16 желтоқсан күні Қазақ географиялық қоғамы қазақстандықтарды
Тәуелсіздік күнімен түрлі континенттерден құттықтады.
Осы айрықша күні «Тәуелсіздік Полюсі» экспедициясының қатысушылары Мағжан
Сағымбаев пен Іліяс Ғалымбеков Антарктиданың ең биік нүктесі – Винсон шыңынан
(4892 м) қазақстандықтарды Тәуелсіздік күнімен құттықтап, шыңға Қазақстан туын
орнатты. Бұдан бөлек, Аргентинаның Росарио қаласында ҚазГео командасы Бразилия мен
Аргентинадағы Қазақстан Республикасының Төтенше және Өкілетті Елшісі Қайрат
Саржанов мырзамен кездесіп, ең негізгі ұлттық мейрамды атап өтті.
«Біздің елшілік Оңтүстік Америкадағы барлық мемлекеттермен байланысқа
жауапты және олардың Қазақстанмен қарым-қатынасын нығайтуға атсалысады.
Бүгінгі салтанатты шара біз үшін өте маңызды. Тәуелсіздігіміздің 25-жылдығы күні
туымызды көкке көтеру – аса маңызды шара. Біздің әнұранымыз Отанымыздан 15
мың шақырым шалғай жерде жаңғырды"- деп бөлісті елші.
1 желтоқсан күні Алматыдан Пунта Аренас қаласына, альпинистердің Чили елінен
Антарктидаға дайындығын, қоғамдық желілерде экспедиция мүшелерімен бірге шыққан
блоггерлар тобы баяндайды. Олардың арасында Қазақстан Блогерлер қауымының
өкілдері: Аскар Джаппаров, Илья Астахов және де Айнур Еспанова мен Ерлан Тажибаев,
КазГео - ның өкілі Вагида Салимова. Экспедиция мүшелерін шығарып салған соң олар
Қазақ Географиялық Қоғамымен ұйымдастырылған Латын Америка бойынша блог - турға
шықты. Елшімен Росарио қазақ орталығында кездесу үшін олар Аргентинаның Буенос Айрес қаласынан келген
"Тәуелсіздік Полюсі" - мүшелері үшін үлкен сынақ болған батыл және үлкен
экспедиция. Біз алғаш рет полярлық экспедицияның қандай болатынын, қандай
жабдықпен және тамақ пен қамтамасыз етілетінің көрдік. Мен осындай жобаға

қатысқаным үшін шың жүректен қуаныштымын. Топ мүшелерін Антарктидаға
шығарып салған соң, біздің блог турымыздың мақсаты Латын Америкасында
туратын қазақстандықтармен тәуелсіздік күнін қарсы алу болды",- Айнур Еспенова
блоггері баяндады.
16 желтоқсанды блогерлер Росариода қазақстандықтармен және аргентиналықтармен
қарсы алды. Бұл қалада біздің жерлесіміз Ирина Вагнер үш жыл бұрын қазақ мәдениет
орталығын құрды. Алматы туғаны Аргентинада 16 жыл. Ирина Вагнер Қазақстан
мәдениеті мен тарихына қызығушылық танытатын әр түрлі ұлтты адамдарды біріктірген
үшін, Қазақстанның 25 - жылдық Тәуелсіздігіне арнап мерейтойлық медальмен
марапатталды. Марапатты Аргентина мен Бразилияда Қазақстанның елшісі Қайрат
Саржанов берді.
"Қазақстан - өте мықты ел, және үлкен келешегі бар ел. Біз республиканың 25
жылдық тәуелсіздігін мұнда қарсы алған үшін өте қуаныштымыз",- деп Ирина
Вагнер құттықтауға қосылды.
Аргентинада Тәуелсіздік күнін қарсы алған соң, блоггерлар Антарктидадан Қайтқан
қазақстандық зерттеушілері Арман Баймухамедов пен Алия Ерназарованы қарсы алу үшін
Чилиге оралады. Олар бірге Қазақстанға оралады.
«Тәуелсіздік Полюсі» экспедициясы Қазақстан халқы Ассамблеясының қамқорлығымен,
сонымен қатар «Қазақстандық Ұлттық Географиялық Қоғамы» (Qazaq Geography)
Республикалық Қоғамдық Бірлестігінің демеуімен өткізіліп жатыр. Жобаның бас
серіктестері ретінде «Бәйтерек» Ұлттық Басқару Холдингі, Назарбаев Университеті, әлФараби атындағы ҚазҰУ мен Д.С. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қатысты. Ғылымизерттеу экспедицияны ұйымдастырған Қазақ Географиялық Қоғамы.
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