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Осыдан ширек ғасыр бұрын Тұңғыш
Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен Қазақстан халқы Ассамблеясы (ҚХА) құрылған болатын. Елбасының
осынау бірегей жобасы бүгінде елімізде
тұрып жатқан барлық этнос өкілдерінің
бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір
сүрулерінің, елдегі тұрақтылық пен
тұтастықтың, татулық пен бірліктің кепіліне
айналып отыр. Қоғамдық институттың
жүріп өткен жолы, этномәдени бірлестіктер
тарапынан атқарылып жатқан жұмыстар,
басымдық беріліп отырған жобалар
төңірегінде Қазақстан халқы Ассамблеясы
Төрағасының орынбасары – Хатшылық
меңгерушісі Жансейіт Қансейітұлы
ТҮЙМЕБАЕВ мырзамен тілдесудің сәті
түскен еді. Газетіміздің бүгінгі санында
Жансейіт Қансейітұлының тілшімізге берген
сұхбатын назарларыңызға ұсынбақпыз.
– Қазақстан халқы Ассамблеясы – Тұңғыш Президентіміз
Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен
25 жыл бұрын құрылған бірегей
жоба. Сол сәттен бастап Ассамблея еліміздегі қоғамдық келісім
мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз етіп келеді. Әлемде
теңдесі жоқ бірегей институттың
тәжірибесі бүгінде алыс-жақын
елдердің қызығушылығын арттырып отыр. Осы орайда, Ассамблеяның жүріп өткен жолы мен
бүгінгі тыныс-тіршілігіне тоқталып кетсеңіз.
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– Қазақстан халқы Ассамблеясының ширек ғасырлық тарихына көз
жүгіртсек, 25 жыл ішінде тұрақтылық
пен татулыққа негізделген бірегей
саясат пен осы мақсат жолында
атқарылған маңызды жұмыстарды
көруге болады. 1995 жылы Қазақстанның Тұңғыш Президенті –
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
бастамасымен
құрылған
кеңесші
орган бүгінгі таңда өз жемісін беріп
отыр деп нық сеніммен айтуға толық
негіз бар. 130-дан астам ұлт өкілдері
Қазақстанды Отаным деп таниды және
өздерін Қазақстан халқының ажырамас бөлігіміз деп санайды. Олардың
әрқайсысы еліміздің гүлденуі жолында
еңбек етіп, әлеуметтік-экономикалық
дамуымызға өз үлестерін қосып отыр.
Ассамблея алғашқы күннен
ы нт ы мақ п ен б і рлі к т і ң б і регей
институтына айналды, соның нәтижесінде барлық этникалық топтар
кез келген мәселені жеке ұлт емес,
мемлекет пен қоғам тұрғысынан
қарастыруды үйренді. Осы орайда,
ҚХА төрағасы Н.Ә. Назарбаевтың: «Біз
мыңжылдықтар тоғысында бабалар
аңсарын
шындыққа
айналдырып,
тәуелсіз мемлекет құрдық. Тағдыр
табыстырған, тарих тоғыстырған түрлі
этнос өкілдері азаттықтың арайлы
таңында ортақ Отанымыздың іргесін
бірге қаласты. Ынтымақты ырысқа,
алуандықты байлыққа балаған біз
бірліктің қазақстандық бірегей үлгісін
қалыптастырдық. Өнегелі ізгі бастамаларымен жаһандық бейбітшілікке зор
ықпал еткен Қазақстанның тағылымды
тәжірибелері әлем жұртшылығына үлгі
болды. Әрине, бұл жетістіктер бізге
өздігінен, оңай келген жоқ. Еліміздің
татулық пен тұрақтылықтың берекелі
бекетіне айналуына Қазақстан халқы
Ассамблеясы үлкен үлес қосып
келеді», деген сөзін мысалға келтіруге
болады.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев «Комсомольская правда» газетіне
берген сұхбатында да «Қазақстандықтар
өздерінің этникалық тегіне қарамай,

өздерін біртұтас халық, біртұтас ұлт
деп санайды» деп қоғамдық келісімге
айрықша маңыз берген еді. Сондықтан
Мемлекет басшысының тапсырмасымен этносаралық қатынастар жөніндегі мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру бойынша бірқатар
шаралар қабылданып, Қазақстан
халқы Ассамблеясының қызметі мен
этносаралық қатынастар саласындағы
мемлекеттік басқаруды реформалау
жұмыстары жүргізілді.
Атап айтсақ, алғаш рет этносаралық
саясат саласында басшылықты жүзеге асыратын толыққанды өкілетті
орган – Ақпарат және қоғамдық
даму министрлігі Этносаралық қатынастарды дамыту комитеті және комитет жанынан Қолданбалы этносаяси
зерттеулер институты, ҚХА қызметін
қамтамасыз ететін «Қоғамдық келісім»
Республикалық мемлекеттік мекемесі
құрылды. Барлық ұйымдастырушылық,
материалдық және интеллектуальдық
ресурстарды тиімді пайдалану және
этносаралық саясат саласындағы жұмысты белсенді түрде ілгерілету үшін
ресми өкілеттілік мемлекеттік орган
құзыретіне берілді. Сонымен қатар,
аймақтық деңгейдегі басқару жүйесі де
жетілдірілуде.
– ҚХА басымдық беріп отырған
басты жобаларды атап өтсеңіз?
– Қаз ақ с т ан х алқ ы Ас с ам блеясының басты жобаларының
бірі –
2019 жылғы 28 қарашада
Нұр-Сұлтан қаласындағы Бейбітшілік
және Келісім сарайында тұсаукесер
рәсімі өткізілген «Тұңғыш Президент
жолымен» халық экспедициясы».
ҚХА төрағасы Н. Ә. Назарбаевтың
тәуелсіз Қазақстанның құрылуы мен
қалыптасуы
жолындағы
айрықша
еңбегін айшықтауды, қоғамдық санада
бейбітшілік пен қоғамдық келісім идеяларын, жалпыұлттық бірлікті нығайтуды
көздеген жоба негізгі үш бағытқа
бөлінді.
Бірінші бағыт – бұл басты
бағыт. Үшқоңыр баурайында Елбасы
өмірге келді, ер жетті, азамат атанды. Сондықтан, басты бағыттың Алматы облысынан бастау алуы – тарихи заңдылық. Болашақ Президент
еңбек жолын алғаш бастаған, жалынды жастық шағы өткен, мемлекеттік
қайраткер ретінде қалыптасқан
Қарағанды, Теміртау, сондай-ақ Елбасы білім мен білігін шыңдаған
Украинаның бұрынғы Днепродержинск,
қазіргі Каменское қаласын қамтыды.
Екінші бағыт – аймақтық немесе өңірлік бағыт. Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев Қазақстан Президенті
мәртебелі міндетінде ұзақ жылдар

қызмет атқара отырып, еліміздің әр
өңіріне бірнеше мәрте жұмыс сапарымен барды, халықпен кездесті,
кәсіпорындар ашты, тағы басқа ісшараларға қатысты. Бұл кездесулер
бірнеше мың адамның тағдырына
оң ықпалын тигізіп, жақсы күндерге
жол ашты. Халық жадында кешегідей
сақталып, өшпестей із қалдырды.
Есте қалған сол бір ерекше сәттерді
жинап, хатқа түсіруді халық экспедициясы өз міндетіне алды. Сондықтан
Қазақстанның барлық өңірінде экспедицияның өңірлік бағыттары жүзеге
асып, мәліметтер іріктелді.
Үшінші бағыт – халықаралық
бағыт. Қазақстанның тұңғыш Президенті ел тізгінін ұстағаннан кейін
Тәуелсіз мемлекетіміздің даму жолында ресми іссапарлармен барып,
айтулы келіссөздер жүргізген, келелі
кеңестерге қатысып, әлемдік ареналарда мәлімдемелер жасаған шет
мемлекеттерді құрайды.
Экспедиция 2020 жылдың 7 ақпанында
Алматы облысы Қарасай ауданының
Шамалған станциясында, 2020 жылдың
12 наурызында Теміртау, Қарағанды
қалаларында жалғасты. Төтенше жағдай
кезінде
экспедиция
республикалық
деңгейде онлайн форматта жүзеге асып,
іс-шаралардың барлығында Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың өмір өткелдері
мен еңбек жолы өскелең ұрпаққа өнеге
етілді. Ұлт Көшбасшысының Семей полигонын жабу, ядролық қарудан бас тарту, шекараны шегендеу, Арқа төсіне
астана салу, Дүние жүзі қазақтарының
құрылтайын өткізу сияқты алғашқы
шешімдеріне басымдық берілді.
Республика бойынша барлығы 1246
іс-шара ұйымдастырылып, оған 126
226 адам қатысты. Қорытынды іс-шара
телевизиялық форматта «Хабар» арнасы эфирінен 2020 жылдың 30 маусымында көпшілікке жол тартты. Ал
2020 жылдың 1 шілдесінде «Тұңғыш
Президент жолымен» онлайн конференциясы ұйымдастырылды.
Бұдан бөлек, ҚХА-ның басқа да
көптеген қызықты жобалары бар,
мәселен саяси қуғын-сүргін және
ашаршылық құрбандарын еске алу
күніне арналған «Тарихтан тағылым –
өткенге тағзым» жобасы халықаралық
деңгейде мойындалып, ел ішінде
танымал болды. Жобаның басты
мақсаты – жалпыұлттық тарихи сананы қалыптастыруға және оны болашақ
ұрпаққа жеткізуге үлес қосу. Сонымен
қатар 2018 жылдан бастап «Қазақтану»
мәдени-ағартушылық жобасы жүзеге
асырылып келеді. Бұл жоба барша
қазақстандықтардың ортақ мәдени
коды, жалпы құндылықтары мен ұлттық
тарихи санасы негізінде халықтың
бірлігін нығайтуды көздейді.

Былтыр жыл соңында мемлекеттік
тілді жетік меңгерген өзге ұлт өкілдері
арасында «Ұлы даланың ұлтаралық
тілі» республикалық форумы қолға
алынды. Әр өңірден келген орыс, украин, неміс, поляк, дүнген, корей ұлтының
өкілдері қазақ тілінде өз ойын ортаға
салып, өзекті мәселелер көтерді.
Абай өлеңдерін оқып, «Ұлы даланың
ұлтаралық тілі» челленджін жариялады. Тіл форумы Алматы, Тараз, Шымкент қалаларында және басқа барлық
аймақта қызу қолдауға ие болды.
−
ҚР
Президенті
ҚасымЖомарт Тоқаев «Жаңа жағдайдағы
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты
Қазақстан халқына Жолдауында
бүгінгі міндет – халқымыздың
жаңа болмысын қалыптастыру,
тұтас
ұлт сапасын арттыру
екендігін айтып, қазақ қоғамында
жаңа қағидаттар мен жаңа бағдарлардың салтанат құруы қажеттігін тілге тиек етті. Жолдау
жүктеген міндеттерді жүзеге асыру үшін Ассамблеяның алға қойған
жоспарлары қандай?
– Қазақстан халқы Ассамблеясы өз құзыреті шеңберінде Жолдауды іске асыру жұмысына белсенді
қатысады. Мемлекет Басшысының
Жолдауындағы негізгі басымдықтарға
баса мән беріледі.
Президент Қ.-Ж. К.Тоқаев елдің
әлеуметтік-экономикалық дамуын сапалы жаңа векторға және дамудың
жаңа қағидаттарына жеткізу бойынша іс-қимылдардың тұтас стратегиясын айқындады. Олар әлеуметтік
әділеттілік, тиімділік пен бәсекеге
қабілеттіліктің басымдықтарына негізделген. Қоғамдық өмірдің барлық
салалары
терең
реформалауды
қажет етеді, олар –
экономика,
әлеуметтік сала және елдің саяси өмірі.
Реформалаудың тәсілі мен принципі
де өзгеруде. Заңның үстемдігі,
азаматтардың құқықтарын сақтау
мемлекеттік басқарудың жаңа моделі
арқылы жүзеге асырылады.
Жолдау Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың
стратегиясымен терең сабақтастығын
көрсетеді. Ондағы «Ұлттың жаңа сапасы» бөлімі мен «Рухани жаңғыру»
бағдарламасы арасынан байланыс барын көруге болады. Қоғамдық сананы
жаңғыртудың «жауапты мемлекет –
жауапты қоғам – жауапты адам» деген жаңа координаттары айқындалған.
Яғни, алдағы реформалардың құрылымдық күрделілігі мен маңыздылығы
үшін Қазақстанның революциялық
емес, эволюциялық дамуы қажет
екенін түсінуіміз керек.
Бұл
мәселелер
бойынша
ҚХА Кеңесінде және басқа да ісшараларда негізгі бағыттарды айқындаймыз. Республикалық этномәдени бірлестіктер қазірдің өзінде
бірқатар бағыттарды бағдарға
алып, жұмыстарын ұйымдастыруда.
Мәселен, Республикалық этномәдени
бірлестіктердің басшылары бірлестіктерінің белсенділерімен кездесулер өткізіп, Жолдауды түсіндіруге
және ондағы міндеттерді іске асыруға
қатысу мәселелерін талқылап шықты.
Этно-БАҚ редакторлары да халыққа
Жолдаудың міндеттері мен оны жүзеге
асыру бойынша белсенді түрде
түсіндіру жұмыстарын жүргізуде.
Этникалық бұқаралық ақпарат құралдарының ресурстары осы қызметке барынша атсалысып жатыр. Этномәдени
бірлестіктер халықты микробизнес
негіздеріне оқыту бойынша жобалар
әзірлеп, жүзеге асыруды қолға алып
отыр.
Ауылда өмір сүру сапасын
және жұмыспен қамтуды жақсарту аясында «Әр ауылдың өз шеберлері»
атты оқыту жобасын бастаймыз. Бұл
ауылдағы ең өткір мәселелерді шешуге бағытталған «Ауыл – ел бесігі»

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы
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бағдарламасының міндеттеріне толық
жауап береді. Пандемия кезінде
бәріміз қосалқы шаруашылықтың, өзінөзі қамтамасыз етудің маңыздылығын
түсіндік. Сондықтан «Дача – подспорье семьи» жобасы қоса жүзеге
асырылады. Отбасы қоғамның бөлшектері екенін алға тарта отырып,
«Отбасылық бизнес – әл-ауқат негізі»
жобасы пысықталатын болады.
− Биыл қазақтың бас ақыны
Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы тойланып отыр. Өзге
ұлт өкілдерінің арасында Абай
өлеңдерін, қара сөздерін жатқа
айтып, әндерін нақышына келтіре орындап жүрген жастар
баршылық...
– 10 тамыз – «Абай күні» деп
белгіленіп, мерекелер тізіміне енгізілгені қуантады. Себебі ұлы ақынға
көрсетілген жоғары құрмет – ұлттық
руханиятымыз
бен
әдебиетімізді
дамытуға және сөз өнерін қастерлеуге
жасалған тарихи қадам.
Жалпы, биылғы жыл исі қазақтың
жаңғыруынан, жаңаруынан, Абай
әлеміне бет бұрудан басталды.
Ақын әлемін танып-білуге, «Толық
адам»
ілімін
зерттеп-зерделеуге,
елімізді тың серпінмен дамыту жолында еңбектерін басшылыққа алуға
ден қойдық. Француздық ғалымдар
Жоселин Перер мен Мариванн Перер «Адамзаттың ойшылы» деп
ардақ тұтқан бірегей ғұламамызды
Қазақстанның бренді ретінде дүние
жүзіне кеңінен таныстыруға, ойтұжырымдарының мән-мағынасын
жан-жақты талқылауға кірістік.
Қазақстан халқы Ассамблеясы
«Абай күні» және ұлы ақынның 175
жылдық мерейтойына орай 10 тамыз күні «Абай: тарих және қазіргі
заман» халықаралық онлайн конференциясын және республикалық
онлайн поэзия фестивалін өткізді.
Ғылыми конференцияға Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан
мемлекеттерінен абайтанушығалымдар мен тарихшылар және
ҚХА Ғылыми-сарапшылық кеңесінің
мүшелері, зиялы қауым өкілдері
қатысып, ұлы ойшылдың ғылыми
мұрасын талқылады.
«Абай күні» және ұлы ақынның
175
жылдық
мерейтойына
орай
республикалық онлайн поэзия фестивалі ұйымдастырылды. Фестивальде
мемлекеттік тілді еркін меңгерген 521 этнос өкілі қазақ тілінде және 127-сі орыс
тілінде ақын өлеңдері мен аудармаларын оқып, әлеуметтік желіде жариялады. Мұндағы мақсат – этномәдени
бірлестіктер арасында ойшыл ақынның
шығармашылығын насихаттап, қазақ
тілінің
қолданыс
аясын
кеңейту.
Мемлекеттік тілді жетік меңгерген 126
өнерпаз Абай әндерін қазақ тілінде
шырқап, қара сөздерін нақышына келтіріп
жеткізді. Оған қоса, Абай күнінде ҚХА
ғалымдары мен сарапшылары Қазақстан
Президенті Қ.-Ж. К. Тоқаевтың «Абай
– рухани реформатор» мақаласының
маңыздылығын талқылап, беделді БАҚ
беттерінде 50-ден астам мақала жарық
көрді. Қазақстан этнос өкілдері Абай туралы «Әлемді аялаған сөз» атты кітап
шығарды.
Абай күні, ақын мерейтойы және
бірегей ғұламаның шығармашылық әлемі
өз кезегінде көпұлтты халқымыздың
жарасты ынтымағын арттырып, берекебірлігімізді бекемдей түспек.
– Ассамблея қайырымдылық ісшараларға қаншалықты атсалысады?
– Қазақстан халқы Ассамблеясы 2019 жылы 12 мыңнан астам
қайырымдылық іс-шара өткізіп, 700
мың адамға 4 млрд 494 мың теңгеге
көмек көрсетілді. Мысалы, Арыстағы
апат кезінде қала тұрғындарына
156 297 000 теңге жинап, 200 тонна
гуманитарлық көмек жөнелтті. 2019
жылы «Мектепке жол» акциясы аясында 46 мыңнан астам оқушыға 514
453 919 теңгеге мектеп сөмкесі мен
киім-кешек тарту етілді.
Ал биыл Қазақстан халқы Ассам-

Официально/Resmi
блеясы 2020 жылдың қыркүйек айына дейін қайырымдылық шараларға
1 миллиард 497 миллион теңге
қаражат жинады. Оның ішінде «Біз
біргеміз!» республикалық акциясы аясында
420 039 мұқтаж азаматқа 1
млрд 61 млн теңгеге қаржылай көмек
көрсетті. 515 мыңнан астам бетперде
таратты.
Түркістан облысының Мақтаарал
ауданына 101 936 000 теңгеге 335 тонна гуманитарлық көмек пен құрылыс
материалдарын жөнелтті. Шілде айында
ауруханаларға 151 443 526 теңгеге
өкпені жасанды желдету аппараттарын сатып алды. Құрбан айт күндері
«Мың алғыс» республикалық акциясын ұйымдастырып, 6 944 дәрігерлер
отбасына және 11 461 медициналық
қызметкерге 77 663 770 теңге көмек
көрсетілді.
2020 жылы «Мектепке жол» республикалық акциясы аясында 5938 оқушыға
және 2 704 отбасыға жалпы сомасы 106
989 440 теңгенің ноутбугы сыйға тартылды.
– Биыл ҚХА Түрік этномәдени
орталығының
Халықаралық
«AHISKA» газетінің жарыққа
шыға бастағанына 20 жыл және
«Türk Birliği» журналының тарала бастағанына 5 жыл толды.
Сөз соңында «Ahiska» газеті мен
«Türk Birliği» журналының оқырмандарына тілегіңізді білдірсеңіз.
– Халықаралық «Ахыска» газеті
мен
«Türk
Birliği»
журналының
Бас редакторы Ровшан Мәмедұлы
бастаған
журналистер
қауымын
осы қос басылымның мерейтойлық
мерекесімен құттықтаймын. Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті
– Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың: «Қоғамда жазушы,
ғалым, әртіс сөзінің беделді екенін
бәріміз білеміз. Ал мемлекеттің рухани адамгершілік жай-күйі мен өркениет
деңгейі нақ сол ғылым, мәдениет,
әдебиет пен өнер қайраткерлеріне
көп
ретте
байланысты»
деген
тағылым аларлық тамаша бір сөзі
бар. Ендеше бүгінде қалың бұқара
мен билік арасындағы алтын көпірге
айналып, халықтың мұң-мұқтажын
жоқтап отырған бұқаралық ақпарат
құралдарына артылар жауапкершілік
жүгінің аса ауыр екенін қалам ұстаған
барша ағайын жақсы біледі деп ойлаймын. Бұл орайда бүгін мерейтойын атап өтіп отырған қос басылым
да сенім үдесінен көрініп, ұлтаралық
татулық, қоғамдық келісім, халықтар
арасындағы бірлік пен ынтымақтастық
бағытындағы рухани дүниелерді жариялап қана қоймай, өз оқырмандарын
еліміздің және алыс-жақын бауырлас
мемлекеттердің
тыныс-тіршілігімен,
күрделі реформалық өзгерістер саласындағы жаңалықтарымен де дер
кезінде хабардар етіп келеді.
Қазіргі күндері қазақ, орыс, түрік
тілдерінде жарияланып жүрген қос басылым беттеріндегі материалдармен
қазақстандық оқырмандар ғана емес,
АҚШ, Түркия, Әзербайжан, Ресей, Украина, Өзбекстан, Қырғызстан елдерінің
де жаңалық сүйер жандары жақсы таныс. Яғни қос басылым Қазақстанда
болып жатқан экономикалық реформалар мен рухани өміріміздегі игі
жаңалықтарды шетелдерге де таратып, еліміздегі тың өзгерістерді
әлем жұртшылығына паш етуде. Көзі
тірісінде Қазақстанның Халық жазушысы атанған, Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, қадірлі Шерағаң – Шерхан
Мұртазаның: «Ақындар мен жазушылар, ғалымдар мен журналистер – ұлт
зиялылары. Ендеше олар ой мен сана
сәулетшілері. Сәулетшілер қалай жоспарласа құрылысшылар солай еңбек
етеді. Олар осы жауапкершілікті сезіне
білсе екен» деп айтқаны бар еді. Олай
болса, бүгін қос басылымымыздың мерейтойын атап өтіп отырған журналистер қауымы да осы жауапкершілікті
терең сезініп, бауырлас халықтар
мүддесі жолында жемісті еңбектерін
жалғастыра береді деп сенемін.
– Көп рахмет.
Әңгімелескен Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Әзербайжан Республикасы Сыртқы
істер министрлігінің мәлімдемесі
Ресей Федерациясының дәнекерлігімен Әзербайжан Республикасы
мен Армения Республикасының Сыртқы істер министрлерінің Мәскеуде
өткен кездесуі нәтижесінде қол жеткізілген 2020 жылдың 10 қазан күні
сағат 12:00-ден бастап атысты гуманитарлық мақсатта тоқтату
режимін ұстану келісіміне қарамастан, Арменияның қарулы күштері бұл
келісімді өрескел түрде бұзуды жалғастыруда.
Атысты гуманитарлық мақсатта тоқтату режимі күшіне ене салысымен,
Әзербайжанның Агдам және Тертер аудандары Армения қарулы күштері тарапынан зеңбірек оғына ұшырады. Арменияның қарулы жасақтары осыдан бірнеше
сағат өткен соң Гадрут және Жәбраил бағытында шабуыл әрекетін жасады.
Армения қарулы күштерінің Суговшан аумағында армян солдаттарының
мәйітін жинап жүрген ақ ту тігілген санитар машинасын атқылауы нәтижесінде бір
медициналық қызметкер ауыр жарақат алды.
11 қазан түні майдан шебінен алыс орналасқан, көлемі бойынша
Әзербайжанның екінші үлкен қаласы Гянжа Армения қарулы күштері тарапынан
ракеталық шабуылға ұшырады. Шабуыл нәтижесінде 7 азамат қаза тапты, араларында балалар да бар 34 адам жарақат алды.
Атысты гуманитарлық мақсатта тоқтату туралы келісімнен кейін Армения
қарулы күштерінің бейбіт тұрғындар мен қалаларға оқ жаудыруы варварлықтың
та айқын мысалы болып табылады, ал Армения басшылығының атысты тоқтатуға
шақыруы екіжүзділігінің айғағы.
Арменияның бейбіт тұрғындарға, үйлерге, азаматтық объектілерге және
медициналық қызметкерлерге Әзербайжанға қарсы агрессия саясаты шеңберінде
қасақана оқ жаудыруы бұл елдің халықаралық гуманитарлық құқық және Женева конвенцияларымен бірге халықаралық құқықтың негізін қалаушы нормаларды елемейтінін, өз міндеттерін сөзсіз бұзатынын және гуманизмнің негізгі
қағидаттарынан мүлдем алыс екенін тағы бір жолы көрсетеді.
Армения тарапынан жасалған агрессия актілерін қатаң түрде айыптаймыз
және халықаралық қоғамдастықты басқыншы ел Арменияны халықаралық құқық
пен халықаралық міндеттерді ұстануына мәжбүрлеу мақсатында батыл қадамдар
жасауға шақырамыз.
Аумақтағы ахуал жауапкершілігі Арменияның әскери-саяси басшылығының
мойнында.
Әзербайжан Республикасының Қазақстан
Республикасындағы Елшілігі
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«МЫ – БУДУЩЕЕ КАЗАХСТАНА»
Добро – это не просто слово, а конкретные действия.
Волонтеры Ассамблеи народа Казахстана ВосточноКазахстанской области встретились с единомышленниками из районных Домов Дружбы.
Название диалоговой площадки «Мы – будущее Казахстана» полностью отражало атмосферу мероприятия и настроение участников.
Заместитель директора областного Дома Дружбы – центра общественного согласия, Равиль Юнусов поприветствовал собравшихся:
«Я рад вновь видеть своих уважаемых коллег, наших активных ребятволонтеров и всех, кто вносит огромный вклад в общественную работу. Подобные
встречи помогают нам становиться ближе, генерировать новые идеи и плодотворно сотрудничать».
В неформальной обстановке молодые люди обменивались опытом. Представители волонтерского движения областного Дома Дружбы выступали в роли наставников для своих младших коллег. Обсуждалась проделанная работа, а также
анализировался план работы на текущий год.
Конечно же, не обошлось без новых знаний, полезных мастер-классов и захватывающих игр. Арайлым Абилгалимова – тренер по оказанию первой медицинской помощи гуманитарного объединения «Красного креста и красного Полумесяца» Казахстана в городе Усть-Каменогорск, рассказала аудитории о профилактике
коронавируса, и провела мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи,
продемонстрировав, каким образом необходимо правильно делать искусственное
дыхание.
«Я считаю, что каждый человек должен владеть навыками оказания первой медицинской помощи, ведь зная верный алгоритм действий, можно спасти человеческую жизнь. На своем примере я хотела показать ребятам, как не растеряться и
своевременно помочь пострадавшему», – поделилась Арайлым Абилгалимова.
Затем ребят ожидало участие в социальной игре «Мой выбор», с которой их
ознакомили представители Гражданского Альянса ВКО.
«Особенность данной игры в том, что она является проекцией жизни в миниатюре, то есть способствует формированию необходимых для социализации навыков:
активирует фантазию и эмоциональный интеллект, учит обретению социального
капитала», – поделилась директор Гражданского Альянса Ольга Бобрышева.
В завершение встречи представителей районных центров волонтерского движения наградили благодарственными письмами.

«ГОВОРИТЬ, УБЕЖДАТЬ, АРГУМЕНТИРОВАТЬ» –
ДЕВИЗ МОЛОДЫХ ДЕБАТЕРОВ

Statement of the Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Azerbaijan
Despite the agreement reached during the meeting of the Foreign Ministers of the
Republic of Azerbaijan and the Republic of Armenia in Moscow with the mediation of
the Russian Federation, to observe a humanitarian ceasefire from 12:00 pm on October
10, 2020, the Armenian armed forces continue to grossly violate the agreement.
Immediately after the establishment of a humanitarian ceasefire, the Armenian
armed forces fired on Agdam and Tartar regions of Azerbaijan. A few hours later,
Armenian armed forces tried to attack in the direction of Hadrut and Jabrayil.
A medical worker was seriously injured as a result of the shooting by the Armenian
armed forces of a sanitary medical vehicle, clearly marked with a white flag, collecting
the bodies of Armenian soldiers in the area of Sugovshan.
On the night of October 11, Ganja, the second largest city in Azerbaijan and far
beyond the frontline, came under rocket fire by the Armenian armed forces. The attack
killed 9 civilians and injured 34 others, including minors.
The shelling of civilians and cities by the Armenian armed forces after the
humanitarian ceasefire agreement is another clear example of barbarism and shows
that the ceasefire calls of the Armenian leadership are nothing but hypocrisy.
Armenia's deliberate firing on civilians, homes, civilian objects and medical personnel
as part of its aggressive policy against Azerbaijan once again demonstrates the
country's disregard for fundamental norms and principles of international law, including
international humanitarian law and the Geneva Conventions, as well as shows that it is
clearly violating its obligations and is far from the principles of humanism.
We strongly condemn these acts of aggression by Armenia and call on the
international community to take decisive steps to force the aggressor Armenia to comply
with international law and its international obligations.
The full responsibility for the situation in the region lies with the Armenian political
and military leadership.
https://mfa.gov.az/az/news/6943/view
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Говорить, убеждать, аргументировать – именно эти
умения предстояло продемонстрировать студентам
Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени
Абая Кунанбаева, которые стали участниками молодежных дебатов.
Соревнование проходило в Доме
Дружбы. Перед началом мероприятия свое напутственное слово сказал
председатель молодежного штаба
«Жанғыру жолы» АНК ВКО Равиль
Юнусов:
«Я столкнулся с дебатами впервые, но полагаю, что это очень интересный и полезный формат. Бесконечно горжусь тем, что каждый из
вас владеет несколькими языками.
Поверьте, это очень важное и нужное умение, которое обязательно
пригодится в будущем».
Далее ребята разделились на три
команды. Темой дискуссии была волонтерская деятельность. Стоит отметить, что условия конкурса были
непросты. Дебаты проходили на трех
языках: русском, казахском и английском. В течение 5-10 минут нужно
было привести весомые аргументы в
пользу своей позиции.
Процесс захватил участников и
поразил компетентное жюри, состоящее из профессиональных де-

Медиация – площадка для
конструктивного диалога
В республиканском Доме Дружбы города Алматы
прошёл семинар-тренинг на тему: «Медиация – площадка для конструктивного диалога».

В семинаре приняли участие председатели этнокультурных объединений, которые во время встречи смогли пройти обучающий тренинг и изучить основы техники разрешений конфликтов путем медиации. Как отмечает заведующая кабинетом медиации Дома Дружбы
Н. А. Альтекова, цель семинара – решение разных социальных
проблем.
«Главной целью данного семинара является определение вариантов решения различных социальных проблем посредством использования возможностей института медиации и развития диалоговых
площадок, основанного на конструктивном позитивном общении для
укрепления единства народа и сохранения общественного согласия»,
– отметила она.
Во время встречи был проведен мастер-класс заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана, профессионального медиатора
Шерзода Пулатова. В ходе тренинга он подробно расказал о каждой
процедуре медиационного процесса.
Семинар проходил в два этапа. Первый этап – это теоретическая
и практическая часть. На втором этапе участники смогли найти выходы
из конфликтных ситуаций путём медиации и получить ответы на интересующие вопросы.
«Рад был поделиться своим опытом и знаниями по медиации со
своими коллегами. В рамках мероприятия мы вручили награды активистам АНК г. Алматы, внесшим вклад в укрепление общественного
согласия. Желаю всем своим коллегам, которые организовали мероприятие, успехов в работе», – отметил Шерзод Пулатов.
В завершение встречи участники были награждены сертификатами.

батеров, журналистов и деятелей
науки. Конкурсанты приводили примеры волонтерства, освещаемые
СМИ, анализировали и рассуждали
о том, должно ли оно осуществляться на общественных началах или же
все-таки любой труд должен быть
оплачен.
Каждая команда держалась достойно. Судьи единогласно решили
распределить призовые места следующим образом: 1-е место – команде
«Пуфендуй», 2-е место – «Слизерин», 3-е место – «Когтевран».
Свое восхищение выразил координатор дебатного клуба «Freedom»
Дархан Ашимов:
«Сегодня вы продемонстрировали свое мастерство. Я очень доволен абсолютно всеми вами, особенно меня порадовало то, что у вас не
возникло затруднений по языковой
части».
В конце мероприятия победители
и участники были награждены сертификатами и денежными призами.

Подготовила Аида МАРАТ
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Постоянными авторами страницы
являются учителя и ученики
Талгарского частного лицея-интерната № 1

Применение математических
прикладных программ на уроках
В настоящее время
наиболее сильное влияние на систему математического образования
оказывает информатизация. Применение
средств ИКТ расширяет
возможности компьютерного математического моделирования,
позволяет строить информационные модели
с целью выбора наиболее оптимального метода решения задачи.
В современных условиях в рамках математической деятельности
все более привычное применение приобретают мощные компьютерные математические системы:
Derive, MathCad, MatLAB, Maple,
Mathematica, Statistica и др. Владение инструментальными средствами
становится обязательным разделом
подготовки современных специалистов, в том числе и педагогического
профиля деятельности. Понимание
уникальных вариативных возможностей различных средств и методов
информатики для реализации различных способов решения и различных форм получения результатов
при решении математических задач
(методы точные и приближенные,
результаты символьные, численные,
графические) становится результатом естественной эволюции традиционной математической культуры
школьника.
Значительные изменения претерпевает и методика обучения школьного курса геометрии, что связано
с применением интерактивных геометрических сред (ИГС). Они представляют собой программное обеспечение, позволяющее выполнять
геометрические построения на компьютере таким образом, что при изменении одного из геометрических
объектов чертежа остальные также
изменяются, сохраняя заданные отношения неизменными. Информационные технологии очень активно
внедряются в образовательный процесс. Это связано с общей тенденцией выполнять различные виды работ
с использованием компьютерной
техники.
Современные школьники являются очень активными пользователями
информационных технологий. Что касается школьного образования, то и в
нем начинают активно использовать
новые информационные технологии:
введение электронных дневников,
прием заданий по электронной почте, создание вспомогательных сайтов учителей, доступность учебных
пособий в электронном виде, применение различных пакетов программ
для решений задач.

Сегодня образование в целом
рассматривает возможность перейти на дистанционный уровень: самостоятельная работа обучающегося
и минимальное количество помощи
от учителя. Однако пока это больше
относится к высшему образованию.
Но в последние годы многие школы
начали делать акцент на самостоятельной работе учеников с использованием дистанционных технологий:
индивидуальные задания, подготовка творческих проектов, работа по
группам на уроке.
Не секрет, что для школьника
важно успешно сдать Единое Национальное Тестирование, чтобы получить возможность поступить в вуз.
ЕНТ по математике на данный момент является одним из обязательных компонентов, поэтому использование компьютерных программ по

подготовке к экзамену является насущной задачей учителей.
Особую сложность у учащихся по
математике вызывают геометрические задачи. Это связано с недостаточным развитием объемного восприятия фигур, отсутствием базовых
знаний о векторах, фигурах и их
свойствах, незнанием тригонометрических функций. Задания по геометрии являются хорошей проверкой
на способность комбинировать различные знания по математике. Они
требуют внимания и аккуратности.
Особое значение в геометрических
задачах приобретает правильный
чертеж. А правильный чертеж невозможно построить без хорошего пространственного мышления. Неспособность правильно отразить углы
на бумаге, выбор неудачного ракурса чертежа часто приводят к непониманию условия задачи и ошибкам.
С помощью современных пакетов
компьютерных программ эта проблема может быть решена. Возможность создания и модификации планиметрических и стереометрических
объектов дает большие возможности
для школьного образования.
Сегодня уже никого не надо убеждать в целесообразности внедрения
информационных технологий. Необходимость компьютерной поддержки учебного процесса определяется
сегодня стремительным развитием
цифровых технологий, проникновением их во все сферы обществен-

ной жизни, в том числе и в сферу
образования, и регламентируется
требованиями государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
GeoGebra является динамическим
программным обеспечением, визуализирующим связь между алгеброй,
которая изучает буквенно-числовые
выражения и равенства и неравенства этих выражений, и геометрией,
которая, в свою очередь, изучает
фигуры, их свойства, взаимное расположение относительно друг друга
и других объектов на плоскости или
в пространстве, взаимопревращения
и т. д.
Разработана Маркусом Хоэнвартером
(Markus
Hohenwarter)
– австрийским математиком, профессором Университета Йоханнеса
Кеплера (JKU) в Линце. Начиная с
2002 года, программа
практически ежегодно
завоевывает множество
образовательных
наград в Европе и США.
Среда
GeoGebra
распространяется бесплатно, что позволяет
беспрепятственно устанавливать ее на ПК дома
и в школах. Она имеет
удобный и эргономичный
интерфейс, переведена
на многие языки мира;
является кроссплатформенной, то есть может
быть установлена на различные операционные
системы, такие как Windows, Linux,
MacOS. Кроме того, есть возможность
установить программу на смартфоны
и планшеты, работающие под управлением операционных систем iOS и
Android OS, а при необходимости –
работать онлайн на сайте.

Ahıskalı Türklerin “medyadaki ilk göz ağrısı
Ahıska Gazetesi” 20 yaşında

Кияс КУТИМОВ,
преподаватель математики
С одной стороны, GeoGebra представляет собой интерактивную систему геометрии. Пользователь
может сделать конструкции точек,
векторов, отрезков, прямых, многоугольников и конических сечений, а
также функции и их динамические
изменения.
С другой стороны, уравнения
и координаты могут быть введены непосредственно. Таким образом, GeoGebra может работать
с переменными чисел, векторов
и точек, есть возможность находить производные и интегралы от
функций и пр.

A

hıskalı Türklerin en köklü
medya kurumu olan Ahıska Gazetesi, 2000 yılında
Almatı’da aylık olarak yayın hayatına
başlayan yolculuğunun 20'inci yılında,
Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Rusya,
Gürcistan ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil, Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları 9 ülkede yayınlanmakta ve 15’e yakın ofis çalışanı ve
bölge muhabirleriyle 9 ülkede faaliyet
göstermektedir.
Ahıska Gazetesinin İmtiyaz Sahibi,
Kazakistan Ahıska Türkleri Milli Merkezi ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin
Kassanov’un ev sahipliğinde, 2 Ekim
2020 tarihinde, Dostluk Evi’nde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle
tüm önlemler alınarak oldukça kısıt-
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Ahıska Gazetesi’nin 20’inci, Türk Birliği Dergisi’nin ise 5’inci yıl dönümü,
Kazakistan’ın kadim şehri Almatı’da bulunan Dostluk Evi’nde düzenlenen törenle
kutlandı.
14 Kasım 1944 yılında tarihi vatan Ahıska’dan Orta Asya’ya sürgüne gönderilen
ve 76 yıldır gurbette yaşayan Ahıskalı Türklerin medyada ilk göz ağrısı olan Ahıska
Gazetesi’nin 20’ci, Türk Birliği Dergisi’nin ise 5’inci yıl dönümü, Kazakistan’ın kadim
şehri Almatı’da bulunan Dostluk Evi’nde düzenlenen törenle kutlandı.
lı bir şekilde düzenlenen törene, T.C
Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Türk-Kazak İşadamları Birliği (TÜKİB) Başkanı Fırat Develioğlu, DATÜB
Genel Başkan Yardımcısı ve DATÜB
Kazakistan Temsilciliği Başkanı Sadyr
Eibov ve Kazakistan’da yaşayan Koreliler, Almanlar, Azerbaycan Türkleri
gibi birçok milli azınlık topluluk temsilcileri, bilim adamlarının yanı sıra
DATÜB üst düzey yöneticileri, Ahıska
Gazetesi’nin mevcut ve emektar yönetici ve çalışanları, Ahıskalı Dernek yönetici ve üyeleri ile diğer konuklar katıldı.
Kutlama töreninde ilk önce Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB)
Başkanı Sn. Abdullah Eren’in, Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Uyum
Bakanı Aida Balayeva’nın, Kazakistan’ın
Birinci Cumhurbaşkanı, Elbası Nursultan Nazarbayev’in Yardımcısı Canseyit
Tuyumbayev’in ve Almatı Valisi’nin
tebrik mektupları okundu.
Okunan tebrik mektuplarında,
Ahıska Gazetesi’nin Türkiye ve Kazakistan arasında güçlü bir dostluk

köprüsü kurduğu, barış için elinden
gelen desteği verdiği, Kazakistan medyasında önemli rol üstlendiği, milli
gazeteler arasında ise öncül olduğu,
hakikaten de Ahıska Gazetesi ve Türk
Birliği Dergisi’nin sadece Kazakistan’ı
değil tüm Türk Dünyasını kapsadığı ve
Türk Dünyası arasında sağlam temelli
bir köprü rolü üstlendiği vurgulandı.
Törende konuşma yapan Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel
Başkanı Ziyatdin Kassanov, Uluslararası bir gazete olan Ahıska Gazetesi’nin
tarihi ile ilgili konuşarak, gazetenin
hakikaten de Ahıskalı Türklerin sesi
olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
«Bugün yayın hayatına başlamasının
20’ci yılını kutladığımız Ahıska Gazetesi, Kazakistan Halklar Asamblesi’nin
amblemini taşımaktadır. Gazetemiz
Ahıskalı Türklere faydalı, gerekli bilgiler
vermekte, milletimizi birlik ve beraberliğe çağırmaktadır. Kazakistan’da yayınlanan Ahıska Gazetesi sadece burada
yaşayan Ahıskalı Türkler tarafından değil tüm milli azınlık temsilcisi halkımız

tarafından sevilmektedir. Aynı zamanda Türkiye ve Kazakistan ikili ilişkilerine de her zaman katkıda bulunan Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği Dergisi bu
anlamda oldukça büyük mesafe kat etti
ve kardeş devletlerimiz arasında büyük
rol üstlendi. Türk Birliği Dergisi’nin
ismi benim tarafımdan konuldu ve
bu, dünyamızda kardeşliğin ve barışı
desteklememizin bir daha kanıtıdır.»
T.C Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, yaptığı konuşmasında, “Son bir yıldır Almatı’da görev yaptığını ve bu bir
yıl içerisinde Ahıska Gazetesi ile tanıştığını ve gazetenin büyük bir kardeşlik
ve dostluk misyonu üstlendiğini, herkes tarafından da sevildiğini” söyledi.
TÜKİB Başkanı Fırat Develioğlu, “2000’li
yıllardan itibaren Kazakistan’a geldiğini, o zamanlar Ahıska Gazetesi’nin
ayda bir kere yayınlandığını, kendisinin
de Ahıska Gazetesi’nin haftalık yayınlanmasını, Almatı’da ve Kazakistan’da
yaşayan Türk dilli insanlara daha fazla
bilgi aktarılması amacıyla arzu ettiğini,
2005 yılında ise bu gazetenin haftalık
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БІЗГЕ – 20 ЖЫЛ
«Баспасөз – халықтың көзі,
құлағы, һәм тілі». Алаш арысы
Ахмет Байтұрсынов айтқандай,
бүгінде билік пен бұқараны
байланыстырып, арадағы алтын көпірге айналып отырған
басылымдардың бірі – АХЫСКА.
Қазақстан халқы Ассамблеясына қарасты Түрік этномәдени
орталығының Халықаралық
газетінің жарыққа шыға
бастағанына тура 20 жыл және
«Türk Birliği» журналының тарала
бастағанына 5 жыл толып отыр.

yayına geçmesiyle bu arzusunun hayata
geçtiğini” belirterek, TÜKİB Dergisi’nin
altyapısının hazırlanmasında Ahıska Gazetesi’nin Baş Editörü Rövşen
Memmedoğlu’nun ve gazete çalışanlarının büyük emeğinin olduğunu ifade etti.
Ahsıka Gazetesi’nin 20’ci ve Türk Birliği Dergisi’nin 5’ci yılı kutlama törenindeki konuşmasına samimi tebrikler ve
içten konuşmalarından dolayı konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür
ederek başlayan, Ahıska Gazetesi’nin
ve Türk Birliği Dergisi’nin Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu, özellikle
20 yıldan bu yana tüm yükü omuzlarında taşıyan DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov’a bir daha
teşekkür etti, Ahıska Gazetesi’nin
tarihine kısa bir yolculuk yaptı.
Baş Editör Memmedoğlu, yaptığı konuşmasında, şunları kaydetti.
“1999 yılında Kazakistan Türk Milli
Merkezi Başkanı seçilen Sn. Ziyatdin
Kassanov, Ahıska Gazetesi’ni kurmakla
Ahıskalı Türklerin medya tarihinde bir
dönüş yarattı. O zamana kadar Ahıskalı Türklerin hayatında böyle uzun
ömürlü gazete yayınlanmamıştı. Ben,
2005 yılında Sn. Genel Başkanımıza
gazeteyi haftalık yayınlamamız gerektiğini söyledim. O, da yapabilir misiniz
diye sordu? Ben de cevabımda yaparız
ancak bu biraz masraflı olacak dedim.
Genel Başkanımız ise, “Sen bunları düşünme. Eğer yapabilecekseniz, bunu
hayata geçirin.” dedi. Biz de. 2005 yılın-

da gazetemizi haftalık olarak çıkarmaya
başladık. Biz, Ahıska Gazetesi’nde, Almanlar, Kırgızlar, Özbekler, Koreliler
ve Kazakistan’da yaşayan tüm azınlık
halklardan gelen yazıları seve seve yayınlıyoruz. Ahıska Gazetesi Kazakistan
Halklar Asamblesi tarafından 2007 yılında en iyi milli gazete ödülünü aldı.
Gazetemiz, bugün de bu bayrağı elinde tutmaktadır. 2009 yılında ise dünyanın 9 ülkesinde yaşayan Ahıskalı
Türklerden gelen mektupları dikkate
alarak resmi şekilde Kazakistan Adalet
Bakanlığı’na başvuru yaptık ve gazetemiz resmi şekilde ‘uluslararası gazete’
olarak kayıt altına alındı. Ahıska Gazetesi, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan’da,
Gürcistan’da, Özbekistan’da hatta
Amerika’da bile yayınlanmaktadır.
2016 yılında TÜRKSOY tarafından
“Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” alan
Ahıska Gazetesi, bu yıl da Kazakistan
Devleti tarafından büyük ödüle layık
görüldü. Baş Editör olarak faaliyetimiz yüksek değerlendirilerek “En İyi
Gazeteci” madalyonu bana takdim
edildi. Bugün ise Kazakistan’ın Birinci Cumhurbaşkanı, Elbası Nursultan
Nazarbayev’in imzaladığı yıldönümü
madalyonu ile taltif edilmek benim için
gurur vericidir. Bu başarılar her ne kadar bizim profesyonel hayatımızdan
ileri gelse de Genel Başkanımız olmasa bunları bizim yapmamız imkansız
olurdu. Çünkü bize bu imkanları sunan
Başkanımız Ziyatdin Kassanov’dur.

Ayrıca gazetemiz, Kazakistan’ın bütün vilayetlerinde yayınlanmaktadır.
Ahıska Gazetesi’nin bugünlere gelmesinde çalışanlarının da emeği elbette
büyüktür. Özellikle de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan muhabirimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde,
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Doktora öğrencisi ve aynı zamanda
DATÜB Basın Sorumlusu olan Mevlüt Işık’a emeklerinden dolayı teşekkür
ediyorum. Ayrıca gazetemizin eski baş
editörlerine, özellikle de bugün yine
yardımlarını devam ettiren, yanımızda
olan Livaza Gagalova’ya ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Son olarak ise
Kazakistan’da yaşadığı süre zarfında tüm
zor zamanlarımızda yanımızda olan,
gece gündüz demeden köylere, bölgelere giden DATÜB Genel Sekreterimiz
değerli hocamız Fuat Uçar’a da teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.
Bizim için bir nevi bayram saydığımız
bugünde, Ahıska Gazetesi’nin teknik
açıdan güçlendirilmesi amacıyla fotoğraf makinesi, bilgisayar ve diğer
hediyeleri tarafımıza gönderen DATÜB Genel Sekreterimiz Fuat Uçar’a,
DATÜB Kazakistan Temsilciliği Başkanı Sadyr Eibov’a, DATÜB Kırgızistan Temsilciliği Başkanı Atamshah
Dursunov’a, DATÜB ABD Temsilciliği Başkanı Shuhrat Temirov’a, DATÜB Rusya Temsilciliği Başkanı Mizam Bey’e, Türkistan Ahıskalı Türkler
Dernek Başkanı Salman Safarov’a,

Cambul Ahıskalı Türkler Dernek
Başkanımız Mahmudcan Davrişov’a
kendim ve tüm çalışma arkadaşlarım adından teşekkür ediyorum.”
Baş Editör Rövşen Memmedoğlu, 20
yıllık tarihlerinin daha birçok değişim, yenilik ve başarıyla dolu olduğunu vurgulayarak, “Çalışma arkadaşlarımla birlikte bizler de köklü
tarihimizden ve Genel Başkanımızdan
aldığımız güç, inanç, azim, kararlılık ve ilk günkü heyecanla, daha çok
araştırıyor, daha çok çalışıyor hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çaba
gösteriyoruz.» ifadelerini kullandı.
Amaçlarının, geçmişlerinden aldığı
emaneti yarattıkları yeni değerlerle,
gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak olduğunu belirten Memmedoğlu,
“Her zaman elini omzumuzda hissettiğimiz Genel Başkanımız Ziyatdin
Kasanov’un, ‘Siz yeter ki yapın, ben
her zaman destek olmaya devam edeceğim’ ilkesi her daim yol göstericimiz
oldu. Bu duygu ve düşüncelerle, başta
Ahıska Gazetesi, Türk Birliği Dergisi olmak üzere varlıkları ve destekleri
ile yolumuzu açan tüm yol arkadaşlarımıza, büyüklerimize şükranlarımı
sunarım. Ahıska Gazetesi’nin ve Türk
Birliği Dergisi’nin daha nice yıllarını
kutlamayı diler, bu özel günümüze katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm
konuklarımıza teşekkür ederim.” değerlendirmesinde bulundu.
Haber: Mevlüt IŞIK
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ҚҰТТЫҚТАУ!
Құрметті
Ровшан Мәмедұлы!

Осы айтулы мерекеге орай Алматы
қаласындағы Достық үйінде салтанатты ісшара болып өтті.
Шараға Түркия Республикасының Алматыдағы Бас консулы Али Рыза Акынджы,
«DATÜB» бүкіләлемдік ахыска-түріктері
қауымдастығының, «Ахыска» түрік этномәдени бірлестігінің төрағасы Зиятдин Касанов, «Ахыска» түрік этномәдени бірлестігінің
мүшелері, Алматы қаласы этномәдени
бірлестіктердің жетекшілері, этноБАҚ бас
редакторлары, кәсіпкерлер, зиялы қауым
өкілдері, жастар, БАҚ өкілдері қатысты.
Бүгінде басылым қоғамдық келісім, ұлтаралық татулық, бірлік, ынтымақтастық
төңірегіндегі мәдени-рухани дүниелерді жариялап қана қоймай, оқырманын еліміздің
және алыс-жақын мемлекеттердің тыныстіршілігінен де дер уағында хабардар етіп
келеді.
Қазақ, орыс және түрік тілінде жарияланып отырған газет бетіндегі материалдармен Қазақстанның ғана емес, сонымен
қатар АҚШ, Түркия, Әзербайжан, Ресей,
Украина, Өзбекстан, Қырғызстан, Грузия
елдерінің оқырмандары да қанық. Осылайша елімізде болып жатқан ақпаратты шет
елдерге де таратып, Қазақстанның келбетін
әлем халқына паш етуде.
Мерейтойлық жиын барысында қадірлі
қонақтар құттықтау сөздерін айтып, шара
соңы газеттің дамуына өз үлесін қосып,
еңбек сіңіріп жүрген қызметкерлерді марапаттау рәсіміне ұласты.

Қазақстан Республикасы Ақпарат
және қоғамдық даму
министрлігі атынан
Сіздерді халықаралық
«Ахыска» газетінің
20 жылдық мерейтойымен шын жүректен
құттықтаймын.
Бүгінгі күні қоғамда
этносаралық қарымқатынас, бейбітшілік
және келісім мәселелері
өзекті болып табылады.
Этникалық
газеттердің арқасында
қазақстандықтар
елімізде тұрып
жатқан этностардың
мәдениетімен жақынырақ
таныс.
«Ахыска» газеті
Қазақстан халқы
арасындағы
ынтымақтастықты,
достық қарымқатынасты нығайтуда
үлкен үлес қосуда.
Барлықтарыңызға
шығармашылық табыс, жемісті еңбек және
жаңа жетістіктерге
жетулеріңізге шын
жүректен тілектеспін!
Құрметпен,
Министр
А. БАЛАЕВА
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Уважаемые гости!
Дорогие мои братья!

ҚҰРМЕТТІ РОВШАН МӘМЕДҰЛЫ!

Очень рад видеть
всех вас. К сожалению,
пандемия внесла свои
коррективы на все наши
мероприятия. Сегодня
наше мероприятие проходит в ограниченном
составе, хотя планировали проведение 20летнего юбилея газеты
«Ахыска» в большом
составе. Но мы благодарны Аллаху за то,
что все мы пережили
эту пандемию. Очень
многие потеряли своих
близких.

ҚҰТТЫҚТАУ!

Сізді және еңбек ұжымыңызды
Халықаралық «Ахыска» газетінің
жарық көре бастағанына 20 жыл және
«Түркі бірлігі» журналының алғашқы
санының оқырмандар қолына
тигеніне 50 жыл толуына орай шын
жүректен құттықтаймын.

Алматы қалалық Қазақстан
халқы Ассамблеясының
Хатшылығы республикалық «Ахыска» газетінің басшылығы мен
ұжымын айтулы күн – бірінші
нөмірдің жарыққа шыққанына 20
жыл толуымен құттықтайды!

Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті –
Елбасы Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың: «Қоғамда жазушы, ғалым, әртіс сөзінің беделді екенін
бәріміз білеміз. Ал мемлекеттің рухани адамгершілік жай-күйі мен өркениет
деңгейі нақ сол ғылым, мәдениет,
әдебиет пен өнер қайраткерлеріне көп
ретте байланысты» деген тағылым
аларлық тамаша сөзі бар. Ендеше бүгінде
қалың бұқара мен билік арасындағы алтын көпірге айналып, халықтың мұңмұқтажын жоқтап отырған Бұқаралық
ақпарат құралдарына артылар жауапкершілік жүгінің аса ауыр екенін қалам
ұстаған ағайын жақсы біледі деп ойлаймын. Бұл орайда бүгін мерейтойын атап
өтіп отырған қос басылым сенім үдесінен
көрініп, ұлтаралық татулық, қоғамдық
келісім, халықтар арасындағы бірлік пен
ынтымақтастық бағытындағы рухани дүниелерді жариялып қана қоймай,
еліміздің және алыс-жақын бауырлас
мемлекеттердің
тыныс-тіршілігімен,
күрделі реформалық өзгерістер саласындағы жаңалықтарымен де дер кезінде
хабардар етіп келеді.
Қазақ, орыс, түрік тілдерінде материал жариялап, АҚШ, Түркия, Әзербайжан,
Ресей, Украина, Өзбекстан, Қырғызстан
елдеріне Қазақстанда болып жатқан
экономикалық реформалар мен рухани
өміріміздегі игі жаңалықтарды таратып, еліміздегі тың өзгерістерді әлем
жұртшылығына паш етуде.
Қос басылым қызметкерлеріне бауырлас халықтар мүддесі жолындағы жемісті
еңбектеріне жеміс тілеймін!
Мерейлі мерекелеріңіз құтты болсын!

«Ахыска» газеті көптеген жылдар
бойы жаңа қазақстандық қоғамның
қалыптасуына өз үлесін қосып, журналистік шеберліктің жоғары деңгейін
ұстап келеді.
Ұжымның кәсіби тәжірибесі әрдайым
сұранысқа ие және өз оқырмандарын
қызықты әрі жарқын журналистік материалдармен
қуантуға мүмкіндік
беретініне сенеміз.
Табыс пен өркендеу тілейміз!

ак сказал Генеральный Консул Республики Турция в
городе Алматы, СМИ имеет
очень большое значение для любого
государства, общества.
Мы, турки-ахыска, живущие в Казахстане, считаем, что благодаря
своей газете внесли определенный
вклад в стабильность, общественное согласие, которое сегодня есть в
Казахстане.
И на всех мероприятиях, и на
страницах газеты «Ахыска» мы показываем, как турки-ахыска, живя
на протяжении 75 лет вместе с казахским народом, развиваясь, растя детей в Республике Казахстан,
вносят свою лепту, принося пользу
нашему обществу. Мы делали все
возможное, чтобы наше общество
стало еще крепче, еще больше процветало, росло как в экономическом
плане, так и в политическом.
За прошедшие 30 лет Казахстану
есть чем гордиться. Казахстан стал
площадкой, где решаются многие
международные споры, проблемы.
Стал площадкой, где решаются экономические вопросы, стоящие перед
мировым сообществом. Поэтому мы,
как часть народа Казахстана, делаем все возможное для того, чтобы
дети росли и смотрели уверенно в
будущее.
Я хочу сказать, что наша газета
как раз таки очень много внимания и
времени уделяет именно вопросам
патриотизма. Я всегда говорю, что
патриотизм надо прививать детям с
маленького возраста. И патриотизм
должен быть в каждом из нас. Все
должны воспитывать детей так, чтобы они все делали для того, чтобы
наша страна развивалась.
И эта газета не для галочки. Вы-

Игі тілекпен,
Қазақстан халқы Ассамблеясы
Төрағасының орынбасары
Ж.ТҮЙМЕБАЕВ

ahiska60@mail.ru
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пускается на протяжении 20 лет, и
выпускается еженедельно, причем
на трех языках: казахском, русском
и турецком. Она действительно для
читателей разного уровня.
уровня Газета
– это объединяющий фактор для
любого этноса, общества и в целом
для нашего Казахстана. Поэтому мы
стараемся через нее показывать дух,
патриотизм, любовь турок, проживающих в Казахстане, своей стране.
Вы знаете, что Казахстан для нас,
турок, это историческая Родина. Мы,
турки, проживающие и в Казахстане, и в Турции, и в других странах
мира, Казахстан называем своим
Ата-Юртом. Это, действительно, так.
В минувшие столетия мы ушли отсюда, и по воле судьбы 75 лет назад
мы пришли в те регионы, которые мы
когда-то покинули. Но мы пришли к
своим братьям. Наши братья нас приняли и дали все. Мы живем здесь на

является объединяющим фактором
в Тюркском мире. Мы действуем на
уровне интеллигенции, на уровне людей бизнеса, историков, поэтов, писателей.
телей Это очень хороший момент.
момент И
очень рад, что мы этим занимаемся.
Этим самым мы вносим свою лепту в
развитие и укрепление в целом для
всего Тюркского мира.
Мы никогда не делились на нации,
нас в Казахстане так воспитали, что
все мы интернационалисты. Просто
мы знаем, что благодаря газетам,
журналам, этнокультурным центрам
народы Тюркского мира объединятся. Поэтому мы всегда стоим за то,
чтобы, в первую очередь, в нашем
Казахстане были мир, стабильность,
общественно-политическое развитие,
и мы хотим, чтобы такой же мир был
во всех странах. Для этого мы прилагаем все свои усилия, проводим
очень много бесед на эту тему в раз-

Уважаемые
коллеги, друзья!
Прежде всего хочу поблагодарить Вас и Лидера нации Нурсултана
Абишевича Назарбаева
за высокую награду.
Потому что благодаря
его успешной и правильной политике мы имеем
сегодня возможность
производить и выпускать газеты, журналы,
изучать свой родной
язык, не забывать свои
традиции и обычаи.

К

Алматы қалалық
Қазақстан халқы Ассамблеясы
Хатшылығының басшысы
Н.БАЛҒЫМБАЕВ
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протяжении 75 лет и, Иншаллах, всю
жизнь здесь будем жить. И сделаем
все, чтобы будущее Казахстана и будущее наших детей было светлым.
Мы, кроме газеты «AHISKA», выпускаем также журнал «TÜRK BİRLİĞİ».
Этот ценный журнал служит нашему
объединению. Мы стараемся объединить все этносы Казахстана, также мы стараемся объединить Тюркский мир. Потому как он существует
на уровне Тюркского союза «TÜRK
BİRLİĞİ». Все президенты тюркских
государств друг с другом в очень хороших отношениях.
Хочу с большой гордостью сказать, что наш Первый Президент
Казахстана, Елбасы является Аксакалом и лидером всего Тюркского мира.
Для нас, турок, это очень важный
фактор.
Кто читает этот журнал, он может понять, насколько он ценен. На
его страницах освещаются идеи и
мнения, высказываются разные пожелания, отображаются исторические факты. Журнал знакомит своих
читателей с творчеством известных
поэтов, писателей, рассказывает о
деятельности политиков как нашей
страны, так и зарубежных стран, таких как Турция, Азербайджан, Россия,
Кыргызстан, Узбекистан. Нашими
авторами являются те люди, которых знают и уважают в народе. Это

личных странах мира и в Казахстане
в том числе, приведя много примеров
того, как надо жить, чтобы были мир
и общественное согласие. Рост и развитие любого государства зависят от
мира и общественного согласия. А
если нет этого, то там будут войны,
нестабильность, кровопролитие.
Хочется пожелать народу Казахстана, чтобы он никогда не видел
слез матерей и детей. И то хорошее,
что мы сегодня имеем, чтобы оно
только преумножалось, развивалось
дальше.
Хочу пожелать народу Казахстана, чтобы те ценности, которые у нас
есть, они только укреплялись и росли. Чтобы наша страна экономически
еще больше крепла и развивалась,
а люди объединялись вокруг нашего
руководства, Елбасы, вокруг Президента во имя светлого будущего для
всех нас.
Также хочу пожелать всем вам
благополучия в семье, крепкого здоровья, и хочу поблагодарить всех вас
за то, что уделили время и пришли к
нам, чтобы вместе с нами отметить
наш праздник.
Зиятдин КАСАНОВ,
председатель Всемирной
ассоциации
турок-ахыска «DATÜB»

Огромный рахмет всем
присутствующим! «Большое
спасибо» хочу сказать также и сотрудникам редакции
газеты «Ахыска» и журнала
«TÜRK BİRLİĞİ», которые на
протяжении 20 лет неустанно работают над тем, чтобы
самая свежая и объективная
информация, актуальные и
интересные статьи попали в
наши дома, чтобы мы могли ознакомиться с ними и,
действительно, знать своих
героев, быть в курсе всех событий, происходящих в мире.
И вообще, знать мнения, высказывания людей, которые
выступают в газете.
Всем спасибо за то, что
смогли уделить время и прийти на наше мероприятие.
Спасибо за то, что поддержали нашу газету. Спасибо
нашему бизнесу, который все
время поддерживает нашу
газету. Потому как, вы знаете, газета хоть и бюджетная, но в большой степени
содержится за счет средств
бизнесменов.
Хусейн КАСАНОВ,
депутат Алматинского
областного Маслихата
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Уважаемые гости!
Уважаемый господин
Генеральный Консул
Турецкой Республики!
Уважаемое
руководство
Ассамблеи народа
Казахстана!

Поздравляем с юбилеем!

Уважаемые
сотрудники редакции
газеты «Ахыска»
и других
этнических изданий!

Сегодня международная газета «AHISKA» Турецкого
этнокультурного центра отмечает 20-летие со дня выхода в свет своего первого номера.

В нашей большой дружной семье этноСМИ – сегодня большой
праздник – это 20-летний юбилей газеты «Ахыска», постоянным
читателем которой я являюсь. Когда мне позвонил Шахисмаил
и сказал: «Вам надо быть сегодня на нашем мероприятии», то я
сразу стал думать, какой же подарок подарить? В прошлый раз я
уже подарил Жансеиту Кансеитовичу книгу, и у меня дома скоро уже
ничего не останется, если каждый раз буду так дарить. (Смеется).
Но Шота Руставели писал: «Всё отдал – богаче стал, что утаил –
то потерял».
Осмотрев свою библиотеку, я вспомнил, как под руководством Зиятдина
Исмихановича два года мы работали над проектом «Символы Тюркской эпохи». О тюрках говорить и рассуждать без Орхоно-Енисейских письменных
памятников, без Монголии, без Культегина, без Бильге кагана нельзя.
В 2015 году я ездил в Монголию. Там мне подарили книгу «Сохранение
мирового культурного наследия и памятников Тюркской эпохи», которая
была издана под патронажем организации TİKA. Я не знаю, есть ли эта книга
в Турецком центре или нет, но я решил подарить ее Зиятдину Исмихановичу.
В ней собраны все тюркские памятники, начиная от Македонии, Боснии и до
Крыма, Палестины, Казахстана, Афганистана. В свое время она мне очень
помогла.
Я был в Мевлана-Хазрети в г. Конья. Когда приходишь в Мевлана-центр,
то первым делом видишь слова Мевлана, написанные на разных языках
мира: «Либо будь тем, кем ты выглядишь, либо выгляди тем, кто ты есть».
А наш Ходжа Ахмед Яссави в своей книге «Диван-и Хикмет» писал: «Когда
начинается базарная чита, кровь из глаз у меня идет, а когда кончается базарная чита – появляется бурак»…
Мы, корейцы, считаем, что Алтайские горы – это и наш Ата-Юрт. Зиятдин Исмиханович, он не только ваш, но также и наш.
Спасибо за внимание!
Георгий Васильевич КАН,
заместитель председателя Корейского
этнокультурного объединения г. Алматы,
доктор исторических наук, профессор

Асылы ОСМАН, Қазақстан халқы
Ассамблеясының мүшесі, қоғам қайраткері
Аса қадірлі бүгінгі
жиынға қатысушылар!
Ежелгі түріктің ордасы болған, сырттан
келгеннің қорғаны болған
Қазақстанда тұратын
түрік қоғамдастығының
мынадай дүние шығарып,
оны баршаңызға баянды
етіп жеткізіп отырған
түрік қоғамының басшысы
Зиятдин Исмиханұлына
ерекше ризашылығымды
білдіремін. Дәл осы жиынға
түрік бауырларым деп
алыстан келген консул
мырзаның және барлық
бауырларымның қатысып
отырғаны біз үшін үлкен
мәртебе әрі қуаныш.
Өйткені жүзедесуден
артық қымбат ешнәрсе
жоқ.

Қазақбай ҚАСЫМОВ, «Ахыска» түрік этномәдени
орталығы төрағасының
орынбасары
Ардақты отандастар, аса
қадірлі Зиятдин Исмиханұлы,
Түркия елшілігінен келген
қадірлі қонақтар! Асқар алатау
бөктерінде орналасқан әрбір
уыс топырағы киелі, қадам жері
қасиетті, сүйем жері сүйкімді,
Тәуелсіздігіміздің алтын бесігі
– Алматы қаласының төрінде
өтіп жатқан «Ахыска» газетінің
20 жылдық мерейтойына хош
келіпсіздер.

Құрметті халайық!
Қадірлі меймандар, достар!

Мәдениеті саналы әрбір азамат өзінің тұрған жерін, халқын, елін
сүйіспеншілікпен, отансүйгіштік патриоттық сезіммен, өркениетті,
дәулетті ел қатарына кіруіне ел дегенде ет жүрегі езіліп, жұрт дегенде
жұдырықтай жұмыла қызмет етуі әрбір ел азаматының қасиетті парызы.
Осы тұрғыдан Қазақстан халқы Ассамблеясының аясында Қазақстандағы түбіміз бір, тарихымыз ортақ, қанымыз бен жанымыз туыс,
тіліміз бен діліміз, тілегіміз бен жүрегіміз, мәдениетіміз бір мәңгілік қазақ
елінің болмыс-бітімінде, тұрмыс-тіршілігінде болып жатқан мәденит,
экономика, әлеуметтік жағдайлар, саяси қоғамдық оқиғалардың газет
бірден-бір хабаршысы, жеткізушісі. Өзінің ой орамы, тәжірибесі бай,
бай болжамы бар, нақты ұстанымы бар «Ахыска» газеті 2000-шы жылдан бері қарай баспасөз қызметін атқарып келеді.
20 жыл бойы этносаралық бұқара халықтың күнделікті өмірінің
нақты айнасына айналған бұл газеттің басында тұрған аса құрметті
Зиятдин Исмиханұлының, Бас редактор Ровшан Мәмедұлының,
іскерлікті өмір мұратына айналдырып, әрдайым ізденіс үстінде
биікке өрлей беретін талантты журналистердің абыройлы, нәтижелі
жұмыстарын мен мақтанышпен айта аламын.
Болашақта осы газетіміздің мерейі биіктеп, мәртебесі өсіп, тұғырынан
таймасын, қазақ елінің жарқын болашағы үшін атқарып жатқан абыройлы жеңістері қашанда халық игілігіне жұмсалсын, ардақты қазақ
елі.
Мерейтой құтты болсын!

Уважаемые друзья!
Примите мои искренние и сердечные поздравления в связи с 20летием вашего издания. 20 лет – сравнительно небольшой срок
для любого средства массовой информации. Но за это время вам
удалось, миновав период «детства» и «ученичества», стремительно ворваться в число самых авторитетных и уважаемых, информационно насыщенных и разносторонних газет этнокультурных
объединений нашей страны.

Енді газетке келетін болсақ, Ахмет Байтұрсынов «Баспасөз
– халықтың көзі, құлағы, һәм тілі», деп босқа айтпаған. Бүгінгі
«Ахыска» билік пен бұқара арасындағы алтын көпірге айналып,
елдің мұң-мұқтажын, халықтың тыныс-тіршілігін, елдің әлеуметтікэкономикалық жағдайын үнемі назарда ұстап, оқырманын шынайы
ақпараттармен қуантып келеді. Газет ұжымына шығармашылық табыс тілеймін!

Любая тема, освещаемая журналистами газеты «Ахыска», – политика
и экономика, социальная сфера, спорт и культура – неизменно вызывает
огромный интерес у сотен тысяч читателей в Казахстане и за рубежом. Для
меня, как руководителя Азербайджанского этнокультурного объединения
«ATA YURD-NOMAD», особенно ценно ваше пристальное внимание к национальной культуре и народному фольклору.
От всей души благодарю вас за неизменно высокое качество и глубокую
аналитичность всех публикаций, посвященных всем темам. Надеюсь, что
наше сотрудничество будет плодотворным и в дальнейшем. Желаю вам новых творческих удач, счастья, благополучия и, конечно же, – новых читателей газете «Ахыска»!
Сулейман Паша оглы АХМЕДОВ,
председатель РОО «ATA YURD-NOMAD»
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Газета идет в ногу со временем благодаря высокому профессионализму ее сотрудников. Ваше издание запечатлело на своих страницах
прошлое и настоящее нашей исторической Родины – Ахыска, и историю нашей Родины – Казахстана.
«AHISKA» остается неравнодушной ко всему происходящему в стране, сохраняя трепетное и уважительное отношение к читателю, развивая и совершенствуя обратную связь «газета – читатель – газета»,
стремясь сохранить, упрочить свой авторитет в читательской аудитории. Замечательно, что и читатель предан любимой газете. Изданию
удается сохранять высокий уровень качества публикуемых материалов, идти в ногу со временем.
20-летие международной газеты «AHISKA» – это праздник коллектива газеты, ее читателей, внештатных авторов, ветеранов печати и
коллег по перу. Уже многие годы наша любимая газета издается в девяти странах, где проживают турки-ахыска, и объединяет все регионы
нашего Казахстана.
В год юбилея хочется пожелать газете новых ярких журналистских
работ, творческих побед, процветания, а коллективу редакции – семейного благополучия и читательского признания,
здоровья.
ТЭКЦ «АХЫСКА» Кордайского района
Жамбылской области

Қазақстан халқы Ассамблеясына қарасты
Түрік этномәдени орталығының Халықаралық
«Ahiska» газетінің 20 жылдық және «Türk Birliği»
журналының 5 жылдық мерейтойына арналған
салтанатты шарамызға хош келдіңіздер.
Баспасөз – халық сөзі. Бүгінде «Ахыска»
газеті билік пен бұқараны байланыстырып,
арадағы алтын көпірге айналып отырған
басылымдардың бірі деп айтсам қателеспейтін
шығармын.
Жиырма жылдың ішінде газетіміз алдына
қойған мақсатын толықтай орындап, халыққа
қызмет етіп келеді.

Уважаемые гости!
В 1999 году с приходом на должность
председателя ТЭКЦ «Ахыска» Зиятдина Исмихановича Касанова впервые в
истории турок-ахыска произошло знаменательное событие: в октябре 2000
года была учреждена газета «Ахыска».
И эта газета в то время выходила один
раз в месяц.
В 2005 году я подошел к Зиятдину
Исмихановичу и сказал: «Пресса – это
4-я власть, давайте нашу газету сделаем еженедельной». Он посмотрел на
нас и спросил: «Сможете?» Я сказал:
«Мы сможем, но это огромные расходы,
штаты». Он ответил: «Вы об этом не
думайте, если сможете, давайте переходите на еженедельный выпуск».
Сначала мы не стали рисковать, и
в 2006 году газета выходила 2 раза в
месяц. Таким образом газета успешно
печаталась весь этот год. Но, как оказалось потом, этого было мало, стали поступать требования от читателей, чтобы
газета выпускалась каждую неделю.
И вот с 1 января 2007 года наша газета стала еженедельной. И свою первую награду мы получили в этом же
зале. Газета «Ахыска» в то время была
признана лучшим национальным изданием, на страницах которой говорится
о деятельности Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Затем к нам стали поступать также и требования от наших
зарубежных соотечественников, проживающих в других странах мира, с тем,
чтобы наша газета выходила на международный уровень. После этого в 2009

году наша газета была официально
зарегистрирована как международная
газета, и она стала распространяться
в Азербайджане, Турции, Кыргызстане,
Грузии и даже в Америке.
Из этих стран мы получали очень
много писем. Всем было интересно
узнать, в чем заключается деятельность
АНК. Тогда мы, объясняя суть деятельности АНК, сделали для себя вывод:
пусть наши соотечественники узнают не
только от нас о деятельности АНК, но
также узнают об этом и от других представителей различных этносов, проживающих на территории Казахстана. И
с тех пор на страницах нашей газеты
стали выходить статьи национальных
этнокультурных объединений нашей
страны. На страницах газеты мы делились с планами, печатали статьи, интервью с интересными людьми, знакомили
с выдающимися личностями. С первого
дня издания нашей газеты главным направлением были стратегия и политика
Елбасы Н. А. Назарбаева.
Я помню, как Реджеп Тайип Эрдоган
в мае 2005 года, взяв в свои руки газету
«Ахыска», сказал: «Я очень рад, что вы
имеете такую газету, и мне она очень
понравилась. Надеюсь, у вас скоро будет и журнал». И журнал у нас появился
спустя 10 лет. Этот журнал я также хотел назвать «АХЫСКА» или «DATÜB».
Но Зиятдин бей посоветовал мне: «Давай не будем ограничивать себя, назови
его «TÜRK BİRLİĞİ». Пусть это послужит
нашему объединению».
Наш спецвыпуск журнала о деятельности АНК понравился Елбасы Н. А. На-

зарбаеву. И в качестве подарка на сессии Ассамблеи было роздано по одному
журналу каждому члену и гостям. Мы не
останавливались на достигнутом. Создали штат наших спецкоров и собкоров
в таких странах, как Украина, Азербайджан, Грузия, Турция и даже Америка.
Брали интервью у таких известных личностей, как Олжас Сулейманов, Мурат
Хаджиев, Анар, Зелимхан Ягуб, а также
у министров Казахстана и Турции, депутатов, олимпийских чемпионов, известных в мире футболистов. Главные
герои нашей газеты – это простой народ, который работает добросовестно
на благо нашей Родины.
Мы старались быть мостом между
двумя братскими государствами: Турцией и Казахстаном. Мы печатали все ваши
мероприятия, встречи, выступления, когда вы работали послом Казахстана в
Турции, а также работу посла Турции в
Казахстане. Работа в этом направлении
продолжается и по сей день.
Мы сделали также еще один спецвыпуск, посвященный президентским выборам нашего уважаемого Президента
Касым-Жомарта Токаева (этот журнал
сейчас я вам подарю).
Также был сделан спецвыпуск журнала, посвященный 175-летию Абая
Кунабаева. За выпуск этого номера
выражаем свою благодарность и признательность Сулейману Пашаевичу
Ахметову, председателю РОО «ATA
YURD-NOMAD», оказавшему финансовую помощь.
Был сделан также спецвыпуск, посвященный Дню языков Казахстана, и

еще один по Посланию Президента РК
Касым-Жомарта Токаева.
За 20 лет за материальную поддержку мы очень благодарны Зиятдину Исмихановичу. Весь этот груз он тянет на
своих плечах. Без его поддержки было
бы нам очень трудно делать всё это и
вести свою профессиональную работу.
Чтобы выразить свою поддержку Реджепу Тайипу Эрдогану, мы сделали еще
один спецвыпуск, когда 15 июля 2016
года произошла попытка переворота в
Турции, и что там происходило, мы передавали на страницах нашего журнала
и газеты.
Мы сделали еще одно значимое
дело: все Послания Первого Президента Казахстана Н. А. Назарбаева начиная с 2008-го по 2010 год перевели на
турецкий язык (эту книгу тоже подарю).
Много о чем можно говорить и показывать, но я не хочу отнимать ваше
драгоценное время. Хотел бы закончить
свое выступление одним словом: у нас
были ошибки, недостатки, но мы никогда не теряли честь журналиста.
Да, сегодня нам 20 лет, Иншаллах
будет 100-летие нашей газеты и журнала, но главное, как я сказал на страницах
нашей прессы, будет любовь к человечеству, а в мире – согласие и дружба, и
мы будем служить бриллианту Средней
Азии да и всего мира, Казахстану!
Құрметті жиналған қауым, достар!
Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп
рахмет.
«AHISKA» газетінің
Бас редакторы Р. Мәмедұлы

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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Габит Турсынбай назначен уполномоченным
по этике аппарата акима Алматинской области
Заведующий секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана Габит Турсынбай назначен уполномоченным по этике аппарата акима Алматинской области.
Габит Турсынбай родился в 1965 году в п. Жансугуров Аксуского района Талды-Курганской области. Общий стаж работы –
29 лет, в том числе на государственной службе – 19 лет. За этот
период он прошел путь от простого работника до руководителя
областного учреждения. Более 16 лет Габит Турсынбай занимал должность заведующего секретариатом Ассамблеи народа
Казахстана.
За время своей работы Г. Турсынбай обеспечивал исполнение задач по сохранению
межэтнического согласия и стабильности, созданию условий для сохранения самобытной культуры, языка, традиций и обычаев этносов, населяющих область. Также координировал связь между областными, районными и городскими этнокультурными объединениями, Координационного Совета по делам молодежи, Совета старейшин «Ұлагат»
при Ассамблее народа Казахстана Алматинской области.

В Ассамблее Северо-Казахстанской
области наградили волонтеров

c 19 по 25 октября 2020 года

Овен

В Доме Дружбы города Кызылорды
прошла встреча, посвященная
75-летию Великой Победы
В Доме Дружбы города Кызылорды состоялось мероприятие, посвященное 75летию Великой Победы. В мероприятии
приняли участие труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны,
представители этнокультурных объединений и молодежь. Организатором выступило Областное татарское этнокультурное объединение.

В Ассамблее народа Казахстана Северо-Казахстанской области
состоялась церемония награждения волонтеров, которые активно
вели свою деятельность в период карантина.
После введения карантина в стране на базе Ассамблеи народа Казахстана
Северо-Казахстанской области был создан специальный
волонтерский штаб, основная
миссия которого заключалась
в помощи гражданам, которые находились на самоизоляции. Как правило, это были
пожилые люди и граждане с
инвалидностью. Всего в штабе работали более 60 волонтеров. За время карантина
на телефон штаба поступило
больше 1500 заявок.
Началось
мероприятие
с
приветственного слова руководителя
управления
внутренней
политики акимата Северо-

Казахстанской области К.К.
Оспанова. На церемонии
награждения
волонтеры
Жабай Алемгерович Наскенов, Элла Леонидовна
Андрощук и Аделина Хисматуллина были удостоены президентской медали
«Халық алғысы».

Напомним, что медалью
«Халық алғысы» награждаются граждане Республики
Казахстан, плодотворно ра-

ботающие в сферах образования, здравоохранения,
социальной защиты, а также
отличившиеся в борьбе с
пандемией. Награда вручается Президентом Республики Казахстан или от его
имени в торжественной обстановке.
Также стоит отметить, что
во время мероприятия все
волонтеры были награждены благодарственными письмами от Ассамблеи народа
Казахстана, почетными грамотами и благодарственными письмами акима СевероКазахстанской области.
Мероприятие
завершилось просмотром роликов
про волонтеров.

Состоялось очередное заседание
Совета медиаторов АНК Жамбылской области
В КГУ «Қоғамдық келісім»
Жамбылской области прошло очередное заседание
Совета медиаторов Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области:
«Перспективы развития
медиации как альтернативного способа урегулирования конфликтов». В
заседании приняли участие
судья областного суда, бии,
медиаторы Ассамблеи и
представители СМИ.
Участники обсудили такие
вопросы, как развитие медиации в стране, формат работы
медиаторов, а также некоторые проблемные вопросы
этой деятельности. По словам заведующей, кабинетом
медиации В. Н. Досыбиевой,
несмотря на положительные
результаты от проводимой
работы Кабинетом медиации,

по-прежнему остается нерешенным ряд проблем.
«Хочется отметить, что
развитием института медиации в основном занимаются
сами медиаторы, а ведь это
должна быть совместная работа и с госорганами, учебными заведениями всех уровней,
с общественностью и с неправительственными организациями. Она должна стать
общей задачей для формирования в обществе культуры
ведения переговоров, являющейся одной из достоинств
медиации», – подчеркнула
Досыбиева.
В свою очередь, председатель Совета медиаторов АНК
Лариса Сафонова предложила создать единую самоконтролируемую организацию –
ассоциацию медиаторов.
«К сожалению, практика
показывает, что граждане не

желают обращаться к медиаторам ввиду низкого уровня
знаний и подготовки медиаторов в разрешении конфликтов.
Такая ассоциация медиаторов
будет координировать деятельность медиаторов, разработает и утвердит единую
программу подготовки медиаторов, подготовит рекомендации и методики по отдельным
категориям и видам медиации.
Искусство разрешения конфликта – это культура ведения переговоров. И она должна быть связана с глубокими
познаниями в этой области
(если тренинг для профессиональных медиаторов включает эти познания, то для непрофессиональных медиаторов
нет). Создание такой системы
приведет к росту количества
обращений к медиаторам, что
поднимет их авторитет», – резюмировала она.

Будьте готовы
к роману. Но знайте: вероятность того, что он получит
свое продолжение, невелика.
В эти дни полезно заниматься
самообразованием в той сфере, которая вам наиболее интересна. Период также хорош
для тех, кто давно мечтает о
детях.

Телец
Проявите любознательность
– и перед вами
откроются любые двери. Однако имейте в виду: на начинания в этот раз понадобится
немало сил. Рассчитайте все
перед тем, как стартовать. Со
временем в данный период
будет напряженно. Заранее
планируйте любые встречи.

Близнецы
Уверенности
в себе вам сейчас
будет не занимать.
Пользуйтесь этим,
чтобы попросить начальство
о повышении зарплаты или
повышении в должности. Выходные проведите с пользой.
Закончите домашние дела,
помогите
близким,
даже
если они не будут просить о
помощи.

Рак
Возможно, вам
захочется побыть
в одиночестве. Не отказывайте себе в этом. Новые знакомства, которые могут произойти
в данный период, обречены
на успех. Выходные проведите за творчеством. Любые
начинания в этом ключе будут
успешными.

Во время мероприятия гости ознакомились с выставкой на военную тематику, подготовленной учениками
средней школы № 5 имени И. В. Панфилова. Также на
выставке были предоставлены книги, фотографии ветеранов, письма с фронта и личные вещи солдат.
Настоящим подарком для гостей стали творческие номера, подготовленные активистами Татарского
этнокультурного объединения.
Так, дети танцевальной группы «Жасмин» исполнили
танец на тему песни военной поры «Синий платочек».
Вокальная группа «Сарман» и солисты душевно исполнили песни и стихи на разных языках. Параллельно на
LED-экране демонстрировались видеоролики на тему
Великой Отечественной войны, с поздравлениями, чтением стихотворений, историями о ветеранах.
Перед зрителями выступила руководитель Татарского
этнокультурного объединения Галия Гизатуллина. Также
она вручила поздравительные открытки от Президента
Республики Татарстан Р. Н. Минниханова и благодарственные письма.
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Дева
Настало время
проявить свои организаторские способности. Беритесь за самые сложные дела,
не сомневаясь в том, что вас
ждет успех. С деньгами в этот
период все будет замечательно, так что вы сможете чемнибудь себя побаловать.

Весы
Будьте лояльнее к своим
близким: им сейчас необходимо ваше участие.
На работе вас ждет законный
успех. И пусть некоторые коллеги за вас не порадуются, не
обращайте на это внимания. С
этого момента начинайте копить деньги: вскоре они понадобятся для совершения крупной покупки.

Скорпион
В
грядущие
дни вас ждет много
встреч: счастливых
и не очень. Примите
любой исход событий. Некоторых знакомых придется вычеркнуть из собственной жизни.
Если не сделаете этого, вас
ждут предательства. В данный
период может накатить небывалая усталость.

готовы к плотному графику и
задержкам на работе. Заранее
подготовьте близких к этому.

Козерог
Звезды
разрешают вам в этот
период браться за сложные
дела. Вот только деньги пока
старайтесь не тратить. По
крайней мере, откажитесь от
крупных покупок. Будьте готовы услышать сплетни о себе.
Помните, лучшая реакция –
отсутствие реакции.

Водолей
Любые проблемы, которые будут
сейчас возникать, оставляйте
при себе. Не рассказывайте
о них никому – сами справитесь. Будьте готовы к переменам. Сначала они вас испугают, но потом вы поймете: все
было к лучшему. В отношениях наступит затишье. Переждите его.

Рыбы
Если у вас на
данный период запланированы важные встречи,
лучше их отменить. Сейчас не
самый подходящий момент.
Отдохните и посвятите время
себе и семье. Отнеситесь к
этому процессу серьезно и с
душой. Не жалейте денег!

Стрелец
Хорошее самочувствие позволит
вам завершить все начатые
дела. Единственное, что омрачит этот период – возможные
разногласия с семьей. Но вскоре и они будут решены. Будьте

Подготовила Аида МАРАТ
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Лев
Будьте готовы
понести финансовые

потери. Но скоро бюджет пополнится! Ссоры и разногласия
могут возникнуть в семье из-за
серьезного вопроса. В ближайшее время решить его не
удастся. Зато порадуют дети:
не только своими успехами, но
и надлежащим поведением.
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KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME
01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaşlarımız, kısa dönem ilk başvuru veya uzatma başvurularını yaparken kalış nedeni
kısmına «turizm amaçlı kalacaklar» yerine «idari makamların kararı» seçeneğini
seçmesi gerekmektedir. İlk başvuru ve uzatma başvurularında randevu gününde
bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.
Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapılarak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.
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