңым – бақытым!

Ерлігіңді бапташы,
Елдігіңді сақташы!
Мәртебесі Қазақтың,
«Мәңгілік ел» қақпасы!

Тербетумен бесігін,
Жүректерде есімің.
Толқынымен толысып,
Ағып жатыр Есілім.

Сарыарқасы даланың,
Жаршысы ғой жаңаның.
«ЭКСПО»-сы тұр әне,
К#ркін ашып қаланың.

Елің бар да ерікті,
Берекені беріпті.
Жасыл желек жайқалған,
К#шелері к#рікті.

Бойыңда бар аңыз, тарих, бай дерек,
Сол аңызды бар әлемге жай дер ек.
Сені к#рсем қуат алам, #йткені,
Астананың жүрегісің – Бәйтерек!

«МBҢГІЛІК ЕЛ»  ҚАҚПАСЫ

Тұңғиықпен түпсіз мынау таласқан,
К#к жүзінде к#ркем сұлу к#к аспан.
Тәуелсіздік таңыменен тамаша,
Қазақ елі «Мәңгілік ел» жарасқан!

Күн сәулесі жерге нұрын шашып бір,
К#ңілім де сені к#ріп тасып тұр.
Мәртебелі «Мәңгілік ел» қақпасы,
Астананың к#ркін қалай ашып тұр.

Талай тарих #тсе-дағы басыңнан,
Сыр байқаймын әрбір мәрмәр тасыңнан.
Қазағымның шын бақытын сеземін,
Сенің мынау #ткен кезде қасыңнан.

Қазақ елім (нұранмен ән салып,
Тұр ғой бүгін бар әлемге жар салып!
Құшақ жаяр «Мәңгілік ел» қақпасы,
(рбір келген қонақтарын қарсы алып.

Жарқырайды мәрмәр сұлу ақ тасы,
Ел сенімін мәңгілікке сақташы!
Қазағымның даңқын к#кке к#теріп,
Айқындап тұр «Мәңгілік ел» қақпасы!

ЕСІЛДІҢ ЖАҒАСЫНДА

Толғанып тоғыз тарау ағасың ба,
Бақыттың байламы мен бағы осында.
Таныстым Астананың аруымен,
Есілдің жасыл желек жағасында.

Білсем де қазағымның ырымдарын,
Қалайша байқамағам бұрын бәрін?
Ағасың шолпысындай сұлу қыздың,
Тарқатып тарам-тарам бұрымдарын.

Қайықтай толқыныңды сызып #тіп,
Pтейін арғы бетке жүзік етіп.
Шағалаң шарқ құрады шыр айналып,
Су бетін қанатымен сүзіп #тіп.

Тербетіп толқыныңда бесігімді,
Мен қалай ұмытайын есіміңді?
Жағаңда жолықтырған сол арумен,
Еске алам қайта-қайта Есілімді.

Шынайы қандай сірә, шешімің-ай,
Барасың қанат жайып к#сіліп-ай!
Ажарын Астанамның ашып тұрған,
Pзіңсің ерке сұлу, Есілім-ай!

Толғанып тоғыз тарау ағасың да,
Бақыттың байламы мен бағы осында.
Танысқан сол аруды күтіп жүрмін,
Келер деп Есілімнің жағасына!

АЛМАТЫ 

Қызыл-сары гүлдердің,
Желмен басы шайқалар.
Астанаға күз келді.

Сағындырып біздерді,
Pшірмейді іздерді.
Қарап тұрсаң осылай,
Астанаға күз келді.

***
Парасат пен пайымдары,
Сыр шертуге дайын бәрі.
Ақ маңдайлы ару қыздай,
Астананың қайыңдары.

Махаббаттың шешімінде,
Маужырайды кеші мүлде.
Астананың қайыңдары,
Тербеледі бесігінде.

Бақыт нұрын еселер де,
Тыныштық бер #сер елге!
Ақ қайыңдар, пәк қайыңдар,
К#рік берген к#шелерге.

Сырғып толқын ағасың ба,
Берекемнің бағы осында.
Құлпырады ақ қайыңдар,
Есілімнің жағасында.

Қарамастан күш ағынға,
Сезім күйді тұсадың ба?
Қарсы алады ақ қайыңдар,
Астананың құшағында.

Жасыл желек аядағы,
Pз құшағын жаяды әлі.
Астананың қайыңдары,
Ғашықтардың сая бағы.

Тым ерекше пайымдары,
Түсіндірер жайыңды әлі.
Қыз Жібектей қына белді,
Астананың қайыңдары!

БBЙТЕРЕК

К#к аспанға қияқ қасты Ай керек,
Аймен бірге жұлдыздарын сай дер ек.
Бар әлемге жер кіндігін паш еткен,
Астананың жүрегісің – Бәйтерек!

Тәуелсіздік таңмен келген айлардың,
Бақытына бақ-дәулет боп байландың,
Қазағымның қасиетін қастерлеп,
Астанамның символына айналдың.

Тұрған кезде еңбек күймен иіп тер,
Сені к#рсем к#ңілім де биіктер!
Тыныштығын сақтап тұрған бүгінде,
 Сеніменен бақытты екен сүйікті ел!

Pмір атты тіршіліктің #рінде,
Бейбітшілік берекем ғой жерімде.
Қыран құсты, к#ркем жібек К#кбайрақ,
Желбіреп тұр Астанамның т#рінде!

Бақыт қала, бақ қала,
Болашаққа бастаған!
Ірге-тасың қаланып,
Бой к#терген жас қалам!
Жасай берші мәңгілік,
Ақ Ордалы – Астанам!

КҮЗ  КЕЛДІ

Т#гілткенде күнім нұр,
Жанға жақын дауасы.
Бұлттар к#шіп бұлыңғыр,
Салқындады ауасы.
Астанаға күз келді.

Құстар кетті ән айтып,
Сағындырып Күн-Айды.
Жапырағын сарғайтып,
Тал-қайыңдар мұңайды.
Астанаға күз келді.

Жақсы к#рем атқан тек,
Күздің сұлу таң нұрын.
Т#гіп жатыр аспан к#к,
Жиі-жиі жаңбырын.
Астанаға күз келді.

Бақ-дәулеті бағалы,
Толтырар жанға олқыны.
Есілім баяу ағады,
Саябір тауып толқыны.
Астанаға күз келді.

Жазда #ткен күндердің,
Сан қызығы байқалар.

Бар елге #зінен,

Бақыт, нұр тарайды.

Таңменен тыныстап,

Тарайды ырыс, бақ.

Егемен ел туын,

Елбасым тұр ұстап.

Астана – мерейім,

Мәртебем, беделім.

Күндей нұр шаша бер,

Биіктен к#рейін.

          ***

Бас қала, жас қала,

Бақыттың ордасы.

Арайлы Астана,

Елорда, Елбасы.

Жасампаз жолымен,

Жаңғырған, жаңарған.

Елбасы қолымен,

(р тасы қаланған.

Елбасы, Елорда,

Секілді бір аты.

Екеуі бір арна,

Бір мақсат, мұраты.

***

Күн сайын құлпырған,

Астана арайлы.

Жүзінен нұр тұнған,

Шұғыла тарайды.

(р күні жыр, дастан,

Бақыттың бастауы.

Айрықша нұр шашқан,

Астана аспаны.

Бақыттың базары,

Астана ақ таңы.

Астана ажары,

Елімнің мақтаны.

***

Күн жадырап шығады,

Ай жарылқап туады.

***

Астана пәк, ақ қалам,

Бақыт, ырыс, бақ қалам.

Елордамда мерейім,

Елбасыммен мақтанам.

Екеуін еш б#лмеймін,

Екеуі бір, тең деймін.

Елордаммен биіктеп,

Елбасымен #рлеймін.

Жасыл желек оранған,

Жарқыраған, жаңарған.

Жасандырған Елбасым,

Жайнай берсін Елордам.

***

Тәуелсіздік арқамды сүйегенім,

Бейбітшілік, тыныштық тілегенім.

Астанадан тарайды,

Елге бақыт шуағы.

Елбасы мен халық бір,

Бірге қуат тауып тұр.

Астанадан тарайды,

Елге шуақ, жарық нұр.

Астана мен Елбасы,

Елімнің бақ ордасы.

Осы жерден басталар,

Болашаққа жол басы.

***

Арман тұнған, нұр тұнған,

Күнде #сіп, құлпырған.

Ару қала – Астана,

Елбасымен бір туған.

Астана ел туы бұл,

Айы арайлы, күні нұр.

Елбасымен біртұтас,

(рі туған күні бір.

Екеуін бір тойлаймыз,

Бір құттықтау жолдаймыз.

Астананы айтқанда,

Елбасыны ойлаймыз.

Жаңа ғасыр к#гіне жайып қанат,

Жайнап #сіп, жаңарып, түледі елім.

Түлеп жатыр қырым да, қиырым да,

Бақыт, байлық нұр болып құйылуда.

Асқақтады мәртебем к#теріліп,

Туым биік тұр бүгін тұғырында.

Қабыл болып халқымның мың тілегі,

Қайнады #мір қайтадан қыр түледі.

Ортасына орнаған Астана аты,

Сансыз елге жайылып, дүркіреді.

***

Жас қанатын күнде #сіп, жайған қала,

Жарқыраған Астана арман қала.

Азиада, Самит те, К#рме де #тті,

Бар әлемнен айрықша алған баға.

Кезі бар ма арманның аласарған,

Табысыма қандай ел таласа алған.

Елбасының ерлігі Сарыарқада,

Жаңа Астана, ғажайып қала салған.

Бәсекеден біздің ел бас тартпады,

Жарыс, бәйге, байқаулар жасқантпады.

Қақ т#рінде әлемдік к#рме #ткізіп,

Астана аты тағы да асқақтады. 

Махмұтбай ӘМІРЕҰЛЫ

Бақытым деп санасам,
Pзіңменен жарасам.
Жарқырайды сән қала,
Түн кезінде қарасаң.

Шаңырағы алыптың,
Шам-шырақпен жарық тым.
Хан Шатырым – мерейлі,
Игілігі халықтың.

Жаңалықты тапқандар,
Салт-дәстүрді сақтаңдар!
Мың бұралған бишідей,
Атқылайды фонтандар.

Ақ Ордалы – Астанам!
Бақ-орманды – Астанам!
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Т е ң і з  м е т е о р о л о г т а р ы 
теңіз  шілердің мұхитта жүзудің 
ең тиімді бағыттарын таңдап 
алуына, дауылдардан және 
қауіпті сұрапылдардан сақ бо-
луына, теңіз кемесінің жүрісіне 
желдің және толқынның әсерін 
дұрыс ескеруіне к,мектеседі.

Олар мұхиттың әртүрлі 

аудандарында жүзу барысында 

қалыптасқан метеорологиялық жағдайға байланысты 

туатын айрықша қатерлі жайлар ж#нінде теңізшілерге 

ескертіп отырады. Мұндай жағдайларды дер кезінде 

байқау үшін теңіз кемелерінің капитандары мен 

штурмандарына қарағанда олардың мүмкіндігі 

мол: ауа райының картасы да, метеорологиялық 

спутниктердің мұхит айдынын және оны бұлт 

басу жайларын суретке түсірген мәліметтері де дәл 

солардың қолында.

Теңіз метеорологтарының жұмысына тән бір 

ерекшелік – олар тек атмосфераның ғана емес, 

сонымен бірге мұхиттар мен теңіздердің су 

айдынының жағдайын ескеріп және біліп отыруы, 

тек ауа райының #згеру сипатын ғана емес, теңіздің 

толқуын да ескеруі қажет. Ауа райы кемелерінің, 

жағалаудағы және аралдағы метеорологиялық 

станциялардың мәліметтерінің саны шектеулі 

болатындықтан теңіз метеорологтарының жұмысына 

метеорологиялық жасанды спутниктерден алынатын 

мәліметтер к#п к#мегін тигізеді. 

Аң біткеннің жер басып 
жүретінін, балықтардың суда 
тіршілік ететінін, құстардың 
әуеде ұшатынын жұрттың 
бәрі біледі. Алайда табиғатта, 
мәселен, ұшып жүретін иттер 
де болады екен. 

Ұшып жүретін иттер, аны-

ғын айтқанда, иттер емес, 

жарғанат секілді тыш қан-

дар, бірақ олардың кейбір түрлері, мысалы, Ява 

аралдарында мекендейтіндерінің бастары итке 

ұқсас. Күндіз олар сол жарғақ қанаттарына ора нып 

алып, үңгірде немесе ағашқа шығып ұйықтайды. 

Тропиктерде ағаш басынан балықтарды да к#руге 

болады. Мысалы, мангр тоғайларында секіргіш 

бадырақ балықтар бар. Олардың секірімпаздығы 

сондай, ұшып жүрген шыбын-шіркейлерді қағып 

алып жейді. 

Табиғатта т#рт аяқтап жүретін құстар да болады. 

Оңтүстік Америкадағы гоацин деген құстың ба-

лапандары ұшып үйренгенге дейін қанаттарын 

алдыңғы аяқ орнына қолданып жүгіріп жүреді.  

Дәрілік ж,тел шай – к,п жылдық, ш,п тектес 
,сімдік. К,ктемде тамырынан алдымен сағақтары 
ұзын бір топ жапырақ, содан соң 1-3 сабақ ,сіп 
шығады. Т,рт қырлы, түзу, түк басқан сабақтарының 
ұзындығы 90 сантиметрге дейін барады.  

Жапырақтары жұмыртқа тәрізді сопақ, айналасы 

тіс-тіс әрі қысқа түктері болады. Жаз мезгілінің 

алғашқы айынан бастап күзге дейін гүлдейді. Гүлі 

қоңыр қызғылт түсті. Ж#тел шайдың күшті иісі бар. 

Бұл #сімдік орманды жерде, шабындықта, 

т#беде, орман ішіндегі жолдың жиегінде #седі. 

Дәрілік мақсат үшін #сімдіктің жер бетіндегі 

б#лігін гүлдеген кезде жинайды. Құрамында илік 

заттар, стахидрин, бетоницин, холин және басқа да 

алкалоидтер болады. 

Дәрілік ж#тел шайды халық емшілері жоғары 

тыныс жолдары қабынғанда, құяң, бауыр, асқазан 

ауруларына қарсы қолданады. Ревматизмді, 

қояншықты, демікпе ауруларын емдейді.

Пілдерге  үлкен құлақ 
жақсы есту үшін керек емес. 
Олар  оны желпуіш және 
тоңа зытқыш ретінде пайда-
ланады. Пілдің құлағында қан 
тамырларының жылу айна-
лысы үшін қажет қалың желісі 
бар. 

Ыстық қан солар арқылы 

#теді де, бірнеше градусқа 

салқындап, жануардың дене сіне қайтып оралады. 

Ал піл аяғымен естиді. Ол топырақтың дірілін 

осылайша біледі. 

Біз теңіз қабыршағын құлағымызға тосқанда 

естілетін буырқанған мұхит дыбысы мұхит емес, 

ол – құлақтағы қан тамырларымен аққан қанның 

дыбысы.     

Мұрнынан тер сорғалайды, 

Ақ айдында жорғалайды.

Тауда айғайлаған – 

Малға айғайлайды.

Бала да, 

Шал да айғайлайды. 

(Қалам)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Теңізшілер бағдары

Ерекше жаратылыс иелері

Дәрілік шай

Құлақ па, әлде желдеткіш пе? 

БІЛГІМ КЕЛГЕН МАМАНДЫҚ

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

ОҚЫҢЫЗ, ҚЫЗЫҚ!

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Bзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

¦   ‰ i¦   ‰ i

(Басы 1-бетте)

Сонымен қатар Арал маңында 

домбыра ұстаған адамның мүсіні 

біздің дәуірімізден 4 ғасырдың 

мұрасы болғанын, Алтайдан табыл-

ған ата домбыра біздің дәуірімізден 

5 ғасырға тиесілі екенін,  Алтайдан 

Атырауға дейін бүкіл Қазақстанның 

даласы 4-5 мың жылдан бері осы 

домбыраның үнін ест іп  келе 

жатқанын тілге тиек етті.  Демек, 

ол  бар  қазақтың б ір  екенін, 

қанымыздың да, жанымыздың 

да бір екенін дәлелдейтін #те 

нақты нәрсе. Мойнына к#не түркі 

таңбасымен «жұпар күй әуені 

бізді сүйсіндіреді» деп жазылған 

аспап сонау Күлтегін заманынан 

бері келе жатыр. Одан бергі қилы 

замандардың бәрі домбыраның 

к#мейінен күй болып т#гіліп, та-

рихтан сыр шертеді. 

Елбасының құттықтау с#зінен 

кейін «Қазақ елі» монументінің 

алдындағы алаңда жиналған 2000-

(рбір #нерпаз қолындағы дом-

бырасымен қадірлі. Бір с#збен 

айтқанда, домбыра – ұлттық ко-

дымыз. Домбыра – жай ғана аспап 

емес, ол рухани #зегіміз де. 

Академик Ахмет Жұбанов: 

«Кең даланы мекен еткен қазақ 

жұртының ең аяулы да қасиетті 

музыкалық аспабы – домбыраның 

бірде күмбірлеген, бірде тыңқ-тыңқ 

шертілген ойлы дыбысы құлаққа 

жағымды, жүрекке жақын, оның 

күмістей сыңғырлаған үні талай 

сырдың басын қайырады. Сымдай 

тартылған қос ішекте сан ғасырдың 

сан алуан сипаты, ақыл-ойы, к#ңіл 

күйі жатыр. Домбыра – к#шпелі 

елдің к#не к#з шежірешісі, к#пті 

к#рген қарияның к#кірек күйі. 

Не бір аруақты, дарынды дала 

перзенттерінің аты ұмытылып кет-

се де, сары алтындай шығармалары 

тот баспай бізге аман жетті, тек 

ХІХ ғасырдың бас кезінен бері 

#мір сүрген халық сазгерлерінің 

біразының есімдері қазір мәлім бо-

лып отыр» деп домбыраның қадірін 

әдемі жеткізе білген. 

«Домбырам екі ішекті қолға 

алайын, 

Құбылтып неше алуан ән са-

лайын» деп келетін ән жолдары да, 

домбыра аспабының ұлттық салт-

дәстүрімізде, әдет-ғұрпымызда 

қаншалықты жоғары орын алаты-

нын білдіріп тұрса керек-ті. 

Сонымен, Елбасының Жарлы-

ғы мен бекітілген Ұлттық домбыра 

күні барша халыққа серпіліс берді. 

(рине, Ұлттық аспабымыздың 

ұлықталып жатқаны, ең алдымен, 

қасиетті Тәуелсіздігіміздің арқасы 

деп білуіміз керек. Кеңестік кезеңде 

ұлттық #нердің, соның ішінде 

ұлттық аспаптарымыздың қағажу 

к#ргені, ұмыт болуға айналған 

сәттері  аз  емес еді .  (йтпесе, 

домбыра әрбір қазақтың үйінің 

т#рінде ілулі тұратын. Домбы-

радан тарайтын ұлттық рухтың 

кереметтілігі де сонда, ол ата-ба-

ба дәстүрін, тарихыңды, салт-

дәстүріңді ұмыттырмай, ұлттық 

жадыңды сақтай білуге үндейді. 

К#шпенділер дәуірінің символына 

айналған аспап небір қилы заман-

дарда әртүрлі жағдайларды басынан 

кешкені мәлім. Халықтың қолынан 

алынса да, жүрегінен, санасынан 

ала алмады. Осылайша домбыра 

ғасырдан-ғасырға жетіп, бүгінгі 

уақытқа дейін сақталып келді. 

Домбыра туралы с#з еткенде тіл 

мәселесін айналып кете алмайты-

нымыз заңдылық. Pйткені қазақ 

тілі, қазақ домбырасы – туыстас 

ұғымға айналған құндылықтар. 

Тілден домбыраны, домбырадан 

тілді б#ле-жара қарау да мүмкін 

емес. Pзінің ана тілін білмейтін 

адам домбыраны да қадірлеп-

қастерлемейтіні белгілі. Жастайы-

нан домбыра тартып #скен баланың 

бойында #з тіліне деген құрметтің де 

ерекше болатыны содан. Себебі қос 

ішек арқылы берілген дыбыс ұлттық 

сана-сезімді  қалыптастырып, 

дүниетанымды айшықтап тұрады. 

ХХІ ғасырда, қазіргідей жаһандану 

заманында домбыраға ерекше ден 

қоюымыз қажет. «(р қазақтың 

үйінде бір домбыра аспабы бо-

луы тиіс» деген ұстанымды жүзеге 

асыра білсек, біз мықты ұлтқа ай-

наламыз. Себебі домбырада бәрі 

бар. Жоғарыда айтқанымыздай, ол 

жай ғана аспап емес, домбыраның 

бойындағы энергетика, ұлттық 

рух, мінез, намыс, қайрат, жігер, 

т.б. қасиеттер баланың бойы-

на сіңіп, к#кейіне қонақтайды. 

Шынтуайтына келгенде, біз дом-

быра арқылы қазақтығымызды 

сақтаймыз. Ұлттық белгімізді, 

сипатымызды жоғалтпаймыз. 

Ұлттық мәдениетіміздің бастауын-

да тұрған аспабымыз да  домбыра 

екенін білуіміз керек. Демек, 

оған деген құрмет, ықылас пен 

ниет әр қазақтың жүрегінде, 

жан дүниесінде ерекше сезіліп 

тұруы керек. Ақиқатына келгенде, 

барлық қазақ бұрынғыдай домбы-

расын құрметтей алмай жүргені 

шындық. Қазір тойға барсаңыз, 

 домбыра таба алмайсыз. Т#л аспа-

бымыз әр қазақтың үйінен де та-

была бермейді. Бұрын екі қазақтың 

бірі домбыра тарта білетін болса, 

қазір олай деп айту қиын. Кешегі 

кеңестік кезеңнің әсерінен болар, 

біз белгілі бір дәрежеде домбыра-

мыздан алыстап кеттік. (йтеуір, 

бір қуантарлығы т#л аспапқа деген 

құрметтің сақталғандығы. 

Е л б а с ы н ы ң  Ж а р л ы ғ ы  д е р 

кезінде қабылданып отырғанын 

ерекше атап #ткеніміз ж#н. Pзге 

халықтарға ғана емес, ең алдымен, 

#зімізге де домбырамыздың қадір-

қасиетін сезіндіре білдік. Осы-

дан үш-т#рт жыл бұрын еліміздің 

жастары демалыс саябақтарында 

«Домбыра party» деп аталатын ша-

раны қолға алды. Неге? Pйткені 

жастарымыз оларды жаһанданудың 

иектеп бара жатқан күшінен дом-

быра ғана сақтап қалатынын 

түсінді. Ұлттық мәдениетке толас-

сыз соққы беріп, тегістеп жаншып 

келе жатқан жаһандану үдерісіне 

қарсы тұра алатын дүниенің бірі – 

ұлттық аспаптарымыз ғой. Жаста-

рымыз соған ден қойып, жаппай 

ұмтылуының бір себебі осында еді. 

Қазір де осындай рухани шаралар 

қолға алынуда. Бірақ оның әлі де 

болса белгілі бір формалары та-

былмай жүр. Қаланың әр жерінде 

бас қосып, бір-екі сағат домбыра 

шертіп, үйге қайтып кеткеннен к#п 

пайда да бола бермейді. Домбыра 

аспабын ұлықтаудың кең ауқымды 

шараларын ойластыра білгеніміз 

абзал. Солардың ішіндегі ең басты 

мәселе – домбыраны, домбырада 

орындалатын күйлерді телеарналар 

арқылы насихаттауды қолға алу. 

Pкінішке қарай, отандық теле-

арналарымыз осы мәселеге дұрыс 

мән бермей отырғанын айтуы-

мыз керек. «Күй сағаты», «Домбы-

ра үйренейік», «Домбыра тарта 

білесің бе?», «Күйші мен күй» де-

ген тәрізді жобаларды неліктен 

жүзеге асырмасқа? Ұлттық дүниені 

насихаттауға бейжай қарасақ, 

#скелең ұрпақтың аңсары #зге елдің 

мәдениетіне ауып кетері анық. 

Оның салдарын қазірдің #зінде 

к#ріп отырмыз. Ғаламтордың #зі 

баланың санасына еш пайдасы 

жоқ дүниелерді сіңіруде. Ұлттық 

жауһарларымызды жарқыратып 

к#рсете алмасақ, елдігіміз қайда? 

Бәрі #з қолымызда тұрған кере-

мет заманда неден тартынамыз? 

Қазақтың 1000 күйі бар дейміз, 

соларды неге бұқара халыққа та-

ныстырып, насихаттамасқа? Ол 

қандай күйлер екенінен жалпы 

халық к#біне-к#п хабарсыз. Демек, 

ұлттық #нерге насихат жетпейді. 

Алдағы уақытта осы олқылықтың 

орнын толтырғанымыз дұрыс. 

И ә ,  д о м б ы р а  а с п а б ы н а 

қатысты айтылар мәселе аз емес. 

Мұның барлығы Ұлттық домбы-

ра күнінің аясында ортаға салы-

нып отырған ой. Елбасы бастап 

берді, әрі қарай барша халық болып 

осы мерекені қостауымыз керек. 

Астана т#рінде бастау алған игі 

шара жұртшылықтың к#ңілінен 

шықты. Бұл күн астанамыздың 

мәртебесін тағы бір мәрте асқақтата 

түскені с#зсіз. Pзіміз тағы бір 

мақтан етерліктей жай бар, ол 

Президентіміздің #зі де домбы-

ра тартып, ән салатындығы. Бұл 

да кез келген Мемлекет басшы-

ларында бола бермейтін ерекше 

қасиет деп білуіміз керек. Ұлттық 

#нерді жастайынан бойына сіңіріп 

#скен Елбасының домбыра аспа-

бына деген к#зқарасы да ерекше 

екені мәлім. Демек, Ұлттық дом-

быра күніне қатысты Жарлықтың 

жариялануын да осы тұрғыдан 

бағалағанымыз абзал. 

Қорыта айтқанда, домбыра тар-

ту, домбыраны құрметтеу, домбы-

раны жақсы к#ру қанымызда бар. 

Сол биік сезімді аласартып алмауы-

мыз керек. Ол үшін, әрине, әрбір 

қазақ т#л аспапқа жанашырлықпен 

қарап, әрбір отбасының т#рінде 

домбыра ілулі тұрса, жас балалар 

аспапқа құмартып, меңгере білсе, 

нұр үстіне нұр болар еді.  

Дәуіржан ТeЛЕБАЕВ

төл аспабымызға серпін берді

Күй құдіретін танытты

нан аса #нерпаздардан құралған 

домбырашылар оркестрі белгілі 

дирижер, Қазақстанның еңбек 

с іңірген қайраткері  Айтқали 

Жайымов тың жетекшілігімен 

Құр манғазы, Дәулеткерей, Дина, 

Дайрабай,  Нұрғиса және т.б. 

композиторлардың шығармаларын 

орындап, тыңдарман қауымға ерек-

ше әсер сыйлады. Астана аспаны 

қазақтың күйіне б#леніп, қалықтап 

тұрды. Сол күні тікелей эфирден 

хабар таратқан отандық телеарна-

лар аймақтар мен елді мекендерде 

Ұлттық домбыра күнін барша халық 

қалайша қуаныш-қошеметпен 

қарсы алып жатқанын жеткізді. Иә, 

осы шараға қатысып, атсалысқан 

әрбір қазақтың бойынан бұл күні 

ерекше шаттықты аңғармау мүмкін 

емес еді. 

Ұлттық домбыра күнінің тағы-

лымы терең екенін айтып жату-

дың қажеті бола қоймас. Себебі 

б о л м ы с ы м ы з ғ а ,  д ү н и е т а н ы -

мымызға ең жақын аспабымыздың 

бірі де бірегейі – домбыра. Қадыр 

Мырзалиев жырлағандай, нағыз 

қазақ қазақ емес, нағыз қазақ дом-

быра. Қазақтың арғы-бергі тари-

хына зер салсақ та, бүгінгі уақыт 

тұрғысынан бағамдасақ та, ұлттық 

рухымыздың бір парасы, ұшқыны 

домбырада жатқаны с#зсіз. Халық 

ақындары, әнші-күйшілердің жан 

серігіне айналған аспап, жорықтағы 

батырлардың да жанынан тастамай 

алып жүретін рухани күш, дем 

беретін аспап болғаны аян. Қазақ 

халқының ұлттық дүниетанымында 

домбыра тарта білген адамның 

мәртебесі биік. Бұл, ең алдымен, 

домбыраға деген шексіз құрмет. 

«Ұлттық домбыра күні» мерекесі, 

сондай-ақ Қызылжар #ңірінде кең 

к#лемде атап #тілді. «Рақмет», «Се-

мейный» ірі сауда орталықтарының 

м а ң ы н а  ж и н а л ғ а н  ж ұ р т ш ы л ы қ 

#нер ұжымдарының концерттік 

бағдарламасын қызыға тамашала-

ды. Ал «Абылайхан резиденциясы» 

мұражай кешеніне келушілер наза-

рына осыдан 300 жыл бұрын жасалып, 

к#ненің к#зіндей ыстық к#рінетін 

домбыраның тарихы ұсынылды. 

Атырау облысы орталығында 

«Домбыра – ата к#зі, баба мұра» 

атты фестиваль ұйымдастырылды. 

 Фестиваль аясында облыстық тарихи-

#лкетану музейі қорынан к#рме 

ұйымдастырылды, оған күй анасы 

Дина Нұрпейісованың, дәулескер 

күйші Қаршыға Ахмедьяровтың, 

к ү й ш і  М . Д ә у л е т о в т ы ң , 

 Махамбет сыйлығының лауреаты 

С.Ғаббасовтың, ақын-жазушылар 

Хамит Ерғалиев, Берқайыр Аманшин, 

Ақселеу Сейдімбековтің, басқа да 

күйшілердің домбыралары қойылды. 

Семейде  500  адам б ір  сәтте 

қ о с ы л ы п ,  к ү й  т а р т қ а н  д о м б ы -

ра фестивалінде Құрманғазы мен 

Дина, Тәттімбеттің күйлері орын-

далды. «Киелі домбыра үні» атты 

к#рме ұйымдастырылып, күйшілер 

арасында «Домбыра party» сайысы 

ұйымдастырылды. 

Қызылорда облысындағы «Жырау-

лар үйі» алаңында «Ақ домбыра қолға 

алып» атты мерекелік шара жоғары 

деңгейде аталып #тті. Ал қаласында 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

аясында  Ұлттық домбыра  күні 

облыстық білім басқармасы бас-

тамасымен «Жібек жолы» ойын-

сауықтыру орталығында болды. 

Мерекелік іс-шара бағдарламасында 

домбырашылар ансамбльдерінен 

қазақ күйшілерінің шығармаларынан 

попурри, термелер, күйлер, трио 

ансамбльдерінен әндер орындалды.

Т ү р к і с т а н  о б л ы с ы н ы ң 

орталығында Қ.А.Ясауи кесенесінің 

алдында «Ұлттық домбыра күні» 

м е р е к е с і н д е  1 5 0 0  д о м б ы р а ш ы 

Құрманғазының «Сарыарқа», «Бал-

бырауын», Түркештің «К#ңілашар» 

күйлерін орындады. Ұлттық дәстүр 

мен #нерді жаңғыртып, дәріптеуге 

жол салатын бұл мереке қол#нер 

ш е б е р л е р і  м е н  с у р е т ш і л е р д і ң 

к#рмесімен бастау алды. Сонымен 

қатар Қ.А.Ясауи кесенесі алдында 

Ш.Қалдаяқов атындағы облыстық 

филармонияның «Сүгір» атындағы 

ұлт аспаптар оркестрінің концертімен 

жалғасып,  мерекелік  күн «Күй 

құдіреті» күйшілердің облыстық 

байқауымен қорытындыланды. 

Ж а м б ы л  о б л ы с ы  ә к і м д і г і н і ң 

мәдениет, архивтер және құжаттама 

басқармасының ұйымдастыруымен 

«Домбыра – халық мұрасы» атты іс-

шара #тті. Оған Қазақстанның еңбек 

сіңірген #нер қайраткері (бдімомын 

Желдібаев пен ҚР Мәдениет қайраткері 

Аман Малдыбаев бастаған 300-ге жуық 

домбырашы қатысты. Салтанатты 

мерекеде (бдімомын Желдібаевтың 

халқымызға белгілі «Ерке сылқым» 

күйі, Аман Малдыбаевтың «К#не Та-

раз», Құрманғазының «Балбырауын» 

күйлері орындалды.

Қостанай қаласының іргесінен 

ағатын Тобыл #зенінің бір қойнауынан 

#ткен жылы салынып, пайдалануға 

берген Тәуелсіздіктің 25 жылдығы 

атындағы демалыс паркінде  Ұлттық 

домбыра күні мерекесінің құрметіне 

Облыстық мәдениет басқармасы 

ұйымдастырған «Домбыра-думан» атты 

концерт #тті. Оған  облыс #ңіріндегі 

домбырашылар мен дәстүрлі әншілер, 

#нер ұжымдары қатысты. Қоңыр 

домбыраның шанағынан т#гілген күй 

мен күміс к#мей әншілердің әні құлақ 

құрышын қандырды.

Ал Ақмола облысының Біржан сал 

ауданында «Домбыра» кіші компози-

циясы орнатылды. 

Қарағандыдағы кеншілер мәдениеті 

сарайының алдында Тәттімбет атын-

да ғы академиялық халық аспаптары 

оркестрі мен «Арқа сазы» фоль клор-

лық ансамблі және қаладағы #нер 

мектептерінде оқитын жас домбы-

ра шылар #нер к#рсетті. Оркестрге 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайрат-

кері Дүйсен Үкібай дирижерлік  етті.

Шығыс Қазақстан облысы  Жарма 

ауданында қасиетті қара домбыраға 

еңселі ескерткіш орнатылды. Биіктігі 

7, ені 2 метрлік еңселі ескерткішті 

семейлік жас мүсінші Нұрбол Қалиев 

жасап шығыпты. «Ескерткішке тапсы-

рыс аяқ астынан түсті. Қысқа мерзімнің 

ішінде 3 нұсқасын дайындадық. Соның 

ішінде киелі емен ағашын жарып 

шыққан мүсінге таңдау түсті. Қазақ 

шежіресін де ағаштың тамырындай етіп 

таратады. Еменді сондықтан таңдадық» 

деді ескерткіш авторы.  

Батыс Қазақстан облысы Махамбет, 

Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина сынды 

күй тарландарының туған жері сана-

лады. Ұлттық домбыра күнінде  Орал 

қаласындағы салтанат Құрманғазы мен 

Дина ескерткішіне гүл шоғын қоюдан 

басталды. Одан кейінгі мерекелік шара 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президенті алаңында жалғасты. 

Сонымен қатар Астана, Қостанай, 

Семей, Түркістан  сияқты бірқатар 

#ңірлерде 1 шілде күні туған нәресте-

лерге домбыра сыйға тартылды.

Ұлттық деңгейде #ткен Ұлттық 

домбыра күні жыл сайын жалғасын 

тауып,  қазақтың бренді әлемге  әйгілі 

бола бергей.

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
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ANA TILI

Астанада XIV халықаралық «Еуразия» 
кинофестивалі салтанатты түрде шымылдығын 
түрді. Бір аптаға созылатын шараға отандық артис-
термен бірге Голливуд, Ресей актерлері де келді. 

Астананың 20 жылдығымен тұспа-тұс кел-

ген айтулы шара «Қазақстан» Орталық концерт 

 залында #тіп жатыр. Қызыл кілеммен жүріп #ткен 

#нер адамдарын кинофестивальдің президенті, 

Қазақстанның халық артисі Айман Мұсақожаева 

ыстық ықыласпен қарсы алды. Ашылу салтанатында 

с#з алған Мәдениет және спорт министрі  Арыстанбек 

Мұхамедиұлы, фестивальдің құрметті қонағы югос-

лав және сербиялық кинорежиссер, белгілі  актер 

Эмир  Кустурица, КСРО халық артисі Асанәлі 

(шімов сайысқа түсетін барлық үміткерлерге ақ жол 

тіледі. Еуропалық кино академияның «К#рермендер 

к#зайымы» сыйлығының екі мәрте иегері болған 

француз актері Венсан Кассель 71-інші Канн 

фестивалінде үздік актриса атанған Самал Еслямоваға 

кинофестивальдың жүлдесін табыстады. 

Биылғы XIV халықаралық кинофестивальге 

әлемге танымал режиссерлердің 1000-ға жуық 

 туындысы түскен. Іріктеуден #ткен 95 картина 

к#рер мен назарына ұсынылады. Олардың 36-сы 

– қысқа метражды фильм. Аталған туындыларды 

қазылар алқасы қарап, #з бағаларын беретін болады. 

Қазылар алқасының құрамында Қазақстан кинема-

тографистер одағының т#рағасы Ермек Тұрсынов, 

туындылары «Үлкен үштік» кинофестивалінде сегіз 

рет іріктеуден #ткен, Пекин, Канн, Берлин кино-

бай қауларында жүлдегер болған қытай режиссері 

Ван  Сяошуай, Иран киноакадемиясының үздік 

фильмдерін іріктеу комиссиясының т#рағасы, про-

дюсер Амир  Эс-фандиари және т.б. бар. 

Айта кетейік, «Еуразия» кинофестивалі биыл он 

т#ртінші рет #ткізіліп отыр.  Алғаш рет 1998 жылы 

Алматыда #ткен болатын. 

B.МҰРАТБЕКҚЫЗЫ

ҮЗДІК ТУЫНДЫЛАР 
КӨРСЕТІЛМЕК

ДҮБІРЛІ ДОДА
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Сонымен, топтық айналымда Герма-

ния, Аргентина, Португалия, Испания, 

Иран, Сауд-Арабия, Марокко,Перу, Па-

нама, Сенегал, Тунис, Нигерия, Оңтүстік 

Корея, Польша, Исландия, Австралия, 

Коста-Рика, Сербия, Мексика, Жапо-

ния сияқты командалар жарыс жолын 

аяқтаса, Бразилия, Аргентина, Фран-

ция, Хорватия, Бельгия, Ресей, Уругвай, 

Швеция, Швейцария, Колумбия, Англия 

секілді марқасқа құрамалар әлем кубогі 

жолындағы жарыстарын жалғастыруда.

Тек, енді ширек финалдық жолдама үшін 

Швеция мен Швейцария, Колумбия мен 

Англия құрамалары соңғы ойындарын 

#ткізеді. Хош, сонымен, алдымен топтық 

бәсекеде сүрініп, #з елдерінің үмітін 

ақтамаған командалардан тарқатсақ. 

Басты сенсация әлемнің 4 дүркін чем-

пионы Германия құрама командасының 

топтық айналымда алғашында Мекси-

кадан 1:0 есебімен, содан кейін Оңтүстік 

Кореядан 2:0 есебімен оңбай жеңілуі бол-

ды. Екі бірдей жеңіліс Германия сияқты 

команда үшін ұлттық трагедияға пара-

пар. Иә, Йоахим Лёвтің шәкірттерінің 

әдеттегідей барлық қарсыласты қалпақпен 

ұрып аламыз деген асқақ арманы іске 

аспай қалды. 

Бразилия Сербияны 2:0 есебімен 

жеңіп, #з мықтылығын паш етсе, Шве-

ция Мексиканың қақпасына жауап сыз 

3 гол салды. Десек те, Мексика жиған 

ұпайларына қатысты топтан 2 орынмен 

шыққан еді. Швейцария мен Коста-

Рика арасындағы тартысты кездесу 2:2 

есебімен тең аяқталды. Хош, сонымен, 

«Казань-Аренада» #ткен 1/8 финалдық 

кездесуде Аргентинаның Франциямен 

жолы түйісті. (лемнің ең үздік екі ко-

мандасы арасындағы ойын 4:3 есебімен 

Францияның жеңісімен аяқталды. 

 Жылан арбаған торғайдай топ ете түскен 

 Аргентина құрамасы осылайша жары-

сын аяқтап, #з жанкүйерлерінің жүрегін 

жаралап еліне аттанып кетті.Сол секілді 

жағдай Сочидің «Фиш» стадионында 

#ткен Уругвай – Португалия арасында 

қайталанды.  Криштиану Роналду секілді 

әлем футболының серкесі бар Португа-

лия Уругвайға қарсы қауқарсыз болды.

(лем кубогін 2 рет жеңіп алған Уругвай 

құрамасы тегін құрама емес екенін тартыс-

ты ойында к#рсетті. Комбинациялық 

ойын, тас қамал қорғаныс, қитұрқы 

қарымта шабуылдар арқылы #з дегеніне 

жеткен Уругвай құрамасы жеңіске 

лайықты ойын к#рсетті. (сіресе Ка-

бани сынды сабазыңның Португалия 

қақпасына ғажап бір шеберлікпен соққан 

2 голы Уругвайды келесі кезеңге алып 

шыты. Ал, осы әлем чемпионатында жолы 

болмаған Месси мен Роналду сынды ала 

доптың алпауыттары, #кінішке қарай, #з 

елдерінің үмітін ақтай алмады. Сонымен 

қатар Испания да алдыңғылардың кебін 

құшып әлем чемпионатымен қоштасты. 

Станислав Черчесовтың шәкірттері сауат-

ты қорғана білудің тиімді тәсілін қолдана 

отырып, тактикалық жақсы дайындықпен 

келгендігі к#пке сабақ болғандай. (сіресе 

бүкіл Ресей халқы бір қолдың саласындай 

жанкүйерлік жасауы Отанға, елге деген 

патриотизмнің жаңа бір үлгісін осы әлем 

чемпионатында ұрандап әлемге к#рсетті. 

Енді ширек финалда Ресей құрамасы 

Нижний Новгородта Данияны дәл осы-

лай пенальтиден жеңіп шыққан Хорватия 

құрамасына қарсы ойнайтын болады. Осы 

жерде айта кетер бір мәселе, жеңілгендер 

әр кезде пенальти ол лотерея деген себепті 

алға тартып ақталып жатады. Меніңше, ол 

дұрыс емес. (лем футболының жанкүйер-

лері демін ішіне тартып, сүйікті коман-

дасына жан-тәнімен жанкүйер бола-

тын т#ртжылдықтың басты додасына, 

суытылған аттай жарау келудің орнына 

марқасқа командалардың жігерсіз, ша-

расыз ойын к#рсететіндеріне қарның 

ашады. Миллиондаған жанкүйерлер бар 

жұмысын ысырып қойып #з елдерінің 

үмітін арқалап шыққан саңлақтарына 

жан-тәнімен жанкүйер болып тақымын 

қысып отырғанда, 90 минут бойы алаңда 

желмая дай жүріп алмай, жанын салып, 

айызын қандыратын ойындар к#рсетуге 

міндетті. Ал біз ондай жалынды ойын-

дарды Аргентина, Испания, Португа-

лия сияқты футбол державаларының 

ойыншыларынан к#ре алмадық. Ал енді 

плей-офф кезеңіндегі тағы бір футбол 

спектаклінен бастасақ. Самарада #ткен 

Бразилия мен Мексика арасындағы 

кездесу Пеленің отандастарының 

жеңісімен аяқталды. Жан Когто деген 

драматург «Виртуоздар музыкаға қызмет 

етпейді,керісінше, музыканы #зіне 

қызмет еткізеді» деген екен, сол секілді, 

Бразилия құрамасының кез келген ой-

ыншысы ала допты шыр айналдырып, 

ырқына к#ндіріп домалатып алып кет-

кенде сүйсіне қарамайтын жан болмас, 

сірә.Бұл екі команда #з тарихында 41 рет 

кездесіпті. Соның 24-інде Бразилия, 10 

рет мексикалықтар жеңіске жетсе, 7 кез-

десу тең аяқталған екен. Сонымен, 21 

әлем чемпионатында латынамерикалық 

дербиді тамашалаудың тағы да сәті 

келді. Мексикамен #ткен кездесу-

де Неймардың к#зсіз шеберлігінің 

арқасында ацтектердің қақпасына жа-

уапсыз 2 гол соғылды. Негізі 2 голды 

Фермино соққан еді, ал оған қорғанысты 

бұзып #т іп  аяғына салып берген 

Неймардың шеберлігіне қандай мақтау 

айтса да жарасады. С#йтіп, Бразилия 

ширек финалда ойынын жалғастырады. 

Ростов-на-Дону стадионында #ткен 

Бельгия – Жапония арасындағы кез-

десуде, самурайлықтардың нағыз жау-

ынгерге сай мінез к#рсетіп, жанкешті 

к#рсеткен  ойындарын к#ре  оты-

рып, еріксіз бас иіп, қол соғуға бо-

лады. Иә, жапондар ойынның соңғы 

секундтарында қақпасына 3 голды 

жіберіп алды. Дегенмен, бұл жеңіліс 

жеңіске бергісіз деп айтсақ дұрыс бо-

лар. Бұл ойында қазақстандықтардың 

к#пшілігі азиялық командаға жанкүйер 

болғанын ішім сезеді. Бұл кездесу 3:2 

есебімен кіллі жұлдыздардан жұп алған 

бельгиялықтардың пайдасына шешілді. 

Сонымен, Бельгия құрамасы да ши-

рек финалда #нер к#рсетуге жолда-

ма алды.  Сонымен, ширек финалда 

#нер к#рсететін 8 команданың алғашқы 

жұптары анықтала бастады. Олардың 

алды шілденің 6 және 7 жұлдызында 

Уругвай – Францияға қарсы ойнаса, Ре-

сей – Хорватия құрамаларымен кездеседі.

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ

БАП ШАБА МА, 
БАҚ ШАБА МА? 

  

ТЕАТР

СПОРТКИНО

«Алатаудан Сарыарқаға сәлем»«Алатаудан Сарыарқаға сәлем»

Бозкілемдегі белдесуБозкілемдегі белдесу

Тарихы 90 жылдан асатын әкем-

театр ұжымы үшін биылғы маусым 

гастрольдік сапарларға толы болды. 

Жыл басынан бері еліміздің батыс 

#ңірлеріне сапар шеккен актерлер ма-

усым соңында Алатаудың Сарыарқаға 

сәлемін жеткізу мақ сатында Астанаға 

жол тартты. Бұл сапар ІІ Дүниежүзілік 

«Астана» театр фестивалімен қатар 

келіп, астаналық #нер сүйер қауымның 

қуанышын еселеді. Гастрольдік са-

пар шымылдығы Бейбітшілік және 

келісім сарайында Ғ.Мүсіреповтің 

«Қыз Жібек» музыкалық драмасымен 

басталды. 

Театр басшылығы гастроль дің 

ашылу салтанатымен ас таналықтарды 

құттықтап, театрдың шығармашылық 

ұжы мына сәттілік тіледі.  

«Бүгінгі қойылатын «Қыз Жібек» 

қ о й ы л ы м ы  қ а з а қ т ы ң  э п о с  т ы қ , 

Сайыстың ашылу салтана-

тына «Нұр Отан» партиясы Т#-

рағасының бірінші орынбасары 

Мәулен (шімбаев, «Қазақстан» 

РТРК» АҚ т#рағасы Ерлан Қарин, 

«Қазақстан барысы» турнирінің 

үш дүркін жеңімпазы Бейбіт 

Ыстыбаев  және  «Қазақстан 

барысы» қазақ күресін дамы-

ту қоры қамқорлық кеңесінің 

т#рағасы Арман Шораев қатысып, 

балуандарға жеңіс, жанкүйерлерге 

естен кетпес әсер тіледі. 

Тұңғыш «Қазақстан барысы», 

былтырғы додада күміс жүлдегер 

атанған Ұлан Рысқұл алғашқы 

айналымда жеребеге  сәйкес 

іріктеусіз #тіп, екінші кезеңде Ал-

маты қаласының балуаны Дәурен 

Нұралиновке есе жіберіп, жарыс-

тан шықты. Жамбылдық апайт#с 

балуан Айбол Айтбек Түркістан 

облысының намысын қорғауға 

келген Ерсұлтан Мұзаппаровтан 

күтпеген жерден жеңіліп қалды. 

«Соқыр» жеребенің тартуымен 1/8 

финалында жарыстың 2014 жылғы 

жеңімпазы Мұхит Тұрсынов 

пен былтырғы чемпион Еламан 

Ерғалиев кездесті. Бозкілемдегі 

белдесудің нәтижесінде Ерғалиев 

қарсыласынан айласын асырып, 

келесі кезеңге шықты. 

Ширек финалдық бәсекеде 

қарағандылық балуан Ержан 

Шынкеев пен қызылордалық 

фольклорлық, үл кен тарихи шығар-

масы болған дықтан, театры мыздың 

шы мыл дығын осы қойы лым  мен 

ашқалы тұрмыз. Сәт са  пар тілейік!» 

деді КСРО Халық артисі, Мемлекеттік 

сый лықтарының лауреаты, театрдың 

к#ркемдік жетекшісі Асанәлі (шімов. 

Ал театр басшысы Асхат Маеми-

ров гастрольдік сапардың неліктен 

«Алатаудан Сарыарқаға сәлем» деп 

Мақсат Исағабылов жолық ты. 

Тартысты кездесуде қараған-

дылық балуанның айы оңынан 

туып, бір жамбас ұпайымен келесі 

кезеңге #тті. «(скер барысы» 

Ерасыл Қажыбаев пен Түркістан 

облысының балуаны  Ерсұлтан 

Мұзаппаров та жарыстың жарты-

лай финалына жолдама алды. 

Жартылай финал белдесу-

лерінде бірінші болып Ержан 

Шынкеев пен Айбек Нұғымаров 

кездесті. Тәжірибелі балуан-

д а р д ы ң  б е л д е с у і н д е  Е р ж а н 

ширақтық танытып, жеңіске 

ж е т т і .  А л  е к і н ш і  ж а р т ы л а й 

финал дық жұпта «Қазақстан 

барысы» турнирі нің финалдық 

бәсе кесіне тұңғыш рет қатысқан 

Ерасыл Қажыбаев пен Ерсұлтан 

М ұ з а п п а р о в  к ү ш  с ы н а с т ы . 

 Намысты қолдан бермеген Ера-

сыл үстін-үстін әдіс жасап, ұпай 

саны мен ұтты. 

Үшінші орын үшін болған 

белдесуде Шығыс Қазақстан 

о б л ы с ы н ы ң  б а л у а н ы  А й -

бек Нұғымаров пен Түркістан 

облысының тарланы Ерсұлтан 

Мұзап паров кездесіп, тартысты 

жекпе-жек жасады. Жеңіске жет-

кен А.Нұғымаров екінші жыл 

қатарынан «Қазақстан бары-

сының» қола жүлдесін иеленді. 

Ақтық сында қарағандылық 

 Ержан Шынкеев пен «(скер ба-

аталатынын түсіндірді. «Қазақ сахна 

#нерінің алтын бесігі іспеттес (уезов 

 теат ры, ұлы Мұхаңның атындағы 

қасиетті #нердің қара шаңырағы 

Елордаға келіп жатыр. Бүгін гастроль-

дік сапардың алғашқы ашылу күні. 

Оның «Алатаудан Сарыарқаға сәлем» 

деп аталуы да тегін емес. Алма-

ты азаттықтың тал бесігі болса, 20 

жылдығын атап #ткелі отырған Аста-

рысы» Ерасыл Қажыбаев белдесті. 

Білекті балуандардың арасындағы 

финалдық белдесуде Ержан ұпай 

санымен бірден алға шығып, 

жанкүйерлердің ықыласына 

б#ленді. Осылайша қарағандылық 

балуан «Қазақстан барысы» атан-

ды. Оның жүл десін  «Нұр Отан» 

партиясы Т#раға сының бірінші 

орынбасары  Мәулен (шімбаев 

табыс тап, беліне «Алтын белбеуді» 

байлады. Қарағандының балуа-

нына «алтын тайтұяқ» пен 25 

миллион теңгенің сертификаты 

табыс етілді. Балуанның бап-

кері де құралақан қалған жоқ, 

чем пионның жаттықтырушысы 

3,5 миллион теңге сыйақыға ие 

болды. Бұдан б#лек, турнирде 

екінші жүлдегер атанған Ерасыл 

Қажыбаевқа «Күміс белбеу» мен 

5,5 миллион теңге тапсырыл-

ды. Үшінші орын алған  Айбек 

Нұғымаровқа 1,8 миллион теңге, 

ал оның бапкеріне 900 мың теңге 

табысталды. 

Айта кетейік, Е.Шынкеев 

биыл додада бесінші рет бақ сы-

нады. 2013 жылы финалға шығып, 

Айбек Нұғымаровқа есе жіберген 

еді.

Нұрлан ҚҰМАР

намыз – тәуелсіздігіміздің симво-

лы, Елбасының дара қолтаңбасы. 

Елордаға ақ бас Алатаудың ыстық 

ықыласын, қара шаңырақтың сәлемін 

алып келдік» деді ол. 

Екінші, үшінші күні Ас тана «Жа-

стар театрында» И.Вовнянконың 

«Актерді #лтірген кім?» криминалдық 

қ о й ы л ы м ы  м е н  А . В о л о д и н н і ң 

«Қоштасқым келмейді» туындысы 

сахналанды. Т#ртінші күні ұжым 

Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік 

академиялық музыкалық драма те-

а т р ы н а  б а р ы п ,  Д . И с а б е к о в т ы ң 

«Жаужүрек» драмасын ұсынды. Бес 

күнге созылған сапар әйгілі ком-

позитор, «вальс королі» Шәмші 

Қалдаяқов тың #не гелі #міріне арнал-

ған И.Сапарбайдың «Сыған серена-

дасы» мюзиклімен қоры тындылап, 

патша к#ңілді к#рерменнің к#ңілінен 

шықты. 

Сонымен бірге ІІ Дүние жүзілік 

А с т а н а  ф е с т и в а л і н е  « Т а ң с ұ л у » 

қойылымымен қатысып, ҚР Мәде-

ниет және спорт министрлігінің 

дипломымен марапатталды. Айта 

кетейік, фестивальге әлемнің 11 елінің 

театр ұжымдары қатысты.

Bсел САРҚЫТ


