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ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ДӘСТҮРЛІ ДІНДЕР КӨШБАСШЫЛАРЫ АСТАНАДА АЛТЫНШЫ РЕТ БАС ҚОСТЫ. СЪЕЗДІҢ ҚА-
ЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ БАСТАМАСЫМЕН ӘРБІР ҮШ ЖЫЛ САЙЫН ӨТЕТІНІ БЕЛГІЛІ. 
ӘЛЕМДЕГІ АУҚЫМДЫ ШАРАЛАРДЫҢ БІРІНЕ АЙНАЛҒАН БҰЛ ЖИЫН 15 ЖЫЛ ІШІНДЕ ӘРТҮРЛІ ДІН АРАСЫНДА 
ДИАЛОГ ОРНАТУДА, ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ КҮРЕСТЕ КҮШ БІРІКТІРУГЕ ҰЙЫТҚЫ БОЛУЫМЕН ҚҰНДЫ. «ДІНИ 
ЛИДЕРЛЕР ҚАУІПСІЗ ӘЛЕМ ҮШІН» ТАҚЫРЫБЫМЕН ҰЙЫМ ДАСТЫРЫЛҒАН БИЫЛҒЫ ШАРАҒА 42 ЕЛДЕН 82 ДЕ-
ЛЕГАЦИЯ ҚА ТЫС ТЫ.  «АҚ КӨГЕРШІН» ӘНІМЕН АШЫЛҒАН СЪЕЗД ЖҰМЫСЫ ЕКІ КҮНГЕ СОЗЫЛДЫ.

Қалың қазақ елі қара жамылып отыр. Бар 
ғұмырын қазақ әдебиеті мен мәдениетінің дамуына 
арнаған, қасиетті қаламды жанынан тастамаған 
жазушы Шерхан МҰРТАЗА 86 жасқа келген 
шағында бұл фәнимен қош айтысты. Ешкімнің 
бет-жүзіне қарамай, ханға да, қараға да қасқайып 
шындықты айтатын, қаламынан маржан төгілген 
қайраткер енді арамызда жоқ. Кеше қаралы халық 
сүйікті жазушысын ақтық сапарға шығарып салды.

Шерхан Мұртаза әуелі жазушы, «Қызыл жебе», 
«Ай мен Айша», «Сталинге хат», «Қара маржан», 
«Бір кем дүние» сияқты оқырман көңілінен шыққан 
туындылардың авторы. Одан кейін журналист, 
ол қазақ баспасөзінде ерен еңбек етіп, өзіндік 
мектебін қалыптастырды. «Шерағаңның шекпенінен 
шықтық» дейтін мықтыларды дайындады. Сонымен 
қатар, түрлі шығармаларды қазақ тілінде сөйлеткен 
аудар машы. Бастысы, Шерағаң ұлтының қамын 
жейтін арда азамат еді. Мемлекеттік билікте жүрген 
шағында қазақ халқының жоғын жоқтап, сөзін 
сөйлеген, ештеңеден тайсалмаған нағыз батыр 
болатын... 

Жазушымен қоштасу рәсімі Алматыдағы Мұхтар 
Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық 
драма театрында өтті. Қаралы жиынға қатысқан 
ҚР Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
атынан алашқа көңіл айтса, Жазушылар одағының 
төрағасы Ұлықбек Есдәулет Үкімет басшысы 
Б.Сағынтаевтың демеу сөзін жеткізді. Алматы 
қа ласының әкімі Бауыржан Байбек, Жамбыл об-
лы сының әкімі Асқар Мырзахметовтер елге тіреу 
бол ған Шер-ағаның жақсы қасиеттерін айтып өтті. 
Жиыннан кейін қаралы көш Алматыдағы Кеңсай 
зи ратына бет түзеді. Алыптар мекеніне айналған 
Кеңсай тағы бір қимасымызды бауырына басты.

Газетке жазылып, бағалы сыйлық алудың шарты төмендегідей:
-

Алқалы бас қосу еліміздің ин-
вес тициялық тартымдылығын арт-
тырудың сот төрелігіне қатысты 
өзекті мәселелерін талқылауға 
арналған еді. Форумды Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы Соты 
және Экономикалық ынтымақтас-
тық және даму ұйымы бірлесіп 
ұйымдас тырды. Оған Президент 

әкімшілігі, Парламент депутаттары, 
мүдделі құзырлы орындар, компа-
ния басшылары, судьялар, бизнес 
қауымдастығы, заң компанияла-
ры және бұқаралық ақпараттық 
құралдарының өкілдері қатысты. 
Жиын төрінен сонымен қатар ше-
телдік құзырлы орын жетекшілері 
мен қызметкерлері  де табылды. 

СОТ ЖҮЙЕСІ МЕМЛЕКЕТ ПЕН ЖЕКЕ ИНВЕСТОР АРАСЫНДАҒЫ 
КЕЛІСІМШАРТТАР МЕН  ДАУЛАРДЫ РЕТТЕУДЕ МАҢЫЗДЫ РӨЛ 
АТҚАРАДЫ. СОНДЫҚТАН СОТ ЖҮЙЕСІН БАРЫНША АШЫҚ ЕТІП, 
ОНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІН АРТТЫРУ, ЗАҢ ҮСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУ БАҒЫТЫНДАҒЫ ЖҰМЫСТАР ЖАЛҒАСЫН ТАБА БЕРУІ КЕРЕК. 
БҰЛ ЖӨНІНДЕ КЕШЕ  АСТАНАДА «ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ЭЫДҰ ЕЛ-
ДЕРІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ДАУЛАРДЫ 
ШЕШУ ТЕТІКТЕРІ» ДЕГЕН ТАҚЫРЫПТА ӨТКЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
КОНФЕРЕНЦИЯДА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ 
ДАМУ ҰЙЫМЫНЫҢ СОТ ТӨРЕЛІГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ АҒА 
САРАПШЫСЫ ФРАНСИСКО КАРДОНА МӘЛІМДЕДІ.

Атап айтар болсақ, олар Данияның 
теңіз және коммерциялық жоғары 
сотының вице-президенті Лотте 
Веттерлинг, Англия және Уэльстің 
Жоғарғы сотының корольдік орын-
дағы бөлімшесінің коммерциялық 
сотының судьясы Робин Ноулз, Ко-
реяның Ұлттық әкімшілік сотының 
судьясы Янг Ги Ким, Францияның 
коммерциялық сотының судьясы  
Винсент Фаби  және тағы басқалар. 
Ал, Экономикалық ынтамақтас-
тық және даму ұйымы тарапынан 
Франсиско Кардонамен бірге ұй-
ымның мемлекеттік басқару депар-
таментінің  бөлім жетекшісі Татьяна 
Теплова, басқарма талдаушысы 
Хлои Лилайвре, экономикалық 
және құқықтық кеңесшісі Алек-
сандр Ленной қатысты. 
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Мемлекеттік тілдің мәртебесін 
көтеру аясында осымен тоғызыншы 
мәрте «Парасатты полицей» респу-
бликалық іс-шарасы Алматы облы-
сында өтті. Шараға республиканың 
барлық аймағынан полицейлер 
қатысты. 

Алдымен мемлекеттік тілге деген 
құрметті қалыптастыру мақсатында Ал-
маты облыстық Ішкі істер департаменті 
Талдықорған қаласындағы «Рухани 
жаңғыру» орталығында «Тіл – менің 
тірегім» деген тақырыппен дөңге-
лек үстел өткізді. Жиында облыстық 
Ішкі істер департаменті кадр жұмысы 
басқармасының бастығы, полиция 
полковнигі Данияр Айтов баяндама 
жасады. Ішкі істер саласында қызмет 
атқаратын өзге ұлт өкілдерінің қазақ-
шаны қаншалықты меңгергенін айтқан 
басқарма басшысы Алматы облыстық 
Ішкі істер департаментінің 2006 жыл-
дан бастап іс жүргізу қағаздарын то-
лық мемлекеттік тілге көшіргенін тілге 
тиек етті. Сонымен бірге, 2005 жылы 
ашылған «Тіл үйрету» орталығында бү-
гінге дейін 19 652 адам үш тілде білім 
алған, соның 8154-і өзге ұлт өкілдері 
екен. Ал биылғы жылы тіл үйренуге та-
лаптанған 1030 тыңдаушының 622-сі 
өзге ұлт өкілдері.

Жиында Павлодар облысының Ішкі 
істер департаменті жол-патрульдік по-
лиция батальонының полицейі Игнат 
Сафонта, Орал қаласының Ішкі істер 
басқарамасы Абай полиция бөлімі 
учаскелік полиция инспекторының 
көмекшісі Роман Семилиди «Тіл – тату-
лықтың тірегі» деген тақырыпта әңгіме 
қозғады. «Аяққа, қолға кісен салуға 
болар, тілге кісен салуға болмас» деген 
Бәйдібек Қарашаұлының насихат сөзін 

мысалға алған этнос өкілдері мемле-
кеттік тілдің ахуалына да тоқталды.

Ұлты неміс болса да мұсылман-
дықты қабылдап, мемлекеттік тілді өз 
ана тілім деп таныған Алматы облы-
сының Ішкі істер департаменті мемле-
кеттік күзет қызметі басқармасының 
бөлімше командирі Ержан Валиұлы 
Гайвель: «мен ешбір елден халықтар 
достығына арналған Достық үйлерін, 
Тіл сарайларын көрген емеспін. Бұл 
тек қана Қазақстанда, елдегі сындар-
лы сая саттың арқасында жүзеге асып 
отыр» – деп мақтаныш сезімін жеткізді.

Бұдан кейін жиналғандар «Парасат-
ты полицей» байқауында бақ сынады. 

Екі күн бойы Жетісу жерін ән-күйге 
бөлеп, команда-команда болып сай-
ысқа түскен полицейлер үш кезең бо-
йынша жарысты. Үміткерлердің бірінші 
командаларын таныстыру арқылы 
қойылым көрсету, екінші Астананың 
20 жылдығына орай 6 минуттық көр-
сетілім, үшінші белгілі бір ақынның 
немесе өз шығармасынан бір өлең оқу 
бойынша өнерлерін көрсетулері тиіс 
болды. Айтулы қазылар құрамының 
сұрыптауымен байқауға қатысқан 21 
команданың арасында бас жүлдеге 
Солтүстік Қазақстан облысы ІІД-нің 
«15-ші өңір» командасы лайық деп та-
нылды. Бірінші бәйгені Шымкент қала-

сының, екінші орынды Маңғыстау және 
Қостанай облыстарынан келген қос ко-
манда өзара бөлісті. Жүлделі ІІІ орынға 
Қызылорда және Ақмола облыстары 
мен Көліктегі Ішкі істер департаментінің 
командалары ие болды.

Ақтөбе облысының «Серт береміз!» 
командасы «Ұйымшыл команда» но-
минациясын жеңіп алса, Ш.Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясының 
командасы өздерінің өнерлі екенін 
дәлелдеді. «Парасатты полицей» бай-
қауының салтанатты жабылу рәсіміне 
арнайы келген, ҚР Ішкі істер вице-ми-
нистрі, полиция генерал-майоры Берік 
Бисенқұлов барлық қатысушыларды 
құттықтап, дипломдар мен бағалы 
сыйлықтарын табыс етті. 

«Парасатты полицей» көшпелі 
рәмізі салтанатты түрде Маңғыстау об-
лысына табысталды. Енді 2019 жылы 
бұл байқау Каспий жағасындағы Пір 
Бекеттің елінде өтетін болады. Тәртіп 
сақшылары байқаудың соңғы күнін 
қызмет барысында қаза тапқан әріптес-
теріне арнап орнатылған ескерткішке 
гүл шоқтарын қойып, ерліктеріне тағ-
зым етті. 

Алмас СӘДУБАЕВ, ҚР Ішкі істер 
министрлігі Мемлекеттік тіл және 
ақпарат департаментінің директо-
ры, қазылар алқасының төрағасы:

– «Парасатты полицей» респуб-
ликалық байқауы биыл тоғызыншы 
рет өткізіліп отыр. Іс-шараның басты 
мақсаты – Елбасымыздың мемле-
кеттік тіл саласындағы сарабдал 
саясатын іске асыру, мемлекеттік тіл 

мәртебесін көтеру, тәртіп сақшы-
ларының қазақ тілін пайдалану 
деңгейін арттыру болып табылады. 
Бүгін өзге этнос өкілдерінің қазақ 
тілінде көрсеткен өнерлерін тама-
шалап, тәнті болдық, «Тілі бірдің 
– тілегі бір» демекші, байқау Қа-
зақстан халқын тіліне қарап бөлудің 
мүмкін емес екенін көрсетті. 

Әль-Фараби ТЕН, байқауға қа-
тысушы, Қызылорда облысы Қа-
залы ауданы Әкімшілік полиция 
бөлімшесінің инспекторы:

– Конкурсқа келген мақсатым 
– мемлекеттік тілді жетік меңгер-
генімді көрсету, қазақ еліне өз 
алғысымды айту. Менің ана тілім – 
қазақ тілі. Ата-анам, тамырым кәріс 
болғанымен, менің жүрегім қазақ 
деп соғады. Менің тілім – қазақ, 
жаным – қазақ, сондықтан, Ислам 
дінін де қабылдадым. Тілді меңгеру 
тек жұмысыма ғана емес, менің 
өміріме көмектеседі. Тілді ешкім 
үйреткен жоқ. Үйде барлығымыз 
тек қазақ тілінде сөйлесеміз. Тек 
сөйлеп қана қоймай, барлық қа-
зақи салт-дәстүрді ұстанамыз. 
Ағамның тойында отқа май құй-
дырып, құда түсіп, беташар жаса-
дық. Үйленгенде мен де  осындай 
рәсімді жасаймын. 

Айтақын МҰХАМАДИ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ


