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Жана жылды карсы алу камындамыз. ХХ-шы гасыр 
6hin, XXI-uii гасырга, адамзат тарихынын, ею мыныншы 
жылы б т п , ушипш мьщжылдыкка аяк баскалы турмыз. 
С е й т ш , б1здщ замандастарымыз осындай тарихи 
окигалардын куэй болгалы отыр. Осымен катар б1здер 
ушш басымыздан Keiiiipin отырган ен, манызды да терен 
магыналы окига — ел1м!здщ егемен болуы, 6i3flin дуние 
жузшщ еркениетше бет алган жана кадамымыз. Жана-
ша даму жолына тускешм1зге де он жылга жакындап кал-
ган екен. Бостандык шугыласымен катар каншама киын-
дык,ты басымыздан отюздк. Bipax, елд!н рухы тускен жок, 
соньщ аркасында сан алуан реформалар да е зшщ жем1сш 
бере бастады. К,айта куру, когамымызды ж а т ы рту май-
данынын алгы шебшде осы жылдары баскалармен катар 
б1здер, устаздар кауымы болдык. Б1здщ максатымыз жана 
заман талабына сэйкес жастар тэрбиелеу, оларга б ш м 
беру болды. Бпдщ максатымыз сауатты, квз! ашык аза-
матгар ретшде халыкка болып жаткан жаналыктарды 
TyciHnipy, олардын ой-санасын еркениеттщ жана да 
ти1мд1 жолдарына бешмдеуге кемектесу болды. Б1здщ 
максатымыз рухы биж, бшмд] де б ш к п мамандар дай-
ьшдау. 

MiHe, осындай нар жупн, когамдык мшдетш Казак-
стан мектебшщ устаздары ойдагыдай кетерш, аткарып 
келе жатыр. Keineri «оптимизация» уранымен окусыз кал-
ган балалар мектепке кайта келуде. Б ш м берумен катар 
улт санасын шындайтын жана окулыктар шыга бастады. 
Президент1М13 Н. А. Назарбаевтьщ тжелей камкорлыгы-
мен ел1м1здш барлык орта мектептер1 жана технология-
лык {компьютера!к) оку жуйейне кешуд! аяктауда. Мен 
жогаргы MeKTemiH екипмш. Осы жылдары Казакстан-
ньщ жогаргы оку орындарында болып жаткан жаналык-
тар мен жеттспктерд) жаксы б1лемш. Олар сан алуан жене 
ауыз толтырып айтарлыктай. Егемен ejii\n'3re, дербес эко-
номикамызга керекп мамандыктарды аныктай б ш ц к 
жэне тез арада жана мамандар дайындауга келклж. Жо-
гары оку орындарына эдшетп жэне баянды OijiiMi бар 
жастар кабылдау жуйей калыптасты. Дуниежузшк б ш м 
кещсттмен де тыгыз араласа бастадык. K,a3ip кептеген 
бпдш университетгер ездершщ шетелдж эрштестеркмен 
ортак жобаларды icKe асыруда. Тек кана 013дщ Казак 
мемлекеттж аграрлык университет! АКД1, Германия, Гол-
ландия, ¥ л ы б р и т а н и я , Израиль м е м л е к е т т е р ш щ 
университеттер1мен косылып, ею халыкаралык магистрлж 
жобаны орындауда. Б1здщ ел1м1зде устаздардын баска 
елдерде болмаган алгашкы съез! болып otti ' , каз1р 
еюнипйне дайындалудамыз. Елбасы мен Уюметтм13 устаз-
дар кауымына кемектейп жатыр жэне де камкорлыктьщ 
булан api де кобейе Tycyi керек екеш'н айтып отыр. Кепте-
ген жаналыктьщ басында 6iзд]н BLii м жэне гылым 
министрлш бар. Осыньщ 6epi бастаган ютер1м1здщ 
сэтгшгше арналган шаралар. 

Ал енд! 1С1М13Д1Н сэтп болуына барша халкымыз 
тшектес. вйткеш экономиканын дамуы, сонын аркасында 
турмыстын жаксаруы -пкелей мамандарга, олардын 6uiiMi 
мен б ш к т ш г ш е байланысты. Б13 6HnipiciMi3, ауыл ша-
руашылыгымыз жана технология денгешне кешуд) ансай-
мыз. Технологияны баска жерлерден экелуге болар, 6ipaK 
оларды ти1мд1 пайдалана алатын жумысшьшар мен ма-
мандар болмаса, одан ештене шыкпайды. Нарык эконо-
микасын уагыздауга болар, 6ipaK халыктьщ оган 
бешмдшп калыптаспаса тек кана уран болып калуы 
MyMKiH. CoHFbi 30-35 жылдьщ iuiireie шет елдерде шаруа-
шылык баскару жуйей бес рет курдел1 езгеркже ушыра-
ды. К у р д е л ш п сондай, онын эркайсысын жеке 6ip 
тенкерю деп айтуга болады. Ал ещц нэтижейне келетш 
болсак, ap6ip тенкерютен кешн алдынгы катардагы ел-
дерде ©naipic купи барынша ecin, гылым мен техника жа-
налыгы молынан пайдаланыла бастады. MiHe, осындай 
дуниежузшк тэж1рибен] жете игерген 6i3re де кептеген 
мамандар керек, ecipece шаруашылык баскару жуйейне. 
Осындай улкен талаптардьщ непзшде терен бiлiм, 
б ш к т ш к жатыр. Оны i'ckc асыру устаздардын колында. 
Сондыктан да б1здщ м1ндет1м!з улкен. Б13 зиялы кауым-
быз, халкымыздьщ жиер1 мен келешепне б!з жауапкер 
азаматгармыз. Сондыктан да жана жыл, жана гасыр кар-
санында йздерге, менш epiirrecrepiM, сэулетп, дэулетп 
кундерш мол болып, барлык icTen жаткан ic-кимылда-
рьщыз халыктьщ игшпне арналсын дегтм келед1. Б1здер, 
устаздар, жасампаз кауымбыз. Жана жыл творчестволык 
табыс акелсш. Bi3 тэрбиелеген жас урпактар ел!м1здщ 
KepKi бола бшсш. Жана жыл баршамызга кутты болып, 
бакыт экелс1н! ш 
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I толган едь Аталмыш мерейтой иеанщ 
| куанышына тагы 6ip куаныш кол in 
• косылган. Елбасы Жарлыгымен тэуе-
I Jici3 ел!м1зд1н гулдену! жолындагы 
| жем!сп ецбеп ушш Макаш Байгалиу-
• лы «К,урмет» ордетмен марапатталды. 
IБ13ДЩ де жуздесу1м(з осы 6ip окиг-
| алармен туспа-тус келген-д1. 
• — Казак халкында 7 саны касиетп' 
" саналса, ал мусылман журтында 13 
( саны — касиетп. Барша казак 7 000000 
с денгелек санга L945-74 жылдары ne6ip 
. дуркж апаттардан кей1нп жедел есу 

1 нэтижеанде 3 млн-дык керсетыштен 
| отыз жыл imiHiie тана мерекелк са-
- нын толтырды. 10 миллиондык ден-
I гейге егеменД1 к алар жылдары 1990 
| жылдын ортасында ж е т а к деп, зор 
I куанышпен хабарладык. 
• Халыкаралык ресми статистика 
| бойынша 2000 жылдын басында 12 
1 млн-нан асып жыгылсак, ал гылымн 
: корытындыларга сэйкес 2001 жылгы 
I кантардын 1-жуддызында элем бой-
| ынша бар казактын жиынтык саны 13 
• млн-ды курамакдны. Осынау межел1 
I нэтиже — менщ улы жыл алдындагы 
| туган халкыма деген ен кымбат ша-
I шуым болмак. Осы жерде 6ip айта ке-
• тер жайт: (муны шатастырмау абзал) 
§ «Алаш» деген казактын кен угымы. 
| Олардын iuiiume Teri алаш, ресми жа-
: зылуы «шала» аралас некеден тугав 
I «шатылар» (метистер), «шала» казак 

(маргиналдар), ягни шыккан теп казак 
болганымен, езге саны басым ултгык 
ортада — орыстанып, е збектешп, 
кытайланып кеткен 6yriHri алаштын 
урпактары бар. Демек. ултаралык 

" етпел) жагдайда журген маргиналдар-
S дын узын саны 1 млн-га жакын. Булар 
» 600 мьщнын TeHiperiHfleri шалгай ел-

дерде коныс тепкен диаспоралар мен 
I керш; елдердег! (Ресейде, Кытайда, 

©збекстанда) саны калын (3,2-3,4 млн) 
!ргел! ирреденттер1м13. Цифрларга 
жугшер болсак, гасыр тогысында 
Казакстанньщ i ш i нде казактар 8,2 
миллион, консы ирреденттср1м1з — 3,3 
млн, жырак елдердеп алые диаспора-

| ларымыз — 0,6 млн; ез1м1збен тектес 
I аралык маргйналдарымыз — 1 млн, 
• сейтш барлык Алашымыздьщ саны 13 
I млн-га жета . 
| Кашанда алгашкынъщ аты — ал-
• гашкы. Тэуелс1зд1к алгалы тунгыш рет 
" е т ю з ш п отырган санактын ж е и е п к 
Ifr, «3№ ш «к шин > гг. mm шм mm т 

жагымен 6ipre кемшш1пн1н де болта-
ны белпл!. Жетютш — барша казак-
тын санын бшеек, олкы жагы — 265 
мындай адамньщ камтылмай калуы. 
Ел1м1з бойынша казактардын саны 
8,250 мын адам деп есептелсе, ал 1999 
жылгы санакта ттркелген керсетюш 7 
млн 985 мьщ адам. Сонда 3,5% адам 
санактан тыс калган. Нарыктьщ кос 
екпеден кыскан кезшде еткен санак 
265 мын KiciHiH санакка катыспауына 
ce6enmi болды. 

136'мьщга темендеп кетп. Сондыктан 
муный алдын алудьщ жолдары карас-
тырылган едь Сол себетт 2000 жыл- I 
дын басында жана туган 2000 сэбиге j 
100 мын тенгеден туратын 1 р е т а к . 
акшалай кемек корсет1лд1. Бул ретте • 
Казкоммерцбанктщ 200 млн т е н г е ш | 
жумсаганы тьтге тиек. Эрине, болаша-1 
гымыз жолында жумсалган каржыньщ * 
манызы жайлы енпме белек. Осынау 1 
акция Казакстанда бала тууды артты- | 
руга болатынын дэлелдеп бердк Мун- ' 

03iMi3 ез болгалы еткен санакта 
байкалган нэрсе: жергш1к"п тургындар-
дын ауылдан калага KemyiHiH жылдам-
дыкпен xypyi. Урбанизациянын орта 
денгейге (калада 50%) кетершу1 — ха-
лык OMipiiifleri ipi окигалар катарына 
жатады. Казактардын ауылдан калага 
агылуы сонгы 10 жылда 60% урбани-
зациялык думпуге жеттк Жерпл1кт1 
улттын eciMi Астана, Актау, Жанаезен, 
Костанай, Байконыр, Талдыкорган 
калаларында (1,5 есе) керсетюшке ар-
тканы байкадды, — дей.щ М. Байгалиу-

. лы. Халыктьщ eciMi Heri3iHeH алганда 
туу мен ел*мнщ ара катынасына 
тжелей байланысты. Осы тургыдан 
келгенде казак отбасында туу 1988 — 
1999 жылдар аралыгында 209 мьщнан 

дай тэсшмен бала тууды 180 мьщга 
кетеруге болады екен. Жалпы коэф-1 
фициент 2010 жылга карай 20 промил- , 
ле есуге тию. • 

К,айсыб]р гылымды алсан да оньщ 
багасы болашакка болжау жасау * 
шеберл1пнде. Демография гылымы да • 
кыска Mep3iMfli, орта мерз1мд1, узак, I 
мерз!мд1 уакытка болжау жасай ала-1 
ды. Жана гасырдагы казак халкыньщ ! 
eciMi былай ернектелмек: I 

Болашакта республикада x e p r i - 1 
л i KTi тургындардын улес салмагы 70- « 
75 % керсетюшке жетпек. Будан шы- » 
гар корытынды: Казакстанды жас 
унитарлы мемлекет реп'нде сактап * 
калу MyMKiHfliri туады. Осы уакытта® 
XX гасырдын басында Орталык Азия 1 
халыктарыньщ 57тен 2-ciH курап кел- • 
ген казактар XXI гасырда ej inin туыс : 
керцилершщ 5-тен 1 бел!Г1не сэйкес I 
келед1 екен. Казак халкы галамат ^ 
гасырды гажайып жег1ст1кпен карсы -
алгалы отыр. 13 миллиондык тугырга » 
кeтepiлгeн дара халык уш1нш)мьщ-
жыддыкта тек сан жагынан гана ecin 
коймай, сапалык денгейге бижтер1 хак. 
Буган шек ке.тпруте болмас. Сонымен | 
жана дэу1р ел1м1зд1, ондагы байыргы -
тургындарды шыккан бшпмен кут№1кгап, 
олардын бойынан ерелшк, саналылык, • 
даналык, 1скерл1к, адамгерш1л1к i3ri | 
касиеттерд! кутед!. , 

М. KVJIAHM. * 
Е ш : ] 

«Он ек! айды шубыртьш ертш тагы 6ip 
жыл eiiii кетп, э?! Тагы 6ip он-eKi ай!.. 
Тагы 6ip уш жуз алпыс бес кун!.. Yitae ед\к, 
бос едак, ояу ед1к. Bepi 6ip андамай, сезбей 
калгандаймыз.вм1рден суырылып, 
жулынып кеткен он eKi ай оралмаска 
кеткешн 6yriH fana угынгандаймыз. 
Сонымен келер жылы да осы еюшшке 
кездесерйщ бше тура баягы бей-жай куйде 
кала бергендейс!н!..» aemi Габит MycipenoB 
агамыз. Сол Kici айтканлай тагы 6ip жыл 
OTin барады. Алайда, келер жылдын oyeni 
езгешелеу болгалы тур, Жана гасыр айкара 
eciK ашкалы келед1! 

Гылым мен техника карыштап алга 
баскан, Timi эр кун1 жаналыкка толы XXI 
гасырды талай Kici керуд1 армандаганы 
акикат. Дегенмен, Аллатагала бупнгщей — 
гасыр тогысына куй болу бакыгын барлык 
адамньщ мандайларына жазбаганы анык. 
Осыны ойлап отырып, Жана дэу1рдщ арай-
лап аткан танын кезбен xepin, кеньп толы 
куанышты 6ip Алламен бвЛ1сем)3. Жер 
бе^ндеп аз гана халкымызга Жараткан 
ием1зден бейбгг eMip, береке мен Gipjiirc 
тшейм1з. 0ткен гасырдын тарихьш жасауга 
Алтын жулдызды «Жас Алаш» газетп де ез 
улейн вдеты. Барша мусылман кауымына 
шарапаты мен шапагатын гегетш Наурызда 
сексен жаска толатын басылым терге озган 
гажайып гасырда да кеш басында болады 
деуге непз бар. Атка камшы басар туста, 
рухты кетерер, руханиятты дамьпар сын 
еэтшде мындаган окьфманы бар «Казак-
стан MyraaiMi» газет4не де табыс ти]ейм1з. 

Тагы да 51рде Fабец «Ен ауыр майдан 
— надандыкпен куресу майданы. О pi узак, 
api ызасы кеп» депт1. ¥лт арасында ipinci 
салуга, халкымызды кемйтуге, бола-
шагымызды тумандандыруга тырыскан 
надандыктын неше TypiMeH 6apiMi3 6ipre 
KypecyiMi3 кажет. Эйресе ултсыздык — кас 
жауьшыз болуы ти1с.Осы майданда «Кд-
закстан мукипм]'» ел1м1'зд1н ертенп иелерш 
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тарбиелейлн устаздардын устазы болып, 
уркердей жаркырай береш. MyrauiM — ен 
касиетп мамандык. Мамандыгымен мак-
танган жаны таза, ултжандылыктын рухы 
бойын кернеген устаздар шэюрттерше Ел 
азаматы, Ел ией екешн ceiiHjipc 6uiciH. Бул 
жолда 6apiMi3re 6ip Алла жар болсын, 
агайын! 
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