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Құрметті қызылордалықтар!

Сіздерді Астана күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Елорданың көз сүйіндірер келісті келбеті күн санап көркейіп, 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың батыл ойлары мен 
қажырлы еңбегінің жемісі бүгінде барша қазақстандықтардың 
мақтанышына айналып отыр.

Осы жылы еліміз «ЭКСПО-2017: Болашақ энергиясы» 
халықаралық  мамандандырылған көрмесі арқылы әлем 
назарын өзіне аударды. Айтулы оқиға Қазақ елінің халықаралық 
аренадағы абыройын асқақтатты. Әрине, біз Шығыс пен Батысты 
байланыстырған, Евразияның жүрегі саналатын Астананың 
қарышты дамуын  мақтан етеміз.

Қазақстанның алғашқы астанасы – Қызылорда қаласы да күн 
өткен сайын гүлденіп келеді. Өткен айда біз Сырдария өзенінің 
сол жағалауында  жаңа қаланың құрылысын бастадық.  Сыр елі 
Астанаға қарап бой түзеп, даму үстінде.  Заманауи үлгідегі жаңа 
қала құрылысы  аймағымыздың  өркендеуіне тың серпін береді  деп 
сенемін. 

Осы бір қуанышты сәтте барша сырбойылықтарға бақытты да 
баянды өмір, зор денсаулық, жемісті еңбек және  шаңырақтарыңызға 
шаттық тілеймін. Астана қаласының келешегі кемел, болашағы 
баянды болсын!

Құрметпен,
облыс әкімі  Қырымбек Көшербаев.

Осы аптаның сейсенбісінде облыс әкімі, «Нұр 
Отан» партиясы облыстық филиалының төрағасы 
Қырымбек Көшербаев қоғамдық қабылдау 
өткізді. Онда аймақ басшысы қабылдауға келген 
тұрғындардың әлеуметтік-тұрмыстық бағытта  
толғандырып жүрген мәселелеріне назар аударып, 
лайықты шешімін табуына қолдау көрсетті. 

Қоғамдық қабылдауға алғашқы келген 
Сырдария ауданы, Шіркейлі ауылының тұрғыны 
Қаракөз Әбетова осындағы №129 орта мектепте 
мұғалім болып қызмет атқарады. Жолдасы 
жұмыссыз. Отбасында үш бала тәрбиелеп 
отыр, оның екеуінің мүмкіндігі шектеулі. Сол 
балаларын Астана, Алматы қалаларына апарып 
емдету үшін жолсапарына қаржылай көмек 
қажет екенін айтты. Бұған байланысты облыс 
әкімі қаржылық мәселені «Қызылорда игілігі» 
корпоративтік қорынан 300 мың теңге көлемінде 
қаржылай көмек беруге ықпал жасап, балалардың 
сауығып кетуіне тілектестігін білдірді. 

Келесі кезекте қала тұрғыны Наталья 
Жихарева Қызылорда гуманитарлық Заң 
колледжінде есептеу техникасы мамандығы 
бойынша арнаулы білім алып жатқан ұлы Роман 
Курыновтың оқуына 150 мың теңге қаражат таба 
алмай отырғанын айтып, көмек сұрады. Облыс 
әкімі бұл мәселе бойынша да «Қызылорда игілігі» 
қоры арқылы жәрдем берілетінін айтты.

 Ал қала тұрғыны Баян Тәжімұратова 
аймағымызда сирек кездесетін «целиакия» 
дертіне шалдыққан балалардың көбейіп келе 
жатқанына алаңдайды. Оның айтуынша, бұл 
дертке шалдыққан бала тұрақты түрде диеталық 
тағамдарды тұтынуы тиіс. Сондықтан облыстағы 
сауда орталықтарының бірінен арнайы диеталық 
тағамдар бөлімі ашылса деген өтінішін білдірді. 
Облыстық партия филиалының төрағасы 
Қ.Көшербаев аталған мәселеге байланысты қала 
кәсіпкерлерімен бірлесе отырып, тиісті жұмысты 
үйлестіруді облыстық кәсіпкерлер палатасының 
директоры Ғалымбек Жақсылықовқа тапсырды. 
Сондай-ақ аймақ басшысы алдағы уақытта бұл 
мәселені әлі де нақтылап, мүмкіндігі болса, 
қолайлы жағдай жасалатынын айтты.

Он жылдан астам тұрғын үй кезегінде тұрған 
көпбалалы ана, ІІ және ІІІ дәрежелі «Еңбек 
даңқы» орденінің иегері, кезінде облыстық Кеңес 
депутаты, Қызылорда облыстық партия коми-
тетінің мүшесі болған, атақты күрішші Бибіжамал 
Қонысова да қоғамдық қабылдауда болды. Қарт 
ана бүгінде тұрғын үй кезегінде 78-ші болып 
тұрғанын, отбасылық жағдайына байланысты 
кезегін ілгері жылжытуға өтініш  білдірген еді. 
Еңбек ардагерінің бұл өтінішіне байланысты 
облыс әкімі Қырымбек Елеуұлы былай деді:

– Биыл қалада 160 пәтерлі коммуналдық 

тұрғын үй пайдалануға беріледі. Демек, сіздің де 
жаңа қоныс тойын тойлайтын  күніңіз алыс емес.    

 Аймақ басшысының қоғамдық қабылдауына 
алғыс айтып келіп жататын тұрғындар аз 
емес. Солардың бірі қала тұрғыны Гүлдерай 
Қожағалиева. Ол Қызылорда қаласы №6 есту 
қабілеті бұзылған балалар мектеп-интернатының 
8-сыныбында оқитын немересі Айдана 
Оралбайдың партия қолдауымен, 26-31 мамыр 
күндері Санкт-Петербург қаласында мүмкіндігі 
шектеулі балалар арасында ұйымдастырылған 
«Шаг навстречу!» халықаралық фестиваліне 
қатысып, І орынды иеленгенін жеткізді. 
Балалардың аталған шараға қатысуына қолдау 
көрсеткен облыс әкімі, партия филиалының 
төрағасы Қ.Көшербаевқа алғысын білдірді. 
Сонымен бірге, халықаралық фестивальді 
ұйымдастырушылардың «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалына жолдаған «Алғыс хатын» 
табыс етті. Осы орайда Айдананы жеңісімен 
құттықтаған облыс әкімі өңіріміздің білімді 
де талантты балаларына әрдайым қолдау 
көрсетілетінін атап өтті. Жүзі бал-бұл жанған 
Айдана жүрекжарды алғысын жеткізіп, «үлкен 
сахнада ән айтсам» деген арманының орындалған 
қуанышымен бөлісті. 

Ғазиза ӘбІЛДа.

Сейсенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалық етуімен уран өндірісін дамытуға арналған мәжіліс 
өтті. Оған саламен байланысты құрылымдар басшылары 
мен мамандары қатысты. 
Жиынды ашқан облыс әкімі Мемлекет басшысы елде жалпы ішкі 

өнімнің 4 пайыздық өсімін қамтамасыз ету туралы тапсырма қойып 
отырғанын атап өтті. Осы мәселеге байланысты ҚР Премьер-министрі 
Бақытжан Сағынтаевтың төрағалық етуімен селекторлық жиын 
өткізілген. Алдағы міндеттерді орындау мақсатында Қызылорда 
облысы экономиканың өсімін қамтамасыз ету туралы Үкіметке 
бірқатар ұсыныстармен шықты. Нәтижесінде, Үкімет басшысының 
бірінші орынбасары Асқар Маминнің төрағалық етуімен тиісті 
орталық органдар басшылары қатысқан арнайы басқосу өткізіліп, 
көтерілген мәселелерге қатысты шешімдер шығарылды.

Аймақ басшысы өңірдің мұнай-газ саласында қалыптасып отырған 
күрделі жағдайға тоқталып өтті. Біздің облыс мұнайдың әлемдік 
бағасының төмендеуіне орай, басқа аймақтармен салыстырғанда 
көбірек зардап шекті. Еліміздегі барлық қысқартылғанда мұнай 
өндірісінің 70 пайызы біздің облыс үлесіне тиесілі. Соңғы 3 жылда 
облыстағы мұнай өндіру көрсеткіші 11,3 млн тоннадан 7,6 млн тоннаға 
түсіп кетті. Нәтижесінде ағымдағы жылдың 5 айында республика 
аймақтарының ішінде өндірістің ең төмен көрсеткіші біздің облысқа 
тән болып отыр. Осылайша, мұнай өндіру секторындағы қиындықтар 

облыстың өндіріс сек то ры мен мұнайсервистік саласын артқа тартып 
отырған жайы бар. 

Облыс әкімі тау-кен өндірісінің  аймақ экономикасындағы үлесі 
80 пайыздай екенін ескере отырып, экономика өсімін қамтамасыз 
ететін жаңа резервтерді белсене іздестіру қажеттігін жеткізді. 
Облыс басшысы «Қазатомпром» ҰК» АҚ мердігер және біріккен 
кәсіпорындарының динамикалық дамуы облыс үшін айтарлықтай 
маңызға ие екенін атап өтті. Компания және жергілікті атқарушы 
орган үшін де облыстың жер қойнауы байлығын тиімді пайдалану, 
оның орнын толтыру уран өндіретін кәсіпорындардың өмір сүру 
мерзімін ұзартатындығымен маңызды. «РУ-6», «Байкен-U»,  
«Қызылқұм», «Семізбай-U» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері 
облыстағы негізгі жұмыс беруші және салық төлеуші құрылымдар 
қатарына жатады.

Соған байланысты күн тәртібінде уран кен орындарының батыс 
бөлігінің болашақ дамуы және «Волковгеология» АҚ-ның қуатын 
қатты қазба байлықтарды барлауға  пайдалану бойынша даму 
бағдарламасы талқыланды. 

Мәжілісте әлемдік уран нарығының тығыздылығына және 
уранның әлемдік бағасының төмендеуіне орай, осы жылы 
«Қазатомпром» ҰАК» АҚ өнім көлемін 10 пайызға немесе 2000 
тоннадан астам кемітіп отырғаны туралы мәлімет келтірілді. 
Бүгінгі таңда компанияның облыс аумағында «РУ-6», «Байкен-U», 

«Хорасан-U», «Семізбай-U» кәсіпорындары жұмыс істеуде. Аталған 
кәсіпорындар 2017 жылы 4916 тонна уран өндіруді жоспарлап отыр. 
Ол өткен жылғы көрсеткіштен 82 тоннаға аз. Бұл кәсіпорындардың 
«Қазатомпром» ҰК» АҚ уран өндіру жүйесіндегі өндіру көлемі 
23 пайыз. Ал осы орайда, барлық оңтүстік уран кеніштерінің 
геологиялық қоры 16 пайыздан астам төмендеп кетіп отыр.

«Волковгеология» АҚ басқарма төрағасының орынбасары 
Александр Вершков жергілікті қамтуды дамыту мақсатында облыс 
әкімдігімен жер қойнауын пайда ланушы компаниялар арасында 
2016 жылы жаса лынған меморандум толықтай орындалуда еке нін 
жеткізді. Меморандум бойынша компаниялар 2018 жылға жалпы 
құны 6,5 млрд теңгеге тауар, жұ мыс және қызмет түрлерін сатып 
алу керек. Жер қой науын пайдаланушылардың, солардың арасында 
уран өндірушілер де бар,  қажеттіліктерін өтейтін, са палы қызмет пен 
тауарлар ұсына алатын жергілікті маман дандырылған компаниялар 
аз емес екені аталып өтті.

Мәжілісте «Волковгеология» АҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары Александр Вершков, «Қазатомпром» ҰК» АҚ басқарушы 
директоры Юрий Демехов, Геология және жер қойнауын пайдалану 
комитетінің қатты қазба байлықтар басқармасының басшысы Рүстем 
Бегаширов облыс аумағында өздері басқарып отырған салалар 
бойынша атқарылып жатқан жұмыстар жайын баяндады. 

Ы.ТӘЖІҰЛЫ.

ТАУ-КЕН ӨНДІРІСІНЕ – ТЫҢ СЕРПІН

ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУДЫҢ
ХАЛЫҚҚА ҚАМҚОрЛЫҒЫ АРМАНЫ АсқАқ 

АЙДАНА
Жалынды жастықтың албырт шағында тұрған Айдананың көкірегінде көп 

арман тұнып жатыр. Ол өзінің келешегі жайлы жиі ойлайды. Денсаулығының сәл 
ғана кінәраты болмаса, жасөспірім қыздың тал бойында бір мін жоқ. Өнерге, 
білімге сондай құштар.  Қаладағы №6 есту қабілеті бұзылған балаларға 
арналған мектеп-интернатының 8-сыныбында оқитын Айдана Оралбай 

әжесінің тәрбиесінде өскен. Сондықтан болса керек, табиғатқа 
жақын, шығармашылықты ұнатады. Болашақта дизайнер маманы 
болсам дейді...

Иә, Айдана бастауыш сыныптарда оқып жүріп-ақ, балалар 
шығармашылығына арналған аймақтық, республикалық байқауларға 
жиі қатысатын. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтіп тұратын «Жұлдызай» 
фестивалінде жүлделі орындар иеленіп жүр. Ал биылғы жылдың 

26-31 мамыр аралығында Санкт-Петербург қаласында, мүмкіндігі 
шектеулі балалар арасында ұйымдастырылған «Шаг навстречу!» 
фестивальда І орынды жеңіп алды. Осы орайда айта кетейік, аталған 

фестивальге Сыр өңірінен қатысып, бағын сынаған балаларға «Нұр 
Отан» партиясы облыстық филиалының депутаттық фракциясының 

мүшелері И.Шағыртаев, Ж.Нұрымбетов, А.Сүйінтаев сынды азаматтар 
қаржылай қолдау көрсетті. Мүмкіндігі шектеулі болса да, өнерге деген 
іңкәрлігі мен қабілет-қарымының нәтижесінде, біздің облыстан барған 
үміткерлер жүлделерді иеленді. 

Осы фестивальда Айдана Оралбай ыммен ән салудағы ерекшелігімен 
көзге түсті. Алғашқы орынды иеленіп, абыроймен оралған талантты жас 
аймақ басшысы Қ.Көшербаевтың қабылдауында болып, «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалына, Мария Базар есімді ұстазына және қаржылай қолдау 
көрсеткен азаматтарға алғысын жеткізді.                                      

Ғазиза ҚОЗЫбеКҚЫЗЫ.

Елбасы Астана күніне арналған салтанатты қабылдауға қатысты. Іс-шараға Парламент депутаттары, 
Үкімет мүшелері, мемле кеттік органдардың, дипломатиялық корпустың, зиялы қауымның, іскер 
топтардың және мәдениет саласының өкілдері қатысты.

Мемлекет басшысы барша жұртты Астана күнімен құттықтап, 19 жыл ішінде еліміздің бас қаласы 
жоғары қарқынмен дамығанын атап өтті.

– Астана – ғажап қала. Кеше кешке қарай қаланы аралап шықтым. Кешкі мезгілге қарамастан, 
көшеде қыдырып жүрген көптеген адамды көрдім. Бұл көп нәрсені аңғартады. Адамдардың көңіл-күйі 
жақсы, өздерін қауіпсіз сезінеді. Сонау ерте заманда «Қала қабырғасымен емес, адамдарымен көрікті» 
деген сөз айтылған, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев Астананың бүгінгі даму ырғағы бүкіл еліміздің жаңаруына серпін беретінін 
айтты.

– Біз экономикада, саясатта және мәдениетте ауқымды жаңғыруды іске асырып келеміз. Сол 
жұмыстың нәтижесі елімізді дамытуға арналған. Дамуымыздың басында әрдайым Астана тұрады. Біз 

мұнда түрлі мәселені, соның ішінде әлемнің әр түкпірінде бейбітшілік орнату мәселесін де шешіп 
келеміз. Біздің бейбіт, тату көршілік және инвестиция тарту жөніндегі саясатымыз әрбір Қазақстан 
азаматы үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған, – деді Елбасы.

Сондай-ақ, Қазақстан Президенті «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесін өткізудің маңыздылығын 
және оның қаламыз бен елімізді одан әрі дамытудағы ролін атап өтті.

– Қазір Қазақстан «ЭКСПО-2017» көрмесінің арқасында халықаралық қоғамдастық назарын өзіне 
аудартып отыр. Қонақтарымыз Астанаға тамсана қарайды. Біз – ғасырлар тоғысында жаңа мегаполис 
салған бірден-бір мемлекетпіз. Бүгінде Астана жылына ел бюджетіне триллион теңге құйып келеді. 
Бұл орайда, барлық кірістің 65 пайызы шағын және орта бизнестен түсіп отыр. Бәріміз бас қаламыздың 
қалыптасуының куәгері болдық, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Соңында Елбасы барша қазақстандықтарды елорда күнімен тағы да құттықтап, бақ-береке және 
жаңа табыстарға жетуге тілектестік білдірді, сондай-ақ Астананы салуға атсалысқан азаматтарға 
алғыс айтты.

АстАнА күніне АрнАЛҒАн сАЛтАнАт

облыс әкімінің 
құттықтауы

ел жүрегі – елорда

К Ү Н І

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев әрбір 
қазақстандық үшін мемлекеттік ту ерекше маңызға 
ие екенін айтып, еліміз тәуелсіздік жылдарында 
абыройлы даму жолынан өткеніне тоқталды. – Біз 
елорда күні қарсаңында мемлекеттік туымызды көтеру 
рәсімін дәстүрлі түрде өткізіп келеміз. 25 жыл ішінде 
Қазақстанды бір тудың астына біріккен біртұтас ұлт 
ретінде қалыптастыра алдық. Қазақстанның көк байрағы 
әлемнің көптеген ірі ареналарында ұлтымыздың мерейі 
үстем болғанда желбірейді. Біз елімізге деген шынайы 
қуаныш пен мақтаныш сезіміне толы сәттерге Алматыда 
өткен Қысқы универсиада ойындарының барысында куә 
болдық. Аспан түстес көк туымыздың астында Қазақстан 
бүкіл әлемге танылды, – деді Қазақстан Президенті.

Сонымен қатар, Елбасы Астананың тәуелсіз 
Қазақстан тарихындағы ролі мен мәнінің жоғары екенін 
айтты.

– Астана – мүмкіндіктеріміздің, халқымыздың 
ұлылығы мен ауызбіршілігінің нышаны. Елордамыз – 
Орталық Азияның, бүкіл Азия құрлығының маржаны. Біз 
бас қаламызды сүйеміз, ал қонақтарымыз оған тамсана 
қарайды, – деді Қазақстан Президенті.

Салтанатты рәсім барысында Мемлекет басшысы – 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Жоғарғы 
Бас қолбасшысы еліміздің жоғары әскери оқу орындары 
– Қорғаныс министрлігі Құрлық әскерлері Әскери 
институтының, Қорғаныс министрлігі Радиоэлектроника 
және байланыс әскери-инженерлік институтының, 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара академиясының, 
Ішкі істер министрлігі академиясының, Ішкі істер 
министрлігі Ұлттық ұлан Әскери институтының, Ішкі 
істер министрлігі Көкшетау техникалық институтының 
үздік түлектеріне офицерлік шендер тапсырды.

Қазақстан Президенті жоғары әскери оқу 
орындарының барлық түлектеріне отанымызға қызмет 
ету және қазіргі әлемдегі үдерістер жағдайында 
ұлтымыздың мүддесін қорғау парызы жөнінде айтты.

– Сіздерден офицерлік міндетті мүлтіксіз орындау 
талап етіледі, қай жерде болмасаңыздар да, туымызды 
қорғап, оны биікте ұстауға тиіссіздер. Сіздерге күрделі 
әрі жауапты миссия жүктеледі, ол – азаматтардың бейбіт 
өмір сүруін қамтамасыз ету және еліміздің ұлттық 
мүддесін қорғау, – деді Елбасы.

Соңында Нұрсұлтан Назарбаев ту көтеру рәсімінен 
кейін Елорда күні құрметіне арналған мерекелік іс-
шаралардың басталатынын айтып, барша жұртты келе 
жатқан мейраммен құттықтады.

МеМЛекеттік 
тУДЫ кӨтерУ– 
ұЛт Мерейі
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Хабарландыру
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конс титуциялық 

Заңының 34-бабының 4-тармағының орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Қызылорда 
облыстық сайлау комиссиясы Қызылорда облысынан Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаттығына кандидаттардың сайлау қорына келіп түскен ақшаның жалпы сомасы 
туралы ақпаратты ұсынады:

№ 
р/с Кандидаттың ТАӘ Түскен ақша 

сомасы, теңге
Кандидаттың 

жеке қаражаты
Ерікті 

қайырмалдықтар
1 Әжікенов Ержан Ертарғынұлы 0 0 0
2 Әлназарова Ақмарал 

Шәріпбайқызы 0 0 0

3 Бақтиярұлы Мұрат 79200 79200 0

АСТАНАНЫҢ 
АРАЙЫНАН
ҚУАТ АЛДЫҚ

Еліміздің Елордасы – Астана қаласына жиі болмаса да жол түсіп 
тұрады. Жасыратыны жоқ, сексен жасқа тақаған шағымызға дейін 
талай елді аралап, талай жерді көрдік. Дегенмен, еліміз тәуелсіздік 
алған азғана жылдар бедерінде Астана қаласының соншама өскені мен 
жаңарғанына қайран қаламыз.  Есіл өзенінің оң және сол жағалауында 
көрікті нысандар қаншама?! «Мәңгілік Ел» мемориалының өзі 
еліміздің кешегісі мен ертеңін айшықтап тұрған жоқ па?! 

Биылғы маусым айының ортасында облыс әкімдігінің 
қолдауымен  «EXPO-2017» халықаралық  көрмесін тамашалау 
үшін бір топ ардагер тағы да Астана қаласына сапар шектік. Оған 
Шиелі ауданынан  – 25,  Жаңақорғаннан – 25, барлығы 50 адам  
болып көрмені көріп қайттық. Онда жеткен соң «EXPO-2017» 
көрмесінің қалашығын аралауға шықтық.  Әуелі   саяхатымыз ең 
биік павильон – «Нұр-Әлем» сферасынан басталды. Өзі 8 қабаттан 
тұрады екен. Барлық қабаттарын  жедел сатының көмегімен аралап, 
тамаша дүниелерге көзіміз қанықты. Әрі қарай өзге павильондарды 
тамашалап, керемет әсерге бөлендік.  Германия, Латын Америкасы 
және өзге де мемлекеттердің павильондарын аралай жүріп, бүкіл 
дүниенің жаңару үстінде екендігін, оған біздің Қазақстанның да мол үлес қосқандығына қуандым.  
Маған ерекше әсер қалдырғаны  тақырыптық  павильон болды.  Аталған павильонда энергияны 
алудың ерекше әдіс-тәсілдері, оны пайдалану жолдары өте жақсы көрсетілген екен. Техниканың 
дамығаны сонша, ол дүниелерді көзбен көріп елестету мүмкін емес. Көргендерімізден кермет әсер 
алып,   осындай қарқынмен  3-4 сағаттай уақыт  аралығында  көрмені аралап бітірдік. Сонан соң 
қаланы аралауға кезек келді.  

Әуелі  «Хазірет Сұлтан» мешітінде болдық. Одан кейін Ұлттық мұражайға жол тарттық. 
Мұражайдың ішкі көрінісі керемет екен.  Әсіресе «Алтын  адам» тұрған бөлме жарқ-жұрқ етіп, 
сап-сары алтын сияқты болып көз жауын алды. Мұражайдан шыққан соң, Бейбітшілік және келісім 
сарайына алып барды. Ең жоғарғы қабатқа шығып, Астананы тамашаладық.  Ол жерден қала 
түгелімен  көрінеді екен. Жоғарыдан қараған көрініс өте кермет, ерекше әсер қалдырды. Осылайша, 
қаланы аралап, түскі уақытқа дейін бітірдік.  Сол күні кешке жолға шықтық. 

Бір айтарым, теледидардан қараған бір бөлек, өз көзіңмен көрген бір бөлек. Теледидардан 
қазір көрмені күнделікті жаңалықтардан беріп жатыр. Сонда, өзіміздің болған  жерлерімізді көріп 
қалып, «Ой, мынау біздің барған жерлер ғой», – деп бір мақтанып та аламыз. Облыс басшылығына, 
ардагерлер кеңесіне алғысымызды білдіріп жатырмыз. Бұл қазақ тарихында алғаш рет болып отырған 
елеулі оқиға. Айтулы көрмені көргенімізге марқайып, қуанып қалдық. Жақсы әсер алып қайттық. 
Келген соң көрме жөнінде кездескендердің барлығы сұрап жатыр. Барлығына көргенімізді айтып, 
алған әсерімізбен бөлісіп жатырмыз. 

Қалдыбай СҮГІРБАЙ, 
еңбек ардагері,  

Шиелі ауданының  Құрметті азаматы.

Астана қаласындағы  халықаралық  
«ЭКСПО-2017»  көрмесіне  Жалағаштан  23 
маусым күні 52 ардагер  алғашқы   лекте  сапарға 
шықтық.  Ардагерлерді   аудан  әкімі  Талғат  
Дүйсебаев, аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Садық Әлиев бастаған ел азаматтары 
сәттілік тілеп, шығарып салды. 

Жол  бастаушы –  аудандық ішкі  саясат   
бөлімінің  маманы  Тұраржан  Әкімжан.  
«Қызылорда – Көкшетау» пойызымен  25 
маусым  күні  елордаға  барып,  «ЭКСПО-2017» 
қалашығының аумағындағы  сәнді  ғимаратқа  
орналастық. Барлық  жағдай  жасалған. 
Көрмені тамашалауға барған  зейнеткерлердің  
үлкені  белгілі  экономист,  бүгінгі  құрметті  
қария  Тасқара  Байниязов  ағамыз,  аудандық 
басылымның белсенді авторларының бірі,  
ардагер  Айша  Есенбаева, «Алтын  алқа» иегері, 
күрішші  Алтынай  Байниязова  сынды түрлі 
салада абыройлы еткен аудан  ардагерлері  және 
бір топ ауған соғысының ардагерлері бар. 

«Жақсыны көрмек үшін...». Бір сөзбен 
айтқанда, «Болашақ энергиясы»  көрмесі   ғажап  
дүние.  Озық  ғылыми- техникалық  жетістіктерді  
көре отырып, адамзаттың ақыл-ойының 
қаншалықты дамып кеткенін байыптауға болады.  
Сол жаңалықтардың  болашақта  еліміздің 
дамуына  өз  үлесін  қосатыны анық. Елбасының 

салиқалы саясатының түпкі мәнісі де осында 
болса керек.

Көрмеге қатысушы  елдердің  тарихы,  салт  
дәстүрі  және  мәдениеті  көпшілікке  көр сетіліп 
жатыр. Оның ішінде қазақ хал қының тарихы мен 
мәдениеті, сан түрлі бояу мен құбылған қолөнер 
бұйымдары ше тел қонақтарының  назарын 
ерекше аудар ды. Көруге  лайықты  дүниелер  
өте  көп. Жаңа рып, жасарған Астананы, ғаламат 
көрмені тамашалап, керемет рухани  әсер  
алдық.  «Қа зақ фильмнің» дара туындысы – «Қыз  
Жібек»  киносымен  әлемге  танымал  болған әй-
гілі актриса Меруерт  Өтекешовамен кездестік.  

Елордамыздағы жаңа бастамаларды, ға-
жайып сәулетті туындыларды көре отырып, 
бола шаққа  деген   сенімділік  ұялайды.  Осын-
дай  құрметке  ие  болып  отырған  еліміздің  
тыныштығы,  130-дан астам  ұлттар  мен ұлыс-
тардың  бір-біріне  деген  достығы  қазақ елін  
әлемге  паш  етіп  отырған  Елбасының   көре-
генділігі мен байыпты саясатының   жемісі екені 
даусыз.

Еліміз  тыныш,  жұртымыз   аман  болғай! 
Астана күні мерекесі  құтты  болсын!

Дина МЕЙІРМАН,
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 

Жалағаш аудандық филиалының 
төрайымы.

КЕМЕЛ КЕЛЕШЕКТІҢ КӨРІНІСІ

Әлемде өзен жағалай қонған қалалар аз емес. Біле 
білсек, ең сұлу қалалар өзендердің бойында орналасқан. 
Нева, Мәскеу, Сена мен Темза өзендері бойында 
орналасқан шаһарлар соның дәлелі. Осы орайда, 
өзіміздің елімізде де дария жағалай қоныстанған қалалар 
жеткілікті. Жайықтың жағасындағы Атырау мен Орал, 
Тобылға табан тіреген Қостанай, Ертістің бойындағы 
Семей мен Павлодар және Өскемен, сол секілді сұлу 
Сыр жағасындағы өзіміздің Қызылорда да  сол тізімге 
енеді. Ал Есілдің екі жағына қанат жайған Астана туралы 
әңгіме тіптен бөлек. 

Бастапқыда облыс орталығы деңгейіндегі қала, міне, 
азғана жылдар ішінде адам танымастай болып өзгерген. 
Бірнеше  жылдың ішінде ғана Есілдің сол жағалауынан, 
тың жерден жаңа әкімшілік орталық бой көтерді. Барлық 
мемлекеттік органдар жаңа заманға лайықты биік те 
сәулетті ғимараттарға қоныс аударды. Қалада мыңдаған 
тұрғын үйлер салынды. Бұрын Есіл өзенінен өтетін бір 
ғана көпір болса, қазір жаңа үлгідегі 5 көпір бар. Көрікті 
көпірлер қалаға ерекше сән беріп тұратыны анық. 

Халқымыз “қырық жылда қыр жаңа, елу жылда ел 
жаңа” десе, Астана небәрі он жылдың ішінде еліміздің 
елордасына айналып үлгерді. Ертегілерде ай сайын 
емес, күн сайын өсті деп айтылатындай, Астананың өсіп, 
даму қар қынына да осындай жылдамдық тән. Астана 
– тек астаналықтардың ғана емес, бүкіл республика 
тұрғындары мен қазақстандықтардың ортақ мақтанышы. 
Астанадай елор дасы бар елдің рухы қашан да жоғары. 
Еңсесі қашан да биік. 

Астана жылдан жылға түрленіп, дамып келеді. 
Елорданың бас жоспары жиі өзгеріп, заман талабына 
сай ғимараттармен толығуда. Ерке Есілдің жағасында, 
Сарыарқаның кең төсінде қоныс тепкен Астана 
қаласы сәулетімен де, келбетімен де төрткүл дүниені 
мойындатты деп айтуымызға әбден болады. Арқаның 
төрінде сылдырап аққан ерке Есілдің жағалауында 
орналасқан айбынды Астанамыз бүгінде 19 жасқа толып 
отыр. Астана сәулетіне шетелдіктер де, отандастарымыз 
да сүйсінеді. Өзге қалалар Елорданың жақсы жақтарын 
өздерінде жасағысы келеді. Болмасаң да ұқсап бақ. 
Қызылордалықтар да өздерінің бас шаһарының Астана 
секілді дарияның екі жағында қатар өрбігенін қалайды.

Екі ғасырға жуық шежіресі тарих беттерінде 
қатталған Қызылорда соңғы уақытта өзгеше кейіпке 
енді. Бүгінгі заманға сай келбетке ие бола бастады. 
Сәулетіміздің сәні кірді. Тұрғын үйлер бой түзеді. 
Сәнді ғимараттар қала келбетін арттыра түсті. Көптеген 
әлеуметтік нысандар елдің игілігіне айналды. 

Біздің Қызылорда сылаң қаққан Сырдарияның 
жағасына жайғасқан. Алайда бір өкініштісі, дария 
жағалауында орналасса да ұзақ жылдар бойы оның әсем 
табиғатын қаланың келбеті мен тіршілігіне толыққанды 
пайдалана алған емес. Ештен кеш жақсы. Міне, енді 
сол олқылықтың орнын толтыру бағытында игілікті 
жұмыстар қолға алынды. Өзен жағасында орналасқан 
қалалардың өркениеті бізге де келіп жетті.  Өткен жылы 
Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Сырдария өзенін 
жағалай орналасқан «Тәуелсіздік» даңғылы ел игіліне 
ұсынылды. Сұлтан Бейбарыс көшесі мен Әбілқайыр 
хан көшесі аралығындағы 7,5 шақырымды құрайтын 
әсем даңғылға «Тәуелсіздік» атауы берілді.  Бүгінде қала 

тұрғындары мен қонақтар үшін сүйікті орындардың 
біріне айналып үлгерді. Осы жолмен жүрген әрбір адам 
әсем жағалауды тамашалауға мүмкіндік алады. 

Келешек кемерінде дарияның сол жағалауы да 
келбеті көркем, сәулеті келбетті, ажары асқақ аймаққа 
айналмақ. Ұлы өзеннің оң жағасында дамыған қала енді 
сол жағалау бойынша да өрістей түспек. Қызылорда 
қаласының даму жоспарына сәйкес, Сырдария өзенінің 
сол жағалауын дамыту мәселесіне мән беріліп отыр. 
Ол аумақта бүгінгі талаптарға сәйкес заманауи үлгідегі 
жаңа қала салынбақ. Осы мақсатта Мұратбаев көшесі 
бойымен дарияның екі жағалауын байланыстыратын 
көпір құрылысына облыс басшылығы аса зор мән берді. 
Бүгінде бұл көпір салынып бітті. Сыр елінің бас шаһары 
Қызылорда қаласының жоспарына сәйкес дарияның сол 
жақ жағалауына 1532 гектар жер бөлініп, оның жоспары 
жасалып, сапасы сараланып, мемлекеттен бөлінген 
қаржыға жаңа қаланың құрылыс жұмыстары басталып 
кетті. Жаңа қаланың ерекшелігі – шығыс стилінде 
салынады. Болашақ өскелең ұрпақтың сұлу Сырдың 
бойындағы әдемі қалада өсіп-өнетіні қуантады. 

Жақында қала жұртшылығы жаңа қаланың алғашқы 
үйлерінің іргетасын қалау салтанатына куә болды. 
Сол жағалауды дамыту мақсатында ашылған 1 мың 
532 гектар аумақтың көпқабатты тұрғын үйлер мен 
балабақша бой көтеретін алғашқы бөлігіне 18 көпқабатты 
тұрғын үй мен 320 орындық бала бақшаның іргетасы 
қаланбақ. Бұл нысандар құрылыс компанияларының өз 
қаражаты есебінен салынғалы тұр. Ал, 742 млн теңгені 
құрайтын балабақша құрылысы «Абу-Сер» ЖШС 
арқылы мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында 
жүргізілетін болады. Болашақта «Жастар сарайы» 
орталығы, неке сарайы, Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

мемелекеттік университетінің оқу ғимараты,«Болашақ» 
университетінің қалашығы,онкологиялық аурухана және 
тағы басқа бірнеше ғимарат салынбақшы.  

 Сырдың бас қаласы – Қызылорда ендігі жерде 
осы жоспар аясында дамып, ірі өзеннің жай лы 
микроклиматын, табиғи әсем көрінісі мен тартым-
дылығын тиімді пайдаланбақшы. Яғни, қолданыстағы 
бас жоспар бойынша мұнан былай өзен Қызылорда 
қаласының сәулетіне сән беретін болады. Ал сол жа-
ғалаудағы аумақ 15 ауданнан құралады. Оның 11-і тұр-
ғын аудан. Бұған қоса, 1 индустриалдық аймақ, 3 ірі парк 
салынады. Бульварлар салу да қаралған. Бес тұрғын 
ауданның құрылысына махалля типтес орта қабатты 
үйлер салу жоспарланып отыр. Әрбір шағын ауданның 
ішінде мектептер мен балабақшалар бой көтереді. 
Тұрғындар санының қазіргі динамикалық өсуі есепке 
алынған. Заманауи талаптарға сай ірге көтеретін жаңа 
қоныста 154 мыңнан астам халық тұрады деп болжануда. 
Жалпы, тұрғын үй құрылысы 3 млн шаршы метрді 
құрайды. Бұған қоса, онда 46 балабақша мен 23 мектеп 
болады. Мұнымен бірге 2 көпсалалы аурухана, қарттарға 
арналған пансионат, интернат емханалар, күндізгі 
стационарлар мен дәріханалар салу да қарастырылған. 
Үлкен ән аренасы, 4 этнографиялық музей кешені, Қорқыт 
ата интерактивті музейі, балалар шығармашылығы 
сарайы, саз мектебі мен цирк, драма театры, «Құстар 
әлемі» оранжереясы мен Медиа орталығы жаңа қонысқа 
өзіндік ажар қосатын болады. Сонымен қатар 15 мың 
көрерменге арналған спорт кешені, жеңіл атлеттерге 
арналған манеж, спорт академиясы мен жүзу бассейні 
салынбақшы.

  Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ЕЛОРДАҒА ЕЛІКТЕГЕН ҚАЛА

«ҚАЗАҚСТАН БАРЫСЫ»
ҚҰРМЕТ ТӨРІНДЕ

Сейсенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Астана қаласында ҚР 
Тұңғыш Президенті жүлдесі үшін қазақ күресінен өткен VІІ республикалық 
«Қазақстан барысы» турнирінің жеңімпазы Еламан Ерғалиевті қабылдады.
Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған тәжірибелі балуандарға боз кілемде 

бой бермеген Еламан Сыр елінің сенімін ақтады. Жалынды жігерінің арқасында 
қарсыластарын қапы қалдырып, турнирдің алтын белбеуін беліне тақты. Бұл, әрине, 
тынымсыз еңбек пен үздіксіз жаттығудың арқасы.

– Төл спортты түлету біздің облыстан бастау алғаны – үлкен абырой. 2011 жылы 
алғашқы «Қазақстан барысы» титулын Ұлан Рысқұл иеленсе, Руслан Әбдіразақов 
күміс және қола жүлделерге қол жеткізді. Олардың жеңісті жолын 22 жастағы 
батырымыз Еламан Ерғалиев жалғастырып отыр. Осы спортшылардың биік 
белестерді бағындырып, жетістікке жетуіне үлес қосқан жаттықтырушылар Садық 
Мұстафаев пен Әділбек Серікбаевтың еңбегі зор екенін атап өткім келеді, – деді 
аймақ басшысы құттықтау сөзінде. 

Бұл республикалық бәсекеге облыстан 3 палуан аттанған болатын. Атап 
айтсақ, биыл өткен облыстық «Алтын белбеу» іріктеу жарысында «Сыр барысы» 
атанған Мақсат Исағабылов пен «Сыр арланы» Нұрым Сәлімгереев турнир 
қатысушыларының қатарына енді. Ал Еламан Ерғалиев Астана қаласында әскерилер 
арасында өткен «Әскер барысында» бірінші орынмен жарыс жолдамасын жеңіп 
алды. Осылайша Сарыарқа төрінде өткен турнирден «Барыс» атағымен оралды. 
Балуан осындай қуанышты күндегі толқынысты сәтін жасыра алмады.

– Туған жерге келіп жерлестеріммен жеңісті тойлап жатқаным мен үшін абырой. 
Бұл маған одан әрі жеңісті жолды жалғастыруға шабыт сыйлайды. Осы сәтті 
пайдаланып демеу болған ата-анама, облыстың спорт саласына қолдау білдіріп келе 
жатқан аймақ басшысына, жаттықтырған бапкерлеріме, жігер берген жанкүйерлерге 
рақмет айтамын. Алдағы байрақты бәсекелерде де ел сенімін ақтаймын, – деді өз 
алғысын жеткізген Еламан.

Боз кілемдегі белдесулерінің басым бөлігін айқын басымдықпен ұтқан Еламан 
Сыр жұртының абыройын асқақтатты. Қызылордалық жанкүйерлердің де қазақ 
күресінің «Барысына» деген құрметі ерекше. Дәл осы күні балуанды әуежайдан 
күтіп алып, қошемет көрсетті. Бұл оған үлкен жауапкершілік жүктейтіні сөзсіз. 
Балуанды алда бірқатар бәсеке күтіп тұр. Соның ішіндегі маңыздыларының бірі – 
қыркүйек айында өтетін «Әлем барысы». 

Қабылдау барысында аймақ басшысы жеңісті күнде жолығуға тілекші екенін 
жеткізіп, екі бөлмелі пәтердің кілтін табыстады. Осылайша «Қазақстан барысынан» 
батыр боп оралған балуан құрмет төрінен көрінді.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ.

Осы жылдың 4 шілдесінде «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалының Саяси кеңесі Бюросының 
отырысы болып өтті.

Облыстық партия филиалының төрағасы, облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен 
өткен жиында облыстық мәслихаттағы «Нұр Отан» 
партиясы депутаттық фракциясының «Әлеуметтік 
инфрақұрылымды дамыту», облыстық партия филиалы 
жанындағы Сайлауалды бағдарламаны жүзеге асыруға 
бағытталған «Денсаулық сақтау», «Жұмыспен қамту 
және тұрғындардың әлеуметтік әлсіз топтарын қолдау» 
комиссияларының жұмысы, сондай-ақ филиалдың 
қоғамдық қабылдаулары қызметі қаралды.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша 
«Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту» бағытындағы 
комиссия жетекшісінің орынбасары, мемлекеттік 
қызметшілерді және бюджеттік сала қызметкерлерін 
қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру өңірлік 
орталығының директоры Райхан Ысқақова баяндады. 
Баяндамада айтылғандай, Қызылорда облысы – үш 
ауысымды және апатты мектептер мәселесі шешілген 
бірден-бір өңір. Нақты кезеңде аймақта 300 орындық үш 
мектеп құрылысы жүріп жатыр. Бұл жобаларға «Нұрлы 
жол» бағдарламасы аясында 2016-2017 жылдарға 
бюджеттен 1 697 811 млрд теңге қарастырылған. 

– Аймақтағы білім ошақтары 12 жылдық білім 
беруге сәйкестендіріліп, оқу-тәрбие үдерісіне қажетті 

оқу кабинеттерімен, зертханалармен жабдықталатын 
болады. Мүмкіндігі шектеулі балғындар үшін кедергісіз 
орта қалыптастыру да назардан тыс қалмаған. Мәселен, 
Жаңақорған ауданы, Төменарық ауылындағы №223 
орта мектеп және осы аудандағы М.Нәлібаев атындағы 
ауылда бой көтерген № 196, екі 300 орындық мектеп 
құрылыстары тамыз айында толық аяқталып, жаңа оқу 
жылына пайдалануға берілетін болады. Сондай-ақ, 
Жосалы кентінде 300 орындық №183 орта мектептің 
құрылысы басталды. Бұл жұмыстардың барлығына 
комиссия тарапынан партиялық бақылау жасалып келеді, 
- дейді Р.Ысқақова.

«Денсаулық сақтау» бағытындағы комиссияның 
атқарған жұмыстары жөнінде комиссия жетекшісі, 
аймақтық тәлімгер Нұриддин Әмитов баяндады. 
Айталық, есепті кезеңде жалпы адам өлімі 2,2 пайызға, 
оның ішінде 1 жасқа дейінгі сәбилер өлімі 54,9 пайызға, 
қатерлі ісік ауруынан өлу саны 12,9 пайыз, ал жарақат, 
улану, жазатайым жағдайлардан адам өлімі көрсеткіші 
29,3 пайызға төмендеген. Сондай-ақ, жыл басынан бері 
ана өлімі тіркелмегені де сала мамандарының сапалы 
қызметін аңғартса керек. Мүмкіндігі шектеулі жандарға 
реабилитациялық көмек көрсету ауқымы кеңейіп, 60-
тан 250 төсек-орынға дейін артқан. Дегенмен, комиссия 
жетекшісінің айтуынша, аймақтағы стационарларда, ау-
дандық ауруханаларда реабилитациялық көмек көр сету 
бағытын әлі де дамыту қажеттігі белгілі болып отыр.

Тәлімгер Н.Әмитов жол-көлік оқиғаларының алдын 
алуға байланысты ұсыныстарын айтты.

«Жұмыспен қамту және тұрғындардың әлеуметтік 
әлсіз топтарын қолдау» бағытында комиссия жетекшісі, 
білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы облыстық 
комитетінің төрайымы Райкүл Байназарова баяндама 
жасап, елді мекендерде кәсіпкерлікті дамытуға 
байланысты ұсынысын жеткізді. Атап айтқанда, бала 
санымен зейнеткерлікке шыққан “Алтын”, “Күміс” 
алқалы аналардың кәсіппен айналысуына жағдай жасау, 
сондай-ақ, мүмкіндігі шектеулі балалардың жазғы 
демалысын тұрақты ұйымдастыру мәселесін назарда 
ұстау қажеттігін айтты.

Саяси кеңестің Бюро отырысындағы соңғы мәселе 
бойынша хабарлама жасаған облыстық партия филиалы 
қабылдау бөлмесінің меңгерушісі Мақсұт Баекеев есепті 
мерзімде тұрғындардан 1976 өтініш түсіп, оның 21,2 
пайызы оң шешілгенін атап өтті.

Жиынды қорытындылаған облыстық партия 
филиалының төрағасы, облыс әкімі Қ.Қөшербаев күн 
тәртібінде қаралған барлық мәселеге байланысты тиісті 
тапсырмалар беріп, жоғарыда аталған комиссиялар 
тарапынан халықтың өмір сүру сапасын жақсарту 
бағытында аймақта жүзеге асырылып жатқан барлық 
әлеуметтік-экономикалық маңызды шараларға партия-
лық пәрменді бақылау қажеттігін атап көрсетті.

Ғазиза ӘБІЛДА.

ПАРТИЯЛЫҚ ПӘРМЕНДІ БАҚЫЛАУ ҚАЖЕТ

ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ – 
АЗАМАТТЫҚ БОРЫШ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен өткен 
мәжілісте ағымдағы жылдың көктемгі мерзімді әскери қызметке шақыру 
қорытындысы қаралды. Селекторлық режимде өткен жиынға аудан 
әкімдері де қатысты.
Күн тәртібіндегі мәселе бойынша бірінші болып облыстық қорғаныс істері 

жөніндегі департаментінің басшысы Мұрат Дәулетбақов хабарлама жасады. 
Департамент басшысының айтуынша, ҚР Қорғаныс министрінің 2013 

жылғы наурыздағы «Мерзімді әскери қызметке шақырылуға жататын әскерге 
шақырушыларды алдын ала зерделеу және іріктеу жұмыстарын ұйымдастыру 
туралы» бұйрығына сәйкес алдын ала зерделеу жұмыстары жүргізілген. 
Зерделеуге барлығы 4327 адам жатса, соның 3336-сы зерделеніп, 1411-і іріктелген. 
Медициналық комиссиялар толығымен тәжірибелі дәрігерлермен қамтамасыз 
етіліп, сонымен бірге медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. 

– Әскери қызметке шақыру барысында әскерге шақырылушылар мен олардың 
ата-аналарына заңдылық талаптар, олардың құқығы мен міндеттері түсіндіріліп, 
облыстық жиын пункті жанынан қоғамдық қабылдау ұйымдастырылды. Облыстық 
жиын пунктінде әскери қызметке шақыру барысында әскерге аттанушыларға үш 
мезгіл ыстық тамақ ұйымдастырылып, пункттен вокзалға дейін көлікпен тасымалдау 
қамтамасыз етілді,– деді М.Дәулетбақов.

Жалпы, облысқа ҚР Қарулы Күштері мен басқа да әскерлер, әскери 
құрылымдарды жасақтау үшін ҚР Қорғаныс министрлігінен 835 азаматқа тапсырыс 
беріліп, 830 азамат әскер қатарына шақырылған, ол 99,4 пайызды құрап отыр.  
Сондай-ақ, ағымдағы жылғы көктемде облыс бойынша шақыру комиссиясына 
4991 адам келген. Олардың ішінде 103 адам отбасы жағдайына байланысты әскерге 
шақырудан кейінге қалдырылса, 721-і білімін жалғастыру үшін уақыты шегерілді. 
Ал, 445 адам мерзімді әскери қызметке шақырудан босатылған. Үстіміздегі жылғы 
көктемгі мерзімді әскери қызметке шақыру жұмыстары бойынша тапсырыстың 
орындалуы мен олардың толық келуін қамтамасыз етуде Қазалы, Сырдария, 
Жалағаш және Арал аудандары мен Қызылорда қаласының комиссиялары алдыңғы 
қатардан көрінді. 

Мәжілісте сонымен бірге облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасының 
басшысы Серік Сермағанбетов хабарлама жасап, әскерден жалтарып жүрген 
азаматтарға байланысты жасалып жатқан жұмыстар және мерзімді әскери қызметке 
шақыруда  шешімін таппай отырған кейбір мәселелер жөнінде айтып өтті. 

Мәжілісті қорытындылаған облыс әкімі Қырымбек Көшербаев көтерілген 
мәселелерге қатысты тиісті сала басшыларына бірқатар тапсырмалар жүктеді және 
ҚР қарулы Күштерінің құрылғанына 25 жыл толуына орай бірнеше сала басшысына 
мерекелік медаль табыстады. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

Ресей Федерациясының еңбек сіңірген 
мәдениет қайраткері, тарихшы, жазушы, пуб-
лицист Николай Зенькович жоғары сынып 
оқушыларына арнап Елбасы – Қазақстанның 
тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев туралы 
еңбек жазды. Танымал тұлғалар жайындағы 60-
тан астам кітаптың авторы өз тізіміне Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бірінші болып енгенін айтты. 

«Мен бұл кітапты 1986 жылғы Желтоқсан 
оқиғасынан кейiн жаза бастадым. Содан 
бері Нұрсұлтан Назарбаев туралы оғаш пікір 
айтылғанын естіген емеспін. Қоғамдық пікір 
деген осы. Нұрсұлтан Назарбаев туралы қоғам 
ойының өзгергенін де көрмедім. Ол халқының, 
ал халқы Мемлекет басшысының қадірін 
біледі. Бұл кітап 12 жастан асқан оқырмандарға 
арналған. Басты идеясы – қол қусырып отырсаң, 
ешқашан ұлы тұлға бола алмайсың», – дейді ав-
тор. 

Қаламгердің айтуынша, кітапта суреттел-
ген Елбасының жалынды өмірі оқырманды 
өзіне еріксіз баурап алады. «Нұрсұлтан На-
зарбаев тарих үшін маңызды оқиғалардың 
басы-қасында жүріп қана қоймай, қиын кездері 
жағдайды өз қолына ала білді. Бұл үшін ерлік, 
білім және тәжірибе керек. Ең бастысы – Отан 
үшін еңбектену. Президенттің өмірі Отаны-
мен, халқымен бірге өрбіді. Соның арқасында 
оны тек Қазақстанда емес, шетелде де ерек-
ше бағалайды», – дей келе, кітап авторы жастар 
Н.Назарбаевқа ұқсаса деген тілегін айтты. 

Кiтаптың орыс тiлiндегi нұсқасы да, қазақ 
тiлiндегi аудармасы да 2 мың данамен шықты. 
Ресейлік жазушының кітабын қазақ тіліне 
белгілі журналист, ТМД Журналистер конфеде-

рациясы сыйлығының лауреаты, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері Қайнар Олжай 
аударған. «Елбасының саяси тұлға ретіндегі 
еңбектері көп дүниеге арқау болды. Бірақ оның 
жастық шағы туралы фильмнен басқа ештеңе 
жоқ. Тоқсаныншы жылдардың басында Бейбіт 
Сапаралының Президенттің балалық шағы ту-

ралы кітабы шыққан болатын. Бірақ жоғары сы-
нып оқушыларына, студенттерге арналған кітап 
жоқ еді. Осы кітап сол бос орынға кірпіш болып 
қаланды», – дей келе, Қ.Олжай кітаптың стилін 
Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» 
шығармасына ұқсатты. Аудармашының айтуын-
ша, кітапта тарихи деректер көптеп қамтылған. 
Мысалы, Назарбаевтың Қазақстан мұнайын 
қалай игереміз деген мәселемен «Шевронға» ба-
рып, екі апта бойы тәжірибеден өткенін біреу 
білсе, біреу білмейді. Сонымен қатар, кітапта біз 
білмейтін деректер де пайдаланылған. 

«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ 
басқарма төрайымы Күләш Шәмшидинова кітап 
тілінің жатықтығын ерекше атап өтті. «Кітаптың 
оқушылар мен жастарға қажетті дүние екені 
көрініп тұр. Мұнда ұлттық тәрбие алған, салты-
мыздан сусындаған баланың Елбасы болғанға 
дейінгі өсу жолы құнарлы тілмен жеткізілген. 
Бұл жастар үшін, ұстаздар үшін де пайдалы 
болмақ. Назарбаев зияткерлік мектептері оқу 
процесінде оны міндетті түрде пайдаланатын бо-
лады», – деді ол. 

Кітап екі бөлімнен тұрады. «Үшқоңырдан 
шыққан ұлан» атты бірінші бөлімі Президенттің 
балалық шағын, жастық жылдарын сөз етеді. 
«Мәртебелі Президент» аталатын екінші бөлімі 
оның әлемге танымал тұлғалар қатарына 
қалай қосылғаны туралы сыр шертеді. 
К.Шәмшидинованың айтуынша, Назарба-
ев Зияткерлік мектебіндегі оқушылар сабақ ба-
рысында тың туындыны қолданады. «Қазіргі 
әлемдегі Қазақстан» деген 11-12 сыныпта өтетін 
пән бар. Оқушылар аталған пәнді оқығанда әр 
түрлі материалдар мен оқулықтарды қолданады. 
Осы пәнді оқыту барысында балалар тілінде 
өте түсінікті әрі жатық жазылған тың туынды 
таптырмас оқу құралы болар деген ойдамын. 
Аталған кітап міндетті түрде оқу процесінде 
қолданылады», – дейді ол. 

ҰЛЫ АДАМ ТУРАЛЫ 
ҰЛАҒАТТЫ КІТАП
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Әңгімемізді бастамас бұрын «автограф» 
сөзі екі түрлі мағынаға ие екенін еске салу 
артық болмас. Автографтың жалпыға ор
тақ және кең қолданыстағы мағынасы 
өз қолымен жазылған жазу немесе қол 
қоюды білдіреді. «Автордан автограф 
алу» дегенді тілге тиек еткенде нақ осыны 
аңғартады. Филологтар ұдайы сүйенетін 
келесі мағынасы: автордың өз қолымен 
жазылған қолжазба мәтіні. Яғни, нақты 
адам жасаған және тасқа басқан кез келген 
ауызекі шығарма.

Бас құжатымыз – Ата Заңнан бастап, 
мемлекеттің өмірін реттейтін барлық 
негізгі қағидаттар, ережелер, нормалар 
мен бағдарлар Елбасының қаламынан 
туды. Президенттің актілері деп аталатын 
ресми құжаттар өмірдің барлық жағдайына 
бағытталған. Олардың толық тізбесі көп 
орынды алатындықтан, ең бастыларына 
тоқталайын. Олар: жарлықтар мен өкім
дер, жекелеген жағдайларда заңдық күші 
бар, вето құқын қолданатын заңдар мен 
жарлықтар, Парламент ұсынған заңдарға 
қол қою, Қазақстан халқына жыл сайынғы 
Жолдауы, Үкіметтің құрамын белгілеу, 
лауазымды тұлғаларды тағайындау, мем
лекеттік бағдарламаларды бекіту, рефе
рендум өткізу туралы шешім қабылдау, 
халықаралық келісімдерге қол қою, мем
лекеттік наградаларды табыс ету, әскери 
және басқа да атақтар, шендер, рангтар 
мен сыныптарды тағайындау.

Олардың әрқайсысының артында нақ
ты адамдардың өмірімен өрілген еліміздің 
тағдыры тұр. Бұлардың қатарында Қазақ
стан азаматтығына қабылдау немесе жазаға 
тартылған азаматтарға рақымшылық жасау 
туралы мейлінше нәзік шешімдер де бар.

Президенттің жұмысында мәтіннің 
қыруар жүктемесімен айналысу әдеттегі
дей аса ауқымды. Мәселен, 2016 жылы 
6 мыңнан астам құжат, оның ішінде 
107 заң, 243 жарлық, 88 өкім, 16 кеңес 
хаттамалары, 1 042 қызметтік жазба хат, 
4 200 сараптамалық және ақпараттық
анықтамалық материалдар, 309 азаматтар 
өтініштері қаралып, қол қойылды. Егер 
мұны елестетер болсаңыз, үйіңіздегі 
ең үлкен бөлмеде төбеге дейін үйілген 
қағаздар топтамасы көз алдыңызға келер 
еді. Десек те, Президент Әкімшілігінде 
қолданысқа енген электрондық құжат 
айна лымы және іс жүргізу жүйесіне байла
нысты бұл әлдеқайда жинақы көрінеді.

Және аталған мерзімде Нұрсұлтан 
Әбішұлының шетелдерге сапарлар, өңір
лер ге жұмыс сапарлары, түрлі отырыстар 
мен кеңестерге, халықаралық форумдарға, 
конференциялар мен съездерге қатысуы, 
шетелдік мемлекет және қоғам қайрат
керлерін қабылдауы, қоғамдық және ең
бек ұжымдары өкілдерімен кездесулер, 
өнеркәсіп орындары мен әлеуметтік 
нысандарды аралауы сияқты хаттамалық 
ісшараларды өткізгенін қоспағанның 
өзін де 700ге жуық мәтінмен жұмыс 
істе генін көресіз. Президентке осындай 
тіпті қысқа мерзімді әрі эпизодтық іс
шараларда өзінің сөйлейтін сөзін немесе 
диалогқа қатысқанда айтатын ойын тез 
арада зерделеп, алдын ала әзірлеуіне тура 
келеді.

Елбасының жанрлықстильдік сан 
қырлы шешендік қасиеті мен тіл бай
лығы іскерлік және құжаттық тілмен шек
телмейтінін атап өткім келеді.

Тіл мамандарының Елбасының ше
шен  дік шеберліктің барлық үздік үлгі
лерін: ресми сөздері, дипломатиялық тіл, 
бизнес қауымдастықтық іскерлік стилі, 
Жоғарғы Бас қолбасшының бұйрық сөзі, 
ғылыми лекциялар, руханиадамгершілік 
тақырыптарын жұртшылықпен талқылау 
кезінде белсенді әрі өз орнымен қолда
натыны жөніндегі менің ойыммен 
келісетіні анық.

Соңғысына қатысты мынадай фактіні 
көлденең тартсам деймін: діни көшбасшы 
болмаса да (мәселен, бір мезгілде ағыл 
шын шіркеуінің басшысы болып табы
латын Ұлыбританияның патшайымы 
немесе басшылығында аятолла тұратын 
Иран Ислам Республикасы) ол, соған 
қарамастан, әрдайым мереке күндері 
(Құрбан айт, Рождество), Әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбасшыларының съез
дерінде, Қазақстанның руханият өкіл
дерімен кездесулерінде діни нанымсенім 
өкілдерімен ұдайы әңгімелеседі. «Таза 
берілген» діни және дін таратушылық 
жолда болмаса да, оның «Қалың елім, 
қазағым», «Бейбітшілік кіндігі», «Ұлы дала 
ұлағаттары» кітаптары мен «Ой бөлістім 
халқыммен», «Жылдар мен ойлар» жи
нақтары және басқа да сөйлеген сөздері 
мен мақалалары терең философиялық
дидактикалық мәнімен ерекшеленеді.

Аталған жайттар менің Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тілдік ерекшелігі әмбебап 
шешендіктің жарқын үлгісі деп есептеуіме 
негіз бола алады.

Көптеген жылдар бойы Елбасының 
қағаздары мен құжаттары бойынша білім
нің сан алуан салаларының мамандары 
үшін қайталанбас дереккөздік базаны 
құрайтын көлемі және ақпараттық құнды
лығы бойынша қыруар қор жасақталды. 
Бұл бойынша Мемлекет басшысының 
эпистолярлық дүниелерін де айтуға бо
лады, мұны жүйелеу, жариялау және 
зерттеу қазіргі уақытта ең бастапқы 
кезеңінде тұр, сондықтан да, әлі де ол 
өзінің шын ниетімен беріле жұмыс істейтін 
қажырлы зерттеушілерін күтуде.

Мына сұрақтың төркіні қай тұстан 
басталады: Нұрсұлтан Әбішұлы өзінің 
алғашқы автографын қашан және кімге 
жолдады?

Ашығын айтайын: бұл сұраққа жауап 
беру және адам өзінің саналы түрде 
алғашқы мәтінін қашан жазды және 
оның мерзімі туралы жауап беру аса 
қиын. Өйткені, адам естелік қолтаңбаны 
балдәурен шақтан бастап бере бастайды.

Алайда, Елбасының биографиялық 
кітабы туралы жұмысты бастағанымда, 
Нұрсұлтан Әбішұлы менің өтінішіме 
назар аударып, өзінің жеке архивінен 
көптеген хаттар мен жазба және фото 
материалдарды берді. Олардың ішінен 
мен болашақ Президентіміздің бала 
күнгі досы Хусейн Хаджиевпен түскен 
суретін және оның сыртына өз қолымен 
жазған «бізді ешкім ешқашан ажырата 
алмайды» деген қолтаңбасын таптым. 
Тарихтан білетініміздей, фото өнері ойлап 
табылғалы және оның мүмкіндігінше 
таралуына байланысты ХХ ғасырда 
фотокарточкалар естелік қолтаңбаларды 
көп тарататын құралға айналды.

Президенттің Қаскелең орта мекте
біндегі сыныптастары оның ерте жастан
ақ достарына қысқа тілектері жазылған 
сыйлықтар беруді жақсы көргенін 
естеріне алады. Оның Рая есімді қатарлас 
құрбысының айтуынша: «Жаңа жыл 
қарсаңында мектепте мерекелік маскарад 
кеш ұйымдастырылды. Үздік карнавалдық 
костюм үшін алғашқы жүлде ретінде 
фото ға арналған альбом тарту етілді. Ал 
Нұрсұлтан әрбірімізге негізінен открыт
калар мен кітаптардан құралған жеке
жеке сыйлықтар дайындады. Біздің қуа
нышымызға қарай, менің құрбым Розаға 
ол С.Мұқановтың «Ботагөз» кітабын, 
маған да кітап және «Ұйқыдағы ару» 
парфюмерлік жиынтығын сыйлады. Бұл 
екі эпизод жоғарыда қойылған сұраққа 
нақты жауап бере алады: Нұрсұлтан 
Әбішұлының ең алғашқы автографтары 

оның открыткаларға, кітаптарға және 
достарына арналған басқа да сыйлықтарға 
қол қойған мектептік кезеңіне дөп келеді.

Бұл жерде мен Мемлекет басшысының 
қолтаңбаларын зерделеуде белгілі бір шек
теулер бар екенін атап өтуім керек. Және 
мәселе түгендеу проблемасында емес, 
десек те, қабылданған қолтаңбалардан гөрі 
жолданған «месседждер» санын есептеу 
аса қиын. Мәселе этикалық жағында: 
қанша дегенмен жеке хат алмасу (көбінесе 
автографтар да осыған жатады) – бұл 
құқықтық және адамгершіліктің көзге 
көрінбейтін шекарасын аттап кетпеу 
маңызды саналатын жеке адамның кеңістік 
аймағы болып саналады.

Көп жыл бойы Президенттің мәтін
дері қалай жазылатынын бақылауға 
мүм кіндігім болғандықтан, мен оның 
жазу мәдениеті мен техникасы туралы 
белгілі бір көзқарас қалыптастырдым. 
Нұрсұлтан Әбішұлы – бірінші кезекте 
«клавиатуралық», «нүктелік», «сенсорлы» 
жазбаларға қарағанда дәстүрлі қолмен 
жазу мәдениетін жанына жақын көре
ді. Әрине, технократ ретінде ол жаңа 
ақпараттықкоммуникациялық құрылғы
ларды жеңіл меңгереді. Бірақ оның таза ақ 
параққа, сенімді және жорға автоқаламға 
жақындығы сондай, басқаларының 
бәрін екінші кезекке ысырып қояды. 
Оқушылармен әңгіме кезінде де ол 
шынайы ақылкеңесін айтудан танған емес. 
«Желілерде ұзақ отырудың, гаджеттерге 
байланып қалудың қажеті жоқ. Виртуалды 
әлемде емес, нақты өмірде өмір сүріп 
үйренген анағұрлым пайдалы», дейді 
Елбасы.

Мемлекет басшысының бұрынғы 
резиденциясында орналасқан Тұңғыш 
Президент Музейінде оның кабинеті 
әдейі алғашқы қалпында, иесі баржоғы 
осыдан бес минут бұрын ғана шығып 
кеткендей күйде қалдырылған. Оның жазу 
үстелін көрген адам басы артық ешнәрсе 

таба алмайды. Президент өзінің жұмыс 
орнын жазуға қажетті құралдармен ғана 
қамтамасыз ететіндей деңгейде ұйым
дастыратындықтан, ешқандай «шығар
машылық тәртіпсіздікке» жол берілмейді.

Елбасының негізгі жазу материалдары 
– А4 пішіміндегі парақ, ескертпелер 
жазу үшін қолданылатын шағын пішімді 
парақша, белгі қоятын стикерлер, күнде
лікті жазбалар үшін пайдаланылатын 
кітапшалар. Ежелгі әдеті – төс қалтаға 
ер кін сыйып кететін шағын қойын кітап
шаларына жазу. Су белгілері бар ерекше 
қағаздағы президенттік бланкілер әдетте 
таза баспа мәтіндер үшін қолданылады, 
бірақ автор оған да қажет кезінде түзетулер, 
өзгерістер, толықтырулар енгізіп тұрады.

Негізгі жазу құралдары − автоқалам, 
грифельді және түрлітүсті қарындаш, 
фломастер және маркер. Шарикті қаламға 
(қолданбайды десе де болады) қарағанда, 
Президент қауырсын сиялы автоқаламға 
басымдық береді.

Ежелгі дала мақалы былай дейді: «Аң
шыны қамшысынан таны, жазушыны 
қаламынан таны». Біздің бүгінгі әңгіме
мізге қатысты айтатын болсақ, бұл мынаны 
білдіреді: нағыз кәсіпқой өзінің еңбек 
құралына ерекше көзқарас танытады. 
Өзінің қаламына Нұрсұлтан Назарбаев 
та фетишизмсіз, бірақ үлкен құрметпен 
қарайды. Бұл қазақтардың оптимизмге 
толы, арманшыл, ырымшыл ұлттық мінезі
не сай келеді. Осы себепті ол ұлт үшін 

тағдыршешті де маңызды құжатқа қол 
қойғаннан кейін: «Түпнұсқаны архивке, ал 
қаламды музейге өткіземін», дейді. Соңғы 
осындай жағдай Президент Конституцияға 
енгізілген өзгерістерге қол қойған 2017 
жылдың наурызында болды.

1990шы жылдарғы атышулы аукцион
да оны ұйымдастырушылардың талап
өтініштеріне үн қатқан Президенттің оған 
басқа заттарын емес, дәл автоқаламын 
қойғаны да мәселенің мәнін аша түсетіні 
анық.

Нұрсұлтан Әбішұлының жазуы туралы 
айтқанда, Президент жағдайға байланысты 
белгілерді түсіруде негізгі барлық нұс
қа ларды: орташа, ірі, ұсақ, жиілетіп жазу 
нұсқаларын қолданады. Оның акті лік 
жазбалары (мысалы, құрметті қонақ тар 
кітабындағы, салтанатты және ес керт
кіш мәтіндердегі) түсініктілігі, мағы
налылығы, мазмұндалуы тұрғысынан 
каллиграфты болып келеді. Оның жұ
мыс, қаралама (черновик) және шұғыл 
жазбаларында әріптер ірі әрі көлемді 
болып келеді, ал қысқарған сөздер мен 
белгілердің (астын сызу, леп белгісін 
және сұрақ белгісін қою, т.б.), сондайақ 
формулалардың, есептеулердің, сурет
тердің, сызбалардың жиі кездесетіні бас
қа әңгіме. Ұсақ жазуларды ол мәтінді 
шағын пішімді параққа сыйғызу талап 
етілген кезде қолданады: мұндай жағдай 
қарарларға байланысты (аппараттық 
сленгте – «фишка») кездесіп тұрады. Осы
ның өзінде Президент, тіпті, қаралама 
(черновик) жазбаларында да таза жазуға 
тырысады. Өйткені, оның сөйлемдері 
ойластырылғандығымен, діттеген жеріне 
дөп тиетіндігімен және нақтылығымен 
ерекшеленеді.

Архивтен әр жылдарғы қолжазбаларды 
зерделей келе, мен Нұрсұлтан Әбішұлының 
жазуының өзгеріссіз келе жатқан тұрақ
ты сипатын анықтадым. Мұның бір 
артықшылығы, көптеген адамдар, өкі ніш

ке қарай, жақсы жазуларымен ерекше
ленбейді, ал компьютерліклавиатуралы 
және «нүктелі» дәуірдің өмірімізге 
дендеп енуіне байланысты, тіпті, кезіндегі 
орнықты жазу дағдысы бар адамдардың 
өзі онысын жоғалтып алатын тұстар да 
анағұрлым арта түсіп отыр. Президенттің 
жазу мәдениетінің осындай тәртіптілігі 
мен эргономикалығын көрген сәтте кім 
анық ойлай білсе, сол нақты мазмұндайды 
деген ежелгі шындықтың дұрыстығына 
кезекті мәрте көз жеткізесің.

Президенттің құжаттармен жұмысы 
туралы мен «Тұңғыш» деген кітабымда 
жанжақты жазғандықтан, бүгін мен тек 
оның қарарының тілі мен стилін ғана 
қысқаша сипаттап өтейін. Жас кезінен
ақ аппарат жұмысының тар жол, тайғақ 
кешулерінен өткен ол бюрократ болған 
жоқ. Керісінше, ол – қоғам мүддесіне 
қайшы келетін бюрократизмнің, сөзбұйда
лықтың нағыз бітіспес жауы.

Осы орайда Елбасы өзінің атына 
келетін әрбір корреспонденцияны ерекше 
бір оқиға және «шығармашылықтың 
жеке бір актісі» ретінде қабылдайды. Ол 
келген хатхабармен мұқият, сараптау 
әрі сын тұрғысынан қарап танысады. 
Сондықтан оның қарарларының тілі де – 
ресми бланкілердегі жазбаша өкімдерде 
– шаблонды функционерлік клишелерден 
айтарлықтай алшақ жатады.

Оның сөзі жанды, эмоционалды, 
еркін, қысқа және көп жағдайда өткір. 

Бұған сенуге де, сенбеуге де болар, 
бірақ Нұрсұлтан Әбішұлы жұмысының 
нәтижесі белгілі бір корреспонденцияға 
қарағанынанақ білінеді: онда ол кей 
сәттері қуанышты кейіпте қозғалақтап 
қойса, келесісінде мәтінге баса мән бере 
отырып, қабағын түйеді, енді бірде шұғыл 
сұраныс жасату үшін телефонға қол 
созады, сондайақ шкафқа барып, қажетті 
кітабын тауып алады да ойлы көзбен 
терезеден қарайды... Және ақыр соңында 
проблеманы шешудің тәсілін тауып, жылы 
жымияды.

Жақында мен архивтен Үкімет пен 
орта лық мемлекеттік органдардың 1990
шы жылдардағы қызметі туралы құжат
тарды көтердім.

Сол кездегі премьерминистрлердің 
бірі кейде стилистикалық жағынан кеміс
тігі жоқ, бірақ нәтижеге жұмыс істей 
алмайтын, мағынасыз, тіпті кейде теріс 
ақпарат беретін есепбаяндаулар жолдауға 
бейім болатын. Президенттің тұтыну 
тауарларын шығаратын өнеркәсіп саласын 
тұрақтандыру мен дамыту бойынша 
тапсырмасын Үкіметтің орындау барысы 
туралы хабарланатын сондай қағаздардың 
бірін Нұрсұлтан Әбішұлы былайша 
қабылдады: «Бұл − сырғытпа жауап. 
Еліміздің ішкі рыногына бағдарланған 
салаларда: зауыттарымызда құрылыс 
материалдарын, жеңіл өнеркәсіп, тамақ 
өнеркәсібі, халыққа арналған басқа да 
тауарлар шығаруда күрт құлдырау 
жалғасып жатыр. Сендер шикізат 
сату мен әуестенудесіңдер, ал халықтың 
ақшасы өзге елдердің пайдасына жұмыс 
істеуде. Менің былтырғы берген тап
сырмаларым аяқсыз қалды. Жұмысты 
дұрыс жолға қойыңдар, әйтпесе мұны 
басқаларға тапсырамын».

Салық қызметінің бір басшысы 
бұзушылықтардың анықталғаны, ақша мен 
материалдық құндылықтардың дер кезінде 
қайтарылғаны жөнінде жеңісті баяндау 

жолдапты. «Сен, бірақ тексер» қағидатына 
сүйенген Президент жоғарыдағы ақпарат
ты тексеру туралы Бас прокурорға тап
сырма береді: «Көрсетілген фактілерді 
анықтап, хабарлауды сұраймын». 
 Президент тің күмәні дұрыс болып шықты, 
кейін салық қызметкерінің шаш ал десе, 
бас ал деген қадамдарға барғаны белгілі 
болды.

Тағы бір жоғары лауазымды шенеунік 
сеніп тапсырылған учаскеде нақты жұмыс 
істеудің орнына кейде жобақұмарлыққа 
жол берген. Салдарынан ағымдағы жұ
мыстар жайына қалған. Ол өзінің кезекті 
бір желбуаз есебін ұсынған кезде, 
Президент: «Мұның не керегі бар?», – деп 
қысқа ғана қайырған еді.

Мемлекетшіл тұлға және транспарент
тіліктің жақтасы ретінде Президент жұрт
шылықты азаматтардың құқықтары мен 
мүдделеріне қатысты мәселелер бойын
ша құлағдар етіп отыруды ешқашан 
есінен шығарған емес. Сондықтан оның 
қарарларының ішінде: «БАҚ арқылы 
жауап беріңдер» немесе «БАҚта тиісті 
пішімде көрсетіңдер», деген тапсырмалар 
жиі кездеседі.

Жекелеген азаматтар мен ұжымдардан 
да хатхабар өте көп келеді. Олармен 
мұқият танысып шыққан Президент: 
«Авторға рахмет айтайық. Жауап 
дайындаңдар», деп жазады.

Егер еліміздің саяси тарихындағы 
Семей полигонын жабу, мемлекеттік 
тәуел сіздік туралы заң мен Консти
туцияны қабылдау, мемлекеттік рәміз
дерді дайындау, Қазақстан халқы 
Ассамблеясын құру, астананы ауыстыру, 
көрші елдермен тарихи келісімшарттар 
жасау, халықаралық ұйымдар мен 
жобалардағы өзара ісқимыл, Әлемдік 
және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 
съезін шақыру, ЕҚЫҰның Астана 
саммиті, маңызды стратегиялық және 
жалпыұлттық бағдарламаларды жүзеге 
асыру, «ЭКСПО2017» халықаралық 
көрмесі сияқты және тағы басқа негізгі 
және айтулы оқиғаларды еске түсірсек, 
осылардың барлығы Тұңғыш Президент 
тарапынан қол қою арқылы бекітілгенін 
көреміз. Ал бұл − Қазақстанның бүкіл жаңа 
тарихы, тікелей және ауыспалы мағынада 
айтқанда, Елбасының қаламынан шықты 
деген сөз.

Н.Ә.Назарбаевтың жеке қол қою үлгісі 
саяси бренд ретінде өзі басқаратын «Нұр 
Отан» партиясының эмблемасында немесе 
қазір айтылып жүргендей, логотипінде 
мейлінше көрнекі әрі тұрақты түрде 
қолданылады, мүшелік партбилеттерінде, 
партия кеңселерінде ілінетін атауларында, 
бланкілерінде, үгітнасихат өнімдері мен 
партия атрибутикаларында жазылады.

Н.Ә.Назарбаев қолының «Н» әрпі 
түріндегі қысқартылған нұсқасы мемле
кеттің жоғары лауазымды тұлғасының 
айырым белгісінде – Қазақстан Республи
касы Президентінің төсбелгісінде қолда
ныл ған. Ол еліміздің Елтаңбасының 
астын да шынжырға бекітілген шұғылалы 
жұлдыздың ортасында орналасқан.

Соңғы онжылдықта Н.Ә.Назарбаевтың 
нақыл сөздерінің жарыққа шығуына және 
қайта басылып жатқанына байланысты 
солардың ішіндегі ең маңызды цитаталарын 
Елбасының қолымен әртүрлі орындарда – 
жоғары оқу орындары мен мектептерде, 
кітапханалар мен музейлерде, сондайақ 
көшелердегі панноларда көруге болады.

Осы күндері отандық телеарналардың 
көрермендері Елбасының жұрт алдында 
сөйлеген сөздерінің үзінділері берілген 
роликтерді көре алады. Мұны, егер 
солай айтуға болатын болса, Елбасының 
«дыбысты қолтаңбасының» мысалы деуге 
болады.

Президенттің қаріптік емес суретті 
қолтаңбалары туралы көптеген кітапта, 
мақалалар мен деректі фильмдерде бұ
рыннан айтылып жүр. Көп жағдайда бұлар 
– Нұрсұлтан Әбішұлының бір кез дері 
сызған және кейіннен  Президенттік мәдени 
орталық (қазір әскеритарихи музей), 
«Бәйтерек» мұнарасы және Астананың 
басқа да нысандары болып архитектуралық 
келбет алған, қазақстандықтарға жақсы 
таныс ғима раттар мен құрылыстардың 
эскиздері. Осындай шығармашылық 
шабыт келген сәттерде кейде қолда әдеттегі 
жазу қағазы болмай қалады, сондай кездері 
келіп қалған ойды қағаз майлыққа түсіруге 
де тура келген. «Тұңғыш» атты кітапта мен 
осыған ұқсас эпизодты келтірдім. Мысалы, 
Нұрсұлтан Әбішұлына «Үшқоңыр» әні
нің бастапқы нұсқасын композитор 
Алтынбек Қоразбаевпен музыканттың... 
кәмпит қорабының сыртқы жағына асығыс 
жаза салған сөздер мен ноталарға қарап 
талқылауға тура келген.

Дәстүрлі емес жазу материалы ретін
де, тіпті металл да қолданылуы мүмкін. 
Отандық өндірушілерді қолдау үшін 
Нұрсұлтан Әбішұлы тәуелсіздіктің 
алғаш қы жылдарынан бастап олардың 
өнім дерінің үлгілеріне естелік жазу қал
ды рып келеді. 2014 жылы Қостанай 
облысындағы «Сарыарка Автопром» 
ЖШСінде «SsangYong Nomad» және 
«Toyota Fortuner» автомобильдерінің 
шағын желілік жобасымен танысқан 
Елбасы жаңа машинаның капотына: «Ақ 
жол! Н.Назарбаев. 03/IX/2014, Қостанай 
қ.» деп жазды.

Президенттің жеке қолжазбалық емес 
белгілерінің жекелеген түрін мен осы 
жағдайда «пластикалық қолтаңба» деп 
шартты түрде атаймын. 1996 жылы, мем
лекетіміздің құрылуының 5 жылдығы 
қарсаңында, Алматыдағы Республика 
алаңында «Тәуелсіздік» монументі бой 
көтеріп, салтанатты жағдайда ашылды. 
Авторлардың сол уақыт үшін әдеттегіден 
бөлек әрі батыл ойына сәйкес, негізгі 
ескерткіштің төменгі бөлігіндегі барельеф
тер арасында Нұрсұлтан Әбішұлының 
алақан бедері бар «Аяулы алақан» 
скульптуралық композициясы орнатылды. 
Осында келген әркім де Президентпен 
сәлемдесуге және өз қолын оның алақан 
ізіне қоюына болады. Бұл жер тез арадаақ 
алматылықтар мен қала қонақтарының ең 
тартымды орнына айналды және көптеген 
әдемі аңыздар мен нанымсенімдерге 
арқау болды. Ескерткіш авторлары 
Ш.Уәлихан және А.Жұмабай 1999 жылы 
Мем лекет басшысына осы скульптураның 
тағы бір нұсқасын тарту етіп, оны 
«Отанымыздың оң қолы» деп атады және 

Н.Ә.Назарбаевтың президенттік сай
лаудағы жеңісіне арнады. Сәл кейінірек, 
2000 жылы дәл осындай алақан елордадағы 
«Бәйтерек» монументінде де пайда болды.

«Жанр классикасына» орала отырып, 
Президент қолтаңбасының негізгі функ
циясы оның тікелей мақсаты екенін, яғни 
сый, құттықтау және естелік жазба рөлін 
атқару екенін атап өтемін. Нұрсұлтан 
Әбішұлы жылына екі рет айрықша 
әсерлі миссия орындайды: Халықаралық 
әйелдер күніне және Жаңа жылға орай 
жеке құттықтау ашықхаттары мен хаттар 
жолдайды. Президент қолтаңбасын тақы
рыптық кездесуге қатысушылар да ала 
алады. Мысалы, 2016 жылы желтоқсанда 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай шақы
рылған Жастар форумының делегаттары 
Елбасынан сыйлыққа әкелік ізгі тілегі 
мен жеке қолы қойылған «Ұлы дала 
ұлағаттары» және «Жылдар мен ойлар» 
кітаптарын алды. Сол айда Нұрсұлтан 
Әбішұлы өз Әкімшілігінің ұжымымен 
кездесіп әңгімелесті және суретке түсті, 
кейіннен қызметкерлер Елбасы қол қойған 
суреттерін алды.

Қателесуім мүмкін, бірақ менің бай
қауымша, Президенттің ең беделді 
қолтаңбасының бірі – Мемлекет басшысы
ның жазбаша алғыс хаты. Президенттің 
алғысы заңдық тұрғыдан мемлекеттік 
награда емес екеніне қарамастан, кей 
жағдайда өзінің жарқырата көрсетуге 
ыңғайлылығы жағынан, медальдар мен 
ордендерден ерекшеленеді дер едім. 
Адам өз медалін айрықша салтанатты 
жағдайларда ғана тағатын болса, 
 Президенттің алғысын жұмыс кабинетінің 
қабырғасына немесе үйіне іліп қоюға, 
ал оған қосымша төсбелгіні пиджактың 
жағасына үнемі тағып жүруге болады. 
Бұл ретте нақты бір тұлға Президенттің 
жазбаша алғысымен атап өтілетін әрбір 
факт белгіленген тәртіпте тіркелетінін де 
айта кеткен жөн.

Президент поштасымен жұмыс істеген 
жылдары мен Мемлекет басшысына 
бір рет болсын хат жазған және оның 
өзінен немесе өкілінен ізетті жауап алған 
жекелеген адамдар осы ресми жауап хатты 
өз кітаптарында немесе басқа да баспа 
өнімдерінде жариялайтынын байқадым.

Нұрсұлтан Назарбаевтың қолтаңбасын 
«қорғаушы грамота» іспетті қолданған 
оқиғалар да бар. Осыған орай бір оқиға 
еске түседі. 1996 жылы Мемлекет 
 басшысының дарынды балалармен кез
десуі болды. Дендеп тұрған дағдарысқа 
қарамастан, оларға барлық жағдай 
жасалды: балалар Медеуге барар жолдағы 
«Горное солнце» элиталы балалар 
лагеріне орналастырылып, мәденитаным
дық және экскурсиялық бағдарлама 
ұйымдастырылды. Нұрсұлтан Әбішұлы 
«Достық үйінде» балалармен әңгімелесті, 
ал кездесу соңындағы концерттен кейін 
барлығымен суретке түсті. Сол кездесуде 
болған бір оралман бала Елбасымен түскен 
суретін көздің қарашығындай сақтап, 
әрдайым өзімен бірге алып жүріпті. 
Бір жолы шекарадан өтерде проблема 
туындаған кезде ең соңғы аргумент ретінде 
шекарашыларға Мемлекет басшысымен 
түскен суретін көрсетіпті...

Көпшілікті, әсіресе жастарды қызық
ты ратын тағы бір мәселені айналып өткім 
келмейді. «Елбасы қолтаңбасессиясын 
жасай ма?». Бұл сұрақтың жауабы тіптен 
оңай. Нұрсұлтан Назарбаев соншалық 
тартымды әрі танымал тұлға болғандықтан, 
қолтаңба бере бастаса болғаны, ұзынсонар 
кезек пайда болады және бұл процесс 
ұзаққа созылуы мүмкін. Шетелдерге 
сапар барысында да осындай аяқ астынан 
туындайтын жағдайлар болады, ондай 
кезде Елбасы барлығына ықыласпен және 
төзімділікпен қолтаңба береді.

Уақыт үнемдеу үшін Президенттің 
факсимилесі де қолданылады, бұл да 
бұрыннан бар, кең таралған нормалардың 
бірі.

Қолтаңба сұраған адам коллекционер 
болмауы да мүмкін. Бірақ бір нәрсе күмәнсіз 
анық: барлығы қолтаңба алғысы келетін 
адам өз саласында даусыз мойындалған 
беделді тұлға болып саналады.

Император II Николай атындағы 
қол таң балар музейі (Новосибирск, 
Ресей Федерациясы) 2005 жылы біздің 
Мемлекет басшысының қолтаңбасын 
сұратты. Бірнеше күннен кейін Нұрсұлтан 
Әбішұлының өз қолымен «Ресей халқына 
ізгі тілекпен. Н.Назарбаев. 08.09.2005 
жыл, Астана қ.» деп жазған қолтаңбасы 
бар фотопортреті дипломатиялық арналар 
арқылы аталған музейге жолданды.

2014 жылы Қытайдың Наньцзинінен 
Хе Йайд атты баладан жеке өзінің және 
командасының рекордтары туралы әңгіме
леген, сондайақ қолтаңба қойылған фото 
мен жауапты жарыс алдындағы батасын 
беруді сұраған хат келіп түсті. Өтініш 
орындалды, оған жазылған жауап хатта 
былай деп жазылған еді:

«Саламатсың ба, жасөспірім дос Хе 
Йайд!

Сенің жазған хатыңнан 6 жасыңда
ақ биік мақсаттар қойып, жарқын 
жетістіктерге жеткеніңді және өзіңді 
үлкен әрі пайдалы нәрсеге дайындап 
жатқаныңды білдім, осының өзі мақтауға 
тұрарлық.

Өз өтінішің бойынша саған қолтаңбам 
жазылған фотосуретімді жолдаймын 
және өзіңе, құрдастарыңа алдағы және 
болашақтағы барлық жарыста сәттілік 
жолдас болуын тілеймін.

Жеңіс қымбат және оған әділ бәсекеде 
қол жетсе ғана нағыз даңққа бөлейді. 
Нағыз жеңістер тілеймін!

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаев».

2015 жылы шілдеде алматылық мектеп 
оқушысы Сайхан Бациев Мемлекет 
басшы сына туған күніне орай туған еліне 
деген махаббат пен құрметке толы өлең 
жолдарымен өрілген құттықтау жолдады. 
Автор хат соңында өзіне міндетті түрде 
жауап беруін өтініп: «...әйтпесе, Сізге 
жазғаныма сенбеуі мүмкін» депті. Оның 
да бұл өтініші орындалды.

***
Өмір жалғаса береді. Алдымызда 

бізді Елбасымыздың өмірбаянымен бай
ланысты тағы да көптеген жарқын беттер 
мен қызықты жаңалықтар күтіп тұр деп 
ойлаймын...

«Егемен Қазақстан»,
5 шілде, 2017 жыл.

Елбасының ЖасаМПаЗ ҚОлТаңбасы
Махмұт ҚасыМбеков,
Қазақстан Республикасы Президенті 
Кеңсесінің бастығы
осыдан бір жыл бұрын «естелікке автограф» атты мақаламда мен 

жекелеген, сонымен бірге, архивінде, кітаптарда және кәдесыйлар 
жиынтығында көп  дана мен елбасының атына арнайы, естелікке 
және сыйлық ретінде қалдырылған қолтаңбаларға қысқаша шолуды 
ұсынған едім.

аталған мақалаға арналған жылы лебіздер легін мен, әлбетте, 
Тұңғыш Президентіміздің тұлғалық қасиетіне деген жұртшылықтың 
үздіксіз қызығушы лығымен, сонымен бірге, автографтар топта
масында үлкен саясат «кәдуілгі құрғақ ресмилік» формасында емес, 
адамдармен еменжарқын кері байланыс түрінде берілгенімен 
байланыстырамын.

Дәл сол кездің өзінде егер «Назарбаевқа» деген автографтар 
сыйға тартылған болса, әрине, «Назарбаевтан» деген де автографтар 
тақырыптың бір тармағы болатыны белгілі еді. сол себепті, бүгін 
мен оқырманды өзіммен бірге елбасының қолтаңбалық әлеміне көз 
жүгіртуге шақырамын.

кемеңгер



Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев  өзінің «Еуразия 
жүре гінде» кітабында: «Ерке Есіл жағасында бой 
көтерген, ерекше сәулеттік ландшафты бар, біре
гей мүсіндік нышандары сап түзеген, жоғары техно
логиялы болашаққа ұмтылған, өзгені сыйлап, өзінің 
жаңа астанасы мен өз елін шексіз мақтаныш тұтатын 
көпұлтты және көпдінді халқы бар әсем де мейірлі 
астанамыз, міне, осындай қала», – деп жазды.

«Мәскеу бір күнде салынған жоқ» деген сөз 
ірі қалалардың ғасырлап қаланатынын бейнелесе, 
Астананы жүзжылдық өлшеммен бір күнде салынды 
деуге әбден болады. Елбасы Жарлығымен, 1997 
жылғы 10 желтоқсанда Астана қаласы Қазақстанның 
астанасы болып жарияланды. Қаланың бұрын 
Целиноград, кейін Ақмола атанғаны белгілі. Қазіргі 
Астана – көлемі 200 шаршы шақырымды алып жатқан 
үлкен мегаполис. Ретіне қарай айтсақ, 1920 жылы 
Қазақстанның бірінші астанасы Орынбор болып, 
1925 жылы Қызылордаға көшірілгенін білеміз. 1929 
жылы астана Алматыға ауыстырылды. Алматының 
елдің географиялық орталығынан қашық, бір шет те 
орналасқандығы, құрылыс салатын орынның жоқ
тығы, басқа да көптеген мәселелер астананы Ақмолаға 
көшіруге себеп болды.

Елбасы өз кітабында «көшелердің және барлық 
ауданның атауларын өзгерту керек еді. Бұл жер 
«Октябрь, Краснознамен, Совет, Ленин» деген сияқты 
өткен заман атауларының тұнып тұрған қорығы десе 
де болғандай» – деп, сол кезеңді айқын бейнелейді. 
Қазір ше? Көшелері Ахмет Байтұрсынов, Мұхтар 
Әуезов, Мұқан Төлебаев, Шәкен Айманов, Ғабиден 
Мұстафин, аялдамалары Ұлттық ғылымизерттеу 
институты, «Мирас» мектебі, «Жібек жолы» болып, 
қазаққа аса жақын атаулармен жалғасып кете береді. 
Қазақтың барлық арыстарының ескерткіштері – Аста
на да, оларға берілген көше атаулары – Бас қалада.

Астанаға әр қиырдан келушілер көп. Артынып
тартынып, балаларына, туғантуыстарына, құдала
рына, әртүрлі тойларға, бас  қаланы көріп қайтуға 
арнайы сапарға шығушылар жеткілікті.

Астана тұрғындары қазір қанша? Көшіп келуші
лер, оқу бітіріп жұмыста қалып қоятындар өте көп. 
1999 жылғы халық санағына сәйкес Астанада (ол 
кезде Ақмола) 319 мың халық тұрса, қазір 700 мыңнан 
астам тұрғын бар. Ал болжам бойынша ол 2030 
жылы ғана 550 мың адамға жетуге тиіс еді. Енді бұл 
жорамал түзетіліп, қаланың Бас жоспары бойынша 
2020 жылдың өзінде тұрғындар саны 1 миллионға 
жуықтайды делініп отыр. 

Астана – Отанымыздың жүрегі. Астана – Еуропа 
мен Азияның есігі. Астана – Тәуелсіз Қазақстанның 
тарихи шежіресі. Ал, осы тарихты жасаушы — 
Президент Нұрсұлтан Назарбаев. Елорданың 
өнбойын да Елбасының ғасырлық қолтаңбасы, жасам
паздыққа жетелеген жарқын жеңісі жатыр.

Азаттықтың ақ таңы ат қан  тұс    та   Ел   ба   сы   «Тә  уел  сіз   
ел  міз  , тә   уел    сіз    мем   ле   кет   тің    өз    ас   та   на   сы    бо  л уы  керек» 
деп, Сарыарқаның са  йын  да ла сы на  бас  ша һар дың  қа
да  сын  қа ғып , күл лі  Алаш  ар ма ны  мен  ама на тын орын
да ды. 

Астананы ауыстыру тәжірибесі – әлем халық
тарында бар құбы лыс. Зерт теушілердің айтуын
ша, дүние жүзінде мұндай шешім нің 140тан ас там 
мысалын кез дес ті ру ге бо ла ды  екен. Бірақ астана 
ауыс тырудың бә рі сәтті бола бермеген.

Астананы көшіру идеясы алғаш рет  Мемлекет 
басшысының аузынан шыққан кезде көпшілік мұны 
жай айтыла салған сөзге балады. 1990 жылдардың 
басында елорданы тұрғызу қиял секілді көрінгені рас. 
Жаңа Астана тұрғызу үшін қыр  уар  қар жы,  ірі  инвес
ти ция  қа   жет  еді.  Ол  кез де  өндіріс атау  лы тұралаған, 
халыққа жа ла  қы   мен  зей не та қы  тө леу ге  бюд жет тің 
қауқары төмен кез. Мі не , осын дай  қиын қыс тау  ке
зең де Ел ба сы  ел  ас та на сын  ауыс ты ру  мәселесін күн 
тәртібіне қой ған да , жұрт шы лық тың   сен бей , абыр  жып   
қал ға ны  шын .  Тіп ті, кейбір керауыз басылымдар «Ел  
кү нін  кө ре  ал май  қи на лып  отыр ған да , ел ор да  сал ға ны  
не сі  мы на  қа зақ тар дың?!» деп ке ке те  жа зып  жат ты.  
Бі рақ,  Пре зи дент  ел дің   ке ле ше гі не  ма ңыз ды  осы  ұсы
ны сы нан  айныған жоқ. Бұл идея сы н ың  то сын нан  емес, 
үл  кен  ой тол ға ныс тан  ке йін  ту ға нын   Елбасы 1994 
жылғы 6 шілдеде өт  кен Жоғары Кеңестің пленарлық 
мә жі лі сін де  дәйекті мысалдармен, ой  лы   тұ  жы  рым  
дар  мен   дә  лел  деп   шық  ты.   Ел  ба  сы  ның   сө  зі  мен   айт  сақ,  
«ер  те  де  гі   ер   ба  ба  мыз   Еді  ге  ден   бас   тап,   ай  бын  ды   Абы
лай ға де йін гі  хан   да ры мыз дың  бә рі  осы Есіл бо йы  нда 
ор да  тік кен де рі  тіп ті  де  те  гін   бол  ма  са   ке  рек».   Нұр
сұл тан  Әбіш   ұлы  Ас  та  на  ны   ауыс   ты  ру   ту  ра   лы    ше  ші 
мін   қа  был  дар   тұс  та   бұ рын  ғы  кө  ре  ген   кө   не   көз   дер  дің   
де   өсие  тін   ес  кер  ген   екен.   Әй гі лі   по ляк  сая хат шы сы  
Адольф Януш ке вич тің  өзі «Ақ мо ла  – бү кіл  да ланың 
болашақ астанасы» деген екен өз жазбаларында.

Бар  қа зақ тың  бас  қа ла сы  ре тін де ба йыр ғы  Ақ мо
ла ға  таң дау дың  тү с уі бе кер  ден бе  кер  емес тін.  Жал
пы , әлем де  қа лып тас қан  тәр  тіп  бо йын ша  бел гіл і бір  
қа ла ның  ас та на  ата нуы үшін ол  32  та лап қа  сай  бол уы  
ке рек  екен.  Ақ мо ла  осы өлшемдердің түгеліне лайық 
болып шыққан.

Бұған қоса, Кеңес үкіметі тұсын да тың игеруші
лердің қонысына ай нал ған Ақмолада жергілікті ұлтты 
құраушы – қазақтардың саны күрт төмендеп кеткен 

еді. Осы ұрымтал тұс  ты ұтымды пайдаланып, өз мүд
де  сі не икемдеп қалғысы келген жат  пи ғыл ды лар  да  
қа ра  көр се тіп  тұр ды. 

Ас та на ны  кө ші ру де гі  ең  бас ты  мұ рат  та  сол,  ата 
ба ба  ме ке нін  қа за  қы лан ды ру,  оған  көз сұғын қадай 
берген әлдекімдердің бөтен ойына бөгет қою болатын.

Әрі географиялық жағынан алып  қа ра ған да  қа
зір гі  Ас та на  – Еу ра зия  ке ңіс ті гі нің  кін ді гін де  орын  
теп  кен.  Яғ ни , то ғыз  жол дың  то ра бын да  ор на лас қан  
ша һар  сол түс тік  пен  оң түс тік ке,  ба тыс  пен шығысқа 
ықпал ету жағынан қолайлы болды. Оның сыртында 
инфрақұрылымдарды да  мыту жағынан, қоршаған 
орта мен  сейсмикалық жағдайы, еңбек ре сур стары 
мәселесінен де Ақмола басқа қалалардан оқ бойы 
озық тұрды.

Тәуелсіз елдің Тұңғыш Президен ті  Нұрсұлтан 
Назарбаев еліміз дің  осы қақ төрінде елорда салыну 
қа жет  тігін дер кезінде байқап, қиынқыстау кезеңге 
қарамастан, дұрыс шешім қабылдай білді. Бұл 
шешімді тым тәуекелшіл, батыл қадам дейтініміз де 
сондықтан.

Елордасын ауыстырушы елдер ең алдымен өзінің 
ұлттық мақсатмүддесін бірінші кезекке қойғанын 
аңғаруға болады. Алаш астанасын көшіру де осындай 
ұлттық страте гия лық ұлы мұраттан туындады. 
Сөйтіп, Елбасының 1997 жылдың 20 қазандағы 
Жарлығымен бұ рын    ғы  Ақмола қаласы 1997 жыл дың  
10  желтоқсанынан бастап, Қазақ стан ның  ас та на сы  
мәр те бе сін  ие лен ді.  Ал, 1998 жылдың 10 желтоқ са
нын   да  Пре зи дент тің   ас  та на ны  Ақ   мо ла ға  кө  ші ру  ту ра
лы  Жар лы ғы  кү ші не  ен   ді.

Осылайша, қазақ жеріне көз алартып, көсем
сігендердің аузына құм құйылды. Бүкіл бүтін бір елдің 
астанасын «менікі» деп меншіктеп алуға ешкімнің де 
батылы жетпес те еді.

Астана азат елдің айбынына айналды. Елорданы 
көшіру – еліміздің тарихындағы ерекше белес болды. 
Бағаналы бас орда қазақ халқының мерейі мен 
мәртебесін биіктетті. Әлем жұртшылығы Қазақстан 
десе – Астана, Астана десе – Назарбаев дейтін болды. 
Мұның өзі Астананың өн бойында Елбасының ерен 
еңбегі мен дара қолтаңбасы жатқанын аңғартса керек.

Елбасы Астананы көшіру тура лы  ше ші мін  жа рия
ла ған  кез де  жұрт шы лық  тың  кө бі  ел орда ны  са лу ға  ке
мі  25 30  жыл  уа қыт  ке рек  деп  ой ла ды. 

Астананы әлемдегі әсем ша һар  лардың біріне 
айналдыру ал ғаш қы сәттен бастапақ жүзеге асы рыла 
бастады. Елорданың бас  жоспарын әзірлеу кезінде 
бас қаланың жұрттан ерек бейнесін қалып тастыруға 
айрықша мән берілді. Астананың бас жоспарын 
айқындаған эскизнобайлардың байқауы да қатаң 
өткізілді. Отан дық мықты сәулетшілердің де, әлемдік 
тең десіз мамандардың да туындылары таразыға тар
тылды.

Назарбаев туралы 
шетел көшбасшыларының пікірі 

Алмазбек Атамбаев, Қырғызстан президенті:
«Мен қырғыз халқы атынан, осы елдің президенті 

ретінде, Қазақстан президенті – біздің ақсақалымыз, 
аса мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлына көрсетіп отырған 
көмегі мен қолдауы үшін үлкен алғысымды айтамын. 
Менің бұл сөзім кейбіреулерге ұнамай қалуы мүмкін. 
Дегенмен, Назарбаев мырза тек Қазақстанның ғана 
көшбасшысы емес, ол – әлем лидерлерінің бірі. Ол – 
бүкіл түркі жұртының мақтанышы. Оның еңбек жолы 
бүкіл әлемде бейбітшілік орнатуға бағытталған».

Барак Обама, АҚШ-тың бұрынғы президенті:
«Президент Назарбаев – әлемдік саясаттағы ең 

беделді тұлғалардың бірі. Оның «Ядролық қарусыз 

әлем» жобасы – әлем көшбасшыларын таңқалдырған 
жоба болды. Қазақстан – ядролық қарудан өз еркімен 
бас тарта отырып, әлемдегі ең бейбіт, тұрақты мем
лекет құрудың жарқын үлгісі болды. Ядролық қару
дан бас тарту арқылы қазақстандықтар әлем елдерінің 
қауіпсіздік кепіліне ие болды. Бұл өз кезегінде 
Қазақстанды әлемдегі ең тұрақты мемле кетке айнал
дырды».

Владимир Путин, Ресей президенті:
«Нұрсұлтан Әбішұлы саясатқа ерте келген. 

Ол сонау кеңестік кезеңдегі биліктің өкілі. Мені 
таңқалдыратыны – ерте уақыттан бері саясатта жүр
генімен, ол – өте жаңашыл адам. Мен күні бүгінге 
дейін оның осы жаңашылдығына қайран қаламын. 
Мен жақында Нұрсұлтан Әбішұлының жаңа қасиетін 
таныдым. Ол даулы, шешімі қиын жағдайларда – 
сентиментальды адам бола алады. Ол – ұқыпты әрі 
әділ басшы. Қазақстан үшін Назарбаев – тарихи тұлға. 
Ол қазақ халқы үшін Тұңғыш Президент қана емес, ол 
қазақ мемлекетінің негізін қалаушы».

Режеп Тайып Ердоған, Түркия президенті:
«Аса қадірменді Президент мырза, менің аяулы 

бауырым! Сіз Түркиядағы Президентті ұлықтау 
рәсіміне арнайы келіп қатыстыңыз. Мен мұны сіздің 
маған ғана емес, барша түрік жұртына құрметіңіз 
деп түсінемін. Сіз түркі жұртының ақсақалы ретінде 
Қазақстан мен Түркия арасындағы бауырластықты 
нығайтуға аянбай тер төгіп келесіз. Мен сізді үлгі 
тұтатынымды жасырмаймын».

Дайындаған
Ж.ӘЛМАХАН.
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Ешкім көктен түспейді, кемеңгер 
де кешегі күндерімен кемелденіп,  
білім биігіне самғайды. Бұл табиғи 
заңдылық. Осы ретте Елбасы тура
лы көп білгісі келетін, оның балалық, 
жастық шағынан қызықты естелік 
естісем деген ой бәрімізде бар.Біз 
Қаскелеңге сапарлаған сәтте Ұлт 
Көшбасшысының  оқыған Абай атын
дағы орта  мектебіне соғып, музей 
жәдігерлерімен танысып едік. Онда 
қызық дерек аз емес. Әсіресе, мені 
баураған мектеп журналының сыры 
болатын.

Бір қабат болса да, бес жұлдызды 
қонақ үй секілді әсем, ауласы көкпен 
көмкерілген сұлу, ескі ғимарат нағыз 
антиквар дүние. Қазір мектеп тарихи
өлкетану мұражайға айналған. Оның 
директоры Мәрия Қожанова бізге 
түгелдей таныстырды. Шағын болса 
да, шынайы, аз болса да, саз мұражай. 
Оның қорында 1856 экспонат сақ
талған. Президент қоры – 233,  Елбасы 
өз қолымен 9 экспонат қосқан. Құн
дылығы мен қазыналық қырынан 
алғанда, тұтастай тарих. Осы мұра
жайда Елбасының балалығынан ел 
басшылығына дейінгі бүкіл өмірі 
баяндалған. Көрген адам Елбасы
мен тілдескендей әсер алады. Оның 
атаанасы, бауырлары, сыныптастары 
бәрі де ретретімен көрсетілген. 

Олар бір сыныпта 42 оқушы бол
ды. Қамшының сабындай ғұмыр 
емес пе, қазір 11 оқушы өмірден 
өткен. Бірлігі жарасқан сыныптастар 
әліге дейін жұбын жазбай, Наурыз 
мерекесінде бас қосып тұрады. Оны 
ұйымдастырушы Едіген аға екен. 
Кезінде Алматы облыстық атқару 
комитетінің төрағасы, сосын облыс 
әкімінің бірінші орынбасары, облыс 
әкімінің кеңесшісі болған. 

Сыныптастар кездесуіне  Елбасы 
ғана келе алмайды. Оны  достары 
түсінеді. Ел тағдырына жауапты бол
ғасын уақыт тапшы екенін ұғады. 
Тілеулестердің осындай лебізін 
 алыста жүрсе де Елбасы сезінеді. 
Өйт кені достар демеуі оған қуат сый
лайды. Жалпы, сыныптастар тура
лы ой қозғағанда бүгінде атаәже 
болса да, бүтіндігін сақтап, мектеп 
партасының құдіретін, одан түлеп 

ұшқан қарлығаш қиялын әлі қия 
жібермеген. Біз оларды түгелдей 
қамтып, жазғанды жөн санадық.

Сыныптың ең үлкені Наурызба
ева Фарзина 1936 жылғы болыпты. 
Мұнан кейін екеуі 1937 жылғы. Олар: 
Жақаева Зейнеш, Жексенбаева Кел
ке. Ал, Сексенбаев Жомарт, Искакова 
Зина, Өтешова Ұлдана, Құрманбаев 
Нұрғали болса 1938 жылғылар. 
Қаражанов Андаштан бастап Ер
кебаева Рая, Төлешова Күләйша, 
Тастеміров Сабыр, Байғұлова Бәтес, 
Ағыбаева Райханға дейінгілер 1939 
жылы туылғандар. 

Қалған тобы түгелдей 1940 
жылы дүниеге келгендер еді. Олар

ды туған айлары мен күндері бой
ынша келтіргенде реттілігі Қыдыр
әлиев Сайлаубек, Байбосынов Кеңес, 
Әжібаев Әуесхан, Сира  зиддинова Рая, 
Байбеков Қыдырғали, Қоңырбаева 
 Ысбала, Есенбаев Сәдуақас, 
 Назарбаев Нұрсұлтан, Әмірова 
Күләш, Темір құлова Аршанкүл, 
Жүнісбеков Едіген, Шалданбае
ва Алмакүл, Баймұқанова Сара, 
Төтебаева Гүл сара, Нәлібаев Мэлс, 
Шөпбаев Дөненбай, Мұстафаев Бо
латжан болып тізбек тартылады.

Нұрағаң мектепті Шамалғанда, 
өзінің туған ауылында бастаған. 
Аралас мектептің тоғызыншы сы
ныбында қазақ тілінде оқыту үлкен 

мәселе болды. Сондықтан 6 бала 
тоғызыншы сыныптың жармысын
да Қаскелеңдегі Абай атындағы мек
тепте оқуын жалғастыруға тура келді. 
Қысқа уақыттаақ ол өзге лерді баса 
озып, мектептің комсомол комитетін 
басқаруға сайланды. Мектеп дирек
торы Баян Мұхамедиярова бізбен 
әңгімесінде осы тарихты кеңінен 
тарқатты.

– Біз 1959 жылы жаңа мектепке 
кірдік. Оған да біршама уақыт өтті. 
Тарихи мектеп болған соң білім биігі 
атына сай болуы керек. Қазір 1051 
бала оқиды, аудан, облыста шаба 
озған шеберлік пен дарындылық 
ұстаханасы қалыптасқан. Мектеп
тен мұражай аштық. Елбасының өзі 
келіп көрді. Риза болды. Бір қызығы, 
мұнда Нұрсұлтан Әбішұлының үздік 
оқығанын дәлелдейтін класс журналы 
сақталған, – деді директор. 

Көне журналдың кереметі көп 
екен. Онда 19571958 оқу жылының 
қорытынды бағасы белгілеген. Тізім 
бойынша 16 қатарда Елбасының есімі 
тұр. Кілең бестік баға. Бір ғана төрт 
бар, ол да болса орыс әдебиетінен. Біз 
бүгінгі ұрпақ ұлағат алса деп журнал
ды арнайы ел назарына ұсынып отыр
мыз.

Жалпы, Абай атындағы орта 
мектептің алғашқы қазығы 193738 
жылдары қағылған. Бүгінде ең көне, 
әрі ең үздік мектеп қатарында тұр. 
Содан бері 21 алтын және күміспен 
бітірген түлек болған. Солардың бірі 
– Нұрсұлтан Назарбаев. Ол күміс ме
даль иегері. Тек орыс тілінен ғана төрт 
болды. Бірақ, Елбасы күміс медаль 
деп күйінбеді, оның нәтижесін ақыл
парасатымен дәлелдеді, теңдессіз 
еңбегімен танытты.

Мектептің комсомол комите
тінің хатшысы бола тұрып, комсо
молдық жолдамаға өзі бастама жасап, 
Теміртау металлургия комбинаты
на  жұмысқа барды. Мұндай жағдай 
бұрынсоңды болмаған еді. Күміс ме
даль алған адам алдымен жоғары оқу 
орнының есігін қағуы дағдылы тұғын. 
Нұрағаң олай істемеді. Алдымен 
еңбек майданында шыңдалғысы, ер 
атанғысы келді. Сол мақсаты орын
далды, өмірдің қиындық өткелінен 
өтіп, бүгінде Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті. 

 Мектеп журналы бізді осынша 
сырға қанық тырды.

Қаныбек ӘБДУОВ.

К Ү Н І

ЕЛБАСЫ және АСТАНА

Алматыда «Алтын кітап» баспасы жаңа идеяны іске асыруды 
ойластырды. Олар «Үшқоңыр» атты кітап шығаруды қолға алды. 
Кітаптың негізгі мазмұны Елбасының жастық шағын суретші 
көзімен көрсету болып табылады. Баспа директоры Вячеслав 
Титеновтың айтуынша, кітап балалық шақтың бал күндерінен 
естелік ретінде құнды туындыларды жинақтады. Бұған еліміздің  
барлық  аймағынан суретшілер атсалысқан.

Аталған кітапқа Сыр бойы суретшілерінен Рахым Шеге
баевтың екі туындысы ұсынылды. 

Суретте: баспа директоры Вячеслав Захарович  суретші 
Рахым Қарташұлының туындысын таңдап алды.

В.САПАРғАЛиҚызы.
Жаңақорған ауданы.

БАЛАЛЫҚ ШАҚ
БАЛҒЫН 
БОЯУМЕН

МЕКТЕП 
ЖУРНАЛЫНЫҢ 

СЫРЫ

Астана туралы тарихты тарқатқанда сонау 
ХІХ ғасырдан сөз бастауға тура келеді. Себебі, 
қаланың іргетасы сол заманның уақытымен 
сәйкес тұр. Негізі, шежіре дере гінде 1832 
жылы Есіл өзенінің жағасы Қараөткел шат
қалында Ақмола бекінісі са лынған. Ал, 1863 
жылы 16 шілдеде Ақ мола қаласы аймақтық 
қала болып  ресми түрде бекітілді. Хрущев 
 заманында, яғни 1960 жылдың желтоқсанында 
Ақмола Қазақ станның барлық тың игеретін 
облысының орталығы болып жарияланды. 
Қала 1961 жылға дейін Ақмола, 1992 жылға 
дейін Целино град, 1998 жылға дейін Ақмола 
деп аталды.

1998 жылы Ақмола Қазақстан Республи
ка сының астанасы болып жарияланған соң, 
қала атауы Астана деп өзгертілді. Қала 
Сарыарқаның солтүстігінде, Есіл өзенінің бой
ында орналасқан. Еуропа мен Азияны байла
ныстыратын тарихи орталық.

Ал, енді Астананың жарқын бейнесінде  
қызықты мәлімет жетерлік. Мысалы, 1998 
жылы ЮНЕСКО шешімі Астана қаласын 

«Бейбітшілік қаласы» деген атауға сай деп та
нып, медальмен марапаттады. 

Бразилияда өткен дүниежүзілік байқауда 
әлем бойынша 12 жас қаланың ішінен Астана 
жоғары атақты иеленді. 

Астана – Азия елдерінің ішіндегі сол
түстікте орналасқан қала. 

Астана – әлемдегі суық астаналардың 
қатарында. ҰланБатор қаласынан жылырақ, 
ал Оттавадан суық. Әлемдегі екі астана ата
уы «Астана» деген мағына береді: Сеул және 
Астана қалалары Әлемдегі екі елдің аста
насы Солтүстік Мұзды мұхит бассейнінде 
орналасқан. 

Моңғолия астанасы ҰланБатор қаласы – 
Енисей, ал Астана Есіл өзенінде орналасқан. 

Қала жобасымен атақты жапон сәулетшісі 
Кисе Курокава айналысты.   

Бүгінде Астана әлемдегі ең жас, ең сұлу 
қалалардың қатарында.

Венера ДАУыЛБАй,
№125 мектеп оқушысы.

ТАРИХ ДЕГЕН 
ТАМАША ТАҒЫЛЫМ Мемлекет астаналары қай заманда болма

сын күре жолдың бойында орналасып, білім 
мен мәдениеттің орталығына айналады. Бүгінгі 
Қазақстан астанасы да жаңа орынға қоныс теп
кен соң өзге өңірлермен қатынас жолдарын 
күшейте бастады. Себебі, тек байланыс болған 
жерде ғана даму болмақ. Осылайша Елорда са
наулы жылдар ішінде қиюқию жолдардың 
түйісер нүктесіне айналды десек артық болмас. 

Бүгінде солтүстік өңірінен де Сарыарқаға 
темір жол арқылы тікелей шығуға мүмкіндік 
ашылды. №459/460 жаңа халықаралық 
«ДушанбеАстана» пойызының іске қосылу
на байланысты облыс тұрғындары Сексеуіл 
кенті арқылы Астанаға жете алады. Бұрын да 
аймақ тұрғындары бас қалаға «Қызылорда
Көкшетау» пойызы арқылы баратын. Алай
да жаңа бағыт уақыт ұтымдылығымен тиімді 
болып отыр. Халықаралық пойыз маршруты 
«БейнеуСексеуілЖезқазған» арқылы өтеді. 
Сонымен бірге, бұл «ЭКСПО2017» көрмесі 
бағытының ұлғаюына үлкен мүмкіндік береді.

– Енді елдің оңтүстістігіндегі халық сол 
түстікке қысқа уақытта жете алады. Бұл қаты
настың артуымен бірге жол бойындағы халық
тың да жағдайы жақсара түседі. Бүгінде бас 
қаламыз – Астанаға жанжақтан ағылатын 
адам көп. Елдің бас ордасын тамашалау үшін 
баратын туристерге, сонда оқитын жастарға да 
қолайлы. Бұрын Жезқазғанға пойызбен жет
кен халық одан әрі Астанаға жету үшін көлік 
іздеуге мәжбүр еді. Жаңа жол қатынастары 
тұрғындар үшін қолайлы болды, – дейді 
Сексеуіл кентінің тұрғыны Дархан Әбжәмиев. 

Душанбеден Астанаға бағытталған пой
ыз 9 вагоннан тұрады. Сексеуілден Астанаға 
әр сенбі сайын, ал кері бағытта әр аптаның 
дүйсенбісінде шығады.

Бұл экономикалық та, мәдени жағынан 
да дамуға дем береді. Осы орайда Астанаға 
салынған төте жол сырбойылықтарға серпін 
береді деген сенім мол.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ. 

Барлық жол Астанаға апарады

СЕКСЕУІЛДЕН САРЫАРҚАҒА ЖЕТЕМІЗ

ұлы дала ұлағаты
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– Ұлттық арнада «Бүгін жексенбі» бағдар
ламасын жүргіздіңіз. Бірақ кейіннен көрінбей 
кеттіңіз. Қазір немен айналысып жүрсіз, 
қандай жобалармен жұмыс істеп жатырсыз?

– Елордада жүргеніме екі-үш жылдай уақыт 
болып қалды. Осы уақыт аралығында мен өзіңіз 
айтып отырған «Бүгін жексенбі» бағдарламасын 
тізгіндедім. Бұрын-соңды тікелей эфирді жүргізіп 
көрмегендіктен, алғашында қобалжығаным 
рас. Алайда, қорқынышым артта қалып, алға 
қарай ұмтылдым. Режиссерлердің көңілінен 
шыққандығымнан болар, одан бөлек «Муз-ТВ» 
премиясының күнделігін және «Аялаған Аста-
на» секілді жобалардың сюжеттерін жасадым. 
«24 kz» арнасында ойын-сауық форматындағы 
бағдарламаға редакторлық еттім, қазір 
«Қазақстан» ұлттық арнасында «Таңшолпан» 
бағдар ламасын жүргізіп жүрмін. Алдымда рей-
тинг жинау, халықтың көңілінен шығу секілді 
міндеттер тұр.

– Көгілдір экраннан көрініп жүрген, өзіңіз
бен тетелес жас буын өкілдерінің көп шілігі 
халыққа «Жайдарман» ойындары ар қылы та
нылды. Сіз де солардың қатары нан сыз...

– Халыққа «Жайдарман» арқылы танылған 
жастардың қатары қалың. Қазір олардың ба-
сым бөлігі өз ортасын тапқан. Барған жерінде 
ерекшеленіп тұрады. Себебі, олар ортаға бейім. 
Елдің алдында еркін сөйлей алады. Өз ойын ашық 
жеткізіп, жылдам шешім шығарады. Пысықтау 
келеді. Министрлікте де, әкімшілікте де жұмыс 
істеп жүргені бар. Журналистикада да бағын сы-
нап жүргені қаншама?! Жалпы «Жайдарманның» 
миссиясы – өз ортасын таба алатын, ұлтжанды, 
ана тілде әзілдей алатын азаматтарды шығару. 
Және ол өзінің миссиясын толық орындай алды 
деп айта аламын. Себебі мұнда жастар әзілді 
өздері жазғандықтан ұшқыр болуды, жеке тұлға 
ретінде қалыптасуды үйренеді. Тағы бір пайда-
сы, әр өңірдің жастары бір-бірімен танысады, ба-
тыс пен шығыс, оңтүстік пен солтүстіктің байла-
нысы нығая түседі. Жастар ел көріп, жер көріп 
Қазақстанның түкпірлерін аралайды. Бұл да 
адамның танымдық деңгейін көтеруге, танымал 
болуға да әсер етеді. 

– Негізгі мамандығыңыз бағдарламашы. 
Алайда мамандық бойынша емес, жүрек қа
ла уы бойынша жұмыс істеп жүрген көрі несіз.

– 9-сыныпты тәмамдай салысымен М.Мәмето-
ва атындағы колледжге тапсырдым. Сол жақтан 
бағдарламашы мамандығы бойынша білім алып, 

әрі қарай оқуымды «Болашақ» университетінде 
мемлекеттік және жергілікті басқару саласы бой-
ынша жалғастырдым. Бірақ мамандық бойынша 
жұмыс істеп көрмеппін. Журналистикаға біршама 
икемім болғандықтан, болашақта да тек осы са-
лада қызмет етуді қалаймын. Арнайы білімім 
болмағандықтан, көпшілік сан түрлі пікір білдіруі 
мүмкін, әрине. «Шымшық сойса да, қасапшы 
сойсын» дегендей. Бірақ мен журналистикаға 
қатысты курстарды оқып жүрмін. 

– Қоғамның белсенді жасы ретінде сізді 
жастардың қандай мәселесі толғандырады?

– Өзім әлеуметтік желіде жиі отырамын. 
Сондағы замандастарымның жаңаша жазба тілі, 
жарияланымдарындағы қаптап жүрген қателерге 
қарап құлазимын. Орыс тілінде жазса, қазақ сөз-
дерін, ал қазақ тілінде жазса, керісінше орыс сөз-
де рін араластырады. І әріпінің орнына ы жаза-
тын, «ғой» дегенді «го», «всем» дегенді «в семь» 
(в7), «нестеватсын?», не орысша емес, не қазақша 
емес «гдесын?», «каксын?» деген сияқты посттар. 
Қыс қасы, қалай айтылады, солай жазады. Осын-
дай қателерді көріп ішім ашиды. Тілге бейжай 
қараған адам өмірге, қоғамға да солай қарайды 
деген сөз. Сондықтан, ата-баба қанымен, ананың 
ақ сүтімен берілген ана тілді қисық-қыңыр жазу-
лардан сақтаған дұрыс. Жүрегінде қазақтың на-
мысы, тамырында қазақтың қаны бар қазақтың әр 
жасы тілді бұлай қорлауға жол бермеуі тиіс. 

 – Ерікті өзіңізге берсе, қандай мазмұндағы 
тележобаны қолға алар едіңіз? 

– Бүгінде бірі телевизия саласында ақпарат-
тық-сараптамалық сарындағы бағдар ла малар көп 
десе, енді бірі телевизия ойын-сауық ордасына 
айналды деуі мүмкін. Бізде жақсы телеөнімдер 
бар. Бірақ әлі де креативті ойлар мен тың 
бастама лар артықтық етпейді. Егер ерік өзімде 
болса, мен ұлттық нақыштағы бағдарламалардың 
жаңғыруына атсалысар едім. 

 – Телевизия – үлкен әлем. Оның үстіне 
тікелей эфирде жұмыс істейсіз. Қызықты оқи
ғалар көп болған шығар...

– Айтарлықтай қызықты оқиғалар орын 
алды дей алмаймын. Бірақ бұрындары тікелей 
эфирдегі әріптесім Даниярдың кешігіп келгені 
әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Жиналатын 
уақыт жақындағанда телефонын ала алмай, «Бағ-
дар ламаны жалғыз өзім қалай алып шыға мын?» 
деп әбден әбігерге түскенім бар. Бірақ эфирге 
10 минут қалғанда ол кіріп келіп, қорқы нышым 
сейілді. Эфир де сәтті шықты. 

– Тележүргізуші қандай болуы керек деп 
есептейсіз?

– Телевидение саласында өзін енді қалыптас-
тырып келе жатқан жүргізуші ретінде жау-
ап беріп көрейін. Тележүргізуші қандай жағдай 
болмасын, одан шыға алуы міндетті. Сонымен 
қатар сұхбат тасудың түрлі тәсілдерін меңгеріп, 
бай ла нысқа шыққан көрерменмен жұмыс істей 
білу керек. Өз басым белгілі телевизия сыншы-
сы С.Оразалының: «Телевизиямен тағдырын бай-
ла ныстырған адамға жәй талантты болу аздық 
етедi. Ол да осы өнердiң өзi сияқты жан-жақты: 
бiлiмдiлiк, iскерлiк, алғырлық, тапқырлық, еңбек-
шiл дiк, көпшiлiкпен жұмыс iстей бiлетiн, тiптi, 
керек жерiнде билiк таныта алатын қасиеттерi 
болса ғана мақсатына жетеді» деген пікірін бас-
шылыққа аламын. 

 – Болашаққа қандай жоспарларыңыз бар? 
Алдағы уақытта туған өлкеге келіп, қызмет 
ету ойда бар ма?

– Еліміздің бас қаласы Астанада еңбек етуді 
бұрыннан армандайтынмын. Сондықтан, бола ша-
ғымды тек Астанамен байланыстырамын. Оған 
қоса Астана – мүмкіндіктер қаласы. Мұнда қазір 
жарқын жобалар жүзеге асуда. Халықаралық 
«ЭкСПО – 2017» көрмесінің өтуінің өзі е ліміздің 
биік асуларды бағындырғанын дәлелдеуде. Ме-
нің де жоспарым көп. Ең бастысы, осында қа лып-
тасып, телеарна саласында еңбек етіп, өз есімімді 
қал дырғым келеді. 

Сұхбаттасқан:
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

Ғалымжан Кеңшілік – белсенді жастардың ең жарқын өкілі. Бүгінде Елорда төрінде еңбек 
етіп жүрген жас журналист бұған дейін жергілікті арналардың бірінде «Қызық Орда» жастар 

бағдарламасын, кейін «Жетінші арнадағы» «Күнбастар» хабарын тізгіндеген болатын. Болашағын 
тек тележурналистикамен байланыстыратын Ғалымжанмен жуырда сұхбаттасудың сәті түскен еді. 

Ғалымжан КЕҢШІЛІК, тележүргізуші:

Арман қала – аңсарым

Қазақ гуманитарлық заң және техникалық колледжі
(ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Қызылорда 

облысының білім саласындағы бақылау департаментінен 2015 жылдың 3 сәуірінде №KZ93LAA00004541 ли-
цензиясы берілген)

күндізгі және сырттай оқу бөлімдеріне 20172018 оқу жылына 
төмендегі мамандықтар бойынша талапкерлерді (911 сыныптар) 
мемлекеттік тапсырыс (грант) және ақылы негізде оқуға шақырады.

Коды Мамандық атауы
0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)
0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)
0104000 кәсіптік білім беру (салалар бойынша)
0105000 Бастауыш білім беру
0105033 Шетел тілінен бастауыш білім беру
0111000  Негізгі орта білім
0202000 Құқық қорғау қызметі
0401000  кітапхана ісі
0402000 Дизайн (бейін  бойынша)
0501000  Әлеуметтік жұмыс
0507000  Қонақ үй  шаруашылығына  қызмет көрсету және  ұйымдастыру
0510000 Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және са-

лалары бойынша)
0512000 Аударма ісі 
0513000 Маркетинг (салалары  бойынша)
0516000 Қаржы (салалар бойынша)
0518000 Есеп және аудит (салалар бойынша)
0519000 Экономика (салалар бойынша)
0601000  Метрология, стандарттау және сертификаттау (салалары бойын-

ша)
0809000 Мұнай және газ кен орындарын пайдалану (салалары бойынша)
0810000 Мұнай-газ және  жанар май құю станцияларын салу және пай-

далану
0902000 Электрмен қамтамасыз ету (салалары  бойынша)
0906000 Жылу электр станияларының жылумен қамтамасыз ететін 

қазандығы мен жылу  энергетикалық қондырғылары
1201000 Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және  пайдалану
1202000  Тасымалдауды  ұйымдастыру және көліктегі қозғалысты басқару 

(әр сала бойынша)
1203000 Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты  басқару
1206000 Жол қозғалысын ұйымдастыру
1211000 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу
1302000 Автоматтандыру және басқару (бейін  бойынша)                                    
1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері 

бойынша) 
1305000 Ақпараттық жүйелер (қолдану  саласы бойынша)
1401000 Ғимараттар  мен құрылымдарды салу және пайдалану
1405000 Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен  жүйелерін құрастыру 

және пайдалану
1509000 Экология  мен табиғат қорғау қызметі 

Мекенжайы: Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі 17.
Тел.: +7(7242) 27 22 37, 8 707 112 40 01, факс: 26 21 91.
эл.почта: ko.kazguu@mail.ru, сайт: kazgutk.kz

Жарамсыз деп есептелсін
Жеке кәсіпкер Сарсенбаева Базаркулдің (БСН 420601403927) атына Қызылорда 

облысы, Арал қаласы, Бақтыбай батыр көшесі н/з мекен-жайына берілген жер 
учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісінің (кадастрлық №10-147-008-111, 
№0005814) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

көзі тірісінде 
от  басымыздың бәй-
те регі, еңбек және 
соғыс ар дагері әкеміз 
Жұбатхан Жан-
ұза   қов  тың өмірлік 
серігі, шаңыра ғы ның 
шам     шырағы, ба ла-
ларының бағ баны  
болған асыл анамыз 
Алуа кемал  қызының 
мәңгілік сапарға ат-
тан ға нына жыл тол-
ды.

Тыл ардагері бо-
л ған  анамыз Алуа кемалқызы – ел 
ба сына күн туған қиын кезеңдерде 
де қайыс пай қазақы мінезге сай 
қалып танытып, ер азаматының, 
оның шаңы рағының шайқалмауына, 
аза матқа сай із қалдыруына қазақ 
әйеліне тән бар бітім-болмысын 
танытқан ардақты жан.

Анамыз әкемізбен бірге болған 
65 жылдық отбасылық өмірінде 
бауыр ларынан өрген 3 ұл, 5 қыз дан 
38 немере сүйіп, 24 шөбере қо лынан 
су ішу бақытына кенелді.

Саналы ғұмырында 
анаға тән ізгілік пен 
өнеге-үлгісін көрсете 
білген  ардақты жаны-
мыз қоршаған орта-
да бар сый-құрметке ие 
болды.

Бүгінгі күні орта-
мыздан кеткеніне жыл 
болған асыл анамызды 
қи мас тықпен еске ала 
отырып, барша ағайын-
тума, құда-жекжатқа 
ана мыздың жылдық асы 
13-14 шілде Арал ауда-

ны, Бөген ауылында өтетіндігін ха-
барлаймыз.

Молдасы: 13 шілде, сағ.:18.00
Садақасы: 14 шілде сағ.: 12.00 
Еске алушылар: ұл-қыздары, 

немере, шөберелері.
* * *

Анамыздың жылдық асына қа 
ты самын деуші барша ағайын
туысқа 14 шілде күні сағат 09.00де 
Арал қаласында «Автобекеттен» 
арнайы автобус шығатынын жет
кіземіз.

АнАмыздың жылдық АсынА шАқырАмыз

ҚР Мәжілісінің депута
ты Сауытбек Абдрахманов 
Шиелі, Жаңа қорған ауданда
рында болып, бір қатар әл еу
мет тік нысанды аралады және 
де жергілікті мәслихат де пу
тат та  рымен, аудан активімен 
кез десті. 
Халық қалаулысы Шиелі ауда-

нында биылғы жыл басынан бері 
өз жұмысын бастаған  «Мөлдір 
және к» толық серіктестігі құс фер-
масында болып, ондағы жұмыс 
ұйымдастыру жағдайымен таныс-
ты. Мұнда 11 мың тауық күнделікті 
жұмыртқа өнімін беріп тұрса, құс 
фермасы осыған қосымша тағы да 
10 мың балапан өсіруді де қолға 
алған. «Мөлдір и к» серіктестігі 
бағаның арзандауымен қатар жер-
гілікті тұрғындарды жаңа жұмыс 
орнымен қамтамасыз ету барысын-
да батыл қадам жасап отырған ме-
кеме.  

– Бір дана жұмыртқаның бағасы 
24 теңгеден 14 теңгеге түсуі шы-
нында тұтынушы үшін маңызды. 
Елбасының жүргізіп отырған саяса-
ты ның өзі – бәсекелестікті арт-
тыру арқылы қолайлы ба ғаны 
тұрақтандыру. Бұл  орайда Шиелінің 
құс фермасы талап тұр ғы сында 

қызмет жасап келеді деп бағалауға 
болады, – деді ҚР Мәжіліс депута ты 
Сауытбек  Абдрахманов жер гілікті 
кәсіпкер Насыр Мыр за бе ков тің 
еңбегін ескеріп. 

«Ару Ана» шұбат цехының 
өнімдері де өңірге кеңінен таны-
лып қалды. Түйе сүті бөтелкеде 2 
ай мерзімде сақталып келсе, цех 
қызметкерлері енді шұбатты 5 айға 
дейін сақтау жолдарын өндіріске 
кірістіру жолында  еңбектеніп жа-
тыр. Бұл – құптарлық іс. Өйткені, 
жергілікті өнімді алыс жерлер-
ге тасымалдау және ұзақ мерзімде 
сақтауға мүмкіндік туғызатыны 
анық. Әрине, бұл да жалпы 
халықтың әлеуметтік жағдайына 
игі әсерін тигізеді. Мәжіліс депута-
ты бұған да назар аударды. Сондай-
ақ, Шиеліде қытайлықтармен 
бір   лесе бастаған «компания Ге-
жуба Шиелі» ЖШС цемент зауы-
ты  ның құрылыс алаңында болып, 
жергілікті жұмысшылардың ай лық 
жалақыларының көлемін де білгісі 
келді. Өйткені, көптеген нара зылық 
жалақы жағдайына туындап жата-
тын дығы да рас. 

ҚР Мәжіліс депутаты Жаңа-
қор ған ауданында СкЗ-U күкірт 
қышқылы зауытын аралап, жұ-

мысшы-қызметкерлермен сөй лесті. 
Сондай-ақ, Шиелі, Жаңа қорған 
ауда нының әкімдігінде жұрт шы-
лық пен кездесіп, Мемлекет бас шы-
сының «Болашаққа бағдар: рухани 
Жаңғыру» атты еңбегі туралы та-
рата әңгімеледі. «Қазақтың ұлттық 
қалпын сақтаумен қатар, адамның 
жанын замана талабына сай жаң-
ғырту міндеті тұр. Мына уақыт 
өте шапшаң өтуде, жаңа техноло-
гиялар өріс алып келеді. Мұның 
бәрі көптеген мамандықтың ертең 
керексіз болып қалуына алып келуі 
мүмкін. Сондықтан да азаматта-
рымыз бірнеше мамандықты қатар 
игеріп, жаңа кәсіптің көзін таба 
алатын қабілетін шыңдауы тиіс. 
Ана тілімен қатар орыс, ағылшын 
тілдерін меңгергені жөн. Өйткені, 
бұл ғылымға, жаңашылдыққа бас-
тайтын жол», – деді Сауытбек Аб-
драхманов. 

Халық қалаулысының жамағат-
пен жүздескен жиынына Шиелі ау-
данының әкімі Қайратбек Сәр сен-
баев, Жаңақорған ауданы әкі мінің 
орынбасары Бақытжан Әйт пен бе тов 
басшылық жасады. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ,
Шиелі, Жаңақорған аудандары. 

КӨП ТІЛДІ БІЛУ – ЖАҢАШЫЛДЫҚТЫҢ ЖОЛЫ

Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан тәуел-
сіздік алғаннан бері ел бе делін көтеру, 
мемлекеттік қызмет адам да рының таза, 
шынайы қызмет иелері болуы үшін 
жүйелі күрес жүргізуге үндеп келеді. 
Халыққа жыл сайынғы Жолдауында сы-
байлас жемқорлықты жойып, бәсекеге 
қабілетті өркениетті елдердің қатарына 
енудің стратегиялық жоспарларын жасау-
да.

Қазақстан Республикасының 2015-
2025 жыл дарға арналған сыбай лас 
жемқорлыққа қарсы  стратегиясы «Қазақ-
стан-2050» Стратегиясы: қа  лып  тасқан 
мем лекеттің жаңа саяси бағыты» сыбай-
лас жем қор лықты ұлт тық қауіп сіз дікке 
тікелей қауіп-қатер қатарына қояды 
және мемлекет пен қоғамды осы келеңсіз 
құбылыспен күресте күш-жігерді бірік-
тіруге бағыт тайды.

Стратегияның міндеттерінің бірі – 
мем  ле кеттік қызмет саласындағы сыбай-
лас жем қор лыққа қарсы іс-қимыл болып 
табылады. Жем қор лықпен күрес барлық 
мем ле кет тік органдар жұмысының негізгі 
басыңқы бағыттарының біріне айналды. 
Сондықтан жемқор лық қа қарсы күрес са-
ясаты ұдайы бө лін бейтін мемлекет саяса-
ты болып қала бермек.

Жемқорлық көріністерін алдын 

алуға бағыт талған іс-шаралар әді лет 
департаментінің қыз метін жетіл діруде 
көзделген міндеттердің ма ңыз дысы бо-
лып табылады. 

Сондықтан да, әділет депар та менті 
жем қор лықтың алдын алу да ғы шаралар-
ды жүйелі жүргізіп келеді.

Барлық атқарылып жатқан іс-ша-
ра  ларға қара мастан, сыбайлас жем қор-
лық тың алдын алу ісінде ең тиімді құрал 
– әрбір маманның жұ мы сындағы табан-
дылық және бірізді лік болып табылады. 

Сондықтан сыбайлас жем қор лық-
қа қарсы әрекет етуде мем ле кеттік қыз-
меттегі әрбіреудің қатысуы маңызды.

Жемқорлық – қоғамдық санада руха-
нилықтан гөрі, материалдық игі лік  тердің 
басымдық алға нын көр  сететін құн-
дылықтар дағ да рысы.

Отбасында және қоғамда қа на  ғат-
шыл дықтың (сұраныста ұс там дылық пен 
қарапайымдылық, басы артық нәрседен 
бас тарта білетін парасат пен табандылық), 
жан байлығын дүние-мүліктен жо ғары 
қоюдың дәстүрлі халықтық қасиеттерін 
дәріптеуіміз керек.

Мемлекеттік қызметшілердің «Әдеп» 
кодексі сыбайлас жем қор лықты болдыр-
мау мә де ниетін қалыптастыруға ба ғыт  -
талған. Мем лекеттік ап паратқа адам  гер-

шілігі жоғары азаматтар керек. Өйт кені, 
олар халық алдында мемлекеттің атынан 
сөйлейді. Мемлекеттің атынан қызмет 
етеді. Адамгершілік, мораль сынды ада-
ми қасиеттер  жемқорлықпен күрес 
мәселесінде де маңызды фактор бола ала-
ды. Мемлекеттік қызметшілердің жауап-
кершілігін күшейтумен қатар, олардың 
әлеуметтік кепілдіктері де жетілдірілуде.

Мемлекеттік аппараттың ең бека қы-
сын кезең-кезеңмен, үне мі көтеріп отыру 
мемлекеттік қыз мет шілердің әлеуметтік 
өзін-өзі сезінуін арт тыруға және олардың 
өз міндеттерін адал және әділ негізде 
орындауы үшін жағдайлар жасауға 
арналған.

Бұл жемқорлықтың алдын алудағы 
алғы шарт тарының бірі болып табылады.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу – 
бар ша ның және әр азаматтың міндеті. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
жауапкершілігі тек қана мемлекетке емес, 
әрбір жеке азаматқа жүк те летінін есте 
сақ тауымыз қажет.

И.БАКИШЕвА, 
Қызылорда облысының 

әділет департаменті
 басшысының орынбасары, 

«Заңгерлер одағының» мүшесі.

жемқорлықпен күресу – 
бАршАның міндеті

«Мемлекет пен ұлт құрыштан құйы-
лып, қатып қалған дүние емес, үнемі да-
мып отыратын тірі ағза іспетті. Ол өмір 
сүру үшін заман ағымына саналы түрде 
бейімделуге қабілетті болуы керек». 
Бұл – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа  бағдар: Рухани жаңғыру» 
мақаласының жолдарынан.

Білімі терең, ойы озық халық тұратын 
мемлекет қана өркениетті ғаламнан ойып 
өз орнын ала алады. Дамуымызға кедергі 
болатын құбылыстың бірі – сыбайлас 
жемқорлық әрекеттерімен күресу, біздің 
жағдайымызда, оның себептеріне қарсы 
тұрудан басталады. 

Бұл ретте кезек күттірмей атқарылар 
істің бірі – қызмет көрсету сапасын арт-
тыру, тұтынушымен тікелей кездесуді 
азайтып, қызметтерді электронды түрге 
көшіру  болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Мем-
ле кеттік кірістер органдарына 50 мем-
лекеттік қызметтер көрсету тізілімі бекі-
тілген,  бүгінгі күнге ол қызметтердің 33 
түрі толық автоматтандырылған, яғни 70 
пайызға жуығын электронды форматта 
алуға мүмкіндік бар. 

Қазіргі кезде департаменттің қыз-
мет аумағында салықтық есептілік тап-
сы рушылардың 99 пайызы электронды 
форматты қолдануда. Бұл – жүйе, мем-
ле кеттік кірістер органдарындағы кез-
десетін сыбайлас жемқорлық пен құ қық 
бұзушылықтың алдын алу негізі. 

Қызылорда қаласы мен  барлық ау-
данда салық төлеушілерге қызмет көрсету 
орталықтары жыл сайын уақыт талабына 
сай жетіліп келеді. Салық төлеушілерге 
жағдай жасау мақсатымен арнайы «Тер-
минал» бөлмелері жұмыс жасауда. 
Өткен жылдың қараша айынан бастап 
Қызылорда қаласы бойынша мемлекеттік 
кірістер бас қар масының ақпараттарды қа-
былдау және өңдеу орталығында  «элек-
тронды кезектілікті қабылдау жүйесі» ор-
натылып, іске қосылды. 

Салықтық базаны кеңейту, қо сымша 
кіріс көздерін қамтамасыз ету мақ сатында 
бірқатар мемлекеттік органдармен, дерек 
қорымен алмасуға негізделген, бірлескен 
кешенді жұ мыстар жүргізіледі. Олардың 
орындалу тетігі, орын алған  түйткілді 
мәселелер облыс әкімінің бақылауынан 
түскен емес. Осындай жүйелі жұмыс пен 

жауапты көзқарастың арқасында, облыс 
әкімінің қолдауымен ауылдық округтер-
де түгелдей дерлік арнайы бағдарлама 
мен компьютерлер орналастырыл-
ды. Нәтижесінде, ауылдық жерлерде 
тұратын салық төлеушілер (мемлекеттік 
қызметкерлерді қоса алғанда) аудан 
орталығына келместен, тұрғылықты 
жері нен салық есептіліктерін тапсыруға 
мүмкіндік алды. 

кәсіпкер тұлғалар арасында адал 
бәсекелестік ұстанымдары сақталса, 
мүдделер қақтығысына жол берілмесе, 
іскерлік әдеп тілік ережелері бұзылмаса  
– жем қор лыққа қарсы тұру мәдениетін 
қалыптастыру мүмкін болар еді. Сон-
да мемлекеттік қызметкерді  жағымсыз 
әрекетке арандату фак тілері де болмас 
еді. Жалған кәсіп керлік орын алған жер-
де сыбай ластықтың, жемқорлықтың 
қаупі бар. Себебі, заңсыз әрекет етушінің 
табанының бұдыры жоқ, сондықтан 
өзгеден тірек іздейді.

Биылғы жыл басында біздің депар-
тамент қызметкеріне қа тысты осындай 
факт орын алды. Эко номикалық тергеу 
қызметінің офицері заңсыз ойын биз не-
сіне қор ғаншылық көрсеткені үшін елу 
мың теңге пара алу барысында ұсталған 
(ҚР Қк 366-бабы 3-бөлігі 4-тармағы).  Сот 
үкімімен 5,5 млн теңге айыппұл төлеп, 
мемлекеттік және құқық қорғау орган-
дарында қызмет жасау құқығынан айы-
рылды. Еңбек жолын енді бастаған жас 
қызметкердің өміріне үлкен таңба салған 
осындай үкімге ұшырауына жемқорлық 
әрекетіне бой алдыруы себеп болды. 

Жалпы мемлекеттік қызмет ші лердің 
заңсыз әрекетке баруын болдырмау үшін, 
көз арбайтын түрлі қызығушылықтардан 
оларды сақтандыру үшін кешенді жұ-
мыстар жасалады.

Ағымдағы жыл басынан бері  327 іс-
шаралар өткізілді, бұл – түрлі шағын және 
үлкен аудиторияларды қамтыған семинар-
кеңестер мен дәрістер, тех никалық оқулар 
мен «дөңгелек үс телдер», ролик, фильм 
форматындағы көрсетілімдер. Соны-
мен қатар, бұ қа ралық ақпарат құралдары 
арқылы  64 мақала  мен  хабарламалар 
жарияланып, 22 мәрте теледидар мен 20 
мәрте радио арқылы сұхбаттар берілді. 

Оның ішінде, ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігі Қызылорда об-
лысы бойынша департаментінің өкіл-
дерінің қатысуымен сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы күрес нәтижесін артты-
ру, заңдылықтардың мүлтіксіз сақталуы 
мен заң талаптарын түсіндіру бағытында 
құқықтық оқулар өткізіліп тұрады. 

Департаменттің Ішкі қауіпсіздік 
басқармасы апта сайын қызметкерлермен 
кездесіп, республиканың өзге ау мақ -
тарында орын алған жемқорлық си-
патындағы заң бұзушылықтар жайлы де-
ректермен таныстырып отырады. Соны-
мен қатар, сәуір айында «Сапалы қызмет 
көрсету – жемқорлықты  бол дырмаудың  
кепілі» тақырыбында бұ қа ралық ақпарат 
құралдары өкілдері үшін баспасөз-туры 
өткізілді. Бұл шара барысында мемлекеттік 
кірістер органдары тарапынан көрсетілетін 
мем лекеттік қызмет сапасын көтеру 
мақсатындағы жаңа ережелер мен баста-
малар, электронды форматқа көшірілген 
қызметтердің артықшылықтары, тауар-
ларды электронды декларациялаудың 
«Астана-1» автоматтандырылған жүйе-
сінің басымдықтары түсіндіріліп, сыбай-
лас жемқорлық әрекеттерінің алдын алу 
және болдырмау бағытындағы мәселелер 
қозғалды.

Бірлесіп бекітілген кестеге сәйкес, 
департамент басшылығы  тоқсан сай-
ын «Нұр Отан» партиясы облыстық фи-
лиалында қоғамдық қабылдау жүргізеді. 
Жергілікті жердің жеке тұлғаларын 
және заңды тұлға өкілдерін қабылдаулар  
қалалық, аудандық  басқарма  басшылары 
тарапынан да жүргізіледі.

«Өмір сүру үшін өзгере білу керек. 
Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі 
ұмтылыс – біздің дамуымыздың ең бас-
ты қағидасы», – деген болатын Елбасы өз 
мақаласында.  Болашақ – білімі тереңнің, 
ұстанымы мықтының уақыты. Сондықтан, 
біреуден қамқорлық іздемей – өз қайраты 
мен ақылына арқа сүйеу керек екенін, ол 
үшін ұдайы сол қайратын жанып, ақылын 
сергек ұстауды әр мемлекеттік қызметкер 
жадында ұстаса екен.

Серік МҰСТАФАЕв,
Қызылорда облысы бойынша 

Мемлекеттік кірістер 
департаментінің 

басшысы. 

КеЛеШеКТІҢ КІЛТІ – БІЛІмДІнІҢ ҚОЛЫнДА

Кеше Астана күні мерекесіне орай Тасбөгет кентіндегі 
«Арман» мейрамханасында «Сыр мейірімі» қоғамдық
әлеу мет тік қорының ұйымдастыруымен шара өтті. 
Шара да мүм кіндігі шектеулі азаматтар мен тұрмысы 
төмен от ба сы ларға дастархан жайылды.

«Сыр мейірімі» әлеуметтік жобасы 2010 жылдан бері 
жүзеге асырылып келеді. Бұл республика бойынша бала-
масы жоқ бастама болды. Жоба аясында әлеуметтік мұқтаж 
жандарға күнделікті ыстық түскі ас, қимыл-қозғалысы қиын 
азаматтарға үйіне тамақ жеткізу секілді игі істер атқарылып 
келеді.

Алғашқы жылдары «Игілік» корпоративтік қорынан 
қаржы ландырылып, кейін жергілікті басшылықтан қолдау 
тапқан жоба көптеген отбасыға көмек қолын созып келеді. 
Ағымдағы жылы 21375 азамат түскі аспен қамтылып, оның 
ішінде 8550 қарт кісі мен мүгедекке 3 техникалық оператор 
және арнайы термоконтейнерлермен тамақ жеткізілді. «Сыр 
мейірімі» қоғамдық-әлеуметтік қорының атқарушы директо-
ры Сапура Абдрахимова мұндай жобаны өзге өңірлерде жоқ 
екенін айтады.

– кешенді ыстық ас «Арман», «Бақыт», «Болашақ» 
қоғамдық тамақтандыру орындарында дайындалады. Жоба 
аясында 22 адам жұмыс орнымен қамтылған. Бұл игі шара 
Сыр халқының ауызбірлігін айғақтайды, – дейді ол.

Шара барысында жобаға атсалысып, іске асыруда еңбек 
етіп келе жатқан бір топ жауапты қызметкерге Алғыс хат-
тар табыс етілді.

М.ЖАСҰЛАНҰЛЫ.

жүрекке жылу 
сыЙлАғАн жобА

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның барлық 

басылымдарына хабарландыру орналастырғыңыз 
келсе: 70-00-49, 70-00-52   телефон да ры арқылы 
байланысуға болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru

«Қазгидромет» РМк облыстық 
филиалының мәліметіне сәйкес, 
ағымдағы жылдың 5-7 шілде күндері 
облыста ауа температурасы 41-46 
градусқа дейін көтеріліп, қатты 
ыстық болады деп күтілуде. Осыған 
орай күшейтілген жағдайдағы жұ-
мыс жасау тәртібі енгізілді. 

Облыс әкімі Қырымбек 
көшербаев ақуалдық орталықта 
өткен жиында тұрғындардың қауіп  -
сіздігін сақтау, сәтсіздік жағ дай-

ларының алдын алу мақ сатында 
барлық коммуналдық қыз меттерге, 
күшейтілген режимге көшіп, апаттар 
мен оқыс оқи ғаларды жоюға шұғыл 
әрекет етуді, аудан, қала әкімдері, 
об лыстық төтенше жағ дай және 
ішкі істер департаменті, облыстық 
денсаулық сақтау басқармасына, 
су айдындары жағалауларына 

қауіп   сіздік шараларына, қоғамдық 
та  мақтану орындары мен бала-
лар лагерьлерінде тамақтан ула-
ну, өрт жағдайларының бол мауы -
на қатаң бақылау жасауды, дала 
өрт  терінің алдын алу мақсатында 
ауылдық округтерде кезекшіліктер 
ұйым дастырып, ерікті өрт сөндіру 
жасақтарын жоғары дайындыққа 
келтіруді, медициналық жедел жәр-
дем қызметтерін күшейтілген ре-
жимге көшіруді тапсырды.

АПТАП ЫСТЫҚТА АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

дАБЫЛдЫ ЕСКЕРТу
күндіз 67 шілдеде Қызылорда облысында 41-46 градус өте қатты 

ыстық күтіледі.
«Қазгидромет» РМК

Қызылорда облысы бойынша филиалы.

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапханасында 
Астана күніне арналған  «Айбыны 
асқақ, тұғыры биік Астана» атты 
кітап көрмесі өтті.

Салтанатты шараға  Қазақстан-
ның еңбек сіңірген қайраткері Ер-
жан Уәйіс, Қорқыт  ата атындағы 
ҚМУ-дың профессоры Қазыбай 
Құдайбергенов, зиялы қауым өкіл-
дері, ҚР Ұлттық Ұланы Оң түстік 
өңірлік қолбасшысының 5547 
әскери бөлімі сарбаздары, кітап-
ха наның белсенді оқырман дары 
қатысты.

Айталық, көрменің «Аста-
на – елімнің бойтұмары» атты бө-
ліміне «Қазақстан жолы», «Еура-
зия жүрегінде», «Тарих таңдаған 
Астана», «Астана хикаялары», 
«Тәуел сіздік тағылымы», «Елімнің 
күн сәулесіндей Астана» кітаптары 
қойылды. Ал, «Елбасы Әлемі: Тұлға. 
Саясаткер. Жасампаз» атты келесі 
бөлімде Н.Назарбаев «Жылдар мен 
ойлар», А.Сәулебек «Елбасының ал-
тын бесігі», Қ.Сұлтанов «Қазақтың 
жаңа дәуірі», М.Қасымбеков «Елін 
сүйген, елі сүйген Елбасы», «Елба-
сы», «кемеңгер» туындыларында 
Елбасының жасампаз істерін паш 
ететін және жаңа елордамыздың та-
рихынан сыр шертетін әдебиеттер, 
фотодеректер ұсынылды. Айта 
кетейік, көрме жас буынның рухани-
адамгершілік құндылықтарын 

дамытуға, өскелең ұрпақтың бойын-
да азаматтық жауапкершілікті және 
отансүйгіштікті қалыптастыруға 
бағытталды. 

Шара барысында ұйымдас-
тырушылар тәуелсіз мемле ке-
ті міздің Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаев тың әлемдік деңгейдегі 
сая  саткер екендігін сондай-ақ, Ел-
басы елдің қоғамдық-саяси және 
әлеуметтік-экономикалық өмі рін   -
дегі көрегенді және жасампаз өз-
ге рістердің бастамашысы, же тек-
шісі және қатысушы ретінде си-
паттайтын түпнұсқалық тарихи 
әдебиеттерді, баспасөз  материалда-
рын, жаһандық деңгейдегі кемеңгер 
саясаткер ретіндегі ролі жан-жақты 
көрсетілген әдебиеттерді  ұсынды.

көрменің келесі бөлімінде 
Қазақстан Республикасы аста на -
ларының қысқаша тарихы мен  
Астана қаласының көріністеріне 
ар налған 50-ге жуық фотосурет, 
елорданың өткенінен және бү гі-
нінен сыр шертетін  туындылар, 
Астананың қазіргі келбетін, бола-
шағын баяндайтын мол матери-
алдар ұсынылды. Отанымыздың 
қарқынды жылдамдықпен дамып, 
мәдениетте, білім мен экономи када 
жеткен жетістіктерін паш ететін 
әдебиеттер, Астана қаласына ар нал-
ған шығармалар ұсынылды. Жал-
пы, көрмеге 350 кітап, 50 фотосурет 
қойылды.

КӨЗАЙЫМЫ КӨП КӨРМЕ

6 шілде –
АстАнА күні 

мерекесіне орАй
облыстА өтетін

іс-шАрАлАр тізімі
№ Ісшара атауы Өтетін мерзімі Өтетін орны

1. «Менің Астанам!» атты 
оқушылар арасында жыр 
мүшәйрасы, «Астанам-

жұлдызым» атты балалар 
арасында сурет салу 

байқауы

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 10.00

«Арай-Санрайз» 
лагері

2. «Астана – бақыт мекені» 
атты мерекелік іс-шара

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Қызылорда 
қалалық мәдени-

демалыс паркі
3. «Жайнай бер, жарқырай 

бер, жас Астана» атты 
мәдени іс-шара

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Қызылорда 
қаласының орталық 

алаңы
4. «Халықты рухтандырған 

Астана!» атты мерекелік 
концерт

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Арал ауданының 
орталық алаңы

5. «Елорда – асқақтаған 
Астана!» атты салтанатты 

шара

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Қазалы ауданының 
орталық алаңы

6. «Әнім сенсің – Астана» 
атты мерекелік іс-шара

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Қармақшы 
ауданының 

орталық алаңы
7. «Hand-Made» қолөнер 

шеберлерінің көрмесі
2017 жылғы

6 шілде
Сағат: 20.00

«Нұр Отан» 
партиясы облыстық

филиалы 
ғимаратының 

алдында

К Ү Н І



– Айжан, сыртта жүргеніңе қанша болды? 
Елді сағынғанда ең бірінші есіңе не түседі?

– Екі жылдан бері осындамын. 2014 жылы 
26 желтоқсанда халықаралық «Болашақ» стипен-
диясы иегерлерінің тізімі шықты. Соның ішінен 
өзімді тапқанда қуанғанымды көрсеңіз. Сөйтіп, 
2015 жылдың маусым айында осында аяғым тиді. 
Бір жыл бойы Иллинойс штатының Урбана Шам-
пейн қаласындағы Иллинойс уни  верситетінде 
тілдік курстарға қатысып жүрдім. Бір жағынан бұл 
магистратураға түсуге дайын дық есебінде болды. 
Қазір Колумбия университетінде білім алып жа-
тырмын. Бастапқыда Амери каның өмір салтына 
үйре нісіп кету қиынға соққаны рас. Өйткені мен-
талитет бөлек. Бізге таңсық дүниелер бұл жақта 
қалыпты, керісінше, мұнда көзге оғаш көрінетін 
жағдай біз үшін үйреншікті дегендей. Ал елді 
сағынғанда ойыма ең бірінші қазақ тағамы түседі. 
Жыл қының етін жейтінімізге аме ри калықтар 
қатты таңғалады. Сорпа, ағарған, құрт-ірімшік... 
Түһ, сағынып кеттім ғой! Отбасыммен бірге от-
ырып тамақ ішпегелі де көп болыпты. Мұнда 
оқимын, карьера жасаймын деген жанға мүмкіндік 
жетеді. Табиғаты да тамаша. Бірақ бәрібір қазақ 
дала сының топырағының иісіне еш теңе жетпейді 
екен. 

– АҚШ-та оқудың артық шы лығы неде? 
Қазақстандағы білім жүйесімен салыстырып, 
аражігін ажыратып берсең, дұрыс болар еді...

– Мен Қызылордадағы №2 орта мектептің 
түлегімін, қазір оны «Мұрагер» деп жүр. Кіл «бес-
ке» оқыдым. Алайда, оқуға түсерде үздік аттес-
татымды ақтай алмай, мемлекеттік гранттан 
қағылдым. Алматыдағы «Тұран» уни вер ситетінде 
оқыдым. Білім сапасына еш көңілім толған жоқ. 
Оқу өте жеңіл болды, содан келіп ағылшыншам 
ақсады. 3-курстан бастап жұмысты қоса атқардым. 
Сол кезде «кітаптан бас алмайтын жағдай туса 
ғой» деп армандайтын едім. Мен не нәрсенің 
де қиын дық пен келгенін қалаймын. Алматыдан 
Қызылордаға оралып, облыстық телеарнаның ар-
хив бөліміне жұмысқа орналас тым. «Журналис-
тиканы бітіріп, бұл жерде не істеп жүрмін?» деп 
те ойладым. Осындағы кәсіби журналис терден 
көп нәрсе үйрендім. Айтайын дегенім, көңіл 
толмаушылық мені мұхиттың арғы жағына жете-
леп апарды. Мұнда күніне бір жарым сағаттан бір 
ғана сабақ болады. Есесіне, үй жұмысын үйіп-төгіп 
береді. Тайм-менеджмент өте маңызды, уақыт 
ысырапшылдығы деген жоқ. Мұғалімдер төбеңнен 
төпелеп отырмайды. Оқисың ба, өзің үшін. 

– Бос уақытта не істейсің? Қазақтармен кез-
дескенде қай тілде сөйлесесіңдер?

– Түсуін түсіп алып, «әрі қарай не болады?» 
деп, бірінші семестрде қатты қорықтым. Бүкіл 

уақытымды жатпай-тұрмай оқуға жұмсадым. Ил-
линойс «ә» дегеннен көңіліме жақпады. Нью-
Йоркке келгенде басқа әлемге түскендей болдым. 
Мұнда ағылшын тілін үйрену қиын. Өйткені неше 
түрлі ұлттың өкілдері тұрады. «Болашақ» стипен-
диясын алғандықтан жақсы оқуды, ата-анаңды, 
олардың кепілдікке қымбат мүлік қойғанын 
ойлайсың. Содан бос уақыт бола бермейді. Әсіресе, 
сессияның кезінде Нью-Йорк кітапханаларынан 
бос орын таппайсың. Қазақстанда да осындай 
күн туса ғой деп армандаймын. Сабақтан тыс 
уақытта жаттығу залына барамын. Университет-
терде мұның бәрі тегін. Нью-Йоркте қазақ көп. 
Оқитындар мен жұмыс істейтіндердің өз алды-
на бір-бір қауымдастығы бар. Кездесіп тұрамыз. 
Қанша жерден ағылшынша төгіліп тұрса да, қазақ 
пен қазақ кездескенде қазақ тілінде сөйлеседі. 

– Өзің тұрып жатқан жердің табиғаты, 
табиғатынан бұрын адамдары қандай? Біз 
ойлаған жақсы өмір бар ма екен Америкада?

– Америкалықтарға Құдай табиғатты ая-
май берген. Және бұлар соны аялап ұстайды. 
Өздерінде зауыт, өндіріс ошақтарын салмай-
ды, бәрін Қытайға «апарып» қойған. Адамдары 
әрдайым жымиып жүреді. Жұмысқа келдің екен, 
жеке басыңның проблемасын үйіңде «қалдырып» 

кетуге тиіссің. Клиентпен де бірыңғай осындай 
қарым-қатынас. Сұрағыңа мұқият жауап береді. 
Адам жатырқамайды. Бәрін білгісі, бәрін көргісі 
келіп тұрады. Кез келген нәрсеге қызығушылық 
танытады. Әркім қалаған ісімен айналысады және 
басқалар оған құрметпен қарайды. 

– Отбасылық, адами құнды лық тар қалай 
бағаланады ол жақта? Не нәрседен үлгі алуға бо-
лады?

– «Болашақ» бағдарла ма сы ның бакалавр 
үшін жа был ға нына қуандым. Неге десеңіз, адам 
бұғанасы қатпаған, буыны бекімеген кезде жақсы-
жаманды айырып жатпайды, тез сіңіріп алады. 
Орнықты көзқарасымыз болған соң бізді өзгерту 
оңай емес. Америкада да отбасы құндылығы 
маңызды. Бірақ алдымен әркім өзін-өзі дамытуға 
ерекше ден қояды. Білім алады, тұрмыстық 
жағдайын түзейді. Сөйтіп жүргенде біраз уақыт 
өткізіп алады. Жас кезінде үйленетін жағдайлар 
өте сирек кездеседі. Оған бола ешкім бетін шым-
шымайды. Феминизм жақсы жолға қойылған. 
Әйелдер ер адамдармен бір деңгейде өмір сүруге 
ұмтылады. Бұлардың қазақтар сияқты от басы, 
ошақ қасынан шықпай, бала тәрбиесімен ғана 
айналысқанын көрмеппін. 

– Шет елде оқығысы келетін жастарға кеңес 
айтшы...

– Жалқаулықты ысырып қойсаң, армандай 
білсең, арманыңды мақсатқа айналдыра білсең, 
өзі-ақ келеді. Тек еңбектену керек. Бос уақыт бол-
масын. Бәрі бірден бола қоймайды. Сондықтан 

ақырына дейін шыдап, күту керек. Жарты жол-
дан қолды бір сілтесең, құр тыраштанған болып 
шығасың. 

– Бұрын «Мәскеу көрген» деген статус бо-
лушы еді. Сол сияқты Америка көрген қазақ 
қызының ендігі арманы не?

– Оқуды бітіріп, есен-сау елге қайту. Абырой-
мен жұмыс істеу. Қыз балаға карьера қол емес. 
Барлығы сияқты отбасын құрғым келеді. Саналы 
да сапалы ұрпақ тәрбиелесем деймін. 

– Айжан, рахмет! Елге аман-есен оралып, 
пайдаңды тигізуіңе тілектеспін. 

Сұхбаттасқан: 
Назерке САНИЯЗОВА.

Елордадағы «ЭКСПО-2017» халықара лық көрмесін тамашалау 
мақсатында төрт кіл дүниеден ағылған туристер қазақ хал  қының 
бүгінінен ғана емес, өткенінен де мол мағлұмат алғысы келеді. 
Осыған орай аймақта «Қорқыт ата» мемориалды кешенінің жа-
нынан көшпелілер өмірінен хабар беретін этноауыл ашылған 
болатын. Апта басында тарихи шараны тамашалауға келген 
голландиялық туристер этноауылда болып, салт-дәстүрімізбен 
танысты. Сондай-ақ, олар, жергілікті қолөнершілеріміздің 
әзірлеген бұйымдарына қызығушылық танытты. 

Аймаққа арнайы ат басын бұрған туристер қазақы 
дәстүрмен бауырсақтан дәм ауыз тиіп, этноауылдың тыныс-
тіршілігіне қанықты. Оларды жүз шайыр шыққан қасиетті 
Қармақшы өңірінің өнерпаздары ұлттық күймен қарсы алды. 
Мұнан соң голландиялықтар этноауылда тігілген әрбір 
киіз үйде болып, салт-дәстүрімізбен танысты. Жергілікті 
қолөнершілеріміздің өнеріне тәнті болған туристер олардың 
әзірлеген бұйымдарын сатып алды. Соңында алған әсерімен 
бөліскен голландиялық және басқа да мемлекеттерден кел-
ген меймандар қонақжай халықтың кеңпейілдігіне алғысын 
білдірді.

– Мен Қазақстанға бірнеше рет келгенмін. Бұған дейін 
«Байқоңыр» ғарыш айлағынан 2004 және 2012 жылдары айға 
аттанғанмын. Ал бүгін Қармақшы жеріне жолым түсіп отыр. 
Қазақтың тыныс-тіршілігін, қолөнершілердің туындыларын 
өз көзіммен көріп, танысқаныма қуаныштымын. Этно ауылда 
тігілген әрбір киіз үйді көрдім. Қазақтың тарихы бай екен. 
Қонақжайлылығына ризашылығымды білдіремін. Сонымен 
қатар, Астана қаласындағы “ЭКСПО-2017” көрмесінің жақсы 
өтуіне голландиялықтар да өз үлесін қосуда. Мен болашақта 
Астананы ғарыш саласымен байланыстырамын, – деді 
нидерландық ғарышкер Андре Кейперс.

Қазақстанға алғаш келген Хэндрик тен Кэйт пен Карен 
Киман да алған әсерімен бөлісті. Хэндрик тен Кэйт жылқыға 
алғаш отырса да, өзін жайлы сезінетінін жеткізді. Сондай-
ақ, ол бүгінде жылқының медицина сала-
сында да өзіндік орны бар жануар 
екенін атап өтті. Голландиялық ту-
рист қазақтар жылқының пайдасын 
ерте ғасырлардан-ақ білгенін айтып, 
таңданысын жасырмады.

– Бұл жерде атқарылған жұмыс-
тар нағыз еңбекті қажет ететіні 
көрініп-ақ тұр. Біз бұл сапарымыз-
да шынымен де қазақтың бай тари-
хымен таныстық. Тігін тігу, тоқыма тоқу жұмыстарын алғаш көріп тұрмын. Ал 
шеберлеріңіз әзірлеген сыйлықтар көздің жауын алады. Сондай-ақ, мен осы сая -
хатта Гагарин ұшқан стартты көрдім. Отандасымыз, ғарышкер Андре Кейперс 
ұшқан жерде болдық. Қазақстанға келгеніме қуаныштымын, – деді Карен Киман.

Айта кетейік, 20 маусымда ашылған этноауыл 15 қазанға дейін жұмыс жа-
сайды. Мұнда бүгінде 7 киіз үй тігілген. Әрбір үйдің киіз, саз, кілем, былғары, 
зергерлік бұйымдары сияқты өз атаулары бар. Этноауылда меймандарды 
қарсы алу мақсатында 25-ке жуық адам жұмыс жасаса, олардың 11-і жергілікті 
қолөнершілер. Өз жұмысын бастаған уақыттан бастап 2 шілдеге дейін этноауыл 
1200-ден астам мейманға қызмет көрсетті. Осыған дейін мұнда Астана, Ақтау, 
Алматы, Атырау, ОҚО, СҚО облысы мен Германия, Ирландия, Румыния, Фран-

ция, Өзбекстан, Қырғызстан, Польша мен Ресейден туристер кел-
се, бүгінде олардың қатарын голландықтар толықтырып отыр.       

Жалпы, аймақтағы «Қорқыт ата» мемориалды кешені 
мен «Байқоңыр» ғарыш айлағы тарихи шара барысын-
да шетелдік қонақтар қызығушылық танытатын орын-
дар қатарында. Бірі еліміздің болашаққа бағытынан хабар 
берсе, енді бірі тағылымды тарихымыздан сыр шертеді. 
Бүгінде әлем Сыр өңірін жұлдызды қалашық арқылы та-
ниды. Себебі, Байқоңыр – бренд. Ал түркі жұртының абы-
зына арналған «Қорқыт ата» кешені туыс халықтарды 
жақындастыра түсетін киелі жерге айналуы қажет. 
Алдағы уақытта да «ЭКСПО-2017» көрмесі аясында 
Қармақшы жеріндегі кешенге келген туристер қазақтың 
бай мәдениетімен, салт-дәстүрімен танысатын болады. 
Халқымыздың өнері, музыкасы, өмір салты қандай болған 
деген сауалдарға шетелдіктер қасиетті мекеннен жауап ала-
ды. Елбасы көрме аясында Астана маңында этноауыл мен 
экоауылдан тұратын белдеу құруды ұсынған еді. Сыр өңірі 
де осы мақсатта ұлттық салт-дәстүріміздің өміршең үлгісін 
ұсынып отыр. Бұл – тарихы, мәдениеті бай халқымыздың 
ұлттық құндылықтарын ұлықтаудың ұтымды жолы. 

Этноауылда келушілердің алдымен көзіне түскені 
жағалай тігілген киіз үйлер. Туристер әрбірінің ішіне 
кіріп, салт-дәстүрімізбен танысты. Бірінде ағаш бұйымдар 
қойылса, бірінде шеберлер қолдан қыш құмыра жасаудың 
әдістерін көрсетті. Қолөнершілер көпшілікті киіз 
өнімдерімен таныстырды. Шетелге шыққан адамның 
барған жерінен естелікке сыйлық ала қайтатын әдеті бо-
лады. Бұл жергілікті саудагерлердің кәсібін жүргізеді. 
Түрлі кәдесый мен композициялық мүсіндерді сату-
ды табыс көзіне айналдыруға болады. Этноауылда бұл 

да қарастырылған. Жергілікті қолөнершілердің 
өнеріне тәнті болған голлан-
диялықтар да ұлттық нақыштағы 
түрлі бұйымдарды естелікке са-
тып алды.

Этноауыл бір жағынан ұлт-
тық  ойындарымызды дәріптейтін 
алаңға  айналды. Келушілер жа-
уырынды жігіттердің қазақша 
күресі мен балалардың асық ойы-

нын тамашалады. Сонымен бірге, 
қыз-жігіттердің алтыбақан басындағы ойын-сауығы да туристерді таңдандырмай 
қоймады. Тіпті олардың өздері де алтыбақанға тербеліп, көңілдері бір серпіліп 
қалды.

«ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесін тамашалаушылар қатары күн сай-
ын артып келеді. Болжам бойынша алдағы уақытта келушілер саны әлі де есе-
лене түседі. Осы орайда туристерді тартудың тың әдісі саналатын этноауыл да 
қонақтар қарасын көбейтуге септігін тигізеді. Көшпелілер мәдениетіне тамсанған 
туристер қолдан жасалған қазақ ауылына ат басын бұрса, тарихымыздан мол 
мағлұмат алып, салт-дәстүрімізбен танысатыны сөзсіз.

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.
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      Газетіміздің келесі нөмірі 11 шілде, сейсенбі күні шығады.

ЭТНОАУЫЛ қОНАғЫ –  
Сіздерді еліміздің бас қаласы 

– Астананың туған күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз!  

Астана – еліміздің бас қа ла сы 
ғана емес, сонымен қатар тәуел сіз 
республикамыздың қарыштап да-
мып келе жатқан  жетістіктерінің 
көрінісі. Елбасының  сая си 
ерік-жігері мен  тарихи баста-
ма   ларының арқасында қа сиетті 
Сарыарқа даласында өзіне ғана 

тән бірегей сәулетімен арман қала бой көтерді. Бұл қала – бірлік пен 
берекенің, Отанымыздың телегей табыстарының символы, Қазақстан 
халқы қол жеткізе алатын шексіз мүмкіндіктердің үлгісі! Астана 
халықаралық саяси диалогтар, көрмелер және басқа да ірі іс-шаралар 
үшін тамаша алаңға айналды.

 Бұл күні сіздерге және отбасыларыңызға амандық пен бірлік, 
елімізге бейбітшілік пен тұрақтылық тілейміз!

«Қазгермұнай» БК» ЖШС 
бас директоры            Жэнь Лисинь.

«Қазгермұнай» БК» ЖШС 
бас директорының 
бірінші орынбасары           Қайыржан Есен 
            Қайыржанұлы.

Құрметті қызылордалықтар 
және облыс тұрғындары!

Кез келген қазақстандықтың 
арман қаласына айналған елор-
дамыз  – Астанада тұрып жат-
қаныма биыл тоғыз жылдың жүзі 
болды. 

Мұнда келгенімде алғашқы 
кезде, әрине, қиыншылықтар 
болды. Бірақ алға мақсат 
қойып, болашағыңды осы қа-
ламен байланыстырғаннан 
кейін ешқандай  қиыншылық 
та, кедергі де әсерін тигізе ал-
майды. Ешкімді танымайтын, 
туған-туысым жоқ ортаға түс-
ке німде елімізде мемлекеттік 
жастар саясаты жүйелі түрде 
жүзеге асырылып жатқанын 
ескеріп, сол кездегі жастар 
сая саты департаментінің бас-
шысы Нұрлан Өтешевке бар-
дым. Ол сөзімді мұқият тыңдап, 

қарамағына жұмысқа тарт-
ты. Осы салаға сіңісіп кеттім. 
Міне, сол уақыттан бері елорда-
да мемлекеттік қызметте жұмыс 
іс теп жүрмін. 

Астана қаласы менің екінші 
туған жерімдей болып кетті. 
Себебі осында тұрмыс құрып, 
ұлым да, қызым да дүниеге келді. 
Менің балаларым да күннен 
күнге өсіп-өркендеп келе жатқан 
Астананың нағыз тұрғындарына 
айналды. Отанымыздың бас 
қаласы  – Астана көптеген жас-
тың армандарына қанат бітіріп, 
үкілі үміт сыйлады. 

Астана – жастардың 
сүйікті мекені. Жазиралы 
Сары ар қаның сайын даласы-
на, тоғыз жолдың торабына 
ғаламат жылдамдықпен кескін-
келбеті бөлек мәртебелі шаһар 
тұрғызылды. Бұл күнде «Аста-
на» деп айшықтап атау берген 
елордамыз тәуелсіз қазақ елінің 
бет-бейнесіне айналды.

Мемлекет басшысы бір 
сөз інде: «Ежелден рух еркін-
дігін ерекше қастер тұтқан хал-
қымыздың асыл дәстүрлерін 
жаңа заманға жарасымды жал-
ғас  тыруымыз қажет», – деп 
айтқан болатын. Кең ауқымды, 
терең толғамды ойды Астана-
мен байланыстырар едім. Себебі 
заманауи дамыған елдердің ірі 
мегаполистерінің үлгісінде әрі 
ұлттық, қазақы нақыштар то-
ғыс   тырылып салынған ғима-
раттардың, архитектуралық, ди-
зайндық озық құрылыстардың 
арқасында Астана көз тоймас 
көрікке ие болды.

Ерке Есілдің жағасында 
қоныс тепкен Астана қаласы 
сәу  летімен де, келбетімен де 
төрткүл дүниені  мойындатты 
деп айтуымызға әбден бола-
ды. Өмірін Астанамен бай ла-
ныс  тырғысы келетін тағы талай 
адамға бұл құтты мекен болаты-
нына сенемін. 

Эльмира БАШЕЕВА.
Астана қаласы.

БОЛАШАҒЫМДЫ
 АСТАНАМЕН 

БАЙЛАНЫСТЫРДЫМ

Кеше Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті Астана 
күніне байланысты «Мәңгілік ел жүрегі – Астана» ғылыми-тәжірибелік конфе-
ренциясын ұйымдастырды. Оны университет ректоры, техника ғылымдарының 
докторы, профессор Қылышбай Бисенов жүргізіп отырды. 

Конференцияда облыстық мәслихат хатшысы, тарих ғылымдарының кан-
дидаты Наурызбай Байқадамов жиналған жұртты мерекемен құттықтады. Уни-
верситет оқытушылары, философия ғылымдарының кандидаты Оңғар Бер-
маханов – «Рухани жаңғыру және Қорқыт мұрасы», тарих ғылымдарының 
кандидаты Нұрлыбек Мыңжас «Астана – жас ойлардың жаршысы», тарих 
ғылымдарының докторы Тастанбек Сәтбай «Астана және заманауи Қазақстан» 
тақырыптарында баяндама жасады. Ал техника ғылымдарының кандида-
ты Нұрлыбек Келмағамбетов елорданы әлемдік сәулеттің озық үлгісі ретінде 
қарастырды. 

– Астананың сәулеттік келбетінде шығыс дәстүрлері мен жетекші батыс 
сәулетшілерінің шалқыған көркем ойлары үйлесім тапқан. Астананы әлемнің 
ең таңдаулы сәулетшілері жобалады. Қарқынды құрылыс пен бүкілхалықтық 
қолдау қазақ даласында қазіргі заманғы, жаңартылған, қайталанбас үлгідегі 
қала салуға мүмкіндік берді, – деді ол. 

Ару қала – Астана

Бұрын Мәскеуде оқу мәртебе еді ғой. Тәуелсіз ел болғалы есігіміз әлемге ашылды. 
Кембридж, Оксфорд дегендер құр қиял емес енді. Қазақстанның жетістіктері мен 
мүмкіндіктерінің символына айналған «Болашақ» бағдарламасы талай жастың қиялына 
қанат бітірді. Шетте оқып келген біраз адам бүгінде тәуір қызметте. Екі жыл бұрын 
халықаралық стипендияға ілігіп, Америка асқан сырбойылық Айжан Жұматаева да елге 
қайтуға асығып жүр. «Білімімді, тәжірибемді дәлелдесем» дейді ол. 

қазақ даласының иісіне 
  ештеңе жетпейді

ГОЛЛАНДИЯЛЫҚтАр

К Ү Н І

ҚАЙТАЛАНБАС 
ҮЛГІДЕГІ ҚАЛА


