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іуды ц трті неиі білдіреді?
Өр ұлттың, мемлекеттің жаны- 

на жақын тұтатын, айрықша 
қастерлейтін түсі, бояуы бар, 
Осыған орай ұлттық бояу, 
ұлттық реңк деген сөздер қа- 
лыптасқан. Айталық, кешегі 
Кеңес өкіметінің туы қызыл түсті 
болғандықтан 70 жыл бойы 
Одақта қызыл түс кеңінен қол- 
данылды. Тіпті, КСРО-ның кейін- 
гі кездері “қызыл империя" деп 
аталып кетуі де осыдан туса ке- 
рек. Империядан енші алып 
шыққан бұрынғы одақтас ел- 
дердің қазір өз жалаулары бар. 
Бірі көк, бірі жасыл, бірі ақ... 
Қырғыз елі сол баяғыша қызыл 
түсті таңдады. Себебі бір кез- 
дері Манас батырдың тіккен туы 
да сондай түсте болған көрінеді. 
Ал, Қазақстан аспан түсті бай- 
рағын желбіретті.

Мемлекетіміздің туы зеңгір көк 
түсті болуы кездейсоқ емес. Көк 
түс адалдықтың, кіршіксіз таза- 
лықтың, пәктіктің нышаны. Ас- 
пан түс ынтымақ пен бірліктің 
идеясын аңғартады, бейбітшілік- 
тің, туралықтың, береке-бай- 
лықтың белгісі болып саналады.

Көк түсті нағыз қазаққа тән 
деуге болады. Өйткені “көк” сөзі 
көне түркі ұғымы бойынша ға- 
рышты, Жаратушы иені білді- 
реді. Табиғатпен тығыз қатынас- 
та өмір сүрген көшпелілер айна- 
ланың бәріне осы көгілдір түс- 
пен қараған ба дерсің. Өйткені 
ашық аспан, биік таулар, мөлдір 
су, көкмайса—бәрі де осы зеңгір 
көк реңкпен астасып жатыр. 
Тіпті, қазақ кейде өзге түсті де

көк деп атай береді. Мәселен, 
жасыл шөпті көк, құс төресі ақ- 
қудың балапанын көгілдір дейді. 
Дәстүрлі діни-сенім тұрғысынан 
алғанда, көк түс—теңірлік түс. 
Оның ерте замандардан-ақ то- 
темдік мәні болған.

Аспан түсті тулар мен бай- 
рақтарды тарихтың түрлі ке- 
зеңдерінде Түрік қағанаты, Сел- 
жұқ қағандығы, Ақсақ Темір 
мемлекеті, Қазақ ордасының 
кейбір хандары мен батырлары 
көтеріп шыққан. Шағын көгілдір 
жолақ Қазақ КСР-інің жалауын- 
да да болды.

Туымыздағы нұр шұғылалы 
алтын күн бейнесі, қыран құс 
нені білдіреді?

Күн образы мемлекеттік рәміз- 
дерде жиі кездесетін нышан, 
Күн жаратылғаннан табиғат тілін 
терең ұғынып, оның төл тумасы- 
на айналған далалықтар үшін 
өмірлік күштің қайнар көзі. 
“Көрер күнім сөнбесін" деп тіле- 
ген көшпелілер.

Қыран бүркіт те мемлекеттік 
рәміздерде жиі кездесетін об- 
раз. Ол батылдықтың, сенімді- 
ліктің, жеңістің, асқақтық пен 
биліктің белгісі саналады. Қана- 
тын жайған қыран суреті ты- 
ныштықтың, сонымен бірге 
тәңірлік шабыттың, рухани қуат- 
тың белгісі болып есептеледі.

М өлдір БАЙМАХАНБЕТОВА,
Оңтүстік Қазақстан тумани-
тарлық-экономнкалық кол- 

ледж інің  4-курс студенті.


