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Осыдан 42 жыл бұрын басталып, 110 ай бойы 
жалғасқан Ауған соғысын тарихтан оқып білгенмен, 
саяси астарын жіті түсінбегеніміз рас. Бұл жағдайды 
КСРО басшылығы мен Ауғанстан арасындағы саяси 
ойын десек те, соғыста қазақтардың да жан беруі, 

елге оралмай, із-түссіз жоғалуы, шынында да, 
көкейге сауал ұялатады. 

Биыл Ауғанстаннан Кеңес әскерінің шығарылғанына 
 32 жыл. Арада қанша уақыт өтсе де, жыл айналып 
еске түсетін  соғыстың, оған себепші мемлекеттер 

арасындағы шиеліністің неден туындағанын тарқата 
айтуды жөн көрдік. 

Биікке ұмтылу –
адамзаттың қашанғы 
арманы, сол үшін 
күш-қуатын сарп 
етіп, ақыл-парасатын 
аямай, өмір талабына 
жаңалық қосу арқылы 
интеллектуалды 
дамудың игілігіне қол 
жеткізеді. Ғылымды 
дамыту ақылдың 
жемісі ғана емес, оның 
игілігі көптің кәдесіне 
жарап, өркениет өрісін 
өрге сүйрейді. Сол 
себепті қай саланың 
да қарыштап қадам 
басуы үшін  ғылымға 
қамқорлық керек. 
Бүгінгі таңдаған 
тақырып осы мәселеге 
жан-жақты талдау 
жасап, көп назарына 
ұсыну еді. 

Иә, Қазақстан 
ғылымы зор әлеуетке 
ие. Дегенмен елімізде 
ғалым болу жолында 
біршама қиындық 
бар екені жасырын 
емес. Өңір білімінің 
қара шаңырағы 
саналатын Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда 
университеті 
2012 жылдан бері 
докторантураның 12 
мамандығы бойынша 
болашақ ғалымдарды 
оқытып келеді. Бірақ 
осы уақыт аралығында 
диссертациялық 
жұмысын аяқтап, сәтті 
қорғап шыққандары 
саусақпен санарлық. 
Бұл бір ғана 
Қызылордадағы 
университетте болып 
жатқан жайт емес. 
Тұтас Қазақстандағы 
проблема. 

Жалпы докторлық 
жұмыс екі бағытқа 
бөлінеді. Біріншісі 
– гуманитарлық, 
екіншісі – техникалық. 
Қиындықтың көбі 
біріншісіне тиесілі. Ал 
техникалық бағытта 
еңбегін қорғап 
шыққандар саны 
гуманитарлыққа 
қарағанда едәуір көп. 
Жалпы бүгінгі ғылымның 
мәселесіне айналған 
докторлық жұмысты 
қорғап шығу жайын 
бүгінгі сараптамада 
тарқатып көреміз. 
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МҰҚАҒАЛИ – 
ҒАСЫР АҚЫНЫ

Шынымызды айтайықшы, Jas Otan дегенде ең алдымен әртүрлі ірілі-ұсақты шаралар 
мен акциялардың басында жүретіндер елестейді ғой көз алдымызға. Бірақ жуырда осы 
Jas Otan-ның жастарымен тілдескеннен кейін мен осы ойдан арылдым. Кейінгі толқынның 
көп істе үлесі бар екеніне көзім жетті.  
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  Кейінгі кездері «коронавирус инфекциясы инфаркт 
пен инсульттің пайда болуына әкеледі» деген түп 
негізі белгісіз ақпарат жиіледі. Әлемде онсызда 
жүрек-қан тамырлары ауруымен тіркелген 
науқастар саны жыл сайын артып келе жатқанын 
ескерсек, бұл дерекке сену-сенбеу қиынға соғады. 
Бірақ вирустың өзге түрлері ішкі ағзаға енгені тәрізді, 
жүрекке де вирустың  түсетіні рас.  

ÂÈÐÓÑÏÅÍ 
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СЛЕНГПЕН 
сөйлеу тренд пе?

Жантану да
бір тылсым

ХХІ ҒАСЫРДЫҢ 
САУДА ОРНЫ

ÊÎÌÈÊÑ – 
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«ҚАЙСАР» КУБОКТАН ҮМІТТІ

ДУБАЙДАН 
ОЛЖАЛЫ ОРАЛДЫ

ДАНИЯР ДАЙЫН
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Кейінгі кезде қоғамдағы өткір мәселелерді қозғап жүрген, қазақ әдебие-
тінде өзіндік қолтаңбасы бар жазушы Аягүл Мантаймен эксклюзив сұқбат. 
“Жүрекке оралу” атты әңгімелер жинағымен жақсы таныс Аягүл әдебиет, 
мәдениет және алдағы жоспары туралы ойын ортаға салды.


