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2016 жылғы 14 қазаннан шыға бастады.
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

ТӨРТІНШІ ӨНЕРКӘСІПТІК РЕВОЛЮЦИЯ
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ДАМУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ
Құрметті қазақстандықтар!
Бүгінде әлем Төртінші өнерк әс іп
тік революция дәуіріне, технологиялық,
экономикалық және әлеуметтік салалардағы
терең және қарқынды өзгерістер кезеңіне
қадам басып келеді.
Жаңа технологиялық қал ып бізд ің
қалай жұмыс істейтінімізді, азаматтық құқық
тарымызды қалай іске асыратынымызды,
балаларымызды қалай тәрбиелейтінімізді
түбегейлі өзгертуде.
Біз жаһандық өзгерістер мен сын-қатерлерге
дайын болу қаж еттігін ескеріп, «Қазақ
стан-2050» даму стратегиясын қабылдадық.
Алдымызға озық дамыған отыз елдің
қатарына кіру мақсатын қойдық.
100 нақты қадам – Ұлт жоспары жүзеге
асырылуда. Оның 60 қадамы қазірдің өзінде
орындалып қойды. Қалғандары, негізінен,
ұзақ мерзімге арналған және жоспарлы түрде
іске асырылуда.
Өткен жылы Қазақстанның Үшінші
жаңғыруы бастау алды.
Индустрияландыру бағдарламасы табысты іске асуда.
«Цифрлық Қазақстан» кеш
 енді
бағдарламасы қабылданды.
Қазақстан Республикасының 2025 жылға
дейінгі дамуының кешенді стратегиялық
жоспары жасалды.
Біздің ұзақ мерзімді мақсаттарымыз
өзгеріссіз қала береді.
Қажетті бағдарламалардың барлығы бар.
Бұл Жолдау жаңа әлемге, яғни Төртінші
өнеркәсіптік революция әлеміне бейімделу
мен жетістікке жету жолын табу үшін не істеу
қажеттігін айқындайды.
Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құр
метіне бөленіп, брендке айналған тәуелсіз
Қазақстанды құрдық.
2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды.
2018 жылдың қаңтар айында оған
төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандан
дырылған көрмесін өткізу үшін әлемдік
қоғамдастық таңдап алған ТМД және Шығыс
Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет
болдық.
Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе
жатқан нарықтық экон омика моделі
қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың
қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына қайта түсті.
Жыл қорытындысы бойынша ішкі жалпы
өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік
өнімнің өсуі 7 проценттен асты.
Бұл орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде
өңдеуші сектордың үлесі 40 проценттен
асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта
таптың қалыптасуына мүмкіндік берді.
Кедейшілік 13 есе қысқарып, жұмыс
сыздық деңгейі 4,9 процентке дейін төмендеді.

Еліміздің әлеуметтік-экон омикалық
табыстарының негізі – біздің басты құнды
лықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияара
лық келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жет істікт ері
сенімді тірек саналады, бірақ ол ертеңгі
табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы
сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып
келеді. Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай,
ол, бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік
революция элементтерін кеңінен енгізуге
негізделуі тиіс.
Мұның өзіндік сын-қат ерл ері де,
мүмкіндіктері де бар.
Жаңа әлем көшбасш ылар ын ың қа
тарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті
нәрсенің бәрі бар екеніне сенімдімін.
Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге
жұмылуымыз керек.
БІРІНШІ. Индуст риял анд ыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс.
Оның нәтижелері мұнай бағас ы күрт
төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста
негізгі тұрақтандырушы факторлардың
бірі болды.

Сол себепті жоғары еңбек өнімділігі бар
қайта өңдеу секторына деген бағдарымыз
өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
технологиялық қалыптың барлық мүмкін
діктерін пайд ал ана отырып, мейлінше
инновациялық сипатқа ие болуға тиіс.
Кәсіпорындарымызды жаңғырт уға
және цифрландыруға бағытталған, өнімнің
экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдар
ды әзірлеп, сыннан өткізу қажет.
Бұлар, бірінші кезекте, технолог ия
лардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық
шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін
дамытуы аса маңызды мәселеге айналып
келеді.
Ол біздің Назарбаев Универс итеті,
«Астана» халықаралық қаржы орталығы,
IT-стартаптардың халықаралық технопаркі
сияқты инновациялық орталықтардың төңі
регінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар
паркінің қызметін ұйымдастыруды

түбегейлі
қайта қарау қажет.
Нақты сектордың жаңа технологияларға
деген сұранысты ынталанд ыруы және

венчурлық қаржыландырудың жеке нары
ғының қызметі инновациялық экожүйе жетіс
тіктерінің негізгі факторлары болып саналады.
Бұл үшін тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік
қызмет көрсетуді дамыту ерекше маңызға
ие болып отыр.
Экономиканы цифрландыру табыс
әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап
қалу қаупін де тудырады.
Босайтын жұмыс күшін еңбекпен қамту
үшін келісілген саясатты алдын ала тия
нақтау керек.
Білім беру жүйесін, коммуникация мен
стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнер
кәс ібін қалыптастыруға арн алған инд ус
трияландырудың үшінші бесжылдығын
әзірлеуге кірісу керек.
ЕКІНШІ. Ресурстық әлеуетті одан әрі
дамыту.
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи рес урс
тарға деген мұқтаждығы жалғасуда. Олар
болашақта жаһанд ық эконом иканы және
еліміздің экономикасын дамыту барысында
ерекше маңызға ие болады.
(Соңы 2-3-беттерде)

ТАНЫМ МЕН ТОЛҒАМ

ТӨРТ ҚАҚПАЛЫ ТҮРКІСТАН
археологиялық зерттеулер жүргізлді.
ХІХ ғасырдағы Түркістан қаласының
картографиялық сызбалары Ре с ейдің
Орталық мемлекеттік әскери және тарихи мұрағаттар қорынан алынған болатын.
Қолымызда қаланың орыс әскери инженерлері
1864, 1865, 1875, 1883 және 1900-1910
жж. түсірген план-схемалары мен 1951
ж. қаланың ортағасырлық бөлігінің жобасы, 1973-1983 жж. аэрофотосуреттері, қала
тұрғындарынан жинақталған ауызша, жазбаша деректер т.б. болды. Біз бұл жерде аталған
құжаттардың барлығына талдау жасамай-ақ
қақпаларға қатыстыларына ғана тоқталмақпыз.
Қақпалардың атаулары жайлы 1994 ж. шыққан
Оңтүстік Қазақстан облысының ескерткіштер
шежіресінде «Дарбаза қақпа, Мүсәллә қақпа,
Жеті ата қақпа, Ишан қақпа» деп беріледі. Қала
тұрғыны, белгілі журналист К.Керімбековтың
көнекөз қария, ата-бабасынан осында тұрып
келе жатқан Халил Абдулқасимовтан алған
сұхбатында Ишан қақпаның екінші атауы
«Тәкиә» немесе «Тәкиә ата» екендігі жайлы айтылады. Ал, қаланың бесінші қақпасы
жайлы қаланың рабад бөлігінде туып өскен
Өтегенов Наушарбай ақсақалдың айтуынан
қызықты дерек алдық. Бұл қақпа Күлтөбе Ясы
қаласының шығыс бұрышында орналасқан

СЫЙЛЫҚ ДЕП
ОСЫНЫ АЙТ

қатарына қосылатындығымызға
сенімім кәміл», - деп музейдің ғылыми
қызметкері Б.Байболов өзіндік пікірін
ортаға салды.
Сонымен қатар, музейдің бас редакторы Ә.Манаповтың, директордың
ғылыми істер жөніндегі орынбасары
Ғ.Искаковтың да Елбасы ұсынған
10 міндет аясындағы еліміздің білім
жүйесін түбегейлі өзгерту ресурстарымызды барынша тиімді пайдалануға
жол ашып, ақылды технологиялар
арқылы агроөнеркәсіпті дамытып қана
қоймай ауыл тұрғындарының әлеуетін
көтеру, жол, құрылыс саласы, қаржы
секторларын жаңғырту мəсел есі,
адами капиталдың жағдайы мен ден
саулық сақтау, жаһанды жегі құрттай
жайлаған сыбайлас жемқорлықпен
күрес, дамыған «Ақылды қалалар»
пайда болуына орай көзқарастарды
талдап-таразылаған ой-пікірлері
көпшіліктің көңілінен шықты.
Міндеттемені бір ауыздан қол
даған жиынды қорытындылаған Н.Ах
метжанов Елбасының қойған басты
мемлекеттік бағдарламалық құжат
тарын жүзеге асыруда «Əзірет Сұлтан»
мемлекеттік тарихи-мəдени қорықмузейі ұжымы да «Бір жеңнен қол, бір
жағадан бас шығарып», өз істерінде
кеңінен қолдану үшін барлық күштерін
салатындығына сенім білдірді.

ТҮБІ БІРГЕ ТУЫСҚАН
Биылғы 2018 жыл Қазақстан Республикасында «Өзбекстан
жылы» деп жариялануына және Елордамыз Астана қаласының 20
жылдығына орай «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорықмузейінің қызметкерлері А.Бейсенова, К.Асетова және Б.Абдрасилов
Түркістан қаласындағы Әлішер Навои атындағы өзбек орта мектебінде
оқушылармен кездесу ұйымдастырды.

Маңызды басқосу барысында қо
рық-музей мамандары «Бірлігі жарас
қан Ел» тақырыбында лекция оқып,
мектеп оқушыларымен пікір алмасты.
Шара соңы Р.Сейтметов атындағы
Түркістан драма театрының актерлары Бимурзаев Еркайрат және

Жолсеитова Динараның жиналған
көпшілікке өзбек халқының «хорезм» биін нәшіне келтіре билеуімен
аяқталды.
Жиналған көпшілік дән разы боп
тарасқан іс-шара басқа мектептерде
де өз жалғасын таппақ.

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
мақаласындағы «Туған жер» бағдарламасы аясында әртүрлі топтағы
бүлдіршіндер, мектеп оқушыларымен тығыз байланыс орнатып, ел тарихын саналарына сіңіру мақсатында іс-шараларды бірлесе өткізуге
күш салуда.

болып шықты. Алайда, қақпаның екі жанында қорғаныс мұнаралары болмаған, жай
ғана қала қорғанын ойып екі жақтаулы үлкен
есік-дарбаза орнатқан. Тап осы жерде үш
бағытқа кететін жолдар, көшелер түйісетін
болған. Бір ерекшелігі олардың іздері әлі күнге
дейін сақталған. Бір бағыт қазіргі Алматы
алаңы арқылы Шобанақ, Оранғай, Құшата,
Дәуленбай, Ойық бағытымен Тұрлан асуы
арқылы Шолаққорған, Созақ, Құмкентке
өтетін, екіншісі – қазіргі Рабия сұлтан Бегім
көшесі арқылы Әбд әл-Мәлік, Иқанға кететін,
ал, үшіншісі – терең де кең арық түрінде әлі
күнге дейін сақталған Гаухар ана, Арыстан

ҚОНАҚТЫ ҚАЛАЙ
КҮТІП ЖҮРМІЗ?
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Б а с қ о суд а м у з е й б а с ш ы с ы
Нұрболат Ахметжанов Жолдауда
көрсетілген ел дамуының басым
бағыттары мен міндеттеріне ерекше
тоқталды. «Төртінші өнеркәсіптік
революция жағдайындағы дамудың
жаңа мүмкіндіктері» Жолдауында
Президент ақпараттық-технологиялық
шешімдерді енгізу қажеттігіне
үлкен мән беріп отыр. Қазіргі таңда
цифрлық технологиясыз жетістікке
жеткен кәсіпорынды көзге елестету мүмкін емес, ондай өндірушілер
тауарының сапасы мен бағасында
ұтылып, бәсекелестікке төтеп бере
алмайды. Бұл мəселе қоғаммен тығыз
қарым-қатынастағы барлық мекемеге де тиесілі. Дамудың 10 бағытын
айқындаған Елбасы Жолдауы – жаңа
мақсаттарға жетелейтін ең басты құжат
болып табылады. Сондықтан музей
ұжымын Елбасы Жолдауын халық
арасында насихаттау жұмыстарына,
негізгі басымдықтарының жоғары
деңгейде жүзеге асырылуына белсенді
атсалысуға шақырамын»,- деді музей
директоры Нұрболат Қадырұлы.
«Біз болашаққа көз тігіп, тәуелсіз
елімізді «Мәңгілік Ел» етуді мақсат
еттік. Осы идеяны әрқайсысымыз
сезініп, өмірлік сабақ ретінде түйсек
2050 жылы мұрат еткен «Мәңгілік
Елге» айналып, 30 дамыған елдің

ЖӘДІГЕРЛЕР БҮЛДІРШІНДЕР
ҰҒЫМЫНДА ТІЛ ҚАТТЫ

(АҢЫЗДАН АҚИҚАТҚА ДЕЙІН)

2004-2014 жж. аралығында Елбасымыз
Н.Ә. Назарбаевтың бастамасы мен қолдауы
нәтижесінде іске асырылған «Мәдени мұра»
бағдарламасы ұлттық құндылықтар мен
ел тарихына өлшеусіз үлес қосқан іс-шара
болғандығы белгілі. Міне, сол бағдарламаның
екінші кезеңінде елдің мәдени мұрасын
зерделеуге, сақтауға, қалпына келтіруге
және тиімді пайдалануға бағытталған шаралар кешенін іске асыруды қамтамасыз
ету мақсатында Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2007 ж. 10 желтоқсандағы №
1203 Қаулысымен 2007-2009 жж. арналған
«Мәдени мұра» салалық бағдарламасы
бекітілді, ал, 2008 ж. 6 қарашадағы №
1016 Қаулысы негізінде 2009-2011 жж.
арналған ұлттық жобаның тұжырымдамасы
күшке енді. Осы бағдарламалық құжаттар
негізінде Ескі Түркістан қаласының тарихимәдени, рухани және әскери бекіністік
құрылымдарының археологиялық-сәулеттік,
тарихи-деректік тұрғылардан зерттеліп, консервация, реконструкция немесе регенерация
жасалуы тиіс нысандар кешені анықталды.
Солардың ішінде ел арасында «Төрт қақпалы
Түркістан» деген атпен белгілі, ХІХ ғ. қалған
Жеті ата, Тәкиә, Мүсәллә және Дарбаза
қақпаларының дәл орыны анықталып,

2018 жылғы 12 қаңтарда «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық-музейінде Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
биылғы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың
жаңа мүмкіндіктері» атты халыққа Жолдауын талқылауға арналған
келелі жиын болып өтті.
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баб, Отырар бағытындағы жол. Қақпа «Иқан
қақпа» деген атпен белгілі. Бұл қақпалардың
орынын қаланың орыс әскери инженеркартографтарының 1864 жылы түсірген планынан да көреміз. Құжатта негізінен кесене
орналасқан қала цитаделі мен қаланы қоршаған
ұзындығы 3,5 шақырымдық қорған қамал,
оның 11 мұнарасы, қақпалары көрсетілген.
Ал, 1875 ж. түсірілген планда барлық 11
мұнара мен қақпалар көрсетілген, тек Мүсәллә
қақпасы бұзылып, ашық қалдырылғанын
көреміз.
(Соңы 3-бетте)

АЛУАН-АЛУАН
ТІЛДЕР БАР
4

Жуырда Түркістан қаласындағы
«Адина Әмина» балабақшасының
бүлдіршіндері «Әзірет Сұлтан»
мемлекеттік тарихи-мәдени қорықмузейінде қонақ болып, Қожа Ахмет
Ясауи кесенесін аралап, музей экспозициясын тамашалады.
Қорық-музей қызметкерлерінің
түсіндіру шеберліктеріне, бала

жүрегіне жол таба білгендігіне
разы болған балабақша ұстаздары
қорық-музей қызметкерлеріне зор
алғыстарын жаудырып, «Ата-бабалар
мұрасы мен өткен тарихымызды,
ұлттық руханиятымызды насихаттау жолындағы әріптестік қарымқатынасымыз одан әрі дами береді»
– деп сенім білдірді.
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ТӨРТІНШІ ӨНЕРКӘСІПТІК РЕВОЛЮЦИЯ
(Соңы. Басы 1-бетте)

СЫЙЛЫҚ ДЕП ОСЫНЫ АЙТ
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында «біздің мақсатымыз
айқын, бағытымыз белгілі, ол әлемдегі ең дамыған 30
елдің қатарына қосылу» деген болатын. Сонымен қатар,
«Біз алдағы бірнеше жылда гуманитарлық білімнің барлық
бағыттары бойынша әлемдегі 100 оқулықты әртүрлі
тілдерден қазақ тіліне аударып, жастарға дүниежүзіндегі
таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасаймыз» деп халқымыздың рухани жаңғыруы мен ұлттық
санасын биік деңгейге көтеру мәселесі кітап арқылы жүзеге
асатынын айшықтай түскен.
Руханият ошағы болып саналатын бірден-бір орын
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық
музейінің кітапханасында 7000-ға жуық кітап қоры
сақталған. Кітапхана заман талабына сай мекеме
қызметкерлеріне өркениетті қызмет көрсету, олардың
рухани-мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыруға және
білім деңгейін көтеруге бағытталған. Тарих пен сыр
тұнған танымды дүниелерді өскелең ұрпаққа кеңінен насихаттау, өткенді ұғындырып, қажет ақпаратпен сусындату, болашаққа аманат мақсатында кітаптар көрмесі де жиі
ұйымдастырылуда. Кітапхана қоры балалар әдебиетінен
бастап филология, педагогика, психология, лингвистика,
экономика, тарих, археология, этнография, халық ауыз
әдебиеті, теология ғылымдарын қамтитын кітаптардан
құралған. Сонымен қатар шет ел классиктерінің баспа
өнімдерін көруге болады.
Кітапхана қоры қазақ халқының тарихы мен археологиясына өзіндік үлес қосқан атақты тарихшы-археологтар
Л.Б.Ерзакович., Д.Ф.Винниктердің мұрағатынан алынған
кітаптармен толықтырылған.
Мекемеде жыл сайын «Музейге сый» атты дәстүрлі
мәдени-іс шара жүргізіліп отырады. Мәдени іс-шараның
негізгі мақсаты кітапхана қорын ғылыми, ғылыми-көпшілік,
деректі, анықтамалық және озық үлгідегі классикалық
шығармалармен қазіргі заманғы қазақ және әлемдік көркем
әдебиет туындыларымен толықтыру.
Бұл жолғы акцияда белгілі ғалым, «Қазқайтажаңғырту»
РМК мекемесін ұзақ жыл бойы басқарған білікті басшы Тұяқбаев Қанат Қымызұлы жеке кітап қорындағы
300-ге жуық тарихи-танымдық баспа өнімдерін «Әзірет
Сұлтан» музейіне табыстады. Олардың ішінде Әмір
Темірдің өмірбаяны жайлы сирек кездестін Шарафиддин
Али Яздийдің «Зафарнома» кітабы, 4 томдық «История
Казахстана в западных источниках ХІІ-ХХ вв.», 2 томдық
«Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері», «Средняя
Азия и восточный Туркестан» сынды құнды кітаптар бар.
P/S Ұлттық рухани мұрамызға құрмет көрсетіп, игілікті
іс жасаймыз, өз үлесімізді қосамыз деушілерге мекемеде
«Музейге сый» атты мәдени-іс шара жыл бойы жалғасады.

«КҮЛТӨБЕНІ БАННЕРМЕН
ЖАУЫП ТАСТАҒАН»
«Күлтөбенің басында күнде кеңес» деп бабалар айтып
кеткен «Күлтөбе» қалашығы (І мың жылдық ортасы – ХІҮ
ғ.) «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорықмузейі» РМҚК ескерткіштер тізіміндегі Республикалық
маңызы бар ескерткіш және Қазақстандағы көне
қала орны. Қалашық Қожа Ахмет Ясауи кесенесінен
оңтүстікке қарай 350 м жерде орналасқан, сопақша
келген, биіктігі 9 м, аумағы 150х120 м ауқымды төбешік.
Күлтөбе қалашығының цитаделінде жүргізіліп
жатқан археологиялық қазба жұмысы «Мәдени мұра»
бағдарламасы аясында 2010ж. бері Ә.Марғұлан атындағы
Археология институтының бақылауында (Б.Ә.Байтанаев)
және сол институттың білікті мамандарының
(Е.Ә.Смағұлов, А.О.Ержігітова) күшімен іске асырылуда. Бұл жұмысқа «Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің
де мамандары ат салысуда. Осы жылдар ішінде І-ІІІғғ.
салынған төрт жапырақты гүлге ұқсас сирек кездесетін
ғибадатхана (әлде кешік) қосалқы құрылысымен,
дәліздерімен, ауласымен және оңтүстік бетін қоршаған
қорған қамалымен аршылды.
Өткен жылы ҚР Мәдениет және спорт министрлігі металлоконструкция үстін қайта жабуға шешім қабылдады.
Қазіргі күні сәулетшілер тобы оның жобасын дайындау
үстінде. Осы екі аралықта қазбадан табылған және табылып жатқан біздің заманымыздың І-ІІІғғ., ІV-VІғғ. және
VІІ-ІХғғ. жататын құрылыстар жауын-шашын әсерінен
езіліп кетпес үшін үстін уақытша арнайы поливинилхлоридтен резина араластырылып жасалған көп қабатты жабын материалымен және соңғы қазба жұмыстары барысында қалашықтың оңтүстік-шығыс бөлігінен аршылған
ортағасырлық қала құрылыс орындарын да уақытша
профнастильмен жауып қоюға шешім қабылданды. Бұл
біреулердің байбаламдап жүрген «баннермен жауып
тастаған» дегенінен мүлде бөлек дүние. Қазір мұнымен
тікелей «Қазқайтажаңғырту» РМК Алматы филиалының
мамандары айналысуда. Цитаделді толық аршып, реставрациялап, сондай-ақ консервациядан өткізу, төбесін ұзақ
жылдарға шыдайтын жабынмен жауып, туристер жүретін
трап жолдар жүргізіп, ашық аспан астындағы музейге
айналдыру және ЮНЕСКО-ның «Әлемдік мұралар»
тізіміне ұсыну басты міндеттердің бірі және бірегейі
болып саналады.
Ж.ӘБСАДЫҚ,
Тарихи ескерткіштерді қорғау бөлімінің инспекторы

Бірақ шикізат индустрияларын
ұйымдастыру ісін, табиғи ресурстарды
басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни
тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технология
лық платформаларды белсенді түрде
енгізу қажет.
Кәсіпорындардың энергия
тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз
жұмыстарының экологиялық тазалығы
мен тиімділігіне қойылатын талаптарды
арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көр
месі баламалы, «таза» энергия са
лас ындағы дамудың қаншал ықт ы
қарқынды екенін көрсетті.
Бүгінде әлем бойынша өндірілетін
электр энергиясының төрттен бірі
жаңартылатын энергия көзд еріне
тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай
бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы
баламалы энергия үлесін 30 процентке
жеткізу міндетін қойдық.
Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336
МВт болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 нысаны жұмыс
істейді. Соларда 2017 жылы 1,1 миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия
өндірілді.
«Жасыл» технологияларға инвес
тиция салу үшін бизнесті ынталандыру
маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта
бизнес субъектілерін кеңінен тартып,
тұрмыстық қатты қалдықтарды заман
талабына сай утилизациялау және қайта
өңдеу үшін шаралар қабылдау керек.
Осы және басқа да шаралар заң
намаға, соның ішінде Экологиялық ко
декске өзгерістер енгізуді талап етеді.
ҮШІНШІ. «Ақылды технологиялар» – агроөнеркәсіп кешенін
қарқынды дамыту мүмкіндігі.
Аграрлық саясат еңбек өнімд і
лігін түбегейлі арттыруға және өң
делген өнімнің экспортын ұлғайтуға
бағытталуы керек.
Біз егін егіп, дәнді дақылдарды өсі
руді үйрендік.
Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір
ол жеткіліксіз.
Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз
етіп, әлемдік нарықтарға жоғары сапалы
дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық
аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы
маңызды.
Аграрлық ғылымды дамыту
мәселесі басты назарда болуға тиіс.
Ол ең алдымен жаңа техноло
гияларды трансферттеумен жән е
оларды отандық жағдайға бейімдеумен
айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық универси
теттердің рөлін қайта қарау керек.
Олар диплом беріп қана қоймай,
ауыл шаруашылығы кешенінде нақ
ты жұмыс істейтін немесе ғылыммен
айналысатын мамандарды дайын
дауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу
бағдарламаларын жаңартып, агро
өнеркәсіп кешеніндегі озық білім
мен үздік тәжірибені тарататын ор
талықтарға айналу талап етіледі.
Мысалы, егін егу мен астық жи
наудың оңтайлы уақытын болжамдаудың,
«ақылды суарудың», минералды
тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды
жүйелері арқылы өнімділікті бірнеше
есе арттыруға болады.
Жүргізушісі жоқ техника адами факторды азайтып, егіншіліктің
өзіндік құнын айтарлықтай төмендетуге
мүмкіндік береді.
Жаңа технологиялар мен бизнесмодельдерді енгізу, агроөнеркәсіп
кешенінің ғылымға негізделуін арттыру шаруашылықтарды кооперациялау
қажеттігін күшейтеді.
Ауыл шаруашылығы субъектілерінің
кооператив түрінде жұмыс істеуіне жанжақты қолдау көрсету керек.
Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа
шығарудың стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту өнімнің сапасы мен экологиялық
тазалығын сақтай отырып жүргізілуі
қажет.
Бұл бүкіл әлемге танылатын «Қа
зақстанда жасалған» табиғи азық-түлік
брендін қалыптастырып, ілгерілетуге
мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді
игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс
пайдалана алмайтындарға шара қолдану
керек.
Тиімсіз субсидияларды ауыл ша
руашылығы кешені субъект ілеріне
арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет.
5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және
өңделген ауыл шаруашылығы өнімі
нің экспортын, тиісінше, кем дегенде 2,5
есеге арттыруды тапсырамын.
ТӨРТІНШІ. Көлік-логистика
инфрақұрылымының тиімділігін
арттыру.
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше
трансконтиненталды коридор өтеді.
Бұл туралы көп айтылды.
Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп,
17 миллион тоннаға жуықтады.

Транзиттен түсетін жыл сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға
жеткізу міндеті тұр.
Бұл инфрақұрылымға жұмсалған
мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға
мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде
бақылап, олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және кедендік операцияларды
жеңілдету мақсатымен блокчейн сияқты
цифрлық технологиялардың ауқымды
түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың
барлық буынының өзара байланысын
ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
«Үлкен деректерді» (Big data) пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық
шығынды азайтуға жағдай туғызады.
Осы мақсаттар үшін Интеллектуал
ды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді бас
қаруға және инфрақұрылымды одан әрі
дамыту қажеттігін анықтауға жол ашады.
Ішкі өңірлік қатынастарды жақ
сарту үшін автожолдардың жергілікті
желісін жөндеу мен қайта салуға
арналған қаржы көлемін көбейту керек.
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа мерзімдегі кезеңде 150 миллиард
теңгеге жеткізу қажет.
Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық
әкімдіктердің белсенді қат ыс уын
қамтамасыз ету керек.
БЕСІНШІ. Құрылысқа және
коммуналдық секторға заманауи технологияларды енгізу.
Жүзеге асырылып жатқан бағдарла
малар арқасында Қазақстанда пайдалануға
берілген тұрғын үйлердің көлемі жылына
10 миллион шаршы метрден асты.
Тұрғын үйді көпшілікке қолжетімді
еткен тұрғын үй жинақтау жүйесі тиімді
жұмыс істеуде.
Баспанамен қамту көрсеткіші соңғы
10 жылда бір тұрғынға шаққанда 30 процентке өсіп, бүгінде 21,6 шаршы метрді
құрады.
Бұл көрсеткішті 2030 жылы 30 шаршы метрге дейін жеткізу керек.
Осы міндетті орындау барысында
құрылыс салудың жаңа әдістерін, за
мана уи материалдарды, сонд ай-ақ
ғимараттардың жобасы мен қала құры
лысының жоспарын жасағанда мүлде
басқа тәсілдерді қолдану керек.
Ғимараттардың сапасына, эколо
гиялық тазалығына және энергиялық
тиімділігіне жоғары талап қою қажет.
Салынатын және салынған үйлер
мен инфрақұрылымдық нысандарды
интеллектуалды басқару жүйелерімен
жабдықтау керек.
Бұл тұрғындарға қолайлы жағдай
жасап, электр энергиясын, жылу мен
суды тұтынуды қысқартып, таб иғ и
монополистерді тиімді жұмысқа ынталандырады.
Заңнамаға, соның ішінде табиғи мо
нополиялар саласын реттейтін заңдарға
тиісті өзгерістер енгізу қажет.
Әкімдер тұрғын үй-комм ун ал
дық инфрақұрылымын жетілдіру
мәселесін мемлекет-жекеменшік серік
тестігі негізінде белсенді шешуі керек.
Ауылдық елді мекендерді сапалы
ауызсумен қамтамасыз ету үшін Үкімет
бұл іске барлық қаражат көздерінен жыл
сайын кем дегенде 100 миллиард теңге
қарастыруы қажет.
АЛТЫНШЫ. Қаржы секторын
«қайта жаңғырту».
Банктік портфельдерді «нашар» несиеден арылту ісін аяқтау қажет.
Ол үшін банк иелері шығындарын
мойындай отырып, экономикалық
жауапкершілік алуға тиіс.
Акционерлердің аффилирленген компаниялар мен жеке адамдардың пайдасы
үшін банктерден қаржы шығаруы ауыр
қылмыс болып саналуға тиіс.
Ұлттық Банк мұндай істерге нем
құрайлы қарамау керек.
Әйтпесе, мұндай мемлекеттік ор
ганның не керегі бар?
Ұлттық Банк тарапынан қаржы инс
титуттарының қызметін қадағалау қатаң,
уақтылы әрі нәтижелі болуға тиіс.
Мемлекет қарапайым азаматтар
дың мүдделерін қорғауға одан әрі
кепілдік береді.
Жеке тұлғалардың банкроттығы
туралы заң қабылдауды тездету қажет.
Сонымен қатар 2016 жылдың
1 қаңтарына дейін халыққа бер іл
ген валюталық ипотекалық займ
дар жөніндегі мәселені Ұлттық Банкке
толығымен шешуді тапсырамын.
Сол күннен бастап аталған валюталық
займдарды жеке тұлғаларға беруге заң
жүзінде тыйым салынған болатын.
Ұлттық Банк пен Үкімет экономика салаларындағы нақты тиімділікті
есепке алатын ставкалармен бизнеске ұзақ мерзімді нес иел ендіруді
қамтамасыз ету мәсел есін бірлесіп
шешуге тиіс.
Инвестициялық ахуалдың одан әрі
жақсаруы және қор нарығының дамуы
маңызды болып саналады.
Бұл – жұмысын бастаған «Астана»
халықаралық қаржы орталығының
негізгі міндеттерінің бірі.
Ол халықаралық озық тәжірибені пайдаланып, ағылшын құқығы мен заманауи қаржы технологияларын қолданатын
өңірлік хабқа айналуға тиіс.
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ау
қат қоры» ұлттық компанияларының
акц ияларын IPO-ға табысты түрде
шығ ару қор нарығын дамытуға сеп
тігін тигізеді.

ЖЕТІНШІ. Адами капитал –
жаңғыру негізі.
Білім берудің жаңа сапасы.
Барлық жастағы азаматтарды
қамтитын білім беру ісінде өзіміздің
озық жүйемізді құруды жеделдету қажет.
Білім беру бағдарламаларының
негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі
бейім болу және жаңа білімді меңгеру
қабілетін дамыту болуға тиіс.
2019 жылдың 1 қыркүйегіне қарай
мектепке дейінгі білім беру ісінде
балалардың ерте дамуы үшін өз бетінше
оқу машығы мен әлеуметтік дағдысын дамытатын бағдарламалардың бірыңғай
стандарттарын енгізу қажет.
Орта білім беру саласында жаңар
тылған мазмұнға көшу басталды, ол
2021 жылы аяқталатын болады.
Бұл – мүлде жаңа бағдарламалар,
оқулықтар, стандарттар және кадрлар.
Педагогтарды оқыту және олардың
біліктілігін арттыру жолдарын қайта
қарау керек болады.
Еліміздің университеттеріндегі
педагогикалық кафедралар мен
факультеттерді дамыту қажет.
Білім берудің барлық деңгейінде
математика және жаратылыстану
ғылымдарын оқыту сапасын күшейту
керек.
Бұл – жастарды жаңа технологиялық
қалыпқа дайындаудың маңызды шарты.
Білім беру мекемелерінің арасын
дағы бәсекелестікті арттырып, жеке капиталды тарту үшін қала мектептерінде
жан басына қатысты қаржыландыру
енгізілетін болады.
Біздегі оқушылардың жүктемесі
ТМД елдерінің ішінде ең жоғары болып отырғанын және Экономикалық
ынтымақтастық және даму ұйымы елдеріне
қарағанда орта есеппен үштен бір еседен
көп екенін ескеріп, оны төмендету керек.
Барлық өңірлердегі Оқушылар
сарайларының базасында компью
терл ерді, лабораторияларды және
3Д-принтерлерді қоса алғанда, барлық
қажетті инфрақұрылымдары бар балалар технопарктері мен бизнес-ин
кубаторларының желісін құру керек.
Бұл жас ұрпақты ғылыми-зерттеу
саласына және өндірістік-техн оло
гиялық ортаға ұтымды түрде кірістіруге
көмектеседі.
Қазақстандықтардың болашағы –
қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін
меңгеруінде.
Орыс тілді мектептер үшін қазақ
тілін оқытудың жаңа әдістемесі
әзірленіп, енгізілуде.
Егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, оны жөнсіз терминологиямен қиындатпай, қазіргі заманға
лайықтауымыз қажет.
Алайда, соңғы жылдары әлемде
қалыптасқан 7 мың термин қазақ тіліне
аударылған.
Мұндай «жаңалықтар» кейде күлкіңді
келтіреді.
Мысалы, «ғаламтор» (Интернет),
«қолтырауын» (крокодил), «күй
сандық» (фортепиано) және тағы сол
сияқтылар толып жатыр.
Осындай аудармаларды негіздеу
тәсілдерін қайта қарастырып, терминология тұрғысынан қазақ тілін
халықаралық деңгейге жақындату
керек.
Латын әліпбиіне көшу бұл мәселені
реттеуге мүмкіндік береді.
2025 жылға дейін білім берудің бар
лық деңгейінде латын әліпбиіне көшудің
нақты кестесін жасау қажет.
Орыс тілін білу маңызды болып
қала береді.
2016 жылдан бері жаңартылған
бағдарлама бойынша орыс тілі қазақ
мектептерінде 1-сыныптан бастап
оқытылып келеді.
2019 жылдан 10-11-сыныптардағы
жаратылыстану ғылымының жекелеген
пәндерін оқытуды ағылш ын тіліне
көшіру басталатын болады.
Нәтижесінде, біздің барлық түлек
теріміз елімізде және жаһандық әлемде
өмір сүріп, жұмыс істеуі үшін қажетті
деңгейде үш тілді меңгеретін болады.
Сонда ғана нағыз азаматтық қоғам
құрылады.
Кез келген этникалық топтың өкі
лі кез келген жұмысты таңдай алады,
тіпті Президент болып сайлануға да
мүмкіндігі болады.
Қазақстандықтар біртұтас ұлтқа
айналады.

Оқытудың мазмұндылығы заманауи
техникалық тұрғыдан қолдау көрсету
арқылы үйлесімді түрде толықтырылуға
тиіс.
Цифрлық білім беру ресурстарын
дамыту, кең жолақт ы Инт ернетке
қосу және мектепт ерім ізді видеоқ ұ
рылғылармен жабдықтау жұмыстарын
жалғастыру қажет.
Жұмыс берушілерді тарту арқы
лы және халықаралық талаптар мен
цифрлық дағдыларды ескере отырып,
техникалық және кәсіптік білім беру
бағдарламаларын жаңарту керек.
«Баршаға тегін кәсіптік-техн и
калық білім беру» жобасын жүзеге асыруды жалғастыру қажет.
Мемлекет жастарға алғашқы
мамандықты береді.
Үкімет бұл міндетті орындауға тиіс.
Орта мектеп пен колледждер
және жоғары оқу орындары үздік
оқытушыларының видеосабақтары мен
видеолекцияларын Интернетте орналастыру керек.
Бұл барлық қазақстандықтарға,
оның ішінде шалғайдағы елді мекен
тұрғындарына озық білім мен құзырет
тілікке қол жеткізуге жол ашады.
Жоғары білім беру ісінде жасанды
интеллектпен және «үлкен деректермен»
жұмыс істеу үшін ақпараттық технологиялар бойынша білім алған түлектер санын
көбейту керек.
Осыған орай металлургия, мұнайгаз химиясы, агроөнеркәсіп кешені, био
және IT-технологиялар салаларын зерттеу ісінде басымдық беретін жоғары оқу
орны ғылымын дамыту керек.
Қолданбалы ғылыми-зерттеулерді
ағылшын тіліне біртіндеп көшіруді
жүзеге асыру талап етіледі.
Жоғары оқу орындары шетелдердің
жетекші университеттерімен, ғылыми
орталықтарымен, ірі кәсіпорындарымен
және трансұлттық корпорацияларымен
бірлескен жобаларды белсенді түрде
жүзеге асыруы қажет.
Жеке сектордың бірлескен қар
жыландыруға атсалысуы барл ық
қолданбалы ғылыми-зерттеу әзірлемелері
үшін міндетті талап болуға тиіс.
Жас ғалымдарымызға ғылыми
гранттар аясында квота бөліп, оларды
қолдаудың жүйелі саясатын жүргізуіміз
керек.
Білім беру саласына өзінің инвести
циялық жобалары мен экспорттық әлеуеті
бар экономиканың жеке саласы ретінде
қарайтын кез келді.
Жоғары оқу орындарына білім беру
бағдарламаларын жасауға көбірек құқық
беріп, олардың академиялық еркіндігін
заңнамалық тұрғыдан бекіту керек.
Оқытушылардың қайта даярлықтан
өтуіне күш салып, жоғары оқу орындарына шетелдік менеджерлерді тартып,
әлемдік университеттердің кампустарын
ашу қажет.
Ұлттың әлеуетін арттыру үшін
мәдениетіміз бен идеологиямызды
одан әрі дамытуымыз керек.
«Рухани жаңғырудың» мән-маңызы
да нақ осында.
Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін
білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет
тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық
көзқарасы бар қазақстандық біздің қоға
мымыздың идеалына айналуға тиіс.
Үздік денсаулық сақтау ісі және
дені сау ұлт.
Халықтың өмір сүру ұзақтығының
өсуіне және медициналық технол о
гиялардың дамуына байланысты ме
дициналық қызмет көрсетуге деген
сұраныс көлемі арта түсетін болады.
Қазіргі денсаулық сақтау ісі қым
батқа түсетін стационарлық емге емес,
негізінен аурудың алдын алуға ба
ғытталуға тиіс.
Саламатты өмір салтын насихаттай отырып, қоғамдық денсаулықты
басқару ісін күшейту керек.
Жастардың репродуктивті ден
саулығын қорғауға және нығайтуға ерекше назар аудару керек.
Тиімділігі аз және мемлекет үшін
шығыны көп диспансерлік ем қолданудан
негізгі созылмалы ауруларға алыстан
диагностика жасап, сондай-ақ осы саланы
амбулаторлық емдеу арқылы басқаруға
көшу қажет.
Бұл тәжірибе әлемде бұрыннан бар.
Оны батыл әрі белсенді түрде енгізу
керек.
Онкологиялық аурулармен

күресу үшін кешенді жоспар қабыл
дап, ғылыми онкологиялық орталық
құру қажет.
Халықаралық озық тәжірибе негі
зінде ауруды ерте диагностикалаудың
және қатерлі ісікті емдеудің жоғары
тиімділігі қамтамасыз етілуге тиіс.
Біз кардиология, босандыру және
өкпе ауруымен күресу кезінде атқар
ған істеріміз сияқты жұмыстарды да
жүргізуіміз керек.
Денсаулық сақтау саласы халықтың,
мемлекеттің және жұмыс берушінің ортақ
жауапкершілігіне негізделген Міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру
жүйесіне кезең-кезеңімен көшетін болады.
Оны енгізудің қажеттілігі ешқандай
күмән туғызбайды.
Алайда Денсаулық сақтау
министрлігі мен Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігі іске
асырмаған дайындық жұм ыстарын
тыңғылықты жүргізу талап етіледі.
Мемлекеттің міндеттерін нақт ы
белгілей отырып, Тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемінің
жаңа моделін әзірлеу қажет.
Халық мемлекет тарапынан кепілдік
берілмеген қызметтерді Міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру
жүйесінің қатысушысы ретінде немесе
ерікті медициналық сақтандыру, сондайақ бірлесе төлеу арқылы ала алады.
Ақпараттық жүйелерді біріктіру,
мобильдік цифрлық қосымшаларды
қолдану, электрондық денсаулық пас
портын енгізу, «қағаз қолд анб айт ын
ауруханаға» көшу арқылы медициналық
көмектің қолжетімділігі мен тиімділігін
арттыру қажет.
Медицинада ауруларды диагнос
тикалау мен емдеудің тиімділігін айтар
лықтай арттыратын генетикалық талдау
мен жасанды интеллект технологияларын енгізуге кірісуіміз керек.
Медициналық кадрлармен қамта
масыз ету және оларды сапалы даярлау
маңызды мәселе болып саналады.
Бүгінде бізде Назарбаев Универси
тетінің бірегей Медицина мектебі бар.
Онда біріктірілген университет клиникасы жұмыс істейді.
Бұл тәжірибе барлық медициналық
жоғары оқу орындарына таратылуға
тиіс.
Осы және басқа да шараларды іске
асыру үшін «Халық денсаулығы және
денсаулық сақт ау жүйесі туралы»
кодекстің жаңа редакциясын әзірлеу
қажет.
Сапалы жұмыспен қамту және
әлеуметтік қамсыздандырудың
әділетті жүйесі.
Еңбек нарығының тиімділігін
қамтамасыз етіп, әрбір адамның өз
әлеуетін іске асыра алуы үшін жағдай
жасаудың маңызы зор.
Барлық негізгі мамандық бойынша
заманауи стандарттар әзірлеу қажет.
Бұл стандарттарда жұмыс берушілер
мен бизнесмендер еңбеккерлердің білімі,
қабілеті мен құзыретінің қандай болуы
қажеттігін нақты белгілейді.
Кәсіби стандарттардың талаптарын ескеріп, білім берудің жаңа бағдар
ламаларын әзірлеу қажет немесе қазіргі
бағдарламаларды жаңарту керек.
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
мен жұмыссыздар эконом икалық
өсімнің резерві саналады.
Мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
мәселесін қарастыру жөнінде бірнеше рет
талап қойғанмын.
Еңбек және халықты әлеуметтік қор
ғау министрлігі бұл іске жауапсыздық
танытып, атүсті қарап отырды.
Адамдарды нәтижелі жұмысқа тарту үшін көбірек мүмкіндік беріп, олардың
жеке кәсібін бастауына немесе жаңа
мамандық алып, жұмысқа орналасуына
жағдай жасау керек.
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер
палатасының бизнесті үйрету жөніндегі
жұмыстары қолдауға тұрарлық.
Нәтижелі жұмыспен қамтуды
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту
бағдарламасы аясында оның құрал
дарын нығайта отырып, халықтың осы
санаттарын кеңінен тарту қажет.
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды
тіркеу үдерісін мейлінше жеңілдетіп,
оларға мемлекет алдындағы міндеттерін
адал атқару тиімді болатындай жағдай
туғызу қажет.
Қазақстандықтардың жаңа жұмыс
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Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ

ЗІКІРШІНІҢ
ҚАБІРДЕГІ ХАЛІ

ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ДАМУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ
орнын салыстырмалы түрде тезірек
иеленуге, соның ішінде еліміздің басқа
да елді мек енд ерінен жұмыс табуға
мүмкіндігі болуға тиіс.
Бірыңғай электрондық еңбек биржасын кең ауқымда енгізу қажет. Онда бос
жұмыс орындары мен жұмыс іздеушілер
туралы барлық ақпарат жинақталуға тиіс.
Азаматтар үйлерінен шықпай-ақ
кәсіби бағдарлы тест тапсырып, оқу курстары мен мемлекеттік қолдау шаралары туралы біліп, өзін қызықтыратын
жұмыс таба алатын болады.
Еңбек кітапшаларын да электрон
дық форматқа көшірген жөн.
Электрондық еңбек биржасы туралы заңды 2018 жылғы 1 сәуірге дейін
қабылдау қажет.
Әлеуметтік саясат азаматтарды
толыққанды экономикалық өмірге
тарту арқылы жүзеге асырылатын болады.
Қазір зейнетақы жүйесі толықтай
еңбек өтіліне байланыстырылған.
Кім көп жұмыс істесе, сол көп зей
нетақы алатын болады.
Осыған орай, барша қазақстандық
тар өздерінің атқаратын жұмыстарын
заңдастыруға зор мән беруі керек.
Әлеуметтік сақтандыру жүйесінде
де еңбек өтілі мен өтемақы мөлшері
арасындағы өзара байланыс күшейтілетін
болады.
Біз 2018 жылдан бастап халықтың
әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған тобына атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің
жаңа тәртібіне көштік.
Оның шегі ең төменгі күнкөріс
деңгейінің 40 процентінен 50 процентіне
дейін көтерілді.
Еңбекке қабілетті әлеуметтік
тұрғыдан аз қамтылған азаматтар үшін
берілетін қаржылай көмек олар жұ
мыспен қамту шараларына қатысқан
жағдайда ғана қолжетімді болады.
Еңбекке қабілетсіз азаматтарға
мемлекеттік қолдау көрсету шаралары
күшейтіледі.
Қымбатты қазақстандықтар!
Мемлекет өзінің әлеуметтік міндет
темелерінің барлығын толықтай орындайды.
2016-2017 жылдары зейнетақы мен
жәрдемақы үш рет көбейгенін еске
салғым келеді.
Базалық зейнетақы, жалпы алғанда,
29 процентке, ынтымақты зейнетақы
32 процентке, бала тууға байланысты
жәрдемақы 37 процентке, ал мүгедектер
мен асыраушысынан айырылғандарға
төленетін жәрдемақының әрқайсысы 43
процентке өсті.
Денсаулық сақтау саласындағы
қызметкерлердің жалақысы 28 процентке дейін, білім беру саласы қыз
меткерлерінің жалақысы 29 про
центке дейін, әлеуметтік қорғау саласы қызметкерлерінің жалақысы 40
процентке дейін, «Б» корпусындағы
мемлекеттік қызметшілердің жалақысы
30 процентке, стипендиялар 25 процентке өсті.

Дағдарыс заманы. Әйтсе де, әлемнің
санаулы ғана елдері әлеуметтік салаға
жұмсайтын шығындарын осылай арттыра алды.
Республикалық бюджеттің әлеу
меттік салаға бөлінген шығыны 2018
жылы 12 процентке өсіп, 4,1 триллион
теңгеден асты.
Әлеуметтік төлемдерді, соның ішінде
зейнетақыны өсіру 3 миллионнан астам
қазақстандықтың табыстарын көбейтеді.
2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап
ынтымақты зейнетақы 8 процентке
артты.
Мүгедектерге, асыраушысынан айырылған және мүгедек балалар тәрбиелеп отырған отбасыларына
арналған жәрдемақылар 16 процентке
дейін өсті.
2018 жылдың 1 шілдесінен бастап
базалық зейнетақы еңбек өтіліне байланысты орташа алғанда 1,8 есе көбейетін
болады.
Бұдан бөлек, 2018 жылдың 1
шілдесінен бастап кәмелетке толған,
бала кезінен бірінші топтағы мүгедек
терді бағып отырған ата-аналар үшін
қосымша мемлекеттік жәрдемақыны
енгізуді тапсырамын.
Бір ең төменгі күнкөріс деңгейінен
кем емес мұндай жәрдемақыны шамамен
14 мың отбасы ай сайын алады.
2018 жылы осы мақсатқа 3 миллиард
теңгеге дейін қаржы қажет болады.
Мұғалім мәртебесін арттыру мақ
сатымен білім берудің жаңартылған
мазмұнына көшкен ұстазд ардың
лауазымдық жалақысын 2018 жыл
дың 1 қаңтарынан бастап 30 процентке
көбейтуді тапсырамын.
Жаңартылған мазмұн дегеніміз –
халықаралық стандарттарға сай келетін
және Назарбаев зияткерлік мектептерінде
бейімделуден өткен заманауи оқу
бағдарламалары.
Бұлар біздің балаларымызға қажетті
функционалдық сауаттылық пен сыни
тұрғыдан ойлау қабілетін дарытады.
Сонымен қатар 2018 жылы категориялар арасындағы алшақтықты арттырып, мұғалімдер үшін біліктілік деңгейін
ескеретін категориял ардың жаңа
кестесін енгізуді тапсырамын.
Категорияларды бүкіл әлемде қол
данылып жүрген ұлттық біліктілік тест
арқылы беру керек.
Бұл педагогтарды өздерін ұдайы же
тілдіруге ынталандыратын болады.
Нәтижесінде, мұғалімдердің жа
лақысы біліктілігінің расталуына бай
ланысты тұтастай алғанда 30 проценттен
50 процентке дейін өседі.
Бұл үшін биыл қосымша 67 миллиард теңге бөлу қажет.
СЕГІЗІНШІ. Тиімді мемлекеттік
басқару.
Мемлекеттік әкімшілендіру ке
зінде кәсіпкерлер мен тұрғындардың
шығындарын қысқартуға байланысты жұмыстарды жалғастыру қажет.
Осыған орай бизнесті реттеуге

қатысуды әрі қарай азайтуға бағыттал
ған заң қабылдауды жылдамдату керек.
«Бір терезе» қағидаты бойынш а
бизнеске мемлекеттік қолдау көрсету
үдерістерін цифрландыруды қамтама
сыз ету қажет.
Мемлекеттік органдардың ақпараттық
жүйелерінің интеграциясы «бір өтініш»
қағидаты бойынша жекелеген мемлекеттік
қызмет көрсетуден кешенді қызм ет
көрсетуге көшуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар табиғи монополия
субъектілері көрсететін қызметтерінің
сапасын арттыру жөніндегі жұмысты
жалғастыру керек.
Олар үшін және энергия өндірушілер
үшін инвестициялық бағдарламаларын
ескеріп, негізделген тарифтерді белгілеу
маңызды.
Бизнес-климатты жақсарту үшін
батыл іс-қимыл талап етіледі, әсіресе,
өңірлік деңгейде.
Үкімет бизнесті көлеңкеден
шығарып, оны қолдауға бағытталған
жүйелі шаралардың жаңа пакетін
дайындауға тиіс.
Мемлекеттік органдарға бағы
нышты ұйымдардың санын қысқар
ту есебінен жекешелендіру жоспарын
кеңейте отырып, оны іске асыруды жеделдету қажет.
Әкімшілік шығындарды азайту үшін
ведомствоға бағынышты нақты қажетті
ұйымдарды мүмкіндігінше біріктіру керек.
Босаған қаражатты мемлекеттік
қызметшілердің факторлық-балдық
шкалаға негізделген жаңа еңбекақы
жүйесін енгізуге бағыттау қажет.
Бұл орталықтағы және өңірлердегі
мемлекеттік қызметшілер жалақ ы
сын ың диспропорциясын қысқар
тады, сондай-ақ жұмыстың сипаты мен
тиімділігі ескерілетін болады.
Үкіметке Мемлекеттік қызмет істері
агенттігімен бірлесіп, 2018 жылы орталық
және жергілікті мемлекеттік органдарда
осы жүйені енгізудің пилоттық жобаларын іске асыруды тапсырамын.
Өңірлердегі мемлекеттік қыз
меттің тиімділік әлеуетін олардың
экономикалық дербестігі мен жауап
кершілігін арттыру арқылы мейлінше
толық ашу керек.
Жалпы алғанда, өңірлік саясат өңірлердің шығындарын теңесті
руден жеке табыстарының өсімін
ынталандыруға бағытталуға тиіс.
Атап айтқанда, бүгінде әлемдегі
әрбір оныншы жұмыс орнын ашып
отырған сырттан келушілер туризмі
мен ішкі туризм кез келген өңір үшін
перспективалық табыс көздерінің бірі
болып саналады.
Үкімет виза мәселелерін жеңілдетуді,
инфрақұрылымды дамытуды және туризм саласындағы кедергілерді алып
тастауды қамтитын кешенді шаралар
қабылдауы керек.
Фискальды орталықсыздандыру
аясында шағын және орта бизнестен
түсетін корпоративті табыс салығын

өңірлік бюджеттерге беру мәселесін
шешу керек.
2018 жылдың 1 қаңтарынан бас
тап 2 мыңнан астам адам тұратын
аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар
мен ауылдық округтерде жергілікті өзінөзі басқарудың дербес бюджеті мен ком
муналдық меншігін енгізу заң жүзінде
белгіленген.
2020 жылдан бастап бұл нормалар
барлық елді мекендерде күшіне енеді.
Салықтық және салықтан тыс
басқа да түсімдердің 7 түрі, сондайақ шығындардың 19 бағыты ауыл
бюджетіне берілді.
Бұл жергілікті маңызы бар мәсе
лелерді шешу үшін халықты тартуға
мүмкіндік береді.
Сонымен қатар мемлекеттік органдар
нақты уақыт және жедел жауап беру
режімінде азаматтардың ескертпелері
мен ұсыныстарын есепке алу үшін заманауи цифрлық технологияларды
қолдануға тиіс.
Мемлекет пен компаниялар
жаңа технологияларды енгізе отырып, өз ақпараттық жүйелері мен
құрылғыларының берік қорғалуын
қамтамасыз етуі керек.
Бүгінде киберқауіпсіздік ұғым ы
тек ақпаратты ғана емес, сонымен қатар
өндірістік және инфрақұрылымдық
нысандарды басқару тетігін қорғау
дегенді де білдіреді.
Осы және өзге де шаралар Қазақстан
ның Ұлттық қауіпсіздік стратегиясында көрініс табуға тиіс.
ТОҒЫЗЫНШЫ. Жемқорлықпен
күрес және заңның үстемдігі.
Ж емқорлықтың алдын алуға
бағытталған күрес жалғаса береді.
Көп жұмыс істеліп жатыр.
Соңғы 3 жылда ғана жоғары лауазымды шенеуніктер мен мемлекеттік
компаниялардың басшыларын қоса
алғанда, жемқорлық үшін 2,5 мыңнан
астам адам сотталды.
Осы уақыт ішінде олардың 17 миллиард теңге көлемінде келтірген залалы өтелді.
Мемлекеттік органдардағы про
цестерді, соның ішінде олардың халықпен
және бизнеспен қарым-қатынасын цифрландыру маңызды болып саналады.
Атап айтқанда, азаматтар өз
өтініштерінің қалай қарастырылып
жатқанын көріп, дер кезінде сапалы жауап алуға тиіс.
Сот және құқық қорғау жүйелерін
институционалды тұрғыдан өзгерту
жүзеге асырылуда.
Заңнамаға қылмыстық процестегі
азаматтардың құқықтарын қорғау
ісін күшейтуді, оның әсіре қатаңдығын
бәсеңдетуді көздейтін нормалар енгізілді.
Адвокаттардың құқықтары мен
сотқа дейінгі сатыдағы сот бақылауы
ның аясы кеңейді.
Құқық қорғау органдарының
өкілеттігі мен жауапкершілік шегі
айқындалды.

Азаматтардың конституциялық
құқықтарына кепілдікті нығайту, құқық
үстемдігін қамтамасыз ету, құқық қорғау
қызметін ізгілендіру жұмыстарын
жалғастыру қажет.
Қоғамдық тәртіпті сақтау және
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында
көшелерде және адам көп жиналатын
қоғамдық орындарда бейнебақылау
жүргізетін, азаматтарды анықтайтын
және жол қозғалысын қадағалайтын интеллектуалды жүйелерді белсенді түрде
енгізу керек.
ОНЫНШЫ. «Ақылды қалалар»
«ақылды ұлт» үшін.
2018 жыл – елордамыз Астананың
20 жылдығын атап өтетін мерейтойлы жыл.
Бас қаламыздың қалыптасуы және
Еуразияның маңызды даму орталық
тарының қатарына қосылуы – барша
мыздың ортақ мақтанышымыз.
Заманауи технологиялар жылдам
өсіп келе жатқан мегаполистің проблемаларын тиімді шешуге жол ашады.
«Смарт Сити» тұжырымдамасы
мен қалаға қоныс аударатын адамдардың
құзыреттерін дамыту негізінде қалалық
ортаны басқаруды кешенді түрде енгізу
қажет.
Әлемде инвесторлар үшін қалалар
бәсекеге түседі деген түсінік қалыптасты.
Олар елді емес, жайлы өмір сүріп,
жұмыс істейтін қаланы таңдайды.
Сондықтан Астананың тәжірибесі
негізінде «Смарт Сити» «эталонды»
стандартын қалыптастырып, Қазақстан
қалалары арасында озық практиканы
таратуды және тәжірибе алмасу ісін бастау керек.
«Ақылды қалалар» өңірлік
дамудың, инновацияны таратудың және
еліміздің барлық аумағында тұрмыс сапасын арттырудың локомотивтеріне
айналады.
Міне, алдымызда тұрған 10 міндет
осы. Бұлар – түсінікті әрі айқын.
Қымбатты қазақстандықтар!
Біз саяси тұрақтылық пен қоғамдық
келісімнің арқасында экономикамызды, саясатымызды және санамызды
жаңғыртуға кірістік.
Технологиялық және инфрақ ұ
рылымдық тұрғыдан дамудың жаңа
кезеңіне тың серпін берілді.
Конституциялық реформа билік
тармақтары арасындағы балансты
нақтылай түсті.
Біз ұлттық сананы жаңарту үдерісін
бастадық.
Бұл базалық үш бағыт Қазақстан
жаңғыруының жүйелі үш тұғыры болып саналады.
Біз жаңа заманға сай болу үшін
Төртінші өнеркәсіптік революция
жағдайындағы тарихи өрлеу бастауында
тұрған біртұтас ұлт болуымыз керек.
Астана, 2018 жылғы 10 қаңтар

Келің, достар, сал зікірді – Хаққа мадақ,
Хақ зікірі жүрек көзін ашар, достар.
Истиғфарды тынбай айтып тап қанағат,
Шайтан-лағин тән мүлкінен қашар, достар.
Шайтан-лағин – жаудың кетсін мүрдем анты,
Күндіз – Алла, түнде Алла деп шырла, балқы,
Тар лахатқа кірер кезде нұрға малты,
Періштелер Алла нұрын шашар, достар.
Алла нұры қабір ішін жарық қылар,
Періштелер шырақтарын жағып тұрар,
Момын пенде оны көріп зарық қылар,
Пәни-жалған жарығынан қашар, достар.
Дәреже боп Құдай үшін аққан жасың,
Барша рухтар жиылып кеп шаттанғасын,
Дұға қылып, – Алласына аттанғасын
Жүмілә әруақ сүйіп бір-бір құшар, достар.
Жеті қадам қабіріңнен кетпей халық,
Мүңкір – Нәңкір кіріп келер оқтай қарып.
Лаулап тұрған екі көзі оттай жанып,
Нұрды көріп тағзым етіп қашар, достар.
Мүңкір – Нәңкір жауап алмай қашып беріп,
Еңірейді көздің жасын шашып-төгіп,
Хақ зікірін айтқан жанға ғашық болып,
Қанат қағып көкке қарай ұшар, достар.
Әуез келер Хақтан: неге жыладың? – деп,
Қабірдегі құлымнан не сұрадың? – деп,
Ей, бейәдеп, ұқты нені құлағың? – деп,
Мүңкір – Нәңкір оңды-солды қашар, достар.
Әр демінде зікір қылды ол – қанбай нұрға,
Қылам азат, – кепілдік хат жолдаймын да,
Берем күллі игілікті ондай құлға! –
Барлық қылған күнәларын кешер, достар.
Күнәларын Хақ кешіріп назар бұрар,
Шүкір қылар жатқан барлық ажалдылар.
Әруақ біткен кірлерінен тазарды бар,
Қабірстанға Хақ рахметін шашар, достар.
«Әлхамдулиллә оңнан келді.
О, Жаратқан! –
Біз құтылдық қабірдегі бар азаптан.
Біз – тірілдік, өлік едік нала – батпан. –
Дұға қылып Хаққа қолын жаяр, достар.
Мүңкір – Нәңкір жылар сонда: Бар жарықтың
«Иесі – Cен» жасын көрдің сан ғаріптің,
«Лұтыф етсең», – талайсызға бақ дарыттың,
Сәжде қылып шәкір тілін ашар, достар.
«Лә иләһә иллә Аллаға» ғашық-құрбан,
Дидар үшін дүние-боқты шашып тынған,
Ақіреттің шын саудасын кәсіп қылған
Хауыз Кәусар сусынынан ішер, достар.
Ақіретте жазмыш болса Хақ жамалы,
Жүз мың шайтан жаулық қылса жоқ зауалы.
Әр қадамда артық болар «Қал» уа «Халы»,
Дана болып Хақ жолдарын ашар, достар.
Махаббаттың майданында сөнген-жанған,
Хақиқаттың дариясынан терген маржан,
Мағрифаттың дүкенінде зергер болған,
Қимылдаса – дүр мен гауһар шашар, достар.
Ғашық деп біл Хаққа жанын қылса құрбан,
«Шар зарыб» ұрып, сахарларда тұрса жылдам,
Жәрдем келіп ерендерден нұр сағынған,
Сұлтан болып, дүр базарын ашар, достар.
Мұнда тұрмас Хақтың иісі баураған жан,
Қазіретсіп араласпас дауға жалған.
Пақырлықтан ләззат ап, тәубә қонған,
Ғаріп болып улы сусын ішер, достар.
Құл Қожа Ахмет, махаббаттың отын жақшы,
Нәпсі – пәле. Жер көкті жеп, сапырмақшы.
Топырақ боп жатсын, өлмес – кәпір-нәпсі,
Нәпсісі өлген Һүр мен Ғылман құшар, достар.

ТАНЫМ МЕН ТОЛҒАМ

ТӨРТ ҚАҚПАЛЫ ТҮРКІСТАН
(АҢЫЗДАН АҚИҚАТҚА ДЕЙІН)

(Соңы. Басы 1-бетте)
Сонымен бірге бұл құжатта қаланың
барлық көшелері, мәхәллә-кварталдары,
қаланы қоршаған ор қоса берілген. Қақпалар
Жеті ата, Тәкиә (Ишан), Мүсәллә, Иқан,
Дарбаза қақпа деген атпен белгілі және бұл
планды қаланың 1951 ж. орттағасырлық
бөлігімен сәйкестендіргенімізде, бұл тұста
қаланың солтүстік-шығыс және шығыс
беттерінің ғана қамал қорғаны ізінің
сақталмағаны анықталды, ал, қалғандары
биік жал түрінде сақталған.
Дегенмен, Мүсәллә, Дарбаза қақпалар
тегістеліп, асфальт төселіп кеткен. Дарбаза
қақпасының тарихи дәл орыны «Ясы»
қонақ үйі мен университет жатақханасының
арасындағы асфальт жолдың астында
қалғандығы есептеліп шығарылды.
«Төрт қақпалы Түркістан» атауына келсек бұл сөздің қақпалар санына байланысты
шығуы да күмән туғызады, қаланың ХVІІ
ғ. аяғы мен ХVІІІ ғ. басындағы планына
қарасақ оның солтүстік беті мен оңтүстік
бетінде үш-үштен алты қақпасы болғандығын
көреміз. Бұл планды да 1951 ж. қала планымен сәйкестендіріп, бес қақпаның орынын дәл анықтадық, алтыншысын 1975 ж.
кесененің солтүстік жағындағы шахристанын
тегістегенде жойып жіберген болып шықты.
Төрт қақпа жайлы сөз Қоқан әмірлігінің
бұйрығымен 1843-1849 жж. аралығында
қаланы жаңа қорған қамалмен қоршаған тұста
жаңа жерге көшіріліп қайта салынған Жеті
ата, Тәкиә, Мүсәллә, Дарбаза қақпаларына
байланысты шыққан сияқты, ал Иқан қақпасы
көп кейін, орыс әскери гарнизоны Мүсәллә
қақпасын жойып орнына диаметрі 15 метрлік
мұнара тұрғызған соң ғана, қамал қорғанды
ойып салынған сияқты, сондықтан да оның
екі жағында мұнаралары болмаған.
ХVІІ – ХVІІІ ғғ. және 1875 жыл мен 1951
жылғы пландарды салыстыра отырып, ХVІІ
ғ. алты қақпаның бесеуі 1843-1849 жж. жаңа
жерге, үлкейтілген (35 гектардан 88,7 гектарға
дейін) қала қорған қамалдарының бойына
көшірілгенін байқаймыз. Бұлардағы қала
қақпаларының ХVІІ ғ. пландағы нөмірлері
1975 ж. және 1951 ж. пландарымен сәйкес
келеді.

Жеті ата қақпасының орыны анықталған
соң Түркістан археологиялық отряды 2009 ж.
сәуір-маусым айларында қазба жұмыстарын
жүргізді. Қақпа атауы қала сыртында оған
қарама-қарсы орналасқан Жеті ата мазаратына байланысты шыққан. Бұл мазаратта
Қожа Ахмет Ясауидің бір молаға жерленген жеті мүридінің кесенесі болған, оларды
халық «Жеті ата» деп атап кеткен. Қақпадан
қалаға енген соң Ахмет Ясауидің кесенесіне
дейін баратын Жеті ата магистралді көшесі
басталады. Қақпа алдындағы ор үстіне
Бабырат ата көпірі салынған, 1910 ж.
түсірілген суреттен осы көпір мен қақпаның
оңтүстік мұнарасының қалдығын және
оның солтүстік бетіндегі төбесі тегіс етіліп
жабылған Үндемес ата мен Баба Ғаріб
кесенелерін, олардың арғы бетіндегі Баб
Араб мешітінің күмбезін анық көреміз. Бұл
аталған ескерткіштердің барлығы 2009-2011
жж. аралығында зерттеліп, эскиздік және
сәулеттік жобалары дайындалған.
Қазба барысында қақпаның мұналары
іргелерінің қалдығы аршылды. Диаметрі
8 метрден сәл асатын мұнаралар бірнеше
ірі-ірі жөндеуден өтіп диаметрі 10 метрге дейін жеткен. Биіктігі де 8-9 метрден
аспаған. Іші қуыс, екі қабатты, күзетшілерге
арналған бөлмелер мен баспалдақтары да
қарастырылған. Мұндай қақпалар Орта
Азия мен Қазақстан қалаларының кейінгі
ортағасырлық кезеңдерінде (ХVІ – ХІХ ғғ.)
көптеп кездеседі. Негізгі қабырғасы пахса
мен кесектен тұрғызылған, типтік қақпалар
түріне жатады.
Екінші қақпа – Тәкиәда да археологиялық
қазба 2009 ж. сәуір-мамыр айларында қатар
жүргізілді. Оның ерекшелігі – мұнаралары
төрт бұрышты болып орналасуында, тек
бұрыштары тік емес, иіліп, дөңгеленіп келген.
Мұндай қақпаның біреуі Бұқарада сақталған
және ХVІІІ ғасырмен мерзімделеді. Осыған
қарап, Түркістан қаласын ұзындығы 3,5
шақырымдық қорғанмен қоршаған кезде
Қоқан әмірлігі жан-жақтан ұсталар жалдаған
болуы керек деп жобалауға негіз бар. Себебі,
Бұқарадан басқа өзбек қалаларында төрт
бұрыштанып келген мұнаралы қақпалар
кездесе қоймайды. Қақпа іргесі өте жақсы
сақталған, ішкі бетіне жапсырыла салынған

қосымша бөлмелері де, екі жағынан келіп
түйісетін қорған қабырғалары да (ені – 2,5 м,
биіктігі – 6 м) аршылып зерттелді.
Қақпа атауы «Тәкиә» деген сөз төркіні
дәруіштер, сопылар, олардың шәкіртмүридтері топталып, зікір салатын жер деп
көрсетеді араб-парсы сөздігінде.
Белгілі ғалым А. Машанов «Тәкиә» дегенді
«қонақ үй» деп түсіндіреді (Құнанбайдың
Меккедегі тәкиәсі).
Үшінші қақпа «Мүсәллә» Әзірет Сұлтан
кесенесі алдындағы жұма намазын оқитын
алаңның атымен аталған. Арабша – «мүсәллә»
- аллаға табыну, намаз оқу, ал «мүсаллә ал-ид»

- мейрамдарда намаз оқитын жер дегенді
білдіреді. 1864 ж, планда Мүсаллә қақпасы
сыртынан ормен қоршалған екі мұнаралы
қақпа түрінде берілген, ал, 1865 ж. қаланың
осы шығыс бұрышын түсірген планда бұл
жерде диаметрі 15 метрлік алып мұнара
ғана бейнеленген және цитаделдің оңтүстік
мұнарасы мен осы мұнара арасын қалың
дуалмен өріп қосқаны көрінеді. Мұндай
дуалмен цитаделдің солтүстік мұнарасы
мен қаланың шығыс беттегі қорған қамалы
арасын да қосып, орыс әскери гарнизоны
қаладан оқшауланғаны байқалады. Мүсәллә
қақпасы қиратылып оның шығыс мұнарасы

барынша үлкейтілгені көрініп тұр. Сірә, бұл
оқ атқан кезде артқа қарай сырғып кететін
(откат) үлкен зеңбіректер қою үшін жасалған
әрекет сияқты. 2009 ж. жүргізілген қазба
жұмыстары қақпаның шығыс мұнарасы астынан 170-220 см тереңдікте орналасқан, қалың
лай қабатынан тұратын іргетас бар екендігін
көрсетті. Оның сақталған бөлігінің диаметрі
аса ірі құрылыстың нобайын көрсетеді. Бұл
іргетас 1865 ж. пландағы орыс гарнизоны қайта салған мұнараныкі екендігі анық.
Қоқандықтар ХІХ ғ. салған қақпадан із де
қалмаған, дегенмен, 160-170 см тереңдіктен
қала қорған қамалы мен тұрғын үйлердің

іргелері аршылды. Қақпа сақталмағандықтан
Мүсәллә қақпасының орынына цитадел
қақпасының көшірмесін тұрғызуға Мәдениет
министрлігі мен «Қазқайтажаңғырту»
мекемесінің білікті мамандары арнайы шешім
қабылдады. Қақпаның мұндай түрі Орта
Азия қалаларында көптеп сақталғандығымен
белгілі.
Төртінші Дарбаза қақпасы жоғарыда
айтқанымыздай «Ясы» қонақ үйі мен
жатақхана арасындағы асфальт жолдың
астында қалғандықтан 1885 ж. «Живописная
Ро с с и я » ат т ы к і т а п т а ж а р и я л а н ғ а н
литографиялық сурет негізінде қалпына
келтірілді. Литографияның өзі фотосуреттен дәлме-дәл көшіріліп жасалғандықтан
оның өлшемдерін табу қиындық туғызған
жоқ. Алайда өзінің тарихи орнына (қонақ
үймен жатақхана арасы) орналастыру
мүмкін болмағандықтан және қаладан оқшау,
көрінбейтін жерге тұрғызу туристік нысан
ретіндегі мәнін жою қаупін туғызатыны
ескеріліп, 200-250 метрдей шығысқа қарай
жылжытылды. «Дарбаза» атауы осы тұстан
қала орына су құю үшін Жіңішке каналынан тартылған үлкен арықтың атынан
шыққан. «Дарбаза» сөзінің өзі де «қақпа»
деген мағына береді. Бұл қақпаларды қайта
қалпына келтіру әлі жарты тірлік, ендігі кезек
олардың арасындағы қорған қамалдарды да
қайта қалпына келтіру. Сонда ескі қаланың
келбеті мен мұндалап тұрмақ.
Марат ТҰЯҚБАЕВ
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2018: ЖҰЛДЫЗ-ЖОРАМАЛ

САЛТ-ДӘСТҮРІ ХАЛҚЫМНЫҢ

ТОҚТЫ. 2018 жылда сізге бұрыңғыдан да жауапты әрі
талапшыл болуға тура келеді.
Серіктестікте сақ болғаныңыз жөн. Келген дәулеттің
барлығы сіздің шыдамдылығыңыз бен алысты болжай алатын қасиетіңізге орай өз жемісін бергелі тұр.
Бұл жылы сіздің өміріңізде ерекше қуаныш болады.
Тұрмыс құрмағандар махаббатын кездестіреді. Балалы бол
ғысы келгендер перзент сүйеді. Сізді жаңа шығармашылық
табыстар күтіп тұр. Бірақ соған сай еңбек ету керек болады.
Жыл соңына қарай өз кәсібіңізді кеңейтесіз. Жыл
бойы өзіңіз бұрын соңды армандаған істен көптеген тәжірибе жинақтап, бастаған
шаруаңызға еш өкінбейтін жағдайға жетесіз.
ТОРПАҚ. 2018 жылда Сіз әріптестеріңіздің арқасында
өзгелердің және туыстарыңыздың мақсатына қол жеткізу
үшін еңбек етесіз. Шығармашылықта, саудада, әдебиет пен
ғылымда жемісті еңбек еткелі тұрсыз. Сіз армандаған ұсы
ныстар биыл жасалатын болады. Оның үстіне материалдық
жағдайыңызды айтарлықтай жасап аласыз.
Сіз өткен сәттеріңізде аяқ асты қоштасқан адамды қайта
жолықтырасыз, ол сіздің өміріңізге жаңа леп алып келері
анық.
Жыл соңына қарай сізде азын-аулық қаржы тапшылығы
болады. Ашуға бой алдырмаңыз әйтпесе асығыс шешім қабылдап,өзіңізді жоғалтып
алуыңыз әбден мүмкін.
ЕГІЗДЕР. 2018 жылда араласатын адамдарыңыз көбейеді.
Биыл білім аламын десеңіз де, саяхатқа шығамын десеңіз
де, шығармашылықта да көптеген табыстарға жетерліктей
мүмкіндіктер мол болады. Жылдың алғашқы тоқсанында
тұрғылықты жеріңіз бен жұмысыңызды ауыстыруға өте
ыңғайлы мүмкіндіктер туады. Айналаңыздағы достарыңыз
сізді басыңыздағы қиындықтан құтқарады.
Табысыңыздың бір бөлігін қиын күндерге сақтай
жүргеніңіз абзал. Осы жылы кезігер біраз кедергілер мен
қиындықтардың бәрі де артта қалады. Бірақ өзіңіздің
қайсарлығыңыздың арқасында соңында жақсылыққа жетесіз.
ШАЯН. 2018 жылы Шаяндар үшін отбасы мен балалары маңызды рөл ойнайды. Жылдың көп бөлігін махаббатқа
мас болып өткізесіз.
Егерде үйленбеген, тұрмыс құрмаған болсаңыз сізге сезім
білдірушілер қатары бірден артады. Бұрын соңды болмаған
жетістікке жетесіз. Жаныңыз қалаған жұмыспен айналысып,
жаңа жоспарлар мен жобалар ойлап табасыз. Қорықпаңыз,
ешқашан да ақшасыз қалмайсыз.
Жарыққа шығып, жаңа бастаманы жақсы жүргізуде
туыстарыңыздың берген кеңе сіні пайдасы тиеді.
Айналаңыздағы өсек-аянға көңіл аудармаңыз. Күдік туғызатын адамдардан өзіңізді
аулақ ұстасаңыз жеткілікті.
АРЫСТАН. 2018 жыл арыстандарға жаңа табыстар мен
жеңістер алып келеді. Сіз өз әріптестеріңіздің, достарыңызбен
бастаған жұмыста, ортақ кәсіпте айтарлықтай, жұрт
қызығарлықтай көшбасшы боласыз. Үйіңізде, отбасында
тіпті әулетіңізде көптеген маңызды мәселелерді шешесіз.
Көптен армандаған баспанаға қол жеткізесіз.
Алайда бар уақытыңызды қызметіңізге, кәсібіңізге арнап қана қоймай, ұсақ-түйек шаруаларға да көңіл бөлсеңіз
артықтық етпейді.
Б И К Е Ш Т Е Р. 2018 жылы
бикештердің өмірінде көп өзгерістер орын алады. Бір
жағынан, бұл өзгерістер әдеттегі өмір ағымын бұзғандықтан,
бикештерді ызаландырады. Бастысы, бұл өзгерістердің
бетін қайтару бикештердің құзырында емес, оған қауқарсыз
да. Сондықтан бұл жағдайларға алдын ала көндігіп,
мүмкіндігінше өз пайдаңызға қолдануға тырысқаны жөн.
Жыл бойы тағдыр бикештерге өмірін жарқын етіп,
жаңа сезім, жаңа ой, жаңа таныстықтарға толтыруға талай
мүмкіндік береді. Ол мүмкіндіктерді қолдану-қолданбау
олардың өз еркінде. Егер қолдана білсе, келер жыл бастан-аяқ қызыққа толары анық.
ТАРАЗЫ. 2018 жыл таразыға маңызы зор, үлкен істер
атқаруға мүмкіндік береді. Келе жатқан жылы алға қойған
мақсаттарының ішінен ең маңызды әрі келешегі зорын
таңдау ләзім.
Ал аталған жұлдыз белгісі өкілдері болашағы зор істі
көзі шалса, оған барын салып, күш-қайратын аямайды. Олар
мансабында, кәсібінде, тіпті, шығармашылық бастамаларында табысқа қол жеткізеді. «Не ексең, соны орасың» деген
нақылды естен шығармағаны жақсы.
СА Р Ы Ш А Я Н. 2018 жыл
Сарышаяндар үшін сәтті болмақ. Өзіне, өз күшіне сене
білетін сарышаяндар жолында кездескен мүмкіндіктердің
барлығын құр жібермейді. Өзгелері «жеті рет ойлап,
бір рет кеспек» үшін біраз уақыт ой соңында жүргенде,
салқынқанды сарышаяндар мақсатына жетудің оңай жолын
тауып, күмәнсіз, табысқа қол жеткізеді.
Өзгелердің аяқтан шалуға талпынған кез-келген
жымысқы әрекеті Сарышаяндарға зиянын тигізе алмай,
қазған орларына өздері түседі. Десе де бұл жылы Сарышаян
дар туыстарымен, жақындарымен қарым-қатынасында мұқият болғаны абзал. Сенімді
адамдары үмітін ақтамай, сатқындық жасауы мүмкін. Оған дайын болуға тырысқан
дұрыс.
МЕРГЕН. 2018 жылы бойында бұғып жатқан шығар
машылық қабілеті және парасаттылығы көп мүмкіндіктерге
есік ашып, талай биікті бағындыруға көмектеседі.
Ең бастысы, айналысқан істердің барлығы мергендердің
көңілін қанағаттандырып, қызығушылығын арттырады.
Шығармашылықтан бөлек, ол жеке кәсіп саласында да
айтарлықтай табысқа қол жеткізеді.
2018 жылы мергендер тек өз қызығушылықтарына бар
уақытын арнайды. Бұл жылы жаңа таныстар іздеудің қажеті
жоқ. Жаңа таныстарды мергендерді өздері-ақ іздеп табады.
Бұл жылы мергендерге көз салатын жандар қатары көбейеді.
ТАУЕШКІ. 2018 жылы тауешкілер өмірі қызықты сипат алады. Жұлдыздар жаңа мүмкіндіктер сыйлап, өмірін
өзгертуге зор жағдай тудырады. Мақсаттарының соңында
жүріп, ережелерге, ағысқа қарсы жүзіп, қателіктерге де
ұрынуы мүмкін.
Бұл жылы тауешкілер үшін махаббат үлкен айдын іспетті
болса, өздері шалғайдағы жағалаудан ғашығын іздеген кеме
капитаны рөлінде болады. себебі жыл бойы тынымсыз махаббатын іздеумен әуреленеді.
Сезімге толы бұл жыл өз кезегінде берік отбасын,
отбасылық бақытты екінші орынға қойып, сезімнің жетегінде еретін Тауешкілер
үшін мұның зияны басым.
СУҚҰЙҒЫШ. 2018 жылы суқұйғыш үшін сәтті
болмақ. Суқұйғыштар мақсатына жетудің оңай жолын тауып, күмәнсіз, табысқа қол жеткізеді.
Бұл жұлдыз белгісінде дүниеге келген жандардың ойы –
нақты, жауабы – жылдам. Десе де бұл жылы Суқұйғыштар
туыстарымен, жақындарымен қарым-қатынасында мұқият
болғаны абзал.
Суқұйғыштар бойындағы үлкен күш, жүрегінің кеңдігі
оларды тартымды ете түседі. Шынайы түсініп, ішіңіздегін
қас-қабағынан аңғара алатын жандарды бағалап, шаңырақ
құруды ойға алуы қажет.
БАЛЫҚТАР. Балықтар үшін келе жатқан 2018 жыл –
тосынсыйларға күтпеген жайларға толы. Балықтар қандай
жоспар құрып, табандылық танытса да, жұлдыздар өз
өзгерістерін енгізбей қоймайды. Ойластырған жоспарының
күтпеген жерден өзгеруіне дайын болуы. Ерік-жігерін
шыңдай түседі. Оның да пайдасы жоқ емес.
Келе жатқан 2018 жылы махаббатта өз ұстанымынан
танбауы және жұмсақтық танытпауға даяр болуы керек.
Егер сүйікті адамы бар болса, қарым-қатынасы қаншалықты
екендігін тексеруге талпынбаса да болады.

Қонақты қалай күтіп жүрміз?
Сый табақ – аты айтып тұрғандай,
сыйлы қонақ келгенде тартылып, оған
бас, шеке, жамбас, қазы-қарта, жал-жая,
телшік, құйрық, асықты жілік, тоқпан
жілік, жалпақ омыртқа сияқты кәделі
мүшелер салынады.
Сый табақ тартқанда құрметтің ең
көрнектісі ретінде қойдың басы беріледі.
Басты сый табақтағы еттің үстіне салып әкеледі несесе жеке табаққа салып
береді. Әдетте: «бас қайда болса, жамбас
та сонда» деп, баспен бірге жамбасты да
үсынады. Бастың маңдайын айқыштап
әкеледі. Онысы – «тәу етер тілегіміз
Тәңіріге бағышталған» дегені. Сыйлы
адамға бастың тұмсығын, пышақтың
сабын қаратып қояды. Онысы – «Сізге
арнап сойған малымыз, көрсеткен
құрметіміз» дегені. Кейде бастың бір
құлағын кесіп алып қалады, кейде
құлағын бүтін қалпында ұсынады.
Бастың құлағы бүтін келсе, сый- құрмет
көріп отырған адам оң жақ құлақты кесіп,
сол үйдің баласына немесе жасы кішіге
ұсынады. Онысы «ен-таңба салынған
құлақ осы шаңырақтың өзінде қалсын,
ырысы өкше басар ұрпаққа бұйырсын,
жастың қүлағы жақсылыққа түрік болсын» дегені. Мұнан әрі бас ұстаған адам
оң жақ езуінен бір жапырақ құйқа кесіп
алып, ауыз тиеді. Қазақта «Езуінен енші
берген» деген тұрақты сөз тіркесі бар.
Яғни, бас ұстап құрмет көрген адамның
езуден бастап ауыз тиуі – «тілеуім
жолдарыңда» дегені. Соның айғағындай,
бас ұстаған адам бастың әр жерінен
кесіп алып, маңайындағы кісілерге
«енші» үлестіреді. Бұл үлестірудің астарында тілеуқорлық емеуріні болады.
Мәселен, бас ұстаған сыйлы адам «шешен бол» деп таңдайдан, «төзімді бол»
деп құйқаның қалың жерінен, «әнші

бол» деп көмейден, «тең құрбыңның
алды бол» деп маңдай құйқасынан, «екі
көзімнің бірі бол» деп көзден, «палуан
бол» деп желкеден т. б. жанындағыларға
ауыз тигізеді. Ауыз тиуішілер мұндай
емеурінді іштей түсініп, тіптен жақсы
ырымға жорып, ризашылығын білдіреді.
Бас ұстаған адам басты толық
мүжімей қайтарса, жасы кіші оңтай
жігіттердің бірі бастың құйқасын майдалап турап, миын алып, құйрық майынан қосып, аздап тұздық құйып, араластырып, мипалау жасайды да, ауыз
тисін деп төрдегі сыйлы қонақтарға
қайтарады. Кейде былбырап піскен
басты ұстаған адам сүйсініп толық

мүжісе, оның да айып-шамы жоқ.
Әдетте сый табаққа ілікпеген, шеткі
табақтардан дәм татып отырған елеулі
жігіттерге немесе жас балаларға үлкен
кісілер «жолымды берсін» деген ырыммен ет асатады. Ет желініп, сорпа ішіліп
болған кезде сол үйдің әйелі немесе
келіні сый табақты қолына алып, тізе
бүгіп сәлем жасайды. Мұндайда бас
ұстаған ең сыйлы адам сәлем жасаушыға
риза көңілімен бата беріп, тілек тілейді.
Сонда бас пен шекеге қарағанда әлде
қайда дәмді де майлы мүшелердің бар
екенін білмейді емес. Біледі. Немесе,
кәрі жілікті «қартайғанша отырып
қаласың» деп қызға бермейтін, миды

«мидай былжырап кетесің» деп балаға
бермейтін, толарсақты «толғағың қатты
болады» деп жас келіншекке бермейтін
ырым-дәстүрлер бар. Демек әрбір
адамның әлеуметтік-туыстық орнына немесе жыныс-жасына қарай тиісті кәделі
мүшелерді ұсынуда жөн-жоралғылық,
этикеттік сыйпат басым.
Осы сияқты, қонақтың әлеуметтіктуыстық орынына, немесе жыныс-жасына қарай тартылар табақтардың өзіндік
жөн-жоралғылары болады. Әдетте,
қандай табақ тартылса да ондағы кәделі
мүшелерге қоса құда табаққа – құйрықбауыр, құдағи табаққа – жақ, қарын, тоқ
ішек, құрдас табаққа – тоқпан жілік, жауырын, омыртқа, жеңге табаққа – асықты
жілік, ұлтабар, күйеу табаққа – төс, келін
табаққа – асықты жілік, сүбе қабырға,
қалжа табаққа – кәрі жілік, мойын
омыртқа, қыз табаққа – қүйымшақ,
бел омыртқа, қабырға, бала табаққа –
бүйрек, сирақ, қабырға, ішек-қарын, беташар табаққа – сүбе, төс етегі, құйрық,
өкпе міндетті түрде салынады.
Осынау жөн-жоралғылардың қайқайсысы да табақ тартылып, дәм татқан
адамдарды өзінің жөн-жолымен елепескергендіктің айғағы ретінде риза етеді.
Жай ғана риза болып қоймайды, әркім
өзінің әлеуметтік-туыстық орынын
тереңірек сезініп, әлгі елеп-ескеріп дәм
берген үйге қатысты қарым-қатынасын
бұрынғыдан да шыңдай түседі. Міне,
көшпелі қазақ қоғамын іштей реттеп, үйлестіріп отыратын пәрменді
тетіктердің бірі осындай.
Ақселеу Сейдімбектің
«Қазақ әлемі» кітабынан
ықшамдалып алынды

Ісмер Бибіхан
Бибіхан Мұсабекова – «Түркіс
тан қаласының балалар қолөнер
мектебі» МКҚК Тігін және дизайн
үйірмесінің жетекшісі.
Халықаралық қазақ-түрік уни
верс итетінің Шымкент бөлімін
«киім дизайнері» мамандығы бо
йынша бітірген. 1 қыз 1 ұлдың
анасы Бибіхан ұлтымыздың салтдәстүрін ұлықтап жүрген санаулы іскер қыздарымыздың бірінен
саналады.
Түркістан Түркі әлемінің мәдени астанасы жылы аясында өткен қолөнершілер фестиваліне қатысып, арнайы
сертификат иемденген. Үнемі ізденісте жүретін жас ұстаз
қазір өзінің білім-біліктілігін шәкірттеріне үйретуде.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ
«Әзірет Сұлтан»
мемлекеттік тарихимәдени қорықмұражайы
Бас редактор

Әбдікерім МАНАПОВ
Жауапты хатшы

Дәулет
ҚОЖАМҰРАТОВ

БЕТ ӘЗІЛІ

Беттеуші-дизайнер

Қожанасыр етікшіге барып, етік тіктіріпті.
Дайын болғанында етікші
Қожанасырға «бір аптадай аздап қысып жүруі
мүмкін, одан кейін түсіп
кетеді» дейді. Қожанасыр
үйіне келіп, етікті әйеліне
береді де: «Мынаны бір
жерге сақтап қой, бір
аптадан кейін бересің,
әйтпесе аяғымды қысады
екен» депті.

Құлағына сырға таққан, аздап боянған, шашы ұзын жас жігіт
автобусқа мінеді. Келесі аялдамадан түспекші болған қарт
әже: «Қызым шетке тұрасың ба, өтіп кетейін» дейді. Әлгі
жігіт: «Апа, мен қыз емеспін» дейді. Кәрі апаның сол сәттегі
сөзі автобустағыларды ду күлкіге қалдырған екен: «Ойбу
байғұс-ау, жастайыңнан жесір қалғанбысың?» деген екен.
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СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

Индекс 161200

АЛУАН-АЛУАН ТІЛДЕР БАР
● Шағын әліпби Гавай тілінде
кездеседі, онда тек 12 әріп бар.
● Викингтердің әліпбиі «футарк»
деп аталған.
● Мамандар ағылшын тілінде 600
000-нан астам сөз бар деп тұжырымдаған
● Латын әліпбиінде W деген латын
әрпі атымен жоқ.
● Бір қызық жайт ағылшын жазушысы Эрнест Винсент Райттың
«Гедсби» романында бірде-бір «Е»
әрпі кездеспейді. Шын мәнінде, бұл –
ағылшын тілінде ең көп қолданылатын
әріп саналады.
● Қолы қалт еткенде тіл білімімен
айналысқан Америка Президенті
Бенджамин Франклин бір ғана
«маскүнем» сөзінің 200-ден астам
синонимін тапқан, ал, Біріккен Ұлттар
Ұйымында әлем мойындаған тек алты
ресми тіл бар, олар: ағылшын, араб,
француз, қытай, орыс және испан
тілдері.
● Эскимостар тілінде қардың 20-дан
астам атауы бар.
● Әлемдегі ең көп қолданылатын
тіл қытай тілі онымен 885 миллионнан астам адам сөйлеседі. Испан тілі
- екінші орында (332 млн.), ағылшын
тілі – үшінші (322 млн.), бенгали тілі
– төртінші (189 млн.). Орыс тілі небәрі
жетінші орында (170 млн.).

● Бір кездері амперсэнд (&) ағылшын
әліпбиінің әрпі болган.
● Латын тілінен аударғанда, «вирус»
сөзі «у» дегенді білдіреді.
● Халықаралық сөз қолданыста жиі
кездесетін гарем, эмбарго және вето
сөздерінің тікелей аудармасы - «тыйым».
● Бүгінде әлемде шамамен 6500 тіл
бар. Бір өкініштісі оның 2000-ы жоғалу
алдында тұрған көрінеді.
● Сеул корей тілінде «астана» дегенді

білдірсе, ал, Канада сөзі «үлкен қыстақ»
деп аударылады.
● Ағылшын тіліндегі «news» сөзі
шын мәнінде компастағы төрт құбыланы
көрсететін North, Еаst, West, South
сөздерінің басқы әрпінен алынған
қысқарған сөзге жатады.
● Тіл мамандарының пайымдауынша Шумер тілі ең ежелгі жазба тіл
болып саналады. Ол біздің дәуірімізге
дейінгі 3500 жылы Месопотамияда пайда болған.
● Ең көп Камбоджа әліпбиінде 74
әріп бар, ал Соломон аралдарының
әліпбиі 11 әріптен ғана тұрады.
● Бір ғана Индонезияның өзінде 583тен астам тілдер мен диалектілер бар.
● М е кс и к а д а ғ ы М ат с ат е ко
т а й п а с ы н ы ң е р ке к т е р і ә й е л д е р
түсінбейтін ысқырық түріндегі ерекше
тілді ойлап тапқан, шамасы ол да бір
қулық болса керек.
● Тарихқа үңілсек сәл болмағанда
АҚШ-тың ресми тілі неміс тілі болуы
әбден мүмкін еді деседі білетіндер.
Революция кезінде отаршыл Англиямен
өзара байланысты үзу үшін болашақ
АҚШ-тың ресми тілін қабылдау мәселесі
көтеріледі, алайда ең қызығының өзі сол
дауыс беру нәтижесін есептеген кезінде
неміс тіліне бір ғана дауыс жетпей
қалыпты!

■ Газетке жарияланған
материалдарды көшіріп
басқан жағдайда сілтеме
жасалу міндетті.
■ Автордың мақаласы
мен жарнама
мазмұнына редакция
жауап бермейді.
■ Қолжазбалар
өңделеді және кері
қайтарылмайды.
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Газет редакцияның
компьютер орталығында
теріліп, беттелді.
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