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ӘЛІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ ӘЛІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ 
ЖАРИЯЛАНҒАН ЖОҚ ЖАРИЯЛАНҒАН ЖОҚ 

Аптап ыстық пен жауын-шашын мөлшерінің аз Аптап ыстық пен жауын-шашын мөлшерінің аз 
болуы Арал ауданын қуаңшылықта қалдыр ды. болуы Арал ауданын қуаңшылықта қалдыр ды. 

Өңірде төтенше жағдай жарияланады деген Өңірде төтенше жағдай жарияланады деген 
ақпараттың тарағанына да біраз болды.  Бүгін ақпараттың тарағанына да біраз болды.  Бүгін 

аудандағы  ахуалды сала маман дарымен аудандағы  ахуалды сала маман дарымен 
бірге толығырақ тарқатуға тырыстық. бірге толығырақ тарқатуға тырыстық. 

ТӨРДЕ ТӨРДЕ 
ІЛУЛІ КИЕЛІ ІЛУЛІ КИЕЛІ 

ДОМБЫРАДОМБЫРА

“Қазақты домбырасыз елестету мүмкін емес” 
дейді кей кісілер. Әрине домбыра қазақпен 
егіз ұғым. Бүгінде әр шаңырақтың төрінен ілулі 
домбыра көрсек, жанымыздың әлі де бірге екенін 
аңдағандай боламыз. Әсіресе ауылдағы осындай 
көріністер жаныңды жадыратады.

Тәуелсіздіктің айшығына айналған игілік мекені 
– Нұр-Сұлтан жыл санап, ерке Есілдің жағасында 
жайқалып, келешегі кемел, өрісі ырыс ты, бола-
ша ғы жарқын қалалардың қата рында өсіп ке-
леді. Елдегі өзгерістер Елордадан басталады. 
Сондықтан бұл шаһар үздіксіз даму мен жаң-
ашыл дықты жақсы көреді. Мерейлі мереке қар-
са ңында шаһардың соңғы өз-
ге рістеріне тоқталсақ.
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БАЛАЛАР – БІЗДІ	 
БОЛАША�ЫМЫЗ

ÄÅËÅÃÀÒÒÀÐ ÑÀÉËÀÍÄÛ

ӘСКЕРГЕ ШАҚЫРЫЛДЫ

 МӘСЕЛЕ – 
БАСТЫ 

НАЗАРДА
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»ÆÀÑÒÀÐ 
ÆÛÐËÀÉÄÛ«ÆÛÐËÀÉÄÛ«

  ЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫ

Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылып жатқан  «Жастар жырлайды» жазба ақындар 
айтысының екінші жұбы – аралдық Айдар Сайлауов пен қармақшылық ақын Еркебұлан Серіков.  Айтысты 

назарларыңызға ұсынамыз. 
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ТІЛІ «ШЫҚПАҒАН» ҚАЗАҚ

Шетелді айтпағанда, елдің басқа облысына ат басын бұрсаң Қызылорда 
аймағын «қазақылықтың қаймағы бұзылмаған ортасы» деп таниды. Дәстүрді 
ұмытпай, заман көшіне сол қазақылығымен еріп келе жатқан өңірдің бұлай 
ерекшеленуі тілдің тазалығынан тәрізді.  «Алаштың анасы» атанған аймаққа 

көпшіліктің құрметпен қарауы да осы туған тілмен байланысты. Көптен 
бері көңілде жүрген осы жағдай Тәжікстанның таулы Бадахшан аймағын 

мекендеген халықтың өмірі сүру салтын еске түсіреді. Сол таулы аумақта 
саны тоқсан мыңнан аспайтын шунган деген халық өмір сүреді. Бұрын бұл 
халықтың тілінде (шунган тілі) бірде-бір көркем фильм түсірілмеген. Бірақ 
кейінгі жылдары бұл оқылықтың орны толып, кино мәселесі қолға алына 
бастаған. Айтпағымыз, фильм жағдайы емес. Біздің назарды аудартқан 

дүние, «Мушкилкушо» атты фильмнің шунган тілінде түсірілуі еді. Онда шунган 
халқының тұрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрі әдемі бейнеленген, тілін түсінбесеңіз 

де қызығып көресіз. Көріп отырып, тіл арқылы аз ғана халықтың дәстүрін 
дәріптеп, көптің құрметіне бөленгенін байқауға болады. 

ӘЛЕМДІК КҮРЕС

Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық 
– заманмен бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді 
қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат, 

пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін 
жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. Басқа дамушы 

елдер сияқты, біздің жас мемлекетімізді де жегі 
құрттай бұл кесел айналып өтпеді.

Кейде адамның жан 
дүниесін, санасын, 

мінезін, жалпы тұлғалық 
болмысын тілмен 

байланыстырып жатамыз. 
Оны ғалымдар әлденеше 
рет дәлелдеп те үлгерді. 

Ана тілінде қандай 
да бір сөзді айтқанда 
сәбилердің өзі уілдеп, 

туған тілін түсінетіні жайлы 
мысалды сіз де оқыған 
боларсыз. Ал тіл жайлы 

мына оқиғаның жөні тіпті 
бөлек.   

Бұл күндері танысың болмаса табыс табу қиынның 
қиыны. Беделі мен берері мол жұмыскер атану үшін я 
таныс керек, я көлемді «жарнапұл» керек. Қолынан 
келсе қарапайым халықтың аузындағысын жырып 
алуға дайын-ақ адамдар бар. Қош. Асылында, алмай-
бермей өмір сүру мүмкін бе?
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Бүгінде Студенттер сарайы облыстық маңызы бар 
үлкен мәдени орталықтың біріне айналды. Ғимаратта 
түрлі деңгейдегі шаралар ұйымдастырылумен қатар 

республикаға танымал өнер адамдарының кештері де 
өтеді. Тіпті мұнда Елбасы Н.Назарбаевтың өзі екі рет ат 

басын бұрған. Жалпы Студенттер сарайы іс-шара өткізуден 
бөлек, аймақ жастарын үлкен сахнаға тәрбиелейтін 

қадірлі орын. Сахна төрінен елімізге белгілі әншілер мен 
өнер қайраткерлері түлеп ұшты. Бүгінде аймағымыздың 

мәдени ошағына айналған орталыққа осы сахнада өнер 
көрсетіп, «Қорқыт» құрамасы командасымен танылған 

Нұрлыбек Асанбаев жетекшілік етеді. Осы орайда 
орталық директорымен әңгімелесудің сәті түсті. 

Н.Бекежанов атындағы Қызылорда облыстық қазақ академиялық 
музыкалық драма театрында ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 
«Тұғыры биік  –Тәуелсіздік» атты республикалық ақындар айтысы өтті. 
Аламан айтыс Қызылорда облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен, «Nur 
Otan» партиясы облыстық филиалының қолдауымен қалың көрерменге 
ұсынылды. 

БАЙКІСІНІҢ БАЙ ШЕБЕРХАНАСЫ

Жаңақорғанда ат-әбзелдерін жасайтын ұста тапшы. Сыр өңіріндегі жылқының жартысы 
осы ауданда болғандықтан әбзелдерге деген сұраныс өте жоғары. Оның үстіне ат спортынан 
облыс құрамасының толықтай дерлік құрамын жаңақорғандық жігіттер құрайды. Сондықтан 
сәйгүлік баптап, оның жабдықтарын жасау өнері таптырмайтын кәсіпке айналды. 

Бесарықта тұратын Байкісі есімді жас шебер ата кәсіпті серік етіп, бүгінде шағын 
шеберханасын бизнес көзіне айналдырып отыр. Тұрғындар талғамына сай жасалып жатқан 
әбзелдерді көзбен көру үшін тау етегіндегі ауылға бет алдық.
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Шу неден шықты?

ЕЛДЕСТІРМЕК − ЕЛШІДЕН

1992 жылдың 2 шілдесінде Елбасы Жарлығымен шетелдермен ынтымақтастық 
орнату мақсатында Сыртқы істер министрлігі құрылды. Тәуелсіз Қазақстанның 
тұңғыш Сыртқы істер министрі болып Төлеутай Сүлейменов тағайындалды. Осы 
тұста сыртқы саяси ведомствоның құрамы небәрі 17 адам болатын. Министрлік 
басшылығы алдымен Қазақстанның сыртқы саясатының басым бағыты туралы 
тұжырымдама жасады. Оны әзірлеуде Мемлекеттік хатшы Әбіш Кекілбаев, 
Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы Марат Тәжин, Мәдениет, ақпарат және қоғамдық 
келісім министрі Алтынбек Сәрсенбаев атсалысты. 

ҚР Президентінің 2009 жылғы 1 шілдедегі №837 Жарлығымен кәсіби және өзге де 
мерекелер тізбесінде 2 шілде – Дипломатиялық қызмет күні деп аталды. Сол күннен 
бастап бұл күнді атап өту дәстүрге айналды. 
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ШАВ�АТ ША	 
�АПТЫРДЫ

АҚШ-тың Лас-Вегас қаласында аралас жекпе-жектен өткен 
UFC турнирінде Шавқат Рахмонов өзінің өрелі өнерімен барша 
қазақстандық жанкүйерді қуантты.

БІРІНШІЛІК БЕЛ БІРІНШІЛІК БЕЛ 
ОРТАДАН АСТЫ

Ф У Т Б О Л :Ф У Т Б О Л :

Футболдан ел біріншілігі бел ортадан асып, тартысты өтуде. Мәселен, 16 матч бойы 
бірде-бір ойында жеңілмей келе жатқан елорданың «Астана» клубы қатарынан екі 
ойында жеңіліп, турнир кестесіндегі көшбасшылығынан айырылып қалды. Мұндай 

ұрымтал сәтті мүлт жібермеген «Тобыл» мен «Қайрат» өз кезегінде қажетті ұпайына қол 
жеткізді. Нәтижесінде Қостанайдың клубы жарыс кестесінде бірінші орынға шығып 

алса, алматылық ұжым «Астанамен» арадағы ұпай айырмасын қысқартты.

АҚШ-тың Лас-Вегас қаласында еліміздің маңдайалды былғары 
қолғап шеберінің бірі Жәнібек Әлімханұлы өнер көрсетті.
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JULDYZ – JORAMALJULDYZ – JORAMAL

ТӘУЕЛСІЗДІК – АМАНАТ
“Тәуелсіздік бұл – аманат. Ата-

бабамыздың сан ғасырдан бері 
аңсаған арманына қиянат жасауға 

еш құқығымыз жоқ. Тәуелсіздіктің 
мәртебесін асқақтату – біздің 

еншіміздегі жауапты іс. Еліміздің 
тұғырлы тәуелсіздігін таныту үшін 

ерік-жігерімізді аямай, барымызды 
салуымыз қажет. Ойлаған ойыңды іске 

асыру үшін жастарға мүмкіндіктер 
аламаны толығымен қарастырылған. 
Сондықтан да, тәуелсіздік құсының 
мәңгілік тұрақтап қалуына бәріміз 

атсалысуымыз керек”, – дейді 
“Тәуелсіздік қарлығаштары” 

айдарының кезекті кейіпкері – 
Ерлан Сипанов. 

Ол 1991 жылы Арал ауданында дүниеге 
келген. Бүгінде Ерлан Аманкелдіұлы 

“Жайдарман” арқылы танылған 
жастың бірі. Егізі – Нұрлан Сипанов та 

өнерден құралақан емес. 

ЖІГІТТІҢ ЖЕТІ ЖІГІТТІҢ ЖЕТІ 
ҚАСИЕТІҚАСИЕТІ


