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DATÜB’DEN “BİRLİK VE BERABERLİK” KONGRESİ

Выступление 
К.-Ж. Токаева 
на торжественном 
собрании 
по случаю 30-летия 
Независимости 
Казахстана

Стр. 2-3

С Наступающим 

Новым 2022 Годом!

DÜNYA AHISKA TÜRKLERI BIRLIĞI 
BAŞKANINA TEBRIK MESAJI

(11 ARALIK 2021)
Sayın Ziyatdin Kassanov

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı

Türkiye dışında 9 ülkede daha teşkilatlanması olan Dün-
ya Ahıska Türkleri Birliği Başkanlığına tekrar seçilmeniz se-
bebiyle sizi, yeni Meclisi ve yeni yönetimi tebrik ediyorum. 

Vatan Ahıska davası yolunda yaptığınız uluslarası çalış-
malarda, devlet ve millet olarak her zaman olduğu gibi bu-
gün de yanınızdayız, hep yanınızda olmaya devam edeceğiz.  

Dünyanın her yerindeki Ahıska Türkü kardeşlerimizin 
birliği, beraberliği, dayanışması yolunda gösterdiğiniz gay-
retleri yakından takip ediyoruz.

Ahıska Türklerinin defalarca maruz kaldığı sürgünler 
sebebiyle farklı ülkelerde ve çoğunlukla da zor şartlar altın-
da sürdürmek zorunda kaldıkları hayatlarını kolaylaştıracak 
her adımı destekliyoruz. 

Türkiye güçlendikçe, Ahıska Türkü kardeşlerimiz de 
asırlık acılarını geride bırakarak, hedefl erine adım adım yak-
laşacaklardır. 

İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte hayallerimi-
zin gerçeğe dönüştüğüne şahitlik edeceğiz. 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanlığı görevinizde 
size ve arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. 

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı

6-10. Sayfa

2

24 декабря 2021 №  48

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

С Наступающим Новым 2022 годом!2 Официально/Resmi

Құрметті отандастар!

Ардақты ағайын!

Баршаңызды қастерлі Тәуелсізді-
гіміздің мерейлі белесімен шын 
жүректен құттықтаймын!

Біз осыдан отыз жыл бұрын баба-
лар арманын ақиқатқа айналдырдық. 
Жаңа Қазақ мемлекеті құрылғанын 
дүние жүзіне паш етіп, Тәуелсіздігімізді 
жарияладық. Бірнеше ғасырдан бері 
үзіліп қалған дербес мемлекеттілік 
дәстүрімізді қайта жалғадық.

Шын мәнінде, егемендік – елдің 
бәріне бұйыра бермейтін бақ. Әлемде 
сан миллион халқы болғанымен, 
ұлтарақтай жері жоқ қаншама ұлт 
бар. Ал, қазақтың пешенесіне өз 
мемлекетін құру бақыты жазылды. Бұл 
– ұлы бақыт, ұлттың бақыты! Бұдан 
асқан қуаныш, бұдан биік мәртебе бар 
ма?!

Тәуелсіздік – ең қасиетті, қастерлі 
құндылығымыз, ең басты байлығымыз. 
Халқымыз егемендіктің қадір-қасиетін 
жан-жүрегімен сезінеді. Өйткені, біз 
азаттықтың құны қандай екенін жақсы 
білеміз.

Бостандық жолында талай батыр-
ларымыз құрбан болды. Қаншама 
қиын күндер басымыздан өтті. Бірақ, 
халқымыз барлық сынақты қайыспай 
көтерді. Тағдыр тауқыметі ұлтымыздың 
жүрегінен азаттық рухын өшіре алмады. 
Қазақтың қайсар ұл-қыздары қашанда 
елді бостандыққа үндеп, жігерін жани 
білді.

Біздің мемлекеттілік тарихымыз 
көне заманнан бастау алады. Бір кез-
де бөрілі байрақ көтерген көк түріктер 
мәңгі ел болуға ұмтылды.

Күлтегін мен Білге қаған тура-
лы тастағы жазулар тарихымыздың 
тереңдігін танытады. Батыр бабала-
рымыз бүкіл Еуразияда ат ойнатқан 
қуатты мемлекеттер құрды. Сайын да-
лада теңдесі жоқ көшпелілер өркениетін 
қалыптастырды. Алып құрлықтың 
саяси-экономикалық даму барысы-
на орасан зор ықпалын тигізді. Олар 
ұрпаққа асқақ рухын және өр намысын 
мирас етті. Баға жетпес мәдени мұрасы 
мен жауһар жәдігерлерін табыстады.

Алтын Орда орта ғасырдағы алып 
мемлекет ретінде белгілі. Қазақ халқы 
осы ұлық ұлыстың тікелей мұрагері 
болып саналады. Одан кейін тарих 
төріне Қазақ хандығы шықты. Қазіргі 
таңда Қасым ханның қасқа жолын, Есім 
ханның ескі жолын, Әз Тәукенің Жеті 
жарғысын білмейтін қазақ кемде-кем.

Мемлекеттілігіміздің берік тұғыры 
болған дала заңдары ел жадында 
сақталып, бүгінгі күнге дейін жетті. Төл 
тарихымыздағы ең күрделі сәттерде 
халқымыз жұдырықтай жұмыла білді. 
Бұланты, Орбұлақ және Аңырақай 
шайқастары – осының айқын дәлелі.

Қазақтың елдік жолындағы ерлігі 
отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық 
қозғалыстарда айқын көрінді. Алаш 
арыстары дербес мемлекет құру үшін 
жанын пида етті. Екінші дүниежүзілік 
соғыс кезінде ел азаматтары майдан 
даласында ерлікпен шайқасты. Кеңес 
заманында зиялыларымыз тіліміз бен 
ділімізді сақтап қалу үшін аянбай еңбек 
етті.

Алпысыншы жылдарда төл мә-
дениетіміз ерекше дамып, қазақ 
әдебиетінде таланттар шоғыры қалып-
тасты, бірегей туындылар дүниеге келді. 
Көркем шығармалар ұрпақ санасын 
оятып, жақсылыққа жетелейтін тәрбие 
құралына айналды. Кешегі Желтоқсан 
қаһармандары Тәуелсіздікті бір табан 
жақындатқаны анық.

Асқар тау алыстаған сайын асқақ 
көрінеді. Біздің бабаларымыз қазақтың 
дербес мемлекет құрып, еркін өмір 
сүруге құқылы екенін тарих алдында 
дәлелдеді. Осылайша, мыңжылдықтар 

тоғысатын тұста азаттық туы көгімізде 
желбіреді.

Ұлттың ең ұлы мұраты – 
Тәуелсіздікке қол жеткіздік. Сол сәттен 
бастап Қазақ елінің ұлы көші болашаққа 
бет түзеді. Халқымыз өз мемлекетін 
құруға кірісті. Бұл – тарихи әділдіктің 
орнауы.

Мүлдем жаңа геосаяси ахуал-
да мемлекет құру оңай шаруа емес, 
нағыз көшбасшының ғана қолынан 
келетін іс. Ең күрделі, бұлыңғыр 
кезеңде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарба-
евтай дара тұлға тарих төріне шықты. 
Анығын айтқанда, Тәуелсіздік шежіресі 
Елбасының қолымен жазылды.

1991 жылы 1 желтоқсанда халқымыз 
оған бірауыздан дауыс беріп, сенім ман-
датын тапсырды. Ал, 16 желтоқсанда 
Президент Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Тәуелсіздігі туралы Кон-
ституциялық Заңға қол қойды. Ақиқатын 
айтсақ, бұл халқымыздың тарихындағы 
ең қуанышты әрі бақытты сәт болды. 
Сол сәттен Қазақ елінің жаңа дәуірі 
– Тәуелсіздік тарихы басталды. 17 
желтоқсанда Елбасы Алматыдағы 
алаңға келіп, елдің ортасына шықты. 

Тұңғыш Президент «Халқымыздың 
билігі толық өз қолына тиді. Азат күн 
туды» деп халықтан сүйінші сұрады. 
Оның тебіреніске толы сол сөзі жұрттың 
жадында жатталып қалды.

Бәлкім, бүгін бәрі оңай көрінер. 
Тіпті, кейбір адамдар Тәуелсіздіктің 
құндылығын жете түсінбеуі мүмкін. Ал, 
аға буын оның қандай қиындықпен 
келгенін жақсы біледі. Тарихи күндердің 
әрбір минутын тек Елбасы ғана жан-
жүрегімен сезініп, басынан өткерген 
деп айтсақ, артық емес. Тұңғыш Прези-
дент өзінің бір сұхбатында азаттықтың 
алғашқы әсерін еске алғаны бар. Онда: 
«Жұрттың бәрі мәз-мейрам болып жат-
ты. Менің де қуанышымда шек жоқ еді. 
Бірақ, қатты қобалжыдым. Өйткені, әрі 
қарай не боларына алаңдаулы едім» 
деген болатын. Бұл – шүбәсіз ақиқат. 
Елбасы айтқандай, «Тәуелсіздікті алу 
бір басқа, оны сақтап қалу бір басқа».

Президенттің алдында жаңа мем-
лекет құру міндеті тұрды. Бірақ, со-
нымен қоса өзіне сенім артқан халқын 
қиындықтан алып шығуы керек болды. 
Елдегі сан түрлі мәселені шешудің бас-
ты жауапкершілігі Мемлекет басшы-
сына жүктелді. Соның бәрін Тұңғыш 
Президентіміз абыроймен еңсере 
білді. Түптеп келгенде, Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев халқымыздың 
ұлы перзенті екенін өз еңбегі арқылы 
толық дәлелдеді. Жұртымыз оның 
дара басшылығымен кедергінің бәрінен 
сүрінбей өтті.

Бүгінгі мерейлі мемлекетіміз – 

Елбасымыздың ерен еңбегінің жемісі, 
көзсіз ерлігінің жеңісі! Ол Тәуелсіз 
Қазақстанның негізін қалаған тұлға 
ретінде әлем тарихынан мәңгі орын 
алады. Тұңғыш Президентіміз жаһан 
жұртының алдында ұлт мүддесін қорғай 
білген көреген саясаткер. Қиыннан 
қиыстырып, тосын шешімдер қабылдай 
алатын жасампаз реформатор. Осын-
дай бірегей қасиеттің бәрі бойына 
тоғысқан біртуар тұлғасы бар қазақ – 
бақытты халық!

День Независимости – это вели-
кий праздник, который являет-
ся венцом нашей многовековой 

борьбы за собственную государствен-
ность, олицетворением стойкости на-
рода, ярким воплощением его светлых 
устремлений в будущее.

Независимость не досталась нам в 
подарок или по воле случая. Ценности 
Независимости красной нитью проходят 
через многие столетия национальной 
истории. Наш народ всегда бережно от-
носился к идее государственности, по-
тому что нация, имеющая независимое 
государство, в историческом плане счи-
тается успешной, поскольку сохраняет 
за собой выбор пути развития. Этот 
фундаментальный принцип неодно-
кратно доказан временем.

В истории, дошедшей до нас из се-
дой древности, и истории, которая тво-
рится на наших глазах, каждый гражда-

нин Казахстана находит частичку себя, 
всем сердцем принимая и понимая зна-
чение Независимости. Сегодня кому-
то может показаться, что успех нашей 
страны был предопределен. Но тогда, 
30 лет тому назад, стартовые условия 
у Казахстана были непростые, можно 
сказать, крайне сложные. Экономика 
находилась в глубочайшем кризисе. 
Социальная сфера лежала на боку. 
Геополитическое положение и изоли-
рованность от мировых рынков также 
не добавляли оптимизма. Протяженная 
граница не была юридически урегули-
рована. Сейчас же можно с уверенно-
стью сказать, что стратегические идеи 
Елбасы и его непоколебимая политиче-
ская воля позволили успешно преодо-
леть все эти неблагоприятные факто-
ры и обеспечить устойчивое развитие 
Казахстана. С обретением Независи-
мости наша страна твердо встала на 
рельсы прогресса практически во всех 
сферах, будь то экономика, культура 
или общественно-политическая жизнь.

Тәуелсіздіктің отыз жылы – 
біз үшін тұтас дәуірге бергісіз 
мерзім. Оны үш белеске бөліп 

қарастыруға болады. Әр онжылдық 
ғасырдың жүгін арқалап тұр.

Алғашқы онжылдық – жаңа 
Қазақстанның негізін қалау кезеңі.

Осы жылдарда мемлекеттік ны-
шандарымыз белгіленіп, билік жүйесі 
қалыптасты. Төл теңгеміз айналымға 

қосылды. Айбынды армиямыз құ-
рылды. Ата заңымыз қабылданды. 
Ана тілімізге мемлекеттік тіл мәртебесі 
берілді. Ата дініміз оралып, салт-
дәстүріміз жаңғыртылды. Бірлігіміздің 
бастауы болған Қазақстан халқы Ас-
самблеясы құрылды. Әлем елдерімен 
дипломатиялық қатынас орнықты. 
Қазақстан беделді халықаралық 
ұйымдарға мүше болып қабылданды. 
Стратегиялық даму бағдарымыз 
айқындалды. Шекара мәселесін заң 
тұрғысынан шегендеу үрдісі бастал-
ды. Қасиетті жеріміз атом қаруынан 
тазартылды. Елордамыз Есілдің бойы-
на көшірілді. Экономиканы өркендету 
үшін ауқымды реформалар қолға 
алынды. Жеке кәсіпкерліктің дамуы-
на жағдай жасалды. Жастарымыз 
әлемнің үздік университеттеріне оқуға 
жіберілді. Қазыналы Ұлттық қорымыз 
құрылды. Ұлы көшке жол ашылып, шет-
те жүрген қандастарымыз атамекеніне 
қайтарылды.

Екінші онжылдық – Қазақ елінің 
өрлеу кезеңі.

Біз керегемізді кеңейтіп, тұғы-
рымызды нығайттық. Халықтың әл-
ауқатын арттыра түстік. Төл тарихы-
мызды түгендеп, рухани мұрамызды 
жаңғырттық. Көптеген халықаралық 
бастама көтердік. Елге қомақты инвес-
тиция әкелдік. Ұлы Жібек Жолының 
бойында ірі инфрақұрылымдық жо-
баларды жүзеге асырдық. Заманауи 
өндіріс орындарын салып, сан түрлі 
жаңа өнім шығара бастадық. Тұрғын-үй 
құрылысының қарқынын күшейттік.

Үшінші онжылдық – Қазақстанның 
кемелдену кезеңі.

Осы уақытта абырой-беделі артқан 
мерейлі мемлекетке айналдық. Ше-
кара мәселесін біржола шештік. 
2050 жылға дейін стратегиямызды 
қабылдап, дамыған елдердің қатарына 
қосылуды межеледік. Түрлі бағыттар 
бойынша ауқымды бағдарламаларды 
жүзеге асырдық. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы арқылы ұлттың жаңа бол-
мысын қалыптастыруды қолға алдық. 
Тұтас түркінің алтын бесігі атанған 
Түркістанды түлеттік. Саяси реформа-
ларды тың қарқынмен жалғастырдық. 
Халқымыздың саны 19 миллионнан 
асты. Осылайша, Қазақстан тұғыры 
берік, мықты мемлекет болды.

О наших впечатляющих успехах 
в государственном строитель-
стве, повышении благосо-

стояния народа убедительно говорят 
конкретные цифры и факты. Благодаря 
масштабным реформам объем отече-
ственной экономики в реальном выра-
жении увеличился в 2,5 раза. Валовый 
внутренний продукт на душу населения 
в долларовом эквиваленте вырос более 
чем в 13 раз и обеспечил нашей стране 
безусловное лидерство в Центральной 
Азии. В Казахстан привлечено более 
370 миллиардов долларов прямых ино-
странных инвестиций. По этому пока-
зателю на душу населения мы опере-
жаем все постсоветское пространство 
и ряд восточноевропейских стран. 
Международные резервы Казахстана 
составляют свыше 90 миллиардов дол-
ларов. Серьезных успехов наша страна 
достигла в развитии регионов, транс-
портной инфраструктуры, социальной 
сферы. Построено и реконструировано 
13 тысяч километров автодорог и 2500 
километров железнодорожных путей.

«Батыс Қытай – Батыс Еуропа» 
күре жолының еліміздегі бөлігі 
іске қосылды. Каспий теңізінің 

жағасында Құрық айлағы ашылды. 
Өндіріс саласына серпін берілді. Аумағы 
180 миллион шаршы метрден астам үй 
салынды. Соның нәтижесінде бір жа-
рым миллион азаматымыздың тұрғын-
үй жағдайы жақсарды. Балаларды 
балабақшамен қамту көрсеткіші 1999 
жылдан бері 10 есе өсті. Тәуелсіздік 
кезеңінде 1800-ден астам мектеп са-
лынды. 21 Назарбаев зияткерлік мектебі 
ашылды. Біз кадр дайындаудың жаңа 

Выступление К.-Ж. Токаева на торжественном собрании 
по случаю 30-летия Независимости Казахстана

Пресс-служба Президента Казахстана опубликовала 
полный текст выступления Главы государства Касым-
Жомарта Токаева на торжественном собрании по случаю 
30-летия Независимости Республики Казахстан.    
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тәсіліне көштік. Мемлекеттік білім беру 
тапсырысы жыл өткен сайын көбейіп 
келеді, соңғы 20 жылда оның саны 5 
есе өсті. Күрделі кезеңге қарамастан 
«Болашақ» бағдарламасы жүзеге асы-
рыла бастады. Білім беру саласының ең 
озық мекемесіне айналған Назарбаев 
университеті құрылды. Ғылым саласын 
дамытуға арналған қаржы көлемі бірнеше 
есе артты. Соның арқасында жаңа ин-
ституттар мен ғылыми орталықтар ашы-
луда, жас ғалымдардың қатары көбеюде. 
Денсаулық сақтау – ұлттың бәсекеге 
қабілетін арттыратын маңызды саланың 
бірі ретінде жаңа деңгейге көтерілді. 
Тәуелсіздік кезеңінде 1800-ден астам 
аурухана мен емхана салынды. Елор-
дамызда медицина кластері құрылды. 
Қомақты инвестицияның арқасында 
фармацевтика саласында маңызды 
қадам жасалды. Халықтың орташа өмір 
сүру ұзақтығы 71,4 жасқа жетті. Коро-
навирус індетіне қарсы отандық вак-
цина жасап шығарылды. Бұл жетістік 
ұлттық медицина ғылымының әлеуеті 
зор екенін көрсетті.

Медицина қызметкерлерінің әлеу-
меттік жағдайын жақсартуға, қоғамдағы 
мәртебесін көтеруге баса мән беріліп 
жатыр, олардың жалақысы және 
қосымша төлемақысы көбейтілуде. 
Ал, ұлт саулығын сақтау үшін мем-
лекетімізде бұқаралық спортпен және 
дене шынықтырумен айналысуға 
жағдай жасалуда. Елімізде 38 спорт ны-
саны бой көтерді, 8 мыңға жуық спорт 
алаңы салынды.

Тәуелсіздік кезеңінде төл мәде-
ниетіміз жаңа сапалық деңгейге көте-
ріліп, қайта өрлеу кезеңіне қадам 
басты. Ауқымды «Мәдени мұра» 
бағдарламасы жүзеге асырылды. 
Көптеген құнды жәдігеріміз елдің игі-
лігіне айналды. Тарихи-мәдени мұралар 
инфрақұрылымы біртіндеп кеңейтілуде. 
9 мемлекеттік қорық-музей құрылды. 
Үздік әдеби туындыларымыз алғаш рет 
әлем тілдеріне аударылды. Егемендік 
жылдарында Қазақстанда 20 театр 
ашылды. Ұлт киносы әлемге таныла ба-
стады. Қазақ мәдениетінің жаңа шоғыры 
әйгілі сахналарда өнер көрсетуде. Ар-
миямыз қазіргі заманғы қару-жарақпен 
қамтамасыз етіліп, еліміздің қорғаныс 
қабілеті нығая түсті. Сот және құқық 
қорғау жүйесінде маңызды реформа-
лар жасалып, азаматтардың құқықтары 
тиімді қорғалуда. Олардың құқық қорғау 
органдарына сенімі арта түсті. Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы жұмыс белсенді 
жүргізілуде, тиісті заңнамаларды 
жетіл-діру үшін нақты шаралар қолға                   
алынды.

Наши достижения неразрывно 
связаны со сбалансированной, 
прагматичной, многовекторной 

внешней политикой. Фундаменталь-
ные основы международной стратегии 
Казахстана остаются неизменными. 
Они опираются на такие незыблемые 
приоритеты, как защита суверенитета 
и территориальной целостности на-
шего государства, продвижение на-
циональных интересов на мировой 
арене. Историческим по своей сути 
достижением Казахстана и его Лиде-
ра, Первого Президента – Елбасы яв-
ляется законодательное оформление 
государственной границы. Этот меж-
дународный акт стал надежной юриди-
ческой и политической гарантией Не-
зависимости нашей страны. Казахстан 
привержен своим обязательствам в 
рамках международных организаций и 
на двустороннем уровне. Яркое свиде-
тельство эффективности такого подхо-
да – признанное лидерство Елбасы в 
глобальном антиядерном движении.

Высокую оценку международного 
сообщества получило действенное по-
средничество в урегулировании раз-
личных межгосударственных и граж-
данских конфликтов. Востребованной 
на глобальном уровне оказалась ини-
циатива Елбасы по проведению регу-
лярных Съездов лидеров мировых и 
традиционных религий. Своеобразной 
визитной карточкой казахской дипло-
матии стал уникальный форум – Со-
вещание по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии. Показателем резуль-
тативности внешней политики Ка-
захстана явилось председательство 
в ОБСЕ в 2010 году и непостоянное 
членство в Совете Безопасности ООН 
в 2017-2018 годах. Можно с уверенно-

стью сказать: за годы Независимости 
в Казахстане была создана прочная 
основа социально-экономического 
развития в новых исторических и гео-
политических условиях. Преодолев 
мировые финансово-экономические 
потрясения последних десятилетий, 
успешно противостоя невиданной ра-
нее пандемии, мы, граждане Республи-
ки Казахстан, продолжаем двигаться 
вперед, уверенно смотрим в будущее.

Тридцать лет Независимости – 
это целая эпоха. Это эпоха упорного 
преодоления тяжелейших трудностей 
и испытаний, эпоха, сравнимая с про-
тяженной тернистой дорогой в неизве-
данное. Это эпоха созидания, по своим 
достижениям и значению ставшая по-
воротной в истории нашего народа. По-
этому от имени граждан нашей страны 
хочу выразить Нурсултану Абишевичу 
Назарбаеву сердечную благодарность 
за его титанический труд в деле строи-
тельства Независимого Казахстана!

По мере развития и укрепления Не-
зависимости наш народ все глубже осо-
знает ее бесценное, сакральное зна-
чение как нашего вечного достояния. 
Наша святая обязанность – сохра-
нить Независимость для будущих по-
колений, которым предстоит превзойти 
наши достижения. Нынешнее поколе-
ние руководителей страны сделает все 
возможное, чтобы открыть, прежде все-
го для молодежи, широкие перспективы 
всестороннего роста в различных обла-
стях общественной жизни.

Құрметті қауым!
Біз жаңа Қазақстанның негізін қалап, 

іргесін кеңейтуге бүкіл халық болып 
жұмылдық. Еліміздің өсіп-өркендеуіне 
әрбір отандасымыз өз үлесін қосты. Біздің 
барлық жетістігіміз – түрлі кәсіп иелерінің 
ерен еңбегінің жемісі. Ұстаздарымыз 
ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие 
беріп, жаңа белеске жол ашты. 
Дәрігерлеріміз ұлт саулығы үшін барлық 
күш-жігерін салып еңбек етті. Әсіресе, 
пандемия кезінде адам өміріне араша 
түсіп, індетпен аянбай күресті. Әскери 
қызметшілер ел шебін қас қақпай күзетті. 
Тәртіп сақшылары тыныштығымызды, 
қауіпсіздігімізді қорғады. Төтенше жағдай 
қызметкерлері қатерден қаймықпай, та-
лай жанды аман сақтап қалды. Зиялы 
қауым мәдениетімізді байытып, ғылыми 
әлеуетімізді арттырды. Мемлекеттік 
қызметшілер халыққа қызмет етіп, 
елдігіміздің тұғырын бекіте түсті. 
Құрылысшылар миллиондаған шаршы 
метр үй, мыңдаған шақырым жол са-
лып, өрісімізді кеңейтті. Диқандар дән 
егіп, шопандар төрт түлігін өргізіп, ыры-
сымызды көбейтті. Мұнайшылар қара 
алтын өндіріп, қазынамызды байытты. 
Кеншілер жер қойнауын игеріп, игілігімізді 
еселеді. Өнерпаздар әлемді мойында-
тып, Тәуелсіз Қазақстанды жер жүзіне 
танытты. Спортшылар дүбірлі додалар-
да туымызды желбіретіп, әнұранымызды 
әуелетті. Кәсіпкерлер өндіріс орындарын 
ашып, жұртты жұмысқа тартты. Еңселі 
ел болуымызға барлық саланың, түрлі 
мамандықтың өкілдері және барша 
азаматтарымыз бір кісідей атсалысты. 
Түптеп келгенде, Тәуелсіздікті нығайту 
дегеніміз – елге пайдасы тиетін нақты 
жұмыстарды жүзеге асыру. Қазақстан 
сіздердің жасампаз еңбектеріңіздің 
арқасында зор жетістікке жетті. Мен осы 
мерейлі сәтте Тәуелсіздігімізді нығайтуға 
қосқан үлесі үшін дүйім жұртқа алғыс ай-
тамын!

Дорогие 
соотечественники!

30-летний юбилей Независимо-
сти – это время подведения итогов и 
осмысления уроков пройденного пути. 
Народ Казахстана в полной мере вос-
пользовался историческим шансом, 
успешно построив суверенное госу-
дарство. Однако в условиях новых 
глобальных и региональных вызовов 
для приумножения достижений Не-
зависимости нам следует удвоить и 
даже утроить усилия. Другими слова-
ми, почивать на лаврах ни в коем слу-
чае нельзя. Предстоит напряженный 
каждодневный труд буквально во всех 
сферах социально-экономической    
жизни.

Чтобы наши усилия были продук-
тивны, мы должны расширять гори-
зонты развития нации и иметь четкое 
представление о перспективах буду-
щего нашего государства. Важно ре-
ально оценивать свои возможности, 
действовать максимально прагматич-
но с учетом фундаментальных инте-
ресов страны. Перед нами стоят но-
вые задачи, касающиеся повышения 
качества жизни граждан. Мы будем 
четко следовать основополагающему 
принципу «не человек для государ-
ства, а государство для человека». С 
большими надеждами наше общество 
восприняло концепцию «Слышащего 
государства». Поэтому государствен-
ные служащие должны приложить 
максимум усилий, чтобы оправдать 
ожидания и учесть пожелания каждого 
гражданина. Исполнительная власть, 
включая руководителей регионов, го-
родов, районов, обязана упорно и про-
дуктивно трудиться на благо народа. 
Наша главная цель состоит в том, что-
бы все граждане Казахстана ощущали 
на себе практическую пользу от эко-
номического развития, потому что для 
людей важны реальные блага. Ведь 
успех страны складывается из успеха 
каждого ее гражданина. Как известно, 
мир вступил в эпоху кардинальных пе-
ремен. В условиях растущей геостра-
тегической турбулентности, давления 
внешних факторов нам нужно сохра-
нить и укрепить наше великое достоя-
ние – единство народа. Наш народ из-
вестен всему миру своей религиозной, 
культурной, языковой толерантностью. 
Обязанность государства – культиви-
ровать это ценнейшее качество среди 
молодежи, которую следует воспиты-
вать в истинно патриотическом, интер-
национальном духе.

Қазақстандағы тыныштық пен 
тұрақтылық үшін, ең алдымен, 
ел иесі – қазақ халқы – жау-

апты.     Осыны жете түсінетін кез келді. 
Біз әрдайым кеңпейіл болып, өзге эт-
нос өкілдеріне қамқорлық танытуымыз 
керек. Сонда ғана берекелі бірлігімізді 
сақтап, тату-тәтті өмір сүреміз.

Казахстан никогда не стоял на 
месте, наша страна всегда 
была на марше, осуществляя 

необходимые преобразования и ре-
формы. Теперь же перед нами стоит 
задача оперативного строительства 
экономики будущего. Ее основой ста-
нут новые технологии, искусственный 
интеллект, высокая производитель-
ность труда, творческая инициатива. И 
в этой работе решающее слово имен-
но за молодежью. Государство в своих 
действиях всегда будет опираться на 
ответственных граждан, целенаправ-
ленно развивая конструктивный диалог 
и сотрудничество внутри общества. Мы 
продолжим последовательную полити-
ческую модернизацию, но не допустим 
социального антагонизма, скатывания 
в популизм, дестабилизации внутрен-
ней ситуации. В стране должен царить 
закон как твердая основа гармонии и 
порядка. В предстоящем десятилетии 
ключевым приоритетом государствен-
ной политики будет улучшение эколо-
гии. Казахстан усилит всестороннее 
внедрение цифровых технологий. Нам 
нужно и дальше укреплять в обществе 
дух и практику предпринимательства, 
не словами, но делами подтверждать 
реноме нации созидателей.

Қ
азақстанның жиырма, отыз 
жылдан кейінгі болашағы 
еліміздің әрбір азаматына, яғни 

әрқайсымызға тікелей байланысты. Бұл 
– айрықша тарихи маңызы бар мәселе. 
Алдағы онжылдық Отанымыздың жаңа 
белеске көтерілетін кезеңі болады деп 
сенемін.

Бүгінгі ауқымды жоспарлары-
мыз жүзеге асып, толағай табысқа 
жетеріміз анық. Тұңғыш Президентіміз 
ұзақмерзімді стратегиясында еліміздің 
бағыт-бағдарын айқындап берді. Біз 
осы бағдарды ұстанып, Ұлт жоспарын 
жүзеге асырып жатырмыз. Мұның бәрі 
мемлекетімізді түбегейлі жаңғыртуға, 
экономикамызды жан-жақты дамытуға 
және жалпыұлттық бірегейлігімізді 
нығайтуға арналған.

Недавно Нурсултан Абишевич 
Назарбаев очень емко сформу-
лировал «Семь столпов госу-

дарственности». Эта своеобразная цен-
ностная матрица нашей нации близка и 
понятна каждому гражданину. Представ-
ленный свод фундаментальных принци-
пов послужит важнейшему делу консо-
лидации нашего народа во имя новых 
свершений.

Елбасымыз жуырда жариялаған 
мақаласында Тәуелсіздіктің 
мән-маңызы мен қадір-қасиетін 

барынша ашып көрсетті. Егемендік жо-
лымыз бүгін де жалғасуда. Осы күрделі 
жолда кедергілер, қиыншылықтар аз 
болмасы анық. Оны еңсеруге біз бәріміз 
әрқашан дайын болуымыз қажет. Осы 
тарихи шындықты, жауапкершілікті 
терең сезіне білуіміз керек. Бұл ұстаным 
мемлекеттік стратегиямыздың өзегіне 
айналуға тиіс. Сонда ғана ел бірлігі, 
татулығы нығая бермек.

Только вместе мы сможем постро-
ить эффективное государство и 
справедливое общество. Только 

вместе мы обеспечим последователь-
ный рост благосостояния всех граждан. 
Только вместе мы возвысим здание на-
шей священной Независимости, укрепим 
суверенитет и влияние нашей страны в 
стремительно меняющемся мире.

Құрметті қауым!
Тарихи уақыт өлшемімен қарағанда 

отыз жыл деген – қас-қағым сәт. Ал, 
өткен оқиғалар тұрғысынан бағаласақ, 
ғасырларға татитын мерзім. Қазақстан 
халқы үшін бұл – азаттық жылнамасының 
тұтас дәуірі.

Жарқын болашағымызға жол салған 
ұлы жетістіктер кезеңі. Енді Тәуелсіздіктің 
төртінші онжылдығына қадам басқалы 
тұрмыз. Бұл кезең бізге жаңа міндеттер 
жүктейді. Мемлекеттігімізді одан әрі 
нығайтып, халқымыздың әл-ауқатын арт-
тыра түсуіміз керек. Сондықтан, барлық 
саладағы реформаны міндетті түрде 
жалғастыра береміз. Ең бастысы, бейбіт 
өмірді, тыныштық пен тұрақтылықты 
сақтай білуіміз қажет. Сонда азаматта-
рымыз Тәуелсіздіктің игілігін әрдайым 
сезінетін болады. Біздің мақсатымыз – 
осы.

Бабаларымыз ғасырлар бойы Тә-
уелсіздікке жету үшін күрессе, ендігі 
ұрпақ Тәуелсіздікті қорғап, нығайту 
үшін күреседі. Біз бүгінгі елдік істерді 
жастарға аманаттаймыз. Қазіргі ауқымды 
жұмыстың бәрі жарқын болашақ үшін жа-
салуда. Егемендік кезеңінде ойы азат, 
рухы биік Тәуелсіздік перзенттері өсіп-
жетілді. Шын мәнінде, олардың әлеуеті 
өте зор, мүмкіндіктері орасан. Өскелең 
ұрпақ аға буынның тәжірибесін пайда-
ланып, біздің үмітімізді ақтайды деп 
сенемін. Жолдарыңыз кедір-бұдырсыз 
болмайды, сондықтан, көп білім алып, 
рухани жағынан байып, нағыз азамат 
ретінде қалыптасу керек.

Уақыт тынысын дөп басып, заман та-
лабына бейімделе білген жұрт ешқашан 
ұтылмайды. Кез-келген сынаққа дайын 
тұрады. Біз күш-қуаты мен қарым-қабілеті 
сай кемел халық болуымыз керек. Күнде 
өзгеріп жатқан құбылмалы кезеңде бұл 
мақсатқа жету күрделі екені анық. Қазір 
әлемге тұрақсыздық факторлары әсер 
етуде. Оның үстіне, пандемияға байла-
нысты жаңа сын-қатерлер пайда бол-
ды. Бірақ, жұртымыз қиындықтың бәрін 
еңсере алатынына сеніміміз зор. Себебі, 
тұғыры мызғымас мықты мемлекетіміз 
бар.

Даму жолымызды нақты нұсқап 
тұрған стратегиялық мақсаттарымыз 
бар. Еліміз өзінің сара жолынан айны-
май, алға қадам баса береді. Біз үшін 
Тәуелсіздік бәрінен қымбат. Осы баға 
жетпес құндылығымызды қастерлеп, 
қуатты Қазақстанды дамыту үшін бәріміз 
жұмылып, бір ел болып аянбай еңбек 
етейік.

Жалпыұлттық мерейтойымыз 
құтты болсын!

Еліміздің абыройы асқақтап, 
беделі биіктей берсін!

Елбасымыз аман болсын!

Қазақстанымыз мәңгі болсын!
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В один из прекрасных дней, 
после пятничного намаза, 
меня встретили сыновья и 

внучка Шюкри баба – героя данного 
очерка. Погода была ясной и тёплой, 
хотя накануне было довольно-таки 
холодно. По пути я узнала, что в                                    
с. Коктюбе 3 (ныне Толе би), со слов 
моих попутчиков, проживает более 
90% турок-ахыска. Они, как и многие 
другие депортированные народы, 
попали в Казахстан в 1944 году. Ведя 
оседлый образ жизни, они пустили 
здесь свои корни. 

Шюкри баба, несмотря на свой 
преклонный возраст, выглядел бод-
рым и здоровым, разве что глаза вы-
давали в нем некую грусть. На моё 
приветствие он ответил: «Эй, Гюн-
нер, кызым. Аллах анана-бабана рях-
мят этсин». «Тюм гечмишлеримизе», 
– ответила я. Он спросил, кто я и от-
куда (нерялисин, кызым?) Вкратце я 
рассказала о себе и, обратившись к 
нему, сообщила о цели своего визи-
та: «Шюкри баба, я приехала к Вам 
как к родному отцу, потому что очень 
люблю и уважаю людей старшего 
поколения. У меня к Вам большая 
просьба, расскажите о себе, о своём 
прошлом и настоящем». 

Вместе с нами сидели двое его 
сыновей и внучка, и нет-нет да за-
глядывала к нам его старшая дочь, 
спросить, не нужно ли чего-либо. Сы-
новей и внучку я попросила остаться, 
чтобы они мне помогли, если отец в 
силу своего возраста в своем рас-
сказе что-то упустит или забудет. 
Старший сын Бинали, педагог с со-
рокалетним стажем, шесть лет назад 
совершил хадж. Другой сын Багадыр 
– бизнесмен, а внучка Динара – 
бухгалтер по образованию, в насто-
ящее время временно не работает, 
занимается воспитанием детей.

Шюкри баба сначала не хотел де-
литься воспоминаниями о прошлом, 
уж очень несладким оно было у него, 
но потом, посмотрев на меня в упор, 
начал свой рассказ: «Кызым, я ро-
дился в ноябре 1928 года в селе Са-
кунети Ахалцихского района Грузии. 

И родители мои тоже там родились. 
Отец мой – Аскер Мурадов, на Кав-
казе был очень известным народным 
целителем. Лечил он в основном тра-
вами. Как известно, наш народ жил 
в пяти районах Ахыска. Но в двух 
районах – Богдановском и Ахалка-
лакском, наших было очень мало. 
Остальные три района – Аспинд-
зинский, Адигенский и Ахалцихский, 
мой отец хорошо знал, потому что 
их жители нуждались в помощи отца 
– хакима Аскера. Его так и звали и 
знали как хакима Аскера. Лечил он 
разные болезни, в том числе и ган-
грену, даже женскую болезнь груди 
– мастопатию, мог вылечить. Как я 
уже сказал, мой отец обслуживал три 
района, и молва о нем гремела дале-
ко за пределами нашего Ахыска. 

Отец женился и у него родились 
два сына-погодка. Старший сын Лют-
фи и я – Шюкри. Через шесть ме-
сяцев после моего рождения мама 
умерла, оставив отца с двумя деть-
ми. Отец женился во второй раз, и от 
этого брака родились еще двое де-
тей: сын Чахо и дочь Сарынгуль.

Когда началась война, на фронт 

отца не мобилизовали. В райвоен-
комате сказали, что он нужен здесь, 
чтобы лечить людей, да и по возра-
сту он не подлежал мобилизации. 

В 1943 году я окончил семилетку. 
Учёба мне давалась легко. Пошёл 
учиться на бухгалтерские курсы, и 
после успешного их окончания меня 
в подростковом возрасте приняли на 
работу в контору помощником бух-
галтера (расчётным бухгалтером), 
так как сотрудников тогда не хвата-
ло. Грамотных мужчин мобилизова-
ли на фронт. Проработал я восемь 
месяцев, а в ноябре 1944 года, когда 
мне исполнилось 16 лет, через три 
дня, наш народ выслали (депортиро-
вали) с родных мест по непонятным 
нам причинам. Это потом мы узнали, 
что из-за национальной принадлеж-
ности. Тогда нас в семье было шесть 

человек. Отец с матерью, брат Лют-
фи, я, брат Чахо и сестрёнка Са-
рынгуль. Доченька, нас выслали по 
политическим мотивам, причиной 
депортации якобы была наша не-
благонадежность. Мы не имели пра-
ва голоса, нам не дозволялось за-
давать вопросы. И, конечно, мы все 
были очень обеспокоены и напуганы 
происходящим...

Как я уже сказал, моего отца на 
Кавказе знали как хорошего лекаря-
целителя, у него был дар, которым 
наградил Всевышний».

Шюкри баба мысленно уходит в те 
далёкие времена жестокой неспра-
ведливости, и в его глазах появляют-
ся слезы. Воспоминая, нахлынувшие 
на него, очень сильно расстроили 
его. Он стал возмущаться, говоря 
при этом: «Для чего всё это нужно? 
Зачем вы меня заставляете всё это 
заново переживать?» Затем доба-
вил, уже смягчившись: «Кызым, сей-
час, Хвала Всевышнему, всё хорошо. 
Аллах бу гюнляря етюрди, она'да 
шюкюр, балам. Аллах дал возмож-
ность дожить до этих дней, Хвала 
Ему. Шюкюрлер олсун». 

Отец Шюкри закашлялся. Ему 
стало некомфортно при воспоми-
наниях о прошлом. У сыновей по-
просил воды. Сделав пару глотков 
и вытерев слезы, он, обратившись 
ко мне, сказал: «Доченька, я много 
трудностей видел. В шесть месяцев 
потерял маму. Рос сиротой. Нас с 
братом воспитала мачеха. Хотя я 
никогда не видел материнской ла-
ски, но все равно благодарен ей. 
Но самое страшное, доченька, было 
впереди. Наша семья, состоящая из 
шести человек, попала в Узбекистан, 
в совхоз Савай Джалалкудукского 
района. В райцентре нас стали рас-
пределять по совхозам и колхозам. 
Нас всех привезли в новый совхоз 
Савай, он был создан из депортиро-
ванных народов. Основателями это-
го совхоза были бизим миллет (наш 

народ). Савай совхози диенде 90% 
а бу бизим миллетин совхозы иди. 
Если говорить о совхозе Савай, то 
более 90% этого совхоза составляли 
мы, турки-ахыска. Наш народ начал 
там основывать всё с нуля. 

«Как вас встретили в Узбеки-
стане? Сизи насыл каршылади-
ляр?» – спрашиваю его я. 

Шюкри баба продолжает свой 
рассказ: «Ну как встретили?.. На 
железнодорожной станции нас уже 
ждали ответственные люди. При-
везли в Джалалкудукский райцентр, 
там нас искупали в бане, дали нам 
всё необходимое и распределили по 
совхозам Джалалкудукского района. 
Заселив нас в совхоз Савай, нам 
сказали: «Вот тут вы будете жить и 
работать». Здесь были одни депор-
тированные турки. Я там жил и рабо-
тал с декабря 1944-го до июня 1989 
года. В моей трудовой книжке только 
одна запись о приёме на работу. Мы 
занимались выращиванием хлопка. 
Работали не покладая рук от зари до 
заката. Сабахтан ахшамачан. Взрос-

лые, подростки и дети, 
которые помогали стар-
шим. А по ночам косили 
клевер. Совхоз Савай 
стал передовым не толь-
ко по району и области 
(Андижанская область), 
но и по всей республи-
ке. 44 года я проработал 
в этом совхозе. Из них                  
30 лет бригадиром хлоп-
ководческой бригады,                     
4 года – учетчиком,                                            
8 лет – в профсоюзе и                    
2 года – статистом в ста-
туправлении. 

В 1948 году я женил-
ся. Наш брак зарегистри-
ровали только через два 
года, узаконили в сельсо-
вете. Самым тяжёлым в 
моей жизни был 1948 год. 
В течение одного месяца 
я потерял самых близких 
и дорогих мне людей. 
Сначала умер мой отец, 
через день умер отец 
жены и не прошло меся-
ца, как умер мой старший 
брат Лютфи. Это была 
очень большая трагедия. 

Как я уже сказал, же-
нился в 1948 году. Жена 

– Зандарова Закия Байрам кызы. В 
совместном браке у нас родились 14 
детей. Трое умерли, 11 – живы: Фат-
ма, Рушти, Гулам, Фериде, Хадия, 
Нуралы, Бахадыр, Балабек, Разия, 
Рамзия, Улукбек, Нигара. Один сын 
умер в возрасте одного года, дочь 
умерла в 2,5 года. Один умер в воз-
расте 61-го года. Нас вместе с деть-
ми, внуками и правнуками 109 чело-
век, из них 20 человек – в России, 20 
человек – в Турции и 69 человек – 
в Казахстане, куда мы переехали 32 
года назад к родственникам, в связи 
с Ферганскими событиями. Мы жили 
в Андижанской области. Эти события 
нас не коснулись, но в Фергане жили 
две наши дочери с семьями. Вот они 
действительно стали жертвами тех 
событий. У одной дочери на глазах 
убили свекра и деверя, зятя просто 

БЁЮК БАБА-САКУНЕТЛИ ШЮКРИ ЭФЕНДИ
О прекрасном человеке – Шюкри баба, или как его все называют Бёюк баба, я была 

очень много наслышана, но встречи с ним, как таковой, у нас никогда не было. А жаль. 
И всё же благодаря активистке Енбекшиказахского ТЭКЦ «Ахыска» Лазгиевой (Сулие-
вой) Гюлистан ханым, эта встреча состоялась, за что я выражаю ей свою признатель-
ность. Гюлистан ханым в 2012 году совершила хадж в Мекку. Но об этом я расскажу в 
другой раз. 
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Еліміздің Тұңғыш Президенті                      
Н.Ә. Назарбаев айтқандай, 
ұлттық салт-дәстүріміз, тілі-

міз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 
жоралғыларымыз, жалпы ұлттық ру-
хымыз бойымызда мәңгі қалуы тиіс. 
Шындықтың шамы дарияның астын-
да да жанады. Шын жүрекке тұсау 
жоқ: қай істе де ашықтық пен адалдық 
керек. Абай атамыздың «Адалдыққа  
еш нәрсе жетпейді» деген сөзі бар. 
Біздің елімізге, жерімізге деген 
адалдығымыз, ұлтымызға деген 
сүйіспеншілігіміз арта беруі керек. Біз 
әрқашанда елміздің имандылығын, 
татулығын, тұтастығын, бірлігін ту 
етуіміз керек. 

2021 жыл желтоқсан айының 
10 жұлдызы күні «DATÜB» - тың 
(Дүниежүзі «Ахыска» Түріктері Бірлігі) 
төрағасы З. И. Касанов мырзаның 
төрағалығымен Түркия республика-
сы, Анталия қаласында «DATÜB» - 
тың IV кезекті жалпы Құрылтайы өтті. 
Төраға дүниежүзінің 9 мемлекетінен 
келген делегаттар мен қонақтар 
алдында мінбеден сөз сөйлеп, 
халқымыз үшін істелінген істер 
мен келешекте атқарылатын іргелі 
істердің жоспары жайлы баян етті. 

Туркия Республикасының Сыртқы 
істер министрі Мевлут Чавушоғлу 
мырза Құрылтайға онлайн қатысып, 
сөз сөйлеп,  «Біз әрқашан да Ахыска 
Түріктерімен біргеміз» деген жылы 

лебізін білдірді. Құрылтай соңында 
жиналған делегаттар мен қонақтар 
бірауыздан «DATÜB» - тың төрағасы 
етіп  З.И. Касанов мырзаны қайта 
сайлады.

Осы Құрылтайға Түркістан об-
лысы, Шымкент қаласынан хал-
қының қалаулылары мен елінің 
елеулілері ретінде делегаттар мен 
қонақтар барған болатын.  Түркия 
Республикасының Түркістан облы-
сы мен Шымкент қаласы  бойынша 
құрметті Бас консулы, Түркістан об-
лысы мен Шымкент қаласы «Ахыс-
ка» Түрік этномәдени орталығының 
төрағасы Л.К.Асанов мырза бастаған 
топ Құрылтайға белсенді қатысып, 
ұйымшыл екендіктерін көрсете білді. 

Құрылтай соңында DATÜB тө-
рағасы З.И. Касанов мырза тарапы-
нан Л.К.Асанов мырзаға шапан жа-
былып, «DATÜB» сувенерімен бірге 
«DATÜB» - тың «Құрмет» ордені  та-
быс етілді. 

Л. К. Асанов мырза, марапат-
тарыңыз құтты болсын. Халық ал-
дында еткен еңбегіңіз нәтижелі бола 
берсін.

 Іргелі істер ешбір уақыт ескерусіз 
қалмайды. 

 ҚҰРБАНОВ Ағапаша 
Гулалиұлы,

Филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент

Іргелі істер 
жалғасын табуда
Қашанда тұғырлы татулықтың бастауы бола білген 

Түркістан облысы, Шымкент қаласының ассамблея 
мүшелері осы уақыт аралығында ел ертеңіне үндейтін 
байыпты бастамаларға ұйытқы болып, қашан да біздің 
қоғам үшін маңызды мәселелерге лайықты атсалы-
сып келеді. Бір үйдің баласындай болған этномәдени 
бірлестіктер ассамблея шаңырағының астына топтасып, 
бірталай тындырымды тірліктердің темірқазығы бола 
білді. 

искалечили. Топором по голове уда-
рили. Пострадала также семья вто-
рой дочери». 

Тяжело вздохнув, отец Шюкри, 
вытирая глаза от вновь нахлынув-
ших слез, продолжил: «Кызым, ня 
дием. Яхтиляр, йыхтиляр. Чох чятин 
олайлар олди. И они всё видели сво-
ими глазами. Было очень страшно. 
Дочери звонили, плакали, умолял 
нас, чтобы мы тоже уехали. «Скоро 
это дойдет и до вас», – говорили 
они нам. Когда мы тоже решились 
уехать, нас стало уговаривать мест-
ное руководство, чтобы мы оста-
лись. Приезжали руководители из 
областной администрации Андижа-
на. В глазах народа был неописуе-
мый страх за будущее. Хотя мы там 
жили дружно со всеми. Были на хо-
рошем счету. Мы понимали, что всё 
это чья-то заранее спланированная 
провокация. Народ уже ничему не 
верил. Собирались, чтобы как мож-
но быстрее спасти хотя бы детей. 
На глазах творилось то, что даже 
в голову никогда не пришло бы. Из 
Москвы приезжал Николай Рыжков, 
член правительства, по-моему, он 
тогда был премьер-министром.

Доченька, мы оставили всё. Сна-
чала наш народ депортировали. 
Всех. Даже инвалидов-фронтовиков, 
которые воевали на передовой, и тех, 
чьи отцы, братья и сыновья ещё на-
ходились там, на фронте. Всех нас, 
как скотину, как животных, погрузи-
ли в товарные вагоны и отправили 
в неизвестность. Многие семьи рас-
теряли своих близких. Потом кто-то 

нашелся, а кто-то нет. Долгие годы, 
так и не найдя своих близких, они 
умерли в разлуке. А теперь вроде 
успокоились, душевные раны начали 
заживать, и вот такое несчастье вы-
пало на долю нашего народа». 

Шюкри баба больше не хотел во-
рошить прошлое, только говорил: 
«Зачем и кому это было нужно?» 

К нашему разговору присоеди-
нился его сын Бинали. В Казахстане 
после развала Союза он многие годы 
работал преподавателем турецкого 
языка. В 1994 году ТЭКЦ «Ахыска» 
через Посольство Турции в Казах-
стане отправил на стажировку пер-
вую группу, в ее составе был Бинали 
Шюкриевич. 

«Плюс ко всему сказанному отцом 
я хочу добавить ещё, что отец наш 
из-за скромности не хочет говорить 
о некоторых моментах своей жизни. 
Как было сказано выше, совхоз Са-
вай в Андижанской области, где отец 
проработал 44 года, достиг очень вы-
соких показателей, за что его канди-
датуру выдвинули для вступления в 
члены КПСС. За высокие показатели 
в работе по республике в 1969 году 
отцу должны были присвоить звание 
Героя Социалистического Труда, но 
по определённым причинам ему от-
казали и вместо этого ему подарили 
машину Москвич-412. Он не прошёл 

по пятой графе. Из-за национальной 
принадлежности. Район, область и 
республика выдвинули и утвердили, 
а вот в Москве отказали. Тогда всё 
делалось через Москву», – добавил 
Бинали Шюкриевич.

«Кызым, было очень тяжело», 
– продолжил наш разговор Шюкри 
баба. Он опять расстроился, и слезы 
от этих горьких воспоминаний напол-
нили его глаза, и он решил сменить 
тему. 

Сделав небольшую паузу, он про-
должил: «Кызым, четыре года назад 
ушла из жизни мать моих детей, моя 
жена Закия ханым, с которой мы про-
жили вместе семьдесят счастливых 
лет». 

«Мы все всё же считаем себя 
счастливыми людьми, – продолжил 
хаджи Бинали. – Вот мне уже 70 
лет. У меня, братьев и сестёр есть 
отец, а у наших детей – дедушка и 
прадедушка».

«Шюкри баба, у нас скоро будет 
большой праздник – 30 лет Неза-
висимости Республики Казахстан, – 
говорю я. – Что скажете, вспоминая 
1944 и 1989 годы?..»

Немного задумавшись, Шюкри 
баба ответил мне: «Кызым, мы жи-
вем в стране, которая стала Родиной 
для многих народов».

Он начал читать суры из Корана, 
благословлять нашу страну со все-
ми проживающими здесь народами: 
«Я благословляю всех, кто своими 
силами и упорным трудом создает 
мир и покой. Пусть Аллах оберега-
ет наш Казахстан от всех бед и на-

пастей, от внешних врагов, от при-
родных катаклизмов! Аллах бизим 
Казахстаны корусун, чтобы мир и 
покой никем не был нарушен!»

«Отца знают многие, начиная от 
Чилика до Алматы, – говорят его 
сыновья Бинали и Багадыр. – Пото-
му что всегда был и есть с народом. 
Правда, физически он уже не так си-
лен, но духовно, конечно, без него 
не обходятся. В основном он всех 
усопших (Аллах ряхмят этсин тюм 
дюньяларыны дейишенлере) про-
вожает в последний путь, соблюдая 
все ритуалы». 

На прощание отец Шюкри баба 
сказал мне: «Кызым, аманшылык 
болсын, тыныштык болсын!» 

Да! Пусть будет мир и покой! Мир 
и покой в каждой семье, в каждом 
доме, в нашем общем доме – Ка-
захстане! И пусть будет мир между 
народами и странами!

От автора: Я благодарна судьбе 
и Всевышнему за встречи с такими 
людьми, как Шюкри баба Мурадов и 
Хамза Шамшатович Тетроев, ко-
торый был участником трёх войн 
и тоже с интересной судьбой. До-
жить до 98-ми лет и оставаться в 
строю! 

Гюняш ТУРСУНОВА

ОН БЫЛ ПРЕКРАСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ…

В возрасте 59 лет трагично ушёл из жизни Ягмуров Али 
Сейфатоглы. Уроженец село Ак-Кайнар Жамбылского райо-
на Алматинской области. Он был членом комитета ТЭКЦ 
«Ахыска», активным деятелем Жамбылского филиала ТЭКЦ 
«Ахыска». После возвращения из рядов Советской Армии 
окончил Талгарский техникум механизации с красным ди-
пломом, затем работал бухгалтером в совхозе им. Суюнбая. 
Был отличным семьянином, всегда оказывал помощь нуж-
дающимся. Был гостеприимным, отзывчивым, пользовался 
большим уважением среди односельчан и родных.

Увы, смерть безвременно оборвала его жизнь. Оста-
лись жена Гуляра, дочери Эльнара, Алина, сын Искандер, 
внуки Адлан и Аслан. Это тяжёлая, невосполнимая утрата 
для всех нас...

Память об Али Ягмурове сохранится навечно в наших 
сердцах. Скорбим, выражаем глубокие соболезнования… 

Аллах ряхмят этсин!
Сестры Салтанат и Сания, братья Кошали и Айваз
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DATÜB’DEN 
“BİRLİK VE BERABERLİK” 

KONGRESİ
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D
ATÜB 4. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’na Ahıskalı Türk-
lerin toplum halde yaşadık-

ları başta Türkiye olmakla Kazakistan, 
Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Gürcistan, Ukrayna, ABD ve Rusya’dan 
DATÜB Meclis Üyeleri, temsilcileri ile 
birlikte 70 delege katıldı. Toplantı sa-
dece birlik ve beraberlik simgesi olarak 
değil DATÜB kurumunun geleceğini 
etkileyecek Genel Başkan seçiminden 
ötürü de çok önemliydi. Toplantıya 
Dışişleri Bakanı Sn. Mevlüt Çavuşoğlu 
video konferans yöntemiyle katılırken, 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yurtdı-
şı Türkler ve Akraba Başkanlığı (YTB), 
Azerbaycan Diasporayla İş Üzere Dev-
let Komitesi, Azerbaycan Diasporaya 
Destek Fonu yetkilileri, eski milletve-
killeri, STK yöneticileri ile çok sayıda 
misafirler katıldı.  

“Bakanlarımız, 
Milletvekillerimiz Dahil 

Olarak Sayın Cumhurbaşka-
nımız Bizim Hep Yanımızda, 

Arkamızda Olduğunu
 Söylemektedir”.

Toplantıda açılış konuşmasını ya-
pan Genel Başkan Ziyatdin Kassanov 
katılımcılara geçmişte yapılan DATÜB 
çalışmalarını hatırlatarak yeni dönemde 
de kendilerine önemli hedefl er belirle-
diklerini ifade etti. Kassanov, “Değerli 
Ahıskalı kardeşlerim, değerli basın ve 
misafirler herkesi sevgi ve saygı ile se-
lamlıyorum. 4. Olağan Genel Kurul top-
lantısı milletim için, Türkiye için hayırlı 
uğurlu olsun. Bilirsiniz ki bu toplantıyı 
geçen sene yapacaktık fakat dünyayı sa-
ran Covid-19 salgınından dolayı toplan-
tıyı 2 kez erteledik. 10 Aralık 2021 bizim 
için önemli bir gündür. Tarihi bir gün-
dür. Neden, çünkü 2 yıl önce 10 Aralık’ta 
biz Ahıskalılar çok özel bir şey yaşadık. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3 bin 
kişilik akşam toplantımıza Sayın Cum-
hurbaşkanımız katıldı ve bize desteğini 
o gün gösterdi” dedi. Kassanov Tür-
kiye devletinin desteklerini belirterek, 
“Bakanlarımız, milletvekillerimiz dahil 
olarak sayın cumhurbaşkanımız bizim 

hep yanımızda, arkamızda olduğunu 
ve bizim hakkımızda her yerde konuş-
maktadır. Dün külliyede sayın bakanı-
mız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm, o 
da sizlere saygı ve selamlarını iletti. Bi-
liyorsunuz ki bir zaman sayın cumhur-
başkanımız sayın bakanımıza ‘Mevlüt, 
artık sende Ahıskalısın’ dedi. Bu bizim 
için gurur vericidir. Sayın bakanımız bi-
zim için her şey yaptı, vatandaşlığı alma-
mız, uzun dönem ikametini almamızı, 
Ukrayna’dan 700 aileyi göç etmesinde 
bakanımızın çok emeği var. Allah ondan 
razı olsun” diye açıklama yaptı.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov, 
4.Olağan Genel Toplantısı’ndan önce 
Sn. İbrahim Kalın ile görüştüğünü ifade 
etti.  Görüşme sırasında Kalın ile ge-
nel toplantıdan ve öneminden bahset-
tiklerini söyledi. Kassanov, “Ben sayın 
Kalın’a Cumhurbaşkanımızın bizim ça-
lışmalarımızı nasıl bulduğunu, devam 
etmemizi isteyip istemediği hakkında 
fikirlerinin benim için çok önemli ol-
duğunu söyledim. Cumhurbaşkanlığı 
sözcüsü sayın Kalın bugünkü toplantı-
mıza başarılar dileyerek dünyanın her 
tarafında yaşayan Ahıska Türklerine 
selamlarını iletti. Kalın dedi ki, biz Türk 
milleti olarak her zaman yanınızdayız. 
Neden ben size bunları söylüyorum. 

Çünkü bizim için böyle devlet büyükle-
rimizin selamları çok önemlidir. Allah 
onlardan razı olsun, bizim başımızdan 
eksik etmesin” diye anlattı. 

Açılış konuşmasında Kassanov bir-
lik ve beraberlik mesajını vererek ayrıca 
gelen temsilcilere teşekkürlerini ileterek 
Azerbaycan’dan gelen büyük destekleri 
de vurguladı. Kassanov, “Azerbaycan’da 
DATÜB’e destek veren dostlarımız var 
dolayısıyla Azerbaycan’a gireceği yeni 
dönemde başarılar dilerim. 9 ülkede ça-
lışmalarımızı sürdüren başkanlarımıza, 
Komite ve komisyon başkanlarına te-

şekkürlerimi iletiyorum” diye söyledi. 
“Geçmişte Yapılan Önemli Çalışma-

lar Unutulmamalıdır.”
Genel toplantının amacı olan yeni 

genel başkan seçiminde Ziyatdin Kas-
sanov 9 ülkeden gelen temsilcilerin oy 
birliği ile yeniden Genel Başkan olarak 
seçildi ve yeni yönetim kurulu üyele-
ri genel kurula takdim edildi. DATÜB 
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov baş-
kanlığında oluşturulan yeni DATÜB 
yönetimine Başkan Yardımcısı İsmail 
Ahmedov, Başkan Yardımcısı İsmail 
Mamet, Kazakistan Temsilcisi Nov-
rus Gunyashev, Kırgızistan Temsilcisi 
Atamşa Dursunov, Türkiye Temsilcisi 
İbrahim Agara, Azerbaycan Temsilcisi 

Mevlüt Işık, Rusya Temsilcisi Mizam 
Badalov, Özbekistan Temsilcisi Rüstem 
İbragimov, Amerika Temsilcisi Shuhrat 
Temirov ve Ukrayna Temsilcisi Marat 
Rasulov seçildi. Ayrıca İsmihan Kassa-
nov DATÜB Gençlik Kolları Başkanı, 
Refika Muhammedgil Kadın Kolları 
Başkanı, Rövşen Memmedoğlu ise DA-
TÜB Basın Yayın Komisyonu Başkanı 
seçildi. 

Kassanov, toplantıya katılan tem-
silcilere ve 9 ülkede toplantıyı canlı 
yayında izleyen Ahıska Türklerine be-
lirledikleri yeni yol haritasını anlatarak 

Türkiye’ye gelen Ahıskalıların çoğu 
problemlerinin çözüldüğünü ve nere-
deyse probleminin kalmadığını belirtti.

Kassanov, Ahıska Türklerin en te-
mel problemi olan vatandaşlık konusu-
nu Türkiye’de 2017’de çıkarılan Bakan-
lar Kurulu kararıyla Ahıskalı Türklere 
uzun dönem oturma izni verildiğini 
hatırlatarak, şu ana kadar 70 bin Ahıs-
kalının Türk vatandaşı olduğunu, 100 
Ahıskalının da uzun dönem ikamet 
izni aldığını söyledi. Böyle ayrıcalığın 
hiç kimsede olmadığını unutmayın di-
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yen Kassanov, “Uygur Türkleri, Irak 
Türkleri de bizim gibi Türk’tür ama 
onlar bizim gibi kolayca uzun dönem 
ikametini, Türkiye vatandaşlığını ala-
mıyorlar. Bize yapılan bu kolaylık çok 
değerlidir. Unutmayın” dedi. Siyasi 
faaliyetleri olan Uzun dönem ve Va-
tandaşlık konusundan sonra Kassanov 
Ukrayna’daki çatışmalardan etkilenen 
700 ailenin kurtarılarak Erzincan’ın 
Üzümlü ve Bitlis’in Ahlat ilçelerine 
yerleştirildiğini, onlara orada ev, iş 
ve yardım edildiğini ayrıca hatırlattı. 
Başkan Kassanov programdaki yaptı-
ğı konuşmasında DATÜB’ün eğitim 
çalışmalarını yaptığını söyleyerek, eği-
timini almak isteyen varsa gelip müra-
caat etmesini vurguladı. Kassanov, Ay-
rıca YTB ile iş birliği yaparak DATÜB 
74 Ahıskalı genci Gürcistan’da okuttu-
ğunu ekledi. 

“Hakkımızı Her Yerde ve 
Her Zaman Savunacağız”

Bütün Ahıska Türklerin dilinde 
Gürcistan’a dönüş konusunu açan Kas-
sanov, “Ana vatanımız Gürcistan’a dönüş 
oluşturmak istiyoruz. Bu konuyu unut-
muş değiliz, öyle düşünmeyin. Bunun için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizi haksız 
yere sürdüler, gasp ettikleri haklarımızı geri 
almak istiyoruz” diye açıkladı. Bu konuda 
ciddi çalışmaların ve hedefl erin olduğunu 
vurgulayan Kassanov, “Yeni başkan yar-
dımcım sadece bu işle ilgilenecek. Bizim 
Gürcistan’a dönebilmek ve haklarımızı 
alabilmek için ister Avrupa oturumlarında 

olsun ister uluslararası programlarda olsun 
her yerde hakkımızı savunacağız. Sürgüne 
uğrayan tüm toplumların içerisinde sade-
ce bize vatana dönüş izni verilmedi. Biz bir 
suç işlemediğimize rağmen sürgün edilen 
bir toplumuz. Gürcistan bize haklarımızı 
vermiyor çünkü bizden korkuyor, bizim 
halkımız çalışkan bir halktır 2 kez sürgün 
yaşamamıza rağmen hala ayakta, hala dik, 
hala güçlü. Biz yaşadığımız her ülkede 
birlik beraberlik oluşturmak, problemle-
rimizin üstesinden gelmek ve yaşadığımız 
ülkeye fayda getiren toplumuz” dedi. 

Türk oldukları için sürüldüklerini ifa-
de eden Kassanov konuşmasında ayrıca 
Türkiye’nin ve Türk devletin desteğinden 
bahsetti. Kassanov, “Türkiye bize hem 
yurt içinde hem yurt dışında her türlü des-
teği veriyor. Ukrayna’da savaş bölgelerinde 
olan Ahıska Türklerini kucak açtı. Bize her 
zaman bir ocak, bir iş verdi. Vatana dönüş 
meselesinde Gürcistan’da Ahıskalılarla 

ilgili kanunlar yok. O kanunları kabul et-
meleri için Avrupa Konseyi baskı yapıyor. 
Türkiye, orada da bize her türlü deste-
ğini vermektedir. Sayın Cumhurbaşka-
nımız Erdoğan Gürcistan yöneticileri ile 
konuşarak bizim meseleyi hep ön planda 
tutuyor, bizim haklarımızı savunuyor” 
diye açıkladı. 

Mevlüt Çavuşoğlu: “Türkiye 
hepsinin vatanı ve Türkiye her 

zaman Ahıskalı Türklerinin ya-
nındadır”

DATÜB’ün 4. Olağan Genel Kurulu’na 
ayrıca çevrimiçi olarak Dışişleri baka-

nı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Bakan, 
Ahıska Türklerinin bulundukları ülke-
lerde kimliklerini, dillerini, dinlerini ve 
kültürlerini korumalarının ve dünyanın 
farklı ülkelerinde yaşayan Ahıska Türk-
lerinin birlik ve beraberliğinin sağlanma-
sının çok önemli olduğunu belirterek her 
zaman Ahıska Türklerinin yanında ol-
duğumuzu ve yanında olmaya da devam 
edeceğimizi vurguladı. Çavuşoğlu, “77. yıl 
dönümünde sürgünde hayatını kaybeden 
Ahıskalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. Bu acıyı bakın şair nasıl ifade 
etmiş, ‘Harap oldu Ahıska’nın köyleri, 
dev yurduna döndü güzel evleri, sadık ki-
şileri, koçak erleri, kırıldı insanları, dilleri 

hani? Ne yazık ki sürgün çilesi bununla 
da kalmadı. Göçtükleri yerlerde çatışma-
lardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimiz 
bazen tekrar yer değiştirmek zorunda 
kaldı. Gürcistan’dan Ukrayna’ya, Orta 
Asya’dan ABD’ye farklı bölgelerde yakla-
şık 600 bin Ahıskalı soydaşımız var ama 
Türkiye hepsinin vatanı ve Türkiye her 
zaman Ahıskalı Türklerinin yanındadır. 
Komşumuz Gürcistan nezdinde yaptığı-
mız girişimler sonucunda, bugün 1700 
Ahıskalı kardeşimiz ana vatanına döndü” 
diye açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 
tavrı nettir ne yurt dışında ne yurt içinde 
Ahıskalı Türklerin hiçbir zaman yalnız 
bırakmayacağız” diyen Çavuşoğlu Yurt-
dışı Türkler Başkanlığı ve TİKA gibi ku-
rumların DATÜB ile beraber Gürcistan’a 
dönüş yapanlara destek verdiğini ekledi. 
Açılışa çevrim içi bağlanan Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska 
Türkleriyle çevrim içi de olsa bir araya 
gelmekten mutluluk duyduğunu ve yeni-
den başkan olarak seçilen Kassanov’u ve 
yeni yönetimi tebrik etti. 

“Ahıskalı Soydaşlarımızın 
Haklı ve Onurlu Mücadelesini 
Cephe Genişleterek İlerletmek 

Hepimiz İçin Kutsal 
Bir Görevdir”

 Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşması 
ardından, Irak Kerkük Türkmen Mil-
letvekili Erşat Salih ve Avrasya Türk 
Dernekleri Federasyon Genel Başkanı 
İsmail Cengiz DATÜB yeni seçilen Zi-
yatdin Kassanov’a tebrik ve dest mesaj-
ları aktarıldı. Ahıskalıları desteklemek 
adına 4. Olağan Genel Kurul Toplantı-
sına Yurtdışı Türkler Başkan Yardım-
cısı Abdulhadi Turus katıldı. Turus 
konuşmasının başında 4. Olağan Genel 
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Kurul Toplantısında yeniden genel baş-
kan olarak seçilen Ziyatdin Kassanov’u 
tebrik etti. Bugüne kadar Ahıska Türk-
leri için yaptığı stratejik ve önemli ça-
lışmaları için teşekkür etti ve gelecek 
çalışmalar için başarılarını diledi. Tu-
rus, 1944 yılında Stalin tarafından bir 
gecede 220 köyden sürgün edilen 100 
bine yakın Ahıska Türklerinin 10 bine 
yakını acımasızca katledildiğini, geri 
kalanını da Kazakistan, Kırgızistan, 
Azerbaycan gibi ülkelere sürgün edil-
diğini hatırlattı. “1578 yılından 1829 
yılına kadar tam 250 sene Osman-

lı idaresinde kalan ve müşterek bir 
medeniyet mirasımızı paylaştığımız 
Ahıska’nın Edirne Anlaşması ile Rus-
lara devredilme sırasında Ahıska Tür-
kü halk şairinin ağzından mısralarla 
dökülen bu dörtlük zannediyorum ki 
duyduğumuz hüznü apaçık ortaya ko-
yuyor. Ahıska Gül idi gitti, Bir ehl-i dil 
idi gitti, söyleyin Sultan Mahmud’a: 
Istanbul’un kilidi gitti. O zorlu dö-
nemi anlatan bu mısralar hala içimizi 
acıkmaktadır. Evet, İstanbul’un kilidi 
gitmemiştir ama gönlümüzün bir ya-
rısı Ahıska’da kalmıştır. Ahıska gülü 
dalından kopmuştur, evet ama yarın 
yeniden yeşerecektir” söyleyen Turus, 
şimdiki dönemde 10’a aşkın farklı ül-
kede yaşamlarını sürdüren 600 bine 
yakın Ahıskalı soydaşlara Anavatanla-
rına dönüş süreçlerini her yönüyle ta-
kip etmek ve bu mücadelede yanında 
olmak gerektiğini vurguladı. Turus, 
YTB tarihi ve içtimai yönlerden or-

tak bir geçmişi paylaştığımız soydaş 
ve akraba topluluklarla tesis edilen 
bağları bütün alanlarda güçlendirme 
faaliyetlerde bulunan YTB başkanlı-
ğının özellikle Ahıska Türklerine ayrı 
bir önem atfetmekte ve çok farklı say-
fa açtığını söyledi. “Başkanlığımızın 
yürütülen “Yerinden Burslandırma” 
Projesi ile Tifl is, Batum, Ahıska olmak 
üzere yüksek öğrenim gören 100 aş-
kın Ahıskalı soydaşımızın okul kayıt 
ücretlerini, barınmalarını ve bursları 
başkanlığımız tarafından karşılan-
maktadır. Aynı şekilde çeşitli ülkeler-

de yaşamakta olan her yıl yine 100’ü 
aşkın Ahıskalı genç kardeşlerimize 
Türkiye Bursları programımız kapsa-
mında lisans ve lisansüstü seviyelerde 
burslandırmalar yapıyoruz. Ahıska öğ-
rencilerimizin üniversite hayatlarında 
kendilerini geliştirmelerinde, çalıştık-
ları alanlarda nitelikli insan olmaları 
Ahıskalı soydaşlarımızın olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti için öncelikli 
görevlerinde yer almaktadır. Başkan-
lığımız bundan sonra da Ahıskalı öğ-
rencilerimizi her alanda desteklemeye 
devam edecek, Burslandırma sayıları-
nı da inşallah DATÜB ile birlikte art-
tıracak” diye anlatan Turus YTB’nin 
bugüne kadar yaptığı çalışmalarını 
hatırlattı. Ahıskalı Öğrencilere Burs 
vermenin yanında YTB’nin Ahıskalı-
lara yönelik bir başka önemli çalışma-
sı olan “Ahıskalı gençler hukuk çalış-
tayı” gerçekleşmiştir. Turus, “Farklı 
ülkelerden katılıp Ahıska hakkında 

araştırmalarda bulunan genç ekiple 
birlikte oldukça önemli rapor hazırla-
dık ve bu raporu uluslararası düzeyde 
gerekli bütün mercilere ilettik” diye 
çalışmanın önemini vurguladı. Turus 
ayrıca Cumhurbaşkanlığı külliyesin-
de 3 bine aşkın Ahıskalı katılımcılarla 
Ahıska Türklerin sürgününün 75.yılını 
anmasını gerçekleştirdiklerini ve bun-
dan sonrada en iyi şekilde en gür şe-
kilde Ahıskalı sürgününü duyurmaya 
devam edileceğini belirtti.   

Turus, “Ahıskalı soydaşlarımızın 
haklı ve onurlu mücadelesini cephe 
genişleterek ilerletmek hepimiz için 
kutsal bir görevdir. Bu sorumluluğu 
biz Yurt Dışı Türkler Başkanlığı ola-
rak kendimize göre kendimize aidiyet 
ve strateji olarak belirliyoruz” dedi. 

Özkorul: “Ahıska Türklerin 
Güven ve Huzur İçinde Yaşa-

ması İçin Tüm Desteği
 Sağlamaktayız”

YTB başkan yardımcısı Turus’un 
konuşması ardından Yabancılar Ge-
nel Müdürü Gözde Özkorul’da ko-
nuşmada bulundu ve yeni seçilmiş 
genel başkan ve yönetimi tebrik etti. 
Özkorul 77 yıl önce yaşanmış olan acı 
sürgünün izlerini bugün hala derin 
duygularla hissettiklerini dile getirdi. 
“Devletimizin tüm kurum ve kuru-
luşları aynı hassasiyetle yaklaşmakta 

ve soydaşlarımızın vatanımızda güven 
ve huzur içerisinde yaşaması için tüm 
desteği sağlamaktayız.” diyen Özko-
rul, 27 Nisan 2015 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararına istinaden Bitlis’in 
Ahlat, Erzincan’ın Üzümlü ilçelerine 2 
bin 935 Ahıska Türkü’nün iskân edil-
diğini vurguladı. Vatandaşlık ve uzun 
dönem ikameti almak için kolaylaş-
tırmak için Ahıska Türklerinin yoğun 
olarak İstanbul, Bursa ve Antalya’da 
yaşadığını, iş ve işlemlerin alanında 
uzman personeller tarafından yaban-
cılardan ayrı bir süreçte işletildiğini 
bildiren Özkorul, “Önümüzdeki sü-
reçte de soydaşlarımızın iş ve işlemle-
rinde etkinliği ve verimliliği arttırmak 
adına her türlü çalışmanın yapılaca-
ğını belirtmek isterim” diye söyledi. 
Özkorul’un ardından 4. Olağan Genel 
Kurul Toplantısına teşrif eden Hak-İş 
Onursal Başkanı Salim Uslu da konuş-

mada bulundu. Uslu, kendisinin de 
bir Ahıska Türkü olduğunu ve bu top-
lantıya katılmaktan mutlu olduğunu 
belirtti. Selim Uslu 77 yıl önce Ahıs-
ka Türklerinin sürgün acısını hatırla-
tarak şimdiki dönemde Türkiye’nin 
Ukrayna’daki çatışma ortamından 
aileleri kurtarmasının önemini vurgu-
ladı ve diplomatik başarı için güç bir-
liğinin öneminden bahsetti.

Azerbaycan’dan Gelen 
Destek Mesajı

Toplantıya DATÜB’ü desteklemek 
ve tebrik etmek için sadece Türkiye 
genelinde değil Azerbaycan’dan da 
önemli misafirler bulundu. Bunlardan 
biri Azerbaycan Diaspora ile Çalışma 
Devlet komitesi genel sekreteri Şahin 
Camalov idi. Camalov konuşmasında, 
kurulda katılmanın gururunu belirte-
rek Azerbaycan halkı ve Devlet komi-
tesinin bakanı Fuat Muradov adından 
selamlarını iletti. Camalov toplantıda 
gördüğü birlik ve beraberliğin büyük 
bir güç olduğunu belirterek, “Biz Azer-
baycan halkı olarak geçen sene birliğin 
sanıl bir güç getirdiğini gördük. Prog-
ramı geçen sene Azerbaycan’da şehit 
olan Ahıskalı kardeşlerimizi anma ile 
başlamanız için teşekkür ediyoruz” 
dedi. Camalov, Genel Başkan Ziyatdin 
beyin Karabağ Savaşında verdiği des-
teği dile getirerek yazdığını mektuptan 

satırları okudu. “Ziyatdin Kassanov’un 
İlham Aliyev’e yazdığı mektubun so-
nunda şu yazıyordu: ‘Sayın başkanım, 
Biz Ahıska Türkleri olarak kanımızla, 
canımızla, malımızla yanınızdayız, 
hep yanınızda olacağız’ diye anlatan 
Camalov, “Dolayısıyla biz Azerbaycan 
milleti olarak bunu hiçbir zaman unut-
mayacağız. Biz yanımızda olan büyük 
kardeşimize, büyük Türkiye’mize hep 
minnettar olacağız, hep sizlerin mutlu 
ve güzel geleceğinizi görmek Allah’tan 
dileyeceğiz” diye ekledi.

 Camalov’un ardından Muratpa-
şa belediye başkan vekili Hüseyin Sarı 
konuşmaya devam etti. Konuşmasın-
da Muhatpaşa belediyesi başkanı Umit 
Uysal’ın selamını ve tebriklerini iletti. 
Sarı, Ahıska Türklerin Muratpaşa’da 
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yaşamasından gurur duyduğunu ve 
mutlu olduğunu söyleyerek tebrikler-
de bulundu.  

4. Olağan Genel Kurul Toplantı-
sına katılan Türk Devletleri Teşkila-
tının genel sekreter yardımcısı Raif 
Sultan konuşmalarda bulundu. Sultan, 
Ziyatdin beyi ve yeni yönetimi Türk 
Devletler Teşkilatı ve kendi adından 
kutladığını belirtti. Sultan, “Siz Ahıs-
ka Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz 
parçasısınız. Biz Türk halkları ken-
di tarihimiz, dilimiz ve geçmişimizle 
ile gurur duymamız gerekiyor. Bizim 
gücümüz damarımızda, bizim birli-
ğimiz yüreğimizde, bizim birliğimiz 
Türk kültüründe ve büyük tarihinde-
dir. 21. Asırda Türk Halkların Birliği 
yeni döneme geçti, bizim birliğimiz 
Allah’tandır” dedi. 

10 Aralık 2021’de Antalya Kundu 
bölgesinde DATÜB tarafından düzen-
lenen 4. Olağan Genel Kurul Toplantı-
sında yeniden Genel Başkan olarak se-
çilen Ziyatdin Kassanov yeni yönetim 
kurul isimlerini açıklayarak hemen 
toplantıdan sonra hem yeni yönetim 
ile hem de 9 ülkede çalışmalarını sür-
düren kadın kolları ile görüşme sağla-
yıp var olan problemlerin çözülmesi 
için proje ve yardımların yapılacağını 
kararlaştırdı. Toplantıdan sonra Gala 
yemek ve konser sırasında katılanla-

DATÜB’DEN “BİRLİK VE 
BERABERLİK” KONGRESİ

ra ve yıllarca Ahıska milletine ve 
DATÜB’te çalışıp destek verenlere 
teşekkür belgeleri ve plaketleri da-
ğıtıldı. 

Oldukça güzel bir organizasyon 
ile yapılan DATÜB 4. Genel Kurul 
Toplantısı sonrası akşam katılımcı-
lara gala yemeği verildi. Gala yeme-
ği sırasında DATÜB faaliyetlerinde 
emekleri olan temsilci ve üyelere 
DATÜB plaketleri ve hediyeleri 
takdim edildi. 

Mevlüt İSIK
Marina MUSSA
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лицея-интерната № 1лицея-интерната № 1

Түпкi шeжiрeсi eжeлгi түркi 
халқынан бaстaу aлғaн,  қaзaқ 
хaлқы  iргeлi eлдiгiн, қaбырғaсы 

қaйыспaғaн  қaлпын, сaнaлы сaлтын 
сaқтaп қaлғaны – aсқaқ рухының, 
aзaттық сүйгeн жiгeрiнiң aрқaсы дeп 
бiлeмiз.  Қaзaғымыздың мeмлeкeт 
бoлып қaлыптaсуының  нeгiзi сoнaу 
сaқтaрдaн бaстaлып, Дeштi-Қыпшaқ 
қoстaғaн, aйбaтты Aқ oрдa мeн Қaзaқ 

хaндығының жaлғaсы – қaзiргi тәуeлсiз 
Қaзaқстaн мeмлeкeтi.

Тәуeлсiздiк үшiн aтa-бaбaмыздың 
рухымeн, aқ бiлeктiң күшiмeн рухтaнғaн 
қaһaрлы Жeлтoқсaн oқиғaсы қaзaқ 
хaлқының қaсiрeтi дe, қaсиeтi дe жeтiп 
aртылaтын, eстeн кeтпeс тaрихынa 
aйнaлды.  1986 жылмeн ұштaсып 
тұрғaн Жeлтoқсaн oқиғaсы қaншaмa 
ызғaрлы eстiлсe дe, қазақ халқына 
Тәуeлсiздiктiң тaңын әкeлдi. Қaзaқ 
хaлқының ғaсырлaр бoйы aңсaғaн 
aрмaны «Қaзaқстaн Рeспубликaсының 
мeмлeкeттiк тәуeлсiздiгi турaлы» 
Кoнституциялық Зaң қaбылдaнып, 
1991 жылдың 16-жeлтoқсaн күнi жүзeгe 
aсты. 

Бiз өзiмiздiң рәмiздeрiмiзбeн мaқ-
тaнaмыз, Қaзaқстaн –Туымeн тұғырлы, 
Eлтaңбaсымeн eңсeлi, Ән-ұрaнымeн 
aйбaтты. Eңсeмiздi тiктeп, eгeмeн eл 
aтaнып, өз aлдынa oтaу тiгiп дeрбeс 
мeмлeкeт aтaнғaн Қaзaқстaн қaншaмa 
қиындықтaрғa жoлықсa дa тaстaй 
бeрiк төзiмдiлiктiң aрқaсындa, жaлпaқ 
әлeмгe өзiнiң өршiл үнiн, өркeниeткe 
дeгeн үмiтiн мoйындaтты… Aтa-
бaбaлaрымыздaн мұрa бoлып қaлғaн 
ұлaн-ғaйыр aтaмeкeн жeрiмiз, oтaрлық 
жoя aлмaғaн тiлiмiз, мәдeниeтiмiз тeк 

қaнa қaзaқтың рухының күштiлiгiмeн 
сaқтaлды. (AТAМEКEН,  38 (1159) 
бaспaсынaн aлынғaн)

«Бiз бәрiмiз бiр aтaның – қaзaқ  
хaлқының ұлымыз. Бәрiмiздiң дe туғaн 
жeрiмiз бiрeу, oл - қaсиeттi қaзaқ дaлaсы. 
Бұл дүниeдe бiздiң бiр ғaнa Oтaнымыз 
бaр, oл - тәуeлсiз Қaзaқстaн», - дeп, 
Қaзaқстaн Рeспубликaсының Тұңғыш 
Прeзидeнт i Нұрсұлтaн Әб iшұлы 
Нaзaрбaeв өз Үндeуiндe жoлдaғaндaй, 
Қaзaқстaн Рeспубликaсының тaрихын-
дaғы әлeмдiк қoғaмдaстық пeн дүниe 
жүзiнiң дaмығaн мeмлeкeттeрмeн 
тeрeзeмiз тeң, қaтaр дaмып кeлe 
жaтқaн  бaрлық жeтiстiктeрi, рухaни-
экoнoмикaлық aзaттығымыз, қaзaқ eл-

жұртының eгeмeндi зaмaндa жaңaшa 
өркeндeуi, өзгe дe шeт мeмлeкeттeрмeн 
ынтымaқтaстықтa қaрым-қaтынaс 
жaсaу, сoның бaрлығының сaйып 
кeлгeндe – бiздiң Қaзaқ eлiнiң 
Тәуeлсiздiгiндe.

Тәуeлсiздiк – eң бiрiншiдeн халық-
тың aзaттыққa жiгeрлeнгeн aсқaқ aр-
мaндaры мeн aтa-бaбaмыздaн қaлғaн 
қaйсaр рухының жeмiстi нәтижесі. 
Сoндықтaн дa, бiз үшiн Тәуeлсiздiк күнi 
– eң қaсиeттi дe қaстeрлi күн бoлуы 
тиiс. Тәуeлсiздiк – Жaрaтушы иeнiң 
бiздiң ұрпaққa бeргeн тaусылмaс бaғы, 
мәңгiлiк құндылығы.

Тәуeлсiздiгiмiздiң 30 жылдық мe-
рeйтoйы тұғырлы, бaянды бoлсын! 
Тәуeлсiз Қaзaқстaн Рeспубликaсының 
әрбiр aтқaн тaңы нұрлы, мeмлeкeтiмiздiң 
бoсaғaсы бeрiк, eңсeсi биiк бoлсын! 18 
мың ғaлaмдa дүр сiлкiндiрeтiн  көк туы-
мыз мәңгi жeлбiрeсiн!

ЖAҢAБAТЫРOВA 
Мaрия Aбдрaшқызы,

 «Тaлғaр aудaндық жeкe лицeй-
интeрнaты №1» 

жeкe мeкeмeсiнiң мaтeмaтикa 
пәнiнiң мұғaлiмi

Ben Türkmen’im, Özbek’im, 
Kazak’ım, Kırgız’ım ben.
Azerbaycan Türkleriyle aynı 
  kandanım.
Kıpçakları, Uygurları   

  aşkla duyanlardanım
Ben ki Tatarlardan, Gagavuzlardan
Çuvaşlardan, Bozkurtlardan,   

  Oğuzlardanım.

Yavuz Bülent Bakiler’in kalemin-
den dökülen bu dizeler zihnimde ve 
dilimde beliriverdi. Özünde bir millet 
birçok devletten oluşan kocaman bir 
Türk dünyası. Bu dünyanın en önemli 
ve büyük devletlerinden biridir KAZA-
KİSTAN. 

Yaklaşık 2.725.000 km2 yüzölçü-
mü 18 milyon nüfusu olan Kazakistan 
yüz otuzdan fazla ırka ev sahipliği ya-
pan koca yürekli bir anne gibi. Türk’ü, 
Türkmen’i, Özbek’i, Kırgız’ı, Azeri’si, 
Uygur’u, Tatar’ı Ahıskalı’sı, Gürcü’sü, 
Dungan’ı Rus’u,  Alman’ı, Hintli’si, 
Koreli’si… Her ulustan ve ırktan insa-
nın kardeşçe yaşadığı bir harikalar di-
yarı. En çok dikkatimi çeken izlenim-
lerimden biri de bunca farklılığa karşın 
ayrımcılığın olamaması. Herkesin bir-
birine ve haklarına olan saygısı…

Geniş bozkırın nazlı toprağında 
atların koştuğu, Tanrı dağlarıyla çev-
rilmiş bu topraklar doğasıyla da insa-
nı büyülüyor. Birçok doğa güzelliğini 
içinde barındırıyor. Hele ki seyrine do-
yum olmayan Kolsay ve Kaindy gölleri 
oldukça etkilemişti benliğimi.

Yüreğimin heyecanı her geçen gün 
bu topraklarda daha çok artmakta. Ata 
toprakları olarak nitelendirdiğimiz bu 
coğrafyada Türkçenin güzelliklerini 
görmek ve ortak birçok kelimenin var-
lığını hissederek yaşamak ve görmek 
güzel bir duygu. Ahmet Baytursun, 
Abay Kunanbayoğlu, Magcan Cuma-
bay, Muhtar Şahanov, Muhtar Avezov, 
Sattar Askaroğlu Erubaev gibi birçok 
önemli yazarları ve şairleri içinde ba-
rından bu topraklarda Türkçemizi öğ-
retiyor olabilmek gurur verici. 

Satırlarıma Mağcan Cumabay’ın 
Uzaktaki Kardeşime  şiirinden bir ke-
sitle son veriyor.

Görmüyorum gece gezdiğimiz  
   ovayı,

Gündüz güneşi, gece gümüş   
   nurlu ayı,

Nazlı nazlı ipek kundaklara   
   sarmalayıp

Bizi büyüten altın anam Altay’ı!

Tolgay SARICA – 
Suat OKULMUŞ

Тәуeлсiздiк – 
Қaзaқ хaлқының құндылығы

Биылғы 2021 жылы Қaзaқстaн 
Рeспубликaсы өзiнiң Тәуeлсiздiгiнiң, 
aрaйлы aзaттығының 30-жылынa 
қaдaм бaсып oтыр. 

ÖĞRETMENİN 
GÖZÜNDEN KAZAKİSTAN
Atalarımın yaşadığı topraklara ilk adımımı atarken heyecan 

sarmıştı benliğimi. Heyecanlı ve ürkek gözlerle gözlerimin önü-
ne tarihin izleri beliriverdi. Bizlere öğretilen tarih öğretilerini 
görüvermek ve aradan geçen onca yüzyıla karşın hala kültürünü 
koruyabilmenin hissini yaşamak gururlandırdı. Tek bir milletin 
çocukları olmanın gururuyla Kazakistan’a karşı en içten dileklerle 
bu satırlar kaleme döküldü.
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- Шерхан Әбдіұлы, Мәскеу 
төрінде түсірілген фильмдерде 
Сіз жыршы-жырау, халық ақыны 
Жамбыл Жабаевтың, Елбасы-
мыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
рөлін сомдағансыз. Танымал 
тұлғалардың образына ену Сізге 
қиындық тудырмады ма?

- Мені жыр алыбы Жамбылдың 
рөлін сомдауға шақырғанда бір-
ден келісім бердім. Фильмде 
қазіргі заманға тап болған Жам-
был атамыздың рөлін сомдап, 
«Ленинградтық өрендерім» өлеңін 
оқыдым.

Ал, 2001 жылы «Ельцин. Три дня 
в августе» деген фильм түсірілетін бол-
ды. Үйге Мәскеуден қоңырау соғып, 
Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың 
бейнесін сомдауымды өтінді. Мен 
келістім. Түсірілім жақсы өтті. 
Фильм көпшіліктің көңілінен шықты. 
Эпизодта Б.Елцин, М.Горбачев, 
Н.Назарбаевтың кездесуін көрсеттік. 
Біраз жақсы түсірілімдер болды.

Маған қиындық тудырған мә-
селелер болған жоқ. Тек қызықты 
оқиғалар көп орын алды. Жамбыл 
атамыздың ролін сомдау үшін түсірілім 
алаңынан қазақы киімдер таппадым. 
Режиссердан сақал, қазақы киімдер 
сұрасам, олар таба алмады. «Енді 
қайдан аламыз десем?», «Сізде бар 
ғой» дейді. Содан үйден екі түрлі 
шапан алып бардым. Оның біреуін 
түсірілім алаңында, екіншісін үйдің 

ішінде жүргенде кидім. Сондай-ақ, 
үйдегі көрпелерді, қоржындарды, 
самаурын, қамшы, шәйнек, кесе 
секілді қазақы заттардың барлығын 
түсірілім алаңына алып баруға тура 
келді. Себебі, онда қазақтың өмірін 
көрсететін ешқандай ұлттық заттар 
жоқ еді. Түсірілім тамаша өтті. Филь-
мдер көпшіліктің көңілін шықты.

- Үйіңізде қазақы заттарды 
көп ұстайтын көрінесіз? Оларды 
қайдан аласыз?

-  Үйде г і  б і р  б өлмемде                                               
Ж. Жабаевтың, Ш. Уалихановтың,                                                                                       
А. Құнанбаевтың және Алтын адамның 
суреті бейнеленген кілемдер ілініп 
тұр. Қазақ қыздарының билеп жүрген 
суреті салынған алашалар бар. Олар-
ды Алматыдағы кілем зауытынан 
арнайы сатып алғанмын. Сондай-ақ, 
сөрелерге ою өрнектері бар ыдыс-
аяқтар, қоржын, шәйнек, самаурын, 
құмандарды қойып қойдым. 

Елден таныстар қонақ болып кел-
генде намаз оқимын деп үлкен мата 
сұрайды. Мен қоя тұр деп жайнамаз 
беремін. Ресейде тұрып, жайна-
маз ұстағаныма барлығы «қайдан 
алғансың?» деп таң қалады. Елге 
келгенде Түркістаннан жайнамаз бен 
құманның әртүрінен мол етіп алып 
кетемін. Дубайдан сатып алған жайна-
мазым да бар. Қай жерде жүрсем де 
ұлттық киімімізді ұлықтап, ұялмай киіп 
жүремін. Тіпті, Ресейлік төлқұжатыма 
суретке түскенде де біраз қиындықтар 
болған. Төлқұжат дайындайтын жерге 
екі сурет алып бардым. Мамандарға 
шапан киіп түскен суретімді берсем, 
«алмаймыз, жарамайды» дейді. «Не-
мене, тыржалаңаш тұрмын ба?» - деп 
сұрасам, ұлттық киімді ауыстырып 
келуімді талап етті. Содан басшы-
сын шақырдым. Келді. Мән-жайды 
түсіндіріп айтсам, ол да «костюм 
киіп түскен басқа сурет алып келіңіз» 
деп тұр. «Басқа костюмім жоқ» деп 
қасарыстым. «Не себепті қабылдай 
алмайтындарыңызды қағаз жүзінде 
жазып беріңіздер. Мен сотқа шағым 
түсіремін. Сот қалай шешеді солай 
істейміз. Егер сот Сіздер жақты қолдап 
шешім шығарса, біреудің костюмін 
сұрап алып, суретке түсіп беремін» 
дедім. Басшы суретті қабылдады, 
«төлқұжат жасап беріңдер» деп 
қызметкерлеріне тапсырма берді. 
Осылайша 2004 жылы Ресей Федера-
циясынан алған төлқұжатыма ұлттық 
шапанымызды киіп түскен суретімді 
орналастырдым.

- Шет елде жүрсіз. Жал-
пы ұлттық құндылықтарға 
аса үлкен жауапкершілікпен 
көңіл бөлетініңіз көрініп тұр. 
Ал, ұлттық тағамдарды жиі 
тұтынасыз ба?

- Мен жиі-жиі еліме қонаққа келіп 
тұрамын. Ал қайтарда міндетті 
түрде қазы-қарта сатып аламын. 
Ресейдегі үйімізде жыл он екі ай бойы 
қазы үзілмейді. Әуежайда қазыны 

санитарлық анықтамасын сұрап өт-
кізбейді ғой. Мен қулыққа салып, 
қолыма ұстап «піскен қазы» деп алып 
өтем. Пісірілмесе алып қояды. Үйде 
ұлттық тағам бешбармақты жиі жа-
сап тұрамыз. Қазыны қонақтар келген 
кезде асамыз. 

2003 жылы Санк-Петербургте 
Жамбыл Жабаевтың ескерткіші ашыл-
ғанда немересі Әлімқұл үйде қонақта 
болды. Бешбармақты, қазыны пісіріп 
үстелдің үстіне қойдық. Астына 
қазақы оюланған көрпелерді төседік. 
Шайды да оюы бар кесемен бердім. 
Құран оқыдық. Сөйтсем Әлімқұл 
«Бешбармақ жеп, оюлы кесемен шай 
ішіп, оюы бар төсекте отырмын. Бізді 
Ресейде жүр деп кім айтады» дегені 
бар. Жыл сайын туған жерім Кентауға 
келіп тұрамын. Сол кезде Әлімқұл 
көкеге соғып, ақсақалмен амандасып, 
батасын алып кетемін.

Туған жерге де құр қол келмеймін. 
Осы соңғы сапарымда Ә.Молдағұлова 
атындағы мектепке Ресейден әртүрлі 
көрнекіліктер, Ә.Молдағұлова тура-
лы тың деректерді алып келіп табыс 
еттім. Әлия туралы мақалалар жарық 
көрген кітаптар мен газеттерді сый-
ладым. Болашақта мұражай ашылса 
қажет болады.

Т ү р к і с т а н  қ а л а с ы н д а ғ ы 
Н.Төреқұлов атындағы мұражайға 
да Н.Төреқұлов атындағы медаль 
бердім. Олар да маған риза болып, 
сый-сияпат көтсетті. Мұнан өзге де 
алып келген заттарым, жерлестеріме 
деген ыстық ықыласым жетерлік.

- Өзіңіз қазақ тілінде еркін 
сөйлейсіз. Отбасыңыздың мү-
шелері қазақ тілін біле ме?

- Келіншегім Кентауда жылға 
жуық уақыт тұрды. Қазақтың салт-
дәстүрін, әдет-ғұрпын жақсы біледі. 
Балам қазақ тілінде жақсы сөйлейді. 
Ал жарым түсінеді және тұрмыстық 
дәрежеде біршама сөздерді жақсы 
айтады. «Әке туралы әнді» қазақ 
тілінде нақышына келтіре отырып 
орындайды.

- Жалпы «Ленфильмге» қалай 
орналастыңыз? Ресейдегі қандас-
тарымыздың жағдайы қалай? 
Байланысып тұрасыздар ма?

- Ресейде оқып жүрген кезімде 
«Ленфильммен» байланыс орнат-
тым. Кейіннен осында қалдым. Бүгінгі 
күні бәрі жақсы. Жалпы 1981 жылдан 
бері «Ленфильмде» киноға түсіп жа-
тырмын. Қазірге дейін 100-ден аса 
фильмге түстім. 21 кітабым жарық 
көрді.

Мұндағы қазақтар жиі-жиі жина-
лып, басқосып тұрамыз. Ұлыстың ұлы 
күні - Наурыз мерекесін, Тәуелсіздік 
күнін жоғары деңгейде атап өтеміз.

- Әңгімеңізге рахмет.

Қайрат ЗАЙНИШЕВ,
ҚазАқпарат

Ш.ӘБІЛОВ: ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВТЫҢ РӨЛІН 
СОМДАУДА ҚЫЗЫҚТЫ ОҚИҒАЛАРҒА КЕЗІКТІМ

Кентау қаласының құрметті азаматы 
Шерхан Әбілов Ресей елінде актерлік 
өнерімен көпшілікті мойындатып, көптеген 
туындыларда белгілі тұлғаларды сомдап 
жүр. «Ленфильм» киностудиясының акте-
ры, Ресей кино актерлер гильдиясының 
мүшесі, Ресей Федерациясы кинематогра-
фистер одағының мүшесімен кездесіп, 
сұхбаттасудың сәті түсті. 

28 - 23.01.2008г. - Золото Трои

Дорогой мой человек

Ельцин. Три дня в августе - 
19.06.2011г.

Небесный верблюд - 02.07.2014г.

Морские дьяволы - Смерч-3 - 
18.05.2015г.

Документальный фильм
 о национальных костюмах
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В нашу газету 
вы можете 

Цена за один 
выход от 10-

30 000 ТЕНГЕ

ТРЕБУЕТСЯ 
секретарь-референт

Требования:
- Знание турецкого, 

казахского и русского языков.
- Владение компьютером. 

8 707 111 70 86

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете
 в любом отделении  АО «Казпочта».

город/село
12 ай/мес.  3 753, 20        3 942, 40

Около 75% взрослого населения Казахстана 
полностью вакцинировано против коронавируса

На заседании Правительства под 
председательством Премьер-министра 
РК Аскара Мамина рассмотрена 
санитарно-эпидемиологическая ситуа-
ция в стране.    

Исполняющий обязанности министра здравоох-
ранения Жандос Буркитбаев доложил о стабиль-
ности санитарно-эпидемиологической ситуации в 
стране. Загруженность инфекционных и реанима-
ционных коек составляет 19%.

К настоящему времени по темпам распростране-
ния коронавирусной инфекции большинство регио-
нов (15) и в целом РК находятся в «зеленой зоне». 
В «желтой зоне» остаются Павлодарская и Северо-
Казахстанская области.

На сегодняшний день вакцинировано более 9 млн человек первым компо-
нентом — это почти 80% от взрослого населения, свыше 8,4 млн человек, или 
около 75% взрослого населения — вторым компонентом.

В связи с распространением в мире нового штамма коронавируса гла-
ва Правительства обратил особое внимание на необходимость соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований, усиления контроля на государ-
ственной границе, сохранения масочного режима в помещениях и обще-
ственном транспорте, социальной дистанции, а также повышения темпов 
ревакцинации населения.

Как изменятся платежи на ОСМС в 2022 году

Как изменятся платежи на обязательное социальное 
медицинское страхование (ОСМС) в 2022 году, сообщи-
ли в пресс-службе Фонда социального медицинского                      
страхования.

Сообщается, что с 1 января в связи с повышением МЗП и МРП изменятся 
размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское 
страхование.  

Работодатель будет платить за работника 3% от уровня его заработной 
платы, но не более 10 МЗП, или 18 тыс. тенге. 

Работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, будут 
платить 2% от своего дохода, но не более 12 тыс. тенге.

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной прак-
тикой – 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4 200 тенге.

ЕСП составит: для жителей города – 1 МРП, или 3 063 тенге; для жите-
лей села – 0,5 МРП или 1 531,5 тенге.

Самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП или 3 тыс. тен-
ге

Государство будет платить за 15 льготных категорий граждан, сегодня 
это свыше 11 млн человек. Размер взноса за одного человека составит 3 
614,2 тенге.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА
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на всю жизнь. Созданные в 
это время пары отличаются 
долговременностью и гармо-
нией в отношениях. Ещё у вас 
отличный шанс помириться с 
теми, с кем вы могли быть в 
ссоре. 

Козерог
Возможны ссо-

ры и даже конфлик-
ты, причём не толь-
ко с родными и коллегами, но 
и с самим собой. Другая край-
ность этой недели — желание 
смотреть на всё через розо-
вые очки и верить буквально 
всему. Не стоит планировать 
что-то слишком важное на 
этот период, не принимайте 
серьёзных решений, связан-
ных с финансами. 

Водолей
Жизнь Водо-

леев стремительно 
меняется. Стоит 

отнестись к этому философ-
ски. Для решения старых про-
блем необходимо оставаться 
эмоционально стабильным и 
спокойным как внутри, так и 
снаружи. Ваша энергия всё 
набирает обороты и запускает 
омоложение организма. Пе-
риод, когда все совместные 
дела будут успешны. 

Рыбы
Делайте добро, 

дарите подарки. 
Лучше искренности 
сейчас нет ничего. Этот пери-
од похож на некий бумеранг 
– как вы к людям, так и они к 
вам, так что стоит сейчас про-
явить щедрость к окружаю-
щим. Вы сейчас очень мудры 
и дальновидны, это поможет в 
работе и учёбе. Не забывайте 
про своё пищеварение.

будете чётко понимать пра-
вильность или неправильность 
своих поступков. Вполне воз-
можно, что сны, приснившие-
ся на этой неделе, сбудутся. 
Вероятны новые знакомства, с 
верным впечатлением от него. 
Возможно воплощение в жизнь 
самых сумасшедших из ваших 
идей. 

Дева
За всё рано или 

поздно придётся от-
вечать, поэтому ста-
райтесь не лгать, и не давайте 
пустых обещаний. Лучше про-
молчать, чем соврать. Поста-
райтесь минимально загружать 
голову ненужной информацией. 
Этот период хорош для чего-то 
нового и необычного. Сейчас 
можно заняться творчеством 
или сделать что-то своими ру-
ками. 

Весы
В этот период 

Весы почувствуют 
небывалый при-
лив сил, что позво-

лит укрепить вашу веру в себя. 
Самое время реализовывать 
свои внутренние возможности. 
Почти всё будет получаться, с 
ходу будет усваиваться новая 
информация. Встреча с родны-
ми в этот период принесёт мно-
го радости. 

Скорпион
Многое в вашей 

жизни стремится 
быть воплощённым в 
жизнь. Но стоит быть аккурат-
ным, слишком сильная трата 
собственной энергии может 
приводить к негативным по-
следствиям. Очень важно дово-
дить все свои дела до конца и 
не бросать их на полпути. 

Стрелец
Сейчас у 

Стрельцов на пер-
вый план выходит 

семья. Это время, когда можно 
задуматься о поиске партнёра 

Овен
Идеальный 

период у Овнов, 
чтобы быть про-

дуктивным! Получение, пре-
умножение и развитие всех 
духовных и материальных 
ценностей – это важнейшая 
задача на этот период. Изме-
нение окружения также станет 
крайне полезным для вашего 
мировоззрения. 

Телец
Н а ч и н а й т е 

воплощать свои 
планы, но не то-
ропитесь, вначале всё хорошо 
обдумайте. Обратите ваше 
внимание на боевые едино-
борства. Их техники помогут 
вам в накоплении и приме-
нении своей энергетики для 
самозащиты. Внутреннюю 
энергию обязательно пустите 
в рабочее русло. 

Близнецы
Жизнь всегда 

пытается испы-
тать Близнецов 
на прочность. 
Чтобы достойно 

пройти эти проверки, необхо-
димо откуда-то брать энергию. 
Но эта сила всегда находится 
лишь внутри нас самих, нуж-
но только позитивно мыслить. 
Растерянность и неуверен-
ность могут сопровождать вас 
на этой неделе. 

Рак
Ракам нужно 

максимально скон-
центрироваться на 
мечтах и планах. 
Ничто не в силах вам сейчас 
помешать. Отлично получают-
ся все дела, даже те, на какие 
вы давно не могли решиться. 
Но при этом всё должно быть 
закончено.

 

Лев
Сейчас интуи-

ция Львов на пике 
возможностей. Вы 

  

Всем удачи!

c 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года 
Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà
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ОРТА  АЗИЯ  МӘДЕНИЕТ 
 ҚОРЫ-ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫНЫҢ

2020-2021 ОҚУ  ЖЫЛЫНА  
АРНАЛҒАН ЕСЕБІ

«Орта  Азия мәдениет қоры» қоғамдық қоры 2020-2021 
оқу жылында да өткен жылдардағы сияқты қарқынды 
жұмыстар жасай алмады. Себебі,  2020 жылдың алғашқы 
айларынан бастап еліміз Қазақстан барлық өлкелер сын-
ды пандемия  кезеңіне кірді. Мемлекеттік мекемелермен 
бірге еліміздегі барлық жұмыс орындары бетпе-бет жұмыс 
істей алмады, офлайн платформадағы  қызметтерін 
тоқтатуға  мәжбүр болды. Әлемді  жаулаған қоронавирус 
індетіне байланысты онлайн форматқа  ауысып, цифрлық 
жүйеде электронды  ақпараттар арқылы жұмыс істеді. 
Барлық оқу орындары, әлеуметтік-экономикалық және т.б. 
мекемелер 80-90% жұмыстарын тоқтатты.

     
Осыған орай, Орта  Азия мәдениет қоры 2021 жылдың соңғы  айларында 

ғана  дәстүрлі түрдегі қызметтерін жалғастыруға ат салысса да, маңызды  
жұмыстар жүзеге асыра алған жоқ. Сондықтан қордың Басқару  кеңесі 2020 
жылдың көктемінде жұмыстарының тоқтап қалғанын, қаржы  қайнаркөзінің 
болмағанын ескере  отырып, Баскару  кеңесі  жиналыстарының панде-
мия кезеңінен шыққанға  дейінгі  уақытқа  тоқтатылғаны туралы шешім 
қабылдады. Аталған жағдайлар мен пандемия  шектеулеріне  байланысты 
Орта  Азия мәдениет қорының айтарлықтай іс-шаралары болмады, оның 
қаржылық есебінде де, бюджетінде  де бір өзгеріс болған жоқ, 2019-2020 оқу 
жылындағы  есебімен қалды.  

Осыған орай, қордың мекемесі болған «Халықаралық Қазақстан-Түркия 
лицейінің» (ХҚТЛ-дің) бұрынғы жылдарда  салынып тұрған ғимараттарының 
экология-пейзаж жұмыстары мен безендіру істері-қаражаттың жоқтығымен 
біткен   жоқ, біржарым жылдай осы жұмыстарды  жүзеге  асыруға  демеушілер 
іздеп келеміз. Негізінен арманымыз және мақсатымыз - бұл білім беру  
ғимараттарының барлық жұмыстарын толығымен аяқтап, жылдам уақыттың 
ішінде лицей оқушыларының қызметіне тапсыру. Қазір осы жұмысты іске 
асырудың жолын табуға  әрекет жасалынуда, бірнеше мемлекеттік және 
мемлекеттік емес ұйымдармен, сондай-ақ Түркия  Республикасы мемлекетінің 
мемлекеттік ұйымы ТИКА-мен  хабарласып, байланыстар орнатудамыз. 
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