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Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

Нұрсұлтан Назарбаев – 
түгел түркінің мақтанышы

Абдулла ГҮЛ, Түркияның 11-ші президенті:

Қазақстандағы үз дік оқу ор-
ны  ның атын иеленген әл-Фараби 
– түркі әлеміне ор тақ тұлға. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университе тінің Бас-
қарма Төрағасы – Ректоры Жансейіт Түймебаевтың арнайы 
шақыруы мен Түркияның 11-ші президенті Абдулла Гүл білім 
ордасына келіп, оқытушы-профессорлар мен сту денттер 
алдында көшбас шы лық дәріс оқыды. Іс-шараға көрнекті 
ақын-жазушылар мен бас редакторлар қонақ ретінде қатысып, 
мәртебелі мейман соңы нан БАҚ өкіл де ріне сұхбат берді. 
Экс-прези дент тің тағы лым ды әңгімесін бүгін біз «Qazaq univerci-
teti» газеті оқырман да ры ның наза рына ұсынып отырмыз.

Биыл – Қазақ елі үшін ғасырлар бойы күткен және 
қантөгіссіз қол жеткізген Тәуелсіздіктің 30 жылдығы. 
Жүрегі «елім» деп соққан әр азамат үшін бұл – елеулі 
оқиға, тарихымызды танудағы бетбұ рыс ты кезең. 
Ғасырдың үштен бірін Тәуелсіз дік кезеңінде өмір сүріп 
қарсы алған алтыннан қымбат уақыт және өткенімізді 
бағалап қорытындылайтын, сондай-ақ алдымызға үлкен 
жоспарлар қоятын маңызды мезет. Түрлі қиын-қыстау, 
зар заманды басынан өткерген тағдырлы ұлтымыз үшін 
етек-жеңімізді жиған осындай еркіндік кезең бұрын-
соңды болған емес. Сондықтан тәу еткен Тәуелсіз ді гі міз 
біз үшін аса құнды, ерекше бағалы.

Көреген Көшбасшы

Жансейіт 
ТҮЙМЕБАЕВ,  
Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық 
университетінің 
Басқарма 
Төрағасы – 
Ректоры

Тәуелсіздік – Тұңғыш Президенттің ерен еңбегі
ҚҰРМЕТТІ ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОРЛАРЫ,

 СТУДЕНТТЕРІ, МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТТАРЫ!

Сіздерді 1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күнімен шын жүректен құттықтаймын!

Биыл Тұңғыш Президент күні ең қастерлі мереке – Тәуелсіз дік тің 
30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. 

Айтулы мемлекеттік мейрам 
осыдан 10 жыл бұрын, яғни 2011 
жылдың 10 желтоқсанында Нұр-
сұл тан Әбішұлы Назарбаевтың ел 
алдындағы еңбегіне жоғары баға 
беру мақсатында бекітілді.

Бұл қарарға 1991 жылы 1 жел-
тоқсанда өткен алғашқы жал пы-
халықтық президент сайлауы 
негіз болған еді.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жо март Кемелұлы Тоқаев «Халық 
бірлігі және жүйелі реформалар 
– ел өркендеуінің берік негізі» 
атты жолдауында: «Қазақстан 

Тұңғыш Президентіміз – Елба сы-
ның дара саясатының арқасында 
табысты ел ретінде бүкіл әлемге 
танымал болды. Ең басты жетіс-
тігіміз – біртұтас ел болып, жаңа 
мемлекет құрдық. Іргемізді бекі-
тіп, еңсемізді тіктедік. Халық ара-
лық қауымдастықтың белді мү ше-
сіне айналдық. Тұрақты қоғам 
қа  лыптастырып, орнықты даму 
жо лына түстік», – деп, ендігі жерде 
мем лекетті нығайту үшін ты ным-
сыз ізденіп, ұдайы алға ұм ты луы-
мыз қажеттігіне басымдық берді.

Тәуелсіздік тарихы және Қа-

зақстанның қалыптасуындағы ҚР 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың ерен еңбегін 
ай шықтау мақсатында Әл-Фара би 
атындағы Қазақ ұлттық уни вер-
ситеті жыл басынан бері бірқатар 
ша ралар ұйымдастырды. 

Елбасы саябағы, Ғалымдар ба-
ғы, Ағаштар аллеясы ашылып, 
1000-ға жуық көшет отырғы зыл-
ды. Онлайн форматта қоғамдық 
дәрістер өткізіліп, еліміздің саяси 
қайраткерлері, ғалымдар, елшілер 
дәріс оқыды, ғылыми-тәжірибелік 
іс-шаралар жүзеге асты. 

Тәуелсіздіктің қалып та суын-
дағы білім мен ғылымның рөлі 
ту ра лы кітаптар мен оқулықтар 
се риясы жақын күндері жұрт  шы-
лыққа таныстырылады. Ал бүгінгі 
күн нен «Тәуелсіздік бәрінен қым-
бат» онкүндігі өз жұмысын бас-
тайды.

Онкүндіктің алғашқы шарасы 
Қазақстанның Тұңғыш Прези ден-
ті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың туған жерінен бас-
тау алып отыр. ҚазҰУ студенттері 
мен оқытушыларынан құралған 
«Елбасы жолымен» арнайы экспе-
ди циясы Шамалған ауылындағы 
Тұңғыш Президенттің «Атамекен» 
тарихи-мәдени орталығында бо-
лып, Ұлт Көшбасшысының ба ла-
лық шағы мен қызметтік жолымен 
танысып қайтты. 

Онкүндік аясында Елбасының 
«Ұлы дала ұлағаттары», Президент 
Қ.К.Тоқаевтың «Он делает ис то-
рию» кітаптарын талқылау, 
«Тәуел   сіздік – 30» флешмобы, 
«Тәуел сіздік толғауы» поэзия са-
ғаты, «Балалық шағымның ас па-
ны» кино кеші, «Қазақстан Тәуел-
сіздігі және түркі әлемі» 
ха   лық аралық ғылыми-тәжі ри-

белік конференциясы және басқа 
шаралар жоспарланған. 

Құрметті әріптестер, 
білім алушылар!

Тұңғыш Президентіміз – Ел ба-
сы Н.Ә.Назарбаевтың «Ел бола ша-
ғының баянды болмағы баста 
бұлықсыған білім мен қолда ой-
наған еңбекке байланысты» деген 
қа натты сөзі әрдайым жадымызда 
тұруы тиіс. 

Мерекемен құттықтай оты-
рып, ел болашағы үшін атқарып 
жүр ген абыройлы еңбектеріңіз 
табысқа бөлесін дегім келеді. 

Ынтымақ пен бірлікті, татулық 
пен достықты ту еткен Ұлы дала 
елінің болашағы жарқын болсын!

Сіздерге зор денсаулық, от ба-
сы ларыңызға бақ-береке, жақ ын-
дарыңызға амандық тілеймін!

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ,   
Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың  Басқарма 
Төрағасы – Ректоры 

Ислам, шығыс әле міне белгілі ой-
шыл, ғұлама ғалым. Демек, Әл-
Фараби атындағы университет 

тек Қазақ стан  ға ғана емес, әлем-
ге әй гілі білім ордасы деп түсі не-
мін. Абы рой-беделі биік, жо  ғары 
деңгейде жұ мыс іс теп отырған 
алтын ұя мен са лиқалы тұл ға-
лардың ал дында дәріс оқу зор 
мәр те бе. Бұл уни вер си теттен та-
лай тұл  ға лар білім алып, түлеп 
ұш қаны бел гілі. Со ның бірегейі 
Қа зақ стан Пре  зи ден ті Қасым-
Жомарт Кемел ұлы Тоқаев екенін 
естіп, тіпті қуандым. 

Мен әрдайым Қазақ еліне ке-
луге құштар мын. Өйткені Қа зақ-
стан – біздің ата жұр ты мыз. 
Кеңес заманында бір-бірімізден 
алыста болсақ та, Қазақ стан мен 
қа уы шуды, та бы суды әрдайым 
ар ман дадық. Түркі әлеміндегі 
бауыр ларымызбен, ата жұртпен 
табысу мұрат-мақсатымыз бо ла-
тын. Қа  зақстан егеменді ел атан-
ғанда Түркияның алғаш құттық-
тауы ның астары осында жатыр. 

Міне, 30 жыл ішінде сіз дер-
мен қауышып, Қазақстан Тәуел-
сіз ді гінің 30 жылдығын бір ге ме-
ре келеп отырмыз. Арадағы 
ын  ты мақ тас тық тың қалып та-
суына мен де шама-шар қым ша 
үлес қос тым. 

Жалғасы 2-бетте

Қазақстанның Тұң ғыш 
Пре зиденті – Елбасы Нұр-
сұл  тан Әбішұлы Назар баев жа-
қында өткен «Nur Otan» пар-
тиясы Саяси кеңе сінің 
ке ңей тілген отыры сын да: «Біз 
Тәуел сіздіктің 30 жыл  дығын 
ай тулы жетіс тік термен қарсы 
алып отыр мыз. Қуатты елге 
айналып, бірлігі бекем қоғам 
құрдық. Отыз жылда 9,5 мил-

лион нан астам сәби дүниеге 
келді. Бұл – көзі ашық, көкірегі 
ояу, санасы азат, ойы озық 
жаңа буын. Мемлекеттілікті 
сақ тап, «Мәңгілік ел» жал пы-
ұлт тық идеясын ақиқат қа ай-
налдыру осы ұрпақтың та рихи 
миссиясы деп са наймын», – 
деген еді.

Жалғасы 3-бетте



QAZAQ UNIVERSITETI

  WWW.KAZNU.KZ2
АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ №42 (1824), 27 ҚАРАША,  2021 ЖЫЛ

Tūlğa

Соңы.  Басы 1-бетте

Қазақстанның әр жылдары 
қалай дамып отырғанының куәсі 
болып келемін. Әсіресе соңғы 
жиырма жылдағы даму же тіс тік-
терімен етене таныспын. Тұңғыш 
Президент Нұрсұлтан На зар-
баевпен жақын араласып, жағ-
дай дың бәрін біліп отырдым. 
Бүгінгі басқосу – сөзімнің дәлелі, 
Қазақ еліне деген жоғары құр-
метімнің көрінісі.

«Көшбасшы» деген қандай 
сипатта болу  керек? Осы сұ раққа 
ойланып көрдіңіздер ме? Мен 
сіздерге айтайын, көшбасшы 
деген – көреген, жанкешті болуы 
керек. Міне, сіздердің Көш бас-
шыларыңыз – Елбасы Н.На зар-
баев сондай жанкешті, көреген, 
кемеңгер тұлға. 

Бүгінгі таңда бауырлас ел-
дердің барыс-келісі мен даму 
үдерісін мен үш фактормен қа-
рас тырғым келеді. Бастапқысы 
– саяси ынтымақтастық. Қазақ-
стан мемлекетінде саяси ынты-
ма қ тастықтың барлық нышаны 
бар. Менің түсінігімде, ішкі тұ-
рақтылық, құқықтың үстемдігі, 
әділеттің орнауы сияқты негізгі 
факторлар мемлекеттің жылдам 
дамуына зор ықпалын тигізеді. 
Саяси ынтымақтастықтың дамуы 
ретінде біз Нұр-Сұлтан деп ата-
латын алып қаланың қа лып-
тасқанын көріп отырмыз. 

Бүкіл түркі әлеміне әйгілі ру-
ха ни орда – Түркістан қаласының 
қалай түлеп, бой түзеп жатқаны 
да жіті назарымызда. Осындай 
негізгі стратегиялық қадамдар 
арқылы Қазақстан 30 жылдың 
ішінде биік дәрежеге жетті. Әри-
не, саяси ынтымақтастықпен бір-
ге елдің мәртебесін өсіретін екін-
ші фактор – алыс-жақын 
көр  шілермен қарым-қатынасы, 
тату-тәтті өмір сүруі. Яғни бұл 
жерде әңгіме мемлекеттің сырт-
қы саясаты жөнінде болып отыр. 
Нұрсұлтан Назарбаевтың көш-
бас  шылығымен Қазақстан аз уа-
қыттың ішінде көрші елдермен 
стратегиялық деңгейде тамаша 
қарым-қатынастар орнатты. 
Шын мәнінде Қытай Халық 
Республикасымен, Ресей Федера-
ция сымен тепе-тең өмір сүру, 
ара дағы қарым-қатынасты бір-
дей ұстап, шебер саясат жүргізу 
– нағыз көрегенділік. Көрші ел-
дер мен шекараны бекіте отырып, 
олармен тең дәрежеде сөйлесе 
білу – бұл тек терең даналықтың 
белгісі. Бүгінгі күні Қазақстан 
халықаралық қауымдастық ал-
дында беделі биік мемлекеттер 
қа тарына қосылды. Түркі әлемі-
нің тұғырлы тұлғасы Нұрсұлтан 
На зарбаевтың арқасында Түркі 
кеңесі ұйымы құрылды. Халық-
ара лық қауымдастық шын мә-
нінде бірегей көшбасшының кө-
регендігі мен стратегиялық 
көз қарасын жоғары бағалайды. 

Нұрсұлтан Назарбаев ядро-
лық қарудан бас тарту тұр ғы-
сында да өте үлкен жұмыстар ат-
қар ды. Бұл жай ғана қарастыра 
са латын жеңіл, қарапайым мә-
селе емес. Бұл тұрғыда ұзақ мер-
зімді жұмыс атқарды. Мәселен, 
Иранда да көптеген энер ге ти-
калық ресурстар бар, алайда қа-
зір бұл елдің саяси жағдайы өте 
күр делі. Сондықтан Нұрсұлтан 
На зарбаев бар болмыс-бітімі мен 
зор күш-қуатын ынтымақтастық 
пен бейбіт өмірге жұмсады. Ха-
лық аралық қарым-қатынастар 
мен Қазақстанның абырой-беде-
лін жоғары деңгейге көтерді, сөй-
тіп, қазақ халқының амандығы, 
есен дігі үшін ішкі тұрақтылық 
пен келісімге зор еңбек сіңірді.

Әлемде ірілі-ұсақты саяси 
ойын дар жүріп отырады. Саяси 
алаң да түрлі айтыс-тартыстар 

орын алып, ұсақ-түйек, тіпті күр-
делі мәселелер де туындап жа та-
ды. Дегенмен олардың барлығын 
дип ломатиялық жолмен, халық 
қақтығыстардан залал көріп, 
зардап шекпейтіндей шешу екі-
нің бірінің қолынан келе бер-
мейді. Әрине, кикілжіңге жол 
бер меу үшін саяси тұлғалар ең 
әуелі халықаралық құқыққа, ха-
лық аралық ережеге, қабылданған 
ортақ келісімдерге назар аударуы 
тиіс. Бейбітшіліксүйгіш халық бе-
ре кесінен айырылып, қан кешіп, 
шы ғынға ұшырамау үшін сын-
дарлы шешім қабылдағаны жөн. 
Бұл қалай жүзеге асады? Қандай 
жағ дайға байланысты болмақ? 
Енді үшінші фактор ретінде осы 
мәселеге тоқталайын. 

Бұл, жоғарыда мен тоқталып 
өткендей, саяси тұлғалардың өз-
дері басқарып отырған мем ле-
кеттерінде бейбіт өмірді қамта-
ма сыз етуіне, қалыптастыруына 
байланысты болмақ. Мәселен, 

олар ішкі саяси тұрақтылықты 
қамтамасыз етсе, бұл сыртқы 
саясатқа ықпал ететінін білеміз. 
Әрине, соңғы кездері біз саяси 
тұл ғалардың әртүрлі мінез көр-
сетіп отырғанына куә болып 
отыр мыз. Мұндай келеңсіздік 
орын алған қақтығыстардың 
бей біт түрде шешілуіне оң ықпал 
ти гізбейтінін және білеміз. Алай-
да қырғи-қабақ соғыстан кейін 
бүкіл әлем мемлекеттері ли бе-
ралдық және демократиялық 
жол ды таңдады. Мысалы, Қы-
тайдың ішкі саясатының қан ша-
лықты күрделі екені әмбеге аян, 
алайда олардың өзі дүниежүзілік 
сауда-экономикалық ын ты мақ-
тас тыққа ықылас танытты. Ха-
лық аралық қауымдастық мү ше-
леріне жылы ниет білдірді және 
бүкіл жүйесін соған қарай ың ғай-
ластырды. Сондықтан даму дың, 
алға ұмтылудың, қарым-қатынас 
ор натудың осындай мүм кін-
діктері тұрғанда кейбір саяси тұл-

ға лардың, мемлекеттердің бұ-
рын ғы кезеңге қайта оралып, 
қа ру ұстанып шығуы ақылға қо-
нымсыз. Осы тұрғыдан алып қа-
ра ғанда, Қазақстанның жөні бө-
лек. 

Қазақ елі – өзінің жарқын 
болашағына нық қадам басып 
келе жатқан тәуелсіз мемлекет. 
Халықаралық деңгейде абы-
рой-беделі бар, ішкі сая са тын 
ұтым ды дамытып отырғаны 
көп  ші лікке белгілі, осының 
бар лығын даналықпен, көш бас-
шылықпен жүргізіп отырған 
Қа зақстанның Тұңғыш Пре зи-
денті Н.Ә.На  зарбаевқа, оның 
бастап берген ісін сәтті жал ғас-
тырып отырған Қ.К.Тоқаевқа 
шын мәнінде алғыс айтқым ке-
леді.

Елбасының күні кеше келелі 
трансформация жасап, өзінің құ-
зыреттігін қазіргі Президентке 
тапсыруы дүйім жұртқа, тіпті 
әлемге үлгі боларлықтай оқиға. 

Нұрсұлтан Назарбаев – 
түгел түркінің мақтанышы

Абдулла ГҮЛ, Түркияның 11-ші президенті:

Көпшіліктің кеудесіне сенім ұя-
латып, тіпті үміт беретіндей үл-
кен қадам жасады. Осы орайда, 
мен Қазақстанның болашағы 
жар қын екеніне, болашақта 
Азия ның ең жарық жұлдызына 
айналарына сенемін. 

Өздеріңіз білесіздер, мемле-
кет басшысы ұзақ мерзімді жоба-
лар мен айналысады, стра те гия-
лық жоспарларды жүзеге асыруға 
тырысады. Қазақстан қазір тура 
осы бағытта дамып келеді. Тек 
көрші мемлекеттерге ғана емес, 
әлемге үлгі мемлекет деңгейінде 
құлашын кеңге жайды. Түркі 
әлемі бауырлас елдердің шежіре, 
шынар ағашы десек, біз сол 
бәйтеректің бір бұтағындаймыз. 
Бәріміз сол бәйтеректің тамыры 
тереңге жайылып, еңсесі биік 
болуына қызмет етеміз. 

Қазақстанның Тұңғыш Пре-
зиденті елді үлкен жетістік тер-
ге, биік мәртебеге жеткізді. 
Нұрсұл тан Әбішұлының болмыс-
бітімі ерекше, саяси көзқарас та-
рының барлығы жеңіске жет кіз-

ді. Ол барлық сыйлыққа, 
ма   ра патқа, қошеметке лайық 
тұлға. Кезінде Түркі кеңесін құр-
ған кезде мен ол кісіге: «Сіз түркі 
әлемінің ақса қа лы, абызысыз», 
– дегенмін. Н.Назарбаев түркі 
әлемін сөзсіз біріктірді. Түгел 
түркінің мақ та ны шына айналды. 
Өздеріңіз кө ріп отырсыздар, 
Түркі кеңесі осы күні жан-жақты 
дамып қа лып тасты. Таяуда Ыс-
там бұлда өткен саммит біздің 
бір-бірімізге дос, бауыр екенімізді 
тағы бір мәрте көрсетті. Екі ел 
арасындағы бай ланыс енді жүйе-
лі түрде ғылым мен білімге не гіз-
делгені жөн. 

ҚазҰУ-ға кіріп келгенде Әл-
Фараби орталығында үлкен 
ағаш  тың діңі тұрғанын көрдік, біз 
сол бәйтеректің бір-бір бұта ғы-
мыз. Біздің бауырлас, рухтас бай-
ланысымыз әрі қарай жастар 
арасында да жалғасын тапқаны 
абзал. 

Осындай ізгі ниетпен мені 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт-
тық университетіне шақыр ған 
аса қадірменді Жансейіт Қан-
сейітұлы Түймебаев мырзаға 
сіз дер мен, университеттің оқы-
 тушы құрамымен, сту  дент   тер-
мен, елдің зиялы қауы мымен 
жүз де суге мүмкіндік бергені 
үшін ерек ше ризашылығымды 
білдіре мін. 

Азғана уақыттың ішінде 
осындай игі шараны іскер басшы 
ғана ұйымдастырады. Қазақ стан-
ның Тұңғыш Президенті – Ел-
басы Н.Ә.Назарбаевпен досты ғы-
мыз бен ресми кездесулерімізді 
жан-жақты қамтыған фотокөрме 
және мазмұнды бейнероликті 
тамашалау мені зор бақытқа 
бөледі. Тіпті екі ел арасындағы 
мә дени-рухани байланыстар 
нәти жесінде жарық көрген кітап-
тар сөресін әзірлеп үлгергені де 
мен үшін күтпеген тосын сый 
болды. Маған көрсеткен сый-
құрмет пен қонақжайлылық үшін 
университет ұжымына риза шы-
лығымды жеткізгім келеді.

Гүлзат НҰРМОЛДАҚЫЗЫ 

Смағұл ЕЛУБАЙ, 
жазушы, қоғам қайраткері: 

ТҮРКІ ЕЛДЕРІНІҢ ТАРҚАМАЙТЫН 
ТОЙЫ БАСТАЛДЫ

– Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығы қарсаңында  қарашаңырақ – Әл-Фа ра-
би атындағы Қазақ ұлттық универ си те тінде 
үлкен шара өтті. Оқу ордасына Түркия елі экс-
прези ден тінің арнайы келіп дәріс оқығанын, 
оқыту шы лармен, әсіресе студент-жастармен 
жүздескенін жақ сылыққа балап тұрмын. Өйткені 
еліміздің келе шегі, тағдыры осы жас тардың 
қолында. Жас тар білімді болуға тиіс. Ғылымды, 
технологияны иге руге қазір мүмкіндік көп. Түркия 
елімен осы бағытта жұмысты тереңдеткен 
абзал. Олар технологияға біршама жақын ғой. Ал 
бүгінгі кездесу, ағынан жарыла әңгіме айту тек 
қазақтың емес, жалпы, түркі елдерінің тарқа-
май тын тойы басталғанын байқатады. Осыдан 
бір неше күн бұрын түркі мемлекеттері ұйы мы-
ның саммиті өтті. Бұл оқиға біздің еңсемізді 
көтерді. Кеудемізге сенім ұялатты. Демек, 
Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығын біз жалпы 
түркі деңгейіндегі ұлы тоймен бастадық. Лайым 
түркілердің тойы тарқамасын, ұзағынан болсын!

Олжас СҮЛЕЙМЕНОВ, 
ақын, қоғам қайраткері: 

ЕҢ ҚЫЗЫҚТЫ ДӘРІС БОЛДЫ

– Мен бұрынғы және қазіргі прези дент-
тердің әңгімесін көп тыңдаған адаммын. 
Солардың ішіндегі ең қызықты дәріс осы 
болды. Абдулла Гүл – Қазақстанның нағыз 
адал досы. Онысы әңгімесінен көрініп тұр-
ды. Шынайы, шын жүрегімен сөйледі. Бұл 
кісі Түркияның президенті болып тұрған 
кезде түркі әлеміне, оның ішінде Қа зақ-
станға көп көмектесті. Бұл түр кі тілдес 
елдердің мәде ние тін дамытуға, жетіл ді-
руге оң ықпалын тигізді. Абдулла Гүлдің 
қара шаңырақ – Қазақ ұлттық уни вер-
ситетінде жастар мен кез дес кеніне өте 
қуаныштымын. Өйт кені жастар – түркі 
әлемінің, Қазақстанның бола шағы. Мен 
түркі халықтарының дүние та нымын, 
руха ниятын ертеден зерттеп келе жат-
қан адаммын. Түркі жазбасына ар налған 
шағын ғана кітапшамды шы ғар мақ шы-
мын. Ол осы университеттің бас пасынан 
жарық көр мек ші. Біз түркі әлемінің руха-
ния тына осылай өз үлесімізді қосудамыз. 
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Соңы. Басы 1-бетте

Қазақстан Президенті 
Қ.Тоқаев жыл басында жария ла-
ған «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
атты мақаласында: «Тарихқа көз 
жүгіртсек, әр буын белгілі бір 
сынақты басынан өткереді. Біздің 
бабаларымыз «ақтабан шұбы-
рын ды, алқакөл сұламаны», ата-
ла рымыз алапат ашаршылықты, 
қуғын-сүргінді, дүниежүзілік со-
ғыс ты көрді. Тоталитарлық ке-
зеңде ұлттық құнды лық та ры мыз-
дан, тілімізден, діліміз бен 
ді ні мізден айырылып қала жаз-
дадық. Оның бәрі Тәуелсіздіктің 
ар қасында халқымызға қайта 
оралды», – дей келе, ендігі жерде 
ұлт пен ел ретінде сақталып қалу 
үшін бүгінгі және болашақ ұрпақ 
жаңа сын-қатерлерге дайын 
болуы керектігін атап өтті.

Тәуелсіздіктің 30 жылды ғы-
мен қатар, тағы бір ерекше назар 
аударатын мемлекеттік мейрам 
– Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күні. Нұр сұл-
тан Әбішұлы Назарбаевтың мем-
лекет алдындағы еңбегіне жо ға-
ры баға беру мақсатындағы 
ай тулы мерекені бекіту туралы 
2011 жылы 10 желтоқсанда қа-
растырылған шешімнің бекітіл-
ге ніне де 10 жыл толды. Бұл қа-
рар ға алғашқы жалпы ха лық тық 
пре зидент сайлауы негіз болған 
еді.

Отыз жыл бұрын, яғни 1991 
жылдың 1 желтоқсанында Қазақ-
стан ның Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назар баевты хан көтерген ал-
ғаш қы референдумда дүйім жұрт 
Мемлекет басшысын бірауыздан 
қолдап, зор құрметі мен сенімін 
көрсетті. Аса күрделі, өтпелі 
кезеңде халықтың дұрыс таңдау 
жа сағанына арада көп уақыт 
өтпей-ақ көзіміз анық жетті. 
Өйткені сол жылдары көрші ел-
дерде бас көтерген, Балтық бойы 
мемлекеттерінде орын ал ған 
оқиғалармен салыс тыр ғанда 
Қазақ стан бірден дамудың даң-
ғыл жолына түсті. Елбасы ел эко-
но микасының өркендеп, дағ да-
рыстан шығуына нақты қадамдар 
жасады. Маңызды мемлекеттік 
шешімдер мен батыл реформалар 
нәтижесін көп күттірген жоқ.

Екіншіден, саяси тұрғыдан 
алып қарағанда, ішкі айтыс-тар-
тыстар болған жоқ, ұлтаралық, 
дінаралық қақтығыстарға жол 
берілмеді. Рухани-әлеуметтік са-
лада дамып-жетілуді көздеп алға 
жылжыдық. Тұңғыш Прези ден ті-
міз басқа елдерге қарағанда ұлт-
тық құрамы әртекті елді бей біт-
шілік пен келісімде ұстап, 
аза маттық соғыссыз елімізді үш 
онжылдық белеске көтерді. Бұл 
– Елбасымыздың көшбасшылығы, 
көрегендігі және аса жоғары 
ұйымдастырушылық қабілетінің 
арқасында қол жеткізген ірі 
жеңісі.

Біз куә болған тағы бір оқиға 
– егемендік алғаннан кейін 
әлемнің түкпір-түкпірінен бедел-
ді, таңдаулы экономистер елге 
шақырылды. Тұңғыш Президент 
олармен жан-жақты ақылдаса 
отырып, жетпіс жылдан аса со-
циа лизм жүйесінде өмір сүрген 
елді мүлде жаңа бағытқа бастады. 
Ел-жұртты жаңа заманға, нарық-
тың заңы мен талабына бейімдеді. 
Ұзақ жылдар бойы халық са на-
сында қалыптасып қалған социа-
листік жүйені өзгерту оңайға 
соқ пады. КСРО құрамындағы өн-
ді рістік, өнеркәсіптік бай ла ныс-

тардың құлдырап, ыдырауы, 
зауыт-фабрикалардың жабылуы, 
қалыптасқан жүйенің бұзылуы 
қоғамға өте ауыр тиді. Дегенмен 
Елбасы қысқа кезең ішінде шұғыл 
байлам жасап, өндіріс орын да-
рын ашып, ауыл шаруашылығын 
рет ке келтірді.

Әрине, бүгінгі әлеуметтік-эко-
номикалық, саяси жетістікке 
біздің қоғам бірден жете қойған 
жоқ. Тоқырау да, дағдарыс та, 
кеткен қателік те болды. Бірақ біз 
одан дер кезінде сабақ ала білдік. 
Бұл туралы Елбасымыз өзінің 
«Сындарлы он жыл» кітабында: 
«Біз өз жолымызда тоқырау лар-
дың болмауы үшін кепілдік бере 
алмаймыз. Алайда біздің қоғам-
ның негізінде жатқан көпжылдық 
тәжірибе мен дәстүрдің кез кел-
ген тоқыраудан абырой арқа ла-
тып және пайдаға кенелтіп алып 
шығатынына кепілдік бере ала-
мыз. Бұл біздің қолымыздан ке-
леді. Біздің халықтың бойында 
буыр қанған интеллектуалды жә-
не рухани күш-қуат бар», – деп 
жазады.

Бүгінгі жастар Тәуелсіздік тұ-
ғы рын берік орнықтыру жо-
лында күш-жігерін аямаған Ұлт 
көшбасшысының қандай құр-
мет ке де лайық тұлға екенін білуі 
тиіс.

Біз мемлекеттің қалыптасу 
кезеңін ару қала Алматыда, білім 
мен ғылымның қарашаңырағы 
– Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде қарсы 
алдық. Тәуелсіздік алған жылдары 
елімізде салалық маман-кадрлар 
өте тапшы болды. Біздің уни вер-
ситет оқытушыларын Президент 
әкім шілігіне, Парламентке, Үкі-
мет ке, түрлі министрліктерге ша-
қырып жатты. Қазір солардың 
басым бөлігі егемендіктің қалып-
та сып, дамуына тер төккен, еңбек 
сіңірген көрнекті мемлекет, қо-
ғам қайраткерлеріне айналды. 

Мен Тәуелсіздіктің ақ таңын-
да мемлекеттік қызметті Сыртқы 

істер министрлігінен бастадым. 
Қазақстанның тәуелсіз мемлекет 
ретінде сырттан қонақтарды қа-
былдауына, ең алғашқы ресми 
са парларды ұйымдастыруға ат-
салыстық. Мысалы, сол уақы т-
тағы Түркия Президенті Тұрғыт 
Өзалдың елімізге алғашқы са-
пары мемлекетіміздегі айрық ша 
маңызды оқиға ретінде тарихта 
қал ды. Сапар барысында «Ан-
кара» халықаралық қонақүйінің 
ірге тасы қалануы, Елбасының 
Тұр ғыт Өзалмен бірге Түркістанға 
барып, Қожа Ахмет Ясауи кесе-
несіне зиярат етуі, Халықаралық 
қазақ-түрік университетінің 
ашы луы – Тәуелсіздіктің алғашқы 
жемісі еді.

Түрік Республикасының Пре-
зи денті Режеп Тайып Ердоған 
осы оқиғаларды еске ала отырып: 
«Қазақстан Президенті Нұрсұл-
тан Назарбаев – өз заманының 
аса көрнекті тұлғасы және түркі 
жұртының ақсақалы. Біз Нұрсұл-
тан Назарбаевтың халықаралық 
бас тамаларына әрқашан да 
ашық пыз әрі зор құрметпен 
қабыл даймыз. Қазақстан Пре-
зидентінің түркі әлеміндегі беделі 
биік, Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бар ша түркі халықтарының ба-
сын біріктіріп, бауырлас түрік 
елімен қарым-қатынасты нығай-
ту ға сіңірген ерен еңбегін атап 
өт пеуге болмайды», – деген баға 
берген-ді.

Ал Тәуелсіздік алғанымызға 
бес жыл толмай тұрып, астананы 
көшіру туралы Елбасының тари-
хи шешім қабылдауы осы күні 
ойласақ, шынында да, үлкен ерлік 
екен. Әу баста оның жүзеге аса-
ры на көп адам сенген жоқ. Уақыт 
өте келе Қазақстан – үлкен саяси-
экономикалық орталыққа, Нұр-
Сұлтан қаласы – Еуразия жүре гі-
не айналды. Түрлі халықаралық 
жиын дар, басқосулар өткізіле 
бас тады. Атап айтқанда, Шанхай 
ын тымақтастық ұйымының, 
Азия дағы өзара іс-қимыл және 

сенім шаралары жөніндегі кеңес-
тің, ТМД елдері басшыларының, 
Еуразиялық қауіпсіздік және ын-
тымақтастық ұйымының саммиті 
ұйымдастырылды. Осындай бе-
дел  ді халықаралық шара лар дың 
ба сы-қасында жүру, оны абы рой-
мен өткізу үлкен жауапкершілікті 
талап етеді.

Жақында Әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ-да қонақта болып, 
көш басшылық дәріс оқыған 
Түр кияның 11-ші президенті 
Абдулла Гүл: «Біз Нұр-Сұлтан деп 
аталатын алып қаланың қалай 
қалып тас қанын көзімізбен 
көрдік. Бүкіл түркі әлеміне әйгілі 
рухани орда – Түркістан қала-
сы ның қалай түлеп, бой түзеп 
жатқаны да жіті назарымызда. 
Қазақстанның әр жылдардағы, 
әсіресе соңғы жиыр ма жылдағы 
даму жетіс тік терімен етене 
таныспын. Тұңғыш Президент 
Н.Назарбаевпен жа қын арала-
сып, жағдайдың бәрін біліп 
отыр дым.

«Көшбасшы» деген қандай 
сипатта болу керек? Осы сұраққа 
ойланып көрдіңіздер ме? Мен 
сіздерге айтайын, көшбасшы 
деген – көреген, жанкешті болуы 
керек. Міне, сіздердің Көшбас-
шы ларыңыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
На зарбаев – әлем елдерімен 
саяси ынтымақтастық орнатқан 
жан кешті, көреген, кемеңгер 
тұлға», – деп, Қазақ елінің даму 
фактор ла рын жан-жақты са рап-
тап берді.

Осы орайда, Қытай Халық 
Рес публикасының Төрағасы Си 
Цзиньпиннің біздің Елбасы мыз-
дың атына айтқан мына бір жылы 
лебізі де егемендіктің айбынын 
асқақтата түседі: «Президент 
Нұр сұлтан Назарбаевтың арқа-
сын да біздің елдеріміздің ара-
сын да әріптестіктің мықты ірге-
тасы қаланған. Президент 
Н азар баев елдеріміздің достығын 
нығайту үшін қаншама жыл 
аянбай еңбек етті. Қазақстан мен 

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ,  

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Басқарма Төрағасы – Ректоры

Қытай арасындағы қарым-қа-
тынасты дамытуға зор үлес қос-
қан Нұрсұлтан Назарбаевты 
Қытай елі жақсы біледі және аса 
құрметтейді».

Егемендіктің алғашқы жыл да-
рында Елбасының сенімімен 
жанында қызмет атқарып, отыз 
жыл ішіндегі ел дамуына азды-
көпті үлес қосуым – жеке басым 
үшін үлкен бақ деп санаймын. 
Шетелдік ресми сапарлары мен 
келіссөздері барысында көп 
мәселені топ бастаған көсем ді-
гімен, тауып айтар шешендігімен 
шеше тін. Кей кездесулер алдында 
кірпік ілмейтін. Қазақстан мен 
Еуропа елдеріндегі уақыт айыр-
ма шылығы – алты сағат, соған 
қарамастан, ұшақтан түсе салы-
сы мен ресми қабылдауға бірден 
баратын. Әскери салтанатты 
шеруге қатысып, президентпен 
жеке жүздесіп, екіжақты келісімге 
қол қойып, түрлі министрлердің 
баяндауын тыңдап, одан кейін 
баспасөз мәслихатында БАҚ 
өкілдерінің сұрақтарына жауап 
беретін. Одан қалса, екіжақты 
ын тымақтастықты дамытуға 
арналған бизнес-конфе рен ция-
лар, ең қажетті деп саналатын 
өн  діріс орындарын аралау мін-
деті күтіп тұрады. Уни вер си тет-
терде сөз сөйлейді. Оқу орын-
дарындағы жиын 30 минуттан 
бір жарым сағатқа созылады. 
Сон да Елбасы бір күнде он екі-он 
үш шараға қатысып, еліміздің 
саясатын түсіндіреді, мән-жайын 
баяндайды. Сөйтіп, таңғы сағат 
жеті-сегізден басталған жұмыс 
түнгі бірге қарай аяқталады. 
Еуропадағы уақыт айыр ма-
шылығына сай, 29-30 сағат жұ-
мыс істеуге тура келеді. Сапарға 
бір ге шыққан азаматтардың 
шаршап, жығылып түсетінін 
көргенбіз. Шындығында, мұндай 
өте ауыр жүкті белі қайыспай 
қара нар ғана көтереді. 
Елбасының осы еңбегін өскелең 
ұрпақ, бүгінгі жастар білуі тиіс!

Көреген Көшбасшы
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Елбасы негізін қалаған - Ата заң
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ си тетінде 

«Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығы – саяси тұрақ ты лық 
пен экономикалық өркендеудің негізі ретінде Н.Назар баев-
тың құқықтық моделі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
кон фе рен ция өтті. Жиынның мақсаты – Қазақстан Рес пуб-
ли касы тәуелсіздігінің қалыптасуы мен дамуы мәселелерін 
талқылау. Айтулы шара Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 
ұйымдасты рылды.

– Аса құрметті Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық университетінің 
ұжы мы, жүректен шыққан ілтипа-
тым ды қабыл алғайсыздар! Тұғыры 
берік Қазақстанның тәуелсіздігіне 
30 жыл толуымен шын жүректен 
құттықтаймын! Сіздерді егемен ел 
болуларыңызбен құттықтай оты-
рып, Қазақстанда егемендіктің ақ 
таңы лайым жарық болуын тілеймін. 
Қазақстанда бірлік, достық һәм 
тыныштық болсын. Қазақстан мен 
Түркия арасындағы қарым-қатынас 
бұдан әрі дами түсетініне сенімдімін. 
2021 жылдың 12 қарашасында Түркі 
кеңесі мемлекет басшыларының 
8-ші саммиті өтті. Түркі халық та ры-
ның ынтымақ-бірлігін нығайту 
мақсатында өткен шара бізді бірлік 
пен достыққа шақырып, үлкен 
нәтижеге жеткізеді деген ниеттемін. 
Түркі халықтарының және мем ле-
кет терінің өзара ықпалдасып, ын ты-
мақтасуы әл-Фараби атымен атал ған 
университет үшін де ма ңызды. 

Түркі халықтарының өзара қа-
рым-қатынасы үлкен істер мен нәти-
желерге алып келеді. Әбу Насыр әл-
Фараби өзі өмір сүрген орта 
ға  сыр ларда көптеген кітаптар жазып 
қал дырғаны баршаға мәлім. Осы 
тұрғыда «Қайырымды қала тұр ғын-
дарына» арналған арнайы трак-
таттары бар. Сол кітапта қоғам ның 
қалай ізгіленуі мен қайырымды 
болуына қатысты айтылған ой-
толғамдары қазір де өзекті. Осы 
«Қайырымды қала тұрғындары» ат ты 
трактатында әл-Фараби қайы рым ды 
қоғам құру үшін оның түп-төркінін 
бақытты қоғам құрумен байла ныс-
ты рады. Бірақ бұл бақыт біз ойла-
ған дай емес, ол екі дүниенің жақ-
сы лықтарына алып баратын 
құн дылықтарына негізделген. Ға-
лым  ның бақытқа жету туралы тұ жы-
рымдамасы трактатта жан-жақты 
талқыға түседі. Сондай-ақ ол: «Қала 
тұрғындарының өзара ынты мақ-
тасып, бір-біріне көмектесу ар қылы 
ғана бейбітшілікке қол жеткізе ала-
ды», – деген ойын айта отырып, сая-

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ, 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
Басқарма Төрағасы – Ректоры:

– Биыл – Қазақстан Республикасының Тәуел-
сіз дігіне 30 жыл. Бұл еліміз үшін ерекше кезең, 
тарихи оқиға. Қазақстан қысқа уақыт ішінде үлкен 
жолдан өтті. Дербес саяси, құқықтық жүйе орнап, 
дамыған экономика құрылды. Ел болашағын 
айқындаған игіліктің барлығы Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың көреген саясатының арқасында 
тиімді жүзеге асты. Бүгінде Елбасы негізін қалаған, 
тәуелсіздігіміздің тірегі саналатын Ата заңымыз 
мемлекет пен қоғамда орын алған барлық қоғам-
дық-саяси, әлеуметтік-экономикалық дамудың 
бас тауына, қозғаушы күшіне айналды.

– Баршаңызға ҚР Конс-
ти ту циялық Кеңесінің аты-
нан ыстық ықыласымды біл-
д іру мен үшін зор құрмет. 
Баба ларымыз аңсаған еге-
мен дікке қол жеткізгенімізге 
де 30 жыл толып отыр. Осы-
ған байланысты жыл ба сы-
нан басталған іс-шаралар өз 
мәресіне жетіп те қалды. 
Бүгінгі форумның респуб ли-
ка тәуелсіздігінің 30 жыл дық 
мерейтойына арналған ша-
ра лардың ішінде алатын 
орны ерекше. Өткен уақытқа 
көз жіберсек, тәуелсіз Қазақ-
станның жаңаша тарихында 
1991 жыл алтын таңба лар-
мен жазылған мезгіл болды. 
Сол жылдың қазан айында 
еліміздің тәуелсіздігі арнайы 
конституциялық заң қабыл-
да ну арқылы бекітіліп, ға-
сыр лар бойы арман болған 
бабалар тілеуі жүзеге асы-
рыл  ды. Осындай сындарлы 
сәт т е тарихтың таңдауы, 
ха лық тың қалауы респуб-
ли камыздың Тұңғыш 
Прези ден ті – Елбасымыз 
Н.Ә.Назар баевтың үлесіне 
түсті. 

Қазақстан тәуелсіздік ал-
ған нан соң, жас мемлекетті 
халықаралық қоғамдастық 
өзінің толыққанды мүшесі 
ретінде мойындау процесі 
басталды. Алғашқы болып 
тәуелсіздігімізді бауырлас ел 
– Түркия мойындады. Одан 
кейін екі аптаның ішінде 17 
мемлекет осындай қадамға 
барды. Содан бастап жарты 
ай ішінде әлемнің алпауыт 
елдері – Америка Құрама 
Шта  ты, Алмания, Қы тай бас-
таған т.б. мемлекеттер осын-

Конференцияға Әл-Фара би 
атындағы ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түй  ме  баев, ҚР Конс титу ция-
лық Кеңесінің төр аға сы Қайрат 
Мәми, Н.Назар баев қоры атқа-
ру шы ди   ректорының орын ба-
сары Игорь Рогов, конфе рен-
цияға арнайы қа тыс қан Түркия 

Рес пуб ликасының Консти ту-
ция лық соты ның төрағасы 
Арс лан Зух ту, сот және ат қа-
рушы би лік органдары мен аза-
маттық қоғам инсти тут та ры-
ның өкіл де рі, сарапшылар 
және жоғары оқу орнының 
оқытушы-ға лым дары мен сту-
дент тері қатысты.

дай шешім қа был-
дады. Бір жыл дың 
ішінде олар дың 
қатары 108-ге же-
тіп, 70 ел Қазақ-
станда ди пло ма-
т и  я  л ы қ 
өкіл  дік терін ашып 
үлгерді. Еліміздің 
бүгінгі қомақты 
табысы, ба ғын-
дыр ған биігі, жет-
кен жетістігі дербес ел ре-
тінде іргесін бекітіп, 
ке  ре гесін кеңейтіп қана 
қой  май, алты құрлыққа 
танылуы, бұның бәрінде де 
Елбасының ұшан-теңіз ең-
бегі, ерлігі мен өрлігі, қалт-
қысыз қызметі мен қажыр-
қайраты жатыр. 

 1995 жылы 30 тамызда 
қабылданған демократиялық 
қағидаттарға негізделген 
Кон с  титуция ұлттық база-
лық құндылықтарды ары қа-
рай те реңдетіп, мемлекеттің 
мыз  ғымас алтын діңгегіне 
ай налды. Ата заң – қоғам мен 
мем лекет дамуының стра те-
гиялық бағыттарын ай қын-
дап, адам мен азаматтың 
негізгі құраушы құқықтарын, 
сондай-ақ мемлекеттік инс-
ти туттардың жаңа жүйесін 
бекітті. Нарықтық эконо ми-
ка, меншік түрлері, шекара, 
тіл мәселелері өз шешімін 
тап ты. Адамның құқықтық 
бостандығын толық қор ғай-
тын мемлекеттік құрылым 
инс титуттары жасақталды. 
Оның алдыңғы қатарында 
Ата заңның сақшысы – Ко н-
с  т итуциялық Кеңес те бар. 
Ко нституциялық Кеңестің 
қыз меті еліміздегі мем ле кет-

тік құқықтық прин цип терін 
қамтамасыз етуге бағыт тал-
ған. Бұл мақсатта жүйелі 
түрде жұмыс жаса лы нып ке-
ле ді. Бүгін біздің кон фе рен-
циямызға Түркия Рес пу б ли-
касының Конс  ти туциялық 
сотының төрағасы Арслан 
Зухту мыр за келді. Арслан 
мырза әріп тестерімен бірге 
Қазақстан үшін тарихи сәтте 
өз ле біз дерін жеткізу үшін 
арнайы уни верситетімізге ат 
басын бұрды. Бұл үшін біз 
мәртебелі меймандарға дән 
ризамыз. Мемлекетіміздің 
ұлық мере ке сі – егемен ді гі-
міздің 30 жылдығы құтты 
бол сын!

Қайрат МӘМИ, 

Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңесінің төрағасы, Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ  Түлектер қауымдастығының 
президенті:

Арслан ЗУХТУ, 
Түркия Республикасы  
Конституциялық сотының 
төрағасы:

сат жайында: «Бақытқа немесе жақ-
сы бір күнге жету үшін бізге бірлік 
қа жет», – деген ойларын алға тар-
тады. 

 Мемлекеттің қайырымды болуы 
ең алдымен сондағы тұрғындардың 
қайырымды болуымен өлшенеді. 
Халықаралық мемлекеттердің де 
өзара ынтымақтасуы бір-біріне жәр-
дем десіп, көмектесу негізінде бола-
ты нын ойшыл терең жеткізе білген. 
Міне, данышпан әл-Фара би дің мың 
жыл бұрын айтқан ой-толғамдары 
мен идеялары іс жү зін де кешегі пан-
де мия кезінде қан шалықты пайдалы 
екенін көрдік. Қиын-қыстау кезеңде 
бір-бірімізді қолдап, бірлікте, ынты-
мақта өмір сүрудің қаншалықты ма-
ңызды екенін түсіндік. Фараби трак-
тат  та рының өзегі мынаған келіп 
сая ды: «Егер халық қайырымды ел 
бол са, ол жерде сүйіспеншілік ор-
най ды, ал сүйіспеншіліктің негізі 
әділ дікке келіп тіреледі. Шешімдер 
әділ болғанда ғана қайырымды қала 
орнайды». Бұл ҚазҰУ-дың заң фа-
куль теті тәлімгерлеріне мәлім. Кез 
кел ген қоғамда бір жүйені қалып тас-
тырып, ол жерге әділдікті орнату 
үшін міндетті түрде заң жұмыс жа-
сауы қажет. 

Ғалым айтқан «Қайырымды қала 
тұрғындарын» құра алмасақ та, со ған 
қарай қадам жасаған, «болмасақ та 
ұқсап баққан» іс-әрекеттеріміз бар. 
Осы тақырып аясында негізгі орын-
да заң мен әділеттілік баршаға ор тақ 
болуы қажет. Қайбір қате лік тер мен 
кемшіліктерді заң аясынан тыс 
шешуге әрекеттену бұл «Қайы рым ды 
қала тұрғындарының» ұста ным да-
ры на сай келмейді. Осы орай да, қа-
зақ тың бас ақыны Абай Құ нан бай-
ұлы да халықтың заңмен өмір сүруі 
керектігі туралы қара сөздері мен 
өлеңдерінде атап өт кен-ді. Сонда 
ғана біз Фараби трак тат тарындағы 
«Қайырымды қала тұрғындарына» 
ай налатынымыз айдан анық. Тәуел-
сіздіктің баянды болуы да жоғарыда 
атал мыш екі данышпанның ой-
тұжырымдарын іске асырумен 
жүзеге асатыны белгілі.

Дайындаған 
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ
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«Почетный профессор» Ка-
зах ского национального уни-
вер ситета имени Аль-Фараби 
Гуль жан Жанпеисовна в при  вет-
ственном слове перед собрав-
ших ся в конференц-зале здания 
ректората, отметила, что это не 
лекция, а встреча с быв шими 
коллегами и студентами. Сказала, 
что всегда рада побывать в сте-
нах родного альма-матер, пом-
нит студенческую пору, заме ча-
тельных преподавателей и годы 
работы в КазНУ, которые дали ей 
опыт, знания, привили чувство 
высокой ответст вен ности и 
стремление все делать «на отлич-
но». В живой, увлекательной 
фор  ме лектор повествовала о 
слож ных годах постсоветской 
раз  рухи в стране, когда букваль-
но по крупицам создавалась 
стра на, разрабатывалась законо-
да  тель ная база, вводились ре-
формы, нуж но было вос ста нав-
ли вать экономику. Это было годы 
становления молодого незави си-
мого государства.

– В то время наш бюжет рас-
сматривался иногда по трое 
суток, - рассказала историю тех 
лет Гульжан Жанпеисовна. – 
Тогда дело доходило до «руко-
паш ного». Будучими министрами 
мы каждый раз выходили как на 
поле боя. Каждый депутат считал 
своим долгом так «подкусить» 
министра, чтобы он отстаивал 
каждый тенге. Денег не было. 
Время было тяжелейшее. Это 
сей час министры деньги в бюд-
жет закладывают, но не дока зы-
вают, они просто берут деньги. 
Бюджет утверждается за 15 ми-
нут. Это отсутствие бюджетного 
ана лиза. Для многих самое гла-
вное – освоить заложенные 
деньги. 

Когда я стала председателем 
комиссии по ценным бумагам 
закладывались основы бюджет-
но го планирования. Мы обьез-
дили все области. Поняли, что 
основ ными инвесторами долж-
ны быть физические лица. Имен-
но в тот короткий период, когда 
акционирование шло через бир-
жы, мы рассматривали все тех ни-
ческие планы, которые давали 

право акционироваться пред-
прия тиям. Это двало многим 
пред  приятиям реально со хра-
нить ся и дальше развиваться, не 
рас терять своих специалистов и 
работников. Но это тоже не всех 
устраивало, чтобы выйти на 
биржу показвать надо было все, 
а это многим было не выгодноү 
здесь появилась другая политика 
– «политика голубых фишек». 
Извините, в 97-ом году какие 
голубые фишки? Пришли инвес-
тры в нефтяной сектор, но это 
были иностранные инвесторы. 
Они ни о каком внутреннем 
рынке не помышляли. Это для 
них был нонсенс. 

В это тяжелое время Пре зи-
дент Нурсултан Абишевич мне 
предложил должность министра 
труда и социальной защиты. 
Работать в то время было очень 
тяжело, 24 часа в сутки, тем более 
проехать всю страну... Тогда 
исходя из того, что не было 
денег, поднимали только мини-
маль ную пенсию, максимальный 
потолок был 25 МРП. Тогда мы 
стали разрабатывать программу 
до 2025 года. Она и сейчас ра-
ботает. Первым делом мы сде-
лали перерасчет пенсии по сфе-
ре отрасли, с которой человек 
вы ходил на пенсию. Те, которые 
получили прибавки молчали, 
стали писать благодарственное 
письмо Президенту. Именно 
тогда мы заложили базовую пен-
сию, с таким трудом отстаивали 

у гос подина Ураза Жандосова. 
Мои большие не доработки в 

тот период – это ликвидировать 
МРП и БДО. МРП без меня 
принимали, а БДО принимали 
когда я в отпуске была. Мы 
планировали, что пенсия должна 
составлять 75% прожиточного 
минимума и еще она должна 
была привязана к стажу человека, 
который работал хотябы 5 лет, 
чем вообще не работал. Бюджет 
в период когда я на пост пришла 
и когда уходила увеличился в 15 
раз. Наша 3-х уровневая система 
была признана международными 
организациями как лучшая. Все 
республики СНГ нас поддержали, 
а россияне только сделали то, 
что нами было сделано. Тогда мы 
еще в бюджете и в законе зало-
жи ли, что пенсия должна индек-
си рована. То есть, увеличилась 
прожиточный минимум, будьте 
добры увеличьте льготы. Наша 
трех уровневая система до сих 
пор работает и этим я горжусь. 
Все, что сейчас мы имеем по 
социальным выплатам детям, 
начиная с момента рождения и 
все остальные выплаты, этого 
даже в Советском Союзе не было, 
да и нигде не было, все это впер-
вые было поставлено в Казах ста-
не. На тот момент, когда я прис-
ту пила к работе, в пенсионной 
системе, мягко выражаясь, все 
было не очень хорошо. Мы сде-
лали перерасчет по про фес-
сиональной сфере. 

В период постковидного кри-
зиса очень важно поддержать 
ма лый и средний бизнес. Эти 
сфе ры пострадали больше всего. 
Нужно постараться сохранить 
также квалифицированных ин-
же неров и специалистов тех ни-
ческого профиля, дефицит кото-
рых негативно сказывается на 
развитии экономики. И, конечно, 
нужно сделать все, чтобы не сни-
зился уровень и качество жизни 
казахстанцев, что неизбежно 
пов лечет за собой утрату нрав ст-
венных ценностей, а это снова 
любого общества. 

А с кредиторами дело иначе. 
Мое мнение – сам взял, будь 
добр, рассчитайся. А то пол у чает-
ся, они живут не за счет госуда р-
ства, а за счет нас с вами. Это 
недопустимо. США, где с 2007 
года никому не прощают долги 
и кредиты. Кредит никого не 
волнует. Там эти вопросы даже 
судом не рассматриваются. 
Заберут все, что у тебя есть, как 
ты будешь жить, на что жить ни-
кого не волнует. Одни работают 
и платят налоги, а другие... У нас 
знаете, сколько раз государство 
выделтло денег на закрытие кре-
дит ной задолжности. Этим госу-
дарство разваращает общество. 
Почему кто то берет кредит не 
от дает, а кто то должен за них 
рас плачиваться? В этой связи фи-
нансовое право должно счи-
таться базовым. Точно также 
отно шусь к налогам. Человек 
взял деньги, надо вернутьұ а луч-
ше не занимать, если маленькая 
зар плата отложи по 10 тенге, на-
копится. 

Моя собственная точка зре-
ния заключается в том, что го-
судар ство без идеологии – это не 
го сударство. Нас учили, что лю-
бое государство как трехслойный 
пи рог: база, бисквит, это эконо-
ми ка, она объективна. Идеология 
– это то, ради чего государство 
раз вивается, чего оно хочет до-
биться. А политика между ними, 
как прослойка. Грамотный поли-
тик должен «заставить» работать 
объективные законы экономики 
на идеологические ориентиры 
государства. Идеология нужна 

молодежи. Для казахов всегда 
был позором сдать своих роди-
те лей в дом престарелых. В это 
время начали расти приюты, 
дома престарелых. Их пенсии 
отбирали дети. Тогда я сказала 
«Давайте это дело не полностью 
поддерживать. Это страшно». По-
э тому детям нужно давать пра-
виль ное воспитание, дать им 
какие-то определенные стержни, 
которые дают возможность нам 
оставаться людьми. Приучать их 
к труду. 

Сейчас мы боремся, чтобы 
люди не перестали быть людьми. 
Вы же читали последние дости-
же ния генетики – производить 
чисто технических людей. И 
рожать не надо. Мир идет к этому. 
Кто начал разлагать семейные 
ценности? Это произошло с 
нами когда пришел капитализм. 
Капитализму нужны свободные 
работники. В данное время в 
США за счет льгот не работают 3 
млн человек. Но у них другая 
система. Они не работают уже в 
четвертом поколение. Клинтон 
пытался убрать эти льготы, не 
получилось. Когда человек не 
работает его идеология – деньги. 
Еще великий Маркс говорил, что 
капитализм разрушит застойная 
безработица. Сейчас все делает-
ся, чтобы у человека не была 
привязанности, чтобы человеку 
нечего было терять, не за что 
держаться. А унас во главе должно 
стоять – воспитание молодежи, 
воспитать патриотов родины, 
которые в дальнейшем достойно 
обеспечивал развития страны. 

КазНУ всегда был в авангарде 
этого процесса, будучи кузницей 
кадров, обеспечивал все сферы 
деятельности квали фи ци ро ван-
ными специалистами, которые 
сос тавили славу страны и вуза. 
Что дает политэкономическое 
об разование? Оно дает воз мож-
ность вам быть аналитиками. У 
вас как у экономистов должен 
быть сильнейшим стра те ги чес-
кий анализ. Умение критически 
мы слить, перерабатывать огром-
ное количество информации, 
анализировать, чтобы оценивать 
и выявлять сильные и слабые 
стороны экономики, учитывать 
ошибки и делать все, чтобы, 
учитывая опыт, не совершать их 
в будущем. Специалисты, вла дею-
щим стратегическим анализом, 
– это национальное достояние! 
По ли тэкономия – всеобъем лю-
щая сфера, в которой нужно 
пребывать 24 часа в сутки, чтобы 
всегда быть «на передовой», в 
курсе всех новостей, уметь ана-
ли зировать, предвидеть и пла-
нировать. Тем более сейчас. 

Каиржан ТУРЕЖАНОВ

По приглашению Председателя правления – Ректора Казахского национального 
университета имени Аль-Фараби Жансеита Туймебаева  КазНУ посетила государственный и 
политический деятель Гульжан Карагусова. Доктор экономических наук, профессор перед 
аудиторией выступила с лидерской лекцией на тему «Экономика Казахстана за годы 
независимости». Гульжан Жанпеисовна Карагусова – выпускница КазГУ им. С.М.Кирова 
(КазНУ миени Аль-Фараби). После окончания вуза осталась работать в университете пройдя 
профессиональный путь от ассистента преподавателя до профессора кафедры «Основы 
экономической теории» КазГУ. 

Гульжан Карагусова занимала важные государственные посты председателя Национальной 
комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, председателя комитета по финансам и 
бюджету, министра труда и социальной защиты населения РК, неоднократно избиралась в 
депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан (IV, V, VI созывов). Автор книг: 
«Общественные фонды потребления» (1983), «Новые формы соревнования в системе 
хозяйственного механизма» (1984), «Живое творчество масс» (1985), «Соревнование и 
перестройка» (1988), «Налоги: сущность и практика использования» (1994), «Проблемы 
борьбы с экономической преступностью в Казахстане» (1996), «Что нужно знать о ценных 
бумагах» (1996). Заслуги Гульжан Карагусовой отмечены орденами «Барыс» II степени, 
«Содружество» и «Парасат», правительственными медалями «Астана», «10 лет Независимости 
Республики Казахстан», «10 лет Конституции Республики Казахстан», «10 лет Астане», «20 лет 
Независимости Республики Казахстан». После мероприятие, приуроченное к 30-летию 
Независимости Казахстана, проректор по академическим вопросам Фатима Жакыпова 
вручила Гульжан Жанпеисовне «Золотую медаль КазНУ им.Аль-Фараби за вклад в развитие 
науки и образования».

Лидер нации сумел 
вывести страну из кризиса

Гульжан КАРАГУСОВА: 
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Форум Тұңғыш Президент күніне арналды

Ауқымды іс-шараның басты 
мақ саты – инновация мен шы-
ғар машылықты ұштастыру ар-
қылы жастар патриотизмін да-
мы ту.

Форумға Әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төраға сы – Ректоры Жансейіт 
Түй мебаев, Ұлттық киноны қол-
дау мемлекеттік орталы ғы ның 
басқарма төрағасы Есетжан 
Қосу баев, Алматы облысы Ақсу 
ауданы Қапал ауылдық округі 
әкімі аппаратының бас маманы 
Владимир Чепел, ҚР Мәдениет 
саласының үздігі, ақын Бақыт 
Жа ғыпарұлы және форум жеңім-
паздары мен студенттер қатысты.

Шараның басында сөз сөй ле-
ген университет ректоры Жан-
сейіт Түймебаев форум қатысу-
шы ларын жеңісімен құттықтап, 
ыстық лебізін білдірді.

– Қазақстан – дарынды жас-
тар мекені. Біздің елімізде жас-
тар дың алаңсыз оқып, білім 
алуына, шығармашылықпен ай-
на лысып, қалаған мамандық иесі 
атануына барлық жағдай жа-
салған. Қазақстанның болашағы 
сіз дерге – сіздердің білім де рі-
ңіз ге, энергияларыңыз бен па-
трио тизмдеріңізге байланысты. 

Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық универси-
тетін де «Мен 
жастарға сенемін!» 
республикалық 
патриот жастардың 
форумы өтті. 
Дәс түрлі түрде 
тоғызыншы мәрте 
өткізіліп отырған 
шара Тәуелсіздіктің 
30 жылдығы мен 
Тұңғыш Президент 
күніне орай 
ұйымдастырылды.

Тәуел   сіз еліміздің мақтанышына 
айна лып, өмірдің барлық салала-
рын да үлкен жетістіктерге жету-
ле ріңізге шын жүректен тілек тес-
пін! – деді университет ректоры.

Республикалық форумға 
ағым  дағы жылы 2000-ға жуық 

жұмыс қабылданған. Солардың 
ішінен іріктелген 107 қатысушы 
марапат кешіне жолдама алып 
отыр. Биыл форумға қатысу шы-
лар эссе жазу, инновациялық 
жоба, көркем сөз оқу, бейнеролик 
дайындау, азаматтық-патриот-

тық бағыттағы поэзиялық ш ы-
ғар ма жазу, сыбайлас жем қор-
лыққа қарсы жоба мен сурет 
өне рі сияқты сегіз бағыт бойын-
ша бақ сынасты. Гала-концерт 
ба рысында әр номинация бо-
йынша жеңіске жеткен гран-при 

иегерлеріне бір жылдық грант 
сертификаты табысталды. Со ны-
мен қатар шарада бірінші, екінші 
және үшінші орын иегерлері де 
ма рапатталды.

«Мен жастарға сенемін!» рес-
пуб ликалық форумының гран-
при иегерлерінің бірі – Семей 
мемлекеттік медицина универ си-
те тінің студенті Дамир Шади бек-
ұлы. Ол «Дәрігер – ардақты ма-
ман дық» бейнеролик байқауына 
өзі нің туындысын ұсынып, же-
ңіс   ке жетіп отыр.

«Жастардың еңбегін бағалап, 
мүм кіндік беретін бүгінгі форум-
ның маңыздылығы өте жоғары. 
Осы форумды өткізуге мұрындық 
болған барша ұйымдас ты ру шы-
ларға алғысым шексіз. Жеңіске 
жет кеніме өте қуаныш ты мын», 
– деді Дамир Шади бек ұлы.

Шара соңы арнайы дайын-
далған концерттік бағдар ла ма-
мен аяқталды.

Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-да 
«Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» атты 
он күн діктің алғашқы 
күнін университет 
студент тері ҚР 
Тұңғыш Президенті 
– Елбасының 
«Атамекен» тарихи-
мәдени орталығынан 
бастады. 

Елбасы жолымен жүріп қайтты
Шамалған – Нұрсұлтан Әбіш-

ұлы Назарбаевтың кіндік қаны 
там ған ауыл. Қазақстанның Тұң-
ғыш Президенті Үшқоңыр өңі-
рін д егі осы бір етек-жеңі жинақы 
ел ді мекеннен түлеп ұшқан. Бұл 
ауылда Ұлт көшбасшысының 
тағылымды өмір жолын өскелең 
ұрпаққа паш ететін «Атамекен» 
орталығы 2017 жылдан бері 
қызмет етіп келеді.

Тарихи-мәдени орталық төрт 
зал дан тұрады. Университет сту-
денттері орталықты тама ша-
лауды Елбасының мектептегі ба-
 ла лық шағынан бастап, кейін 
ең бек жолына араласа бастаған 
кезеңдерден сыр шертер отба сы-
 лық суреттер мен бірқатар жә ді-
 гер лердің көшірме нұс қа лары 
ор на ласқан бірінші залдан бас-
тады. Бұл бөлмеден білім алушы 
жас тар Нұрсұлтан Назар баев тың 
балалық шағында тұр ған үйінің 
макетін көрді. Екі бөл   мелі, аула-
сын да алма ағаш тары бар шағын 
үйден шыққан Ұлт көшбасшысы 
бүгінде ел бас қар ған, қазақ тари-
хын да аты алтын әріппен жа зыл-
ған тұлғаға айн ал ды. Сонымен 
қатар бұл залдан Елбасының 
оқы ған мектебінің макетін де 
көруге болады. 

Екінші экспозициялық залда 
–  ел тарихындағы ерекше ма-

ци таталар, тәуелсіздік алған жыл-
дар дағы ең басты саяси шешімдер 
мен республика ауқымын қам-
тыған ірі шаралардан көрініс бе-
ретін «Невада – Семей» анти-
ядро лық қозғалысы мен 
Қа зақ стан ха лқы Ассамблеясы 
ая сындағы іс-шаралардың су рет-
тері қойылған.

Үшінші зал – еліміздің әлеу-
меттік-экономикалық дамуына 
ар налған. Бөлменің тұтас қабыр-
ғасына Елбасының «Еуразия жү-
регінде» еңбегінен алынған үзін-
ділер мен бүгінгі Қазақстанның 
да муын көрсететін фото мәлі мет-
тік көрме үйлесімділікте қойыл-
ған. Сондай-ақ Қазақстанның 
тәуел сіздік жылдарындағы ауыл 
 ша руа шы лы ғы өндіріс, меди-
цина, спорт және оқу-білім мен 
ғылымдағы, ғарышты игеру са-

жаб дықталған. Бөлмеге кір ген-
нен сіз дің еңсеңізді көтерер 
ашық кеңіс тікте, ғимараттың 
дәл орта сында орналасқан бас-
қосу жиын дары мен ғылыми 

Ел ба сының ТМД елдері бас шы ла-
ры мен, ал оң жақ қа  быр ға сында 
алыс-жақын шет ел бас шы  ла ры-
мен түскен су  рет тері ілінген. 
Аталған елд ер  көш бас шы ла ры-

ласындағы же тістіктер көр се-
тілген.   

Орталықтың төртінші залы 
нағыз заманауи талапқа сай 

кон  фе ренция, түрлі тақы рып-
тағы пікір ал масуға арналған 
дөңгелек үс тел орнатылған. 
Зал дың сол жақ қабырғасында 

тың «Атамекен» тарихи-мәдени 
орталығын тамашалаған сту дент-
тер өз әсерлерімен бөлісті. 

«Бұл орталыққа келіп, Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев-
тың өмірі мен еңбек жолын тере-
ңі нен таныдым. Өзіме қажетті 
ақпараттарды ала отырып, көп 
дүниені үйрендім. Осындай са-
пар ұйымдастырған уни вер ситет 
ұжымына алғысым шексіз. Ке-
ремет көңіл күйде тұрмын», – 
дей  ді 3-курс студенті Жеңісбек 
Ұлар бек.

Шара соңында Қазақ ұлттық 
университеті атынан орталық 
ұжы мына арнайы сыйлық 
табысталып, студенттер мен оқы-
ту шылар естелік суретке түсті.

Нұрсұлтан 
ЖЕКСЕНБАЕВ

ның Н.Ә.На   зар баевқа сыйға 
тартқан кә де-сыйларының көбі 
осы залда орналасқан.   

Елбасы Нұрсұлтан Назар баев-

aQparaT

ңыз ға ие «Тәуелсіздік кезеңіне» 
ар налған. Мұнда Елбасы Н.Ә.На-
зар баевтың әйгілі «Тарих тол қы-
нында» атты еңбегінен алынған 
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Jambyl – 175 

ҚазҰУ-да Жамбыл апталығы өтті

Түркі халықтарына 
ортақ мереке

Жамбыл апталығы аясында «Жамбыл және түркі әлемі» 
атты халықаралық онлайн-конференция өтті. 
Оған Қазақстан, Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан, Болгария, 
Башқұртстан және Саха Республикасынан танымал 
жамбылтанушы, әдебиетші, тілші ғалымдар мен оқу 
орнының білім алушы жастары қатысты.

Жыр алыбына тағзым
Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық 
университетінде 
Жамбыл Жабаевтың 
175 жылдығына 
арналған апталық 
қорытындыланды. 
Аптаның соңғы күні 
университет студенттері 
Сүйінбай Аронұлы 
мен Жамбыл 
Жабаевтың кесенесі 
мен мұражайына 
арнайы барды. 

Алдымен бір топ білім алу шы 
жастар Жамбылдың пірі бол ған 
Сүйінбай Аронұлының кесе не-
сіне құран оқыды. Кейін Сүйін-
ба йдың әдеби-ме мо риал дық му-
зейіне бет бұрды. 

Бұдан соң университет сту-
денттері мен оқытушылары қа-
зақ халық поэзиясының әйгілі 
тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, 
жырау Жамбыл Жабаевтың ке-
се несіне құран оқыды. Сондай-
ақ кесене жанындағы Жамбылға 
үкімет сыйға тартқан 12 бөлмелі 
үймен танысты. Қазіргі таңда 
бұл үй әдеби-мемориалдық му-
зейге айналып отыр. Ақын тұр-
ған үйге ешқандай өзгеріс 
енгізілмеген. Үйдің қабыр ға-
ларынан бастап, ішіндегі бұйым-

Алқалы жиын ҚазҰУ-дың 
Бас қарма Төрағасы – Ректор 
Жан сейіт Түймебаевтың құттық-
тау сөзімен ашылды. Білім ор-
дасының басшысы алдымен 
Қазақстанның Тұңғыш Прези-
ден ті – Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев тың ұлы Жамбылға «адамдық 
пен адамгершіліктің, әділеттілік 
пен ізгіліктің алып жыршысы» 
деген тарихи баға бергенін атап 
өтті. Сонымен қатар биыл жыл 
басында Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың жар-
лы ғымен ұлы ақынның 175 жыл-
дық мерейтойын жоғары дә ре-
жеде ұйымдастыру жөнінде 
арнайы комиссия құрылғанына 
тоқталып, «Жамбыл тойы – түр-
кі тілдес халықтарға ортақ 
мереке» екенін жеткізді.

– Биыл ақынның 175 жыл ды-
ғына орай, ҚазҰУ-дың «Жамбыл» 
ғылыми-зерттеу орталығының 

атсалысуымен 10 томдық жарық 
көрді. Жинақты құрастырушы 
– белгілі қаламгер, жамбыл та-
нушы Нағашыбек Қапалбекұлы.

Жамбыл мұрасын насихаттау 
бойынша тағы бір 10 томдық 
дайындалу үстінде. Бұл сүбелі 
еңбектің төрт томы көрнекті 
ғалым Жанғара Дәдебаевтың 
құрастыруымен басылды. Жыр 
дүлдүлі Жамбыл Жабаев шы ғар-
маларын қайта сараптап, түркі 
әлеміне ортақ таныммен жаңаша 
зерделеудің уақыты келді, – деді 
Жансейіт Қансейітұлы.

Сонымен қатар шараға қа-
тыс қан алыс-жақын шетел дер-
дегі ғалымдар мен қазақстандық 
зия л ы қауым өкілдері жыр алы-
бының пір тұтқан ұстаздары мен 
ізінен ерген шәкірттері, ақын-
дық қасиеті, түркі мәде ние тін-
дегі өзін дік орны жайлы пікір 
біл дір ді.

«Ақ домбыра қолға алып...»Жамбыл апталығы 
ая сында «Ақ домбыра 
қолға алып...» атты жыр 
кеші өтті.

XX ғасыр дүлдүлін дәріптеген 
шараны ҚазҰУ-дың Бейіндік 
мектебінің оқушылары «Той бас-
тар» биімен жалғастырды. Мың 
бұрала билеген өнерпаздардан 
соң, дәстүрлі әнші Бек Нұрид-
динұлы Жамбыл Жабаевтың 
«Жиыр ма бес» әнін әуелете шыр-
қап, көрерменді бір серпілтіп 
тастады.

Сонымен қатар кеште 
флейта және қобыз аспап та ры-
ның сүйе мел деуімен ақын 

өлеңдері оқы лып, көпшілік на-
за рына күй тар тыс, «Айкүміс 
пен Жамбылдың» айтысы ұсы-
нылды. Жамбылдың «Ба ла лар-

ға» әні және өзге де туын ды-
лары орын далып, жиылған 
қауым ға ерекше көңіл күй мен 
шабыт сыйлады.

Абыз ұрпақтарымен кездесу

Университет рек то рының ке-
ңес шісі Мәлік Отарбаев кез десуді 
ашып, ұлы тұлға есімін ұлық тау 
жайлы ой-пі кірін ортаға салды. 

Жиынның алғашқы бөлігінде 
білім алушы жас тар «Құрмет» 
орде ні нің иегері, жамбыл та-
нушы, ҚазҰУ түлегі На ға шыбек 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студент 
жастары Жамбыл ұрпақтарымен жүздесті. Кездесуге жазушы, 
жамбылтанушы Нағашыбек Қапалбекұлы мен белгілі әнші 
Ержан Қосбармақов бастаған ақын ұрпақтары келді.

Әйгерім ӘЛІМБЕК,  Нұрсұлтан ЖЕКСЕНБАЕВ

Жамбыл әлемі
Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық универ си-
тетінде Қазақстан Тәуел-
сіздігінің 30 жылдығы мен 
жыр алыбы Жамбыл 
Жа   баев тың 175 жылды ғы на 
орай, арнайы апталық өтті.

Рухани шараның шымылдығы 
ұлы ақынның кітаптары мен су-
реттері қойылған Әл-Фараби кі-
тап  ханасының және Жамбыл, 
Сү йін   бай музейлерінің «Жамбыл 
әле  мі» көшпелі көрмесімен 
ашыл ды.

Оқу орны ректорының кеңес-
шісі Мәлік Отарбаев алқалы 
жиын ды ашып, алдымен Әл-Фа-
раби атындағы ҚазҰУ-дың Бас-
қар ма Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Түймебаевтың құттық-
тау хатын жеткізді. Хатта: «Жыр 
алы бы Жамбыл Жабаев – тек қа-
зақ халқының ғана емес, түркі дү-
ниесінің әлемдік деңгейге көте-
рілген тұғыры биік тұлғасы. Ұлт 
мақтанышын қарашаңырақ тө-
рінде дәріптеп, өлмес мұраларын 
жас тарға насихаттаудың маңызы 
зор», – делінген.

Ректор кеңесшісі Мәлік Нұр-
жан ұлы бұл іс-шара Жамбыл ме-
рей тойы аясында университет 
қабырғасында қолға алынған үл-

рық көрді. Осындай ғылыми із де-
ністер алдағы уақытта жалғаса 
бермек», – деді кеңесші.

зерттеу жұмыстарының атқа ры-
лып жатқанын тілге тиек етті.

«Биыл ақынның 175 жыл ды-
ғына орай, ҚазҰУ-дың «Жамбыл» 
ғылыми-зерттеу орталығының 
атсалысуымен 10 томдық жарық 
көрді. Құрастырған – жам был та-
нушы Нағашыбек Қапалбек. Со-
нымен қатар Жамбыл мұрасын 
насихаттау бойынша тағы бір 10 
томдық дайындалу үстінде. Оның 
4 томдығы белгілі ғалым Жанғара 
Дәдебаевтың құрастыруымен жа-

Сонымен қатар Жамбыл ап та-
лығының ашылу салтанаты ая-
сында түрік тіліне аударылған 
«Көр оғ лы» дастанының тұсау ке-
сер рәсімі өтті. Түркі халықтарына 
ор тақ туындының Жамбыл Жа-
баев жырлаған нұсқасы енген 
жинақ Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ мен Еуразия жазушылар 
ода ғына қарасты «Бенгу» бас па-
сы ның қолдауымен жарық көрді. 
Тәржімалаған – жазушы-аудар ма-
шы Мәлік Отарбаев.

кен істің бастамасы екенін айта 
ке ле, білім ордасында ұлы ақын 
шы ғармашылығы бойынша ір гелі 

Қа пал бек ұлы мен сыр-сұхбат 
жүр  гізді.

Сонымен қатар та ғы лымды 
кездесуде Жам был Жабаев 
атындағы №161 мектеп-ли цейі-
нің оқушылары алты тілде ақын 
өлеңдерін жатқа оқыды. 

Кездесуді Қазақ стан ның еңбек 
сіңірген әр ті сі, абыз ұрпағы Ер-
жан Қос бармақов қоры тын ды ла-
ды. Әнші ақын өмі рінен қызықты 
да тағы лымды оқиғалар айтып, 
кеш ұйымдас тыру шы ла рына ал-
ғыс білдірді.

Сондай-ақ кездесу со ңын да қа-
тысушыларға уни верситет бас-
шысы Жансейіт Түймебаевтың 
аты нан Алғыс хат табыс та лып, 
Жамбыл шығар ма ларының жи на-
ғы сыйға тартылды.

дарына дейін сол бұ рынғы 
қалпында. Жалпы, мұ ра жайдағы 
көрініс тек ақынның тұр мыс-
тіршілігін ғана емес, Жамбыл 
өмір сүрген дәуірдің бет-
бейнесін көз алдыңа елес тетеді. 
«Орталықта Жамбыл Жа баев қа 

келген хаттар, қол жаз балар, 
ақын домбырасы, сый  лықтары, 
көлігі – барлығы 3290 экспонат 
қойылған», – дей ді Жамбыл 
Жабаев әдеби-ме мо риалдық 
музейінің директоры Сал танат 
Жамбылова.  
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Бағасы келiсiм бойынша.
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