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КЕРЕК ДЕРЕК

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:

Осы бір мерейлі миссияны орындау мемлекетіміздің негізін қалаушы ұлы перзенті, тəуелсіз Қазақстанның
Тұңғыш Президенті, Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың маңдайына жазылғаны – əлемде аумағы жағынан
алып елдердің алғашқы ондығына енетін, ұлан-байтақ жерінің асты да, үсті де табиғи ресурстарға бай, кешегі
Кеңес Одағынан ірге бөліп шыққан кезде қолында жалын атқан от қаруы бар стратегиялық маңызы зор елге
уақыттың өзі сыйлаған ерекше бағы. «Ақылды басшы алдырмас» деген, өткен ғасырдың тоқсаныншы
жылдары əлем картасында орын алған тектоникалық үлкен саяси өзгерістердің салмағын саралай отырып,
Қазақстанның ұлттық мүддесін сыналап енгізе білген Елбасы осы бір отыз жылдың ішінде жас мемлекетті
əлемнің дамыған
30 елінің қатарына қосу мақсатымен көш бастады. Көшіміз көлікті болды. Ұлтымызда «Бас болмақ оңай,
бастамақ қиын» деген сөз бар. Бұл орайда Қазақстан – қалыптасқан қоғамдық құрылыстар ауысқан алмағайып
кезеңде кемеңгер басшысын таба білген ел.

Жалғасы 2-3беттерде.

Ел қуатты болса,
қуаныш тұрақты
болады.
Ғасырларды уақыт
ұршығында иірген
мыңжылдықтар
тоғысында Ұлы
дала төсінде жаңа
тұрпатты жас
мемлекет құрылды.
Атасы Алаш,
керегесі ағаш
қазақтың зар
заманда жоғалтқан
құндылықтары
қайтарылды, бары
бүтінделді,
азаттықпен бірге
сəулелі сəттерге
толы шуақты
шежіресі түзіле
бастады.

ТАРИХИ
ТҰЛҒА
ТАҒЫЛЫМЫ

АРНАУЛЫ НӨМІР

6 ШІЛДЕ  –  АСТАНА  КҮНІ

ЕЛБАСЫ АЛҒАШ
5 ЖАСЫНДА АТҚА

МІНГЕН

14 күнге енгізілетін
шектеу шаралары
белгілі болды

КІСІЛІК ПЕН
КІШІЛІК

АСТАНАҒА
ТАРТУ

Иə ,  уақыттан  асқан  таразы ,
уақыттан асқан ұлық болмайтынына
тағы бір мəрте көз жетіп отыр. Күні
кеше ғана  еді ,  Елбасының ерен
еңбегінің арқасында еліміз тəуел-
сіздік алып, ұлан-асыр қуаныштың
құшағына кенелгені. Міне, содан
бері ұршықтай үйіріліп отыз жылға
жуық уақыт өтіпті.

Айтуға  оңай  көрінгенімен
осынау тар  жол ,  тайғақ  кешу
күндердің бастауында Нұрсұлтан
Əбішұлы тұрды. Нұрсұлтан Назар-
баев есімі жаңа тұрпатты тəуелсіз
қазақ мемлекетінің негізін қалаған
Тұңғыш Президенті, Елбасы ретінде
тарих  парағына  Алтын əріппен
жазылды.

Азуын айға білеген алып им-
перия КСРО-ның қираған қиын-
дыларының  орнына ,  апайтөс
Еуразияның кіндік тұсында  ата-
бабамыз мыңдаған жылдар бойы
армандаған жаңа  тұрпатты жас
мемлекет құрды. «Мың өліп, мың
тірілген қазақтың» көксеген
құндылықтары қайтарылды, бары
бүтінделді. Ол – тəуелсіз елдің төл
тарихын  өз  қолымен жасаған
тегеурінді тұлға!

Елбасының сындарлы, салиқалы
саясаты  мен  кемеңгерлігінің
арқасында қазақ елін төрткүл дүние
танып  білді .  Əйгілі  саясаткер
М.Тэтчердің мойындағанындай,
əлемдік деңгейдегі  танымал бес
саясаткердің бірі  де бірегейіне
айналды .  Түркі  дүниесі  өзінің
көшбасшысы  ретінде,  ақылман
ақсақалы ретінде құрмет тұтты.

Жалғасы 4-5-беттерде.

ҰЛТ
ҰСТЫНЫ

Бақытжан САҒЫНТАЕВ,
Алматы қаласының əкімі

Қазақстанның жаңа
дəуірде қол жеткізген
барлық табысының
қайнар көзі –
Тəуелсіздік.
Тəуелсіздік – ең басты
құндылығымыз. Бұл
күнге сан ғасыр бойы
армандап жеттік.
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ЕЛ ЖƏНЕ ЕЛБАСЫ

Тарих жолы тақтайдай тегіс, түзу бола бермейді. Бұры-
лысы мен қалтарысы жиі кездесетін дəуірдің сыншысы да
көп. Ал нақты əрі батыл іс-əрекетке бара алатын адамдар
сирек. Мұндай тұлғалар тарихты түзеді, жаңа заманды алға
жетелейді. Міне, Нұрсұлтан Əбішұлы – осындай айрықша
ерік-жігерімен ертеңгі көкжиекке батыл қарай білген бірегей
реформатор, əлем мойындаған мемлекет қайраткері! Ол –
тəуелсіз елдің төл тарихын өз қолымен жасаған тегеурінді
тұлға! Елбасымыз əлемнің ең азулы елдерінің басшылары мен
саяси қайраткерлері құрмет тұтатын биікке көтеріліп, еліміз
халықаралық қоғамдастықтың белді де беделді мүшесіне
айналды. Бұл – күрмеуі қиын күрделі кездерде халықты
ауызбіршілік пен татулыққа жұмылдырып, ескі түсініктен
нарықтық қоғамға өткізген жəне əлемдік экономиканың
белсенді қатысушысына айналдырған Нұрсұлтан Назарбаев
феномені.

Менің Елбасын алғаш көргеніме де 35 жылдың жүзі
болыпты. Нұрсұлтан Əбішұлы 1985 жылдың қыркүйегінде
Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің Төрағасы кезінде Қытайға
келген еді. Ол кезде елшілікте жұмыс істейтінмін. Сонда
Үкімет басшысының қытайлықтармен келіссөздер барысында
байқалған мол біліміне, тоталитаризм тұсында қалыптасқан
жайлар жөніндегі батыл ойларына, сөзінің жүйелілігіне
бəріміз қатты разы болғанбыз. Елшілік қызметкерлерімен
бас-аяғы екі жарым сағатқа созылған бейресми əңгімеден
кейін бас қосқанымызда мен əріптестеріме қарап: «Тегінде,
біз Қазақстанның болашақ басшысымен сөйлескен шығар-
мыз» дедім. Арада бес жыл өткенде Нұрсұлтан Назарбаев
еліміздің басшылығына келді.

Қазақстанның Тұңғыш Президентінің тəуелсіздік
таңындағы алғашқы кадрлық шешімдерінің бірі менің де
тағдырымды айқындап берді. «Беласу» атты кітабымда: «Бұл
үлкен жүректі адам менің қабілетіме сенді, сенді де оны өзім
туып-өскен Қазақстан игілігі үшін аямай жұмсауыма жол
ашты» деп жазған болатынмын.

Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас хатшысының орынбасары
болған жылдарымда əлемге əйгілі саясаткерлердің Нұрсұлтан
Назарбаевқа биік баға берген сөздерін талай естідім.
Халқымыз үшін мерейлендім.

Елдің Президентіне ғана емес, еміренген етене перзентіне
айнала білген Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев қарапайым
еңбек адамдарының отбасында дүниеге келді, қазақ
мектебінде білім алды, еңбек жолының бастауында шойын
қорытып шыңдалды. Өзі туып-өскен Алатаудың асқақ шың-
дарындай асқаралы арманына ерте қол созды. Жастайынан
жұрттың жайын ойлады, өзі де домбыра шертіп, халық
мұрасын жақсы білгендіктен, зиялы қауымға жақын болды.
Ұйымдастырушылық қабілеті мен еңбекке деген ерен
сүйіспеншілігі жас жетекшіні басқару жүйесінің ең биік
шыңына алып келді. 1989 жылы маусым айында ол Қазақстан
Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы болды,
ал 1990 жылы сəуір айында Жоғарғы Кеңес оны Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті етіп сайлады.
Осылайша сол кездегі əлемдік геосаясаттағы ең ықпалды
елдің бірі саналатын КСРО көлеміндегі ең жас əрі ықпалды
басшы ретінде көзге түсті.

Нұрсұлтан Назарбаев кəнігі саясаткер ретінде алып елдің
кетеуі кетіп, шаңырағы шайқалып тұрғанын жақсы сезінді.
Сондықтан да сол сындарлы шақта Одақ басшылары орта-
сында жүріп жатқан ойыннан тыс болып, интеграциялық үр-
дістердің жақтаушысы ретінде көрінді. Бұл ұстанымы қаһар-
лы елдің қабырғасы сөгілген кезде ТМД ұйымын құруға
негіз болды. Жаңа мемлекеттердің құрылуына байланысты
«югославиялық сценарийдің» болғанын ескерсек, бұл шын
мəнінде ықтимал қантөгістің алдын алған сарабдал шешім
болатын.

Тəуелсіздік алған Қазақстанның алдында тағдыршешті
таңдау тұрды. Жас мемлекет əлемдік геосаясаттағы орнын
анықтап алуға тиіс еді. Бұл туралы Елбасы былай деп еске
алады: «Қазақстан қандай ел болады? Азия мен Еуропаның
арасына көпір бола ма? Немесе «Солтүстік – Оңтүстік» осіне
айнала ма?

Мемлекет басшысы жүргізген қайта құрулардың маңызы
мен тарихи ауқымын түсіну үшін сол кездегі елдің ахуалын
көз алдымызға елестетіп көрсек те жеткілікті. Кеңестік
қоғамнан тəуелсіз Қазақ еліне тұралаған экономика, тоқтаған
кəсіпорындар мен ауыл шаруашылығы, кедейшілік, жұмыс-
сыздық мəселелері «мұраға» қалған-ды. Мұның бəрі əлеу-
меттік қысымды күшейте түсті, кез-келген уақытта ел ішінде
тұрақсыздық белең алуы əбден мүмкін болатын. Сондай-ақ,
сол кездегі көптеген саясаткерлер мен сарапшылар еліміздің
болашағына үлкен күмəнмен қарағаны да шындық. Олардың
пайымынша, Қазақстандағы экономикалық, демографиялық
қиындықтар мен шекараның заңды түрде бекітілмеуі елдің
шынайы тəуелсіздігіне нұқсан келтіреді-міс. Алайда, Тұңғыш
Президенттің парасатпен жүргізген пəрменді саясаты
əлгіндей сенімсіздік танытқан тұжырымдардың тас-талқанын
шығарды. Бір ғана шекара белдеуін шегендеп берудің өзі
қаншама қажыр-қайратты қажет етті десеңізші.

Əлбетте, Нұрсұлтан Əбішұлын жаһандық саясатта
танымал еткен ең алғашқы қадамдардың бірі – Семей ядро-
лық сынақ алаңын жабу туралы Жарлығы болды. Сол
жылдары КСРО сияқты əскери əлеуеті зор мемлекеттің
ядролық қару-жарағына ие болып қалу Қазақстанға
қаншалықты артықшылық бермек, əлде жаңа бір шиеленістің
ошағы тұтана ма деген сауалдар күн тəртібінде тұрған-ды.
Өйткені, еліміздің қолындағы ядролық арсенал осы санатта

əлемнің алғашқы төрттігіне қосылуға мүмкіндік беретін еді.
Алайда, Елбасының саяси ерік-жігері арқылы қазақ ұлты
əлемде ядролық сынақтан қатты зардап шеккен халық ретінде
жойқын қаруды таратпау туралы бастама көтерді.

Тұңғыш Президенттің тоқтамын халықаралық қауымдас-
тық та оң қабылдады. Бүгінге дейін Қазақстанның бастамасын
қуаттаған бірқатар мемлекеттер ашық күнді тозаққа айнал-
дырған ядролық полигондарын жауып, қолдау көрсетіп келеді.

Айталық, Семей полигоны жабылғаннан кейін Ресейдің
Жаңа жердегі сынақ полигоны, АҚШ аумағындағы «Невада»
полигоны, француздардың Тынық мұхиттағы полигоны жəне
Қытайдың Лобнор ядролық сынақ алаңы жұмысын тоқтатты.
Жер шарының кез-келген нүктесіне жетерлік бір мың екі жүз
ядролық оқтұмсығы бар 110-нан астам баллистикалық
зымыранды құрайтын мөлшері жағынан əлемдегі төртінші
ядролық əлеует АҚШ жəне Ресеймен бірлесе отырып,
залалсыздандырылды. 2006 жылдың қыркүйегінде аймақтағы
өзге де елдермен бірге Орталық Азияны ядросыз аймақ деп
жариялаған Семей келісіміне қол қойылды. Келісімге қазірдің
өзінде 200-ге жуық мемлекет қосылып, 150-ден астамы
ратификацияланды. Қазақстанның бұл бейбітшіл идеясы
негізінде Президент Жарлыққа қол қойған 29 тамыз –
Дүниежүзілік ядролық қаруға қарсы іс-қимыл күні ретінде
аталып өтеді. Осы бейбіт бастаманы əлі де белсенді жал-
ғастыруымыз қажет.

Елбасы – БҰҰ мінберінен əріптестерін атомды бейбіт
мақсатқа қолдануға үндеген салиқалы саясаткер. Бұл мəселе
1946 жылы алғаш шақырылған Бас Ассамблеяда қозғал-
ғанымен əлем елдері жанталаса қарулануын тоқтатпаған
болатын. Сондықтан Тұңғыш Президенттің тегеурінді сөзі мен
ісі бір арнадан табылып, ол жаһандағы жойқын қаруды
таратпау жолындағы жүйелі жұмысты бастап берді. Сондай-
ақ, Нұрсұлтан Назарбаев ғаламдық жылыну мəселесіне де бей-
жай қарамай, əлем назарын Орталық Азияның ғана емес,
адамзаттың  бас ауруына айналған Арал проблемасына
аударды. Өйткені, теңіздің құрғаған табанынан ұшқан тұз
солтүстік жарты  шарға жеткен болатын. Бүгінде кіші
Аралдың  арнасы  толып , тұздылығы  азайып ,  балық
шаруашылықтарына қайтадан қан жүгірді, теңіз табанынан
көшкен  құмды  тоқтату үшін үлкен аумаққа сексеуіл
ормандары егілуде. Ол осы орайда экологиялық апаттармен
күресуге жəрдемдесу мақсатында əлемдік экономикалық
мəселелердің реестрін дайындау сынды өте өзекті ұсыныс
білдірді. Сол арқылы БҰҰ-ның əлемдік қарым-қатынастарды,
адамзатқа ортақ мəселелерді реттеудегі орнын күшейтуге де
үлес қосты.

Ол ұлтты біріктіруші ұлы тұлға ретінде тəуелсіздік тұжы-
рымын бекітуге жəне нығайтуға бар күш-жігерін арнады.
Еуразия құрлығындағы алыптардың ортасында отырып,
достық рəуішті дипломатия арқылы мəмілегерлік жолды
ұстанды. «Ел ұстама, ел ұстасаң, кек ұстама» деген бабалар
сөзімен берік байлам жасады. Əлбетте, дүниенің екі бөлігі –
Еуропа мен Азияның арасынан, екі өркениет – батыс пен
шығыс мəдениетінің ортасынан, екі жүйе – тоталитаризм мен
демократияның аралығынан жол тауып шыға білу – сұңғы-
лалықпен, көрегендікпен сипатталатын саяси зор қабілет.
Елбасы осы бір алшақ дүниетанымдардың арасынан қоғамға
ортақ қасиеттер – азиялық дəстүр мен батыс жаңашылдығын
жымдастыра отырып, жаңа тұрпатты мемлекеттің ұстынын
қалыптастырды. Бүгінде барша əлем Қазақстанды қарқынды
интеграцияның қатысушысы жəне бейбіт ел ретінде біледі.
Бұл – Елбасының ерен еңбегі мен ерекше көрегенділігінің

нəтижесі. Осы жолда ол АҚШ, Ресей, Қытай сияқты алпауыт
елдердің, Еуропа, Азия елдері басшыларының бірнеше
буынымен ресми-бейресми байланыс орнатып, Қазақстанның
халықаралық қауымдастықтағы орнын айқындауға айрықша
еңбек сіңірді.

Нұрсұлтан Назарбаев барлық реформаның қозғаушы күші
де, кепілі де өзі болды. Сондықтан да қолға алған іс-қимы-
лының дені сəтімен жүзеге асырылды. Оның бастамасымен
еліміз жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшті.
Барлық мемлекеттік құрылымдарда түбегейлі реформалар
жүргізілді. Демократия дəстүрлері орнықпаған, құқықтық
тəртіп беки қоймаған елде қатаң орталықтандырылған жүйеден
еркін нарыққа көшу үздік-создық, ауыр əрі күрделі болды.
Бұл Нұрсұлтан Əбішұлы тарапынан жасалған тəуекелі зор,
үлкен қадам еді.

НАТО-ның Бас хатшысы Дж. Робертсон бұл туралы кейін:
«Президент Назарбаевқа өткенді бұзу жəне ел ішінде шынайы
реформаларды жалғастыру, тез өзгеретін халықаралық
жағдайға бейімделудің қаншалықты қиынға түскенін жақсы
түсінеміз» деп еске алады. Міне, осындай өтпелі кезеңде
Елбасына бір мезгілде бір-біріне қайшы келетін мəселелерді
шешуге тура келді. Ол бір жағынан халықтың күнделікті өмір
сүруіне қажетті нəрселермен – қалалар мен елді мекендердегі
жылу, жарық мəселелерін шешумен, екінші жағынан мем-
лекеттің ұзақ мерзімді стратегиялық даму жоспарларын
айқындаумен айналысты. Бірінші кезеңде қатаң билік жүйесімен
астасқан экономиканы либералдандыру міндеті тұрды.
Өйткені, мейлінше аз шығын мен күш жұмсай отырып,
жоспарланған өзгерістерді жасау үшін қуатты атқарушы билік
жəне халық алдындағы, тарих алдындағы жеке жауапкершілік
керек екенін жақсы түсінді. Ең қиын реформалар осы уақытта
жүргізілді. Жекешелендірудің бірнеше кезеңі өткізілді. Нəти-
жесінде өндіріске жан бітті, қаржылық жəне макроэкономи-
калық тұрақтандыру іске асырылды, бюджет пен салық жүйесі
құрылды, инфляция жүгенделді, халықтың өмір сүру сапа-
сының ең төменгі жеткілікті деңгейі қамтамасыз етілді.

Президенттің бас болып атқарған үлкен бір қызметі –
ұлттық валютаның қолданысқа енуі. Өзіндік қаржылық-эко-
номикалық жүйе құрылды, биліктің атқарушы органдарының
бірыңғай вертикалы бекітілді, Қарулы күштер жəне басқа да
күштік құрылымдар жасақталды, мемлекеттің ұлттық қауіп-
сіздігі нығая түсті. Сонымен қатар, көппартиялы жүйе
жасалып, азаматтық қоғамның негізі қаланды, баспасөздің
еркіндігіне жол ашылды. Қазақстан өзінің өркениетті даму
жолын таңдады.

Қол жеткізілген жетістіктер мемлекеттік дамуды жоспар-
лаудың келесі кезеңіне өтуге, стратегиялық сипаттағы міндет-
терді шешуге мүмкіндік берді. Осылайша Президенттің
бастамасымен Қазақстанды дамытудың 2030 жылға дейінгі
жоспары жасалды. Бұл құжат елімізді жаһандық дамудың
күрделі өткелдерінен, сындарлы сəттері мен дағдарыстарынан
аман алып өтуге жол сілтеді деп нық сеніммен айта аламыз.
2012 жылы еліміздің жаңа «Қазақстан – 2050» Стратегиясы
қабылданды. Осы арқылы ХХІ ғасырдағы жаһандық он сын-
қатерге дайын болу жөніндегі негізгі бағыттар белгіленіп,
еліміздің алдына əлемнің дамыған 30 мемлекетінің қатарына
қосылу міндеті қойылды.

Негізгі жетістіктерге сыртқы байланыс саласында көптеп
қол жеткізгенімізді айтуға болады. Жетекші елдердің арасын-
дағы теңгерімді саясатқа негізделген дипломатия арқылы еліміз
ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік алды. Елбасы
əлемде жан-жақты байланысты жүргізе отырып, көпвекторлы
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ЕЛ ЖƏНЕ ЕЛБАСЫ

ТТАҒЫЛЫМЫ
саясаттың негізін қалады, оның авторы атанды. Ол бұрынғы
КСРО мен ТМД кеңістігіндегі əріптестерінің арасынан жаһан-
дық  деңгейде мойындалған  əлемдік  көшбасшылардың
санатына енді. Бұл жөнінде «Президент  Назарбаев –
кеңестік саясаттағы жарық жұлдыз, түрлі республикалар
арасындағы ірі тұлға. Қазақстан лидері – белгілі деңгейде
қатал, тəжірибелі, жедел шешім қабылдай алатын адам.
Одақтың басқа республикаларының өзі мойындаған жылы
шырайлы, талантты жəне табанды басшы. Назарбаев елді
басқарып тұрғанда, Қазақстанның табыстарға жету мүмкіндігі
анағұрлым мол болады» деген Сингапурдың бірінші
Премьер-министрі, көрнекті саяси тұлға Ли Куан Юдың
бағасы əділ болғанын тарихтың өзі дəлелдеп отыр.

Нұрсұлтан Назарбаев əр түрлі мінезге ие адамдармен
жарасым таба алады. Əрине, оның харизматикалық болмысы
туралы аз айтылмайды. Мұндай сирек қасиет əркімге беріле
бермейді, бұл – расында да ең əуелі табиғат сыйы, содан кейін
адамның өзін-өзі үнемі дамытуына тікелей байланысты қасиет.
Ұзақ жылдар бойы Елбасының еңбегіне шəкірті ретінде де,
серіктесі ретінде де, үзеңгілесі ретінде де көңіл аудара жүріп,
əркез қабілетіне таңғалатынымды жасырмаймын. Ол көп
оқиды, ұлттық əдебиетке ғана емес, шет ел əдебиетіне де көңіл
бөледі, барлық оқиғадан хабардар болып отырады, елдің
тарихы мен мəдениетін жетік біледі, əсіресе экономикалық
ақпаратқа жіті ден қояды.

Сыртқы саясатта қызмет еткен адам ретінде Нұрсұлтан
Назарбаевтың шетелдік басшылармен  кездесуге өте
тыңғылықты əзірленетінін білемін. Ол Сыртқы  істер
министрлігі мен басқа да ведомстволар дайындаған ақпараттық
материалдармен мұқият танысқан, содан соң жеке қойын
дəптеріне өзінің тезистерін жазған еді. Оны барлық нəрсе
қызықтырған деуге болады: сол елдің экономикалық жағдайы,
кездесетін тұлғаның мінезіндегі ерекшеліктер, іскерлік
қасиеттері жəне басқалар. Осының бəрін мықтап көңілге
түйетін Тұңғыш Президент барлық əріптестері, тіпті БАҚ
өкілдері үшін де тартымды, қызғылықты əңгімелесушіге
айналады. Ең ерекше қасиетінің бірі – əзіл сөзді орынды
қолданады. Елбасының тауып айтатын əзіл-қалжыңы əр
кездесу соңынан əлемдік саясат өкілдері арасына бірден тарап
кетеді. Оның тапқырлығын шет ел саясаткерлері үнемі жоғары
бағалайды.

Бұл қасиеттері оны ұдайы жетістікке жеткізіп келеді.
Дегенмен, саяси тұлғасының жөні бөлек. Ол əлемдік оқиғалар
туралы, оны өз еліне өлшеп-пішу арқылы заманауи қарым-
қатынастағы құрылымға үйлестіру туралы үнемі ойланады.
Иə, Елбасы Қазақстанның əлемдік саясаттан шеткері қалмауы
үшін де шет елдерге көбірек шыққан, резиденциясында
шетелдік қонақтарды жиі қабылдаған.

Нұрсұлтан Əбішұлы Уинстон Черчилльдің «Қиын уақытта
елді мықты басшы басқаруы керек» деген сөзін басшылыққа
алады. Қазақстанға қатысты қарасақ, саясат алыбының бұл
тұжырымы өте өзекті, өйткені мұндай басшылықсыз ел оң
өзгерістер жасай алмас еді. Елбасы өзі атап өткендей,
реформалардың нəтижесінде ең басты мақсатқа – адамдардың
психологиясын өзгертуге қол жетті. Сондықтан Францияның
экс-президенті, көрнекті саясаткер Жак Ширак: «Франция
1991 жылдан бергі өзгерістерді өте маңызды əрі шешуші
өзгерістер санайды. Белгісіздік жəне күрделілік жағдайында
Сіздің еліңіз мемлекеттік құрылыстың кері айналмайтын
жолына түсті, өзінің ұлттық құндылықтары мен ұзақ тарихына
адалдық танытып, адамзаттың ортақ  демократиялық
қағидаттары мен құқықтық мемлекетке бейілділігін көрсетті»
деп зор бағасын бере отырып, Нұрсұлтан Əбішұлының Азия-
дағы өзара ықпалдастық жəне сенім шаралары жөніндегі
кеңесін шақыру, дін мен мəдениеттер арасындағы диалогтарды
дамыту іспетті бастамаларын қолдайтынын жеткізді.

Елбасының арқасында Қазақстан  интеграциялық
үдерістерге ашық ел ретінде танылды. Мəселен, Шанхай
ынтымақтастық ұйымы, Еуразиялық экономикалық одақ,
Ислам ынтымақтастығы ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік жəне
ынтымақтастық ұйымы, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт
ұйымы, Түркі кеңесі жəне т.б. халықаралық ұйымдардың
белсенді мүшесі əрі бастамашысы ретінде еліміз аймақаралық,
мемлекетаралық қарым-қатынастарды тиімді дамытудың
жақтаушысы болып келеді.

Елбасының ел астанасын Арқа төсіне көшіру туралы
идеясы Қазақстанның дамуындағы маңызы зор тарихи
бетбұрыс болды. Оның елорданы Есілдің жағасынан салу
жөніндегі бастамасы еліміздің қоғамдық-саяси өміріне де,
əлемдік қауымдастық алдындағы беделіне де айтарлықтай
серпіліс əкелді. Бұл еліміздің геосаяси бағытын нығайтуға
үлкен үлес қосты. Қазақстанның біртұтас ел ретіндегі дамуын
айқындай түсті. Астананы көшіру идеясы елді біріктіруші
факторға айналды. Бүгінде елордамыз – халқымыздың
мақтанышы һəм сүйікті шаһары. Былтыр мен астана
авторының елорданы салып, дамытуға қосқан орасан зор
үлесін əділ бағалай отырып, қалаға Нұр-Сұлтан атауын беру
туралы шешім қабылдадым. Бұл дұрыс шешім болғанына еш
күмəн жоқ. Бұл қадам Қазақстанның жаңа тарихы мен Елбасы
есімінің біртұтас ұғымға айналғанын білдіреді.

Жаңа астанамыз əлемде бейбітсүйгіш қала ретінде
ЮНЕСКО-ның арнайы бағасына ие болды. Нұр-Сұлтан
қаласы қазір Қазақ елінің ғана емес, əлемдік ойталқылардың
орталығы, халықаралық басқосулардың айтулы алаңы ретінде
қалыптасты. Астанамызда 2010 жылы ЕҚЫҰ саммиті өтіп,
əлем елдерінің басшылары бас қосты. Елорда 2011 жылы
Қысқы Азия ойындарын Алматы  қаласымен бірлесіп

ұйымдастырды. 2017 жылы ЭКСПО халықаралық көрмесі
көз алдымызда зор табыспен өтті. Қазақ елі аталған көрмеде
əлемдегі өзгермелі жағдайды ескере отырып, баламалы қуат
көздерін дамыту туралы бастама көтергені мəлім. Бүгінде бұл
бағытта жаңа технологиялар қолданысқа кеңінен енгізілуде.
Осылайша жас мемлекетіміз Жер шарының табиғи
ресурстарын тиімді пайдалануға жəне қоршаған ортаны
барынша қорғауға өзіндік үлесін қосты. Əлемдегі дəстүрлі
діндер мен конфессиялар көшбасшыларының съезі тұрақты
түрде өтіп  келеді. Жаһандық деңгейдегі саясаткерлер
Қазақстанның этносаралық татулық үлгісін «Назарбаев
моделі» деп атайды. Олар Қазақстанның бұл тараптағы
тəжірибесін жіті зерделеп, басқа елдерге таратуға да ықы-
ласты болып отыр. Елордамыз Сирия дағдарысы бойынша
Астана процесі атауымен бітімгершілік миссиясына қызмет
етті. Осының бəрі шаһардың шынайы келбетін қалыптастырып,
шын мəніндегі бейбітшілік қаласы екенін жаһан жұртына
дəлелдей түсті.

Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен ел экономикасы
қарыштап алға басты, индустрияландыру бағдарламалары
бойынша жемісті жұмыс жүргізілді. Көптеген кəсіпорын
құрылып, бəсекелестікке төтеп бергендері ел игілігіне қызмет
етуде. Табиғи ресурстарды игеруге əлемнің маңдайалды
корпорациялары  жұмылып , Қазақстан  экономикасына
қомақты инвестиция  құйды. Олар бүгінде бюджетке
айтарлықтай салық түсімін қамтамасыз етіп отыр. Бизнестің
əлеуметтік жауапкершілігі тұрғысынан да ел инфрақұры-
лымына қажетті нысандар көптеп салынды. Мұның бəрі ең
əуелі халыққа жұмыс тауып беруге жол ашты.

Негізі, бизнес нағыз бəсекелестік ортада дамитыны белгілі.
Ол үшін қолайлы орта құрылып, қажетті заңнамалық-
құқықтық қолдаулар жасалуға тиіс. Яғни салынған инвес-
тицияның қорғалатынына, əділ бəсекелестік ортада жұмыс
жүргізілетініне сенім болуы қажет. Мемлекет кепілдігі осы
арада керек. Бұл міндеттемені мемлекеттік институт жоғары
деңгейде орындады. Қазір Қазақстанға инвестиция салуға
мүдделі шетелдік инвесторларға қажетті жағдайдың бəрі бар.
Жыл сайын елге тартылған инвестиция көлемі артып келеді.
Бұл үрдіс халықтың əл-ауқатының артуына, тұрақтылығының
нығаюына септігін тигізуде.

Қазіргідей аумалы-төкпелі заманда кез-келген өзгеріске
даяр болу, үнемі ізденісте жүру, өзін-өзі жетілдіру өте
маңызды. Бұл ретте Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты мақаласы Қазақстан қоғамының ой-санасын
прагматизмге үндеуге зор үлес қосты. Ел руханиятының
айнасы іспеттес осы бағдарлама арқылы мəдениетіміз бен
өнеріміздің жоғы түгенделіп, бары бағасын алды. «Рухани
жаңғыруда» мемлекетіміздің  жаңа сапалық деңгейге
көтерілуіне мүмкіндік беретін қажетті қадамдар нақты
белгіленді.

«Елу жылда – ел жаңа, жүз жылда – қазан» дейді
халқымыз. Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің билігін қолға алған
30 жылдың ішінде жаңа мемлекет құрудың барлық
қиындығын бастан өткерді. Еңселі мұраттарды еңсеріп,
толағай табысқа қол жеткізді. Қазақ жұртын төрткүл дүниеге
танытып, барша əлемге мойындата білді.

Мен Елбасынан көп нəрсе үйрендім, өмірлік өнеге алдым.
«Төрелі жерге ел тоқтайды, төбелі жерге мал тоқтайды».
Былтыр еліміздің тарихында үлкен бетбұрыс болды. Тұңғыш
Президент биліктің ауысуы барысында маған өлшеусіз сенім
артты. Бұл тағы да Елбасы ел мүддесі жолында кез-келген
шешімге бара алатын ерекше батылдығын байқатты. Ең
бастысы, біз биліктің ауысуын тұрақтылық жағдайында өткізе

білдік. Бұл – Елбасының парасаты мен көрегенділігін
көрсеткен тарихи оқиға. Былтырғы Президент сайлауында
халық Елбасының стратегиялық бағдарын қолдап дауыс
берді. Сондықтан бұл жеңіс – халқымыздың жеңісі!

Менің «Игілік – баршаға! Сабақтастық. Əділдік. Өрлеу»
атты сайлауалды бағдарламам Елбасының бастамасымен қол
жеткізген жетістіктерді еселеуге, Тұңғыш Президенттің
бағытын жалғастыруға негізделген. Осылайша елімізде
сабақтастық салтанат құрды. Бұл бағытта «Халық үніне
құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын жүзеге
асырудамыз. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі ел ішіндегі
күрделі мəселелерді билік тармағына жеткізуші алаңға
айналды.

Биылғы алғашқы жартыжылдық барлық əлем елдері
секілді Қазақстанға да оңай тимеді. Жаһанды əбігерге салған
пандемия бізді де айналып өтпеді. Бұл сын-қатерлер
халқымызды біріктіре түсті. Нұрсұлтан Назарбаевтың «Біз
тəуелсіздікті сəт сайын қорғауымыз керек!» деген қанатты
сөзі бар. Жер шарының тұрғындарына қауіп төндірген
қатерлі дерттен азаматтарымызды қорғау – тəуелсіздігімізді
де қорғау деп білемін.

Індетпен күрес шаралары əлі жалғасады. Елбасы осы
сындарлы кезеңде де елімен етене екенін білдіріп, өзі
жетекшілік ететін «Nur Otan» партиясының жалпыхалықтық
«Біз біргеміз!» акциясын жариялады. Үндеу тастап, үнемі
бір-бірімізге қолдау көрсетуге шақырды . Күллі ел
Елбасының ізгілікке шақыруын қабыл алып, күрделі
кезеңде береке-бірліктің үлгісін көрсетуде. Бұл игі бастама
Нұрсұлтан Əбішұлының халықты мемлекеттік мүддеге
жұмылдырушы тұлға екенін тағы да айқын танытты.

Елдегі əлеуметтік ахуалды оңалту – біздің негізгі
міндетіміз. Əлеуметтік қолдаумен бірге халықты еңбекке
тартудың маңызы зор. Сондықтан жаңа жұмыс орындарын
құруға күш салатын боламыз. Қазақстанның білімі мен
ғылымын дамытуға ден қоямыз. Бұл – ел экономикасы мен
келешегі жолындағы нақты қадам. Болашақта қазақстан-
дықтардың адами əлеуеті жоғары болуы қажет.

Елбасы – еліміздің негізін қалаушы, елдігіміздің сим-
волы, тəуелсіз Қазақстанның төл тарихының бастауында
тұрған тұғырлы тұлға! Қазақ елі қарымды қайраткерге
үнемі құрмет көрсетіп келеді. Сексеннің сеңгіріне сергек
жеткен саясаткердің ел мен жер алдындағы ұшан-теңіз
еңбегі – ұрпаққа үлгі, баршаға өнеге! Тəуелсіздіктің бас-
тауындағы ұйқысыз түндер мен тынымсыз күндердегі
атқарылған істерді кейінгі буын келешекте əлі талай рет
зерделейді, əділ бағасын береді.

Нұрсұлтан Назарбаевтың бар ғұмыры тəуелсіздіктің
елең-алаңынан бастап бүгінге дейін Қазақ мемлекетін
нығайту ісімен біте қайнасып келеді. Шетелдіктер оны
заманауи Қазақстанның негізін қалаушы жəне көшбасшысы
ретінде жақсы біледі, сыйлайды. Тұңғыш Президентіміздің
мемлекет қайраткері ретіндегі қарым-қабілеті талассыз
мойындалған. Мен Елбасымыз бен шетелдіктер арасындағы
көптеген халықаралық кездесулер мен келіссөздердің куəсі
болғандықтан осыны зор жауапкершілікпен айтуға хақым
бар деп ойлаймын. Ол – шын мəнінде жаһан жұртына кең
танымал, халықаралық қауымдастықта айрықша беделді,
əлемдік деңгейдегі саясат сардары. Елбасы бұл биікке
қажырлы еңбегімен, парасат-пайымымен, маңдай терімен
жетті.

Ендеше, біз өскелең ұрпақты барша жұрт мақтан
тұтатын тарихи тұлғаның тағылымы арқылы тəрбиелеуіміз
керек.
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ТҰЛҒАТАНУ
Соңы. Басы 1-бетте.

Дүниеде адамдардың  бір-бірімен
түсініскенінен артық байлық жоқ. Сондай
мемлекетте ғана тұрақтылық, даму, өсіп-
өркендеу болады. Осы ұстанымды берік
ұстанған  Нұрсұлтан  Əбішұлы елдің
экономикалық  табыстарының  жəне
халықтардың тең құқылық қағидатын
бекітудің  негізінде  ұлттық  бірлікті
қамтамасыз етті ,  этносаралық  жəне
конфессияаралық келісімді нығайтуға жол
ашты. Нұрсұлтан Əбішұлы əлемдегі өте
қауіпті апат ошағы – Семей ядролық сынақ
алаңын жабу туралы Жарлыққа қол қойды.
Бұл адамзат бақыты жолында жасалған
алғашқы батыл да қайырлы қадамдардың
бірі болды. Елбасының бұл игі қадамын
халықаралық  қауымдастық  қуана
қабылдады. Жарлыққа қол қойылған 29
тамыз – Дүниежүзілік ядролық қаруға
қарсы іс-қимыл күні ретінде аталып келеді.
Күн-түн қатып атқарған табанды еңбегінің
нəтижесінде Қазақстан Орталық Азияның
аймақтық көшбасшысы, сыртқы саясатта
ақылшы-кеңесшісі ретінде танылды.

Күні кеше ғана «Егемен Қазақстанда»
жарияланған «Тарихи тұлға тағылымы»
атты мақаласында өзі зор сенім білдірген
бүгінгі Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев Елбасының тəуелсіз Қазақстан
мемлекетін құру жолындағы өлшеусіз
еңбегін жан-жақты саралап берді.

Аталмыш  мақаласын  Мемлекет
басшысы «Елбасы – еліміздің негізін
қалаушы, елдігіміздің символы, тəуелсіз
Қазақстанның төл тарихының бастауында
тұрған тұғырлы тұлға! Қазақ елі қарымды
қайраткерге үнемі құрмет көрсетіп келеді.
Сексеннің  сеңгіріне  сергек  жеткен
саясаткердің ел мен жер алдындағы ұшан-
теңіз еңбегі – ұрпаққа үлгі, баршаға өнеге!
Тəуелсіздіктің бастауындағы ұйқысыз
түндер  мен  тынымсыз күндердегі
атқарылған істерді кейінгі буын келешекте
əлі талай рет зерделейді, əділ бағасын
береді.

Нұрсұлтан Назарбаевтың бар ғұмыры
т?уелсіздіктің елең-алаңынан бастап бүгінге
дейін Қазақ мемлекетін нығайту ісімен біте
қайнасып  келеді .  Шетелдіктер оны
заманауи Қазақстанның негізін қалаушы
жəне көшбасшысы ретінде жақсы біледі,
сыйлайды.  Тұңғыш  Президентіміздің
мемлекет қайраткері ретіндегі қарым-
қабілеті  талассыз мойындалған.  Мен
Елбасымызбен шетелдіктер арасындағы
көптеген халықаралық кездесулер мен
келіссөздердің куəсі болғандықтан, осыны
зор жауапкершілікпен айтуға хақым бар
деп ойлаймын. Ол – шын мəнінде жаһан
жұртына кең  танымал,  халықаралық
қауымдастықта айрықша беделді, əлемдік
деңгейдегі саясат сардары. Елбасы бұл
биікке қажырлы еңбегімен ,  парасат-
пайымымен, маңдай терімен жетті.

Ендеше, біз өскелең ұрпақты барша
жұрт мақтан тұтатын тарихи тұлғаның
тағылымы арқылы тəрбиелеуіміз керек»
деп түйіндепті.

Тарихты тұлға жасайды. Тұлға бағыт
беруші, бастаушы, көшбасшы. Өкінішке
орай, біздің тарихымызда ұрпақты тұлға
тағылымы арқылы тəрбиелеуді  ұмыт
қалдырған кез де болған.

Осындайда қазақтың көрнекті жазу-
шысы, этнограф-ғалым Ақселеу Сейдім-
бектің «Біз бесжылдықтар тарихын жазып
келдік. Ал тарихты тұлға арқылы зерттеуді
қаперімізге де алмай, адасып жүрдік»
дегені еске түседі. Ақаң ғылымға осы
концепцияны батыл енгізіп еді. Шынында
да, біз өз тұлғаларымызды терең тану
жолында көп қателіктерге жол беріп, күні
кешеге дейін тарихымызды өзгелер жазып
келген ел едік. Тəуелсіздік таңы атқалы
бері осы бағытта үлкен бетбұрыс жасалды.
Тарихымызды түгендеп ,  барымызды
бүтіндей бастадық. Ендігі жерде тəуел-
сіздік тарихының бастауында тұрған басты
кейіпкер Елбасы екеніне ешқандай шүбə
жоқ . Елбасы болмысын терең  зерттеу
арқылы тəуелсіздік туралы түсінігіміз де
тереңдей түспекші.

Елбасы жолы – жасампаздық жолы.
Елбасы жолы рухқа, күреске толы өнеге
жолы. Өмір мектебі. Біз сол мектептің
түлектеріміз.  Сол мектептен тағылым
түйдік, сабақ алдық. Біз Нұрсұлтан Əбіш-
ұлына қарап ойымызды түзеп, бойымызды
тіктедік. Бізді елге, ұлтқа, халыққа қызмет
етіңдер, бұл сендердің қолдарыңнан келеді
деп үлкен сенім артып, ақ жол тілеп тұрып,
үлкен  бəйгеге қосып ,  тəрбиелеген ,
шыңдағанда Елбасы! Сол сенімге селкеу
түсіріп алмай, адал, абыройлы еңбек етіп
жүрміз деп ойлаймын.

Елі сүйген, елін сүйген Елбасы қандай
қиын кезең тұсында да халқымен бірге

ААЛАШ РУХЫНЫҢ
АМАНАТЫ

Аумалы-
төкпелі
заманалардың
кең айдыны
мен асау
толқынында
жұтыла
жаздап, ойы
мен бойын
сан тіктеген
Ұлы Даланың
қай кезеңіне
назар
салмайық,
ұлт пен
ұрпақтың
қамын, елдік
пен
егемендіктің
салтын
сақтау үшін
жүргізілген
ұлы күрес
үзілмеген.

Бəрі көз алдымызда өтіп жатты. Біз білетін, біз білмейтін жайлар
қаншама?!

Сол біз білетін, жалпақ жұрт жақсы құлақтанған үш тарихи оқиға
осы атаулы жылдың еншісіне кіргені белгілі.

Біріншісі – осы жылы Мемлекет басшысының Жарлығымен Семей
ядролық полигонының жабылуы. Бұл – шынайы тарихи ерлік еді!

Екіншісі – 1 желтоқсан күнгі өткен Қазақ Елінің тарихына нағыз
демократиялық сипаттағы  айырықша ұлы оқиға болып енген
жалпыхалықтық алғашқы Президент сайлауы!

Үшіншісі – Алаш тарихына алтын əріптермен жазылған 16 жел-
тоқсан  күнгі Парламенттің қолдауымен алғашқы Қазақ Президентінің
Жарлығымен өмірге келген Қазақстан Республикасының Тəуелсіздік
Күні!

Көріп отырсыздар, ұлт өмірінің өзгеше өріс алып, жаңа тарихтағы
көшін үлкен жолға салуын қамтамасыз еткен үш бірдей құжаттың
тұсауының кесілуі, міне, осындай төркінінде күрмеуі қиын, күрделі
саяси оқиғалар жасырынып жатқан, экономикалық қиындықтары тізгін
ұстатпас, əлеуметтік іркілістері мен сілкіністері де бет қаратпас кезеңде
жүзеге асты. Тəуелсіздену дəуірінің хроникасына ден  қойсақ,
Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылдың осынау негізгі үш тарихи іргелі
құжатына келу үшін Орталық тарапынан болған қарсылық пен
наразылыққа қарамай, 1990 жылдың 24 сəуірінде Республиканың саяси
өміріне Президенттік билік үлгісін кіргізгенін, 1990 жылдың 25 қазаны
күні «Қазақ  ССР-ның  «Мемлекеттік Егемендігі туралы
Деклорациясын» жариялағанын көреміз.

Қоғам, заман талаптарына сай сабақтаса отырып өмірге келген бұл
құжаттардың қай-қайсысы да ұлт көшін жаңа асуларға бастаған
тұрлаулы тарихтың тағылымды қадамдары мен жарқын беттері еді.

Сонымен…
1991 жыл берісі – Қазақстан, əрісі – əлем тарихына қырық жыл

бойы қазақ жеріне ажал сеуіп келген Семей ядролық полигонының
жабылған уақыты болып енді.

Бұл – Тұңғыш Қазақ Президентінің пəрменімен жүзеге асқан
адамзат баласының жаңа тарихында бұрын-соңды болмаған теңдессіз
шешім! Ерліктің үлгісі еді! Соның арқасында «арғы-бергі дəуірлерді
өзінің өлмес «өлең-сөзімен» жалғап, «Патша-Құдайға» сыйынған,
адамзат өркениетінің өрісін кеңейткен данышпан Абайдың бесігін
тербеткен, қасиеті мен қасіреті ұлт мəңгілігіне айналған Қазақ жері əлем
назарын бірден өзіне бұрды.

Төрткүл дүние жанталаса қаруланып, бір-бірінен асып түсуге,
ұмтылып жатқан, ақылдан гөрі алтын мен ашу озыңқырап тұрған
кезеңде Еуразия атты ежелгі құрлықта əлі өзінің Тəуелсіздігін ресми
түрде жариялай қоймаған «алтыншы  империяның» форфосты
саналатын бодан елдің «атом қаруынан бас тартып, адамзатты ядросыз
əлемде өмір сүруге үндеуі» алты құрлықты өзіне жалт қаратты.
Батыстың да, Шығыстың да сұрақ-сауалы қоюлана түсті. Аталмыш
шешім полигонмен қоса, Қазақ Елін, осындай көзсіз ерлікке  барып,
тəуекел еткен Назарбаев есімді Қазақ Елінің басшысын – кесек мінезді,
кескекті саяси тұлғаның да атын əлемге жайды.

Қазақ жері мен Қазақ елінің Президентіне назар аударып, қызығу-
шылар көбейді. Əрқайсысы əр түрлі мақсат пен əралуан мүддені
көздеген сыртқы  күштердің Алтай мен Атырау арасын жайлаған
осынау ұлы кеңістікті жаппай зерттеуі басталды. Ел тамырын басып
көрудің алуан-алуан жолы бар. Ел басқару жұмысындағы ала-құла
əңгімелер мен демократияны желеу етіп, Республика басшысына ықпал
жүргізу дейтін ежелден белгілі ескі əдіс іске қосылды. Бұл қадамдар
өз кезегінде күйреуге бет алып, ыдырау қарсаңында тұрғанымен, əлі
сахнадан кете қоймаған Кеңестер Одағы дейтін қызыл империя
тарапынан да наразылықты күшейтті. Орталық Назарбаев туралы көз-
қарасын қырық құбылтты. Жерінің үсті де, асты да сыңсыған қазына
мен сарқылмас байлық болып елестейтін Қазақ Елі мен қазақ жері ХХ
ғасырды осындай аса қатерлі жанжалдың ошағы болып аяқтау қар-
саңында тұрды. Егер… Қайсыбір бауырлас  республикалардағыдай
ұшқалақ сөз бен асығыс əрекеттерге жол беріле қалған жағдайда,
Еуразия кеңістігіндегі осы бір Ұлы Дала аймағында соғыс өрті лап
ете қалуы ғажап емес еді. Ондай өрт жалыны Тəжік, Қырғыз, Қапқаз
бен Балтық жағалауы елдерін қалай қапқаны, оны кімдердің, қалай
жүзеге асырғаны ел есінде…

Жалғасы 15-бетте.

Нұрлан ОРАЗАЛИН,
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты

Үздіксіз жүргізілген.
Ұлтымыздың рухын шақырар мұндай майдандар қисапсыз.

Жеңген тұсымыз да, жеңілген сəтіміз де жетіп-артылады. Батыс,
Шығыс дейтін ежелден келе жатқан мəдениет пен өркениет өрісін,
айғақтар қос ұғымның иықтаса қонған өліара тұсында өмір сүру,
ұрпақ сүю, өзінің  ұлттық  сипатын  сақтай  отырып , ел болу,
мемлекет құру міндеті пешенесіне жазылған Қазақ Елінің осынау
көпғасырлық  ұлы  тарихында Тəуелсіздік  Дəуірінің  орны
айырықша!

Бұл – аталар аманатын арқалаған  ақиқаттың көрінісі!
Бұл – ес біліп, етек жапқалы «еңку-еңку жер шалып, тебінгісін

терге шірітіп, терлігін майға ерітіп жүріп», теңдік дейтін киелі де
қасиетті сөзге қанат бітірген, «өлгені тіріліп, өшкені қайта жанған»
алаш дейтін айбынды жұрттың алты құрлыққа аты танылған,
шекарасын шегендеп, астанасын салдыртқан, ойы да еркін, сөзі де
еркін жаңа буын, жас ұрпақ санасын əлемдік қарым-қатынастар биігіне
алып шыққан дəуірдің шындығы!

Бұл – Ұлт тарихына Нұрсұлтан Назарбаев есімімен мəңгілікке енер
Мəңгілік Ел тарихының тəлімді, тағдырлы тараулары!

Мен – 1990–1994 жылдар аралығында баламалы негізде алғаш
сайланған Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің құрамында депутат бола
жүріп, осы кезеңнің біраз ақиқаты мен шындығын көзімен  көрген,
жүрегімен сезінген, ой-санасы арқылы өткізген адаммын.

Соның бірі – ел санасына сіңіп, жадына бекіген 1991 жыл.
Қазақ Рухына қанат бітіріп, Алаш Аманатын арқалаған жыл!
Қара орман қазақ жұртының жадында айырықша оқиғалармен

таңбаланып қалған тағдырлы жыл.
Тағылымды жыл.
Тарихи таңдау жасалған жыл!
Əлемнің «алтыншы империясы» күйреп, Кеңестер Одағы біржола

ыдыраған жыл…
Араға жиырма тоғыз жыл салып, со бір зобалаңы мен қиындығы

мол, ауыртпалығы мен тауқыметі шаштан асар өткен ғасырдың
тоқсаныншы жылдарын еске алған сайын, арқамызды аяз қапқандай
күй кешетініміз рас. Ойлап отырсақ, осы бір сұрақ-сауалы миллион-
дардың шашын ағартып, жанын жүдетіп, жүректерге əжім салған
уақыт үзігі жалғыз Кеңестер Одағын ғана емес, күллі əлемді, барша
адамзат баласының тағдырын жіп ұшына ілгені де шындық еді…

Қолында қас-қағым сəт ішінде дүниені тып-типыл жасап, жойып
жіберетіндей аса қауіпті ядролық қарудың бай арсеналы бар алып ел
жаралы жолбарыстай бүктетіліп, ашу шақыра, өз жарасын өзі жалап,
өз тағдырымен өзі жанталасып жатты. Арғы-бергідегі жер үсті
жылнамасына енген ұлы империялардай бұл империяның да тарих
аренасынан кетуі аса жеңіл бола қойған жоқ. Кетіргісі келген күштер
мен кетпеуге ұмтылған долы мінездің алыс-жұлысы ширығудың шегіне
жетті. Əлемнің «алтыншы бөлігі» белгісіздік белдеуінің ұйығына бір
батып, бір шығып, тұншығып жатты. Ұлт республикалары бірнен соң
бірі тəуелсіздігін жариялап, Орталық жанұшыра аласұрды. Екінші
дүниежүзілік соғыстан бергі əлемнің ара салмағын ұстап келген
алпауыт күштердің тепе-теңдігі бұзылды. Ядролық қарудан сескеніп,
алты құрлық Мəскеудің ашулы қабағы мен əр қимылын қалай бақса,
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың сөзімен айтқанда, «Қазақстанда
орналасқан 104 дана СС-18 тұрақты қондырғылы ракета мен
оқшантайындағы 1400 жебе хақында мəселе көтеріп…» солай
алаңдаулы болды.

Жасыратыны жоқ, ұзақ уақыттар бойы əлемдік билікке таласқан
екі елдің көкейі белгілі. Мəскеудің жағдайы əлгіндей… Ал АҚШ бұл
мəселеде өз мақсаты мен өз ұстанымы барын əлем жақсы білді. Ол
туралы ұлт лидерінің «Ғасырлар тоғысы» кітабында жан-жақты
талданған. Түпкі мақсаты – Тəуелсіздікке туған жұртын өрісті,
өркениетті жолмен қансыз, қапысыз жеткізуді ойлаған Қазақстан есімді
жас елдің жалынды басшысы Кеңестер Одағы тұсындағы ел басқару
ісінде жинаған «бес қаруын» – бай тəжірибесін, Алла-Тағаладан
бойына дарыған кенен кемеңгерлік мінезімен, терең парасат-
пайымымен, ерен мəмілегерлік қарым-қабілетімен үйлестіре отырып,
жаңа мемлекет құру ісін қолға алды.



№77-78 (5897) 4 ШІЛДЕ 2020 ЖЫЛ almaty-akshamy.kz almaty-aksham@mail.ru 5

ТҰЛҒАТАНУ

болып, ұлт арманын асқақтату жолында
бар күш-жігерін жұмсап келеді. Оның
бойындағы елді, жерді сүю, қиындықты
қаусырып, тығырықтан жол тауып кететін
қасиеті біздің əрқайсысымызға ерен үлгі.

Мемлекеттік қызмет елге қызмет ету,
ұлт жұмысына жегілу.  Елбасы біздің
бойымызға  осы ұлы ұстанымды ана
сүтіндей сіңірді. Жастығымызға қарамай аса
жауапты қызмет баспалдақтарынан өткізіп,
тəуелсіздік тұсында мемлекеттік қызмет
саласында талай бұлақтың көзін ашып,
қатарға қосты. Мемлекеттік ар-намыс
кодексінің аясына сыймайтын ізгі қасиет-
терді игеруге ұмтылдырды. Нұрсұлтан
Əбішұлы тəуелсіздіктің алғашқы жыл-
дарында алдымызға «интеллектуалды ұлт»
мəселесін  қойды.  Сөз жоқ ,  қоғамды
кемелдендіретін де, мемлекет мəртебесін
көтеретін де қай салада болмасын дарынды
адамдар. Мемлекет сол адамдардың бар
ақыл-ойын, қабілетін саналы түрде реттеп
отыруы керек. Осы талап тұрғысынан келіп
тəпсірлейтін болсақ, осы уақыт ішінде
басқасын былай қойғанда,  мемлекеттік
жүйеде де   талантты буын шоғыры қалып-
тасып, қайраткерлік деңгейге көтеріліп,
елге танылып, Елбасының сенімді серігіне
айналды.

Егер бейнелі сөзге сүйенсек, Елбасы
жолы тəуелсіздіктің сан тарау соқпақ-
тарын, тар жол, тайғақ кешулерін тапқыр
тəмсілдермен, терең талдаулармен, биік
ұғымдармен ұлықтап, бедерлеп шыққан
алып кітап тəрізді. Əлі есімнен кетпейді,
Нұрсұлтан Əбішұлы осыдан біраз жылдар
бұрын егемендіктің елең-алаң тұсында
дəстүрлі  басылымдар басшыларымен
кездесуінде «Біз тəуелсіздікті жыл сайын,
ай сайын емес, тіпті күн сайын, сағат сайын
қорғауымыз керек» деп еді. Бұл пікірдің əлі
де маңыздылығын, өткірлігін   бүгінгі
мазасыз, беймаза уақыттың өзі дəлелдеп
отыр. Демек, тəуелсіздікпен қоса қабат
өрілген, тұлға тағдыры тұнып тұрған өмір
жолына негізделген алып кітапты оқыған,
зерделеген адам осынау қасиетті, тағдыр
шешті ұғымның қадіріне одан əрмен жете
түсері сөзсіз. Біз сонда ғана елтану мен
тұлғатанудың қыры мен сырына терең
қаныға түсеріміз хақ.

Көп  оқу,  іргелі  і зденістің  кісіні
кемелдікке жеткізетіні ақиқат. Осы ой
тұрғысынан қарағанда, осынау отыз жыл
уақытта қазіргі заманғы жаңа мемлекет
құру пешенесіне жазылып, ел мүддесі мен
мұраты жолында талай мəрте «тəуекел түбі
жел қайық, өтесің де кетесің» деп батыл
шешімдер қабылдап, жанын шүберекке
түйіп, жанкешті ғұмыр кешкен Елбасының
бойындағы парасат-пайым, білім-білік,

кісілік пен кішілік арнайы оқулықтың
алтын  арқауы .  Тəңірі  талантты етіп
жаратқан адам сан қырлы, тағдырлы келеді.
«Ханда қырық кісінің ақылы бар» демекші,
ел басқарған кісінің бойынан сан қырлы
қасиеттің табылуы да халқы үшін екі есе
бақыт. Француздың əйгілі философы Дидро
«Елімді  бақытты  ету үшін  философ
болдым» деген екен. Халқының бағына
туған Нұрсұлтан Əбішұлының  да көп
зияткерлік қырының бірі оның руханиятқа
жақындығын қызмет барысында терең
сезіндім деуге болады. Экономиканың,
саясаттың асқан  білгірі  зиялылармен

сапаршылаған сайын жəй кісінің өзінің де
тұла бойын бір əсершіл сезім  баурап
алатыны бар. Сондайда осы күре жолдың
бойымен  Ұзынағаш  пен  Алматының
ортасын жол қылып, ұлы Жамбыл жəкем
астындағы атын тебініп қойып, тепеңдеп
сан мəрте жүрген болар-ау деп, «ғасыр
Гомері» (М.Горький) туралы ойлауыңыз
əбден мүмкін. Оның ар жағында «Жетісу
ақындарының алтын діңгегі» саф сары
алтын  Сүйінбай  жатыр.  Ұзынағашқа
кіреберістегі «ақындар мен батырлар елі»
деген ардақты сөзден кейін бұл ойымызды
соза берудің де керегі жоқ. Ал енді ел

Бауыржан атамыз айтпақшы, Елбасының
өмір жолынан түйген осы бір тағылымның
талай мəрте көл-көсір пайдасы тигенін де
айту парыз.

Осынау зымыран  жылдар  ішінде
Елбасының дана басшылығымен Алаш
баласының асқақ армандары рет-ретімен
жүзеге асып  келеді.  Абылай бабамыз
армандаған қала салу ісін кемел биігіне
жеткізді. Сонау бір сұрапыл күндерде
тəуекелге барып Сарыарқаның төсінен,
жапан дүз бен кең даланы жаңғыртып
тəуелсіз елдің  астанасын  салды.  Бұл
шаһардың ғимараттары көк тіреді. Дабысы,
атақ-даңқы жер жарды. Бұл ел болашағын
болжаған, көреген геосаясаттың көрінісі
болғанын уақыттың өзі дəлелдеп отыр.
Бүгінде Нұр-Сұлтан шаһарының əлем
алдындағы абыройы асқақтап тұр.

Иə, Нұр-Сұлтан бүгінде əлемдегі ең
заманауи, урбанизацияланған қалалардың
бірі саналады. Тіпті, посткеңестік ауқымда
сəулет пен сəн жөнінен оған теңесер қала
жоқ деген пікірлер де бар. Дегенмен,
халық арасында ару Алматының культі сол
баяғы қалпында қалды. Дейтұрғанмен де,
ол  Алматы  мен  Астанаға екі  көздің
қарашығындай ата-анадай елжіреп қарады.
Кезінде Елбасының Елордаға көшер кезде
«Алматыға сыймай емес, Алматыны қимай
кетіп барамыз» дегені əлі күнге есімізде.
Алматы – қашан да Алматы. Ол ел тəуел-
сіздігінің алтын бесігі болды. Тəуелсіздік
туралы Декларация осы қалада қабыл-
данды. Нұрсұлтан Əбішұлы руханияты
биік ,  мəдениеті  мен  өнері  астасқан
Алматыға əрдайым ерекше қамқор болып,
айрықша көңіл бөліп жүреді. Сондықтан да
ару Алматы өз биігінен аласарған емес.
Қазіргі Алматы Орта Азиядағы ең ірі қала
болып саналады.

Алматы – исі қазақтың қаласы. Мұнда
кешегі Алаш ардақтыларының табанының
ізі қалған. «Мəдениет министрлігі Астанаға
көшкенімен мəдениет Алматыда қалып
қойды» деп Əбіш  ағамыз айтқандай ,
Алматы ұлт қаймағының, яғни элитасының,
ұлттың байырғы интеллигенциясының
мекені. Міне, осы бір əр тасы тарих, қасиет
тұнған киелі жерге өзі зор сенім білдіріп
əкім болып келгенде Елбасының сол өзге-
ден алабөтен қасиеті санамда қайта жаң-
ғырып, қызметтік кездесуімнің алғашқы
күндерін Жазушылар одағынан бастауым-
ның сыры да түсінікті болса керек. Айта
берсек, Елбасы өмірінен түйген терең
тағылымды бір мақалаға сыйғызып айту
мүмкін де емес. Ел өмірінде ізгілік ізін
қалдырып, аты аңызға айналған қандай
тұлғаның  тағдыры болсын  қарама
қайшылықтардан, тартыстардан тұрған. Ал
ондай тұлғалық биікке жеткізетін де ең
алдымен  намысың ,  жігерің , парасат-
пайымың, білім-білігің. Өзін зиялы, зипа
санайтын  адам ең алдымен өз елінің
тарихын, жүріп өткен жолын жетік білуі
тиіс. Ұлт ұстазы Абай айтатын «Толық
адам» идеясының бір қыры да осында
жатыр. Осының бəрі Нұрсұлтан Əбіш-
ұлының өзі айтқандай, «шешуші ұлттық
фактор – еңбек» арқылы ғана келмек.
«Еңбек сені адам ретінде қалыптастырады,
сенің мінезіңді шыңдайды, сенің дүниеге
көзқарасыңды орнықтырады» деуі оның
өмір жолына алтын желі болып тартылды.
Біз Елбасыдан  еңбек  ету арқылы өз
бойымыздағы кемшіліктерді, əлеуметтік
инфантилизмді жоюға, өз халқыңды шексіз
сүюге болатынын үйрендік. Осы қағиданы
берік ұстанған жағдайда ғана адамгер-
шілікке, кісілік пен кішілікке негізделген
парасат формуласының  да өз өзінен
шешімін табатынына əрдайым куə болып
келеміз. Осы ұстаныммен қаруланып, кілең
жеңістерден тұрмайтын өмірдің бұралаң
өткелдерін күрескерлікпен бағындырған
адам ғана ұлт ұстынына айналатынына
Елбасының тəуелсіздік жылдарында көз
алдымызда өткен сұрапылға, арпалысқа
толы күндері куə.

Ұстын – тарихта теңдесі жоқ қызмет
еткен тұлғаларға берілетін биік баға. Ондай
тұлғалар біздің тарихымызда аз да емес,
көп те емес. Соның бірі де бірегейі, дəуір
дауылпазы Нұрсұлтан Əбішұлы Назар-
баев.

Сонау ел тағдыры сынға түскен сұра-
пыл жылдарда тарих сахнасына жарқ етіп
Нұрсұлтан  Əбішұлы көтерілмегенде
бүгінгі барақат тірлігіміздің өзін көз алды-
мызға елестету екіталай еді. Арлан біреу,
қасқыр көп.  Сол тұста ғой  ұлы Шер-
ағаңның да «Елбасы біреу, қалғанымыз
оған тіреу болуымыз керек» деп күндей
күркіреп айтқан тəмсілінің де тұғырға
көтерілгені.

Ұлт ұстыны əлі де сол тұғырында. Бұл
тұғырдың уақыт озған сайын ұлықталып,
биіктей беретіні кəміл.

ҰЛТ ҰСТЫНЫ

кездесу барысында ұлттық құндылықтар,
рухани, мəдени, тарихи тек турасында
терең толғанысқа баратынының  талай
мəрте куəсі болдым.

Елбасының бос уақытын кітап оқуға
арнайтынын, тіпті, ресми іс-сапарлармен
ұшақта ұшып бара жатып та қолынан кітап
тастамайтынын  білемін . Мен  өзімнің
кітапқұмарлығымды осы жағдаймен
байланыстырсам, артық емес шығар деп
ойлаймын. Қарбалас тірліктің арасынан
уақыт тауып, көңілді, кеудені кірлетіп
алмау үшін  түрлі кітап оқуға ден қоямын.
Бұл кісінің домбыра шертетіні де жан-
дүниесінің сыршылдығын білдіреді. Біздің
де əн салмасақ та кейде қолымызға осы бір
киелі аспапты алып, аздап шертетініміз бар.
Күмбірлеген күй де, саз да кейде өзіме
күш -қуат  беретінін  сеземін .  Оның
төңірегіндегі үлкен-кішіні бірдей күлдіріп,
көңілдерін көтеріп отыратын əзілқойлығы-
ның өзі біз секілді ізінен келе жатқан
інілеріне жігер сыйлайтындай. Кейіннен
ойлап қарасам, осынау алтын сағалар мен
соқпақтардың бастауы оның өмір жолында
сайрап жатыр екен ғой.

Алматының іргесіндегі Ұзынағашқа сан
мəрте барған  боларсыз.  Осы аймаққа

аузындағы «Екейде елу бақсы, сексен ақын,
сарнайды жын қаққандай кешке жақын»
деуін қайтесіз. Одан қала берді, атақты
Сəбең – кəдімгі Сəбит Мұқанов оқулық-
тарға енген «Колхозды ауыл осындай»
деген атақты өлеңінің соңғы шумағын
Елбасының туған үйінде жазған екен.
Осының бəрі тегін дейсіз бе?!

Халқымызда тегіне тартқан, уызында
жарыған деген аталы сөз бар. Бұл ғасыр-
лар бойы ата-баба тəрбиесінен бүгінге
дейін тұла бойын кір шалмай жеткен бекзат
сөз. Нұрсұлтан Əбішұлы қай кезде де осы
асыл қайнардан, алтын бастаулардан қанып
ішкенін аңғартып отыратын. Осы текті
тəрбие, айрықша жады, зердесі де дана
даланың ілім-білімнің негізінде үздіксіз
дамып отырғанына дəлел. Сол зерде оны
жылдар өте келе «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті
қыры» атты еліміздің рухани-мəдени
тарихи кеңістігіне құбылыс болып келген
ұлы еңбектер жазуға зор себепші болғаны
ақиқат.

Елбасының осы өзгеше қыры қайда
қызметке барсам да маған зор серпін беріп,
қанаттандырып отырды. «Мəдениеттілік
адамның рухани өрісімен өлшенеді» деп

Алматы – исі қазақтың қаласы. Мұнда кешегі Алаш
ардақтыларының табанының ізі қалған. «Мəдениет
министрлігі Астанаға көшкенімен мəдениет Алматыда
қалып қойды» деп Əбіш ағамыз айтқандай, Алматы ұлт
қаймағының, яғни элитасының, ұлттың байырғы
интеллигенциясының мекені. Міне, осы бір əр тасы
тарих, қасиет тұнған киелі жерге өзі зор сенім білдіріп
əкім болып келгенде Елбасының сол өзгеден алабөтен
қасиеті санамда қайта жаңғырып, қызметтік кездесуімнің
алғашқы күндерін Жазушылар одағынан бастауымның
сыры да түсінікті болса керек. Айта берсек, Елбасы
өмірінен түйген терең тағылымды бір мақалаға
сыйғызып айту мүмкін де емес.
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ƏЛЕМ ЖƏНЕ ЕЛБАСЫ

тұлғасы жəне түркі жұртының
ақсақалы. Нұрсұлтан
Назарбаевтың түркі əлеміндегі
беделі биік. Оның  барша түркі
халықтарының басын біріктіріп,
бауырлас түрік елімен қарым-
қатынасты нығайтуға сіңірген
ерен еңбегін атап өтпеуге
болмайды.

Пан Ги МУН,
БҰҰ бас хатшысы
(2007–2016 ж.ж.)

Сіз тəуелсіздікке қол
жеткізгеннен кейін ядролық
қарудан өз еркімен бас тарту
туралы өте дұрыс əрі көрегенді
шешім қабылдадыңыз, сондай-ақ
Орталық Азияда ядролық
қарудан азат аймақты құру
бастамасын ілгерілетуге
ықпал еттіңіз. Сіз Непал жəне
Ирактағы БҰҰ-ның бейбіт
мақсаттарына жəрдемдесуге
қызметкерлеріңізді ұсынып,
БҰҰ-ның бағдарламалары мен
қорларға материалдық көмек
көрсетіп отырсыз.  

Маргарет ТЭТЧЕР,
Ұлыбритания Премьер-
министрі (1979-1990 ж.ж.)

Қазір жаһандық саясатта
5-6 ірі жəне ықпалды саясаткер
бар. Солардың бірі – Нұрсұлтан
Назарбаев. Мен оған сенемін
жəне оның барлық
бастамаларын қолдаймын.  

елдеріміздің арасында
əріптестіктің мықты
іргетасы қаланған. Президент
Назарбаев елдеріміздің
достығын нығайту үшін
қаншама жыл аянбай еңбек
етті. Қазақстан мен Қытай
арасындағы қарым-қатынасты
дамытуға зор үлес қосқан
Нұрсұлтан Назарбаевты
Қытай елі жақсы біледі жəне аса
құрметтейді.  

Владимир ПУТИН,
Ресей Федерациясының
Президенті

Нұрсұлтан Əбішұлы —
саясатта көптен, Кеңес
дəуірінен келе жатқан тұлға.
Мені қатты таңғалды-
ратыны — оның заман
тынысын тап басып
танитыны. Бұл қасиет —
бүгінгі əлемді дөп басып сезіне
алатын қасиет оған қайдан
дарыған?.. Ол адал да əділ. Бір
мəселелерді талқылағанда,
əрдайым қатардағы адамдарға
бұл қалай тиеді деп ойлап
тұрады.

Реджеп Тайып ЭРДОҒАН,
Түрік Республикасының
Президенті

Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев – өз
заманының аса көрнекті

Дональд ТРАМП,
Америка Құрама Штаттарының
Президенті

Мен Президент мырзаға
ЭКСПО–2017 арқылы
энергетикалық қауіпсіздік
мəселелері бойынша жаһандық
үнқатысуды ілгерілетудегі
көрегендігі мен көшбасшылығы
үшін ризашылығымды
білдіремін. Өзара құрмет пен
ортақ мүдделерге негізделген
АҚШ пен Қазақстан
арасындағы стратегиялық
əріптестіктің əрі қарай нығая
түсетініне үміттенемін.  

Си ЦЗИНЬПИН,
Қытай Халық
Республикасының Төрағасы

Президент Нұрсұлтан
Назарбаевтың арқасында біздің

ӨӨЗ ЗАМАНЫНЫҢ АСА КӨРНЕКТІ ТҰЛҒАСЫ
ЖӘНЕ ТҮРКІ ЖҰРТЫНЫҢ АҚСАҚАЛЫ
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ӨМІР-ӨНЕГЕ

Нұрсұлтан Назарбаев туған кезде 5 келі
болыпты жəне ол бала кезінде ұшқыш
болуды армандаған.
Оның мектептен алған аттестатында бір
пəннен 4 алыпты. Мектепті бітіргеннен
кейін химик болуды жоспарлапты.
Ол Днепродзержинскіде оқып жүрген
кезінде күрестен Украинаның спорт шебері
атанған.
Есімін Құрандағы екі есімді біріктіріп, əжесі
қойған. 
Нұрсұлтан Назарбаев жоғары оқу орнының
сынағынан өте алмай қалып, банкте 2 ай
қарауыл болып қызмет істеген.
1997 жылдан бері Персеус RA 3h 23v Osd
40*43 нөмірлі жұлдызы Елбасының атында.
Нұрсұлтан Назарбаев əлемдегі əзірге 10-ақ
адамға берілген алтыннан да қымбат
бағаланатын ниобийден медаль таққан.
Нұрсұлтан Назарбаевтың əкесі Əбіш – бидің
ұрпағы. Қазақ, орыс жəне балқар тілдерін
жетік білген.
Анасы Əлжан қазіргі Қордай ауданы, Қасық
ауылындағы молданың қызы болған.
Нұрсұлтан Назарбаев 1995 жылы Абайдың
150 жылдығына орай өмірінде алғаш рет
Абай шыңына (4010 м.) шықты.
Президент 1996–2005 жылдар
аралығындағы ең ауыр сынағы – 9 жыл
бойы көршілермен делимитация жұмысын
жүргізіп, тыныш аяқтады.
Елбасы бала кезінен жеміс ағаштарын
будандастыруды үйреніп, Алматының
колхоз базарына алма-алмұрт əкеп сатқан.
Нұрсұлтан Назарбаев алғаш 5 жасында
атқа мінген, 55 жасында тау шаңғысына
тұрған.
Президентіміз 1995 жылы үлкен теннисті
үйреніп бастады, ал 1996 жылдан бері
гольф ойнайды.
Елбасының 12 атасы: Əбіш, Назарбай, Еділ,
Кембаба, Мырзатай, Айдар, Көшек,
Қарасай, Алтынай, Есқожа, Малды-Ыстық,
Шапырашты.
Нұрсұлтан Назарбаевтың атасы би
Назарбайдың 1880 жылдары су диірмені
жəне оған тартылған 214 метрлік арығы
болған.
Нұрсұлтан Назарбаев атында Иорданияда,
Түркияда жəне Шешенстанда көшелер
аталған.
Елбасы саяси мемуарлар оқуды ұнатады.
Ш.Голль, М.Ататүрік, У.Черчилль өмірлерін
түп-тұқиянына дейін зерттеген.
Тек 1991 мен 2006 жылдар аралығында
Президенттің өз атымен 12 кітабы жарыққа
шыққан.

ЕЛБАСЫ АЛҒАШ 5 ЖАСЫНДА АТҚА МІНГЕН
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ТҰЛҒАТАНУ
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КІСІЛІК 
пен 

КІШІЛІК

Қазақстанның талай «тар жол, тайғақ кешуден» 
өтіп, егемен ел атанғанын, әлем елдерімен терезесі 
тең болу жолында қиын-қыстау кезеңдерді бастан 
өткергені ақиқат. Сол бір күрделі шақтарда Еуразия 
кіндігінде ұлт пен ұлысты сүттей ұйыта білген 
Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың ерен еңбек атқарғаны өзіміз 
тұрмақ, күллі жаһанға мәлім. 

Елбасының 80 жылдық мерейтойы қарсаңында 
біз театр және кино актеры, КСРО-ның және 
Қазақстанның Халық артисі, ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының иегері, Қазақстанның Еңбек Ері 
Асанәлі Әшімовпен Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тәуелсіз елдің төл тарихын жасаудағы қолтаңбасы 
және өмір жолы хақында әңгімелескен едік.
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Нұрекеңнің Тәуелсіз 
Қазақстанның тарихына 
қосып келе жатқан еңбегі 
өте зор. Сөзсіз мықты 
дипломат. Әйтпесе, 
осындай дәрежеге жетер 
ме еді! Жетер ме едік! 
«Дәуір алмасып 
жатқанда өмір сүрме» 
деген тәмсіл бар екен 
қытай халқында. Бірақ 
сан рет қирап, сан рет бой 
түзеген қазақ деген 
ұлттың бүгінгі ұрпағының 
өмірі заман өзгеріп 
жатқан кезеңге тұспа-тұс 
келді. Сөйтіп, көз 
алдымызда қоғам да, 
заман да өзгеріп шыға 
келді. Ел есін жиып, 
еңсесін көтерді. Тәуелсіз 
Қазақстан мемлекеті көш 
түзеді. Көшті кешегі 
Қарағанды метал лургия 
комбинатының домна 
пешінде шыныққан 
құрыштай мінезімен 
Нұрекең бастады. Билік 
басындағы талай жасты 
соңынан ертіп, белін 
буып, бәйгеге қосты. 

Мен оны көрген жерде 
ресми тілде Нұрсұлтан 
Әбішұлы деп жатпаймын. 
Жасының кішілігін 
пайдаланып Нұрсұлтан 
деймін. Ол менің оны 
бауырыма тартып жақсы 
көргенім. Оған деген 
ізгілікке толы ағалық 
риясыз ықыласымды 
жоғалтып алғым 
келмейді. Менің бұлтсыз 
бұл көңі лімді ол жақсы 
түсінеді. Ақылды адам 
ғана түсінеді мұндай 
қарым-қатынасты.
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Алмалы ауданында демалыс орындарын 
қалпына келтіріп, жаңа демалыс 
аймақтарын құру жұмыстары белсенді 
түрде жалғасуда. Бүгінде ауданда 22 
сквер, 1 саябақ, 5 бульвар, 1 аллея және 15 
жасыл аймақ бар.

ТҰРҒЫНДАР ТАҢДАҒАН ЖАЙЛЫ МЕКЕН
Астана күніне орай тартылған сый десе де болады

«СОЛНЕЧНЫЙ» СҮТ ӨНІМДЕРІ ЗАУЫТЫ»
жылына 80 мың тонна өнім өндіреді

Тамақ өнеркәсібі Алматы қаласының экономикалық дамуында 
аса маңызды орын алады. Сол себепті, азық-түлік өнімдерінің 
өндірісі өңдеу өнеркәсібінің ең қарқынды дамып отырған 
секторы болып табылады.
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Иә, Алматыдағы құрылғанына 90 жылға жуықтаған Ботаникалық 
бақ бүгінде уақытпен үндесіп, заман көшінен қалмай, мүлдем жаңа 
сипатқа ие болды. Ол биылғы көктемнен бастап алматылықтар мен 
қала меймандарына жоғары деңгейде қызмет көрсете бастады.

БОТАНИКАЛЫҚ БАҚТЫҢ 
ӘДЕМІЛІГІНЕ СӨЗ ЖЕТПЕЙДІ

ШАҺАР ШАРУАШЫЛЫҒЫ
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Түрксіб ауданындағы Буденный сквері Буденный мен Ғанибет 
көшелерінің қиылысында орналасқан. Сквердің аумағы – 1,1 га. 

ЕҢ ӘДЕМІ ДЕМАЛЫС ОРНЫ ПАЙДА БОЛДЫ

ШАҺАР ШАРУАШЫЛЫҒЫ

ЕКІ ТҰРҒЫН ҮЙ КЕШЕНІ САЛЫНДЫ
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ШАҺАР ШАРУАШЫЛЫҒЫ

 «ALATAU CITY»
ТҰРҒЫН ҮЙ КЕШЕНІ

Жетісу ауданында қаланың 
өнеркәсіптік өндірісі көлемінің 
төрттен бір бөлігін қамтамасыз 
ететін кәсіпорындар шоғырланған.

ӨНІМДЕРІ ӘЛЕМДІК САПА
СТАНДАРТТАРЫНА САЙ КӘСІПОРЫН
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ЋАЛАЛЫЋТАР ЋАПЕРIНЕ

Олардыѓ ћатарында Ресей Президентi
Владимир Путин, Ћытай Халыћ Респуб-
ликасыныѓ Т$раѕасы Си Цзиньпин,
Ћырѕызстан Президентi Сооронбай
Жээнбеков, 1збекстан Президентi Шавкат
Мирзиёев, Тќжiкстан Президентi Эмомали
Рахмон, Тљркiменстан Президентi Гурбанг-
улы Бердымухамедов, Тљркия Президентi
Реджеп Тайып Эрдоѕан, Америка Ћџрама
Штаттарыныѓ Мемлекеттiк хатшысы
Майкл Помпео, Бiрiккен Араб Ќмiрлiк-
терiнiѓ Президентi Халифа Заид Ќл Нахаян,
Љндiстанныѓ Премьер-министрi Нарендра
Моди, Жапония Премьер-министрi Синдзо
Абэ, Иордания Королi II Абдалла бен ќл-
Хусейн, Ќзербайжан Президентi Ильхам
Ќлиев, Армения Президентi Армен
Саркисян, Украина Президентi Владимир
Зеленский, Корея Республикасыныѓ
Президентi Мун Чже Ин, Пќкiстан Прези-
дентi Ариф Алви, Израиль Президентi
Реувен Ривлин, Сербия Президентi
Александр Вучич, Хорватия Президентi
Зоран Миланович жќне т.б. бар. Бќрiн тљгел
атап шыѕу мљмкiн емес, бiраћ мен олардыѓ
барлыѕыныѓ жолдаѕан хат-хабарымен
таныстым. Ћымбатты достар, сiздердiѓ шын
к$ѓiлден шыћћан тiлектерiѓiз, ыстыћ
ыћыластарыѓыз маѕан кљш берiп, $мiрге
ћџлшыныс-ћуатымды арттырды. Барша-
ѓызѕа басымды иiп, зор денсаулыћ пен
табыс тiлеймiн!

Ћазаћстан халћына Љндеу
жолдады

Ћымбатты отандастар! Ћадiрлi достар!
�здерiѓiз бiлетiндей, коронавирус инфекциясыныѓ ћатерлi
пандемиясы ќлемнiѓ к'птеген елiн, соныѓ iшiнде
Ћазаћстанды да шарпыды. Миллиондаѕан адам осы ауыр
дертпен сырћаттанды, ол менi де айналып 'ткен жоћ.
Бiрћатар шет мемлекеттер мен љкiметтер басшыларыныѓ,
к'рнектi саясаткерлер мен ћоѕам ћайраткерлерiнiѓ шынайы
жанашырлыѕын танытып, маѕан моральдыћ ћолдау к'рсеткенi
к'ѓiлiмдi тебiренттi. Баршасы ћалтћысыз ниеттестiгiн
жеткiзiп, сергектiк тiлеп, тезiрек сауыѕып кетуiме
тiлектестiгiн жолдады, сол љшiн бќрiне зор ризашылыѕымды
бiлдiремiн.

Мен елiмiздiѓ к$птеген $ндiрiс џжымда-
рынан, еѓбек ардагерлерiнен, ќскери
ћызметшiлерден, студенттер мен оћушы-
лардан – $з ћолдауы мен тiлектестiктерiн
жеткiзiп, маѕан мыћты денсаулыћ тiлеп,
толыћ сауыѕып кетуiме ниеттестiк бiлдiрген
к$п ћазаћстандыћтардан хаттар мен
жеделхаттар, сондай-аћ ќлеуметтiк желi
арћылы жолданѕан хат-хабарлар алдым.

Маѕан шынайы жанашырлыѕы мен
ћолдауын ѕылыми ћоѕамдастыћ пен шыѕар-
машылыћ зиялы ћауымныѓ $кiлдерi де
бiлдiргенiн ризашылыћпен айта кеткiм
келедi. Олардыѓ арасында Серiк Ћирабаев
пен Ќлия Бейсенова, Бибiгљл Т$легенова,
Т$регелдi Шарманов, Мырзатай Жолдас-
беков, Сџлтан Оразалин, Ѕарифолла Есiм,
Несiпбек Айтџлы, Жандарбек Мќлiбеков,
Талѕат Теменов жќне басћа да Ћазаћстанѕа
кеѓiнен танымал ћайраткерлер болды.

Менiѓ атыма Ольга Рыпакова, Дмитрий
Баландин, Илья Ильин, Ќлия Юсупова,
Зарина Диас сияћты белгiлi спортшылары-
мыз iзгi тiлектерiн бiлдiрдi. Баршаѓызѕа к$п
рахмет айтамын! Мен бќрiѓiздi де бiлемiн.
Сiздер жќне басћа да жастар – тќуелсiздiк
перзенттерiсiздер. Денсаулыћ пен баћыт
тiлеймiн!

Дќрiгерлердiѓ кљш-жiгерi жќне олардыѓ
талаптарын мљлтiксiз орындаудыѓ, сондай-
аћ баршаныѓ ћолдауы мен жылы с$здерi-
нiѓ арћасында мен сырћаттан сауыѕып

шыћтым, ћазiр $зiмдi жаћсы сезiнемiн,
толыћћанды жџмысћа кiрiскелi отырмын.
Халћыммен бiрге бџл сырћаттыѓ бљкiл
ауыртпашылыѕын сезiндiм, ћазiр емделiп
жатћандардыѓ бќрiне т$зiм мен ћажыр-
ћайрат жќне тезiрек сауыѕып кетулерiн
тiлеймiн.

Бiз $ткерiп жатћан кљрделi кезеѓ –
бљкiл адамзаттыѓ басына тљскен сын саѕат.
Сырћатпен кљрестiѓ еѓ алдыѓѕы шебiнде
жљрген дќрiгерлер адамдарды аман алып
ћалу љшiн барлыћ кљшiн жџмсауда. Бџл
ретте медицина ћызметкерлерiнiѓ еѓбегiне
баѕа жетпейдi – мџны ћазiргi уаћыт айћын
к$рсетiп отыр. Болашаћта да отандыћ
денсаулыћ саћтау саласына баса к$ѓiл
аударып, оны дамытуѕа ћажеттi ћаржылыћ
жќне материалдыћ ресурстар б$лу керек.
Осы орайлы сќтте елiмiздiѓ медицина
ћызметкерлерiне ерекше ризашылыѕымды
бiлдiремiн.

Естерiѓiзде болар, тќуелсiздiктiѓ
бастапћы жылдары менiѓ шешiмiммен
арнаулы Џлттыћ ћор ћџрылып, алтын-
валюта резервi жасалды. Бџл бiзге ќлемдiк
екi бiрдей даѕдарысты жеѓiп шыѕуѕа
септiгiн тигiздi жќне сол ћаражат ћазiр
Љкiметке пандемияѕа ћарсы аућымды
жџмыс пен тџрмысы т$мендерге ћолдау
к$рсету барысында к$мегiн тигiзуде. Егер
алдаѕы уаћытта оны аћылмен, љнемдеп
пайдалана бiлсек, $зге сын-ћатерлердi де

тиiмдi еѓсере аламыз. Ћазаћстанныѓ басћа
елдер алдында ћарызы еѓ т$мен мемле-
кеттiѓ бiрi екенi де бiздiѓ артыћшылыѕымыз.

Елiмiздiѓ Президентi мен Љкiметi ћа-
лыптасћан жаѕдайды тљзету љшiн ћажеттi
барлыћ шараны ћабылдауда. Бiраћ к$п
нќрсе $зiмiзге байланысты. Дќрiгерлер бiз
љшiн ћолдарынан келгеннiѓ бќрiн жасап
жатыр. Алайда, бџл ауруды жџћтырудан
саћтану к$бiнесе ќр адамныѓ $зiне
байланысты. Т$зiмдi болу керек, ќсiресе
жастарѕа. Ћажеттi гигиена талаптарын
орындап, тезiрек вакцина пайда боларына
љмiттене отырып, ауру жџћтырудан
барынша џзаѕыраћ уаћыт сау болуѕа
тырысћан ж$н. Тќртiп саћтап, $з
денсаулыѕымызды, туѕан-туыстар мен
жаћындардыѓ амандыѕын ойлауымыз
ћажет, дќрiгерлерге сену керек.

Халћымыз басћа тљскен ћиындыћты
$зiнiѓ ћайрат-жiгерi, џйымшылдыѕы,
болашаћћа деген џмтылысы арћылы
бљкiл халыћаралыћ ћоѕамдастыћпен бiрге
лайыћты тљрде еѓсерiп, аман-есен
шыѕарына сенiмдiмiн. Бiз таѕы да
жеѓiмпаз боламыз. Елiмiздiѓ жаћсы
кљндерi алда. Бiз бiргемiз! Бiз жеѓемiз!
Бiздiѓ џранымыз осы.

Барлыћ отандастарымызѕа мыћты
денсаулыћ пен игiлiк, елiмiзге баћ-береке
тiлеймiн!

ЕЛБАСЫ

Мемлекет басшысы Ћасым-Жомарт Тоћаев корона-
вирус iндетiнiѓ таралуына ћарсы кљрес шаралары ж$нiндегi
кеѓесте т$тенше жаѕдай режимi тоћтатылѕаннан кейiн
вирустыѓ таралуы 7 есе $скенiн айтып, ћазiргi
эпидемиологиялыћ жаѕдайды оѓалту љшiн Мемлекеттiк
комиссияѕа екi кљн iшiнде ћатаѓ карантин енгiзу
мќселелерiн шешу жолдарын џсынуды тапсырѕан болатын.

Ћазаћстандаѕы коронавирустыћ инфекция ауру-
шаѓдыѕыныѓ $суi мен эпидемиологиялыћ жаѕдайдыѓ
асћынуын ескере отырып, Мемлекеттiк комиссия биылѕы
жылдыѓ 5 шiлдесiнен бастап 14 кљнге келесi шектеу
шараларын енгiзу туралы шешiм ћабылдады:

К�лiк ћатынасы бойынша:
1. Халыћаралыћ ќуе ћатынасындаѕы елдер тiзiмiн

одан ќрi џлѕайтпай саћтау.
2. Аймаћтар арасындаѕы ќуе ћатынасын, темiржол

ћатынасын (шектеулермен) саћтау.
3. 1ѓiрлер арасындаѕы жолаушылар автоћатынасы

тоћтатылады.
4. Ћоѕамдыћ к$лiктiѓ жџмысын уаћыт бойынша

шектеу. Азаматтардыѓ жљрiп-тџруы бойынша:
5. Ойын-сауыћ, спорттыћ жќне басћа да бџћаралыћ

iс-шараларды, сондай-аћ отбасылыћ, естелiк iс-шараларды
$ткiзуге тыйым салу.

6. Ашыћ ауада жеке жаттыѕуларѕа рџћсат етiледi.
7. Халыћтыѓ к$шелерде, саябаћтар мен скверлерде

3 адамнан артыћ жљруiне тыйым салынады.
8. 65 жастан асћан адамдардыѓ ћозѕалысын шектеу.
Ћызметке тыйым салу:
1. Спорттыћ залдар, фитнес-орталыћтар, бассейндер,

азыћ-тљлiк жќне азыћ-тљлiк емес жабыћ базарлар,
жаѕажайлар, аквапарктер, мќдениет объектiлерi, мџра-
жайлар, к$рмелер, форумдар, конференциялар жќне $зге
де џйымдастырылѕан бџћаралыћ iс-шаралар, ойын-сауыћ
орталыћтары, мектепке дейiнгi балалар мекемелерi (кезекшi
топтардан басћа), дiни объектiлер жќне т.б. (СОО-даѕы
ойын-сауыћ орталыћтары, ойын-сауыћ мекемелерi
(караоке, бильярд, компьютерлiк клубтар, боулинг

14 КЉНГЕ ЕНГIЗIЛЕТIН ШЕКТЕУ
ШАРАЛАРЫ БЕЛГIЛI БОЛДЫ

орталыћтары), кинотеатрлар, балаларды сауыћтыру
лагерлерi, фудкорттар, банкет залдары).

2. Мемлекеттiк органдардыѓ (џйымдардыѓ), кеѓсе-
лердiѓ, џлттыћ компаниялар мен $зге де џйымдардыѓ
ћызметкерлерiнiѓ кемiнде 80%-ы љшiн ћашыћтан жџмыс
нысанын саћтау.

3. Медициналыћ орталыћтардыѓ ћызметi алдын ала
жазылу бойынша саћталады.

4. Дќрiханалардыѓ, азыћ-тљлiк дљкендерiнiѓ, ашыћ
базарлардыѓ ћызметiн саћтау.

5. Кљшейтiлген санитарлыћ-дезинфекциялыћ режимдi
саћтай отырып, мынадай объектiлердiѓ ћызметiн саћтау:
ашыћ ауадаѕы ћоѕамдыћ тамаћтану; љздiксiз $ндiрiстiк
циклi бар ћџрылыс, $неркќсiп кќсiпорындары; ашыћ
ауадаѕы ћџрылыс жџмыстары; ауыл шаруашылыѕы
жџмыстары, балыћ шаруашылыѕы жќне мал шаруашы-
лыѕы.

Халыћћа ћызмет к$рсету салалары, оныѓ iшiнде
автожуу, автомобильдер мен тџрмыстыћ техниканы
ж$ндеу, ХЋО, екiншi деѓгейдегi банктер (бiраћ уаћыт
бойынша шектеумен).

Бџл жайлы Орталыћ коммуникациялар ћызметi
алаѓында вице-премьер Ералы Тоѕжанов хабарлады.
Сонымен ћатар, вице-премьер карантин режимiн бџзѕаны
љшiн жеке тџлѕалар ќкiмшiлiк жауапкершiлiкке
тартылатынын ескертiп, 30 АЕК м$лшерiнде айыппџл
салынатынын айтты. Ал бизнес субьектiлерiне 230 АЕК
жќне одан жоѕары м$лшерде айыппџл салынатын болады.

«АЋШАМ-АЋПАРАТ».

Абылай хан атындаѕы Ћазаћ халыћаралыћ жќне
ќлем тiлдерi университетiнiѓ џжымы доцент, филология
ѕылымыныѓ кандидаты, ћазаћ филология кафедрасы-
ныѓ меѓгерушiсi

Бейбiт  Жалелџлы  ИСХАННЫЃ
мезгiлсiз ћайтыс болуына байланысты туѕан-туыс-
тарына ћайѕыларына ортаћтасып, к$ѓiл айтады
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ЕЛ ЖЌНЕ ЕЛБАСЫ

АЛАШ РУХЫНЫЃ
АМАНАТЫ

Жалѕасы. Басы 4-бетте.

Ћысћасы… Сыртћы кљш те, iшкi кљш те ќлекедей
жаланып, с$зiнiѓ ћыры мен к$зiнiѓ сџѕын Ћазаћстанѕа
ћадаудай ћадап баћты.

Џлт к$шбасшысыныѓ «Ѕасырлар тоѕысында» кiтабында
айтћан мына ойлары соныѓ дќлелi. «…Тiптi, Кеѓес Одаѕы
ќлi бар кезден бастап «аћыл айту» к$бейдi. Сонау 1991
жылдыѓ 16 наурызында Мемлекеттiк хатшы Джеймс
Бейкер менi АЋШ-тыѓ  Мќскеудегi елшiлiгiне шаћырды.
Тљн ортасы ауа кездестiк. Бейкер елдегi жаѕдайды бiлгiсi
келдi… Сол кезде-аћ Батыстыѓ ядролыћ ћару мќселесiн
шешуге жол iздей бастаѕаны аѓѕарылды. Кейiн бџл
турасында сол жылѕы 16 ћыркљйектегi Алматы
басћосуында  ашыћтан-ашыћ с$з болды…

Тљбi Кеѓес Одаѕыныѓ ќлденеше тќуелсiз мемлекеттерге
ыдырап кетерiн Батыс сол кезде-аћ џѕа бастады. Егер
мџндай жаѕдай туа ћалса, АЋШ-тыѓ ќр мемлекетпен жеке-
жеке «шџѕылданатынын» Джеймс Бейкер ашыћ айтты…
АЋШ-тыѓ ахуалды ћадаѕалай алатын, экономикалыћ
реформаны наћты жоспармен жљзеге асырып, нарыћтыћ
экономиканы дамыта алатын ћуатты мемлекеттермен ѕана
iстес болѕысы келетiнiн жасырып жатпады»  («Ѕасырлар
тоѕысында», Алматы, «1нер», 1996 жыл, 61-бет.), – деген
с$з т$ркiнiнде $тпелi дќуiрдiѓ $зек $ртеген ћаншама
аћићаты мен шындыѕы жатыр?!

1991 жылдыѓ ќр айын ћойып, ќр кљнi, тiптi ќр саѕаты
ћымбат екенiн ой тезiне салып отырып сезiнуге болады.
Мџхиттыѓ арѕы бетiндегi џлы жџрт $з џсынысы мен $з ыћ-
палын осылай айтса, Солтљстiктегi «тонныѓ iшкi бауындай
болып» араласћан, Џлы Далаѕа $зiнiѓ шексiз билiгiн
жљргiзiп келген, ќлi де жљргiзгiсi келетiн екiншi жџрттыѓ –
Кеѓестер Одаѕыныѓ соѓѕы Президентiнiѓ «таѕынан тайып»
бара жатып, «Ћазаћстанныѓ солтљстiктегi бес облысы
Ресейдiѓ жерi болуы тиiс» дегенiн ћалай џмытуѕа болады?!
Бџл сайып келгенде, $з саясатын $зi аныћтап, $з жолын
$зi белгiлеуге  џмтылѕан – Тќуелсiзденуге тљбегейлi бет
бџрѕан Жаѓа Ћазаћстанныѓ iшiне џлт араздыѕыныѓ ћызыл
шоѕын лаћтырып, $рт салу едi… Т$ркiнiнде екi ћџрлыћћа
алтын к$пiр болѕан џлы байтаћты дау-жанжалдыѓ кеѓiс-
тiгiне айналдыру дейтiн арам пиѕыл жатћаны кљмќнсiз…

Ћазаћстан екi бiрдей алпауыт елдiѓ ћыспаѕында тџрды.
Ћазаћстан «тар жол, тайѕаћ кешудiѓ» ѕаламдыћ

тайталасынан ћайткенде аман $тер, $з жолын $зi аныћтар
жаѓа дќуiр ћарсаѓында тџрды.

К$рiп отырсыздар, тарихи  жылдыѓ таѕдырлы тќлiмiнiѓ
бљгiнгi џрпаћћа айтары к$п. 1те к$п…

Мiне… Азаттыћ дейтiн аяулы џѕымды ћанат етiп,
Тќуелсiздiкке џмтылѕан Алаш жџртыныѓ алдынан ћырыћ
ћатпарлы мiнезi бар љлкен ќлем осындай к$лденеѓдерiн
тартумен болды. Ежелгi ћазаћ жерiнiѓ басына кесiр мен
кесапаттыѓ ћара бџлты осы бiр ћысћа мерзiм iшiнде неше
жиналып, неше сейiлдi… Оныѓ себебi айтпай белгiлi.

Ќлгiндей iрi мљдделер мен маћсаттарды жљзеге асыру
љшiн алып елдiѓ бiрi жаѓа ћожайын болѕысы келсе, бiрi
ежелгi тежеусiз билiгiн саћтап ћалуѕа барын салды. «Тоћсан
ауыз с$здiѓ тобыћтай тљйiнi» – Ћазаћ елiн $тпелi дќуiрдiѓ
$ртiнен аман $туiн ћиындатар тарихи факторлардыѓ
ћоюлана тљскенi.

1991 жылѕы тамыз оћиѕасы осы айтћанымыздыѓ айћын
к$рiнiсi, аныћ белгiсi едi.

Кеѓестер Одаѕын саћтап ћалудыѓ ћамалћасын ойлаѕан
шоѕырдай топтыѓ шалдуар ќрекетi талайдыѓ тынысын
тарылтып, талайдыѓ к$кiрегiндегi «мысыћ дќмесiн» оятты.
Шынын айту керек, тарих доѓѕалаѕын керi бџрѕысы
келгендер iшiмiзде де болмай ћалѕан жоћ… Ондай пиѕыл-
дыѓ буына бойы мен ойын алдырѕандар Ћазаћстанныѓ
тќуелсiз ел болып, ќлемдiк $ркениетке еркiн араласуын
ћаламаѕаны айдай аћићат едi. Ќлдекiмдердiѓ долбарымен
айтћанда, «демократия дейтiн сџлу ћыздыѓ» жалпаћ жџрт-
ты жџтындырып тџрѕан шаѕы. Басћасын былай ћойѕанда,
алуан-алуан с$з айтып, аламанѕа ат ћосћан «популистер-
дiѓ» арасынан ел тџтастыѕын бџзѕысы келген кеудесiне «ха-
лыћ депутаты» деген жалауша  ћадаѕан  жiгiттердiѓ де ара-
тџра к$рiнгенiн ћалай џмытуѕа болады?! С$з бостандыѕын
желеу етiп, «сљреѓшiлердiѓ» тљкiрiгi жерге тљспей, «тисе –
терекке, тимесе – бџтаћћа» шашырап, Алматыныѓ аспаны
ћалыѓ митингiлердiѓ айћайына шашалып жатћаны аздай…
Оралдан казачествоныѓ шпорыныѓ сартылы естiлiп,
Солтљстiктен «горькая линияны» еске алушылардыѓ љнiнiѓ
жарћын-жарћын шыћћаны, Шыѕыстан Ертiстiѓ «оѓ
жаѕалауын» «сол жаѕалуынан» б$лiп ќкетуге тырысу-
шылардыѓ бой к$рсетiп жатћаны ел iшiн алаѓдатћаны рас.
Сайып келгенде, бџл ќрекеттер ќлi жариялана ћоймаѕа-
нымен, iсi мен с$зiнен азаттыћћа деген ерен мiнезi аныћ
аѓѕарылѕан Ћазаћстанныѓ Тќуелсiздiгiне  жасалѕан ћатерлi
ћарсылыћтар едi.

ГКЧП дегеннен шыѕады… Адамдардыѓ ойы мен
санасы сеѓдей соѕылысып, Мќскеуге љрке ћараѕан сол бiр
кљндерде тарихты керi бџрѕысы келгендерге ћасћая ћарап,
ел атынан «ћарсылыћ» мќлiмдемесiн берген Нџрсџлтан
Назарбаевтыѓ мiнбедегi ћайсар кейпi к$з алдымда. Ел
Президентiнiѓ Парламент мiнбесiнен депутаттарѕа
ћаратып: «С$з – оћтан да ћатерлi! Соѕыстыѓ бќрi с$зден
басталѕан. Таулы Ћарабаћты џмытпаѓдар!» деген жалынды
с$зi жадымызда. Алматыныѓ ћаћ ортасына орналасћан
Ескi Љкiмет љйiнiѓ мiнберiнен естiлген сол дауыс ќлi кљнге
ћџлаѕымнан кетпейдi…

Менiмен ћатарлас отырѕан ћазаћ юрисприден-
циясыныѓ корифейi, «џлтым» дегенде $зегiн суырып беруге
ќзiр тџратын марћџм Зиманов Салыћ Зиманџлыныѓ:
«Жарайсыѓ, Нџреке! Жарайсыѓ!.. Дер кезiнде айтылѕан
с$з. Мџндай бiр ѕана ел емес, ондаѕан елдердiѓ таѕдыры
сынѕа тљскелi тџрѕан кезде жасћанбау керек! Тарихи
мќлiмдеме!» деп ћуана ћол соћћаны есiмде. Ќрине џлттыћ
юрисприденцияны ќлемдiк ойлау кеѓiстiгiне алып шыѕып,
ћазаћ топыраѕындаѕы бiрде-бiр елге џћсамайтын билер
соты дейтiн ежелгi мектептi ћайта тiрiлтуге кљш салѕан
ѕџламаныѓ бџл с$зiн ћолдаушылар да, љндемей ћарсылыћ
бiлдiрушiлер де болѕанын iшiмiз сездi. Џлттыћ ћџндылыћтар

мен џлттыћ џѕымдар таразы басына тљскенде суырылып
шыѕып, Президент џсыныстарын ћолдайтын ћалыѓ, ћуатты
кљш – зиялы ћауым $кiлдерiнiѓ к$зiнен де, с$зiнен де
Орталыћтыѓ мына кiсќпiр мiнезiн жазѕыру ашыћ
байћалды.

Сол кљндерде Ћазаћстанныѓ Телерадио Комитетiнiѓ
Т$раѕасы, к$рнектi ќдебиет сыншысы, ћайраткер-досымыз,
марћџм Саѕат Ќшiмбаевтыѓ кљйiне кљйзелiп: «Нџрлан,
мыналардыѓ бет-ќлпетi де, ауыз-ќлпетi де жаман. «Џлтым»
деген азаматтардыѓ барлыѕы Нџрсџлтан Ќбiшџлыныѓ
айналасына тас-тљйiн шоѕырлануымыз керек!», – деп жа-
лын ата с$йлегенi есiмде… Сол кљйзелiстiѓ аћыры ћоѕам-
шыл, ћазаћшыл, халыћшыл, «тура биде туѕан жоћ, туѕанды
биде иман жоћ» дейтiн дала жџртыныѓ ежелгi тќрбиесiне
сенiп $скен Саѕатты ойда-жоћта арамыздан алып кеттi…

Сенiм мен кљдiк айћасћа тљскен сол бiр кљндерде
жанымды шљберекке тљйгендей ћыл љстiнде отырып жазѕан
мына бiр «Сенiм» атты $леѓiмдi ћаѕаз бетiне тљсiргенiм ћаз-
ћалпы жадымда. 1леѓ  Нџрсџлтан Назарбаевћа арналып
едi.

«Халыћ деген бiр џлы ћалыпшы бар,
ћиналса да бќрiне налып, шыдар.
Халыћ аман болса егер џл тумай ма
ћиын-ћыстау кљндерден алып шыѕар?!

 К�кiректi тiледi ћат-ћабат љн,
мќйм�ѓкелер жќйiм жоћ аћталатын.
Ел басына сын туды серпiл, Аѕа,
соћты сенiѓ к�рiнер сќт, саѕатыѓ.

 Топ алдына шыћ, ћане!
Алаѓѕа шыћ!
К�рiп сенi сiлкiнсiн ѕалам-ѕашыћ.
«К�семсiген» бiреулер бiлсiн ќлiн,
џясына тыѕылсын жаман, жасыћ.

 «Ќулиелер» сезiнсiн пенделiгiн,
ћайтсын жљзi ћаталдыћ шеѓгелiнiѓ.
Тљзе бойды, мезгiлге тура ћара!
Ашыл, Ойым!
Айтыл, С�з!
Ж�ндел, Џѕым!

 Ћџм ћџйылсын �сектiѓ �ѓешiне,
Арман…
Аћыл…
Оралсын ел есiне.
Алып шыѕар ѕасырдыѓ дауылынан
Басшы керек Замана кемесiне.

 Жаѓылдырмай баста алѕа санамызды,
Кеуделерде соћ жљрек, адал, iзгi!
Баѕыт керек адаспай табатџѕын
«Болашаћ» деген асыл жаѕамызды.

Халыћ деген бiр џлы ћалыпшы бар,
ћиналса да бќрiне налып, шыдар…
Елiм менiѓ кљтуде бiр Асылын,
ћиын-ћыстау кљндерден алып шыѕар…»

21 тамыз, 1991 жыл.
(Шыѕармалар жинаѕы, 3-том.)

Жасыратыны жоћ, бiраз жыр жинаћтарыма енген
осы бiр таѕдырлы жетi шумаћ $леѓiме к$з тоћтатћан
сайын есiме ескi Алматы, ескi Љкiмет Љйi, Ћазаћ ССР
Жоѕарѕы Кеѓесiнiѓ ХII шаћырылымыныѓ депутаттары
тљседi.

Бќрi есiмiзде, бќрi жадымызда…
Мен мџны сол кљндердiѓ бiраз ћою оћиѕаларыныѓ

iшiнде жљрген, болѕан, к$рген, Ћазаћ Елiнiѓ басшысын
ќрћилы кезеѓде, ќр тљрлi жаѕдайда алыс-жаћыннан
ћадаѕалаѕан, ќлденеше маћала жариялап, саяси
сџхбаттар мен саяси сапарнамалар, эссе-толѕаулар
жазѕан ћаламгер ретiнде, ћолын жљрегiнiѓ тџсына ћойып
ќнџранѕа џйыѕан осы елдiѓ бiр азаматы ретiнде айтып
отырмын. Ќрi-берiден соѓ Ћазаћ Елiнiѓ ертеѓi мен
болашаѕынан тек ћазаћ тiлiнiѓ ертеѓi мен болашаѕын
к$рiп, жыр жазѕан осы елдiѓ бiр аћыны ретiнде, бiр
џрпаћћа – ќке, бiр џрпаћћа ата болып, жетпiстен асћан
ел аѕасы ретiнде жеткiншек буынѕа бiздiѓ iшкi ойымыз
жетсе екен деп айтып отырмын.

Мына дала, мына таулар – Ћазаћтыѓ Елi дейтџѕын
џлы байтаћ жалѕыз Назарбаевћа ѕана емес, осы
кеѓiстiктi $зiнiѓ Отаны санайтын ќрбiр ћазаћћа, ќрбiр
ћазаћстандыћћа керек!

Бџл – даусыз аћићат!
Бџл –  ќрбiр жљрек тљкпiрiнде жатћан Ћџнарлы

џѕым, тџмарлы с$з!
Бљгiнгi ќлем танып, ќлем мойындаѕан, шекарасы

ресми тљрде тџѓѕыш рет тарихи ћџжаттармен бекiтiлiп,
$зге бiр елдердiѓ билеп-т$стеуiмен емес $зiнiѓ
ћалауымен, мемлекеттiк пќрменiмен шегенделген, $з
Астанасы бой к$терген, жеѓiсi мен жемiсiн халћымыз
к$рiп жатћан Тќуелсiз жџрттыѓ кешегiсiн бiлу,
џмытпау, соны џрпаћ  жадында жаѓѕыртып отыруѕа
баѕыттау – ортаћ Парызымыз.

Тарих – халыћтыѓ $мiрбаяны!
Тарих халыћтыѓ ћуанышы мен ћайѕысы, жљрегiнiѓ

соѕысы! Ой-санасыныѓ, еткен еѓбек, т$ккен терiнiѓ
к$рiнiсi.

Тќуелсiз елдiѓ иесi де, киесi де – халыћ.
Тџѓѕыш Ћазаћ Президентi – Елбасы Нџрсџлтан

Ќбiшџлыныѓ 80 жас дейтiн кемел биiкке к$терiлуiне
орай, Ћазаћ Республикасыныѓ Президентi Ћасым-
Жомарт Кемелџлыныѓ «Тарихи тџлѕа таѕылымы» дейтiн
маћаласын оћи отырып: «Ќлбетте, дљниенiѓ екi б$лiгi –
Еуропа мен Азияныѓ арасынан екi $ркениет – батыс
пен шыѕыс мќдениетiнiѓ ортасынан, екi жљйе –
тоталитаризм пен демократияныѓ аралыѕынан жол
тауып шыѕа бiлу – сџѓѕылалыћпен, к$регендiкпен
сипатталатын саяси зор ћабiлет. Елбасы осы бiр алшаћ
дљниетанымдардыѓ арасынан ћоѕамѕа ортаћ ћасиеттер
– азиялыћ дќстљр мен батыс жаѓашылдыѕын
жымдастыра отырып, жаѓа тџрпатты мемлекеттiѓ
џстынын ћалыптастырды» деген тереѓ тамырлы пiкiрiнен
ћазiргi кезеѓдегi, ќрi ресми, ќрi жалпыхалыћтыћ зор
баѕаны аѓѕардыћ.

Иќ...
1зiнiѓ К$шбасшысын аныћтап, Сенiм бiлдiруде

осыдан тџп-тура 29 жыл бџрын жасалѕан халыћтыѓ
ћапысыз таѓдауы тарих таѓдауына айналѕан Алаш
Рухыныѓ Аманаты екенiне уаћыт та, заман да к$зiмiздi
жеткiзе тљсуде.
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ООҚЫРМАНДАР НАЗАРЫНА!

«Алматы ақшамына» Қазпоштаның  қалалық, облыстық  филиалында
немесе   бөлімшелерінде, сондай-ақ «Эврика-пресс» ЖШС жəне «Евразия-
пресс» ЖШС  қабылдау бекеттері мен дүңгіршектерінде жазылуға болады.

 Бізді  «almaty-akshamy.kz» сайтынан да оқыңыздар!

«АЛМАТЫ АҚШАМЫ»  ГАЗЕТІНЕ  2020  ЖЫЛҒА  ЖАЗЫЛУ
ИНДЕКСТЕРІ:

65503  (жеке жазылушылар үшін)
1 айға – 549,10 теңге //  3 айға  – 1 647,30  теңге  //   5 айға – 2 745,50    теңге

15503  (кəсіпорындар мен ұйымдар үшін)
1 айға – 1 369,10  теңге //  3 айға  – 4 107,30   теңге //   5 айға – 6 845,50  теңге

95503  (мүгедектер мен  ҰОС ардагерлері  үшін)
1 айға  –  469,10 теңге  //  3 айға   – 1 407,30   теңге  // 5 айға – 2 345,50     теңге

Анықтама үшін телефондар:  8  (727) 292-74-21;  8 (727)  292-74-62.

«АЛМАТЫ АҚШАМЫ» ГАЗЕТІНЕ
2020  ЖЫЛҒА  ЖАЗЫЛУ ОДАН

ӘРІ ЖАЛҒАСУДА

«Алматы ақшамындағы»
жарияланымдар мектептерде,
колледждер мен университет-
терде оқылады, əлеуметтік
желілерде  зерделеніп,

талқыланады.

БІЗ  газетімізді  асыға күтетін
оқырмандарымызбен

жəне тұрақты авторларымызбен  əрдайым
БІРГЕМІЗ!«Алматы   ақшамы» –

алматылықтардың да, еліміздің
барлық  дерлік өңірлеріндегі
оқырмандарымыздың да  асыға
күтетін, сүйіп оқитын басы-
лымы! Қазақ  сөз өнері мен
журналистикасының дəстүрлі
мектебі!

Еліміз тəуелсіздік алған кезеңнің алғашқы күндерінен бастап қазіргі
күнге дейін күн тəртібінен түспей келе жатқан өмірлік жəне өзекті сұрақ
екені бəрімізге белгілі. Ол түсінікті де, себебі əлемдегі кез-келген ұлттық
мемлекеттің рухани тұғыры, тəуелсіздігінің кепілі, мəдени дамуының
негізгі құралы сол елдің негізін қалаған ұлттың тілі. «Сөзі жоғалған
ұлттың, өзі де жоғалады» деген нақылдың қаншалықты шындыққа
жақын екендігін адамзат тарихы дəлелдеп берді. Тіпті, кешегі Кеңестік
одақ тарихында қаншама ұлттар мен ұлыстар тілі мен ділінен айырылып
ассимиляцияға ұшырады. Кеңестік жүйе ыдырамағанда, қазақ тілінің
тағдыры да қыл үстінде тұрғандай еді. Əрине, осы тұрғыдан алғанда,
кейбір тіл жанашырларының қызбалыққа салынып, тарихи үрдісті
жеделдетуге деген ұмтылысы түсінікті жағдай. Метрополияның
бодандық саясатынан теперіш көріп, бостандық таңы атқанда еркіндікке
қол жеткізген жұрттың ескі бұғаудан тезірек босануға жанталасуы
заңды құбылыс. Дегенмен, сол кезде бостандыққа қол жеткізген Кеңес
Одағы шеңберіндегі республикалардың ішінде Қазақстанның жағдайы
мүлде ерекше болған еді. «Тілдік проблеманың үлкен саяси мəні мен
маңызы бар. Тіл мəселесіне бей-жай қарап, немқұрайлылық танытсақ,
мемлекетіміз бен ұлттық қауіпсіздігімізге қатер төндіріп алуымыз
мүмкін», – деген Мемлекет басшысының сөзі өте орынды. Өйткені,
еліміз тəуелсіздік алған жылдардың басында Қазақстандағы демо-
графиялық, географиялық жəне саяси-əлеуметтік жағдай басқа респуб-
ликалармен салыстырғанда өзгешелеу болды.

Атап айтқанда, қазақ ұлтының үлес салмағы республика халқының
үштен бірін ғана құрайтын жəне жергілікті халық мемлекет аумағында
біркелкі қоныстанбаған болатын. Мысалы, қазақтардың басым бөлігі
отарлық саясаттың салдарынан жəне ата кəсібіне де байланысты
жеріміздің оңтүстік пен батыс аймақтарындағы ауылды жерлерде
тұрып жатты. Ал солтүстік пен шығыстағы құнарлы жерлерде жəне
ірі қалаларда ұлтымыздың үлес салмағы мүлде аз болды. Мұндай жағ-
дайда, əпербақан саясат ел ішінде дүрбелең туғызып, саяси сепара-
тизмге түрткі болып кетуі əбден мүмкін еді.

Кешегі империяның негізін қалаған Ресеймен шекарамыз құрлық-
тағы ең ұзын шекара болғандықтан, көрші елмен достық қатынастары-
мызды сақтап санасуға да тиіспіз. Көшпенді мəдениеттен отырықшы
мəдениетке ауысуына  бір  ғасыр да толмаған қазақ жұртын
урбанизация үрдісі толық қамти қоймаған еді, Кеңес үкіметі тұсында
саяси-əлеуметтік себептерге байланысты қазақ жастары қалалардағы
өндіріс орындарында тұрақтай алмады. Сондықтан Ұлы далада тарыдай
шашылып жатқан қазақ жұртының саяси-экономикалық белсенділігі,
қаланы мекендеген басқа ұлттарға қарағанда əлсіздеу болды. Оның
үстіне, ұлттың кеңпейілділігі мен толерантты мінезін шебер пайдаланған
метрополияның жымысқы саясаты қазақтардың орыс тілінде сөйлеп,
ана тілін ұмыта бастауына алып келді. Соның салдарын қазіргі уақытта
да жеңе алмай жатырмыз.

Осындай аласапыран заманда, Елбасшысының халықты сабыр-
лылыққа шақырып, алды-артын ойлаған салиқалы саясат жүргізуі –

уақыт талабы. Мемлекет басшысының басқа елдердің тəжірибесін
мысалға келтіре отырып, мемлекеттік тілге қатысты жұмыстардың
жөн-жоспарын көрсетіп беруі өте көңілге қонымды.  Расында, тіл ту-
ралы əңгімені қайта-қайта қозғап, қоғамдық ортаны дүрліктіре
бергеннен пайда шамалы, ең дұрысы Президент айтқандай, нақтылы
іспен қажеттілік қалыптастыру. «Қажеттілік – бəрін де жеңеді!» деген
қанатты сөз бекер айтылмаған.

Азаматтарға, қоғам өмірінің барлық саласында еркін дамып өсу
жəне адамдар арасында сыйластық табу үшін мемлекеттік тілге деген
сұранысты күшейту бірінші қажеттілік екендігі даусыз. Қандай халық-
қа, қандай нəсілге жататындығына қарамастан, жас баланың өзі қор-
шаған қауым қай тілде сөйлессе, сол тілде сөйлеп кететіндігі тілдің
биологиялық құбылыс еместігін білдіреді. Сондай-ақ, тіл жеке
адамның рухани қасиетіне тəн психикалық құбылыс та емес. Олай
болғанда, əр адамның тілі əр басқа болар еді де, ұлттық тіл деген
болмас еді. Сондықтан тіл – биологиялық та, психикалық та құбылыс
емес, əлеуметтік құбылыс. Қоғамсыз тіл болмайды, тілсіз қоғам
болмайды деген қағида қазіргі заман тіл білімінде берік орын тепкен,
талассыз тұжырым деуге болады.

Көп ұлтты мемлекеттерде əр түрлі ұлт өкілдері бір-бірімен қаты-
нас жасау үшін, өзінің ана тілінен басқа тілді де, өзімен аралас-құралас
халықтың тілін де білу қажеттігі туады. Сөйтіп, өздерінің күнделікті
өмірлерінде олар екі немесе одан да көп тілдерді жарыстыра қолдана
береді. Осыдан барып екітілділік немесе көптілділік пайда болады.
Қазақстан жағдайында, қостілділік белгілі бір тарихи кезеңге дейін
обьективті қажеттілік. Мемлекет басшысының пікірінше, мемлекеттік
қызмет саласында жəне оқу-білім саласында қазақ тіліне ерекше мəн
берілуі тиіс. Əсіресе, бастауыш сыныптарда қазақ тіліне басымдық
беріліп, басқа тілдерді 5-6-сыныптарда енгізген жөн деп есептейді. Осы
тіл мəселесін шешудің тағы бір өзекті де ұтымды жағы, алдымен өз
ұлтымыздың намысын оятып, жалпы ұлттық санамыздың жаңғыруына
атсалысу. «Жақыныңды жаттай сыйла, жат жанынан түңілсін»  дейді
емес пе дана халқымыз. Алдымен өз ұлтымыз өз ана тілін рухани құн-
дылық деп танып, мемлекеттік деңгейге көтеруі қажет. Бұл міндет шы-
дамдылық пен төзімділікті талап етеді. Президент атап айтқандай, қазақ
тілінде қате жіберіп сөйлеп тұрған өзге ұлттың өкілі тұрмақ, өз
қандастарымызға да түсіністікпен қарап, оларды ынталандыруымыз
қажет деп санайды.

Тəуелсіздікке қол жеткізіп, мемлекеттігіміздің тұғырын бекіткен
28 жыл ішінде еліміздің жоғарыда айтылған демографиялық жəне
геосаяси жағдайлары рет-ретімен өз шешімін тауып келе жатыр.
Қоғамдағы саяси-əлеуметтік ахуал да тұрақты дамуда. Қоғамның
барлық саласында елім деп еңбек етіп жатқан əрбір азамат ұлт
жанашыры болып алға ұмтылса алынбайтын
қамал жоқ, біз көздеген мақсатымызға жете-
міз деп мемлекет басшысы ел-жұртына сенім
білдіреді. Ел болашағын ойлап, халқына арқа
сүйеген, қалың елі қазағын ақыл мен сабырға
шақырған Мемлекет басшысына бізде сеніп,
қолдау көрсетейік Қазақ Елі!

ТІЛ ТАҒДЫРЫ – ҰЛТ ТАҒДЫРЫ
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаев «Ана тілі» газетіне берген көлемді сұхбаты,
халқымыздың ойында жүрген өзекті мəселелерді
шешудің тиімді жолдарын ұсынған сұңғыла пікірге толы,
елдің тағдырына назар аударатын дана көзқарас.
Шынында да көтерілген мəселелердің ішінде ең
күрделісі де жəне ел арасында əр түрлі шиеленісті
пікірлер тудырғаны да қазақ тілінің мəселесі.

Сəуле САГИНТАЕВА,
Ғұмарбек Дəукеев атындағы Алматы

энергетика жəне байланыс
университетінің ректоры.Газетіміздің келесі саны 9 шілде,

бейсенбі күні шығады.

Алматы қала-
сы, Алатау ауданы,
«Əйгерім» ық-
шамауданының
тұрғыны, аудан-
дық «Əжелер»
ансамблінің же-
текшісі, əулетіміз-
дің отанасы бірі-
мізге сыйлы əже,
енді бірімізге ана, сүйікті жар,
қымбаттымыз Тұраш Шыныбекова-
ны 6 шілде 80 жасқа толу мерей-
тойымен шын жүректен құттықтай-
мыз.

Сексеннің сеңгірінде сұлу ана
Сексенінші шілдең келді аман.
Отбасының ортасында

 жайнай берші,
Көңіліңде қалмасын ешбір  алаң.
Еңбекпенен ер атанған

атағың бар,
Таймас сірə ешқашан

бақ-тəжің бар,
Тоқсанды, жүзді нəсіп етсін

 Алда,
Өнегеден өрілген нұр ізің бар.
Сексеннің мəңгі үзілмес əнін

 берсін!
Төріңе ұшып кетпес бақыт

 берсін!
Ырыстан тұрғызылған

 шаңырағыңның,
Керегесін əрдайым шаттық

 керсін!
Бүгін міне – ең мерейлі мерекең,
Еңсең биік, мұраты асыл

Ел екен!
Шілдеден міне – нұр шуағын

 шашып тұр,
Ырыс, бақыт, арта берсін

 берекең!
Ізгі  ниетпен: жолдасы –
Құдайберген. Балалары –

Лəтипа, Бибігүл, Зəмзагүл,
Раушан, Болат келіні Лена жəне

немере-шөберелері.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

СЕКСЕННІҢ
СЕҢГІРІНДЕ
СҰЛУ АНА


